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സ്വീകര ്ത്താവ്
െതേയാഫിേലാസിന് ആണ് ഇെതഴുതുന്നത്
ആരാണ് െതേയാഫിേലാസ് എന്നുള്ളതിന്
വ്യക്തമായ െതളിവുകെളാന്നുമില്ല ഒരുപേക്ഷ
ലൂേക്കാസിന്സാമ്പത്തികസഹായങ്ങള ്നല്കുന്ന
ഒരാളായിരുന്നിരിക്കാം െതേയാഫിേലാസ്
“ൈദവ സ്േനഹി” എന്നർത്ഥത്തിൽ
േലാകത്താകമാനമുള്ള ൈ്രകസ്തവ ജനെത്ത
ഉേദ്ദശിച്ചാണ്എന്നുംഅഭി്രപായങ്ങളണ്ട.്
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ഉേദ്ദശം
സഭയുെട ഉത്ഭവവും വളർച്ചയുമാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തം അതുേപാെല
േയാഹന്നാൻ സ്നാപകനില് തുടങ്ങി
േയശു്രകിസ്തു, അേപ്പാസ്തലന്മാരിലൂെട
പറയെപ്പട്ട സുവിേശഷത്തിെന്റ
ൈജ്രതയാ്രതയാണിത് െപന്തേക്കാസ്ത് നാളിൽ
സഭയുെടേമൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതിനു
േശഷമുള്ള സഭയുെട ത്വരിതഗതിയിലുള്ള
വളര് ച്ചയും മറ്റിടങ്ങളിേലക്ക് വ്യാപിച്ചതിെന്റ
ചരി്രതം കൂടിയാണിത.്
്രപേമയം
സുവിേശഷത്തിെന്റപരക്കല് 

സംേക്ഷപം
1. െപന്തേക്കാസ്ത:്ആത്മപകർച്ച — 2:1-13
2. പേ്രതാസിെന്റശു്രശൂഷയിലൂെടസഭവളരുന്നു

— 2:1-2:25
3. പൗേലാസിലൂെടയുള്ള സഭയുെട വളർച്ച —
13:1-28:31

4. േലാകത്തിെല നാനാഭാഗങ്ങളിേലക്ക്
സുവിേശഷംവ്യാപിക്കുന്നു — 13:1-28:31

ആമുഖം
1 െതേയാഫിേലാേസ, ഞാൻ ആദ്യം
എഴുതിയിരുന്നത:് േയശു ശു്രശൂഷിപ്പാനും
പഠിപ്പിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചതുമുതൽ അവൻ
എടുക്കെപ്പട്ട നാള കൾവെര െചയ്തതും,
2 അതിനുേശഷം, അവൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
അെപ്പാസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെട
നല്കിയ കല്പനകെളക്കുറിച്ച ം, 3 േയശു തെന്റ
കഷ്ടാനുഭവത്തിനുേശഷം വീഴ്ചകൂടാത്ത
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െതളിവുകളിലൂെട താൻ അവർക്ക്
തെന്നത്താൻ െവളിെപ്പട്ടതും, നാല്പത് നാള കൾ
അവർക്ക് കാണെപ്പട്ടതും ൈദവരാജ്യ
സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അവേരാട്
സംസാരിച്ചിരുന്നതുമായ സംഗതികെളക്കുറിച്ച ം
ആയിരുന്നുവേല്ലാ.

4 അങ്ങെന േയശു അവരുമായി
കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവേരാട് കല്പിച്ചത്;
“നിങ്ങൾ െയരൂശേലം വിട്ട് േപാകാെത,
എന്നില് നിന്നും േകട്ടതുേപാെല പിതാവിെന്റ
വാഗ്ദത്തത്തിനായി കാത്തിരിേക്കണം,
5േയാഹന്നാൻെവള്ളംെകാണ്ട്സ്നാനംകഴിപ്പിച്ച ,
എന്നാല് ഇനി കുറച്ച നാള കൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്സ്നാനം െചയ്യെപ്പടും”.

6 ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ അവർ
അവേനാട്: “കർത്താേവ, നീ യി്രസാേയലിന് ഈ
കാലത്തിേലാ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്നത?്”
എന്ന് േചാദിച്ച . 7അവൻ അവേരാട്: “പിതാവ്
തെന്റ സ്വന്ത അധികാരത്തിൽ നിര് ണയിച്ചിട്ട ള്ള
കാലങ്ങെളേയാ സമയങ്ങെളേയാ അറിയുന്നത്
നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. 8എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിങ്ങളില് വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട്
െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും
ശമര്യയിലും ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും എെന്റ
സാക്ഷികൾആകും”.

േയശുസ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്എടുക്കെപ്പടുന്നു
9 കര ്ത്താവായ േയശു ഇത് പറഞ്ഞേശഷം
അവർ കാൺെക ആേരാഹണം െചയ്തു; ഒരു
േമഘം അവെന മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുെട
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കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു. 10അവൻ േപാകുേന്നരം
അവർ ആകാശത്തിേലക്ക് ്രശദ്ധേയാെട
േനാക്കുേമ്പാൾ െവള്ളവസ്്രതം ധരിച്ച രണ്ട്
പുരുഷന്മാർ അവരുെട അടുക്കൽനിന്ന:്
11 “അല്ലേയാ ഗലീലാപുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾ
ആകാശത്തിേലക്ക് േനാക്കിനില്ക്കുന്നത് എന്ത?്
നിങ്ങെള വിട്ട് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്ത ഈ
േയശുവിെന സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് േപാകുന്നവനായി
നിങ്ങൾ കണ്ടതുേപാെലതെന്ന അവൻ വീണ്ടും
വരും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഒരുമനെപ്പട്ട് മാളികമുറിയിൽ
12 അവർ െയരൂശേലമിന് സമീപത്ത് ഒരു
ശബ്ബത്ത് ദിവസെത്തവഴിദൂരമുള്ള*ഒലിവുമലവിട്ട്
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 13അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ പാർത്തുെകാണ്ടിരുന്ന
മാളികമുറിയിൽ കയറിേപ്പായി, പെ്രതാസ,്
േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ്, അെ്രന്തയാസ്,
ഫിലിെപ്പാസ്, േതാമസ,് ബർെത്താെലാമായി,
മത്തായി, അൽഫായുെട മകനായ യാേക്കാബ്,
എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ, യാേക്കാബിെന്റ
മകനായയൂദാഇവർഎല്ലാവരും 14സ്്രതീകേളാടും
േയശുവിെന്റ അമ്മയായ മറിയേയാടും അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടും കൂെട ഒരുമനെപ്പട്ട്
്രശദ്ധേയാെട ്രപാർത്ഥനകഴിച്ച േപാന്നു.

മത്ഥിയാസിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു
15 ആ കാലത്ത് ഏകേദശം നൂറ്റിരുപത്
േപരുള്ള ഒരു സംഘം കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ

* 1. 12 ഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റർ ദൂരം.
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പെ്രതാസ് അവരുെട നടുവിൽ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
പറഞ്ഞത:് 16 “സേഹാദരന്മാേര, † േയശുവിെന
പിടിച്ചവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിത്തീർന്ന
യൂദെയക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാവീദ്
മുഖാന്തരം മുൻപറഞ്ഞ തിരുെവഴുത്ത്
നിവൃത്തിയാേകണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു.
17 അവൻ ഞങ്ങളിെലാരുവനായി ഈ
ശു്രശൂഷയിൽ പങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവേല്ലാ”. 18 -
- അവൻ അനീതിയുെട കൂലിെകാണ്ട് ഒരു
നിലം വാങ്ങി, തലകീഴായി വീണ് ശരീരം
പിളർന്ന് അവെന്റ കുടെലല്ലാം പുറത്തുചാടി.
19 ഈ വിവരം െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന
എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ
നിലത്തിന് അവരുെട ഭാഷയിൽ രക്തനിലം
എന്നർത്ഥമുള്ളഅക്കല്ദാമാ എന്ന് േപര് വിളിച്ച .
20 “അവെന്റ വാസസ്ഥലം ശുന്യമായിേപ്പാകെട്ട;
അതിൽ ആരും പാർക്കാതിരിക്കെട്ട” എന്നും
“അവെന്റ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തന്
ലഭിക്കെട്ട” എന്നും സങ്കീർത്തനപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 21ആകയാൽ കര് ത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന്
സാക്ഷിയായി ഒരുവൻ നേമ്മാടുകൂെട
ഇരിേക്കണം അവൻ 22 േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം
മുതൽ കർത്താവ് നെമ്മ വിട്ട് ആേരാഹണം
െചയ്ത നാൾവെര നമ്മുെട ഇടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരുവനുമായിരിേക്കണം.
23 അങ്ങെന അവർ യുസ്െതാസ് എന്ന്
മറുേപരുള്ള ബർശബാസ് എന്ന േയാസഫ്,
† 1. 16 മൂലഭാഷയിൽ സേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിമാരും
ഉൾെപ്പടുന്നു.
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മത്ഥിയാസ് എന്നിവരുെട േപരുകൾ നിർേദ്ദശിച്ച :
24 “സകല ഹൃദയങ്ങെളയും അറിയുന്ന
കർത്താേവ, തെന്റ സ്ഥലേത്തയ്ക്ക്
േപാേകണ്ടതിന് യൂദാ ഒഴിഞ്ഞുേപായ ഈ
ശു്രശൂഷയുെടയും അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റയും
സ്ഥാനം ലഭിേക്കണ്ടതിന് 25 ഈ ഇരുവരിൽ
ആെര നീ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
കാണിച്ച തേരണേമ” എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച്
അവരുെട േപർക്ക് നറുക്കിട്ട . 26 നറുക്ക്
മത്ഥിയാസിനു വീഴുകയും അവെന പതിെനാന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണ കയും
െചയ്തു.

2
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റആഗമനം

1 െപെന്തെക്കാസ്ത*് ദിനത്തിൽ അവർ
എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നു.
2 െപെട്ടന്ന് െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നതുേപാെല
ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി,
അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ച .
3 അഗ്നിജ്വാലേപാലുള്ള പിളർന്നിരിക്കുന്ന
നാവുകൾ അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി അവരിൽ
ഓേരാരുത്തരുെടയും േമൽ പതിഞ്ഞു.
അവർ എല്ലാവരും 4 പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ
നല്കിയതുേപാെല അന്യഭാഷകളിൽ†
സംസാരിച്ച തുടങ്ങി.

* 2. 1 െപെന്തെക്കാസ്ത് അമ്പതാം ദിവസം † 2. 4
മറ്റ ഭാഷകളിൽ
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5 അന്ന് ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള
സകലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും െയരൂശേലമിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള
പുരുഷന്മാർ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 ഈ
മുഴക്കം ഉണ്ടായേപ്പാൾ പുരുഷാരം വന്നുകൂടി,
തങ്ങേളാേരാരുത്തരുെടയും ഭാഷയിൽ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്
േകട്ട് അമ്പരന്നുേപായി. 7 എല്ലാവരും
്രഭമിച്ച് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട പറഞ്ഞത:് “ഈ
സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഗലീലക്കാർ
അല്ലേയാ? 8 പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തൻ
നമ്മുെട മാതൃഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച
േകൾക്കുന്നത്എങ്ങെന?

9 പർത്ഥരും േമദ്യരും ഏലാമ്യരും
െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിലും െയഹൂദ്യയിലും
കപ്പേദാക്യയിലും 10 െപാെന്താസിലും
ആസ്യയിലും ്രഫുഗ്യയയിലും പംഫുല്യയിലും
മി്രസയീമിലും കുേറനയ്ക്ക് േചർന്ന
ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങളിലും പാർക്കുന്നവരും
േറാമയിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്നവരും
െയഹൂദന്മാരും െയഹൂദമതാനുസാരികള ം
േ്രകത്യരും അരാബിക്കാരുമായ നാം 11 ഈ
നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ അവർ ൈദവത്തിെന്റ
വലിയ ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കുന്നത്
േകൾക്കുന്നുവേല്ലാ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 12എല്ലാവരും
പരി്രഭമിച്ച,് ചഞ്ചലിച്ച െകാണ്ട;് “ഇത്
എന്തായിരിക്കും” എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 13 “ഇവർ പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ച്
ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു മറ്റ് ചിലർ
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പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു.

പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
14 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് മറ്റ് പതിെനാന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടുകൂെട നിന്നുെകാണ്ട്
ഉറെക്ക പറഞ്ഞത:് “െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലമിൽപാർക്കുന്നഎല്ലാവരുമായുേള്ളാേര,
എെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ, ഇതു
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കെട്ട;. 15 നിങ്ങൾ
വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർ ലഹരി
പിടിച്ചവരല്ല; പകൽ മൂന്നാംമണിേനരേമ
‡ ആയിട്ട ള്ള വേല്ലാ. 16 ഇത് േയാേവൽ
്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതേ്രത;
അെതെന്തന്നാൽ:
17 ‘അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകലജഡത്തിേന്മലും

എെന്റ ആത്മാവിെന പകരും; നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും;
നിങ്ങള െട യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ
ദർശിക്കും; നിങ്ങള െട വൃദ്ധന്മാർ
സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. 18 എെന്റ
ദാസന്മാരുെടേമലും ദാസിമാരുെടേമലും
കൂെട ഞാൻ ആ നാള കളിൽ എെന്റ
ആത്മാവിെന പകരും; അവരും
്രപവചിക്കും. 19 ഞാൻ മീെത
ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങള ം താെഴ
ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങള ം കാണിയ്ക്കും;
രക്തവും തീയും പുകയാവിയും തേന്ന.
20 കർത്താവിെന്റ വലുതും ്രപസിദ്ധവുമായ
നാൾ വരുംമുെമ്പ സൂര്യൻ ഇരുളായും

‡ 2. 15 പകൽഒമ്പത് മണി
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ച്രന്ദൻ രക്തമായും മാറിേപ്പാകും.
21 എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും’ എന്നു ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

22 യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ വചനം േകട്ട്
െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ തേന്ന അറിയുംേപാെല
ൈദവം േയശു മുഖാന്തരം നിങ്ങള െട
നടുവിൽ െചയ്യിച്ച മഹത്തായ ്രപവർത്തികള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം െകാണ്ട്
23അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച തന്ന പുരുഷനായി
നസറായനായ േയശുവിെന അവൻ മുന്നേമ
അറിഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച , നിങ്ങൾ അവെന അധർമ്മികള െട
കയ്യാൽ ്രകൂശിൽ തറപ്പിച്ച െകാന്നു; 24എന്നാൽ
ൈദവേമാ മരണപാശങ്ങെള അഴിച്ചിട്ട് അവെന
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച . എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
മരണം അവെന അടക്കി െവയ്ക്കുന്നത്
അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു.
25 എന്നാൽ ദാവീദ് േയശുവിെന കുറിച്ച;് ‘ഞാൻ

കർത്താവിെന എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ
കണ്ടിരിക്കുന്നു;അവൻഎെന്റവലഭാഗത്ത്
ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകയില്ല.
26 എെന്റ ഹൃദയം സേന്താഷിക്കുകയും
എെന്റ നാവ് ആനന്ദിക്കുകയും എെന്റ
ജഡവും ൈധര്യേത്താെട വസിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 27 നീ എെന്റ ്രപാണെന
പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളയുകയില്ല;
നിെന്റ പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ
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സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. 28 നീ ജീവെന്റ
മാർഗ്ഗങ്ങെള എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തി;
നിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യംെകാണ്ട് എെന്ന
സേന്താഷപൂർണ്ണനാക്കും’

എന്നു പറയുന്നുവേല്ലാ. 29 സേഹാദരന്മാേര,
േഗാ്രതപിതാവായ ദാവീദിെനക്കുറിച്ച് അവൻ
മരിച്ച അടക്കെപ്പട്ട എന്നു എനിക്ക് നിങ്ങേളാടു
ൈധര്യമായി പറയാം; അവെന്റ കല്ലറ ഇന്നുവെര
നമ്മുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ. 30എന്നാൽ ദാവീദ്,
്രപവാചകൻ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ൈദവം
അവെന്റ കടി്രപേദശത്തിെന്റ ഫലത്തിൽനിന്ന്
ഒരുവെന അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും
എന്നു തേന്നാട് സത്യംെചയ്തു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
31 അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതുെകാണ്ട്
്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച:്
അവെനപാതാളത്തിൽവിട്ട കളഞ്ഞില്ല:അവെന്റ
ജഡം ്രദവത്വം കണ്ടതുമില്ല എന്ന് ്രപസ്താവിച്ച .
32ഈേയശുവിെനൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ;
അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 33 അവൻ ൈദവത്തിെന്റ
വലഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തെപ്പട്ട , പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്ന വാഗ്ദത്തം പിതാവിേനാട് വാങ്ങി, നിങ്ങൾ
ഈ കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നത്
പകർന്നുതന്നു. 34 ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം
െചയ്തില്ല,എങ്കിലുംഅവൻ:
‘ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ പാദപീഠം

ആക്കുേവാളം 35നീഎെന്റവലത്തുഭാഗത്ത്
ഇരിക്ക എന്ന് കർത്താവ് എെന്റ
കർത്താവിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു’
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എന്ന് പറയുന്നു. 36ആകയാൽ നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ
തറച്ചഈേയശുവിെനതേന്നൈദവംകർത്താവും
്രകിസ്തുവുമാക്കിവച്ച എന്ന് യി്രസാേയൽഗൃഹം
ഒെക്കയും നിശ്ചയമായിഅറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട”.

മൂവായിരംേപർസഭേയാട് േചർക്കെപ്പടുന്നു
37 ഇത് േകട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ
കുത്തുെകാണ്ട് പെ്രതാസിേനാടും േശഷം
അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും: “സേഹാദരന്മാരായ
പുരുഷന്മാേര, ഞങ്ങൾ എന്ത് െചേയ്യണ്ടു?”
എന്ന് േചാദിച്ച . 38 പെ്രതാസ് അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പാപസ്വഭാവങ്ങെള
വിട്ട മാറി േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനേമൽപ്പിൻ; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്ന ദാനം നൽകുകയുംെചയ്യ ം. 39 ഈ
വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട മക്കൾക്കും
നമ്മുെട ൈദവമായ കർത്താവ് വിളിച്ച
വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും
ഉള്ളതേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 40 മറ്റ് പല
വാക്കുകളാലും പെ്രതാസ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ്
അവെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച : “ഈ വ്രകതയുള്ള
തലമുറയിൽനിന്ന് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 41അവെന്റ വാക്ക് ൈകെക്കാണ്ടവർ
സ്നാനം ഏറ്റ ; അന്ന് മൂവായിരേത്താളം േപർ
അവേരാട് േചർന്നു. 42 അവർ തുടർച്ചയായി
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ഉപേദശം േകട്ടനുസരിച്ച ം
കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച ം അപ്പം നുറുക്കിയും
്രപാർത്ഥനകഴിച്ച ം േപാന്നു.
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43 അെപ്പാസ്തലന്മാരാൽ ഏറിയ
അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം നടന്നതുെകാണ്ട്
എല്ലാവർക്കും ഭയമായി. 44 വിശ്വസിച്ചവർ
എല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായിരുന്ന്
തങ്ങൾക്കുള്ളെതല്ലാം െപാതുവക എന്ന്
എണ്ണ കയും 45 തങ്ങള െട വസ്തുവകകള ം
ൈകവശമുള്ളവയും വിറ്റ് ഓേരാരുത്തർക്കും
ആവശ്യമുള്ളതുേപാെല എല്ലാം പങ്കിടുകയും,
46 ഒരുമനെപ്പട്ട് ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിൽ
കൂടിവരികയും വീടുകളിൽ അപ്പം
നുറുക്കിെക്കാണ്ട് ഉല്ലാസേത്താടും
ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയും 47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും
സകലജനത്തിെന്റയും ്രപീതി അനുഭവിക്കയും
െചയ്തു. കർത്താവ് രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നവെര
ദിനം്രപതിസഭേയാട് േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

3
മുടന്തൻസൗഖ്യമാകുന്നു

1 ഒരിക്കൽ പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും
്രപാർത്ഥനാസമയത്ത് ഒമ്പതാംമണി േനരം*
ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
2 അമ്മയുെട ഗർഭംമുതൽ മുടന്തനായ ഒരാെള
ചിലർ ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നു; അവെന
ൈദവാലയത്തിൽ െചല്ല ന്നവേരാട് ഭിക്ഷ
യാചിക്കുവാൻ ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിെന്റ
സുന്ദരം എന്ന േഗാപുരത്തിനരിെക
ഇരുത്തുക പതിവായിരുന്നു. 3 അവൻ

* 3. 1 ഒമ്പതാംമണിേനരംഎന്നത് 24മണിക്കൂർ ്രപകാരംൈവകിട്ട്
3 മണി.
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പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിക്കുവാൻ േപാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ
േചാദിച്ച . 4 പെ്രതാസ് േയാഹന്നാേനാടുകൂെട
അവെന ഉറ്റ േനാക്കി: “ഞങ്ങെള േനാക്കൂ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അവൻ തനിക്ക് വല്ലതും
കിട്ട ം എന്ന് കരുതി അവെര ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി.
6 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ:് “നിനക്ക് നല്കാനായി
െവളളിയും െപാന്നും എെന്റ പക്കൽ ഇല്ല;
എന്നാൽ എെന്റ പക്കൽ ഉള്ളത് നിനക്കുതരുന്നു:
നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
നടക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞ് 7അവെന വലൈങ്കയ്ക്ക്
പിടിച്ച് എഴുേന്നല്പിച്ച ; ക്ഷണത്തിൽ അവെന്റ
പാദങ്ങള ം കണങ്കാലുകള ം ഉറച്ചിട്ട് ചാടി
എഴുേന്നറ്റ;് 8 നടന്നും തുള്ളിയും ൈദവെത്ത
പുകഴ്ത്തിയുംെകാണ്ട് അവേരാടുകൂെട
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 9 അവൻ
നടക്കുന്നതും ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തുന്നതും
ജനം ഒെക്കയും കണ്ട്, 10 ഇവൻ സുന്ദരം
എന്ന ൈദവാലയേഗാപുരത്തിങ്കൽ ഭിക്ഷ
യാചിച്ച െകാണ്ട് ഇരുന്നവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ്
അവന് സംഭവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് വിസ്മയവും
ആശ്ചര്യവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു.

11അവൻ പെ്രതാസിേനാടും േയാഹന്നാേനാടും
േചർന്ന്നില്ക്കുേമ്പാൾജനംഎല്ലാംഅത്ഭുതെപ്പട്ട്
ശേലാേമാെന്റ േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
മണ്ഡപത്തിൽ, അവരുെട അടുേത്തക്ക്
ഒ ◌ാടിെയത്തി.

പെ്രതാസ് േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി
സംസാരിക്കുന്നു
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12അത്കണ്ടിട്ട്പെ്രതാസ്കൂടിവന്നജനങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത:് “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ
സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നത്
എന്ത?് ഞങ്ങള െട സ്വന്ത ശക്തിയും, ഭക്തിയും
നിമിത്തം ഇവൻ നടക്കുവാൻ ്രപാപ്തനായി എന്ന
നിലയിൽ ഞങ്ങെള ഉറ്റ േനാക്കുന്നതും എന്ത?്
13 അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവമായ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി; പേക്ഷ
നിങ്ങൾ അവെന െകാലെചയ്യ വാൻ
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും, വിട്ടയപ്പാൻ
വിധിച്ച പീലാേത്താസിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച
തള്ളിപ്പറയുകയും െചയ്തു. 14 പരിശുദ്ധനും
നീതിമാനുമായവെന നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു,
െകാലപാതകനായവെന വിട്ട തരണം എന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട , 15 ൈദവം മരിച്ചവരിൽനിന്നും
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ജീവെന്റ അധിപെന
നിങ്ങൾ െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതിന് ഞങ്ങൾ
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 16അവെന്റ നാമത്തിെല
വിശ്വാസത്താൽ, അവെന്റ നാമംതെന്ന നിങ്ങൾ
കാണുകയും അറിയുകയും െചയ്യന്ന ഈ
മനുഷ്യന് ബലം ്രപാപിക്കുവാൻ കാരണമായി
തീർന്നു; അെത, അവനിലുള്ള വിശ്വാസം
തെന്ന അവന,് നിങ്ങള െട മുന്നിൽവച്ച
തെന്ന, പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ
കാരണമായി തീർന്നു. 17 സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങള െട അധികാരികെളേപ്പാെല നിങ്ങള ം
അറിവില്ലായ്മെകാണ്ട് ്രപവർത്തിച്ച എന്നു
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ഞാൻ അറിയുന്നു. 18 ൈദവേമാ തെന്റ
്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കും എന്ന് സകല
്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം മുന്നറിയിച്ചത് ഇങ്ങെന
നിവർത്തിച്ച . 19 ആകയാൽ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾമാഞ്ഞുകിേട്ടണ്ടതിന് മാനസാന്തരെപ്പട്ട്
തിരിഞ്ഞുെകാൾവിൻ; എന്നാൽ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്നും 20 ഉേന്മഷകാലങ്ങൾ
വരികയും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മുൻനിയമിക്കെപ്പട്ട
്രകിസ്തുവായ േയശുവിെന ൈദവം
അയക്കുകയും െചയ്യ ം. 21ൈദവം േലാകാരംഭം
മുതൽ തെന്റ വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാർ
മുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തത് ഒെക്കയും
യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുേവാളം സ്വർഗ്ഗം
അവെനൈകെക്കാേള്ളണ്ടതാകുന്നു.
22 ‘ൈദവമായ കർത്താവ് നിങ്ങള െട

സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന് എെന്നേപ്പാെല
ഒരു ്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്ക്
എഴുേന്നല്പിച്ച തരും; അവൻ നിങ്ങേളാട്
സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിങ്ങൾ
അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണം. 23 ആ
്രപവാചകെന്റവാക്ക് േകൾക്കാത്തഏവനും
ജനത്തിെന്റഇടയിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടും’

എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 24 അ്രതയുമല്ല
ശമൂേവൽ മുതൽ സംസാരിച്ച ്രപവാചകന്മാർ
ഒെക്കയും ഈ കാലെത്തക്കുറിച്ച് ്രപസ്താവിച്ച .
25 ‘ഭൂമിയിെല സകലവംശങ്ങള ം നിെന്റ
സന്തതിയിൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും’
എന്ന് ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് അരുളി
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത
ഉടമ്പടിയുേടയും ്രപവാചകന്മാരുെടയും
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മക്കൾതെന്ന നിങ്ങൾ. 26 ൈദവം തെന്റ
പു്രതനായ േയശുവിെന ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച,്
ഓേരാരുത്തെന അനു്രഗഹിക്കുവാനും
അവനവെന്റ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
പിൻതിരിക്കുവാനുമായി ആദ്യേമ നിങ്ങൾക്കായി
അവെനഅയച്ചിരിക്കുന്നു”.

4
പെ്രതാസുംേയാഹന്നാനുംതടവിലാക്കെപ്പടുന്നു

1 പെ്രതാസും േയാഹന്നാനും ജനേത്താടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയത്തിെല
പടനായകനും സദൂക്യരും പെ്രതാസിെന്റയും
േയാഹന്നാെന്റയും േനെര വന്നു,
2 േയശുവിേനയും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള തെന്റ
പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച് പെ്രതാസും
േയാഹന്നാനും ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുകയാൽ
അവർ നീരസെപ്പട്ട . 3 അവെര പിടിച്ച്
ൈവകുേന്നരം ആകെകാണ്ട് പിെറ്റന്നാൾവെര
തടവിലാക്കി. 4 എന്നാൽ വചനം േകട്ടവരിൽ
പലരുംവിശ്വസിച്ച ;പുരുഷന്മാരുെട *എണ്ണംതെന്ന
അയ്യായിരേത്താളമായി.

5 പിെറ്റന്നാൾ അവരുെട ഭരണാധികാരികള ം,
മൂപ്പന്മാരും, ശാസ്്രതിമാരും െയരൂശേലമിൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി; 6 മഹാപുേരാഹിതനായ ഹന്നാവും
കയ്യഫാവും േയാഹന്നാനും അെലക്സന്തരും
മഹാപുേരാഹിതവംശത്തിലുള്ളവർ ഒെക്കയും

* 4. 4 ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും
എണ്ണങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.
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ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവർ പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും നടുവിൽ നിർത്തി: “എന്ത്
അധികാരത്താലും ആരുെട നാമത്തിലും
ആകുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് െചയ്തത്?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 8 പെ്രതാസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നിറഞ്ഞവനായി അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“ജനത്തിെന്റ ്രപമാണികള ം മൂപ്പന്മാരും
ആയുേള്ളാേര, 9 ഈ േരാഗിയായ മനുഷ്യന്
െചയ്ത നല്ല്രപവൃത്തി നിമിത്തം ഇന്ന് ഞങ്ങെള
വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഈ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം
്രപാപിച്ചത് എങ്ങെന? 10 നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ചവനും
ൈദവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായ
നസറായനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽത്തെന്ന ഇവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും യി്രസാേയൽജനം ഒെക്കയും
അറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 11 വീടുപണിയുന്നവരായ
നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് വീടിെന്റ
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്ന ആ കല്ല് ഇവൻ
തേന്ന. 12 മെറ്റാരുവനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നല്കെപ്പട്ട േവെറാരു
നാമവും ഇല്ല”.

ഭീഷണിെപ്പടുത്തിവിട്ടയയ്ക്കുന്നു
13അവർ പെ്രതാസിെന്റയും േയാഹന്നാെന്റയും
ൈധര്യം കാൺകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും
സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യരും മുൻപ്
േയശുവിേനാടുകൂെട ആയിരുന്നവർ എന്നു
്രഗഹിക്കയാലും അവർആശ്ചര്യെപ്പട്ട ; 14സൗഖ്യം
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്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻഅവേരാടുകൂെട നില്ക്കുന്നതു
കണ്ടതുെകാണ്ട് അവർക്ക് എതിർ പറവാൻ
വകയില്ലായിരുന്നു. 15 അെപ്പാസ്തലന്മാർ
ന്യായാധിപസംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
േപാകുവാൻ കല്പിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ
ആേലാചിച്ച : 16 “ഈമനുഷ്യെരഎന്ത് െചേയ്യണ്ടു?
അസാധാരണവും ്രപത്യക്ഷവുമാെയാരു
അത്ഭുതം അവർ െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
്രപസിദ്ധമേല്ലാ; നിേഷധിപ്പാൻ നമുക്ക്
കഴിയില്ല. 17 എങ്കിലും അത് ജനത്തിൽ
അധികം പരക്കാതിരിപ്പാൻ അവർ യാെതാരു
മനുഷ്യേനാടും ഈ നാമത്തിൽ ഇനി
സംസാരിക്കരുെതന്ന് നാം അവെര താക്കീത്
െചേയ്യണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 പിെന്ന
അവെര വിളിച്ചിട്ട:് േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കുകേയാ ഉപേദശിക്കുകേയാ
അരുത് എന്ന് കല്പിച്ച . 19 അതിന് പെ്രതാസും
േയാഹന്നാനും: “ൈദവേത്തക്കാൾ അധികം
നിങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക ന്യായേമാ എന്ന് നിങ്ങൾ
വിധിപ്പിൻ. 20 ഞങ്ങൾേക്കാ ഞങ്ങൾ കണ്ടും
േകട്ട മിരിക്കുന്നത് ്രപസ്താവിക്കാതിരിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല”എന്ന്ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 21എന്നാൽ
ഈ സംഭവിച്ച കാര്യം െകാണ്ട് എല്ലാവരും
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തുകയാൽ അവെര
ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനം നിമിത്തം വഴി ഒന്നും
കാണായ്കെകാണ്ട് അവർ പിെന്നയും തർജ്ജനം
െചയ്ത്അവെരവിട്ടയച്ച . 22ഈഅത്ഭുതത്താൽ
സൗഖ്യം ്രപാപിച്ച മനുഷ്യൻ നാല്പതിൽ അധികം
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വയസ്സള്ളവനായിരുന്നു.

്രപതിസന്ധികളിൽ ്രപാർത്ഥനേയാെട
മുേന്നറുന്നു

23 വിട്ടയച്ച േശഷം അവർ തങ്ങള െട
കൂട്ടാളികള െട അടുക്കൽ െചന്ന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞത് എല്ലാം അറിയിച്ച . 24 അത് േകട്ടിട്ട്
അവർ ഒരുമനെപ്പട്ട് ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച
പറഞ്ഞത:് “ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
അവയിലുള്ളസകലവും ഉണ്ടാക്കിയനാഥേന,
25 ‘ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ

വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും
എന്ത?് 26 ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ
അണിനിരക്കുകയും അധിപതികൾ
കർത്താവിന് വിേരാധമായും അവെന്റ
അഭിഷിക്തന് വിേരാധമായും
ഒന്നിച്ച കൂടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു’

എന്ന് നിെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് മുഖാന്തരം
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അരുളിെച്ചയ്തവേന,
27 നീ അഭിേഷകം െചയ്ത േയശു എന്ന നിെന്റ
പരിശുദ്ധദാസന് വിേരാധമായി െഹേരാദാവും
െപാന്തിെയാസ് പീലാേത്താസും ജാതികള ം
യി്രസാേയൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി, 28 സംഭവിക്കണം എന്ന് നിെന്റ
കയ്യ ം നിെന്റ ആേലാചനയും മുന്നിയമിച്ചത്
ഒെക്കയും നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം.
29ഇേപ്പാേഴാ കർത്താേവ,അവരുെട ഭീഷണികെള
േനാേക്കണേമ. 30 സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നിെന്റ
ൈക നീട്ട ന്നതിനാലും നിെന്റ പരിശുദ്ധദാസനായ
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േയശുവിെന്റ നാമത്താൽ അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും
നിെന്റ വചനം പൂർണ്ണൈധര്യേത്താടുകൂെട
്രപസ്താവിപ്പാൻ നിെന്റ ദാസന്മാർക്ക് കൃപ
നല്േകണേമ”. 31 ഇങ്ങെന ്രപാർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ
അവർ കൂടിയിരുന്നസ്ഥലം കുലുങ്ങി; എല്ലാവരും
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ൈദവവചനം
ൈധര്യേത്താെട ്രപസ്താവിച്ച .

