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అపోసత్లుల కారయ్ములు
గంథకర
దుయ్డు లూకా. అతడు ఈ పుసత్కంలో అనేక చోటల్ “మేము”

అని రాసిన దానిన్ బటిట్ ఇందులోని సంభవాలకు ఇతడు పతయ్కష్ సా
అని తెలుసుత్ నన్ది. (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16).
సాంపదాయికంగా ఇతనిన్ యూదేతరుడని ఎంచారు. ముఖయ్ంగా
ఇతడు సువారికుడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 63 - 70
గంథ రచన జరిగిన ముఖయ్ పదేశాలు యూదయ, సమరయ,

యెరూషలేము, లుదద్ , యొపేప్, అంతియొకయ, ఈకొనియా, లుస,
దేరేబ్, ఫిలిపిప్, తెసస్లోనిక, బెరయ, ఏతెనుస్, ఎఫెసు, సీజరియ,
మెలితే, రోమ్.

సీవ్కర
లూకా ఈ పుసత్కం తియోఫిలాకు రాశాడు. (1:1). ఈ తియోఫిలా

ఎవరో సరిగా తెలియదు. బహ శాలూకాకు పెదద్ దికుక్గా ఉనన్ వాడు
కావచుచ్. లేక ఈ పేరు (దీని అరథ్ం “దేవుణిణ్ పేమించే వాడు”) విశవ్
వాయ్పత్ంగా ర్సత్వులందరినీ ఉదేద్శించి రాసి ఉండవచుచ్.

పయోజనం
సంఘం ఆవిరాభ్వం, ఎదుగుదల, కథనానిన్ తెలపడం అపో. కా.

గంథం ఉదేద్శం. సువార గంథాలోల్ బాపిత్సమిచేచ్ యోహాను, యేసు,
అయన శిషుయ్లు ఆరంభించిన సందేశం ఇందులో కొనసాగుతుంది.
పెంతెకోసుత్ దినాన పరిశుదాధ్ తమ్ రాకతోమొద న ర్సత్వం వాయ్పించిన
విధానం ఇందులో రాసి ఉంది.
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ముఖాయ్ంశం
సువార వాయ్పిత్.

విభాగాలు
1. పరిశుదాధ్ తమ్ వాగాద్ నం— 1:1-26
2. పరిశుదాధ్ తమ్ వయ్కీకరణం— 2:1-4
3. జెరూసలేం లో పరిశుదాధ్ తమ్ చే పారంభించబడిన అపొసత్లుల
పరిచరయ్, జెరూసలేం లో చరిచ్యొకక్ హింసను— 2:5-8:3

4. జుడియా, షోమరియా లో పరిశుదాధ్ తమ్ చే పారంభించబడిన
అపొసత్లుల పరిచరయ్ జుడియా, షోమరియా లో చరిచ్ యొకక్
హింసను— 8:4-12:25

5. పపంచం నలుదెసలా ర్సత్వం వాయ్పిత్ — 13:1-28:31

పరిచయం
1 తియొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకునన్ అపొసత్లులకు

పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా ఆజాఞ్ పించిన తరువాత 2 ఆయన పరలోకానికి
ఆరోహణ న రోజు వరకూ ఆయన చేసిన, బోధించిన వాటనిన్టిని
గూరిచ్ నామొదటి గంథానిన్ రచించాను. 3ఆయనహింసలు పొందిన
తరువాత నల రోజులపాటు వారికి కనబడుతూ, దేవుని రాజయ్
విషయాలను బోధిసూత్ , అనేక రుజువులను చూపించి వారికి తనను
తాను సజీవునిగా కనపరచుకునాన్డు.

కీసుత్ పునరుతాథ్ నానంతర పరిచరయ్
4 ఆయన వారిని కలుసుకుని ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు, “మీరు

యెరూషలేమును విడిచి పోవదుద్ . నా దావ్రా వినన్ తండి వాగాద్ నం
కోసం కనిపెటట్ండి. 5యోహాను నీళల్తో బాపిత్సం ఇచాచ్డు గానీ కొదిద్
రోజులోల్ మీరు పరిశుదాధ్ తమ్లోబాపిత్సం పొందుతారు.”