വിശ്വസിച്ചവർ ്രകിസ്തുവിെന്റ സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നു

32വിശ്വസിച്ചവരുെടവലിയകൂട്ടംഏകഹൃദയവും
ഏകമനസ്സ ം ഉള്ളവരായിരുന്നു; തനിക്കുള്ളത്
ഒന്നും സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല;
33 സകലവും അവർക്ക് െപാതുവായിരുന്നു.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിേയാെട
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിന്
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു; എല്ലാവർക്കും
ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. 34 കുറവ്
ഉളളവരായി ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
നിലങ്ങള െടയും വീടുകള െടയും ഉടമകൾ
അവ ഒെക്കയും വിറ്റ് വില െകാണ്ടുവന്ന്
35 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ
െവയ്ക്കും; പിെന്ന ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
ആവശ്യംേപാെലവിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും.

36 ്രപേബാധനപു്രതൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള
ബർന്നബാസ് എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാർ മറുേപർ
വിളിച്ച ൈസ്രപസ് ദ്വീപുകാരനായ േയാസഫ്
37 എെന്നാരു േലവ്യൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം
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വിറ്റ് പണം െകാണ്ടുവന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
കാൽക്കൽെവച്ച.്

5
അനന്യാസുംസഫീറയും

1 എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു
പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യയായ സഫീറേയാടുകൂടി
ഒരു നിലം വിറ്റ.് 2 നിലം വിറ്റ കിട്ടിയ
വിലയിൽനിന്ന് ഭാര്യയുെട അറിേവാെട ഒരു
ഭാഗം എടുത്തുവച്ചേശഷം ബാക്കിയുള്ളത്
െകാണ്ടുവന്നു അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
കാല്ക്കൽ െവച്ച.് 3 അേപ്പാൾ പെ്രതാസ:്
“അനന്യാേസ, പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട് വ്യാജം
കാണിക്കുവാനും നിലത്തിെന്റ വിലയിൽ ഒരു
ഭാഗം എടുത്തുവയ്ക്കുവാനും സാത്താൻ
നിെന്റ ഹൃദയം ൈകവശം ആക്കുവാൻ നീ
അനുവദിച്ചത് എന്ത?് 4 അത് വില്ക്കുന്നതിന്
മുെമ്പ നിേന്റതായിരുന്നില്ലേയാ? വിറ്റേശഷവും
നിെന്റ ൈകവശം ആയിരുന്നേല്ലാ? പിെന്ന
എന്തിന് നീ ഈ കാര്യത്തിന് മനസ്സ െവച്ച ?
മനുഷ്യേരാടല്ല ൈദവേത്താടേ്രത നീ വ്യാജം
കാണിച്ചത”് എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 ഈ വാക്ക്
േകട്ട ഉടെന അനന്യാസ് താെഴ വീണ് ്രപാണെന
വിട്ട ; ഇതു േകട്ടവർ എല്ലാവർക്കും വളെര ഭയം
ഉണ്ടായി. 6യൗവനക്കാർ മുേന്നാട്ട് വന്ന് അവെന
ശീലെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി
കുഴിച്ചിട്ട .

7 ഏകേദശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെന്റ ഭാര്യ സഫീറ ഈ സംഭവിച്ചത് ഒന്നും
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അറിയാെത അകത്തുവന്നു. 8 പെ്രതാസ്
അവേളാട:് “ഈ തുകയ്ക്ക് തെന്നേയാ നിങ്ങൾ
നിലം വിറ്റത്? പറക” എന്ന് പറഞ്ഞു; “അേത,
ഈ തുകയ്ക്ക് തെന്ന” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
9 പെ്രതാസ് അവേളാട:് “കർത്താവിെന്റ
ആത്മാവിെന പരീക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
ഒത്തത് എന്ത?് ഇതാ, നിെന്റ ഭർത്താവിെന
കുഴിച്ചിട്ടവരുെട കാൽ വാതിൽക്കൽ ഉണ്ട്;
അവർവന്ന് നിെന്നയും പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ഉടെന അവൾ പെ്രതാസിെന്റ
കാൽക്കൽ വീണ് ്രപാണെന വിട്ട ; യൗവനക്കാർ
അകത്ത്വന്ന്അവൾമരിച്ച എന്ന്കണ്ട്പുറത്തു
െകാണ്ടുേപായിഭർത്താവിെന്റഅരിെകകുഴിച്ചിട്ട .
11 ഈ സംഭവത്തിൽ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും ഇത്
േകട്ടവർക്ക്എല്ലാവർക്കും മഹാഭയം ഉണ്ടായി.

അെപ്പാസ്തലന്മാർ അേനകെര
സൗഖ്യമാക്കുന്നു

12 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ൈകകളാൽ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ പല അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം നടന്നു; അവർ എല്ലാവരും
ഏകമനേസ്സാെട ശേലാേമാെന്റ മണ്ഡപത്തിൽ
കൂടിവരിക പതിവായിരുന്നു. 13 മറ്റള്ളവർ
ആരുംതെന്ന അവേരാട് േചരുവാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല; എങ്കിലും ജനങ്ങൾ
അവെര അധികമായി ബഹുമാനിച്ച േപാന്നു
14 അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച , അവെരല്ലാവരും
വിശ്വാസികള െട കൂട്ടേത്താട് േചർന്നുവന്നു.
15 േരാഗികെള പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു, പെ്രതാസ്
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കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവെന്റ നിഴൽ എങ്കിലും
അവരിൽ വല്ലവരുെടയുംേമൽ വീേഴണ്ടതിന്
വീഥികളിൽ വിരിപ്പിേന്മലും കിടക്കേമലും
കിടത്തും,. 16 അതുകൂടാെത െയരൂശേലമിന്
ചുറ്റ പാടുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ
വന്നുകൂടി േരാഗികെളയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ
ബാധിച്ചവെരെയാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നു;അവർ
എല്ലാവരുംസൗഖ്യം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.

അെപ്പാസ്തലന്മാർകാരാഗൃഹത്തിലാക്കെപ്പടുന്നു.
17 എന്നാൽ മഹാപുേരാഹിതൻ എഴുേന്നറ്റ്,
അവേനാട് കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന സദൂക്യരും
േചർന്നു 18അസൂയനിറഞ്ഞ്അെപ്പാസ്തലന്മാെര
പിടിച്ച് െപാതു കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി.
19 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ കർത്താവിെന്റ
ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്ന് അവെര
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നിട്ട് അവേരാട് 20 “നിങ്ങൾ
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഈ ജീവെന്റ വചനം
എല്ലാ ജനേത്താടും ്രപസ്താവിപ്പിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 21 അവർ അത് േകട്ട് പുലർച്ചയ്ക്ക്
ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന് ഉപേദശിച്ച . എന്നാൽ
മഹാപുേരാഹിതനും കൂെടയുള്ളവരും വന്ന്
ന്യായാധിപസംഘെത്തയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മൂപ്പന്മാെരയും എല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി,
അെപ്പാസ്തലന്മാെര െകാണ്ടുവരുവാനായി
കാരാഗൃഹത്തിേലക്ക് ആളയച്ച്. 22 േചവകർ
െചന്നേപ്പാൾ അവെര കാരാഗൃഹത്തിൽ കണ്ടില്ല
അവർ മടങ്ങിവന്നിട്ട് പറഞ്ഞത:് “കാരാഗൃഹം
നല്ല സൂക്ഷ്മേത്താെട പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ5:23xxivഅെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ5:30

കാവല്ക്കാർ വാതിൽക്കൽ നില്ക്കുന്നതും
ഞങ്ങൾ കണ്ട്; 23 എന്നാൽ തുറന്നേപ്പാേഴാ
അകത്ത് ആെരയും കണ്ടില്ല”. 24 ഈ വാക്ക്
േകട്ടിട്ട് ൈദവാലയത്തിെല പടനായകനും
മഹാപുേരാഹിതന്മാരും അവെരക്കുറിച്ച്
ഇത് എന്തായിത്തീരും എന്ന് വിചാരിച്ച്
ചഞ്ചലിച്ച് െകാണ്ടിരുന്നു 25 അേപ്പാൾ ഒരാൾ
വന്ന്: “നിങ്ങൾ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയ
പുരുഷന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ജനെത്ത ഉപേദശിക്കുന്നു” എന്ന് അറിയിച്ച .
26 അതുേകട്ട് പടനായകൻ േചവകരുമായി
െചന്ന്, ജനം തങ്ങെള കെല്ലറിയും
എന്ന് ഭയെപ്പടുകയാൽ, ബലാൽക്കാരം
െചയ്യാെത അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.
27 അങ്ങെന അവെര െകാണ്ടുവന്ന്
ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക നിർത്തി;
മഹാപുേരാഹിതൻ അവെര േചാദ്യംെചയ്തു
28 “േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുത്
എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് അമർച്ചയായി
കല്പിച്ച വേല്ലാ; നിങ്ങേളാ െയരൂശേലമിെല
ജനങ്ങെള മുഴുവൻ നിങ്ങള െട ഉപേദശംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു; ആ േയശുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ
കുറ്റം ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തുവാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 അതിന്
പെ്രതാസും േശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാരും
പറഞ്ഞത:് “മനുഷ്യേരക്കാൾ ൈദവെത്ത
അനുസരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 30 നിങ്ങൾ
്രകൂശിൽ തറച്ച െകാന്ന േയശുവിെന
തെന്ന നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം
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ഉയിർപ്പിച്ച ; 31 യി്രസാേയലിന് മാനസാന്തരവും
പാപേമാചനവും നല്കുവാൻ, ൈദവം
അവെന ്രപഭുവായും രക്ഷിതാവായും തെന്റ
വലതു ഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
32 ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള ം, ൈദവം
തെന്ന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നല്കിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഗമാലിേയൽഇടെപടുന്നു
33 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപപരവശരായി
അെപ്പാസ്തലന്മാെര െകാന്നുകളയുവാൻ
ഭാവിച്ച . 34 അേപ്പാൾ എല്ലാജനങ്ങള ം
ബഹുമാനിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായ ഗമാലിേയൽ എെന്നാരു
പരീശൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ്,
അെപ്പാസ്തലന്മാെര കുറച്ച േനരേത്തക്ക്
പുറത്താക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 35 അവെര
പുറത്താക്കിയതിന് േശഷം അവൻ അവേരാട:്
“യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, ഈ മനുഷ്യരുെട
കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ് വാൻ
തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
36 കുറച്ച കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ത്യ ദാസ്
എെന്നാരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് താൻ മഹാൻ
എന്ന് നടിച്ച;് ഏകേദശം നാനൂറ് പുരുഷന്മാർ
അവേനാടുകൂെട േചർന്നു എങ്കിലും അവൻ
െകാല്ലെപ്പടുകയും അവെന അനുഗമിച്ചവർ
എല്ലാവരുംചിതറിഒന്നുമില്ലാതാകുകയുംെചയ്തു.
37 അവെന്റ േശഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂദാ
ജനസംഖ്യ കണെക്കടുപ്പിെന്റ കാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
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ജനെത്ത തെന്റ പക്ഷം േചരുവാൻ വശീകരിച്ച ;
അവനും നശിച്ച , അവെന അനുസരിച്ചവർ
ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പായി. 38 ആകയാൽ
ഈ മനുഷ്യെര വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുെകാൾവിൻ
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു; ഇത്
മാനുഷികമായ ആേലാചനേയാ ്രപവൃത്തിേയാ
ആെണങ്കിൽഅത് നശിച്ച േപാകും; 39ൈദവികം
എങ്കിേലാ നിങ്ങൾക്ക് അത് നശിപ്പിപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ല; നിങ്ങൾ ൈദവേത്താട്
േപാരാടുന്നു എന്ന് വരരുതേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർക്ക് അത് േബാധിച്ച . 40 അവർ
അെപ്പാസ്തലന്മാെര അകത്ത് വരുത്തി
അടിപ്പിച്ച,് ഇനി േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കല്പിച്ച് അവെര വിട്ടയച്ച .
41 തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ
േയാഗ്യരായി എണ്ണെപ്പടുകയാൽ അവർ
സേന്താഷിച്ച ംെകാണ്ട് ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപായി. 42 പിന്നീട് അവർ
ദിനം്രപതി ൈദവാലയത്തിലും വീടുേതാറും െചന്ന്
േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും
്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

6
ശിഷ്യന്മാരുെട വർദ്ധനയും,

ശു്രശൂഷകൾക്കായുള്ളതിരെഞ്ഞടുപ്പ ം
1 ആ കാലങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ
വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതിനാൽ തങ്ങള െട
വിധവമാെര ദിനം്രപതിയുള്ള ഭക്ഷണ
വിതരണത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന്
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കരുതി യവനഭാഷക്കാരായ വിശ്വാസികൾ
എ്രബായഭാഷക്കാരായ വിശ്വാസികള െട
േനെര പിറുപിറുത്തു. 2 പ്രന്തണ്ട് േപരടങ്ങുന്ന
അെപ്പാസ്തലന്മാർ വലിയ കൂട്ടമായി തീർന്ന
ശിഷ്യസമൂഹെത്ത വിളിച്ച വരുത്തി: “ഞങ്ങൾ
ൈദവവചനം ഉേപക്ഷിച്ച് േമശകളിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നത് േയാഗ്യമല്ല. 3 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, ആത്മാവും ജ്ഞാനവും
നിറഞ്ഞ് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാെര
നിങ്ങളിൽ തേന്ന തിരഞ്ഞുെകാൾവിൻ;
അവെര േമശകളിൽ ശു്രശൂഷിക്കുവാൻ
നിയമിക്കാം. 4 ഞങ്ങേളാ ്രപാർത്ഥനയിലും
വചനശു്രശൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 5 ഈ വാക്ക് കൂട്ടത്തിന്
ഒെക്കയും ്രപസാദമായി; വിശ്വാസവും
പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ
സ്െതഫാെനാസ,് ഫിലിെപ്പാസ,് െ്രപാെഖാെരാസ,്
നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ, പർെമ്മനാസ,്
െയഹൂദമതാനുസാരിയായ അേന്ത്യാക്യക്കാരൻ
നിെക്കാലാെവാസ് എന്നിവെര തിരെഞ്ഞടുത്തു,
6 വിശ്വാസികൾ ഈ പുരുഷന്മാെര െകാണ്ടുവന്ന്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട മുമ്പാെക നിർത്തി;അവർ
്രപാർത്ഥിച്ച്അവരുെട േമൽൈകവച്ച .

7 ൈദവവചനം പരന്നു, െയരൂശേലമിൽ
ശിഷ്യന്മാരുെട എണ്ണം ഏറ്റവും െപരുകി,
പുേരാഹിതന്മാരിലും വലിെയാരു കൂട്ടം
വിശ്വാസത്തിന്അധീനരായിത്തീർന്നു.

കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായ
സ്െതഫാെനാസ്
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8 അനന്തരം സ്െതഫാെനാസ് കൃപയും
ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ
അത്ഭുതങ്ങള ം അടയാളങ്ങള ം െചയ്തു.
9 ലിബർത്തീനർ എന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
യഹൂദരിൽ അെലക്സ്രന്തിയ, കിലിക്യ,
ആസ്യ എന്നീ േദശക്കാരിൽ നിന്നും ചിലർ
എഴുേന്നറ്റ് സ്െതഫാെനാസിേനാട് തർക്കിച്ച .
10എന്നാൽഅവൻ സംസാരിച്ചജ്ഞാനേത്താടും
ആത്മാേവാടും എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 11 അേപ്പാൾ അവർ
ചില പുരുഷന്മാെര രഹസ്യമായി നിര് ബ്ബന്ധിച്ച :
“ഇവൻ േമാെശക്കും ൈദവത്തിനും വിേരാധമായി
ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ േകട്ട”് എന്ന്
പറയിച്ച , 12അവർ ജനെത്തയും മൂപ്പന്മാെരയും
ശാസ്്രതിമാെരയും േ്രപരിപ്പിച്ച,് അവെന്റേനെര
െചന്ന് അവെന പിടിച്ച് ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി 13 കള്ള സാക്ഷികെള
നിർത്തി: “ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും വിേരാധമായി ഇടവിടാെത
സംസാരിച്ച വരുന്നു; 14 ആ നസറായനായ
േയശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച് േമാെശ നമുക്ക്
ഏല്പിച്ച മര്യാദകെള മാറ്റിക്കളയും എന്ന് ഇവൻ
പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ േകട്ട”് എന്ന് പറയിച്ച .
15ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും
അവെന ഉറ്റ േനാക്കി; അവെന്റ മുഖം ഒരു
ൈദവദൂതെന്റമുഖംേപാെലകണ്ട്.

7
സ്െതഫാെനാസിെന്റ ്രപസംഗം
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1 “ഈ കാര്യങ്ങൾ സത്യം തെന്നേയാ”
എന്ന് മഹാപുേരാഹിതൻ േചാദിച്ചതിന്
സ്െതഫാെനാസ് പറഞ്ഞത:് 2 “സേഹാദരന്മാരും
പിതാക്കന്മാരുമായ പുരുഷന്മാേര, േകൾക്കുവിൻ.
നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാം ഹാരാനിേലക്ക്
േപായി താമസിക്കുന്നതിന് മുെമ്പ,
െമെസാെപ്പാത്താമ്യയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
തേന്ന, േതേജാമയനായ ൈദവം അവന്
്രപത്യക്ഷനായി: 3 ‘നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ
സ്വന്ത ജനേത്തയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക്
കാണിച്ച തരുന്ന േദശത്തിേലക്ക് െചല്ല ക’
എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അ്രബാഹാം
കല്ദായരുെട േദശംവിട്ട് ഹാരാനിൽ വന്ന്
പാർത്തു. 4അ്രബാഹാമിെന്റപിതാവ് മരിച്ചേശഷം
ൈദവം അവെന അവിെടനിന്ന് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
പാർക്കുന്ന ഈ േദശത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
പാർപ്പിച്ച . 5 ആ സമയത്ത് ൈദവം അവന്
അതിൽ കാലുകുത്തുവാൻ ഒരടി നിലംേപാലും
അവകാശമായി െകാടുത്തില്ല; എന്നാൽ അവന്
സന്തതിയില്ലാതിരിെക്ക അവനും അവെന്റ
േശഷം അവെന്റ സന്തതിയ്ക്കും ആ േദശം
ൈകവശമായി നല്കുെമന്ന് അവേനാട്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തു. 6 അവെന്റ സന്തതി
അന്യേദശത്ത് െചന്ന് പാർക്കും; ആ േദശക്കാർ
അവെര അടിമകളാക്കി നാനൂറ് സംവത്സരം
കഷ്ടെപ്പടുത്തും എന്നിങ്ങെനൈദവം അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 7 ‘അവെര അടിമകളാക്കിയ ജാതിെയ
ഞാൻ ന്യായംവിധിക്കും; അതിന് െറേശഷം
അവർ പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് എെന്ന
ആരാധിക്കും’ എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു.
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8പിെന്നൈദവംഅ്രബാഹാമിന് പരിേച്ഛദനെയന്ന
ഉടമ്പടി െകാടുത്തു; അ്രബാഹാമിൽനിന്ന്
യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ച , എട്ടാം നാൾ അവെന
പരിേച്ഛദന െചയ്തു. യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന്
യാേക്കാബും യാേക്കാബിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരും ജനിച്ച .
9 േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർക്ക് േയാസഫിേനാടുള്ള
അസൂയനിമിത്തം അവർ അവെന
മി്രസയീമിേലക്ക് വിറ്റ കളഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ
ൈദവം അവേനാടുകൂെട ഇരുന്ന് അവെന്റ
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന വിടുവിച്ച്
മി്രസയീംരാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
അവന് കൃപയും ജ്ഞാനവും െകാടുത്തു:
ഫറേവാൻ അവെന മി്രസയീമിനും തെന്റ
സർവ്വഗൃഹത്തിനും അധിപതിയാക്കി
വച്ച . 11 എന്നാൽ മി്രസയീംേദശത്തിലും
കനാനിലുെമല്ലാം ക്ഷാമവും മഹാകഷ്ടവും
വന്നസമയത്ത് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
ആഹാരം കിട്ടാെതയായി. 12 അേപ്പാൾ
മി്രസയീമിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് േകട്ടിട്ട് യാേക്കാബ്
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര ആദ്യമായി അേങ്ങാട്ട്
അയച്ച . 13 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം േയാസഫ് തെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്ക്തെന്നത്തെന്നെവളിെപ്പടുത്തി;
േയാസഫിെന്റ കുടുംബം ഫറേവാനും അറിവായ്
വന്നു. 14 േയാസഫ് സേഹാദരന്മാെര തിരിച്ചയച്ച്
തെന്റ പിതാവായ യാേക്കാബിേനാട് തെന്റ
കുടുംബെത്ത ഒെക്കയും മി്രസയീമിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവർആെക
എഴുപത്തഞ്ചുേപരായിരുന്നു. 15 യാേക്കാബ്
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മി്രസയീമിേലക്ക് േപായി; അവനും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരും മരിച്ച , 16 അവെര േശേഖമിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട എേമ്മാരിെന്റ മക്കേളാട്
അ്രബാഹാം വിലെകാടുത്ത് വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ
അടക്കം െചയ്തു. 17ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വാഗ്ദത്തകാലം അടുത്തേപ്പാൾ
ജനം മി്രസയീമിൽ െപരുകിയിരുന്നു. 18 ഒടുവിൽ
േയാസഫിെന അറിയാത്ത േവെറാരു രാജാവ്
മി്രസയീമിൽ വാണു. 19 ആ രാജാവ് നമ്മുെട
വംശേത്താട് ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച് നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാെര കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും, അവരുെട
ശിശുക്കൾ ജീവേനാടിരിക്കാതിരിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അവെര ഉേപക്ഷിക്കുവാനും
നിര് ബ്ബന്ധിച്ച . 20 ആ കാലത്ത് േമാെശ
ജനിച്ച ; അവൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
അതിസുന്ദരനായിരുന്നു, അവെന മൂന്ന് മാസം
തെന്റഅപ്പെന്റ വീട്ടിൽ േപാറ്റിവളർത്തി. 21പിെന്ന
അവെന പുറത്തുകളഞ്ഞേപ്പാൾ ഫറേവാെന്റ
മകൾ അവെന എടുത്ത് തെന്റ സ്വന്തം
മകനായി വളർത്തി. 22 േമാെശ മി്രസയീമ്യരുെട
സകല ജ്ഞാനവും അഭ്യസിച്ച , വാക്കിലും
്രപവൃത്തിയിലും സമർത്ഥനായിത്തീർന്നു.
23 അവന് നാല്പത് വയസ്സ് തികയാറായേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കളായ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
െചന്ന് കാണണെമന്ന് മനസ്സിൽ േതാന്നി.
24 അവൻ യി്രസാേയല്യനായ ഒരുവൻ
ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവെന
പിന്തുണച്ച് മി്രസയീമ്യെന അടിച്ച െകാന്നു,
ഉപ്രദവിക്കെപ്പട്ടവനുേവണ്ടി ്രപതികാരം
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െചയ്തു. 25 താൻ മുഖാന്തരം ൈദവം
അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുെമന്ന് സേഹാദരന്മാർ
്രഗഹിക്കും എന്ന് േമാെശ വിചാരിച്ച ; എങ്കിലും
അവർ ്രഗഹിച്ചില്ല. 26 പിെറ്റന്നാൾ ചില
യി്രസാേയല്യർ കലഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ അവരുെട അടുക്കൽവന്ന് അവെര
സമാധാനെപ്പടുത്തുവാൻ ്രശമിച്ച െകാണ്ട്
അവേരാട്; ‘പുരുഷന്മാെര, നിങ്ങൾ
സേഹാദരന്മാരേല്ലാ; തമ്മിൽ അന്യായം
െചയ്യന്നത് എന്ത?്’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 27എന്നാൽ
കൂട്ട കാരേനാട് അന്യായം െചയ്യന്നവൻ
അവെന ഉന്തിക്കളഞ്ഞു: ‘നിെന്ന ഞങ്ങൾക്ക്
അധികാരിയും ന്യായകർത്താവും ആക്കിയത്
ആർ? 28ഇന്നെല മി്രസയീമ്യെന െകാന്നതുേപാെല
എെന്നയും െകാല്ല വാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ?’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 29ഈവാക്ക് േകട്ടിട്ട് േമാെശഓടിേപ്പായി
മിദ്യാൻേദശത്ത് െചന്ന് അവിെട പരേദശിയായി
പാർത്തു, അവിെടവച്ച് അവന് രണ്ടു പു്രതന്മാർ
ജനിച്ച . 30 നാല്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സീനായ ്മലയുെട മരുഭൂമിയിൽ ഒരുൈദവദൂതൻ
മുൾപ്പടർപ്പിെല അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന്
്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാെശ ആ കാഴ്ച കണ്ട്
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട , സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുവാനായി
അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ: 32 ‘ഞാൻ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമാകുന്നു;
അ്രബാഹാമിന ്െറയും, യിസ്ഹാക്കിെന്റയും,
യാേക്കാബിെന്റയുംൈദവം’എന്നകർത്താവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട.് േമാെശ ഭയന്ന് വിറച്ചിട്ട്
അേങ്ങാട്ട് േനാക്കുവാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
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33കർത്താവ് അവേനാട്: ‘നീ നിൽക്കുന്നസ്ഥലം
വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ
ഊരിക്കളക. 34 മി്രസയീമിൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
കഷ്ടത ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ട ം കണ്ട,്അവരുെട
ഞരക്കവും േകട്ട,് അവെര േമാചിപ്പിക്കുവാൻ
ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന മി്രസയീമിേലക്ക് അയയ്ക്കും’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 35 ‘നിെന്ന അധികാരിയും
ന്യായകർത്താവും ആക്കിയതാർ?’ എന്നിങ്ങെന
അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഈ േമാെശെയ തെന്ന
ൈദവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ ്രപത്യക്ഷനായ ദൂതൻ
മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീെണ്ടടുപ്പ കാരനും
ആക്കി അയച്ച . 36 അവൻ മി്രസയീമിലും
െചങ്കടലിലും നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമിയിലും
അത്ഭുതങ്ങള ംഅടയാളങ്ങള ം െചയ്ത് അവെര
നയിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. 37 ‘ൈദവം നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന് എെന്നേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകെന നിങ്ങൾക്ക് എഴുേന്നല്പിച്ച തരും’
എന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറഞ്ഞ
േമാെശ ഇവൻ തേന്ന. 38 സീനായ് മലയിൽ
തേന്നാട് സംസാരിച്ച ദൂതേനാടും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടും കൂെട മരുഭൂമിയിെലസഭയിൽ
ഇരുന്നവനും നമുക്കു തരുവാൻ ജീവനുള്ള
അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചവനും ഇവൻ തേന്ന. 39നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ അവെന അനുസരിക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലാെത തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹൃദയംെകാണ്ട്
മി്രസയീമിേലക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു, 40 അവർ
അഹേരാേനാട;് ‘ഞങ്ങെളനയിപ്പാൻൈദവങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കിത്തരിക, ഞങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്ന്
നയിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ആ േമാെശക്ക് എന്ത്
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സംഭവിച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 41 അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കി, ആ ബിംബത്തിന്
ബലികഴിച്ച് തങ്ങള െട ൈകപ്പണിയിൽ
ഉല്ലസിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 42 ൈദവവും
പിന്തിരിഞ്ഞു. ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്ത
േസവിപ്പാൻഅവെരഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ

എനിക്ക് നാല്പത് സംവത്സരം
ഹനനയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച േവാ? 43 നിങ്ങൾ
നമസ്കരിപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
സ്വരൂപങ്ങളായ െമാേലാക്കിെന്റ കൂടാരവും
േരഫാൻേദവെന്റ നക്ഷ്രതവും നിങ്ങൾ
എടുത്തു നടന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള ബാബിേലാണിനപ്പ റം
നാടുകടത്തും’

എന്നു ്രപവാചകന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

44 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ
സാക്ഷ്യകൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ൈദവം
േമാെശേയാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ; അവൻ കണ്ട
മാതൃകേപാെല തെന്ന അതിെന നിർമ്മിക്കണം
എന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 45 നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ, േയാശുവേയാടുകൂെടയുള്ള
അവരുെട തിരിച്ച വരവിൽ േദശത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവന്നത് ഈ കൂടാരമായിരുന്നു.
ൈദവം നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
അവകാശത്തിേലക്ക് അവർ ്രപേവശിച്ചേപ്പാഴാണ്
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ഇങ്ങെന സംഭവിച്ചത.് ഇത് ദാവീദിെന്റ കാലം
വെര അങ്ങെനതെന്നയായിരുന്നു, 46 അവന്
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു,
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിന് ഒരു കൂടാരം
ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവൻ ആ്രഗഹിച്ച . 47എന്നാൽ
ശേലാേമാൻ അവന് ഒരു ആലയം പണിതു.
48 അത്യ ന്നതൻ ൈകപ്പണിയായ ആലയത്തിൽ
വസിക്കുന്നില്ലതാനും

49 ‘സ്വർഗ്ഗം എനിക്ക് സിംഹാസനവും ഭൂമി എെന്റ
പാദപീഠവും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക്
പണിയുന്ന ആലയം ഏതുവിധം? എെന്റ
വി്രശമസ്ഥലവും ഏത്? 50 ഇെതാെക്കയും
എെന്റൈകഅല്ലേയാ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന്
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു’

എന്നു ്രപവാചകൻ പറയുന്നുവേല്ലാ.
51 ദുശ്ശാഠ്യക്കാരും, ഹൃദയത്തിനും െചവിയ്ക്കും
പരിേച്ഛദന ഇല്ലാത്തവരുമായുേള്ളാേര,
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല തെന്ന
നിങ്ങള ം എല്ലായ്േപാഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാട്
എതിർത്ത് നില്ക്കുന്നു. 52 ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഏവെന നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
ഉപ്രദവിക്കാതിരുന്നിട്ട ള്ള ? നീതിമാനായവെന്റ
വരവിെനക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചവെര
അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു; 53 അവെരേപ്പാെല
നിങ്ങള ം ഇേപ്പാൾ വഞ്ചകരും െകാലപാതകരും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ൈദവദൂതന്മാരുെട നിേയാഗങ്ങളായി
ന്യായ്രപമാണം ്രപാപിച്ച എങ്കിലും അത്
്രപമാണിച്ചിട്ടില്ല”.
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സ്െതഫാെനാസിെന െകാല്ല ന്നു
54ഇതുേകട്ടേപ്പാൾന്യായാധിപസംഘത്തിലുള്ളവർ
േകാപപരവശരായി അവെന്റേനെര പല്ല കടിച്ച .
55 അവേനാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി
സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക് ഉറ്റ േനാക്കി, ൈദവമഹത്വവും
ൈദവത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് േയശു
നില്ക്കുന്നതും കണ്ട്: 56 “ഇതാ, സ്വർഗ്ഗം
തുറന്നിരിക്കുന്നതുംമനുഷ്യപു്രതൻൈദവത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ
കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 57 ഇത്
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച , െചവി
െപാത്തിെക്കാണ്ട് ഒന്നിച്ച് അവെന്റേനെര
പാഞ്ഞുെചന്നു, 58 അവെന വലിച്ചിഴച്ച ം
െകാണ്ട് നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി
കെല്ലറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങള െട
പുറംചട്ടകൾ ഊരി െശൗല് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു
ബാല്യക്കാരെന്റ കാൽക്കൽ െവച്ച്. 59 അവർ
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയിൽ
“കർത്താവായ േയശുേവ, എെന്റ ആത്മാവിെന
ൈകെക്കാേള്ളണേമ” എന്ന് സ്െതഫാെനാസ്
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . 60 അവൻ മുട്ട കുത്തി:
“കർത്താേവ, അവേരാട് ഈ പാപം
കണക്കിടരുേത” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച .
ഇതു പറഞ്ഞിട്ട്അവൻനി്രദ്രപാപിച്ച .

8
െയരുശേലംസഭപീഢനത്തിലൂെട മുേന്നറുന്നു.

1 സ്െതഫാെനാസിെന െകാലെചയ്തത്
െശൗലിന് സമ്മതമായിരുന്നു.
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അന്ന് െയരൂശേലമിെല സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ
പീഢനം േനരിട്ട ; അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഒഴിെക
എല്ലാവരും െയഹൂദ്യ ശമര്യ േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിേപ്പായി. 2 ൈദവഭക്തരായ പുരുഷന്മാർ
സ്െതഫാെനാസിെന അടക്കം െചയ്തു,
അവെനക്കുറിച്ച് വലിെയാരു വിലാപം കഴിച്ച .
3 എന്നാൽ െശൗല് വീടുേതാറും െചന്ന്
പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും വലിച്ചിഴച്ച
തടവിൽ ഏല്പിച്ച െകാണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഹാനി
വരുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഫിലിേപ്പാസ് ശമര്യയിേലക്ക്.
4 ചിതറിേപ്പായവർ വചനം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
അവിടവിെട സഞ്ചരിച്ച . 5 ഫിലിെപ്പാസ് ശമര്യ
പട്ടണത്തിൽ െചന്ന് അവിെടയുള്ളവേരാട്
്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിച്ച . 6 ഫിലിെപ്പാസ്
െചയ്തഅടയാളങ്ങൾജനങ്ങൾ േകൾക്കുകയും
കാൺകയും െചയ്കയാൽ അവൻ പറയുന്നത്
ഏകമനേസ്സാെട ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
7 അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽനിന്നും
അവ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച െകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ;
അേനകം പക്ഷവാതക്കാരും മുടന്തരും സൗഖ്യം
്രപാപിച്ച . 8അങ്ങെന ആ പട്ടണത്തിൽ വളെര
സേന്താഷം ഉണ്ടായി.

ശിേമാൻഎന്നആഭിചാരകൻ.
9 എന്നാൽ ശിേമാൻ എന്ന് േപരുേള്ളാരു
പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം
െചയ്ത,് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര്യ
ജാതിെയ ്രഭമിപ്പിച്ച േപാന്നു. 10 “മഹാൻ
എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്ന ൈദവശക്തി ഈ
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മനുഷ്യനാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമര്യയിലുള്ള
െചറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വെര അവെന
്രശദ്ധിച്ച വന്നു. 11 ഇവൻ ആഭിചാരംെകാണ്ട്
ഏറിയകാലം അവെര ്രഭമിപ്പിക്കുകയാൽ
അേ്രത അവർ അവെന ്രശദ്ധിച്ചത് 12 എന്നാൽ
ൈദവരാജ്യെത്തയും േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമെത്തയും കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്ന ഫിലിെപ്പാസിെന അവർ
വിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
സ്നാനം ഏറ്റ . 13 ശിേമാൻ താനും വിശ്വസിച്ച്
സ്നാനം ഏറ്റ , ഫിലിെപ്പാസിേനാട് േചർന്നുനിന്നു;
വലിയ അടയാളങ്ങള ം വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
നടക്കുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾഅവൻആശ്ചര്യെപ്പട്ട .

14 അനന്തരം െയരൂശേലമിലുള്ള
അെപ്പാസ്തലന്മാർ, ശമര്യർ ൈദവവചനം
ൈകെക്കാണ്ടു എന്നു േകട്ടിട്ട് പെ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും അവരുെട അടുക്കൽ
അയച്ച . 15അവർ അവിെട എത്തിയിട്ട,് െചന്ന്,
അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിേക്കണ്ടതിന്
്രപാർത്ഥിച്ച . 16 അന്നുവെര അവരിൽ
ആരുെടേമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല;
അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം ഏറ്റിരുന്നേതയുള്ള . 17 അവർ
അവരുെട േമൽ ൈക െവച്ചേപ്പാൾ അവർക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച .
18 അെപ്പാസ്തലന്മാർ ൈക െവച്ചതിനാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ശിേമാൻ കണ്ടതിനാൽ
അവൻ അവർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ പണം
െകാണ്ടുവന്നു: 19 “ഞാൻ ഒരുവെന്റ േമൽ
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ൈക െവച്ചാൽ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്കും
തേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 പെ്രതാസ്
അവേനാട്: “ൈദവത്തിെന്റ ദാനം പണം
െകാടുത്ത് വാങ്ങിെക്കാള്ളാം എന്ന് നീ
നിരൂപിക്കെകാണ്ട് നിെന്റ പണം നിേന്നാടുകൂെട
നശിച്ച േപാകെട്ട. 21 നിെന്റ ഹൃദയം
ൈദവസന്നിധിയിൽ േനരുള്ളതല്ലായ്കെകാണ്ട്
ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല.
22 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ഈ വഷളത്വം
വിട്ട് മാനസാന്തരെപ്പട്ട് കർത്താവിേനാട്
്രപാർത്ഥിക്കുക; ഒരുപേക്ഷ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല
നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച കിട്ട മായിരിക്കും. 23 നീ
കടുത്ത അസൂയയിലും പാപത്തിെന്റ
ബന്ധനത്തിലും അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 അതിന്
ശിേമാൻ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും എനിക്ക്
ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവിേനാട്
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ”എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

25അവർകർത്താവിെന്റവചനംസാക്ഷീകരിച്ച
്രപസംഗിച്ചേശഷം ശമര്യക്കാരുെട അേനക
്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട്
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

ഫിലിേപ്പാസ്ഗസയ്ക്കുള്ളനിർജജന്രപേദശേത്തക്ക.്
26 അനന്തരം കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ
ഫിലിെപ്പാസിേനാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ് െതേക്കാട്ട്
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള
നിർജ്ജനമായ വഴിയിേലക്കു േപാക” എന്ന്
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പറഞ്ഞു. 27 അവൻ പുറെപ്പട്ട െചന്നേപ്പാൾ
കന്ദക്ക എന്ന എേത്യാപ്യാരാജ്ഞിയുെട
ഒരു ഷണ്ഡനും മഹാനും അവള െട
സകലഭണ്ഡാരത്തിനും േമൽവിചാരകനുമായ
ഒരു എേത്യാപ്യെന കണ്ട.് അവൻ െയരൂശേലമിൽ
നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിട്ട് മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ
28 േതരിൽ ഇരുന്ന് െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു.
29 ആത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിേനാട:് “നീ
അടുത്തുെചന്നു േതരിേനാട് േചർന്നുനടക്ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 30ഫിലിെപ്പാസ് ഓടിെച്ചല്ല േമ്പാൾ
െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ പുസ്തകം അവൻ
വായിക്കുന്നതു േകട്ട:് “നീ വായിക്കുന്നത്
്രഗഹിക്കുന്നുേവാ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന്:
31 “ഒരുവൻ ശരിയായി വിവരിച്ച തരാഞ്ഞാൽ
എങ്ങെന ്രഗഹിക്കും” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു,
ഫിലിെപ്പാസ് കയറി തേന്നാടുകൂെട ഇരിേക്കണം
എന്ന്അേപക്ഷിച്ച . 32തിരുെവഴുത്തിൽഈഭാഗം
ആയിരുന്നുഅവൻവായിച്ചിരുന്നത്

“അറുക്കുവാനുള്ള ആടിേനേപ്പാെല അവെന
െകാണ്ടുേപായി; േരാമം ക്രതിക്കുന്നവെന്റ
മുമ്പാെക മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന
കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല അവൻ വായ്
തുറക്കാതിരുന്നു. 33അവെന്റ താഴ്ചയിൽ
അവന് ന്യായം കിട്ടാെത േപായി;
അവെന്റ തലമുറെയ ആർ വിവരിക്കും?
ഭൂമിയിൽനിന്നു അവെന്റ ജീവെന
എടുത്തുകളയുന്നുവേല്ലാ”.

34 ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്: “ഇത്
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്രപവാചകൻ ആെരക്കുറിച്ച് പറയുന്നു?
തെന്നക്കുറിേച്ചാ മെറ്റാരുത്തെനക്കുറിേച്ചാ
എന്ന് പറഞ്ഞുതേരണം” എന്നു അേപക്ഷിച്ച .
35ഫിലിെപ്പാസ് ഈ തിരുെവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി
അവേനാട് േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം
അറിയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 36 അവർ ഇങ്ങെന
വഴിേപാകയിൽ െവള്ളമുെള്ളാരു സ്ഥലത്ത്
എത്തിയേപ്പാൾ ഷണ്ഡൻ: “ഇതാ െവള്ളം; ഞാൻ
സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് എന്ത് എെന്ന
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 37അതിന്
ഫിലിെപ്പാസ്: “നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
വിശ്വസിക്കുന്നുഎങ്കിൽആകാം”എന്നു പറഞ്ഞു.
“േയശു്രകിസ്തു ൈദവപു്രതൻ എന്ന് ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
38അങ്ങെനഅവൻ േതർ നിർത്തുവാൻ കല്പിച്ച :
ഫിലിെപ്പാസും ഷണ്ഡനും ഇരുവരും െവള്ളത്തിൽ
ഇറങ്ങി, അവൻ അവെന സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച .
39 അവർ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറിയേപ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ ആത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി; ഷണ്ഡൻ അവെന
പിെന്ന കണ്ടില്ല; അവൻ സേന്താഷിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റ വഴിക്കുേപായി. 40ഫിലിെപ്പാസിെന പിെന്ന
അസ്േതാദിൽ കണ്ട്; അവൻ േദശത്തൂെടല്ലാം
സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ച െകാണ്ട്ൈകസര്യയിൽഎത്തി.

9
െശൗലിെന്റ മാനസാന്തരം.
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1 ആ കാലത്ത് െശൗല് േകാപേത്താെട
കർത്താവിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട േനെര വധഭീഷണി
മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മഹാപുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന,് 2 ദമസ്െകാസിൽ
േയശുവിെന്റ മാർഗ്ഗക്കാരായ വല്ല
പുരുഷന്മാെരേയാ സ്്രതീകെളേയാ കണ്ടാൽ
അവെര പിടിച്ച െകട്ടി െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുവാൻതക്കവണ്ണം അവിടുെത്ത
പള്ളികളിേലക്കുള്ള അധികാരപ്രതം
മഹാപുേരാഹിതേനാട് വാങ്ങി. 3 അവൻ
്രപയാണംെചയ്ത് ദമസ്െകാസിന്സമീപിച്ചേപ്പാൾ
െപെട്ടന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു െവളിച്ചം
അവെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി; 4അവൻ നിലത്തുവീണു;
“െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത്
എന്ത?്” എന്ന് തേന്നാട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം
േകട്ട്. 5 അതിന് െശൗല് ; “നീ ആരാകുന്നു,
കർത്താേവ?” എന്ന് േചാദിച്ചതിന് അവേനാട്;
“നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു ആകുന്നു ഞാൻ.
6 നീ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ക; നീ
െചേയ്യണ്ടുന്നത് അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അവേനാടുകൂെട ്രപയാണം
െചയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം േകട്ട് എങ്കിലും
ആെരയും കാണാെത സ്തംഭിച്ച നിന്നു.
8 െശൗല് നിലത്തുനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് കണ്ണ്
തുറന്നേപ്പാൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
അതുെകാണ്ട് അവർ അവെന ൈകയ്ക്ക്
പിടിച്ച് ദമസ്െകാസിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി;
9 അവൻ മൂന്നുദിവസം കണ്ണ് കാണാെതയും
തിന്നുകേയാ കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്യാെതയും
ഇരുന്നു.
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അനന്യാസിെന്റ ദർശനവും െശൗലിെന്റ
സ്നാനവും

10 എന്നാൽ അനന്യാസ് എെന്നാരു ശിഷ്യൻ
ദമസ്െകാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവേനാട്
കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ; “അനന്യാേസ”
എന്നു വിളിച്ച . “കർത്താേവ, അടിയൻ ഇതാ”
എന്ന്അവൻവിളിേകട്ട . 11കർത്താവ്അവേനാട്:
“നീ എഴുേന്നറ്റ് േനർവ്വീഥി എന്ന െതരുവിൽ,
യൂദയുെട വീട്ടിൽെചന്ന്, തർെസാസുകാരനായ
െശൗല് എന്നു േപരുള്ളവെന അേന്വഷിക്ക;
അവൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; 12 അനന്യാസ്
എെന്നാരു പുരുഷൻഅകത്തുവന്ന് താൻ കാഴ്ച
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് തെന്റേമൽൈക വയ്ക്കുന്നത്
അവൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
കല്പിച്ച . 13അതിന് അനന്യാസ;് “കർത്താേവ,ആ
മനുഷ്യൻ െയരൂശേലമിൽ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർക്ക്
എ്രത േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പലരും
പറഞ്ഞു ഞാൻ േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 14 ഇവിെടയും
അങ്ങയുെട നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെര
ഒെക്കയും പിടിച്ച െകട്ട വാൻ അവന്
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അധികാരപ്രതം
ഉണ്ട്” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 കർത്താവ്
അവേനാട്: “നീ േപാക; അവൻ എെന്റ
നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിക്കുവാൻ
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുെന്നാരു പാ്രതം
ആകുന്നു. 16എെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി അവൻ
എെന്തല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിേക്കണെമന്ന്
ഞാൻ അവെന കാണിയ്ക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
17 അങ്ങെന അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽെചന്ന്
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അവെന്റേമൽൈകെവച്ച:് “െശൗേല,സേഹാദരാ,
നീ കാഴ്ച ്രപാപിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നിറയെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നീ വന്ന
വഴിയിൽ നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായ േയശു എന്ന
കർത്താവ് എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 18 ഉടെന അവെന്റ കണ്ണിൽ നിന്ന്
െചതുമ്പൽേപാെല വീണു;അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ച .
അവൻ എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനം ഏൽക്കുകയും
ആഹാരംകഴിച്ച്ബലം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.

െശൗല് േയശുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു.
19 അവൻ ദമസ്െകാസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാേരാട്
കൂെട കുേറനാൾ പാർത്തു, 20 േയശു
തേന്ന ൈദവപു്രതൻ എന്നു പള്ളികളിൽ
്രപസംഗിച്ച . 21 േകട്ടവർ എല്ലാവരും
വിസ്മയിച്ച : “െയരൂശേലമിൽ ഈ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം െചയ്തവൻ
ഇവനല്ലേയാ? ഇവിെടയും അവെര പിടിച്ച െകട്ടി
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാനേല്ലാ വന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
22 െശൗലാകെട്ട അധികം ശക്തി്രപാപിച്ച , േയശു
തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നു ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട്
ദമസ്െകാസിൽ പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാർക്ക്
എതിർ പറവാൻകഴിയാതാക്കി.

23 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
അവെന െകാല്ല വാൻ കൂടിയാേലാചിച്ച .
24അവെന െകാല്ല വാൻ അവർ രാവും പകലും
നഗര േഗാപുരങ്ങളിൽ കാവൽ െവച്ച.് എന്നാൽ
െശൗലിന്അവരുെടകൂട്ട െകട്ടിെനകുറിച്ച്അറിവ്
കിട്ടി. 25 അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ശിഷ്യന്മാർ
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രാ്രതിയിൽ അവെന ഒരു െകാട്ടയിലാക്കി
മതിൽവഴിയായി ഇറക്കിവിട്ട .

26 അവൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാേരാട് േചരുവാൻ ്രശമിച്ച ; എന്നാൽ
അവൻ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാെത
എല്ലാവരും അവെന േപടിച്ച . 27 എന്നാൽ
ബർന്നബാേസാ അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്നു;
അവൻ വഴിയിൽെവച്ച് കർത്താവിെന
കണ്ടതും കർത്താവ് അവേനാട് സംസാരിച്ചതും
ദമസ്െകാസിൽഅവൻ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ചതും എല്ലാം
അവേരാട് വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 28 പിെന്ന
അവൻ െയരൂശേലമിൽ പാർക്കുകയും
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച്
കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
29യവനഭാഷക്കാരായ െയഹൂദന്മാേരാടുംഅവൻ
സംഭാഷിച്ച തർക്കിച്ച ; അവേരാ അവെന
െകാല്ല വാൻ തക്കം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
30 സേഹാദരന്മാർ അത് അറിഞ്ഞ് അവെന
ൈകസര്യയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി,
അവിെടനിന്ന് തർേസാസിേലക്ക്അയച്ച .

31 അങ്ങെന െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും,
ഗലീല, ശമര്യ എന്നീ േദശങ്ങളിൽ ഒെക്കയും
സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി. സഭ
ആത്മികവർദ്ധന ്രപാപിച്ച ം കർത്താവിേനാടുള്ള
ഭക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
സാന്ത്വനത്തിലും വളർന്ന് െപരുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
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ഐെനയാസിെന്റസൗഖ്യം.
32 പെ്രതാസ് എല്ലായിടവും സഞ്ചരിച്ച് ലുദ്ദയിൽ
പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുെട അടുക്കലും
െചന്ന്, 33 അവിെട പക്ഷവാതം പിടിച്ച്
എട്ട് സംവത്സരമായി കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന
ഐെനയാസ് എന്ന് േപരുേള്ളാരു മനുഷ്യെന
കണ്ട്. 34 പെ്രതാസ് അവേനാട്: “ഐെനയാേസ,
േയശു്രകിസ്തു നിെന്ന െസൗഖ്യമാക്കുന്നു;
എഴുേന്നറ്റ് നീ തെന്ന കിടക്ക വിരിച്ച െകാൾക”
എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ എഴുേന്നറ്റ.്
35 ലുദ്ദയിലും ശാേരാനിലും പാർക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും സൗഖ്യമായ അവെന കണ്ട്
കർത്താവിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു.

തബീഥെയപെ്രതാസ് ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
36 േയാപ്പയിൽ “േപടമാൻ” എന്നർത്ഥമുള്ള
തബീഥ എന്നു േപരുേള്ളാരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൾ വളെര സൽ്രപവൃത്തികള ം ധർമ്മങ്ങള ം
െചയ്തുേപാന്നവളായിരുന്നു. 37 ആ കാലത്ത്
അവൾ ദീനംപിടിച്ച മരിച്ച ; അവർ അവെള
കുളിപ്പിച്ച് ഒരു മാളികമുറിയിൽ കിടത്തി.
38 ലുദ്ദ േയാപ്പയ്ക്ക് സമീപമാകയാൽ പെ്രതാസ്
അവിെട ഉെണ്ടന്ന് ശിഷ്യന്മാർ േകട്ട്: “നീ
താമസിയാെത ഞങ്ങള െട അടുക്കേലാളം
വേരണം” എന്ന് അേപക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടുേപെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . 39 പെ്രതാസ്
എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട െചന്ന്. അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾഅവർഅവെന മാളികമുറിയിൽ
െകാണ്ടുേപായി; അവിെട വിധവമാർ എല്ലാവരും
കരഞ്ഞുെകാണ്ടും തബീഥ തങ്ങേളാടുകൂെട
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ഉള്ളേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങള ം
ഉടുപ്പ കള ം കാണിച്ച െകാണ്ടും അവെന്റ
ചുറ്റ ം നിന്നു. 40 പെ്രതാസ് അവെര ഒെക്കയും
പുറത്തിറക്കി മുട്ട കുത്തി ്രപാർത്ഥിച്ച
മൃതശരീരത്തിനു േനെര തിരിഞ്ഞു: “തബീഥേയ,
എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു; അവൾ
കണ്ണ തുറന്നു പെ്രതാസിെന കണ്ട് എഴുേന്നറ്റ്
ഇരുന്നു. 41 അവൻ അവെള ൈക പിടിച്ച്
എഴുേന്നല്പിച്ച,് വിശുദ്ധന്മാെരയും വിധവമാെരയും
വിളിച്ച് അവെള ജീവനുള്ളവളായി അവരുെട
മുമ്പിൽ നിർത്തി. 42 ഇത് േയാപ്പയിൽ എങ്ങും
്രപസിദ്ധമായി, അേനകർ കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച . 43 പിെന്ന പെ്രതാസ് തുകൽ
പണിക്കാരനായശിേമാൻഎന്നഒരുവേനാടുകൂെട
വളെരനാൾ േയാപ്പയിൽപാർത്തു.

10
െകാർെന്നാേല്യാസ്എന്നൈദവഭക്തൻ.

1 ൈകസര്യയിൽ ഇത്താലിക എന്ന പട്ടാള
വിഭാഗത്തിൽ െകാർെന്നാേല്യാസ് എന്നു
േപരുേള്ളാരുശതാധിപൻഉണ്ടായിരുന്നു. 2അവൻ
ഭക്തനും തെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങേളാടുകൂെട
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവനുമായി െയഹൂദാ
ജനത്തിന് വളെര ദാനം െകാടുത്തും
എേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥിച്ച ം േപാന്നു. 3 അവൻ
പകൽ ഏകേദശം ഒമ്പതാംമണി േനരത്ത്*
ദർശനത്തിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ തെന്റ
അടുക്കൽ അകത്തുവരുന്നത് സ്പഷ്ടമായി

* 10. 3 ൈവകിട്ട് 3 മണി (പതിവായുള്ള െയഹൂദെന്റ ്രപാർത്ഥനാ
സമയം).
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കണ്ട്: “െകാർെന്നാേല്യാേസ!” എന്ന് തേന്നാട്
പറയുന്നതും േകട്ട്. 4 അവൻ ൈദവദൂതെന
ഉറ്റ േനാക്കി ഭയപരവശനായി: “എന്താകുന്നു
കർത്താേവ”എന്നു േചാദിച്ച .അവൻഅവേനാട്:
“നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയും എളിയവേരാടുളള നിെന്റ
ദാനവും ൈദവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു.
5 ഇേപ്പാൾതെന്ന േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച്,
പെ്രതാസ് എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാെന
വരുത്തുക. 6 അവൻ േതാൽപ്പണി
െചയ്യന്ന ശിേമാൻ എെന്നാരുവേനാടുകൂെട
പാർക്കുന്നു. അവെന്റ വീട് കടല്പ റത്ത്
ആകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അവേനാട്
സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായേശഷം അവൻ തെന്റ
േവലക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും അംഗരക്ഷകരിൽ
ൈദവഭക്തനാെയാരു പടയാളിേയയും 8 വിളിച്ച്
സകലവും വിവരിച്ച പറഞ്ഞ് േയാപ്പയിേലക്ക്
അയച്ച .

പെ്രതാസിന് ആത്മവിവശതയിൽ ലഭിച്ച
ദർശനം.

9 പിെറ്റന്നാൾ െകാർന്നേല്യാസ്
അയച്ചവർ യാ്രതെചയ്തു പട്ടണേത്താട്
സമീപിക്കുേമ്പാൾ പെ്രതാസ് ആറാം
മണിേനരത്ത് ്രപാർത്ഥിക്കുവാൻ മാളികമുറിയിൽ
കയറി. 10 അവൻ വളെര വിശന്നിട്ട്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ച ; അവർ ഭക്ഷണം
ഒരുക്കുേമ്പാേഴക്കും അവന് ഒരു വിവശത
ഉണ്ടായി. 11 ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും
നാല് േകാണും െകട്ടീട്ട ള്ള വലിെയാരു വിരിപ്പ്
ഭൂമിയിേലക്കു ഇറക്കിവിെട്ടാരു പാ്രതംേപാെല
വരുന്നതും അവൻ കണ്ട്. 12അതിൽ ഭൂമിയിെല
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സകലവിധ നാൽക്കാലികള ം ഇഴജാതികള ം
ആകാശത്തിെല പറവകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 “പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നു തിന്നുക”
എന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 14 അതിന്
പെ്രതാസ:് “ഒരിക്കലും പാടില്ല, കർത്താേവ;
മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ ആയെതാന്നും ഞാൻ
ഒരുനാള ം തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ”. 15ആ ശബ്ദം രണ്ടാം
്രപാവശ്യം അവേനാട്: “ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ
മലിനെമന്നു വിചാരിക്കരുത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
16ഇങ്ങെനമൂന്നു്രപാവശ്യം ഉണ്ടായി; ഉടെനപാ്രതം
തിരിെകആകാശത്തിേലക്ക് വലിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട .

17 ഈ കണ്ട ദർശനം എന്തായിരിക്കും എന്നു
പെ്രതാസ്ഉള്ളിൽആശങ്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െകാർെന്നാേല്യാസ് അയച്ച പുരുഷന്മാർ
ശിേമാെന്റ വീട് േചാദിച്ച െകാണ്ട്
പടിവാതിൽക്കൽ വന്നു: 18 പെ്രതാസ്
എന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാൻ ഇവിെട
പാർക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു വിളിച്ച േചാദിച്ച .
19 പെ്രതാസ് ദർശനെത്തക്കുറിച്ച്
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവേനാട്: “മൂന്നു പുരുഷന്മാർ നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു; 20നീഎഴുേന്നറ്റ്ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക;
ഞാൻ അവെര അയച്ചിരിക്കുന്നു, ഒന്നും
സംശയിക്കാെത അവേരാടുകൂെട േപാക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 പെ്രതാസ് ആ പുരുഷന്മാരുെട
അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന:് “നിങ്ങൾ
അേന്വഷിക്കുന്നവൻഞാൻ തെന്ന; നിങ്ങൾ വന്ന
കാര്യം എന്ത്”എന്നു േചാദിച്ച . 22അതിന് അവർ:
“നീതിമാനും ൈദവഭക്തനും െയഹൂദന്മാരുെട
സകലജാതിയാലും നല്ല സാക്ഷ്യംെകാണ്ടവനും
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ആയ െകാർെന്നാേല്യാസ് എന്ന ശതാധിപന്
നിെന്ന വീട്ടിൽ വരുത്തി നിെന്റ സേന്ദശം
േകൾക്കണം എന്ന് ഒരു വിശുദ്ധദൂതനാൽ
അരുളപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
23അവൻ അവെര അകത്ത് വിളിച്ച പാർപ്പിച്ച ;
പിെറ്റന്നാൾ എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട
പുറെപ്പട്ട ; േയാപ്പയിെല സേഹാദരന്മാർ ചിലരും
അവേനാടുകൂെട േപായി.

പെ്രതാസ് െകാർന്നേല്യാസിെന്റ
ഭവനത്തിേലക്ക.്

24 പിെറ്റന്നാൾ ൈകസര്യയിൽ എത്തി;
അവിെട െകാർെന്നാേല്യാസ് ബന്ധുക്കേളയും
അടുത്ത സ്േനഹിതന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി,
അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു. 25 പെ്രതാസ്
അകത്ത് ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ െകാർെന്നാേല്യാസ്
അവെന എതിേരറ്റ് കാൽക്കൽ വീണു വണങ്ങി.
26 പെ്രതാസ് അവേനാട് “എഴുേന്നല്ക്കു,
ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനെ്രത” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന എഴുേന്നല്പിച്ച , 27 അവേനാട്
സംസാരിച്ച ംെകാണ്ട് അകത്ത് െചന്ന്,
അേനകർ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്
അവേനാട്: 28 “അന്യജാതിക്കാരെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ന്നതും അവനുമായി സഹകരിക്കുന്നതും
െയഹൂദനു നിഷിദ്ധം എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യെനയും
മലിനേനാ അശുദ്ധേനാ എന്നു പറയരുെതന്ന്
ൈദവം എനിക്ക് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
29അതുെകാണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ആളയച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ എതിർ പറയാെത വന്നത;് എന്നാൽ
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എെന്ന വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ
െകാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അതിന്
െകാർെന്നാേല്യാസ:് “നാലുനാൾ മുൻപ്
ഈ േനരത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒമ്പതാംമണി
േനരത്തുളള ്രപാർത്ഥനയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
േതജസ്സള്ളവസ്്രതം ധരിെച്ചാരു പുരുഷൻഎെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു: 31 ‘െകാർെന്നാേല്യാേസ ൈദവം
നിെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട്, എളിയവേരാടുളള നിെന്റ
ദാനധർമ്മം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. 32 േയാപ്പയിേലക്ക്
ആളയച്ച് പെ്രതാസ് എന്നു േപരുള്ള ശിേമാെന
വിളിപ്പിക്കുക; അവൻ കടല്പ റത്ത് േതാൽപ്പണി
െചയ്യന്ന ശീേമാെന്റ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 ഉടൻ തെന്ന ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച;് നീ ദയേതാന്നി
വന്നത് ഉപകാരം. കർത്താവ് നിേന്നാട്
കല്പിച്ചെതാെക്കയും േകൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇവിെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

പെ്രതാസിെന്റ ്രപഭാഷണം
34അേപ്പാൾ പെ്രതാസ് വായ് തുറന്ന് പറഞ്ഞത:്

“ൈദവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്നും 35 ഏത്
ജാതിയിലും ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് നീതി
്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു
എന്നും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി
്രഗഹിക്കുന്നു. 36യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ൈദവം
അയച്ചവചനം, എല്ലാവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു ്രപസംഗിച്ച സമാധാനം,
37 േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗിച്ച സ്നാനത്തിന് േശഷം
ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി െയഹൂദ്യയിൽ ഒെക്കയും
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്രപസിദ്ധമായ ആ വചനം തെന്ന നിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 38 ൈദവം അവേനാടുകൂെട
ഇരുന്നതുെകാണ്ട് നസറായനായ േയശുവിെന
ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും
എങ്ങെന അഭിേഷകം െചയ്തതു എന്നും
അവൻ നന്മെചയ്തതും പിശാചിനാൽ
പീഢിപ്പിക്കെപ്പട്ടവെര ഒെക്കയും എങ്ങെന
സൗഖ്യമാക്കി എന്നതും നിങ്ങൾതെന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 39അവർ െകാന്ന് മരത്തിൽ
തൂക്കിയ അവൻ െയഹൂദ്യേദശത്തിലും
െയരൂശേലമിലും െചയ്തസകലത്തിനുംഞങ്ങൾ
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 40 ൈദവം അവെന
മൂന്നാം നാൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച , 41 സകല
ജനത്തിനുമല്ല, ൈദവം മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച
സാക്ഷികളായി, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം അവേനാടുകൂെട
തിന്നുകുടിച്ചവരായ ഞങ്ങൾക്കുതെന്ന
െവളിവാകുകയും, 42 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരയും
മരിച്ചവേരയും ന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടവൻ അവൻ
തെന്ന എന്ന് ജനേത്താടു ്രപസംഗിക്കുവാനും
സാക്ഷീകരിക്കുവാനും അവൻ തെന്ന
ഞങ്ങേളാടുകല്പിക്കുകയും െചയ്തു. 43അവനിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അവെന്റ നാമം മൂലം
പാപേമാചനം ലഭിക്കും എന്ന് ഇവെനക്കുറിച്ച്
സകല ്രപവാചകന്മാരുംസാക്ഷ്യം പറയുന്നു”.

വചനം േകട്ടവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ആവസിക്കുന്നു.
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44 ഈ വാക്കുകെള പെ്രതാസ്
്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന വചനം േകട്ട
എല്ലാവരുെട േമലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു.
45 അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും
ൈദവെത്ത മഹത്വീകരിക്കുന്നതും
േകൾക്കുകയാൽ 46 പെ്രതാസിേനാടുകൂെട
വന്ന പരിേച്ഛദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ജാതികള െട േമലും
പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ച . 47 “നെമ്മേപ്പാെല
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവെര െവള്ളത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച കൂടാതവണ്ണം വിലക്കുവാൻ
ആർക്ക് കഴിയും” എന്നു പറഞ്ഞു. 48 പെ്രതാസ്
അവെര േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ കല്പിച്ച . അവൻ ചില
ദിവസം കൂെട അവിെട താമസിേക്കണം എന്ന്
അവർഅേപക്ഷിച്ച .

11
പെ്രതാസ് തനിക്കു സംഭവിച്ച വസ്തുതകൾ

വിവരിക്കുന്നു
1 ൈദവവചനം ജാതികള ം സ്വീകരിച്ച
എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും െയഹൂദ്യയിലുള്ള
സേഹാദരന്മാരും േകട്ടതുെകാണ്ട്
2 പെ്രതാസ് െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
പരിേച്ഛദനക്കാരായവർ* അവേനാട് വാദിച്ച :
3 “നീ അ്രഗചർമികള െട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷിച്ച ” എന്നു

* 11. 2 േമാെശയുെടന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ്രകിസ്തുശിഷ്യെരല്ലാം
പരിേച്ഛദനഏൽക്കണംഎന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവിഭാഗം.
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പറഞ്ഞു. 4 പെ്രതാസ് ആദിമുതൽ
സംഭവിച്ചെതല്ലാം ്രകമമായി അവേരാട് വിവരിച്ച
പറഞ്ഞു: 5 “ഞാൻ േയാപ്പാ പട്ടണത്തിൽ
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ വിവശതയിൽ
ഒരു ദർശനം കണ്ട്: ആകാശത്തിൽനിന്ന്
നാല് േകാണും െകട്ടിയിട്ട ള്ള വലിയ
ഒരു വിരിപ്പ് ഒരു പാ്രതംേപാെല എെന്റ
അടുക്കേലാളം വന്നു. 6 അതിൽ ഞാൻ
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല
നാൽക്കാലികെളയും കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും
ഇഴജാതികെളയും ആകാശത്തിെല
പറവകെളയും കണ്ട്: 7 ‘പെ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ്
െകാന്നു തിന്നുക’ എന്ന് എേന്നാട് പറയുെന്നാരു
ശബ്ദവും േകട്ട.് 8അതിന് ഞാൻ: ‘ഒരിക്കലും
പാടില്ല, കർത്താേവ; മലിനേമാ അശുദ്ധേമാ
ആയെതാന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും തിന്നിട്ടില്ലേല്ലാ’
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 ആ ശബ്ദം പിെന്നയും
ആകാശത്തിൽനിന്ന:് ‘ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചത്
നീ മലിനം എന്നു വിചാരിക്കരുത’് എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 10ഇത് മൂന്നു്രപാവശ്യം ഉണ്ടായി; പിെന്ന
എല്ലാംതിരിെകആകാശത്തിേലക്ക്എടുക്കെപ്പട്ട .
11 അേപ്പാൾ തേന്ന ൈകസര്യയിൽനിന്ന്
എെന്റ അടുക്കൽ അയച്ചിരുന്ന മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾ പാർത്ത വീടിെന്റ
മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്നു; 12 ഒന്നും സംശയിക്കാെത
അവേരാടുകൂെട േപാകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എേന്നാട് കല്പിച്ച . ഈ ആറ് സേഹാദരന്മാരും
എേന്നാടുകൂെട േപാന്നു;ഞങ്ങൾആപുരുഷെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന്. 13 അവൻ തെന്റ വീട്ടിൽ
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ഒരു ദൂതൻ നില്ക്കുന്നതു കണ്ട് എന്നും ‘നീ
േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച് പെ്രതാസ് എന്ന്
അറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാെന വരുത്തുക; 14 നീയും
നിെന്റ ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുവാനുള്ള
വാക്കുകെള അവൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കും’
എന്നു ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച . 15 ഞാൻ സംസാരിച്ച
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദിയിൽ
നമ്മുെടേമൽ വന്നതുേപാെല അവരുെടേമലും
വന്നു. 16 അേപ്പാൾ ഞാൻ: ‘േയാഹന്നാൻ
െവള്ളംെകാണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ; നിങ്ങൾേക്കാ
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ടു സ്നാനം ലഭിക്കും’
എന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞവാക്ക് ഓർത്തു.
17ആകയാൽ കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ
വിശ്വസിച്ചവരായ നമുക്കു ലഭിച്ചതുേപാെല
അേത ദാനെത്ത അവർക്കും ൈദവം
െകാടുത്തു എങ്കിൽ ൈദവെത്ത തടയുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആർ?” 18 അവർ ഇത്
േകട്ടേപ്പാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു: “അങ്ങെന ൈദവം
ജാതികൾക്കും തങ്ങള െട പാപവഴികളിൽനിന്നും
മാനസാന്തരെപ്പടുന്നതിനാൽ നിത്യജീവൻ
്രപാപിക്കാൻ കഴിയുമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞ്
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തി.
അെന്ത്യാക്യയിൽസഭആരംഭിക്കുന്നു

19 സ്െതഫാെനാസ് നിമിത്തം ഉണ്ടായ
ഉപ്രദവത്താൽ ചിതറിേപ്പായവർ
െയഹൂദന്മാേരാടല്ലാെത മറ്റാേരാടും വചനം
സംസാരിക്കാെത െഫായ്നിക്യാ, കുെ്രപാസ്,
അെന്ത്യാക്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങേളാളം
സഞ്ചരിച്ച . 20 അവരിൽ ചിലർ
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കുെ്രപാസ്കാരും കുേറനക്കാരും
ആയിരുന്നു; അവർ അെന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തിയേശഷം യവനന്മാേരാടും കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം അറിയിച്ച .
21 കർത്താവിെന്റ ൈക അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച കർത്താവിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു.
22 അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഈ സേന്ദശം
െയരൂശേലമിെല സഭ േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
ബർന്നബാസിെന അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
പറഞ്ഞയച്ച . 23അവൻ െചന്ന്,ൈദവകൃപ കണ്ട്
സേന്താഷിച്ച . എല്ലാവരും പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
കർത്താവിേനാട് േചർന്നുനില്പാന്തക്കവണ്ണം
്രപേബാധിപ്പിച്ച . 24ബർന്നബാസ് നല്ല മനുഷ്യനും
പരിശുദ്ധാത്മാവും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞവനും
ആയിരുന്നു; അേനകർ കർത്താവിേനാട്
േചർന്നു. 25 ബർന്നബാസ് െശൗലിെന
അേന്വഷിച്ച് തർേസാസിേലക്ക് േപായി, അവെന
കെണ്ടത്തിയേപ്പാൾ അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 26 അവർ ഒരു വർഷം
മുഴുവനും സഭാേയാഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും
ബഹുജനെത്ത ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തു;
അങ്ങെന അെന്ത്യാക്യയിൽവച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക്
്രകിസ്ത്യാനികൾഎന്നു േപര് ലഭിച്ച .