6 వారు సమకూడినపుప్డు, “పభూ, ఇపుప్డు ఇశాయేలు
రాజాయ్నిన్ పునరుదధ్రిసాత్ వా?” అని శిషుయ్లు అడగగా ఆయన,
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7 “కాలాలూ సమయాలూ తండి తన సావ్ధీనంలో ఉంచుకునాన్డు.
వాటిని తెలుసుకోవడం మీ పని కాదు.

అపొసత్లిక ఆదేశం
8 “అయితే పరిశుదాధ్ తమ్ మీ మీదికి వచిచ్నపుప్డు మీరు శకి

పొందుతారు. కాబటిట్ , మీరు యెరూషలేములో, యూదయ
సమరయ దేశాలోల్ , పపంచమంతటా నాకు సాకష్ులుగా ఉంటారు”
అనాన్డు. 9 ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూసూత్ ఉండగా ఆయన
ఆరోహణమయాయ్డు. అపుప్డు ఒక మేఘం వచిచ్ వారికి
కనబడకుండా ఆయనను తీసుకు వెళిళ్పోయింది.

10 ఆయన వెళ తూ ఉండగా వారు ఆకాశం పు అదే పనిగా
చూసుత్ నాన్రు. అపుప్డు తెలల్ని బటట్లు ధరించిన ఇదద్రు వయ్కులువారి
దగగ్ర నిలబడి, 11“గలిలయనివాసులారా,మీరెందుకు ఆకాశం పు
చూసుత్ నాన్రు? మీ దగగ్రున్ండి పరలోకానికి ఆరోహణ న ఈయేసు
ఏ విధంగా పరలోకానికి వెళళ్డం మీరు చూశారో ఆ విధంగానే తిరిగి
వసాత్ డు” అనివారితో చెపాప్రు.

పరిశుదాధ్ తమ్ పది దినాల నిరీకష్ణ
12 అపుప్డు వారు ఒలీవ కొండ నుండి యెరూషలేముకు తిరిగి

వెళాళ్రు. ఆ కొండ యెరూషలేముకు విశాంతి దినాన నడవదగినంత
దూరంలో ఉంది. 13వారు పటట్ణంలో పవేశించి,తాము బస చేసుత్ నన్
మేడగదిలోకి వెళాళ్రు. వారెవరంటే, పేతురు, యోహాను, యాకోబు,
అందెయ, ఫిలిపుప్, తోమా, బరొలొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి
కుమారుడు యాకోబు, ఉదయ్మ కారు న సీమోను, యాకోబు
కుమారుడు యూదా. 14వీరూ, వీరితో కూడా కొందరు సీలూ, యేసు
తలిల్ మరియ, ఆయన తముమ్ళ ళ్ ఏకగీవంగా, నిలకడగా పారథ్న
చేసూత్ ఉనాన్రు.

మతీత్య ఎంపిక
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15ఆ రోజులోల్ సుమారు నూట ఇర మంది శిషుయ్లు సమావేశ
ఉనన్పుడు పేతురు వారిమధయ్ నిలబడి, 16 “సోదరులారా,యేసును
పటుట్ కునన్వారికి దారి చూపినయూదాను గూరిచ్ పరిశుదాధ్ తమ్ దావీదు
దావ్రా పూరవ్ం పలికిన లేఖనం నెరవేరవలసి ఉంది. 17 ఇతడు
మనలో ఒకడుగా లెకక్లోకి వచిచ్ ఈ పరిచరయ్లో భాగం పొందాడు.
18 ఈ యూదా దోహం వలన సంపాదించిన డబుబ్తో ఒక పొలం
కొనాన్డు. అతడు తలకిందులుగా పడి శరీరం బదద్ పేగులనీన్
బయటికి వచాచ్యి. 19ఈ విషయం యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్
వారందరికీ తెలిసింది. కాబటిట్ వారి భాషలో ఆ పొలానిన్ ‘అకెలద్మ’
అంటునాన్రు. దాని అరథ్ం ‘రక భూమి.’
ఇందుకు రుజువుగా,