അഗെബാസിെന്റ ്രപവചനം
27 ആ കാലത്ത് െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
്രപവാചകന്മാർ അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് വന്നു.
28 അവരിൽ അഗെബാസ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരുവൻ എഴുേന്നറ്റ് േലാകത്തിൽ ഒെക്കയും
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മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്ന് ൈദവാത്മാവിനാൽ
്രപവചിച്ച ; അത് െക്ലൗെദ്യാസിെന്റ കാലത്ത്
സംഭവിച്ച . 29 അേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽ
പാർക്കുന്നസേഹാദരന്മാരുെട സഹായത്തിനായി
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തൻ ്രപാപ്തിേപാെല
ധനേശഖരം െകാടുത്തയയ്ക്കുവാൻ
നിശ്ചയിച്ച . 30 അവർ അങ്ങെന െചയ്തു,
ബർന്നബാസിെന്റയും െശൗലിെന്റയും കയ്യിൽ
മൂപ്പന്മാർക്ക് െകാടുത്തയച്ച .

12
യാേക്കാബ് െകാല്ലെപ്പടുന്നു, പെ്രതാസിെന

തടവിൽആക്കുന്നു.
1 ആ കാലത്ത് െഹേരാദാരാജാവ് സഭയിൽ
ചിലെര അപായെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് പദ്ധതിയിട്ട .
2 േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
അവൻ വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 3 അത്
െയഹൂദന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ
െഹേരാദാവ് പെ്രതാസിെനയും പിടിക്കുവാൻ
നിർേദ്ദശിച്ച . അേപ്പാൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾആയിരുന്നു. 4അവെന
പിടിച്ചേശഷം െപസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ച് തടവിലാക്കി,
കാക്കുവാൻ നാല് േപരടങ്ങുന്ന പടയാളികൾ
ഉളള നാല് കൂട്ടത്തിെന ഏല്പിച്ച . 5 ഇങ്ങെന
പെ്രതാസിെന തടവിൽ സൂക്ഷിച്ച വരുേമ്പാൾ
സഭ ്രശദ്ധേയാെട അവനുേവണ്ടി ൈദവേത്താട്
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
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കാരാഗൃഹത്തിൽ ൈദവ്രപവർത്തി
െവളിെപ്പടുന്നു

6 െഹേരാദാവ് അവെന ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിെന്റ
തേലരാ്രതിയിൽ പെ്രതാസ് രണ്ടു ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികള െട
നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു; വാതിലിെന്റ
മുമ്പിൽ കാവല്ക്കാർ കാരാഗൃഹം
കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 7 ക്ഷണത്തിൽ
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ അവിെട ്രപത്യക്ഷനായി,
അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു െവളിച്ചം ്രപകാശിച്ച .
അവൻ പെ്രതാസിെന്റ വശത്ത് തട്ടി:
“േവഗം എഴുേന്നൽക്ക” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന ഉണർത്തി; ഉടെന അവെന്റ ചങ്ങല
ൈകേമൽനിന്ന് അഴിഞ്ഞു വീണു. 8 ദൂതൻ
അവേനാട്: “അരെകട്ടി െചരിപ്പിട്ട് മുറുക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങെന െചയ്തു;
“നിെന്റ വസ്്രതം പുതച്ച് എെന്റ പിന്നാെല
വരിക” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ പിന്നാെല
െചന്ന്, ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത്
വാസ്തവം എന്ന് അറിയാെത താൻ ഒരു
ദർശനം കാണുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ച . 10അവർ
ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമേത്തതും കടന്നു
പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ന്ന ഇരുമ്പുവാതിൽക്കൽ
എത്തി. അത് അവർക്ക് തനിെയ തുറന്നു;
അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു െതരുവ് കടന്നു,
ഉടെന ദൂതൻ അവെന വിട്ട േപായി.
11 പെ്രതാസിന് സുേബാധം വന്നിട്ട:് “കർത്താവ്
തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് െഹേരാദാവിെന്റ
കയ്യിൽനിന്നും െയഹൂദജനത്തിെന്റ സകല
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്രപതീക്ഷയിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിച്ച എന്ന്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ വാസ്തവമായി അറിയുന്നു”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 12ഈ വസ്തുതകൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ േശഷം അവൻ മർെക്കാസ്
എന്നു വിളിക്കുന്ന േയാഹന്നാെന്റ അമ്മ
മറിയയുെട വീട്ടിൽെചന്ന.് അവിെട അേനകർ
ഒരുമിച്ച കൂടി ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
13 അവൻ പടിപ്പ രവാതിൽക്കൽ മുട്ടിയേപ്പാൾ
േരാദാഎെന്നാരുബാല്യക്കാരത്തിവിളിേകൾപ്പാൻ
അടുത്തുവന്നു. 14 പെ്രതാസിെന്റ ശബ്ദം
തിരിച്ചറിഞ്ഞു, സേന്താഷത്താൽ പടിവാതിൽ
തുറക്കാെത അകേത്തക്ക് ഓടി, “പെ്രതാസ്
പടിപ്പ രയ്ക്കൽ നില്ക്കുന്നു” എന്ന് അറിയിച്ച .
15 അവർ അവേളാട:് “നിനക്ക് ബുദ്ധി്രഭമം
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു; അവേളാ:
അല്ല, ഉള്ളതുതെന്ന എന്ന് ഉറപ്പിച്ച പറയുേമ്പാൾ
“അവെന്റ ദൂതൻ ആകുന്നു” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 16 പെ്രതാസ് മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
അവർ തുറന്നേപ്പാൾഅവെന കണ്ട് വിസ്മയിച്ച .
17 അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ആംഗ്യം
കാട്ടി, കർത്താവ് തെന്ന തടവിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച വിവരം പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച ; “ഇത്
യാേക്കാബിേനാടും േശഷം സേഹാദരന്മാേരാടും
അറിയിക്കുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു; പിെന്നഅവൻ
പുറെപ്പട്ട് േവെറാരു സ്ഥലേത്തയ്ക്ക് േപായി.
18 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ പെ്രതാസ് എവിെട
േപായി എന്ന് പടയാളികൾക്ക് അല്പമല്ലാത്ത
പരി്രഭമം ഉണ്ടായി. 19 െഹേരാദാവ് അവെന
അേന്വഷിച്ചിട്ട് കാണായ്കയാൽ കാവൽക്കാെര
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വിസ്തരിച്ച് അവെര െകാല്ല വാൻ കല്പിച്ച ; പിെന്ന
അവൻ െയഹൂദ്യയിൽ നിന്നും ൈകസര്യയിേലക്ക്
േപായിഅവിെട പാർത്തു.

െഹേരാദാവിെന്റഅന്ത്യം

20 െഹേരാദാരാജാവ് േസാര്യരുെടയും
സീേദാന്യരുെടയുംേനെരേകാപാകുലനായിരിക്കെവ
ആ േദശത്തുനിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ആഹാരം
കിട്ടിവരികയാൽ അവർ ഏകമനേസ്സാെട
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്, െഹേരാദാവിെന്റ
വിശ്വസ്തേസവകനായ ബ്ലസ്െതാസിെന
വശത്താക്കി സന്ധിയ്ക്കായി അേപക്ഷിച്ച .
21 നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ െഹേരാദാവ്
രാജവസ്്രതം ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന്
അവേരാട് ്രപസംഗിച്ച . 22 “ഇത് മനുഷ്യെന്റ
ശബ്ദമല്ല ഒരു േദവെന്റ ശബ്ദം അേ്രത” എന്ന്
ജനം ആർത്തു. 23 അവൻ അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിന് മഹത്വം െകാടുക്കായ്കയാൽ
കർത്താവിെന്റ ദൂതൻ ഉടെന അവെന അടിച്ച ,
അവൻകൃമിയ്ക്ക് ഇരയായി ്രപാണെനവിട്ട .

24 എന്നാൽ ൈദവവചനം േമല്ക്കുേമൽ
വ്യാപിച്ച ം വിശ്വാസികള െട എണ്ണം െപരുകിയും
െകാണ്ടിരുന്നു.

25 ബർന്നബാസും െശൗലും ശു്രശൂഷ
നിവർത്തിച്ചേശഷംമർെക്കാസ്എന്ന് മറുേപരുള്ള
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െയരൂശേലം വിട്ട്
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
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13
അെന്ത്യാക്യയിൽ നിന്നും ആദ്യെത്ത ദൗത്യ

്രപചാരയാ്രതആരംഭിക്കുന്നു.
1അെന്ത്യാക്യയിെല സഭയിൽ ്രപവാചകന്മാരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും ആയ ബർന്നബാസ,് നീഗർ
എന്നു േപരുള്ള ശിേമാൻ, കുേറനക്കാരനായ
ലൂെക്യാസ്, ഇട്രപഭുവായ െഹേരാദാേവാടുകൂെട
വളർന്ന മനാേയൻ, െശൗല് എന്നിവർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവർ കർത്താവിെന
ആരാധിച്ച ം ഉപവസിച്ച ംെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ:
“ഞാൻ ബർന്നബാസിെനയും പൗേലാസിേനയും
വിളിച്ചിരിക്കുന്ന േവലയ്ക്കായിട്ട് േവർതിരിപ്പിൻ”
എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളിെച്ചയ്തു.
3 അങ്ങെന അവർ ഉപവസിച്ച ം ്രപാർത്ഥിച്ച ം
അവരുെട േമൽൈകവച്ച്അവെരപറഞ്ഞയച്ച .

4 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബർന്നബാസിെനയും
െശൗലിെനയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവർ
െസലൂക്യയിേലക്ക് െചന്ന്; അവിെടനിന്ന്
കപ്പൽ കയറി കുെ്രപാസ് ദ്വീപിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ,
5സലമീസിൽ െചന്ന് െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ
ൈദവവചനംഅറിയിച്ച . േയാഹന്നാൻഅവർക്ക്
സഹായി ആയിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 6അവർ മൂവരും
ദ്വീപിൽകൂടി പാെഫാസ് വെര െചന്നേപ്പാൾ
ബർേയശു എന്ന് േപരുള്ള െയഹൂദനായ
കള്ള്രപവാചകനാെയാരു വിദ്വാെന കണ്ട്.
7അവൻബുദ്ധിമാനായ െസർെഗ്ഗ ാസ് പൗെലാസ്
എന്ന േദശാധിപതിേയാട് കൂെട ആയിരുന്നു.
െസർെഗ്ഗ ാസ് പൗെലാസ് ബർന്നബാസിെനയും
െശൗലിെനയും വരുത്തി ൈദവവചനം
േകൾക്കുവാൻആ്രഗഹിച്ച . 8എന്നാൽഎലീമാസ്
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എന്ന ആഭിചാരകൻ (അവെന്റ േപരിെന്റ
അർത്ഥം ഇതാണ)് അവേരാട് എതിർത്തുനിന്ന്
േദശാധിപതിയുെട വിശ്വാസം തടുത്തുകളവാൻ
്രശമിച്ച . 9അേപ്പാൾ പൗെലാസ് എന്നും േപരുള്ള
െശൗല് പരിശുദ്ധാത്മപൂർണ്ണനായി അവെന
ഉറ്റ േനാക്കി: 10 “േഹ സകലകപടവും സകല
ദുഷ്ടതയും നിറഞ്ഞവേന, പിശാചിെന്റ മകേന,
സർവ്വനീതിയുെടയും ശ്രതുേവ, കർത്താവിെന്റ
േനർവഴികെള മറിച്ച കളയുന്നതിനുള്ള ്രശമം
നീ മതിയാക്കുകയില്ലേയാ? 11 ഇേപ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ കരം നിന്നിൽ പതിക്കും; നീ
ഒരു സമയേത്തക്ക് സൂര്യെന കാണാെത
കുരുടനായിരിക്കും”എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻ തെന്ന
ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ട ം അവെന്റേമൽ വീണു;
ൈക പിടിച്ച് നടത്തുന്നവെര തിരഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവൻതപ്പിനടന്നു. 12ഈഉണ്ടായത് േദശാധിപതി
കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യെപ്പടുകയും കർത്താവിെന്റ
ഉപേദശത്തിൽ വിസ്മയിക്കുകയും,
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു.

അെന്ത്യാക്യയിെലപിസിദ്യയിൽപൗെലാസിെന്റ
്രപഭാഷണം

13 പൗെലാസും കൂെടയുള്ളവരും
പാെഫാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി,
പംഫുല്യാേദശത്തിെല െപർഗ്ഗയ്ക്ക് െചന്ന്.
അവിെടവച്ച് േയാഹന്നാൻ അവെര
വിട്ട പിരിഞ്ഞ് െയരൂശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.
14 അവേരാ െപർഗ്ഗയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
പിസിദ്യാേദശത്തിെല അെന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളിൽ യഹൂദന്മാരുെട
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പള്ളിയിൽ െചന്ന് ഇരുന്നു. 15 ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം വായിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
പള്ളി്രപമാണികൾ അവരുെട അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: “സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക്
ജനേത്താട് സേന്ദശം വല്ലതും ്രപേബാധിപ്പാൻ
ഉെണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 പൗെലാസ് എഴുേന്നറ്റ് ആംഗ്യം കാട്ടി
നിർേദ്ദശിച്ചത്: “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും
ൈദവഭക്തന്മാരുംആയുേള്ളാേര, ്രശദ്ധിപ്പിൻ.

17 “യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ ൈദവം
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്തു,
മി്രസയീംേദശത്തിെല ്രപവാസകാലത്ത്
ജനെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച,് തെന്റ കയ്യാൽ
വീര്യം ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച , 18 മരുഭൂമിയിൽ നാല്പത്
സംവത്സരകാലേത്താളം അവരുെട ദുശ്ശാഠ്യം
ഉളള സ്വഭാവം സഹിച്ച , 19 കനാൻേദശത്തിെല
ഏഴ് ജാതികെള ഒടുക്കി, അവരുെട േദശം
അവർക്ക്അവകാശമായി വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.
അങ്ങെന ഏകേദശം നാനൂറ്റമ്പത് സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞു. 20അതിന് െറേശഷംൈദവംഅവർക്ക്
ശമൂേവൽ ്രപവാചകൻ വെര ന്യായാധിപതിമാെര
െകാടുത്തു, 21 അനന്തരം യി്രസേയൽ ജനം
ഒരു രാജാവിെന േചാദിച്ച ; ൈദവം അവർക്ക്
െബന്യാമിൻ േഗാ്രതക്കാരനായ കീശിെന്റ
മകൻ െശൗലിെന നാല്പതാേണ്ടക്ക് നൽകി.
22അവെനതള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദാവീദിെനഅവർക്ക്
രാജാവായി വാഴിച്ച : ‘ഞാൻ യിശ്ശായിയുെട
മകനായ ദാവീദിെന എനിക്ക് േബാധിച്ച
പുരുഷനായി കണ്ട;്അവൻഎെന്റ ഹിതം എല്ലാം
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നിവർത്തിയ്ക്കും’എന്ന്അവെനക്കുറിച്ച്സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞു. 23ദാവീദിെന്റസന്തതിയിൽനിന്ന്ൈദവം
വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല യി്രസാേയൽ
ജനത്തിന് േയശു എന്ന രക്ഷിതാവിെന
െകാടുത്തു. 24 അവെന്റ വരവിന് മുെമ്പ
േയാഹന്നാൻ യി്രസാേയൽ ജനത്തിന് ഇടയിൽ
ഒെക്കയും മാനസാന്തരത്തിെന്റ സ്നാനം
്രപസംഗിച്ച . 25 േയാഹന്നാൻ തെന്റ ദൗത്യം
പൂർത്തിയാക്കാറായേപ്പാൾ: ‘നിങ്ങൾ എെന്ന
ആർ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു? ഞാൻ മശീഹയല്ല;
അവൻ എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നു; അവെന്റ
കാലിെല െചരിപ്പ അഴിക്കുവാൻ ഞാൻ
േയാഗ്യനല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 26സേഹാദരന്മാേര,
അ്രബാഹാമിെന്റവംശത്തിെലമക്കള ംഅവേരാട്
േചർന്ന ൈദവഭക്തന്മാരുമായുേള്ളാേര,
നമുക്കായിട്ടാകുന്നു ഈ രക്ഷാവചനം
അയച്ച തന്നിരിക്കുന്നത.് 27 െയരൂശേലം
നിവാസികള ം അവരുെട ്രപമാണികള ം
രക്ഷിതാവായ ്രകിസ്തുവിെനേയാ
ശബ്ബത്തുേതാറും വായിച്ച വരുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വചനങ്ങെളേയാ
തിരിച്ചറിയാെത അവെന ശിക്ഷയ്ക്ക്
വിധിക്കുകയാൽ അവെന പറ്റിയുള്ള
തിരുെവഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിവരുത്തുവാൻ
ഇടയായി. 28 മരണത്തിനായുള്ള ഒരു കാരണവും
അവനിൽ കാണാഞ്ഞിട്ട ം അവെന െകാേല്ലണം
എന്ന് അവർ പീലാേത്താസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
29 അവെനക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
ഒെക്കയും നിവർത്തിയായേശഷം അവർ
അവെന മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി ഒരു കല്ലറയിൽ
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െവച്ച.് 30ൈദവേമാ അവെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ച ; 31അവൻ തേന്നാടുകൂെട
ഗലീലയിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്ക് വന്നവർക്ക്
ഏറിയ ദിവസം ്രപത്യക്ഷനായി; അവർ ഇേപ്പാൾ
ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക അവെന്റ സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 32 ൈദവം പിതാക്കന്മാേരാട്
െചയ്ത വാഗ്ദത്തം േയശുവിെന
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക്
നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
സുവിേശഷിക്കുന്നു. 33 ‘നീ എെന്റ പു്രതൻ;
ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന ജനിപ്പിച്ച ’ എന്നു രണ്ടാം
സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
34 ഇനി ്രദവത്വത്തിേലക്ക് തിരിയാതവണ്ണം
ൈദവം അവെന മരിച്ചവരിനിന്ന്
എഴുേന്നല്പിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ:
‘ദാവീദിെന്റ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ
കൃപകെള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്കും’
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 35 മെറ്റാരു
സങ്കീർത്തനത്തിലും: ‘നിെന്റ പരിശുദ്ധെന
്രദവത്വം കാണ്മാൻ നീ അനുവദിക്കുകയില്ല’
എന്നും പറയുന്നു. 36 ദാവീദ് തെന്റ
തലമുറയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക്
ശു്രശൂഷ െചയ്തേശഷം നി്രദ്രപാപിച്ച തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്ന് ്രദവത്വം കണ്ട്.
37 ൈദവം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവേനാ ്രദവത്വം
കണ്ടില്ല. ആകയാൽ സേഹാദരന്മാേര,
38 ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചവൻമൂലം നിങ്ങേളാട്
പാപേമാചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും
39 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക്
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നീതീകരണം ്രപാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത
സകലത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും
്രകിസ്തുവിനാൽ നീതീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്നും
നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ. 40ആകയാൽ:
‘േഹ പരിഹസിക്കുന്നവേര, േനാക്കുവിൻ

ആശ്ചര്യെപ്പട്ട നശിച്ച േപാകുവിൻ.
നിങ്ങള െട കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ്രപവൃത്തി
െചയ്യന്നു;നിങ്ങേളാടുവിവരിച്ചാൽനിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കാത്ത ്രപവൃത്തിതേന്ന’

41 എന്ന് ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻസൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ”.

42 അവർ പള്ളിവിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങേളാട്
പറേയണം എന്ന് അവർ അേപക്ഷിച്ച .
43 പള്ളി പിരിഞ്ഞേശഷം െയഹൂദന്മാരിലും
ഭക്തിയുള്ള െയഹൂദമതാനുസാരികളിലും
പലർ പൗെലാസിെനയും ബർന്നബാസിെനയും
അനുഗമിച്ച ; അവർ അവേരാട് സംസാരിച്ച
ൈദവകൃപയിൽ നിലനിൽേക്കണ്ടതിന് അവെര
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച .

പൗേലാസ് ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു.
44 പിെറ്റ ശബ്ബത്തിൽ ഏകേദശം പട്ടണം
മുഴുവനും ൈദവവചനം േകൾക്കുവാൻ
വന്നുകൂടി. 45 െയഹൂദന്മാേരാ പുരുഷാരെത്ത
കണ്ട് അസൂയ നിറഞ്ഞവരായി നിന്ദിച്ച െകാണ്ട്
പൗെലാസ് സംസാരിക്കുന്നതിന് എതിർ
പറഞ്ഞു. 46 അേപ്പാൾ പൗെലാസും
ബർന്നബാസും തികഞ്ഞ ൈധര്യേത്താെട:
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“ൈദവവചനം ആദ്യം നിങ്ങേളാടു പറയുന്നത്
ആവശ്യമായിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
അതിെന തള്ളി നിങ്ങെളത്തെന്ന നിത്യജീവന്
അേയാഗ്യർഎന്ന്വിധിച്ച കളയുന്നതിനാൽഇതാ,
ഞങ്ങൾ ജാതികളിേലക്ക് തിരിയുന്നു. 47 ‘നീ
ഭൂമിയുെട അറ്റേത്താളവും രക്ഷ ആേകണ്ടതിന്
ഞാൻ നിെന്ന ജാതികള െട െവളിച്ചമാക്കി
െവച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 48 ജാതികൾ ഇതുേകട്ട്
സേന്താഷിച്ച് ൈദവവചനെത്ത പുകഴ്ത്തി,
നിത്യജീവനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടവർ എല്ലാവരും
വിശ്വസിച്ച . 49 കർത്താവിെന്റ വചനം ആ
നാട്ടിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ച . 50 െയഹൂദന്മാേരാ
ഭക്തിയുള്ള മാന്യസ്്രതീകെളയും പട്ടണത്തിെല
്രപധാനികെളയും സ്വാധീനിച്ച് പൗെലാസിെന്റയും
ബർന്നബാസിെന്റയും േനെര ഉപ്രദവമുണ്ടാക്കി
അവെര തങ്ങള െട അതിരുകളിൽ നിന്ന്
പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. 51 എന്നാൽ അവർ
തങ്ങള െട കാലിെല െപാടി അവരുെട േനെര
തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇേക്കാന്യയിേലക്ക് േപായി.
52 ശിഷ്യന്മാർ സേന്താഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും
നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

14
അംഗീകരണവും തിരസ്കാരവും.

1 പൗേലാസും ബർന്നബാസും ഇേക്കാന്യയിൽ
െയഹൂദന്മാരുെട പള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദ്യരും
യവനന്മാരും ആയ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ
വിശ്വാസം ഉളവാകത്തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ച .
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2 വിശ്വസിക്കാത്ത െയഹൂദന്മാേരാ ജാതികള െട
മനസ്സിൽ സേഹാദരന്മാരുെട േനെര പകയും
വിേദ്വഷവും ഉളവാക്കി. 3 എന്നാൽ
അവർ വളെരക്കാലം അവിെട പാർത്ത്
കർത്താവിൽ ആ്രശയിച്ച,് ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; കർത്താേവാ തെന്റ
കൃപയുെട വചനത്തിന് സാക്ഷിനിന്ന,് അവരുെട
കയ്യാൽ അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നല്കി. 4 എന്നാൽ
പട്ടണത്തിെല ഭൂരിഭാഗം ജനസമൂഹങ്ങളിലും
ഭിന്നത ഉണ്ടായി ചിലർ െയഹൂദന്മാരുെട
പക്ഷത്തിലും ചിലർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
പക്ഷത്തിലും ആയി. 5 പൗേലാസിെനയും,
ബർന്നബാസിെനയും പരിഹസിപ്പാനും
കെല്ലറിയുവാനുമായി ജാതികള ം െയഹൂദന്മാരും
അവിടുെത്ത ്രപമാണികേളാടുകൂടി ഒരു
ആ്രകമണം ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അവർ അത്
്രഗഹിച്ച് ലുസ്്രത, 6 െദർബ്ബ എന്ന ലുക്കേവാന്യ
പട്ടണങ്ങളിേലക്കും ചുറ്റ മുള്ള േദശത്തിേലക്കും
7 ഓടിേപ്പായി അവിെട സുവിേശഷം
അറിയിച്ച േപാന്നു.

8 ലുസ്്രതയിൽ അമ്മയുെട ഗർഭംമുതൽ
മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാെതയും
കാലിന് ശക്തിയില്ലാെതയും ഉെള്ളാരു
പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു. 9 അവൻ പൗെലാസ്
സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ട;് പൗേലാസ് അവെന
ഉറ്റ േനാക്കി, സൗഖ്യം ്രപാപിക്കുവാൻ അവനിൽ
വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നു കണ്ടിട്ട:് 10 ഉച്ചത്തിൽ
“നീ എഴുേന്നറ്റ് കാലൂന്നി നിവർന്നുനിൽക്ക”
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എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ കുതിെച്ചഴുേന്നറ്റ്
നടന്നു. 11 പൗെലാസ് െചയ്തത് പുരുഷാരം
കണ്ടിട്ട്: ലുക്കേവാന്യഭാഷയിൽ “േദവന്മാർ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുെട അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച
പറഞ്ഞു. 12 ബർന്നബാസിന് ഇ്രന്ദൻ
എന്നും പൗെലാസ് മുഖ്യ്രപസംഗിയാകയാൽ
അവന് ബുധൻ എന്നും േപർവിളിച്ച .
13 പട്ടണത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള ഇ്രന്ദേക്ഷ്രതത്തിെല
പുേരാഹിതൻ കാളകെളയും പൂമാലകെളയും
്രപേവശനകവാടത്തിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
പുരുഷാരേത്താടുകൂെട യാഗം കഴിക്കുവാൻ
ഭാവിച്ച . 14 ഇത് അെപ്പാസ്തലന്മാരായ
ബർന്നബാസും പൗെലാസും േകട്ടിട്ട്
വസ്്രതം കീറിെക്കാണ്ട് പുരുഷാരത്തിെന്റ
ഇടയിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞത:്
15 “പുരുഷന്മാേര, നിങ്ങൾഈ െചയ്യന്നത് എന്ത?്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളേപ്പാെല സമസ്വഭാവമുള്ള
മനുഷ്യർഅേ്രത;നിങ്ങൾഈവ്യർത്ഥകാര്യങ്ങെള
വിട്ട്, ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും
അവയിലുള്ള സകലേത്തയും ഉളവാക്കിയ
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിേയണം
എന്നുള്ള സുവിേശഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്നു. 16കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽഅവൻ
സകലജാതികെളയും തങ്ങള െട വഴികളിൽ
നടപ്പാൻ അനുവദിച്ച . 17 എങ്കിലും അവൻ
നന്മെചയ്കയും ആകാശത്തുനിന്ന് മഴയും
ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങള ം നിങ്ങൾക്ക്
തരികയും ആഹാരവും സേന്താഷവും
നല്കി നിങ്ങെള തൃപ്തരാക്കുകയും
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െചയ്തുേപാന്നതിനാൽ തെന്നക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല”. 18 അവർ
ഇങ്ങെന ഉപേദശിച്ച െകാണ്ട് തങ്ങൾക്ക് യാഗം
കഴിക്കാതിരിക്കുവാനായി പുരുഷാരെത്ത
്രപയാസേത്താെടതടുത്തു.

19 എന്നാൽ അെന്ത്യാക്യയിൽ നിന്നും
ഇേക്കാന്യയിൽനിന്നും െയഹൂദന്മാർലുസ്്രതയിൽ
വന്നുകൂടി പുരുഷാരെത്ത വശത്താക്കി
പൗെലാസിെന കെല്ലറിഞ്ഞു;അവൻ മരിച്ച എന്ന്
വിചാരിച്ചിട്ട് അവെന പട്ടണത്തിന് പുറേത്തക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി. 20 എന്നാൽ
ശിഷ്യന്മാർ അവെന ചുറ്റിനിൽക്കയിൽ അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണത്തിൽ െചന്ന്; പിെറ്റന്നാൾ
ബർന്നബാസിേനാടുകൂെട െദർബ്ബയ്ക്ക്
േപായി. 21 ആ പട്ടണങ്ങളിലും സുവിേശഷം
അറിയിച്ച് പലെരയും ശിഷ്യരാക്കിയേശഷം
അവർ ലുസ്്രത, ഇേക്കാന്യ, അെന്ത്യാക്യ
എന്ന പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്നു,
22 ശിഷ്യന്മാരുെട മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുകയും,
വിശ്വാസത്തിൽ നില നിൽേക്കണം എന്നും നാം
അേനകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ൈദവരാജ്യത്തിൽ
കടേക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നും ്രപേബാധിപ്പിച്ച
േപാന്നു. 23 സഭേതാറും അവർക്ക് മൂപ്പന്മാെര
നിയമിക്കയും ഉപവസിച്ച ം ്രപാർത്ഥിച്ച ംെകാണ്ട്
തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിങ്കൽ അവെര
ഭരേമല്പിക്കുകയും െചയ്തു. 24 അവർ
പിസിദ്യയിൽകൂടി കടന്നു പംഫുല്യയിൽ എത്തി,
25 െപർഗ്ഗയിൽ വചനം ്രപസംഗിച്ചേശഷം
അത്തല്യയ്ക്ക് േപായി. 26അവിെടനിന്ന് കപ്പൽ
കയറി തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച േവലയ്ക്കായി
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ൈദവകൃപയിൽ അവെര ഭരേമല്പിച്ചയച്ച ഇടമായ
അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി;. 27 അവിെട
എത്തിയേശഷം സഭെയ ഒരുമിച്ച കൂട്ടി, ൈദവം
തങ്ങേളാടുകൂെട ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും
ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിെന്റ വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുത്തതും അറിയിച്ച . 28 പിെന്ന
അവൻ ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂെട കുേറക്കാലം
അവിെട പാർത്തു.

15
െയരുശേലമിെലആേലാചനാസമിതി

1 ചിലർ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് വന്നു: “നിങ്ങൾ
േമാെശ കല്പിച്ചആചാരംഅനുസരിച്ച പരിേച്ഛദന
ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ ്രപാപിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല” എന്ന് സേഹാദരന്മാെര
ഉപേദശിച്ച . 2 പൗെലാസിനും ബർന്നബാസിനും
അവേരാട് ശക്തമായ വാദവും തർക്കവും
ഉണ്ടായിട്ട് പൗെലാസും ബർന്നബാസും അവരിൽ
മറ്റ ചിലരും ഈ തർക്കസംഗതിെയപ്പറ്റി
െയരൂശേലമിൽ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെടയും
മൂപ്പന്മാരുെടയും അടുക്കൽ േപാേകണം എന്ന്
നിശ്ചയിച്ച . 3സഭഅവെരയാ്രതഅയച്ചിട്ട്അവർ
െഫായ്നിക്ക്യയിലും ശമര്യയിലും കൂടി കടന്ന്
ജാതികള െട മാനസാന്തരവിവരം അറിയിച്ച്
സേഹാദരന്മാർക്കു മഹാസേന്താഷം ഉളവാക്കി.
4 അവർ െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
സഭയുംഅെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരുംഅവെര
ൈകെക്കാണ്ടു; ൈദവം തങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരുന്ന് െചയ്തെതാെക്കയും പൗേലാസും
ബർന്നബാസും അവെര അറിയിച്ച . 5എന്നാൽ
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പരീശപക്ഷത്തിൽനിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ
എഴുേന്നറ്റ് “അവെര പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിക്കുകയും
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണം ആചരിപ്പാൻ
കല്പിക്കുകയും േവണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 ഈ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായി
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി.
7 വളെര വാഗ്വാദം ഉണ്ടായേശഷം
പെ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“സേഹാദരന്മാേര, കുെറനാൾ മുെമ്പ
ൈദവം നിങ്ങള െട നടുവിൽവച്ച് ഞാൻ
മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിേശഷവചനം
േകട്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്നു ൈദവം
നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
8 ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്ന ൈദവം നമ്മിൽ
പകർന്നതുേപാെല വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന െകാടുത്തുെകാണ്ട്
സാക്ഷിനിന്ന് 9 അവരുെട ഹൃദയങ്ങെളയും
ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും
തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും െവച്ചിട്ടില്ല എന്ന്
െതളിയിച്ച വേല്ലാ. 10ആകയാൽ നാേമാ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാ വഹിേക്കണ്ടിയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത
നുകം ശിഷ്യന്മാരുെട കഴുത്തിൽ വയ്ക്കുവാൻ
ഇേപ്പാൾ ൈദവെത്ത പരീക്ഷിക്കുന്നത്
എന്ത?് 11 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
കൃപയാൽ രക്ഷ്രപാപിക്കും എന്ന് നാം
വിശ്വസിക്കുന്നതുേപാെല അവരും
വിശ്വസിക്കുന്നു”.

12ജനസമൂഹംഎല്ലാം മിണ്ടാെതബർന്നബാസും
പൗെലാസും ൈദവം തങ്ങെളെക്കാണ്ട്
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ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ച അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത്
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ പറഞ്ഞു
നിർത്തിയേശഷം യാേക്കാബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ്
തുടങ്ങിയത് “സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ വാക്ക്
്രശദ്ധിച്ച െകാൾവിൻ; 14 “ൈദവം കൃപയാൽ
ജാതികളിൽനിന്ന് തെന്റ നാമത്തിനായി ഒരു
ജനെത്ത എടുത്തുെകാൾവാൻ ആദ്യമായി
കടാക്ഷിച്ചത് ശിേമാൻ വിവരിച്ച വേല്ലാ.
15 ഇതിേനാട് ്രപവാചകന്മാരുെട വാക്യങ്ങള ം
ഒക്കുന്നു:
16 ‘അതിനുേശഷംഞാൻ,
ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ കൂടാരെത്ത വീണ്ടും

പണിയും;
അതിെന്റശൂന്യമായേശഷിപ്പ കളിൽനിന്ന്വീണ്ടും

പണിത്അതിെനനിവർത്തും;
17 മനുഷ്യരിൽ അവേശഷിക്കുന്നവരും എെന്റ

നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
സകലജാതികള ം കർത്താവിെന അേന്വഷിക്കും

എന്ന്
18 പൂർവ്വകാലം മുതൽേക്ക കർത്താവ്

അരുളിെച്ചയ്യന്നു’എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
19 ആകയാൽ ജാതികളിൽനിന്ന്
ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിയുന്നവെര നാം
അസഹ്യെപ്പടുത്താെത 20അവർ വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ചതും, പരസംഗം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത്,
രക്തേത്താട് കൂെടയുള്ളവയും വർജ്ജിച്ചിരിപ്പാൻ
നാം അവർക്ക് എഴുേതണം എന്ന് ഞാൻ
അഭി്രപായെപ്പടുന്നു. 21 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ശബ്ബത്തുേതാറും പള്ളികളിൽ
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വായിച്ച വരുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകാലം മുതൽ
പട്ടണം േതാറുംഅത് ്രപസംഗിക്കുന്നവർഉണ്ടേല്ലാ.

ജാതികളിൽ നിന്നു േചർന്നു വന്ന
സേഹാദരങ്ങൾക്കുള്ളകത്ത്.

22 അേപ്പാൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുത്ത് പൗെലാസിേനാടും
ബർന്നബാസിേനാടുംകൂെട അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
അയയ്േക്കണം എന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും സർവ്വസഭയും നിർണ്ണയിച്ച , േനതൃത്വ
നിരയിൽ നിന്നും ബർശബാസ് എന്ന യൂദെയയും
ശീലാസിെനയും നിേയാഗിച്ച . 23 അവരുെട
ൈകവശം എഴുതി അയച്ചെതെന്തന്നാൽ:
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരും ആയവരും, അെന്ത്യാക്യയിലും
സിറിയയിലും കിലിക്യയിലും ജാതികളിൽനിന്ന്
േചർന്നുവന്നിട്ട ള്ളവരും ആയ സേഹാദരന്മാർക്ക്
വന്ദനം. 24 ഞങ്ങൾ കല്പന െകാടുക്കാെത
ചിലർ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
നിങ്ങെള വാക്കുകളാൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെള കലക്കിക്കളഞ്ഞു
എന്നും േകട്ടതുെകാണ്ട് 25 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി
്രപാണത്യാഗം െചയ്തവരായ ചില പുരുഷന്മാെര
ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര നമ്മുെട
26 ്രപിയ ബർന്നബാേസാടും പൗെലാേസാടും കൂെട
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയയ്േക്കണം എന്ന്
ഞങ്ങൾ ഒരുമനെപ്പട്ട് നിശ്ചയിച്ച . 27ആകയാൽ
ഞങ്ങൾ യൂദെയയും ശീലാസിെനയും
അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ വാെമാഴിയായും
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ഇതുതെന്ന അറിയിക്കും. 28-29 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ചതും, പരസംഗം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തത്,
രക്തേത്താട് കൂെടയുള്ളവയും വർജ്ജിക്കുന്നത്
ആവശ്യം എന്നല്ലാെത അധികമായ ഭാരം
ഒന്നും നിങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തരുത്
എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും
േതാന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇവ വിട്ട മാറി സൂക്ഷിച്ചാൽ
നന്ന്;ശുഭമായിരിപ്പിൻ.

30 അങ്ങെന അവർ വിടവാങ്ങി
അെന്ത്യാക്യയിൽ െചന്ന് ജനസമൂഹെത്ത
കൂട്ടിവരുത്തി േലഖനം െകാടുത്തു. 31അവർഅത്
വായിച്ചേപ്പാൾ, അതിനാലുള്ള േ്രപാൽസാഹനം
നിമിത്തം സേന്താഷിച്ച . 32 യൂദയും ശീലാസും
്രപവാചകന്മാർആകെകാണ്ട് പല വചനങ്ങളാലും
സേഹാദരന്മാെര ്രപേബാധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച .
33 കുേറനാൾ താമസിച്ചേശഷം സേഹാദരന്മാർ
അവെര അയച്ചവരുെട അടുക്കേലക്ക്
സമാധാനേത്താെട പറഞ്ഞയച്ച . 34-35എന്നാൽ
പൗെലാസും ബർന്നബാസും അെന്ത്യാക്യയിൽ
പാർത്ത് മറ്റ പലേരാടുംകൂടി കർത്താവിെന്റ
വചനം ഉപേദശിച്ച ം സുവിേശഷിച്ച ം
െകാണ്ടിരുന്നു.
രണ്ടാം ദൗത്യ ്രപചരണയാ്രതആരംഭിക്കുന്നു.

36 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗെലാസ്
ബർന്നബാസിേനാട്: “നാം കർത്താവിെന്റ
വചനം അറിയിച്ച പട്ടണം േതാറും പിെന്നയും
െചന്ന് സേഹാദരന്മാർ ്രകിസ്തുവിൽ
എങ്ങെനയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേന്വഷിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 37 മർെക്കാസ് എന്ന
േയാഹന്നാെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുവാൻ
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ബർന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ച . 38 പൗെലാേസാ
പംഫുല്യയിൽനിന്ന് തങ്ങെള വിട്ട്
്രപവർത്തനങ്ങളിൽ തുടരാെത േപായവെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുന്നത് േയാഗ്യമല്ല എന്ന്
നിരൂപിച്ച . 39 അങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ
ഉ്രഗവാദമുണ്ടായിട്ട് േവർപിരിഞ്ഞു, ബർന്നബാസ്
മർെക്കാസിെന കൂട്ടി കപ്പൽ കയറി കുെ്രപാസ്
ദ്വീപിേലക്ക് േപായി. 40 പൗെലാേസാ
ശീലാസിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത് സേഹാദരന്മാരുെട
്രപാർത്ഥനയാൽ കർത്താവിെന്റ കൃപയിൽ
ഭരേമല്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട് 41 യാ്രത പുറെപ്പട്ട് സുറിയാ
കിലിക്യ േദശങ്ങളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകെള
ഉറപ്പിച്ച േപാന്നു.

16
ലുസ്്രതയിൽ നിന്നും തിെമാെഥെയാസ്

പൗെലാസിേനാെടാപ്പം.
1 പൗേലാസ് െദർബ്ബയിലും ലുസ്്രതയിലും
െചന്ന്.അവിെടകർത്താവിൽവിശ്വാസമുെള്ളാരു
െയഹൂദസ്്രതീയുെട മകനായ തിെമാെഥെയാസ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റ പിതാവ് യവനനായിരുന്നു.
2 അവൻ ലുസ്്രതയിലും ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള
സേഹാദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം ്രപാപിച്ചവൻ
ആയിരുന്നു. 3 തിെമാെഥെയാസ് തേന്നാടുകൂെട
േപാേരണം എന്ന് പൗെലാസ് ഇച്ഛിച്ച ; അവെന്റ
പിതാവ് യവനൻ എന്ന് ആ ്രപേദശങ്ങളിലുള്ള
െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
അവെര വിചാരിച്ച് അവെന പരിേച്ഛദന കഴിപ്പിച്ച .
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4അവർ പട്ടണം േതാറും െചന്ന് െയരൂശേലമിെല
അെപ്പാസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും മുൻ നിർണ്ണയിച്ച
്രപേബാധനങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്ക് ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 5 അങ്ങെന
സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പടുകയും
ദിവേസനഎണ്ണത്തിൽെപരുകുകയും െചയ്തു.

േ്രതാവാസിെല മെക്കേദാന്യ ദർശനം.
6 അവർ ആസ്യയിൽ വചനം
്രപസംഗിക്കരുെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
വിലക്കുകയാൽ ്രഫുഗ്യയിലും ഗലാത്യേദശത്തിലും
കൂടി സഞ്ചരിച്ച്, 7 മുസ്യയിൽ എത്തി
ബിഥുന്യയ്ക്ക് േപാകുവാൻ ്രശമിച്ച ; അവിെടയും
േയശുവിെന്റ ആത്മാവ് അവെര സമ്മതിച്ചില്ല.
8 അവർ മുസ്യ കടന്ന് േ്രതാവാസിൽ എത്തി.
9 അവിെടവച്ച് പൗെലാസ് രാ്രതിയിൽ
മെക്കേദാന്യക്കാരനാെയാരു പുരുഷൻ
അരിെക നിന്ന്: “നീ മെക്കേദാെന്യയിേലക്ക്
കടന്നുവന്ന് ഞങ്ങെള സഹായിക്ക” എന്നു
തേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം
കണ്ട്. 10 ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവേരാട്
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാൻ ൈദവം ഞങ്ങെള
വിളിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിശ്ചയിച്ച,്ഞങ്ങൾഉടെന
മെക്കേദാന്യയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട .

ലുദിയായുംകുടുംബവുംസ്നാനംഏൽക്കുന്നു.
11 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്ന്
കപ്പൽ നീക്കി േനെര സെമാെ്രതാക്കയിേലക്കും
പിെറ്റന്നാൾ നവെപാലിക്കും അവിെടനിന്ന്
ഫിലിപ്പിയിേലക്കും െചന്ന്. 12 േറാമക്കാർ
കുടിേയറിപ്പാർത്തിരുന്ന ഫിലിപ്പിയ എന്ന
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മെക്കേദാന്യയുെട ്രപധാനപട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങൾ
ചില ദിവസങ്ങൾ പാർത്തു. 13 ശബ്ബത്തുനാളിൽ
്രപാർത്ഥനാസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന്
വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾ പട്ടണവാതിലിന് പുറേത്തക്ക്
േപായി അവിെട പുഴവക്കത്ത് ഇരുന്നു,
അവിെട കൂടിവന്ന സ്്രതീകേളാട് സംസാരിച്ച .
14 തുയൈഥരാ പട്ടണക്കാരത്തിയും രക്താംബരം
വില്ക്കുന്നവള മായി ലുദിയ എന്ന് േപരുള്ള
ൈദവ ഭക്തയാെയാരു സ്്രതീ ഞങ്ങള െട വാക്ക്
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. പൗെലാസ് സംസാരിച്ചത്
്രശദ്ധിേക്കണ്ടതിന് കർത്താവ് അവള െട ഹൃദയം
തുറന്നു. 15അവള ം കുടുംബവും സ്നാനം ഏറ്റ
േശഷം: “നിങ്ങൾഎെന്നകർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത
എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ എെന്റ വീട്ടിൽ
വന്നു പാർപ്പിൻ” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങെള
നിർബ്ബന്ധിച്ച .

പൗെലാസ് െവളിച്ചപ്പാടത്തിയിലുള്ള ഭൂതെത്ത
ശാസിക്കുന്നു

16 ഞങ്ങൾ ്രപാർത്ഥനാ സ്ഥലേത്തക്ക്
െചല്ല േമ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം
പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളെര ലാഭം
വരുത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങെള
എതിേരറ്റ . 17 അവൾ പൗെലാസിെന്റയും
ഞങ്ങള െടയും പിന്നാെല വന്ന്: “ഈ മനുഷ്യർ
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാർ,
രക്ഷാമാർഗ്ഗം നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്നവർ”
എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 18 ഇങ്ങെന അവൾ ചില
ദിവസങ്ങൾ െചയ്തുവന്നു. പൗെലാസ് വളെര
നീരസെപ്പട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി അവളിലുള്ള
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ഭൂതേത്താട:് “അവെള വിട്ട േപാകുവാൻ ഞാൻ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽ
തേന്നഭൂതംഅവെളവിട്ട േപായി.

കാരാഗൃഹ ്രപമാണിയും കുടുംബവും സ്നാനം
ഏൽക്കുന്നു.

19 അവള െട യജമാനന്മാർ തങ്ങള െട
ലാഭ്രപതീക്ഷ നഷ്ടെപ്പട്ടത് കണ്ടിട്ട്
പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും പിടിച്ച്,
ചന്തസ്ഥലത്ത് ്രപമാണികള െട അടുക്കേലക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി 20 അധിപതികള െട
മുമ്പിൽ നിർത്തി; “െയഹൂദന്മാരായഈ മനുഷ്യർ
നമ്മുെട പട്ടണത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു,
21 േറാമാക്കാരായ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനും
അനുസരിക്കുവാനും ന്യായമല്ലാത്ത
ആചാരങ്ങെള ്രപസംഗിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 പുരുഷാരവും അവരുെട േനെര ഇളകി;
അധിപതികൾ അവരുെട വസ്്രതം പറിച്ച രിഞ്ഞ്
േകാൽെകാണ്ട് അവെര അടിക്കുവാൻ കല്പിച്ച .
23 അവെര വളെര അടിപ്പിച്ചേശഷം തടവിൽ
ആക്കി കാരാഗൃഹ്രപമാണിേയാട് അവെര
സൂക്ഷ്മേത്താെട കാക്കുവാൻ കല്പിച്ച . 24അവൻ
ഇങ്ങെനയുള്ള കല്പന കിട്ട കയാൽ അവെര
അകെത്ത തടവിൽ ആക്കി അവരുെട കാൽ
തടികൾെകാണ്ടുള്ള ആമത്തിൽ ഇട്ട് പൂട്ടി.
25 അർദ്ധരാ്രതിക്ക് പൗെലാസും ശീലാസും
്രപാർത്ഥിച്ച് ൈദവെത്ത പാടി സ്തുതിച്ച ;
തടവുകാർ ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 26 െപെട്ടന്ന്
വലിെയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
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അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിൽ ഒെക്കയും
തുറന്നുേപായി, എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങല
അഴിഞ്ഞു വീണു. 27 കാരാഗൃഹ്രപമാണി
ഉറക്കം ഉണർന്ന് കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്
തടവുകാർ രക്ഷെപട്ടിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച്
വാള രി തെന്നത്താൻ െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച .
28അേപ്പാൾ പൗെലാസ്: “നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും
െചയ്യരുത,് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിെട
ഉണ്ടേല്ലാ” എന്ന് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
29 അവൻ െവളിച്ചം േചാദിച്ച് അകേത്തക്ക്
ചാടി വിറച്ച െകാണ്ട് പൗെലാസിെന്റയും
ശീലാസിെന്റയും മുമ്പിൽ വീണു. 30 അവെര
പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്ന:് “യജമാനന്മാേര, രക്ഷ
്രപാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?”
എന്നു േചാദിച്ച . 31 “കർത്താവായ േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്ക; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ
കുടുംബവും രക്ഷ്രപാപിക്കും” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന അവർ കർത്താവിെന്റ
വചനം അവേനാടും അവെന്റ വീട്ടിലുള്ള
എല്ലാവേരാടും ്രപസംഗിച്ച . 33 അവൻ
രാ്രതിയിൽ, ആ നാഴികയിൽത്തെന്ന, അവെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട മുറിവുകെള
കഴുകി; താനും തനിക്കുള്ളവെരല്ലാവരും
േവഗത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റ . 34 പിെന്ന അവെര
വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം
െകാടുത്തു, ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ
വീടടക്കംആനന്ദിച്ച .

35 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ അധിപതികൾ
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ഭടന്മാെര അയച്ച : “ആ മനുഷ്യെര
വിട്ടയയ്ക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച .
36കാരാഗൃഹ്രപമാണിഈവാക്ക് പൗെലാസിേനാട്
അറിയിച്ച : “നിങ്ങെള വിട്ടയപ്പാൻ
അധിപതികൾ ആളയച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ
സമാധാനേത്താെട േപാകുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
37 പൗെലാസ് അവേരാട്: “േറാമാപൗരന്മാരായ
ഞങ്ങെളഅവർവിസ്താരംകൂടാെതപരസ്യമായി
അടിപ്പിച്ച് തടവിലാക്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ
രഹസ്യമായി ഞങ്ങെള പുറത്താക്കുന്നുേവാ?
അങ്ങെന അല്ല; അവർ തെന്ന വന്ന് ഞങ്ങെള
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
38 കാവൽക്കാർ ആ വാക്ക് അധിപതികേളാട്
േബാധിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവർ േറാമ പൗരന്മാർ
എന്നു േകട്ട് അധിപതികൾ ഭയെപ്പട്ട് െചന്ന്
അവേരാട് നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞു. 39 അവെര
പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്നതിനു േശഷം പട്ടണം
വിട്ട േപാേകണം എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 40അവർ
തടവ് വിട്ട ലുദിയയുെട വീട്ടിൽെചന്ന്
സേഹാദരന്മാെര കണ്ട് ൈധര്യെപ്പടുത്തി
പുറെപ്പട്ട േപായി.

17
പൗേലാസും ശീലാസും െതസ്സേലാനിക്യയിൽ

1 പൗേലാസും ശീലാസും അംഫിെപാലിസിലും
അെപ്പാേലാന്യയിലുംകൂടി യാ്രതെചയ്ത്
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ എത്തി; അവിെട
െയഹൂദന്മാരുെട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 പൗെലാസ് താൻ പതിവായി
െചയ്യാറുള്ളതുേപാെല അവരുെട അടുക്കൽ
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െചന്ന് മൂന്നു ശബ്ബത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ
തിരുെവഴുത്തുകെളആധാരമാക്കി േയശു തെന്ന
്രകിസ്തു എന്ന് അവേരാട് സംവാദിച്ച . 3 ്രകിസ്തു
കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും േവണം എന്നും,
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന ഈ
േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്നും െതളിയിച്ച ം
വിവരിച്ച ം െകാണ്ടിരുന്നു. 4 േകൾവിക്കാരിൽ
ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ
ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യസ്്രതീകളിൽ
അേനകരും വസ്തുതകൾ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിട്ട്
വിശ്വസിച്ച് പൗെലാസിേനാടും ശീലാസിേനാടും
േചർന്നു. 5 െയഹൂദന്മാേരാ അസൂയപൂണ്ട,്
ചന്തസ്ഥലത്ത് മിനെക്കട്ട നടക്കുന്ന ചില
ദുഷ്ടന്മാെര േചർത്ത് പുരുഷാരെത്ത ഇളക്കി
പട്ടണത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കി യാേസാെന്റ
വീട് വളഞ്ഞ് അവെര ജനസമൂഹത്തിൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ്രശമിച്ച . 6 പൗെലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും കാണാഞ്ഞിട്ട് യാേസാെനയും
ചില സേഹാദരന്മാെരയും നഗരാധിപന്മാരുെട
അടുക്കേലക്ക് വലിച്ച് ഇഴച്ച െകാണ്ട:്
“ഭൂേലാകെത്തകലഹിപ്പിച്ചവർഇവിെടയുംഎത്തി;
7 യാേസാൻ അവെര സ്വീകരിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു;
അവർ ഒെക്കയും േയശു എന്ന മെറ്റാരുവൻ
രാജാവ് എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ൈകസരുെട
നിയമങ്ങൾക്ക് ്രപതികൂലമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു”
എന്ന് നിലവിളിച്ച . 8 ഇത് േകട്ടിട്ട് പുരുഷാരവും
നഗരാധിപന്മാരും അസ്വസ്ഥരായി. 9 പിന്നീട്
യാേസാൻ മുതലായവേരാട് ജാമ്യം വാങ്ങി
അവെരവിട്ടയച്ച .
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പൗെലാസും ശീലാസും െബേരാവയിൽ.
10 സേഹാദരന്മാർ ഉടെന, രാ്രതിയിൽ
തെന്ന, പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും
െബേരാവയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ച . അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ െയഹൂദന്മാരുെട
പള്ളിയിൽ േപായി. 11 അവർ
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളവേരക്കാൾ ഉന്നത
ചിന്താശീലം ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു. അവർ
്രശദ്ധിക്കുന്ന വചനം പൂർണ്ണജാ്രഗതേയാെട
സ്വീകരിക്കുക മാ്രതമല്ല അത് അങ്ങെന
തെന്നേയാ എന്ന് ദിനം്രപതി തിരുെവഴുത്തുകെള
പരിേശാധിച്ച േപാന്നു. 12 സമൂഹത്തിൽ
സ്വാധീനംഉള്ളചിലമാന്യരായയവനസ്്രതീകളിലും
പുരുഷന്മാരിലും അേനകരും വിശ്വസിച്ച .
13 പൗെലാസ് െബേരാവയിലും ൈദവവചനം
അറിയിച്ചത് െതസ്സേലാനിക്യയിെല
െയഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞ് അവിെടയും വന്ന്
പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ ഭിന്നത ഉളവാക്കി
്രഭമിപ്പിച്ച . 14ഉടെനസേഹാദരന്മാർ പൗെലാസിെന
സമു്രദതീരേത്തക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ; ശീലാസും
തിെമാെഥേയാസും അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ച .
15 പൗെലാസിേനാടുകൂെട വഴികാട്ട വാനായി
േപായവർ അവെന അേഥനേയാളം
െകാണ്ടുേപായി; ശീലാസും തിെമാെഥേയാസും
കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽതെന്റഅടുക്കൽവേരണം
എന്നുള്ള കല്പന പൗെലാസിൽനിന്നും വാങ്ങി
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

അേഥനയിെല ്രപഭാഷണം.
16 പൗെലാസ് അേഥനയിൽ അവെര
കാത്തിരിക്കെവ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ
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നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആത്മാവിൽ
അവൻ കലങ്ങിേപ്പായി. 17 അതുെകാണ്ട,്
അവൻ പള്ളിയിൽെവച്ച് െയഹൂദന്മാേരാടും
ൈദവഭക്തന്മാേരാടും ചന്തസ്ഥലത്ത്
ദിവേസന കണ്ടവേരാടും തർക്കിച്ച േപാന്നു.
18 എപ്പിക്കൂര്യരും സ്േതായിക്കരും ആയ
തത്വജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ അവേനാട് വാദിച്ച :
“ഈ വായാടി എന്ത് പറവാൻ േപാകുന്നു?”
എന്ന് ചിലരും അവൻ േയശുവിെനയും
പുനരുത്ഥാനെത്തയും ്രപസംഗിക്കെകാണ്ട:്
“ഇവൻ അന്യേദവതകെള േഘാഷിക്കുന്നവൻ
എന്ന് േതാന്നുന്നു” എന്നു മറ്റ ചിലരും
പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന അവെന പിടിച്ച്
അരേയാപഗക്കുന്നിേന്മൽ െകാണ്ടുെചന്ന്: “നീ
്രപസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീേനാപേദശം ഇന്നത്
എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളേതാ? 20 നീ
അപൂർവങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങെള ഞങ്ങള െട
െചവിയിൽ കടത്തുന്നുവേല്ലാ; അത് എന്ത്
എന്ന് അറിവാൻ ഞങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 21 (എന്നാൽ അേഥനരും
അവിെട വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശികള ം, പുതിയ
കാര്യങ്ങൾവല്ലതും പറയുകേയാ േകൾക്കുകേയാ
െചയ്യന്നതിനല്ലാെത മെറ്റാന്നിനും അവരുെട
സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നില്ല).

അരേയാപഗമേദ്ധ്യപൗെലാസിെന്റ ്രപഭാഷണം.
22 പൗെലാസ് അരേയാപഗമേദ്ധ്യ
നിന്നുെകാണ്ട് പറഞ്ഞത,് “അേഥനപുരുഷന്മാേര,
നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അതിഭക്തന്മാർ എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു. 23 ഞാൻ ചുറ്റിനടന്ന്
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നിങ്ങള െട പൂജാസ്ഥാനങ്ങെള േനാക്കുേമ്പാൾ
‘അജ്ഞാതേദവന്’ എന്ന് എഴുത്തുള്ള ഒരു
ബലിപീഠം കണ്ട്; എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാെത
പൂജിക്കുന്നതുതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അറിയിക്കുന്നു. 24 േലാകവും അതിലുള്ളത്
ഒെക്കയും ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിനും
ഭൂമിക്കും നാഥനാകെകാണ്ട് ൈകപ്പണിയായ
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ വാസം െചയ്യന്നില്ല. 25 താൻ
എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും മറ്റാവശ്യമായ
സകലവും െകാടുക്കുന്നവൻ ആകയാൽ
വല്ലതിനും മുട്ട ള്ളവൻ എന്നേപാെല
മാനുഷൈകകളാൽ ശു്രശൂഷആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല.
26 ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വസിക്കുവാനായി
അവൻ ഒരുവനിൽനിന്ന് മനുഷ്യജാതിെയ
ഒെക്കയും ഉളവാക്കി, അവരുെട നിവാസത്തിന്
അതിരുകള ം കാലങ്ങള ം നിശ്ചയിച്ച .
27 തങ്ങൾക്ക് ൈദവെത്ത ആവശ്യം ഉണ്ട്
എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ൈദവെത്ത
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. അവൻ നമ്മിൽ
ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ലതാനും.
28 അവനിലേല്ലാ നാം ജീവിക്കയും ചരിക്കയും
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യന്നത.് അങ്ങെന
നിങ്ങള െട കവിവരന്മാരിലും ചിലർ:
‘നാം അവെന്റ സന്താനമേല്ലാ’ എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 29 നാം ൈദവത്തിെന്റ
സന്താനം എന്ന് വരികയാൽ ൈദവം
മനുഷ്യെന്റ ശില്പവിദ്യയും സങ്കല്പവുംെകാണ്ട്
െകാത്തിത്തീർക്കാവുന്ന െപാന്ന്, െവള്ളി,
കല്ല് എന്നിവേയാട് സദൃശെപ്പടുത്തുവാൻ
കഴിയും എന്ന് നിരൂപിേക്കണ്ടതില്ല. 30 എന്നാൽ
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അറിയായ്മയുെട കാലങ്ങെള ൈദവം
അവഗണിച്ചിട്ട് ഇേപ്പാൾ എല്ലായിടത്തും
എല്ലാവരും മാനസാന്തരെപ്പടണെമന്ന്
മനുഷ്യേരാടു കല്പിക്കുന്നു. 31 േലാകെത്ത
നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാനായി നിയമിച്ച
പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ൈദവം ഒരു ദിവസെത്ത
നിശ്ചയിച്ച ; അവെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും
അതിെന്റ ഉറപ്പ് നല്കിയുമിരിക്കുന്നു”.

32 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച്
േകട്ടിട്ട് ചിലർ പരിഹസിക്കുകയും; മറ്റ ചിലർ:
“ഞങ്ങൾഇതിെനപ്പറ്റി പിെന്നയും നിെന്റ ്രപസംഗം
േകൾക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33 അങ്ങെന
പൗെലാസ് അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് േപായി.
34 ചില പുരുഷന്മാർ അവേനാട് േചർന്ന്
വിശ്വസിച്ച ; അവരിൽ അരേയാപഗസ്ഥാനിയായ
ദിെയാനുേസ്യാസും ദമരീസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു
സ്്രതീയും മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

18
പൗെലാസ് െകാരിന്തിൽ.

1 അതിനുേശഷം പൗെലാസ് അേഥന വിട്ട്
െകാരിന്തിൽ െചന്ന്. 2 അവിെട അവൻ
െപാെന്താസിൽ ജനിച്ചവനും െയഹൂദന്മാർ
എല്ലാവരും േറാമാനഗരം വിട്ട േപാകണം എന്ന്
െക്ലൗെദ്യാസ് കല്പന െകാടുത്തതുെകാണ്ട്
ആ ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് വന്നവനുമായ
അക്വിലാസ് എന്നു േപരുേള്ളാരു െയഹൂദെനയും
അവെന്റ ഭാര്യ ്രപിസ്കില്ലെയയും കണ്ട് അവരുെട
അടുക്കൽ െചന്ന്. 3 പൗേലാസിെന്റയും
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അവരുെടയും െതാഴിൽ ഒന്നാകെകാണ്ട് അവൻ
അവേരാടുകൂെട പാർത്ത് േവല െചയ്തുേപാന്നു;
െതാഴിേലാ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
ശബ്ബത്ത്േതാറും അവൻ പള്ളിയിൽെച്ചന്ന്
െയഹൂദന്മാേരാടും യവനന്മാേരാടും േയശുവിെന
കുറിച്ച് കാര്യകാരണസഹിതം പറഞ്ഞ് അവെര
സമ്മതിപ്പിച്ച .

5 എന്നാൽ ശീലാസും തിെമാെഥെയാസും
മെക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്നേപ്പാൾ പൗെലാസ്
ആത്മാവിനാൽ േ്രപരിതനായി തീഷ്ണതേയാെട
േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു എന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട്
സാക്ഷീകരിച്ച . 6 അവർ പൗേലാസിേനാട്
എതിർ പറയുകയും ദുഷിക്കയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവൻ വസ്്രതം കുടഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട
നാശത്തിന് നിങ്ങൾതെന്ന ഉത്തരവാദികൾ;
ഞാൻനിർമ്മലൻ;ഇനി േമൽഞാൻജാതികള െട
അടുക്കൽ േപാകും” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു.
7അവൻ അവിടംവിട്ട,് തീെത്താസ് യുസ്െതാസ്
എന്ന ഒരു ൈദവഭക്തെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന്;
അവെന്റ വീട് പള്ളിയുെട അടുത്തായിരുന്നു.
8 പള്ളി്രപമാണിയായ ്രകിസ്െപാസ് തെന്റ സകല
കുടുംബേത്താടുംകൂെട കർത്താവിൽവിശ്വസിച്ച ;
െകാരിന്ത്യരിൽമറ്റ്അേനകരും പൗേലാസിൽനിന്ന്
വചനം േകട്ട് േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ച സ്നാനം
ഏറ്റ . 9 രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ
പൗെലാസിേനാട:് “നീഭയെപ്പടാെത ്രപസംഗിക്കുക;
മിണ്ടാതിരിക്കരുത;് 10 ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ട്; ആരും നിെന്ന അപായെപ്പടുത്തുകയില്ല;
ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളെര ജനമുണ്ട്”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 11അങ്ങെന അവൻ ഒരു
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വർഷവും ആറുമാസവും അവരുെട ഇടയിൽ
ൈദവവചനം പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ട് താമസിച്ച .

12 ഗല്ലിേയാൻ അഖായയിൽ
ഭരണാധികാരിയായി വാഴുേമ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
പൗെലാസിെന്റ േനെര ഒരുമനെപ്പട്ട് എഴുേന്നറ്റ്,
അവെന ന്യായാസനത്തിെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുെചന്ന:് 13 “ഇവൻ ന്യായ്രപമാണത്തിന്
വിേരാധമായി ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുവാൻ
മനുഷ്യെര സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
14 പൗെലാസ് സംസാരിക്കാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
ഗല്ലിേയാൻെയഹൂദന്മാേരാട:് “െയഹൂദന്മാേര,വല്ല
അന്യായേമാ കുറ്റകൃത്യേമാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ
ഞാൻ ക്ഷമേയാെട നിങ്ങള െട സങ്കടം
േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15എന്നാൽ വചനെത്തയും
നാമങ്ങെളയും നിങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണെത്തയും
സംബന്ധിച്ച ള്ളതർക്കസംഗതികൾആെണങ്കിൽ
നിങ്ങൾതെന്ന േനാക്കിെക്കാൾവിൻ; ഈ
വകയ്ക്ക് ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ
എനിക്ക് മനസ്സില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞ്
16 അവെര ന്യായാസനത്തിങ്കൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി. 17 എല്ലാവരും പള്ളി്രപമാണിയായ
േസാസ്ഥേനസിെന പിടിച്ച് ന്യായാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച് അടിച്ച ; ഇതു ഒന്നും ഗല്ലിേയാൻ
കാര്യമാക്കിയില്ല.

18 പൗെലാസ് പിെന്നയും കുേറനാൾ
െകാരിന്തിൽ പാർത്തേശഷം സേഹാദരന്മാേരാട്
യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട,് താൻ ഒരു േനർച്ച
െചയ്തതിനാൽ െകം്രകയയിൽവച്ച് തല ക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ചിട്ട് ്രപിസ്കില്ലേയാടും അക്വിലാസിേനാടും
കൂെട കപ്പൽ കയറി സിറിയയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ,
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19 എെഫെസാസിൽ എത്തി അവെര അവിെട
വിട്ടിട്ട;്അവൻപള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദന്മാേരാട്
േയശുവിെന കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ച . 20 കുെറ
കൂെട താമസിേക്കണം എന്ന് െയഹൂദന്മാർ
അേപക്ഷിച്ചിട്ട ം അവൻ സമ്മതിക്കാെത:
21 “ൈദവഹിതമുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും” എന്നു പറഞ്ഞു
വിടവാങ്ങി എെഫെസാസിൽനിന്ന് കപ്പൽ
കയറി, 22 ൈകസര്യയിൽ വന്നിറങ്ങി,
െയരൂശേലമിേലക്കു െചന്ന്, സഭെയ വന്ദനം
െചയ്തിട്ട് അെന്ത്യാക്യയിേലക്ക് േപായി.
23 അവിെട കുേറനാൾ താമസിച്ചേശഷം
പുറെപ്പട്ട,് ഗലാത്യേദശത്തിലൂെടയും
്രഫുഗ്യയിലൂെടയും സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാെര
ഒെക്കയും േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച .

അെപ്പാേല്ലാസ്എെഫെസാസിൽഎത്തുന്നു.
24 ആ സമയത്ത് തിരുെവഴുത്തുകളിൽ
സാമർത്ഥ്യവും വാൈഗ്വഭവവുമുള്ള
അെപ്പാേല്ലാസ് എന്ന് േപരുള്ള
അെലക്സ്രന്തിയക്കാരനായ ഒരു െയഹൂദൻ
എെഫെസാസിൽ എത്തി. 25 അവന്
കർത്താവിെന്റ മാർഗ്ഗെത്ത കുറിച്ച്
ഉപേദശം ലഭിച്ചിരുന്നു; അവൻ ആത്മാവിൽ
എരിവുള്ളവനാകയാൽ േയശുവിെന കുറിച്ച്
കൃത്യമായി ഉപേദശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ
േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനെത്തക്കുറിച്ച് മാ്രതേമ
അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ള . 26 അവൻ പള്ളിയിൽ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി; എന്നാൽ
അക്വിലാസും ്രപിസ്കില്ലയും അവെന്റ ്രപസംഗം
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േകട്ടേപ്പാൾ താല ്പ്പര്യേത്താെട അവെന
േചർത്തുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം അധികം
സ്പഷ്ടമായി അവന് െതളിയിച്ച െകാടുത്തു.
27 അവൻ അഖായയിേലക്ക് േപാകുവാൻ
ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ അവെന
ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും അവെന സ്വീകരിേക്കണ്ടതിന്
അഖായയിെല ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതുകയും
െചയ്തു; അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അവൻ
ൈദവകൃപയാൽ േയശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക്
വളെര ്രപേയാജനമായിത്തീർന്നു. 28 അവൻ
തിരുെവഴുത്തുകളാൽ േയശു തെന്ന ്രകിസ്തു
എന്ന് ശക്തമായി െതളിയിച്ച് െയഹൂദന്മാെര
പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ച കളഞ്ഞു.

19
പൗേലാസ്എെഫെസാസിൽ.

1 അെപ്പാേല്ലാസ് െകാരിന്തിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
പൗേലാസ് ഉൾ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി
സഞ്ചരിച്ച് എെഫെസാസിൽ എത്തി ചില
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ട്: 2 “നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ്രപാപിച്ച േവാ?” എന്ന്
അവേരാട് േചാദിച്ചതിന്: “പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഉെണ്ടന്നുേപാലും ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ല” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 3 “എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു
നിങ്ങള െട സ്നാനം?” എന്ന് അവൻ അവേരാട്
േചാദിച്ചതിന്: “േയാഹന്നാെന്റ സ്നാനം” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 4 അതിന് പൗെലാസ്:
“േയാഹന്നാൻ മനസാന്തരസ്നാനമേ്രത
കഴിപ്പിച്ചത,് തെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവനായ
േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ജനേത്താടു
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പറഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനം ഏറ്റ . 6 പൗെലാസ് അവരുെട
േമൽ ൈകവച്ചേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവരുെട േമൽ വന്നു, അവർ അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുകയും ്രപവചിക്കയും െചയ്തു.
7 ആ പുരുഷന്മാർ എല്ലാംകൂടി പ്രന്തേണ്ടാളം
ആയിരുന്നു.

8 പിെന്ന അവൻ പള്ളിയിൽ െചന്ന് മൂന്നു
മാസേത്താളം ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച്
ൈധര്യേത്താെട സംവാദിക്കുകയും
സ്വാധീനിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ്രപസംഗിച്ച
േപാന്നു. 9 എന്നാൽ ചില യഹൂദന്മാർ
കഠിനെപ്പട്ട് അനുസരിക്കാെത ജനങ്ങള െട
മുമ്പാെക ഈ മാർഗ്ഗെത്ത ദുഷിച്ച പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പൗേലാസ് അവെര വിട്ട ശിഷ്യന്മാെര
അവരിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ച,് തുറെന്നാസിെന്റ
പാഠശാലയിൽ െകാണ്ടുേപായി അവിെട
ദിനം്രപതി വചനം സംവാദിച്ച േപാന്നു. 10അത്
രണ്ടു വർഷേത്താളം നടക്കയാൽ ആസ്യയിൽ
പാർക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും
എല്ലാം കർത്താവിെന്റ വചനം േകൾക്കുവാൻ
ഇടയായി. 11 ൈദവം പൗെലാസ് മുഖാന്തരം
അസാധാരണമായ വീര്യ്രപവൃത്തികെള
െചയ്യിക്കയാൽ 12 അവെന്റ ശരീരത്തിൽ
ധരിച്ച വന്ന റൂമാലും േമൽവസ്്രതവും
േരാഗികള െടേമൽെകാണ്ടുവന്നിടുേമ്പാൾഅവർ
സൗഖ്യമാകുകയും ദുരാത്മാക്കൾ അവെര
വിട്ട മാറുകയും െചയ്തു.

13 എന്നാൽ സഞ്ചാരികളായി നടക്കുന്ന
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മ്രന്തവാദികളായ ചില െയഹൂദന്മാർ ദുരാത്മാവ്
ബാധിച്ചവേരാട്: “പൗെലാസ് ്രപസംഗിക്കുന്ന
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞ് േയശുവിെന്റ
നാമം െചാല്ല വാൻ തുനിഞ്ഞു. 14 ഇങ്ങെന
െചയ്തവർമഹാപുേരാഹിതനായസ്േകവാഎന്ന
ഒരു െയഹൂദെന്റ ഏഴ് പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു.
15 ദുരാത്മാവ് അവേരാട്: “േയശുവിെന ഞാൻ
അറിയുന്നു; പൗെലാസിെനയും പരിചയമുണ്ട്;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർ?” എന്നു േചാദിച്ച .
16 പിെന്ന ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുെട
േമൽ ചാടിവീണ് അവെര േതാല്പിച്ച് കീഴടക്കി;
അവർ നഗ്നരും മുറിേവറ്റവരുമായി ആ
വീട്ടിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി. 17ഇത്എെഫെസാസിൽ
പാർക്കുന്ന സകലെയഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും
അറിഞ്ഞ;് അവർക്ക് ഒെക്കയും ഭയം തട്ടി,
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം മഹിമെപ്പട്ട .
18 വിശ്വസിച്ചവരിൽ അേനകരും വന്ന് തങ്ങള െട
െതറ്റ കെള അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റ പറഞ്ഞു.
19 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം െചയ്തിരുന്ന പലരും
തങ്ങള െട പുസ്തകങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന്
എല്ലാവരും കാൺെക ചുട്ട കളഞ്ഞു; അവയുെട
വില കണക്കുകൂട്ടിയേപ്പാൾ അമ്പതിനായിരം
െവള്ളിക്കാശ് എന്നു കണ്ട്. 20 ഇങ്ങെന
കർത്താവിെന്റ വചനം ശക്തിേയാെട പരന്നു
അേനകർ േയശുവിൽവിശ്വസിച്ച .

21 അങ്ങെന എെഫെസാസിെല
ശു്രശൂഷ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം പൗെലാസ്
മെക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലും കൂടി കടന്ന്
െയരൂശേലമിേലക്ക് േപാേകണം എന്ന് മനസ്സിൽ
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നിശ്ചയിച്ച : “അവിെട എത്തിയതിനുേശഷം
േറാമിലും േപാേകണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 22തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരായി തെന്ന സഹായിച്ചിരുന്നവരിൽ
തിെമാെഥെയാസ,് എരസ്െതാസ് എന്ന
രണ്ടുേപെര മെക്കേദാന്യയിേലക്ക് അയച്ചിട്ട്
താൻ കുേറക്കാലം ആസ്യയുെട ്രപവിശ്യയിലുള്ള
എെഫെസാസിൽതാമസിച്ച .

എെഫെസാസിെലകലഹം.
23 ആ കാലത്ത് ്രകിസ്തുമാർഗ്ഗെത്തെച്ചാല്ലി
വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി. 24 െവള്ളിെകാണ്ട്
അർെത്തമിസ് േദവിയുെട േക്ഷ്രതരൂപങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുന്ന െദേമ്രതിെയാസ് എന്ന തട്ടാൻ
ഈ വക െതാഴിൽക്കാർക്ക് വളെര ലാഭം
വരുത്തി വന്നു. 25 അവൻ അവെരയും
ആ വകയിൽ ഉൾെപ്പട്ട േവലക്കാെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി: “പുരുഷന്മാേര, നമ്മുെട സമ്പാദ്യം
ഈ െതാഴിൽെകാണ്ട്ആകുന്നുഎന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അറിയാമേല്ലാ. 26 എന്നാൽ ഈ പൗെലാസ്
എന്നവൻ കയ്യാൽ തീർത്തത് േദവന്മാർ അല്ല
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് എെഫെസാസിൽ
മാ്രതമല്ല, മിക്കവാറും ആസ്യയിൽ
ഒെക്കയും വളെര ജനങ്ങെള സമ്മതിപ്പിച്ച്
പിൻതിരിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടും
േകട്ട ം ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 27 അതുമൂലം
നമ്മുെട ഈ െതാഴിൽ ആവശ്യമില്ലാെതയാകും
എന്ന അപായംമാ്രതമല്ലാെത അർെത്തമിസ്
മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതം ഏതുമില്ല എന്ന്
വരികയും ആസ്യമുഴുവനും ഭൂതലവും
ഭജിച്ച േപാരുന്നവള െട മാഹാത്മ്യം
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ഏതുമില്ലാെതയായിേപാകുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അവർ ഇതുേകട്ട് േ്രകാധം
നിറഞ്ഞവരായി: “എെഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ്
മഹാേദവി” എന്ന് ആർത്തു. 29 പട്ടണം
മുഴുവനും കലഹംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു, അവർ
പൗെലാസിെന്റ കൂട്ട യാ്രതക്കാരായ ഗാെയാസ്
അരിസ്തർെഹാസ് എന്ന മെക്കേദാന്യെര
പിടിച്ച െകാണ്ട് െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക്
ഒരുമനെപ്പട്ട് പാഞ്ഞുെചന്നു. 30 പൗെലാസ്
ജനസമൂഹത്തിൽ െചല്ല വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
ശിഷ്യന്മാർഅവെനവിട്ടില്ല. 31ആസ്യാധിപന്മാരിൽ
ചിലർ പൗെലാസിെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ
ആയതുെകാണ്ട:് െപാതുമണ്ഡപത്തിേലക്ക്
െചന്നുേപാകരുത് എന്ന് അവരും അവെന്റ
അടുക്കൽആളയച്ച്അേപക്ഷിച്ച . 32ജനസംഘം
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതുെകാണ്ട് മിക്കേപരും
തങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ സംഗതി എെന്തന്നുേപാലും
അറിയായ്കയാൽ ചിലർ ഇങ്ങെനയും ചിലർ
അങ്ങെനയും ആർത്തു. 33 െയഹൂദന്മാർ
മുേമ്പാട്ട െകാണ്ടുവന്ന അെലക്സന്തരിെന
പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ സംസാരിപ്പാൻ
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അെലക്സന്തർ ആംഗ്യം
കാട്ടി ജനസമൂഹേത്താട് ്രപതിവാദിക്കുവാൻ
ഭാവിച്ച . 34 എന്നാൽ അവൻ െയഹൂദൻ
എന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ: “എെഫസ്യരുെട
അർെത്തമിസ് മഹാേദവി” എന്ന് എല്ലാവരുംകൂടി
രണ്ടു മണിക്കൂേറാളം ഏകശബ്ദേത്താെട
ആർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 35 പിെന്ന
നഗരാധികാരി പുരുഷാരെത്ത ശാന്തമാക്കി
പറഞ്ഞത:് “എെഫസ്യപുരുഷന്മാേര,
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എെഫെസാസ് പട്ടണം അർെത്തമിസ്
മഹാേദവിക്കും, േദവേലാകത്തുനിന്ന് വീണ
അവള െട ബിംബത്തിനും േക്ഷ്രതപാലിക
എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ആരുള്ള ?
36 ഇത് എതിർെമാഴിയില്ലാത്തതാകയാൽ
നിങ്ങൾ തിടുക്കമായി ഒന്നും െചയ്യാെത
അടങ്ങിപ്പാർേക്കണ്ടതാകുന്നു. 37 ഈ
പുരുഷന്മാെര നിങ്ങൾ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ;
അവർ േക്ഷ്രതം കവർച്ച െചയ്യന്നവരല്ല,
നമ്മുെട േദവിെയ ദുഷിക്കുന്നവരുമല്ല.
38 എന്നാൽ െദേമ്രതിെയാസിനും കൂെടയുള്ള
െതാഴിൽക്കാർക്കും വല്ലവെന്റയും േനെര ഒരു
സംഗതി ഉെണ്ടങ്കിൽ വിസ്താരദിവസങ്ങൾ
െവച്ചിട്ട ണ്ട;് േദശാധിപതികള ം ഉണ്ട;് തമ്മിൽ
വ്യവഹരിക്കെട്ട. 39 േവെറ കാര്യം െചാല്ലി
ആകുന്നു വാദം എങ്കിൽ ധർമ്മസഭയിൽ
തീർക്കാമേല്ലാ. 40 ഇന്നെത്ത കലഹത്തിന്
കാരണമില്ലായ്കയാൽ അതുനിമിത്തം നമ്മുെട
േപരിൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ ഇടയുണ്ട് സ്പഷ്ടം;
ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഉത്തരം പറവാൻ നമുക്ക്
വക ഒന്നുമില്ലേല്ലാ”. 41ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് അവൻ
സഭെയപിരിച്ച വിട്ട .

20
പൗെലാസ് മെക്കേദാെന്യക്കും

യവനേദശേത്തക്കും േപാകുന്നു.
1കലഹം ശമിച്ചേശഷം പൗെലാസ് ശിഷ്യന്മാെര
കൂട്ടിവരുത്തി ്രപേബാധിപ്പിച്ച പിന്നീട് അവേരാട്
യാ്രതപറഞ്ഞ്മെക്കേദാെന്യക്കുപുറെപ്പട്ട േപായി.
2 ആ ്രപേദശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച്
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അവിെടയുള്ളവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തുവാൻ
വളെരയധികം ്രപേബാധിപ്പിച്ചതിനുേശഷം
യവനേദശേത്തക്ക് േപായി. 3 അവിെട
മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചിട്ട് സിറിയയ്ക്ക് കപ്പൽ
കയറിേപ്പാകുവാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർ അവന് വിേരാധമായി കൂട്ട െകട്ട്
ഉണ്ടാക്കുകയാൽ വീണ്ടും മെക്കേദാന്യ വഴിയായി
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻനിശ്ചയിച്ച . 4െബേരാവയിെല
പുെറാസിെന്റ മകൻ േസാപെ്രതാസും,
െതസ്സേലാനിക്യരായ അരിസ്തർെഹാസും
െസക്കുെന്താസും, െദർബ്ബക്കാരനായ
ഗാെയാസും, തിെമാെഥെയാസും,ആസ്യക്കാരായ
തിഹിെക്കാസും െ്രതാഫിെമാസും ആസ്യവെര
അവേനാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 എന്നാൽ
അവർ മുെമ്പ േപായി േ്രതാവാസിൽ
ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. 6 ഞങ്ങേളാ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പിയിൽനിന്ന് കപ്പൽ കയറി
അഞ്ച് ദിവസംെകാണ്ട് േ്രതാവാസിൽ അവരുെട
അടുക്കൽ എത്തി, ഏഴ് ദിവസം അവിെട
പാർത്തു.

യൂത്തിെക്കാസിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
7 ആഴ്ചവട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ
ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടിവന്നേപ്പാൾ
പൗെലാസ് പിെറ്റന്നാൾ പുറെപ്പടുവാൻ
ഭാവിച്ചതുെകാണ്ട് അവേരാട് പാതിരവെരയും
സംഭാഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 8ഞങ്ങൾകൂടിയിരുന്ന
മാളികയിൽ വളെര വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിെട യൂത്തിെക്കാസ് എന്ന യൗവനക്കാരൻ
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കിളിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന് ഗാഢനി്രദ പിടിച്ച്,
9 പൗെലാസ് വളെര േനരം സംഭാഷിക്കയാൽ
നി്രദാവശനായി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്ന് താെഴ വീണു;
അവെന മരിച്ചവനായി എടുത്തുെകാണ്ട് വന്നു.
10പൗെലാസ്താെഴഇറങ്ങിഅവെന്റേനെരെചന്ന്
അവെന വാരിപുണർന്നു; എന്നിട്ട് “്രഭമിക്കണ്ട;
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
11 പിെന്ന പൗെലാസ് മുകളിേലക്ക് കയറിെച്ചന്ന്
അപ്പം നുറുക്കി തിന്ന് പുലരുേവാളം സംഭാഷിച്ച്
പുറെപ്പട്ട േപായി. 12അവർആയൗവനക്കാരെന
ജീവനുള്ളവനായി െകാണ്ടുവന്ന് അത്യന്തം
ആശ്വസിച്ച .

13 ഞങ്ങൾ പൗെലാസിന് മുമ്പായി
കപ്പൽ കയറി അെസ്സാസിേലക്ക് േപായി
എന്നാൽ അവൻ അവിടംവെര കരയിലൂെട
സഞ്ചരിച്ചതിനുേശഷം ഞങ്ങള െടകൂെട കപ്പൽ
കയറുെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 14 അവൻ
അെസ്സാസിൽ ഞങ്ങേളാടു േചർന്നേപ്പാൾ
അവെന കപ്പലിൽ കയറ്റി മിതുേലനയിേലക്ക്
േപായി; 15 അവിെടനിന്ന് നീക്കി, പിെറ്റന്നാൾ
ഖിെയാസ്ദ്വീപിെന്റ എതിർവശെത്തത്തി,
മറുനാൾ സാെമാസ്ദ്വീപിൽ അണഞ്ഞു,
പിേറ്റന്ന് മിേലെത്താസ് പട്ടണത്തിൽ എത്തി.
16 കഴിയും എങ്കിൽ െപെന്തെക്കാസ്തുനാേളക്ക്
െയരൂശേലമിൽ എേത്തണ്ടതിന് പൗെലാസ്
ബദ്ധെപ്പടുകയാൽ ആസ്യയിൽ ഒട്ട ം സമയം
െചലവഴിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെഫെസാസിൽ
അടുക്കാെതഓേടണംഎന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

എെഫെസാസിെല മൂപ്പന്മാേരാട്
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പൗെലാസിെന്റയാ്രതാെമാഴി.
17അതുെകാണ്ട് മിേലെത്താസിൽനിന്ന് അവൻ
എെഫെസാസിേലക്ക് ആളയച്ച് സഭയിെല
മൂപ്പന്മാെര വരുത്തി. 18 അവർ അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ ആസ്യയിൽ വന്ന ഒന്നാം
നാൾമുതൽ എല്ലായ്േപാഴും നിങ്ങേളാടുകൂെട
എങ്ങെനയിരുന്നു എന്നും, 19 വളെര
താഴ്മേയാടും കണ്ണ നീേരാടും, എനിെക്കതിെര
െയഹൂദന്മാരുെട കൂട്ട െകട്ട കളാൽ ഉണ്ടായ
കഷ്ടങ്ങേളാടും കൂെട കർത്താവിെന
േസവിച്ച വന്നു എന്നും, 20 ്രപാേയാജനമുള്ളത്
ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത പരസ്യമായും
വീടുേതാറും നിങ്ങേളാടു അറിയിക്കുകയും
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്തു എന്നും,
21 ൈദവത്തിങ്കേലക്കുള്ള മാനസാന്തരവും
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസവും െയഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും
ഉപേദശിച്ച എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ.
22 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
നിർബ്ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനായി െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപാകുന്നു. 23എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലുംബന്ധനങ്ങള ം
കഷ്ടങ്ങള ം എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാെത
അവിെട എനിക്ക് േനരിടുവാനുള്ളത് ഒന്നും
ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. 24എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ
്രപാണെന വിലേയറിയതായി എണ്ണന്നില്ല; എെന്റ
ഓട്ടവും ൈദവകൃപയുെട സുവിേശഷത്തിന്
സാക്ഷ്യം പറേയണ്ടതിന് കർത്താവായ
േയശു തന്ന ശു്രശൂഷയും തികയ്േക്കണം
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എേന്ന എനിക്കുള്ള . 25 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു
നടന്നവനായ എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾ ആരും
ഇനി കാൺകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു.
26 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
നശിച്ച േപായാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന്
ഞാൻ ഇേന്ന ദിവസം നിങ്ങേളാടു സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു. 27 ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന
ഒട്ട ം മറച്ച െവക്കാെത ഞാൻ മുഴുവനും
അറിയിച്ച തന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ൈദവം
തെന്റ സ്വന്തരക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ േമയ്ക്കുവാൻ,
നിങ്ങെളത്തെന്നയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങെള
അദ്ധ്യക്ഷരാക്കിവച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവെനയും
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 29ഞാൻ േപായേശഷം
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തആദരിക്കാത്തദുഷ്ടതനിറഞ്ഞ
െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കടക്കും
എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. 30 ശിഷ്യന്മാെര
തങ്ങള െട പിന്നാെല വലിച്ച കളയുവാനായി
വിപരീേതാപേദശം ്രപസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്നും എഴുേന്നല്ക്കും.
31 അതുെകാണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; ഞാൻ
മൂന്ന് വർഷക്കാലം രാപ്പകൽ ഇടവിടാെത
കണ്ണ നീർ വാർത്തുംെകാണ്ട് ഓേരാരുത്തന്
നിർേദ്ദശിച്ച തന്നത് ഓർത്തുെകാൾവിൻ.
32 നിങ്ങൾക്ക് ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുവാനും
സകല വിശുദ്ധന്മാേരാടുംകൂെട അവകാശം
തരുവാനും കഴിയുന്ന ൈദവത്തിലും അവെന്റ
കൃപയുെട വചനത്തിലും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
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നിങ്ങെള ഭരേമല്പിക്കുന്നു. 33 ആരുെടയും
െവള്ളിേയാ െപാേന്നാ വസ്്രതേമാ ഞാൻ
േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. 34 എെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കും
എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവർക്കും േവണ്ടി ഞാൻ ഈ
ൈകകളാൽ അദ്ധ്വാനിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾതെന്ന
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 35 ഇങ്ങെന ്രപയത്നം െചയ്ത്
്രപാപ്തിയില്ലാത്തവെര സഹായിക്കുകയും,
‘വാങ്ങുന്നതിേനക്കാൾ െകാടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം’
എന്ന് കർത്താവായ േയശു താൻ പറഞ്ഞവാക്ക്
ഓർത്തുെകാൾകയും േവണം എന്ന് ഞാൻ
എല്ലാംെകാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു”.

36 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുട്ട കുത്തി
അവെരല്ലാവേരാടും കൂെട ്രപാർത്ഥിച്ച .
37 എല്ലാവരും വളെര കരഞ്ഞു. 38 ഇനി
േമൽ അവെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച
പൗെലാസിെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച് അവെന
ചുംബിച്ച കപ്പേലാളം അവേനാടുകൂെട വന്ന്
അവെനയാ്രതയയച്ച .

21
1 അവെര വിട്ട പിരിഞ്ഞ് നീക്കിയേശഷം
ഞങ്ങൾ േനെര സഞ്ചരിച്ച് േകാസ് പട്ടണത്തിലും
പിെറ്റന്നാൾ െരാെദാസിലും അവിടംവിട്ട്
പത്തരയിലും എത്തി. 2 െഫായ്നിക്ക്യയിേലക്ക്
േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ
കയറി ഓടി. 3 ഇടതുഭാഗത്ത് കുേ്രപാസ്
ദ്വീപ് കണ്ട്, അവിടംവിട്ട് സിറിയയിേലക്ക്
ഓടി േസാരിൽ വന്നിറങ്ങി; കപ്പൽ അവിെട
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ചരക്ക് ഇറക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു; 4 ഞങ്ങൾ
ശിഷ്യന്മാെര കെണ്ടത്തി ഏഴുനാൾ അവിെട
പാർത്തു; അവർ പൗെലാസിേനാടു
െയരൂശേലമിൽ േപാകരുത്എന്ന്ആത്മാവിനാൽ
പറഞ്ഞു. 5 അവിടുെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഞങ്ങൾ വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ അവർ എല്ലാവരും
തങ്ങള െട ഭാര്യമാരും കുട്ടികള മായി പട്ടണത്തിന്
പുറേത്താളം ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്നു
6 കടൽക്കരയിൽ മുട്ട കുത്തി ്രപാർത്ഥിച്ച ,
തമ്മിൽ യാ്രത പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി;
അവർവീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

7 ഞങ്ങൾ േസാരിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച്
പ്െതാെലമായിസിൽ എത്തി, അവിെട
സേഹാദരന്മാെര വന്ദനം െചയ്ത് ഒരു ദിവസം
അവേരാടുകൂെട പാർത്തു. 8പിെറ്റന്നാൾഞങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട് ൈകസര്യയിൽ എത്തി, െയരുശേലമിൽ
െവച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഏഴുേപരിൽ
ഒരുവനായ ഫിലിെപ്പാസ് എന്ന സുവിേശഷകെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന്അവേനാടുകൂെട പാർത്തു. 9അവന്
കന്യകമാരും ്രപവചിക്കുന്നവരുമായ നാല്
പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ അവിെട
ചില ദിവസങ്ങൾതാമസിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അഗെബാസ് എന്ന ഒരു ്രപവാചകൻ
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു വന്നു. 11അവൻഞങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന് പൗെലാസിെന്റ അരക്കച്ച
എടുത്ത് തെന്റ സ്വന്തം ൈകകാലുകെള െകട്ടി:
“ ‘ഈ അരക്കച്ചയുെട ഉടമസ്ഥെന െയഹൂദന്മാർ
െയരൂശേലമിൽ ഇങ്ങെന െകട്ടി ജാതികള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും’ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
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െയരൂശേലമിൽേപാകരുത്എന്ന്പൗേലാസിേനാട്
ഞങ്ങള ം അവിടത്തുകാരും അേപക്ഷിച്ച .
13 അതിന് പൗെലാസ്: “നിങ്ങൾ കരഞ്ഞ്
എെന്റ ഹൃദയം ഇങ്ങെന തകർക്കുന്നത് എന്ത?്
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി
ബന്ധിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ മാ്രതമല്ല െയരൂശേലമിൽ
മരിക്കുവാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 14അവെന സമ്മതിപ്പിക്കാൻ
കഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ: “കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം
നടക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞ്ഞങ്ങൾമിണ്ടാതിരുന്നു.

15 അവിടുെത്ത താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ
യാ്രതയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി െയരൂശേലമിേലക്ക്
േപായി. 16 ൈകസര്യയിെല ശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലരും ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാന്നു, ഞങ്ങൾ
താമസിേക്കണ്ടിയിരുന്നത് കുെ്രപാസ്കാരനായ
മ്നാേസാൻ എന്ന ഒരു ആദ്യകാല
ശിഷ്യേനാടുകൂെടയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അവർഅവെനയും കൂെടെക്കാണ്ടു േപാന്നു.

പൗേലാസ് െയരുശേലമിൽഎത്തുന്നു.
17 െയരൂശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങെള സേന്താഷേത്താെട
സ്വീകരിച്ച . 18 പിെറ്റന്ന് പൗെലാസും ഞങ്ങള ം
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ േപായി; മൂപ്പന്മാരും
എല്ലാം അവിെട വന്നുകൂടി. 19 പൗേലാസ്
അവെര വന്ദനം െചയ്തു, തെന്റ ശു്രശൂഷയാൽ
ൈദവം ജാതികള െട ഇടയിൽ െചയ്യിച്ചത്
ഓേരാന്നായി വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 20അവർ േകട്ട്
ൈദവെത്ത മഹത്വെപ്പടുത്തി. പിെന്ന അവേനാട്
പറഞ്ഞത:് “സേഹാദരാ, െയഹൂദന്മാരുെട
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ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എ്രത ആയിരം
ഉണ്ട് എന്ന് നീ കാണുന്നുവേല്ലാ; അവർ
എല്ലാവരും ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുവാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. 21 എന്നാൽ
മക്കെള പരിേച്ഛദന െചയ്യരുത് എന്നും നമ്മുെട
പഴയ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കരുത്
എന്നും നീ ജാതികള െട ഇടയിലുള്ള സകല
െയഹൂദന്മാേരാടും പറഞ്ഞ് േമാെശെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളയുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു
എന്നും അവർ നിെന്നക്കുറിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 ആകയാൽ എന്താകുന്നു േവണ്ടത?് നീ
വന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് അവർ േകൾക്കും നിശ്ചയം.
23 ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് ഈ പറയുന്നത് െചയ്ക;
േനർച്ചയുള്ള നാല് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉണ്ട്. 24അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
അവേരാടുകൂെട നീയും നിെന്നത്തെന്ന
ശുദ്ധിവരുത്തി അവരുെട തല ക്ഷൗരം
െചേയ്യണ്ടതിനുള്ള െചലവ് നീ െചയ്ക; എന്നാൽ
നിെന്നക്കുറിച്ച് േകട്ടത് വാസ്തവമല്ല എന്നും
നീയും ന്യായ്രപമാണെത്ത ആചരിച്ച് ്രകമമായി
നടക്കുന്നവൻ എന്നും എല്ലാവരും അറിയും.
25 വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദരല്ലാത്തവെര
സംബന്ധിേച്ചാ, അവർ വി്രഗഹാർപ്പിതവും
രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും പരസംഗവും
മാ്രതം ഒഴിഞ്ഞിരിേക്കണം എന്ന് നിർേദ്ദശിച്ച്
എഴുതി അയച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ”. 26 അങ്ങെന
പൗെലാസ് ആ പുരുഷന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
പിെറ്റന്നാൾ അവേരാടുകൂെട തെന്നയും
ശുദ്ധിവരുത്തി; ൈദവാലയത്തിൽ െചന്ന്
അവരിൽ ഓേരാരുത്തനുേവണ്ടി വഴിപാട്
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കഴിക്കുവാനുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞു
എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

പൗെലാസ് ൈദവാലായത്തിൽവച്ച്
ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നു.

27 ആ ഏഴ് ദിവസം തീരാറായേപ്പാൾ
ആസ്യയിൽനിന്ന് വന്ന െയഹൂദന്മാർ
അവെന ൈദവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ട്
പുരുഷാരെത്ത ഒെക്കയും ്രപേകാപിപ്പിച്ച്
അവെന പിടിച്ച്: 28 “യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര,
സഹായിക്കുവാൻ; ഇവൻ ആകുന്നു
ജനത്തിനും ന്യായ്രപമാണത്തിനും ഈ
സ്ഥലത്തിനും വിേരാധമായി എല്ലായിടത്തും
എല്ലാവെരയും ഉപേദശിക്കുന്നവൻ;
മാ്രതമല്ല അവൻ യവനന്മാെരയും
ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന് ഈ
വിശുദ്ധസ്ഥലം മലിനമാക്കി” എന്ന് ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 29അവർ മുെമ്പ എെഫസ്യനായ
െ്രതാഫിെമാസിെന അവേനാടുകൂെട
നഗരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ പൗെലാസ് അവെന
ൈദവാലയത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു എന്നു
വിചാരിച്ച . 30 നഗരത്തിലുള്ള ജനങ്ങെളല്ലാം
്രപേകാപിതരായി ഓടിക്കൂടി പൗെലാസിെന
പിടിച്ച് ൈദവാലയത്തിന് പുറേത്തക്ക്
വലിച്ചിഴച്ച് െകാണ്ടുേപായി; ഉടെന വാതിലുകൾ
അടച്ച കളഞ്ഞു. 31അവർഅവെന െകാല്ല വാൻ
്രശമിക്കുേമ്പാൾ െയരൂശേലം ഒെക്കയും
കലഹത്തിൽ ആയി എന്ന് പട്ടാളത്തിെന്റ
സഹ്രസാധിപന് വർത്തമാനം എത്തി.
32 അവൻ ക്ഷണത്തിൽ പടയാളികെളയും
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ശതാധിപന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അവരുെട
േനെരപാഞ്ഞുവന്നു;അവർസഹ്രസാധിപെനയും
പടയാളികെളയും കണ്ടേപ്പാൾ പൗെലാസിെന
അടിക്കുന്നത് നിർത്തി. 33 സഹ്രസാധിപൻ
അടുത്തുവന്ന് പൗേലാസിെന പിടിച്ച് അവെന
രണ്ടു ചങ്ങലെകാണ്ട് ബന്ധിയ്ക്കുവാൻ
കല്പിച്ച ; അവൻ ആർ എന്നും എന്ത് െചയ്തു
എന്നും േചാദിച്ച . 34 പുരുഷാരത്തിൽ
ചിലർ ഇങ്ങെനയും ചിലർ അങ്ങെനയും
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന
അവരുെട ബഹളം നിമിത്തം നിശ്ചയമായി
ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായ്കയാൽ അവെന
േകാട്ടയിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവാൻ കല്പിച്ച .
35 േകാട്ടയുെട പടിെക്കട്ടിേന്മൽ ആയേപ്പാൾ:
പുരുഷാരത്തിെന്റ ഉപ്രദവം േപടിച്ചിട്ട് പടയാളികൾ
അവെന എടുേക്കണ്ടിവന്നു. 36 “അവെന
െകാന്നുകളക” എന്നു ആർത്തുെകാണ്ട്
ജനസമൂഹം പിൻെചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
പൗേലാസ്െയരുശേലമിെലജനസമൂഹേത്താട്

്രപസംഗിക്കുന്നു.
37 േകാട്ടയിൽ കടക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ്
സഹ്രസാധിപേനാട് യവനഭാഷയിൽ: “എനിക്ക്
നിേന്നാട് ഒരു വാക്ക് പറയാേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച . അതിന് അവൻ: “നിനക്ക് യവനഭാഷ
അറിയാേമാ? 38 കുേറനാൾ മുെമ്പ കലഹം
ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം െകാലയാളികെള
മരുഭൂമിയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായ
മി്രസയീമ്യൻ നീ അല്ലേയാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
39 അതിന് പൗെലാസ്: “ഞാൻ കിലിക്യയിൽ
തർെസാസ് എന്ന ്രപസിദ്ധ നഗരത്തിെല
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പൗരനാെയാരു െയഹൂദൻആകുന്നു. ജനേത്താട്
സംസാരിപ്പാൻ അനുവദിേക്കണം എന്ന്
അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 40 അവൻ
അനുവദിച്ചേപ്പാൾ പൗെലാസ് പടിെക്കട്ടിേന്മൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ജനേത്താട് ആംഗ്യം കാട്ടി, അവർ
പൂർണ്ണ നിശബ്ദരായ േശഷം എ്രബായഭാഷയിൽ
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

22
1 “സേഹാദരന്മാരുംപിതാക്കന്മാരുമായുേള്ളാേര,
എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങേളാടുള്ള ്രപതിവാദം
േകട്ട െകാൾവിൻ”.

2 എന്നാൽ പൗേലാസ് എ്രബായഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ടിട്ട് അവർ അധികം
മൗനമായി നിന്നു. അവൻ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
3 “ഞാൻ കിലിക്യയിെല തർേസാസിൽ
ജനിച്ച െയഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ
വളർന്ന് ഗമാലിേയലിെന്റ കാല്ക്കൽ
ഇരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണം
സൂക്ഷ്മതേയാെട അഭ്യസിച്ചവനുമാകയാൽ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേസവയിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
4 ഞാൻ ഈ മാർഗ്ഗക്കാരായ പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും പിടിച്ച െകട്ടി തടവിൽ ഏല്പിച്ച ം
െകാല്ല വാനും മടിക്കാെത ഉപ്രദവിച്ച ം
വന്നു. 5 അതിന് മഹാപുേരാഹിതനും
മൂപ്പന്മാരുെട സംഘം ഒെക്കയും എനിക്ക്
സാക്ഷികൾ; അവേരാട് സേഹാദരന്മാർക്കായി
എഴുത്ത് വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ദമസ്െകാസിൽ
പാർക്കുന്നവെരയും പിടിച്ച െകട്ടി
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ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി െയരൂശേലമിേലക്ക്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞാൻ അവിേടക്ക്
യാ്രതയായി. 6 അങ്ങെന ്രപയാണം െചയ്ത്
ദമസ്െകാസിേനാട് അടുത്തേപ്പാൾ ഏകേദശം
ഉച്ചയ്ക്ക് െപെട്ടന്ന്ആകാശത്തുനിന്ന് വലിെയാരു
െവളിച്ചം എെന്റ ചുറ്റ ം മിന്നി. 7 ഞാൻ
നിലത്തുവീണു: ‘െശൗേല, െശൗേല, നീ എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത?്’ എന്നു എേന്നാട്
പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം േകട്ട്. 8 ‘കർത്താേവ, നീ
ആരാകുന്നു?’ എന്ന് ഞാൻ േചാദിച്ചതിന:് ‘നീ
ഉപ്രദവിക്കുന്ന നസറായനായ േയശു ആകുന്നു
ഞാൻ’ എന്ന് അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു.
9എേന്നാട്കൂെടയുള്ളവർെവളിച്ചംകണ്ട്എങ്കിലും
എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നവെന്റ ശബ്ദം േകട്ടില്ല.
10 ‘കർത്താേവ,ഞാൻ എന്ത് െചേയ്യണം?’ എന്നു
േചാദിച്ചതിന് കർത്താവ് എേന്നാട്; ‘എഴുേന്നറ്റ്
ദമസ്െകാസിേലക്ക് േപാക; നീ െചേയ്യണ്ടുന്ന
കാര്യങ്ങെളല്ലാം അവിെടവച്ച് നിേന്നാട് പറയും’
എന്നു കല്പിച്ച . 11ആ െവളിച്ചത്തിെന്റ േതജസ്സ്
മുഖാന്തരം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണായ്കയാൽ
കൂെടയുള്ളവർ എെന്ന ൈകയ്ക്കുപിടിച്ച
നടത്തി; അങ്ങെന ഞാൻ ദമസ്െകാസിൽ
എത്തി. 12 അവിെട പാർക്കുന്ന സകല
െയഹൂദന്മാരാലും നല്ല സാക്ഷ്യം െകാണ്ടവനായി,
ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ
അനന്യാസ് എെന്നാരുവൻ എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുനിന്നു: 13 ‘സേഹാദരനായ െശൗേല, കാഴ്ച
്രപാപിക്ക’ എന്നു പറഞ്ഞു; ആ നാഴികയിൽ
തേന്ന ഞാൻ കാഴ്ച ്രപാപിച്ച് അവെന കണ്ട്.
14 അേപ്പാൾ അവൻ എേന്നാട:് ‘നമ്മുെട
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പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം നിെന്ന തെന്റ ഇഷ്ടം
അറിയുവാനും നീതിമാനായവെന കാണ്മാനും
അവെന്റ സ്വന്ത വായിൽനിന്നും വചനം
േകൾക്കുവാനും തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
15 നീ കാൺകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തതിെനക്കുറിച്ച് സകലമനുഷ്യർക്കും
നീ അവെന്റ സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി
താമസിക്കുന്നത് എന്ത?് എഴുേന്നറ്റ് സ്നാനം
ഏൽക്കുക, അവെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച്
നിെന്റ പാപങ്ങെള കഴുകിക്കളക’എന്നു പറഞ്ഞു.
17 പിെന്ന ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപാർത്ഥിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ദർശനത്തിൽ േയശുവിെന കണ്ട്: 18 ‘നീ
ബദ്ധെപ്പട്ട് േവഗം െയരൂശേലം വിട്ട േപാക;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽനീഎെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്ന
സാക്ഷ്യം അവർ ൈകെക്കാൾകയില്ല’ എന്ന്
എേന്നാട് കല്പിച്ച 19അതിന് ഞാൻ: ‘കർത്താേവ,
നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര ഞാൻ തടവിൽ
ആക്കുകയും പള്ളിേതാറും അടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു എന്നും 20 നിെന്റ സാക്ഷിയായ
സ്െതഫാെനാസിെന്റ രക്തം െചാരിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഞാനും സമ്മതിച്ച് അരിെക നിന്ന് അവെന
െകാല്ല ന്നവരുെട വസ്്രതം കാത്തുെകാണ്ടിരുന്നു
എന്നും അവർഅറിയുന്നുവേല്ലാ’എന്നു പറഞ്ഞു.
21 എന്നാൽ കർത്താവ് എേന്നാട:് ‘നീ േപാക;
ഞാൻനിെന്നദൂരത്ത്ജാതികള െടഅടുക്കേലക്ക്
അയയ്ക്കും’എന്നുകല്പിച്ച ”.

പൗേലാസ് ഒരു േറാമൻപൗരൻ.
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22 ഇതു പറയുന്നതുവെര അവർ അവെന
േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു; പിെന്ന: “ഇങ്ങനത്തവെന
െകാന്നുകളക; അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്
േയാഗ്യമല്ല”എന്ന് നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23അവർ
ആേ്രകാശിച്ച െകാണ്ട് തങ്ങള െട പുറംവസ്്രതം
കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴി വാരി േമേലാട്ട് എറിഞ്ഞും
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 24 അവർ ഇങ്ങെന
അവെന്റേനെര ആർക്കുവാൻ കാര്യം എന്ത്
എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അവെന േകാട്ടയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി ചമ്മട്ടിെകാണ്ടടിച്ച് അവെന
േചാദ്യം െചേയ്യണം എന്ന് സഹ്രസാധിപൻ
കല്പിച്ച . 25 തെന്ന േതാൽകയർ െകാണ്ട്
െകട്ട േമ്പാൾ പൗെലാസ് അരിെക നില്ക്കുന്ന
ശതാധിപേനാട്: “േറാമാപൗരനും വിസ്താരം
കഴിയാത്തവനുമായ മനുഷ്യെന ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്
അടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച . 26 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ശതാധിപൻ
െചന്ന് സഹ്രസാധിപേനാട:് “നീ എന്ത് െചയ് വാൻ
േപാകുന്നു? ഈ മനുഷ്യൻ േറാമാപൗരൻ
ആകുന്നു”എന്നു േബാധിപ്പിച്ച . 27സഹ്രസാധിപൻ
വന്ന്: “നീ േറാമാപൗരൻ തെന്നേയാ? എേന്നാട്
പറക” എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “അെത” എന്ന്
പൗേലാസ് പറഞ്ഞു. 28 “ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ
െകാടുത്ത് ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ച ” എന്നു
സഹ്രസാധിപൻ പറഞ്ഞതിന:് “ഞാേനാ േറാമൻ
പൗരനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പൗെലാസ്
പറഞ്ഞു. 29 േചാദ്യം െചയ ്വാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടെന
അവെന വിട്ട മാറി; സഹ്രസാധിപനും അവൻ
േറാമാപൗരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന
ബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട .
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പൗേലാസ് ന്യായാധിപസംഘത്തിന്മുമ്പാെക.
30 പിേറ്റന്ന് െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിേന്മൽ
ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിെന്റ സത്യാവസ്ഥ അറിവാൻ
ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
ന്യായാധിപസംഘം ഒെക്കയും കൂടിവരുവാൻ
കല്പിച്ച , പൗേലാസിെന െകട്ടഴിച്ച് താെഴ
െകാണ്ടുെചന്ന്അവരുെട മുമ്പിൽനിർത്തി.

23
ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ മുമ്പാെക

പൗെലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.
1പൗെലാസ്ന്യായാധിപസംഘെത്തഉറ്റ േനാക്കി:

“സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഈ ദിവസംവെര
നിശ്ചയമായും നല്ല മനസ്സാക്ഷിേയാടുകൂെട
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക നടന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതനായ
അനന്യാസ് അരിെക നില്ക്കുന്നവേരാട്
അവെന്റ വായ്ക്ക് അടിയ്ക്കുവിൻ എന്ന്
കല്പിച്ച . 3 പൗെലാസ് മഹാപുേരാഹിതേനാട:്
“െവള്ള േതച്ച ചുവേര; ൈദവം നിെന്ന
അടിക്കും, നീ ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം എെന്ന
വിസ്തരിപ്പാൻഇരിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിന്
വിേരാധമായി എെന്ന അടിക്കുവാൻ
കല്പിക്കുകയും െചയ്യന്നുേവാ?” എന്നു പറഞ്ഞു.
4 അരിെക നിന്നിരുന്നവർ: “നീ ൈദവത്തിെന്റ
മഹാപുേരാഹിതെന ശകാരിക്കുന്നുേവാ?”
എന്നു േചാദിച്ച . 5 അതിനുത്തരമായി
പൗെലാസ്: “സേഹാദരന്മാേര, മഹാപുേരാഹിതൻ
എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ‘നിെന്റ
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ജനത്തിെന്റ അധിപതിെയ ദുഷിക്കരുത’് എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 എന്നാൽ ന്യായാധിപസംഘത്തിൽ ഒരു
ഭാഗം സദൂക്യരും മറുഭാഗം പരീശന്മാരും
ആകുന്നു എന്ന് പൗെലാസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട്
“സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ഒരു പരീശനും,
പരീശെന്റ മകനും ആകുന്നു; മരിച്ചവരുെട
്രപത്യാശെയയും പുനരുത്ഥാനെത്തയും കുറിച്ച്
ഞാൻ വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 7അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
പരീശന്മാരും സദൂക്യരും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം
ഉണ്ടായിട്ട് സംഘം ഭിന്നിച്ച . 8 പുനരുത്ഥാനം
ഇല്ല, ദൂതനും ആത്മാവും ഇല്ല എന്ന് സദൂക്യർ
പറയുന്നു; പരീശന്മാേരാ രണ്ടും ഉെണ്ടന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നു. 9അങ്ങെന വലിെയാരു ലഹള
ഉണ്ടായി; പരീശ പക്ഷത്തിെല ശാസ്്രതിമാരിൽ
ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് വാദിച്ച : “ഈ മനുഷ്യനിൽ
ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല; ആത്മാേവാ
ദൂതേനാ അവേനാട് സംസാരിച്ചിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10അങ്ങെനഅ്രകമാസക്തമായവലിയ
ലഹള ആയതുെകാണ്ട് അവർ പൗെലാസിെന
ചീന്തിക്കളയും എന്ന് സഹ്രസാധിപൻ ഭയെപ്പട്ട ,
പടയാളികൾ ഇറങ്ങിവന്ന് അവെന അവരുെട
നടുവിൽനിന്ന് പിടിെച്ചടുത്ത് േകാട്ടയിൽ
െകാണ്ടുേപാകുവാൻകല്പിച്ച .

11 രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് അവെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന:് “ൈധര്യമായിരിക്ക;
നീ എെന്നക്കുറിച്ച് െയരൂശേലമിൽ
സാക്ഷിയായതുേപാെല േറാമയിലും
സാക്ഷിയാേകണ്ടതാകുന്നു” എന്ന്
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അരുളിെച്ചയ്തു.

പൗെലാസിെന െകാല്ല വാൻപദ്ധതിയിടുന്നു
12 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ ചില െയഹൂദന്മാർ
തമ്മിൽ േയാജിച്ച് പൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുന്നതുവെര ഒന്നും തിന്നുകേയാ
കുടിയ്ക്കുകേയാ െചയ്കയില്ല എന്ന് ശപഥം
െചയ്തു. 13 ഇങ്ങെന ശപഥം െചയ്തവർ
നാല്പതിൽ അധികംേപർ ആയിരുന്നു. 14അവർ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെടയും മൂപ്പന്മാരുെടയും
അടുക്കൽ െചന്ന:് “ഞങ്ങൾ പൗെലാസിെന
െകാന്നുകളയുേവാളം ഒന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല
എെന്നാരു കഠിനശപഥം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
15ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവെന്റ കാര്യം അധികം
സൂക്ഷ്മതേയാെട പരിേശാധിേക്കണം എന്നുള്ള
ഭാവത്തിൽഅവെനനിങ്ങള െടഅടുക്കൽതാെഴ
െകാണ്ടുവരുവാൻ ന്യായാധിപസംഘവുമായി
സഹ്രസാധിപേനാട് അേപക്ഷിക്കുവിൻ;
എന്നാൽ അവൻ ഇവിെട എത്തുംമുെമ്പ
ഞങ്ങൾ അവെന െകാന്നുകളയുവാൻ
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 ഈ
പതിയിരിപ്പിെനക്കുറിച്ച് പൗെലാസിെന്റ
െപങ്ങള െട മകൻ േകട്ടിട്ട് െചന്ന് േകാട്ടയിൽ
കടന്ന് പൗെലാസിേനാട് വസ്തുതകൾഅറിയിച്ച .
17 പൗെലാസ് ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുവെന
വിളിച്ച:് “ഈയൗവനക്കാരന് സഹ്രസാധിപേനാട്
ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുവാനുള്ളതിനാൽ
അവെന അേങ്ങാട്ട് െകാണ്ടുേപാകണം” എന്ന
പറഞ്ഞു. 18 ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുവൻ
യൗവനക്കാരെന കൂട്ടി സഹ്രസാധിപെന്റ
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അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന:് “തടവുകാരനായ
പൗെലാസ് എെന്ന വിളിച്ച്, നിേന്നാട് ഒരു
കാര്യം പറവാനുള്ള ഈ യൗവനക്കാരെന
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ എേന്നാട്
അേപക്ഷിച്ച ”എന്നു പറഞ്ഞു. 19സഹ്രസാധിപൻ
അവെനൈകയ്ക്ക് പിടിച്ച് സ്വകാര്യസ്ഥലേത്തക്ക്
മാറിനിന്ന:് “എേന്നാട് േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്
എന്ത?്” എന്ന് രഹസ്യമായി േചാദിച്ച . 20അതിന്
അവൻ: “െയഹൂദന്മാർ പൗെലാസിെനക്കുറിച്ച്
അധികം സൂക്ഷ്മേത്താെട വിസ്താരം
കഴിക്കണെമന്നുള്ള വ്യാജഭാവത്തിൽ വന്ന്
നാെള അവെന ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് നിേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുവാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു.
21 നീ അവെര വിശ്വസിച്ച് പൗെലാസിെന
വിട്ട െകാടുക്കരുത;് അവരിൽ നാല്പതിൽ
അധികംേപർ അവെന െകാന്നുകളയുേവാളം
ഒന്നുംതിന്നുകേയാകുടിയ്ക്കുകേയാെചയ്കയില്ല
എന്ന്ശപഥംെചയ്ത്അവനായിപതിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ സമ്മതം കിട്ട ം എന്ന് ആശിച്ച് അവർ
ഇേപ്പാൾ ഒരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
22 “നീ ഇത് എേന്നാട് അറിയിച്ച എന്ന് ആേരാടും
പറയരുത”് എന്നു സഹ്രസാധിപൻ കല്പിച്ച ,
യൗവനക്കാരെന പറഞ്ഞയച്ച . 23പിെന്നഅവൻ
ശതാധിപന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വരുത്തി: “ഈ
രാ്രതിയിൽ മൂന്നാം മണിേനരത്ത് ൈകസര്യയ്ക്ക്
േപാകുവാൻ ഇരുനൂറ് പടയാളികെളയും
എഴുപത് കുതിരേച്ചവകെരയും ഇരുനൂറ്
കുന്തക്കാെരയും ഒരുക്കുവിൻ. 24 പൗെലാസിെന
കയറ്റി േദശാധിപതിയായ േഫലിക്സിെന്റ
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അടുക്കൽ േക്ഷമേത്താെട എത്തിക്കുവാൻ
മൃഗവാഹനങ്ങെളയും സജ്ജീകരിപ്പിൻ” എന്നു
കല്പിച്ച . 25 താെഴ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു
എഴുത്തുംഎഴുതി.
െഫലിക്സിനുള്ളകത്ത്.

26 “േ്രശഷ്ഠനായ രാജ്രശീ േഫലിക്സ്
േദശാധിപതിക്ക് െക്ലൗെദ്യാസ് ലുസിയാസ് വന്ദനം
െചാല്ല ന്നു. 27ഈപുരുഷെന െയഹൂദന്മാർ പിടിച്ച്
െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ േറാമാപൗരൻ എന്ന്
അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പട്ടാളേത്താടുകൂെട േനരിട്ട
െചന്ന് അവെന വിടുവിച്ച . 28 അവെന്റേമൽ
കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സംഗതി ്രഗഹിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട്
അവരുെട ന്യായാധിപസംഘത്തിേലക്ക്
അവെന െകാണ്ടുെചന്നു. 29 എന്നാൽ
അവരുെട ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച ള്ള
തർക്കങ്ങെളക്കുറിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തുന്നതല്ലാെത
മരണത്തിേനാ തടവുശിക്ഷേക്കാ േയാഗ്യമായത്
ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ട്. 30 അനന്തരം ഈ
പുരുഷെന്റ േനെരഅവർ കൂട്ട െകട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു
എന്നുള്ള ഗൂഢാേലാചനെയപ്പറ്റി അറിവ്
കിട്ടിയേപ്പാൾഞാൻ തൽക്ഷണംഅവെന നിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവെന്റ
േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ േബാധിപ്പിക്കുവാൻ വാദികേളാട്
കല്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;ശുഭമായിരിക്കെട്ട”.

31 പടയാളികൾ അവരുെട കല്പനകൾ
അനുസരിച്ച പൗെലാസിെന കൂട്ടി രാ്രതിയിൽ
അന്തിപ്രതിേസാളം െകാണ്ടുെചന്നു, 32പിെറ്റന്നാൾ
കുതിരേച്ചവകെര അവേനാടുകൂെട അയച്ച്
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പടയാളികൾ േകാട്ടയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
33 മറ്റവർ ൈകസര്യയിൽ എത്തി േദശാധിപതിക്ക്
കത്ത് െകാടുത്ത് പൗെലാസിെനയും അവെന്റ
മുമ്പിൽ നിർത്തി. 34 അവൻ കത്ത് വായിച്ചിട്ട്
ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരൻ എന്നു േചാദിച്ച .
കിലിക്യക്കാരൻ എന്നു േകട്ടാെറ: 35 “വാദികള ം
കൂെട വന്നുേചരുേമ്പാൾ നിെന്ന വിസ്തരിക്കാം”
എന്നു പറഞ്ഞ് െഹേരാദാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ
അവെനകാത്തുെകാൾവാൻകല്പിച്ച .

24
ന്യായാധിപസംഘം െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പാെക.

1 അഞ്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം
മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ് മൂപ്പന്മാേരാടും
െതർത്തുെല്ലാസ് എന്ന വാക്ചാതുര്യം ഉള്ള
ഒരുവേനാടും കൂടിവന്നു, പൗെലാസിെന്റ
േനെരയുള്ള അന്യായം േദശാധിപതിയുെട
മുമ്പാെക േബാധിപ്പിച്ച . 2 പൗെലാസിെന
വിളിച്ച വരുത്തിയതിന് േശഷം െതർത്തുെല്ലാസ്
അന്യായം വിവരിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
3 “േ്രശഷ്ഠനായ ്രശീ േഫലിക്േസ, നിെന്റ
പരിപാലനത്താൽ ഈ ജാതിയ്ക്ക്
ഏറിയ ഗുണങ്ങൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും
വളെര സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും
ഞങ്ങൾ എേപ്പാഴും എല്ലായിടത്തും
പൂർണ്ണനന്ദിേയാടുംകൂെട അംഗീകരിക്കുന്നു.
4എങ്കിലും നിെന്നഅധികംഅസഹ്യെപ്പടുത്തരുത്
എന്നുവച്ച് ക്ഷമേയാെട സംക്ഷിപ്തമായി
ഞങ്ങള െട അന്യായം േകൾക്കണം എന്ന്
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അേപക്ഷിക്കുന്നു. 5 ഈ പുരുഷൻ
ഒരു ഉപ്രദവകാരിയും േലാകത്തിലുള്ള
സകല െയഹൂദന്മാരുെടയും ഇടയിൽ
കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ േ്രപരിപ്പിക്കുന്നവനും
നസറായമതത്തിന് തലവനും എന്ന് ഞങ്ങൾ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 6 അവൻ ൈദവാലയം
അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ്രശമിച്ചതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അവെനപിടിച്ച്ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണ്രപകാരം
വിസ്തരിപ്പാൻ വിചാരിച്ച . 7 എങ്കിലും
സഹ്രസാധിപനായ ലുസിയാസ് വന്ന് ഞങ്ങള െട
കയ്യിൽനിന്ന് വളെര ബലേത്താടുകൂെട അവെന
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി, 8 അവനുേവണ്ടി
വാദിക്കുന്നവർ നിെന്റ മുമ്പാെക വരുവാൻ
കല്പിച്ച നീ തേന്ന അവെന വിസ്തരിച്ചാൽ
ഞങ്ങൾ അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സകല
സംഗതികള ംസത്യംഎന്ന്അറിഞ്ഞുെകാൾവാൻ
ഇടയാകും”. 9 അത് അങ്ങെന തെന്ന എന്ന്
െയഹൂദന്മാരും േയാജിച്ച പറഞ്ഞു.

െഫലിക്സിെന്റ മുമ്പിൽ പൗെലാസിെന്റ
്രപതിവാദം

10 സംസാരിക്കാം എന്ന് േദശാധിപതി ആംഗ്യം
കാട്ടിയേപ്പാൾപൗെലാസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് “ഈ
യഹൂദജാതികൾക്ക് നീ അേനകസംവത്സരമായി
ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അറിയുകെകാണ്ട് എെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഞാൻ ൈധര്യേത്താെട ്രപതിവാദം െചയ്യന്നു.
11 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ ആരാധിപ്പാൻ
േപായിട്ട് പ്രന്തണ്ട് നാളിൽ അധികമായില്ല
എന്ന് നിനക്ക് അറിയാകുന്നുവേല്ലാ.
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12 െയരൂശേലം ൈദവാലയത്തിേലാ
യഹൂദന്മാരുെട പള്ളികളിേലാ നഗരങ്ങളിേലാ വച്ച്
ആേരാെടങ്കിലുംവാദിക്കുകേയാപുരുഷാരത്തിൽ
കലഹം ഉണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യന്നവനായി
അവർ ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടിട്ട േണ്ടാ?
13 ഇന്ന് എെന്റ േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന
അന്യായം നിെന്റ മുമ്പാെക െതളിയിപ്പാൻ
അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല. 14 എന്നാൽ
ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു: മതേഭദം എന്ന്
ഇവർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാർഗ്ഗ്രപകാരം
ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവെത്ത
ആരാധിക്കുകയും ന്യായ്രപമാണത്തിലും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
ഒെക്കയും വിശ്വസിക്കയും െചയ്യന്നു.
15 നീതിമാന്മാരുെടയും നീതിെകട്ടവരുെടയും
പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവർ
കാത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും
ൈദവത്തിങ്കൽ ആശവച്ച് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.
16 അതുെകാണ്ട് എനിക്ക് ൈദവേത്താടും
മനുഷ്യേരാടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി
എല്ലായ്േപാഴും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ
പരി്രശമിക്കുന്നു. 17 പലസംവത്സരം കൂടീട്ട് ഞാൻ
എെന്റ ജാതിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം
െകാണ്ടുവരുവാനും വഴിപാട് കഴിക്കുവാനും
വന്നു. 18 അത് അനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ അവർ
എെന്ന ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് ശുദ്ധീകരണം
കഴിഞ്ഞവനായി കണ്ട്; പുരുഷാരേത്താേടാ
കലഹേത്താേടാ കൂടിയല്ല. 19 എന്നാൽ
ആസ്യക്കാരായ ചില െയഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർക്ക് എെന്റ േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ
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നിെന്റമുമ്പിൽവന്ന് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
20 അല്ല, ഞാൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ ‘മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ
എെന്ന വിസ്തരിക്കുന്നു’ എന്ന് ഞാൻ
വിളിച്ച പറെഞ്ഞാരു വാക്കല്ലാെത 21അവിെടവച്ച്
എെന്റ പക്കൽ വല്ല കുറ്റവും കണ്ടിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
ഇവർതെന്നപറയെട്ട”.

െഫലിക്സിെന്റ മറുപടി.
22 േഫലിക്സിന് ഈ മാർഗ്ഗം സംബന്ധിച്ച്
സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം:
“ലുസിയാസ് സഹ്രസാധിപൻ വരുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങള െട കാര്യം തീർച്ചെപ്പടുത്തും” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവധിവച്ച,് 23 ശതാധിപേനാട് അവെന
തടവിൽത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച് ദയകാണിപ്പാനും
അവെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ അവന് ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നത് വിേരാധിക്കാതിരിപ്പാനും കല്പിച്ച .

പൗെലാസിെനവരുത്തി ്രപസംഗംേകൾക്കുന്നു.
24 കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് േഫലിക്സ് െയഹൂദ
സ്്രതീയായ തെന്റ ഭാര്യ ്രദുസില്ലയുമായി വന്ന്,
പൗെലാസിേനാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിനായി
അവെന വരുത്തി ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശ്വസിേക്കണ്ടതിെനക്കുറിച്ച ള്ള അവെന്റ
വാക്കുകൾ േകട്ട.് 25 എന്നാൽ അവൻ
നീതി, ഇ്രന്ദിയജയം, വരുവാനുള്ള ന്യായവിധി
എന്നിവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
േഫലിക്സ് ഭയപരവശനായി: “തൽക്കാലം
േപാകാം; അവസരം ഉള്ളേപ്പാൾ വീണ്ടും നിെന്ന
വിളിപ്പിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 26 പൗെലാസ്
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തനിക്ക് പണം തരും എന്ന് ആശിച്ച പലേപ്പാഴും
അവെന വരുത്തിഅവേനാട് സംഭാഷിച്ച േപാന്നു.
27 രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് േഫലിക്സിനുേശഷം
െപാർെക്ക്യാസ് െഫസ്െതാസ് വന്നേപ്പാൾ
േഫലിക്സ് െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി
സമ്പാദിേക്കണ്ടതിനായി പൗെലാസിെന
സ്വത്രന്തനാക്കാെത തടവുകാരനായി വിേട്ടച്ച
േപായി.

25
സംസ്ഥാനാധിപനായ െഫസ്െതാസ.്

1 െഫസ്െതാസ് സംസ്ഥാനാധിപനായി
ചുമതലേയറ്റിട്ട് മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞേശഷം
ൈകസര്യയിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായി. 2 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപമുഖരും ആയവർ
െഫസ്േതാസിെന്റ മുമ്പാെക പൗേലാസിെനതിെര
അന്യായം േബാധിപ്പിച്ച . 3 പൗേലാസിെന
വഴിയിൽവച്ച് പതിയിരുപ്പ കാെര നിർത്തി
െകാന്നുകളയണം എന്ന് ആേലാചിച്ച െകാണ്ട,്
4 അവെന െയരുശേലമിേലക്കു വരുത്തുവാൻ
ദയവുണ്ടാേകണം എന്ന് അവർ പൗേലാസിന്
്രപതികൂലമായി ഉപായബുദ്ധിേയാെട
െഫസ്േതാസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . അതിന്
െഫസ്െതാസ്: “പൗെലാസിെന ൈകസര്യയിൽ
തടവുകാരനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
േവഗം അവിേടക്ക് േപാകുന്നുണ്ട;് 5 നിങ്ങളിൽ
്രപാപ്തിയുള്ളവർ കൂെട വന്ന് ആ മനുഷ്യെന്റ
േനെര അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ േബാധിപ്പിക്കെട്ട”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
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പൗെലാസ് െഫസ്േതാസിെന്റ മുൻപാെക.

6 അവൻ ഏകേദശം എട്ട് പത്തു ദിവസം
െയരുശേലമിൽ അവരുെട ഇടയിൽ
താമസിച്ചേശഷം ൈകസര്യയ്ക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി;
പിെറ്റന്ന് ന്യായാസനത്തിൽഇരുന്ന് പൗെലാസിെന
വരുത്തുവാൻകല്പിച്ച . 7അവൻവന്നതിനുേശഷം
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് വന്ന െയഹൂദന്മാർ
ചുറ്റ ം നിന്ന് പൗെലാസിന് േനെര കഠിനമായ
കുറ്റങ്ങൾ പലതും േബാധിപ്പിച്ച . 8 പൗെലാേസാ:
“െയഹൂദന്മാരുെട ന്യായ്രപമാണേത്താടാകെട്ട
ൈദവാലയേത്താടാകെട്ട ൈകസേരാടാകെട്ട
ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന്
്രപതിവാദിച്ചാെറ ആ കുറ്റങ്ങെള െതളിയിപ്പാൻ
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 9 എന്നാൽ
െഫസ്െതാസ് െയഹൂദന്മാരുെട ്രപീതി
സമ്പാദിപ്പാൻ ആ്രഗഹിച്ച് പൗെലാസിേനാട:്
“െയരൂശേലമിേലക്ക് െചന്ന് അവിെട എെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച്ഈസംഗതികെളക്കുറിച്ച് വിസ്താരം
നടത്തുവാൻ നിനക്ക് സമ്മതമുേണ്ടാ?”
എന്നു േചാദിച്ചതിന് പൗെലാസ്: “ഞാൻ
ൈകസരുെട ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാെക
നില്ക്കുന്നു; 10 അവിടുന്ന് എെന്ന
വിസ്തരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; നീയും നന്നായി
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല െയഹൂദന്മാേരാട്
ഞാൻ ഒരു അന്യായവും െചയ്തിട്ടില്ല; 11ഞാൻ
അന്യായം െചയ്ത് മരണേയാഗ്യമായത്
വല്ലതും ്രപവൃത്തിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ മരണശിക്ഷ
ഏല്ക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വിേരാധമില്ല. ഇവർ
എെന്റ േനെര േബാധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം
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േനരല്ല എന്നു വരികിേലാ എെന്ന അവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതല്ല;
12 ഞാൻ ൈകസെര അഭയംെചാല്ല ന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ് തെന്റ
ആേലാചനാസഭേയാട് സംസാരിച്ചിട്ട:് “ൈകസെര
നീ അഭയം െചാല്ലിയിരിക്കുന്നു; ൈകസരുെട
അടുക്കേലക്ക് നീ േപാകും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയും
ൈകസര്യയിൽ.

13 ചില ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം
അ്രഗിപ്പാരാജാവും െബർന്നീക്കയും
െഫസ്െതാസിെന വന്ദനം െചയ് വാൻ
ൈകസര്യയിൽ എത്തി. 14 കുെറനാൾ അവിെട
പാർക്കുേമ്പാൾ െഫസ്െതാസ് പൗെലാസിെന്റ
സംഗതി രാജാവിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞത:്
“േഫലിക്സ് വിേട്ടച്ച േപാെയാരു തടവുകാരൻ
ഉണ്ട്. 15 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ െചന്നേപ്പാൾ
െയഹൂദന്മാരുെട മഹാപുേരാഹിതന്മാരും
മൂപ്പന്മാരും എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് പൗെലാസ്
എന്നു േപരുള്ള അവെന്റേനെര അന്യായം
േബാധിപ്പിച്ച.് വിധിക്ക് അേപക്ഷിച്ച .
16 എന്നാൽ ്രപതിവാദികെള അഭിമുഖമായി
കണ്ട് അന്യായെത്തക്കുറിച്ച് ്രപതിവാദിക്കുവാൻ
അവസരം കിട്ട ം മുെമ്പ യാെതാരു മനുഷ്യെനയും
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുന്നത് േറാമർക്ക് മര്യാദയല്ല
എന്ന് ഞാൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
17 ആകയാൽ അവർ ഇവിെട വന്നതിന്
േശഷം ഞാൻ ഒട്ട ം താമസിയാെത പിെറ്റന്ന്



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ25:18cxxiiഅെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ25:23

തെന്ന ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; തുടർന്ന്
ആ പുരുഷെന െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച .
18 വാദികൾ അവെന്റ ചുറ്റ ം നിന്ന് അന്യായം
േബാധിപ്പിക്കയിൽ ഞാൻ നിരൂപിച്ചിരുന്ന
ഗൗരവതരമായ കുറ്റം 19 ഒന്നും േബാധിപ്പിക്കാെത
സ്വന്തമതെത്തക്കുറിച്ച ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് പൗെലാസ് പറയുന്ന മരിച്ച േപായ
േയശു എെന്നാരുവെനക്കുറിച്ച ം ചില
തർക്കസംഗതികെള െകാണ്ടുവന്നേതയുള്ള .
20 ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിചാരണ
നടേത്തണ്ടത് എങ്ങെനെയന്ന് ഞാൻ
അറിയായ്കയാൽ: നിനക്ക് െയരൂശേലമിേലക്കു
േപായി അവിെട ഈ സംഗതികെളക്കുറിച്ച്
വിസ്താരം നടപ്പാൻ സമ്മതമുേണ്ടാ
എന്നു േചാദിച്ച . 21 എന്നാൽ പൗെലാസ്
ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല വിധിക്കായി തെന്ന
സൂക്ഷിേക്കണം എന്ന് അഭയം െചാല്ല കയാൽ
ൈകസരുെട അടുക്കൽ അയയ്ക്കുേവാളം
അവെന സൂക്ഷിക്കുവാൻ കല്പിച്ച ”. 22 “ആ
മനുഷ്യെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുവാൻ എനിക്കും
ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു” എന്ന് അ്രഗിപ്പാവ്
െഫസ്െതാസിേനാടു പറഞ്ഞതിന:് “നാെള
േകൾക്കാം”എന്നുഅവൻപറഞ്ഞു.

പൗെലാസ്അ്രഗിപ്പാവിെന്റ മുമ്പാെക.
23 അടുത്ത ദിവസം അ്രഗിപ്പാവ്
െബർന്നീക്കയുമായി വളെര ്രപൗഡിേയാെട
സഹ്രസാധിപതികേളാടും നഗരത്തിെല
്രപധാനികേളാടും കൂെട വിചാരണമണ്ഡപത്തിൽ
വരികയുംതുടർന്ന് െഫസ്െതാസിെന്റകല്പനയാൽ
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പൗെലാസിെന െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു.
24 അേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ് പറഞ്ഞത:്
“അ്രഗിപ്പാരാജാവും, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
സകല പുരുഷന്മാരുമായുേള്ളാേര,
െയഹൂദന്മാരുെടസമൂഹംഎല്ലാംെയരൂശേലമിലും
ഇവിെടയും വച്ച് എേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയും
അവെന ജീവേനാെട െവേച്ചക്കരുത് എന്ന്
നിലവിളിക്കുകയും െചയ്ത ഈ മനുഷ്യെന
നിങ്ങൾ കാണുന്നുവേല്ലാ. 25 അവൻ
മരണേയാഗ്യമായത് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല
എന്ന് ഞാൻ ്രഗഹിച്ച ; അവൻ തെന്നയും
ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിെല അഭയം
െചാല്ല കയാൽ അവെന അയയ്േക്കണം എന്ന്
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 26അവെനക്കുറിച്ച്
തിരുമനസ്സിേലക്ക് എഴുതുവാൻ ശരിയായി
ഒന്നുംതെന്ന എെന്റ പക്കലില്ല; അതുെകാണ്ട്
വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുവാൻ വല്ലതും
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അവെന താങ്കള െട മുമ്പിലും,
വിേശഷാൽ അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങയുെട
മുമ്പിലും തെന്ന വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
27 തടവുകാരെന അയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
േപരിലുള്ള കുറ്റം േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താതിരിക്കുന്നത്
യുക്തമല്ലഎന്ന്എനിക്ക് േതാന്നുന്നു”.

26
പൗേലാസിെന്റ ്രപതിവാദം.

1 അ്രഗിപ്പാവ് പൗെലാസിേനാട:് “നിെന്റ
കാര്യം പറയുവാൻ അനുവാദം ഉണ്ട”് എന്നു
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പറഞ്ഞേപ്പാൾ പൗെലാസ് ൈക നീട്ടി*
്രപതിവാദിച്ചെതെന്തന്നാൽ.

2 “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ എെന്റ
േമൽ ചുമത്തുന്ന എല്ലാ കുറ്റങ്ങെളയും കുറിച്ച്
ഇന്ന് തിരുമുമ്പാെക ്രപതിവാദിക്കുവാൻ
ഇടവന്നതുെകാണ്ട,് 3 വിേശഷാൽ നീ
െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിെല ആചാരങ്ങള ം
്രപശ്നങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് നന്നായി
അറിയാെമന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട ള്ളതിനാൽ
ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് എെന്റ
്രപതിവാദം ക്ഷമേയാെട േകൾക്കണെമന്ന്
ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 4 എെന്റ സ്വന്തം
ജനങ്ങള െട ഇടയിലും െയരൂശേലമിലും
ഞാൻ ബാല്യംമുതൽ ജീവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന്
െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
5 ഞാൻ നമ്മുെട മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഏറ്റവും കർക്കശമായി ്രപമാണിക്കുന്ന
പരീശവിഭാഗത്തിൽ ഒരുവനായി ജീവിച്ച എന്ന്
അവർ ആദിമുതൽ അറിയുന്നു; അത് അവർ
അംഗീകരിേക്കണ്ടതുമാകുന്നു. 6എന്നാൽഞാൻ
ഇേപ്പാൾ വിസ്താരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്
ൈദവത്താൽ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ച
വാഗ്ദത്തത്തിൽ ്രപത്യാശ െവച്ചത് െകാണ്ടേ്രത.
7 നമ്മുെട പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള ം രാപ്പകൽ
്രശദ്ധേയാെട ൈദവെത്ത േസവിച്ച ംെകാണ്ട,്
എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആശിക്കുന്നതായ അേത
വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള ്രപത്യാശെയെച്ചാല്ലി
ആകുന്നു, രാജാേവ, െയഹൂദന്മാർ എെന്റ േമൽ

* 26. 1 ബഹുമാനസൂചകമായി
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കുറ്റം ചുമത്തുന്നത.് 8 ൈദവം മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുന്നത്
എന്ത?് 9 നസറായനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിന്
വിേരാധമായി പലതും ്രപവർത്തിേക്കണം എന്ന്
ഞാനും ഒരുസമയത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നു സത്യം.
10അത് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ െചയ്തിട്ട മുണ്ട്;
മഹാപുേരാഹിതന്മാേരാട് അധികാരപ്രതം വാങ്ങി
വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലെരയും തടവിൽ ആക്കി
അടച്ച ; അവെര െകാല്ല ന്ന സമയത്ത് ഞാനും
സമ്മതം െകാടുത്തു. 11ഞാൻഎല്ലാപള്ളികളിലും
അവെര പലേപ്പാഴും ദണ്ഡിപ്പിച്ച ംെകാണ്ട്
േയശുവിെന ദുഷിച്ച പറവാൻ നിര് ബ്ബന്ധിക്കയും
അവരുെട േനെര അത്യന്തം ്രഭാന്തുപിടിച്ച്
അന്യപട്ടണങ്ങേളാളവും െചന്ന്
അവെര ഉപ്രദവിക്കുകയും െചയ്തു.
12 ഇങ്ങെന െചയ്തുവരികയിൽ ഞാൻ
മഹാപുേരാഹിതന്മാരുെട അധികാരേത്താടും
ആജ്ഞേയാടും കൂെട ദമസ്െകാസിേലക്ക്
യാ്രതേപാകുേമ്പാൾ, 13 രാജാേവ,
നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വഴിയിൽവച്ച്
സൂര്യെന്റ ്രപകാശെത്ത കവിെഞ്ഞാരു
െവളിച്ചം ആകാശത്തിൽനിന്ന് എെന്നയും
എേന്നാടുകൂെട യാ്രതെചയ്യന്നവെരയും ചുറ്റി
്രപകാശിക്കുന്നത് കണ്ട്. 14ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
നിലത്തുവീണേപ്പാൾ: ‘െശൗേല, െശൗേല, നീ
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നത് എന്ത?് മുള്ളിെന്റ േനെര
എതിരിടുന്നത് നിനക്ക് ്രപയാസം ആകുന്നു’എന്ന്
എ്രബായഭാഷയിൽ എേന്നാട് പറയുെന്നാരു
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട്. 15 ‘നീ ആരാകുന്നു
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കർത്താേവ?’ എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചതിന്
കർത്താവ:് ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശു തെന്ന
ഞാൻ; 16എങ്കിലും എഴുേന്നറ്റ് നിവിർന്നുനിൽക്ക;
ഇേപ്പാൾ നീ എെന്ന കണ്ടതിനും ഇനി ഞാൻ
നിനക്ക് കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്നതായ
കാര്യങ്ങൾക്കും നിെന്ന ശു്രശൂഷകനും
സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ തെന്ന ഞാൻ
നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി. 17യഹൂദാജനത്തിെന്റയും
ജാതികള െടയും കയ്യിൽനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
രക്ഷിക്കും. 18അവരുെടകണ്ണ്തുറപ്പാനുംഅവെര
ഇരുളിൽനിന്ന് െവളിച്ചത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ
അധികാരത്തിൽനിന്ന് ൈദവത്തിങ്കേലക്കും
തിരിപ്പാനും അങ്ങെന അവർക്ക്
പാപേമാചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ അവകാശവും
ലഭിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഇേപ്പാൾനിെന്നഅവരുെട
അടുക്കൽ അയയ്ക്കുന്നു’ എന്നു കല്പിച്ച .
19 അതുെകാണ്ട് അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗീയദർശനത്തിന് അനുസരണേക്കട്
കാണിക്കാെത 20 ആദ്യം ദമസ്െകാസിലും
െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ്യേദശെത്തങ്ങും
ഉള്ളവേരാടും പിെന്ന ജാതികേളാടും
മാനസാന്തരെപ്പട്ട് ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
മാനസാന്തരത്തിന് േയാഗ്യമായ ്രപവൃത്തികൾ
െചേയ്യണം എന്ന് ്രപസംഗിച്ച . 21 ഇത് നിമിത്തം
െയഹൂദന്മാർ ൈദവാലയത്തിൽവച്ച് എെന്ന
പിടിച്ച് െകാല്ല വാൻ ്രശമിച്ച . 22 എന്നാൽ
ൈദവത്തിെന്റ സഹായം ലഭിക്കയാൽ ഞാൻ
ഇന്നുവെര നിൽക്കയും െചറിയവേരാടും



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ26:23cxxviiഅെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ26:29

വലിയവേരാടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് േപാരുകയും
െചയ്യന്നു. 23 ്രകിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കയും
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആദ്യനായി,
യഹൂദജനേത്താടും ജാതികേളാടും െവളിച്ചം
അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം എന്ന് ്രപവാചകന്മാരും
േമാെശയും ഭാവികാലെത്തക്കുറിച്ച്
്രപസ്താവിച്ചെതാഴിെക േവെറെയാന്നും ഞാൻ
പറയുന്നില്ല”.

24 പൗേലാസ് ഇങ്ങെന ്രപതിവാദിച്ചേപ്പാൾ
െഫസ്െതാസ്: “പൗെലാേസ, നിനക്ക്
്രഭാന്തുണ്ട;് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ്രഭാന്ത്
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉറെക്ക പറഞ്ഞു.
25 അതിന് പൗെലാസ്: “അതിവിശിഷ്ടനായ
െഫസ്െതാേസ, എനിക്ക് ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ
സത്യവും സുേബാധവുമായ വാക്കേ്രത
സംസാരിക്കുന്നത.് 26 രാജാവിന് ഇതിെനക്കുറിച്ച്
അറിവുള്ളതുെകാണ്ട് അവേനാട് ഞാൻ
്രപാഗത്ഭ്യേത്താെട സംസാരിക്കുന്നു; അവന്
ഇത് ഒന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക്
നിശ്ചയമുണ്ട;് കാരണം അത് രഹസ്യമായി
നടന്നതല്ല. 27അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, ്രപവാചകന്മാെര
വിശ്വസിക്കുന്നുേവാ? വിശ്വസിക്കുന്നു
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 അ്രഗിപ്പാ പൗെലാസിേനാട:് “ഞാൻ
്രകിസ്ത്യാനിയായിത്തീരുവാൻ നീ എെന്ന
അല്പസമയംെകാണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 29അതിന് പൗെലാസ്: “നീ മാ്രതമല്ല,
ഇന്ന് എെന്റ ്രപസംഗം േകൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും
അല്പം െകാണ്ടാകെട്ട അധികം െകാണ്ടാകെട്ട ഈ
ചങ്ങല ഒഴിെക എെന്നേപ്പാെല ആകണം എന്ന്
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ഞാൻ ൈദവേത്താട് അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

30 അേപ്പാൾ രാജാവും േദശാധിപതിയും
െബർന്നീക്കയും അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നവരും
എഴുേന്നറ്റ് മാറിനിന്നു. 31 അവർ ആ മുറിവിട്ട്
േപാകുേമ്പാൾ: “ഈ മനുഷ്യൻ മരണത്തിേനാ
ചങ്ങലയ്േക്കാ േയാഗ്യമായത് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല”
എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 32 “ൈകസെര
അഭയം െചാല്ലിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവെന
വിട്ടയപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നു” എന്ന് അ്രഗിപ്പാവ്
െഫസ്െതാസിേനാടു പറഞ്ഞു.

27
പൗേലാസിെന്റ േറാമിേലക്കുള്ളകപ്പൽയാ്രത

1 ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി ഇതല്യയ്ക്ക്
േപാേകണം എന്ന് കല്പനയായേപ്പാൾ
പൗെലാസിെനയും മറ്റ് ചില തടവുകാെരയും
ഔഗുസ്ത്യപട്ടാളത്തിെല ശതാധിപനായ
യൂലിെയാസിെന ഏല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ ആസ്യക്കര പറ്റി ഓടുവാനുള്ള
ഒരു അ്രദമുത്ത്യകപ്പലിൽ കയറി
നീക്കി; െതസ്സേലാനിക്യയിൽ നിന്നുള്ള
മെക്കേദാന്യക്കാരനായ അരിസ്തർെഹാസും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
3 പിേറ്റന്ന് ഞങ്ങൾ സീേദാനിൽ എത്തി;
യൂലിെയാസ് പൗെലാസിേനാട് ദയ കാണിച്ച ,
സ്േനഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ േപായി
സൽക്കാരം ൈകെക്കാൾവാൻ അനുവദിച്ച .
4 അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ നീക്കി,
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കാറ്റ് ്രപതികൂലമാകയാൽ കാറ്റിെന്റ മറയുള്ള
കുെ്രപാസ് ദ്വീപിെന്റ അരികത്തുകൂടി ഓടി;
5 കിലിക്യ പംഫുല്യ കടൽവഴിയായി െചന്ന്
ലുക്കിയയിെല മുറാപ്പട്ടണത്തിൽ എത്തി.
6 അവിെട ശതാധിപൻ ഇതല്യയ്ക്ക് േപാകുന്ന
ഒരു അെലക്സ്രന്തിയക്കപ്പൽ കണ്ട് ഞങ്ങെള
അതിൽ കയറ്റി. 7 പിെന്ന ഞങ്ങൾ
വളെരദിവസം പതുെക്ക ഓടി, ക്നീെദാസിന്
സമീപത്ത് ്രപയാസേത്താെട എത്തി, കാറ്റ്
്രപതികൂലമാകയാൽ േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി
ശല്േമാനയ്ക്ക് എതിെര ഓടി, 8 ്രപയാസേത്താെട
കരപറ്റി ലസയ്യപട്ടണത്തിെന്റ സമീപത്ത്
ശുഭതുറമുഖം എന്നു േപരുള്ള സ്ഥലത്ത്
എത്തി. 9 ഇങ്ങെന വളെരനാൾ െചന്നേശഷം
യഹൂദന്മാരുെട േനാമ്പുകാലവും കഴിഞ്ഞിരിെക്ക
കപ്പേലാട്ടം അപകടകരമാകെകാണ്ട് പൗെലാസ്:
10 “പുരുഷന്മാേര, ഈ യാ്രതയിൽ ചരക്കിനും
കപ്പലിനും മാ്രതമല്ല നമ്മുെട ്രപാണങ്ങൾക്കും
ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്നു ഞാൻ
കാണുന്നു” എന്ന് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
11 ശതാധിപേനാ പൗെലാസ് പറഞ്ഞതിേനക്കാൾ
കപ്പിത്താെന്റയും കപ്പലുടമസ്ഥെന്റയും വാക്ക്
അധികം വിശ്വസിച്ച . 12 ആ തുറമുഖം
ശീതകാലം കഴിക്കുവാൻ നല്ലതല്ലായ്കയാൽ
അവിെടനിന്ന് നീക്കി െതക്കുപടിഞ്ഞാറായും
വടക്കുപടിഞ്ഞാറായും തുറന്നുകിടക്കുന്ന
െഫായ്നീക്യ എന്ന േ്രകത്തതുറമുഖത്ത്
കഴിയുെമങ്കിൽ െചന്ന് ശീതകാലം കഴിക്കണം
എന്ന് മിക്കേപരും ആേലാചന പറഞ്ഞു.
13 െതക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി ഊതുകയാൽ,
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വിചാരിച്ചതുേപാെല യാ്രത െചയ്യാം എന്ന്
േതാന്നി, അവർ അവിെടനിന്ന് നങ്കൂരം എടുത്ത്
േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ തീരംേചർന്ന് ഓടി. 14എന്നാൽ
കുറച്ച്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഅതിനുേനേരദ്വീപിൽനിന്ന്
വടക്കുകിഴക്കൻഎന്ന െകാടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. 15 കപ്പലിന് കാറ്റിെന്റ േനെര നില്പാൻ
കഴിയാതവണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ
കാറ്റിന് വഴങ്ങി അതിെന്റ വഴിക്കുതെന്ന േപായി.
16 െക്ലൗദ എന്ന െചറിയ ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി ഓടീട്ട്
്രപയാസേത്താെട േതാണി ൈകവശമാക്കി.
17 അത് വലിച്ച കയറ്റിയിട്ട് അവർ കപ്പലിെന്റ
വശേത്താട് ചുറ്റിെക്കട്ടിയും മറ്റ ം ഉറപ്പ വരുത്തി;
പിെന്ന മണൽത്തിട്ടേമൽ അകെപ്പടും എന്നു
േപടിച്ച പായ് ഇറക്കി, അങ്ങെന കാറ്റിെന്റ
ദിശയ്ക്ക് നീക്കി. 18ഞങ്ങൾ െകാടുങ്കാറ്റിനാൽ
അത്യന്തം അലയുകെകാണ്ട് പിേറ്റന്ന് അവർ
ചരക്ക് പുറത്തുകളഞ്ഞു. 19 മൂന്നാം നാൾ
അവർ സ്വന്തകയ്യാൽ കപ്പൽേകാപ്പ ം കടലിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 20 വളെര നാളായിട്ട് സൂര്യെനേയാ
നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ കാണാെതയും വല്ലാത്ത
െകാടുങ്കാറ്റ് അടിച്ച െകാണ്ടും ഇരിക്കയാൽ
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപടും എന്നുള്ള ആശ ഒെക്കയും
അറ്റ േപായി. 21 അവർ വളെര പട്ടിണി
കിടന്നേശഷം പൗേലാസ് അവരുെട നടുവിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു പറഞ്ഞത:് “പുരുഷന്മാേര,
എെന്റ വാക്ക് അനുസരിച്ച േ്രകത്തയിൽനിന്ന്
നീക്കാെതയും ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാെതയും ഇരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
22 എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈധര്യേത്താടിരിപ്പാൻ
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ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു;
കപ്പലിന് അല്ലാെത നിങ്ങളിൽ ആരുെടയും
്രപാണന് ഹാനി വരികയില്ല. 23 എെന്റ
ഉടയവനും ഞാൻ േസവിച്ച വരുന്നവനുമായ
ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻകഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽഎെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന:് 24 ‘പൗെലാേസ, ഭയെപ്പടരുത;്
നീ ൈകസരുെട മുമ്പിൽ നിൽേക്കണ്ടതാകുന്നു;
നിേന്നാടുകൂെട യാ്രതെചയ്യന്നവെര ഒെക്കയും
ൈദവം നിനക്ക് ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞു. 25 അതുെകാണ്ട്
പുരുഷന്മാേര, ൈധര്യേത്താടിരിപ്പിൻ; എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല തെന്ന സംഭവിക്കും
എന്നു ഞാൻ ൈദവെത്ത വിശ്വസിക്കുന്നു.
26 എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിേന്മൽ മുട്ടി
വീേഴണ്ടതാകുന്നു”.
കപ്പൽതകരുന്നു

27 പതിനാലാം രാ്രതിയായേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ അ്രദിയക്കടലിൽ അലയുേന്നരം
അർദ്ധരാ്രതിയിൽ ഒരു കരയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്നു
എന്ന് കപ്പൽക്കാർക്ക് േതാന്നി. 28 അവർ
ഈയം ഇട്ട് ഇരുപത് മാെറന്ന്* കണ്ട്; കുറച്ച്
അപ്പ റം േപായിട്ട് വീണ്ടും ഈയം ഇട്ട് പതിനഞ്ച്
മാെറന്ന്† കണ്ട്. 29 പാറ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഇടിക്കുേമാ എന്നു േപടിച്ച് അവർഅമരത്തുനിന്ന്
നാല് നങ്കൂരം ഇട്ട്, േവഗം േനരം െവള പ്പാൻ
്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 30 എന്നാൽ
കപ്പൽക്കാർ കപ്പൽ വിട്ട് ഓടിേപ്പാകുവാൻ

* 27. 28 40 മീറ്റർ (ഒരു മാറ് എന്നാൽആറ് അടി അതായത് 72
ഇഞ്ച്). † 27. 28 30മീറ്റർ
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വിചാരിച്ച് അണിയത്തുനിന്ന് നങ്കൂരം ഇടുവാൻ
േപാകുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ േതാണി
കടലിൽ ഇറക്കി. 31 അേപ്പാൾ പൗെലാസ്
ശതാധിപേനാടും പടയാളികേളാടും: “ഇവർ
കപ്പലിൽ താമസിച്ചല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക്
രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 പടയാളികൾ േതാണിയുെട
കയറ് അറുത്ത് അത് വീഴിച്ച കളഞ്ഞു.
33 േനരം െവള ക്കാറായേപ്പാൾ പൗെലാസ്
എല്ലാവേരാടും ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതിന്
അേപക്ഷിച്ച : “നിങ്ങൾ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാെത
കാത്തുെകാണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഇന്ന്
പതിനാലാം ദിവസം ആകുന്നുവേല്ലാ.
34 അതുെകാണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു; അത്
നിങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കുള്ളതേല്ലാ; നിങ്ങളിൽ
ഒരുവെന്റയും തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും
നഷ്ടമാകയില്ല നിശ്ചയം” എന്നു പറഞ്ഞു.
35ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എടുത്ത് എല്ലാവരും
കാൺെക ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിയിട്ട് നുറുക്കി
തിന്നുതുടങ്ങി. 36 അേപ്പാൾ എല്ലാവരും
ൈധര്യെപ്പട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 37 കപ്പലിൽ
ഞങ്ങൾ ആകപ്പാെട ഇരുനൂെറ്റഴുപത്താറ് ആൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 38അവർതിന്ന് തൃപ്തിവന്നേശഷം
ധാന്യം കടലിൽ കളഞ്ഞ് കപ്പലിെന്റ ഭാരം കുറച്ച്.
39 െവളിച്ചമായേപ്പാൾ ഇന്ന േദശം എന്ന് അവർ
അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കരയുെള്ളാരു തുറ കണ്ട്,
കഴിയുംഎങ്കിൽകപ്പൽഅതിേലക്ക്ഓടിേക്കണം
എന്നു ഭാവിച്ച . 40 നങ്കൂരം അറുത്ത് കടലിൽ
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വിട്ട് ചുക്കാെന്റ െകട്ട ം അഴിച്ച് െപരുമ്പായ്
കാറ്റ മുഖമായി ഉയർത്തിെക്കട്ടി കരയ്ക്ക് േനെര
ഓടി. 41 ഇരുകടൽ കൂടിെയാരു സ്ഥലത്തിേന്മൽ
െചന്ന് കയറുകയാൽകപ്പൽഅടിഞ്ഞ,്അണിയം
ഉറച്ച് ഇളക്കമില്ലാെതയായി; അമരം തിരയുെട
ശക്തിയാൽ ഉടഞ്ഞുേപായി. 42 തടവുകാരിൽ
ആരും നീന്തി ഓടിേപ്പാകാതിരിപ്പാൻ അവെര
െകാേല്ലണം എന്ന് പടയാളികൾ ആേലാചിച്ച .
43 ശതാധിപേനാ പൗെലാസിെന രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിട്ട് അവരുെട ആേലാചനെയ
തടുത്തു, നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നവർ ആദ്യം
ചാടി കരയ്ക്ക് പറ്റ വാനും 44 േശഷമുള്ളവർ
പലകേമലും കപ്പലിെന്റഖണ്ഡങ്ങള െട േമലുമായി
എത്തുവാനും കല്പിച്ച ; ഇങ്ങെന എല്ലാവരും
സുരക്ഷിതരായി കരയിൽഎത്തി.

28
പൗേലാസ് െമലിത്തദ്വീപിൽ

1 രക്ഷെപട്ടേശഷം ദ്വീപിെന്റ േപർ െമലിത്ത
എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. 2 അവിടുെത്ത
സ്ഥലവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ
കാണിച്ച , മഴയും തണുപ്പ മായിരുന്നതുെകാണ്ട്
തീ കൂട്ടി ഞങ്ങെള ഒെക്കയും സ്വീകരിച്ച .
3 പൗെലാസ് കുെറ വിറക് െപറുക്കി തീയിൽ
ഇട്ടേപ്പാൾ ഒരു അണലി, ചൂടുനിമിത്തം
പുറെപ്പട്ട് അവെന്റ ൈകയ്ക്ക് ചുറ്റി. 4അണലി
അവെന്റ ൈകേമൽ തൂങ്ങുന്നത് ആ
സ്ഥലവാസികൾ കണ്ടേപ്പാൾ: “ഈ മനുഷ്യൻ
ഒരു െകാലപാതകൻ സംശയമില്ല; കടലിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ടിട്ട ം നീതിേദവി അവെന ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ
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സമ്മതിക്കുന്നില്ല” എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
5അവേനാ അതിെന തീയിൽ കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞു,
അവന് േദാഷം ഒന്നും പറ്റിയതുമില്ല. 6 അവൻ
വീർക്കുകേയാ െപെട്ടന്ന് ചത്തു വീഴുകേയാ
െചയ്യ ം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ കാത്തുനിന്നു;
വളെര േനരം കാത്തുനിന്നിട്ട ം അവന് ആപത്ത്
ഒന്നും ഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് മനസ്സ് മാറി
അവൻഒരു േദവൻഎന്നുപറഞ്ഞു.
പുബ്ലിേയാസിെന്റപിതാവിെന്റസൗഖ്യം

7 ആ സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപത്ത് പുബ്ലിെയാസ്
എന്ന് േപരുള്ള ആ ദ്വീപു്രപമാണിയ്ക്ക് ഒരു
ജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഞങ്ങെള
സ്വീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ആദരേവാെട ഞങ്ങെള
സൽക്കരിക്കുകയും െചയ്തു. 8പുബ്ലിെയാസിെന്റ
അപ്പൻ പനിയും അതിസാരവും പിടിച്ച്
കിടപ്പായിരുന്നു. പൗെലാസ് അവെന്റ അടുക്കൽ
അകത്ത് െചന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച് അവെന്റേമൽ
ൈകവച്ച് സുഖെപ്പടുത്തി. 9ഇത് സംഭവിച്ചേശഷം
ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് േരാഗികള ം വന്ന് സൗഖ്യം
്രപാപിച്ച . 10അവരും ഏറിയ സമ്മാനങ്ങൾ തന്ന്
ഞങ്ങെള മാനിച്ച ;ഞങ്ങൾകപ്പൽയാ്രതയ്ക്കായ്
ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം
െകാണ്ടുവന്ന് തന്നു.
പൗേലാസ് േറാമിൽ.

11 മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞേശഷം ആ ദ്വീപിൽ
ശീതകാലം കഴിച്ച് കിടന്നിരുന്ന സിയുസ്
േദവെന്റ ഇരട്ടമക്കള െട ചിഹ്നമുേള്ളാരു
അെലക്സ്രന്തിയകപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ കയറി
പുറെപ്പട്ട , 12 സുറക്കൂസ് പട്ടണത്തിെന്റ



അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ28:13cxxxvഅെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ്രപവൃത്തികൾ28:18

കരയ്ക്കിറിങ്ങി അവിെട മൂന്നുനാൾ പാർത്തു;
അവിെടനിന്ന്ഓടി േരെഗ്യായുംഎന്നപട്ടണത്തിൽ
എത്തി. 13 ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് െതക്കൻ
കാറ്റ് അടിച്ചതിനാൽ രണ്ടാംദിവസം ഞങ്ങൾ
പുെത്യാലി പട്ടണത്തിൽ എത്തി. 14 അവിെട
ചില സേഹാദരന്മാെര കണ്ട്, തങ്ങേളാടുകൂെട
ഏഴ് നാൾ താമസിേക്കണം എന്ന് അവർ
അേപക്ഷിച്ച ; പിെന്ന ഞങ്ങൾ േറാമിൽ എത്തി.
15 അവിടുെത്ത സേഹാദരന്മാർ ഞങ്ങള െട
വർത്തമാനംേകട്ടിട്ട്അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവും*
വെര ഞങ്ങെള എതിേരറ്റ വന്നു; അവെര കണ്ടിട്ട്
പൗെലാസ് ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തുകയും ൈധര്യം
്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.

16 േറാമയിൽ എത്തിയേശഷം തനിക്ക്
കാവലായ പടയാളിേയാടുകൂെട േവറിട്ട് പാർപ്പാൻ
പൗെലാസിന്അനുവാദം കിട്ടി.

േറാമിെല യഹൂദന്മാേരാട് പൗെലാസ് സാക്ഷ്യം
പറയുന്നു.

17 മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ
െയഹൂദന്മാരിൽ ്രപധാനികളായവെര വിളിപ്പിച്ച .
അവർ വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ ജനത്തിേനാ
പിതാക്കന്മാരുെട ആചാരങ്ങൾേക്കാ
വിേരാധം ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ലാതിരിെക്ക
എെന്ന െയരൂശേലമിൽനിന്ന് ബദ്ധനായി
േറാമക്കാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 18 അവർ
വിസ്തരിച്ചേപ്പാൾ മരണേയാഗ്യമായത്

* 28. 15 അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവുംഅപ്യപുരം, േറാമിൽനിന്നും
64കി. മീ. ദൂെരയും ്രതിമണ്ഡപം 45കി. മീ. ദൂെരയുംആയിരുന്നു.
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ഒന്നും എന്നിൽ കാണാത്തതുെകാണ്ട്
എെന്ന വിട്ടയപ്പാൻ അവർ ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നു.
19 എന്നാൽ അവരുെട ആ്രഗഹത്തിന്
െയഹൂദന്മാർ എതിർപറഞ്ഞതുെകാണ്ട;് എെന്റ
ജാതിെക്കതിെര അന്യായം േബാധിപ്പിക്കുവാൻ
എനിക്ക് യാെതാന്നും ഇെല്ലങ്കിലും ഞാൻ
ൈകസെര അഭയം െചാേല്ലണ്ടിവന്നു.
20 ഇതു മുഖാന്തരം നിങ്ങെള കണ്ട്
സംസാരിക്കണം എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ
നിങ്ങെള വിളിപ്പിച്ച . യി്രസാേയലിെന്റ
ദൃഢവിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടിയാകുന്നു ഞാൻ
ഈ ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത”്.
21 അവർ അവേനാട്: “നിെന്റ സംഗതിയ്ക്ക്
െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തു
വരികേയാ സേഹാദരന്മാരിൽ ആരും
വന്ന് നിെന്നക്കുറിച്ച് യാെതാരു േദാഷവും
പറകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 22 എങ്കിലും
എല്ലായിടത്തും ഈ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ വിശ്വാസം
ഇന്നത് എന്ന് നീ തെന്ന പറഞ്ഞുേകൾപ്പാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അേനകർഅവെന്റ
പാർപ്പിടത്തിൽ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അവൻ അവേരാട് ൈദവരാജ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം
പറഞ്ഞു, േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണവും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങള ം ആധാരമാക്കി
േയശുവിെനക്കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം രാവിെല തുടങ്ങി സന്ധ്യവെര
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വിവരിച്ച . 24 അവൻ പറഞ്ഞത് ചിലർ
സമ്മതിച്ച ; മറ്റള്ളവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. 25അവർ
തമ്മിൽ േയാജിക്കാെത പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ
പൗെലാസ് അവേരാട് ഒരു വാക്ക്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
26 “ ‘നിങ്ങൾ െചവിെകാണ്ട് േകട്ടിട്ട ം

്രഗഹിക്കാതിരിക്കും;
കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട ം കാണാതിരിക്കും;
കണ്ണ െകാണ്ട് കാണാെതയും െചവിെകാണ്ട്

േകൾക്കാെതയും ഹൃദയംെകാണ്ട് ്രഗഹിച്ച്
മനന്തിരിയാെതയും.

27 ഞാൻ അവെര സൗഖ്യമാക്കാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഈ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം
തടിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവരുെട െചവി േകൾക്കുവാൻ
മന്ദമായിരിക്കുന്നു;

അവരുെട കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ
ജനത്തിെന്റഅടുക്കൽേപായി പറക’

എന്നിങ്ങെന പരിശുദ്ധാത്മാവ്
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിതെന്ന.”

28-29 ആകയാൽ ൈദവം തെന്റ ഈ രക്ഷ
ജാതികൾക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു;അവർേകൾക്കും
എന്നുനിങ്ങൾഅറിഞ്ഞുെകാൾവിൻ.

30 അവൻ സ്വന്തമായി വാടകയ്െക്കടുത്ത
വീട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ താമസിച്ച്, തെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നവെര ഒെക്കയും സ്വീകരിച്ച .
31പൂർണ്ണ ്രപാഗത്ഭ്യേത്താെടയാെതാരുവിഘ്നവും
കൂടാെതൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച ം കർത്താവായ
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േയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച് ഉപേദശിച്ച ം
േപാന്നു.
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