20 ‘అతని ఇలుల్ పా పోవుగాక,
దానిలో ఎవవ్డూ కాపురముండకపోవుగాక,
అతని ఉదోయ్గం వేరొకడు తీసికొనును గాక,’
అని కీరనల గంథంలో రాసి ఉంది.
21 “కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమిచిచ్ంది మొదలు పభు న యేసు

మన దగగ్ర నుండి పరలోకానికి వెళిళ్న రోజు వరకూ, 22 ఆయన
మన మధయ్ ఉనన్ కాలమంతా మనతో కలిసి ఉనన్ వీరిలో ఒకడు,
మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్ నం గురించి సా గా ఉండాలి” అని
చెపాప్డు. 23అపుప్డు వారు యూసుత్ , బరస్బాబ్ అనేమారు పేరుల్ నన్
యోసేపునూ, మతీత్యనూ నిలబెటిట్ , 24 ఈ విధంగా పారిథ్ంచారు.
“అందరి హృదయాలను ఎరిగిన పభూ, 25 తన చోటికి వెళళ్డానికి
యూదా దారి తపిప్ పోగొటుట్ కొనన్ ఈ పరిచరయ్లో, అపొసత్లతవ్ంలో
పాలు పొందడానికి వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనన్ వాణిణ్ చూపించు.”
26 తరువాత శిషుయ్లు వారిదద్రి మీదా చీటుల్ వేసేత్ మతీత్య పేరుతో
చీటి వచిచ్ంది కాబటిట్ అతనిని పదకొండుమంది అపొసత్లులతో కలిపి
లెకిక్ంచారు.
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2
పెంతెకొసుత్

1 పెంతెకొసుత్ అనే పండగరోజు వచిచ్నపుప్డు వారందరూ ఒక
చోట సమావేశమయాయ్రు. 2 అపుప్డు వేగంగా వీచే బల న
గాలి వంటి శబద్ం ఆకాశం నుండి అకసామ్తుత్ గా వారు కూరుచ్నన్
ఇలల్ంతా నిండిపోయింది. 3 అగిన్జావ్లలు నాలుకలుగా చీలినటుట్ గా
వారికి కనబడి, వారిలో పతి ఒకక్రి మీదా వాలాయి. 4 అందరూ
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఆ ఆతమ్ వారికి శకి అనుగహించిన కొదీద్
వేరు వేరు భాషలోల్ మాటాల్ డసాగారు. 5 ఆ రోజులోల్ ఆకాశం కింద
ఉనన్ పతి పాంతపు జనంలో నుండి వచిచ్న భకిగల యూదులు
యెరూషలేములో నివసిసుత్ నాన్రు. 6ఈ శబద్ం వినన్ జన సందోహం
కూడి వచిచ్, పతి వాడూ తన సొంత భాషలో మాటాల్ డడం విని
కలవరపడాడ్ రు. 7వారు ఆశచ్రయ్ంతో తలమునక పోతూ, “మాటాల్ డే
వీరంతా గలిలయవారే గదా. 8మనలోపతివాడిమాతృభాషలోవీరు
మాటాల్ డడం మనం వింటునాన్మేంటి? 9పారీయులూమాదీయులూ
ఏలామీయులూ, మెసపటేమియా యూదయ కపప్దొకియ పొంతు
ఆసియ 10ఫుగియపంఫూలియఐగుపుఅనేదేశాలవారూ, కురేనేలో
భాగంగా ఉనన్ లిబియపాంతాలవారూ, రోమ్ నుండి సందరశ్కులుగా
వచిచ్న 11 యూదులూ, యూదామతంలోకి మారినవారూ,
కేతీయులూ అరబీయులూమొద నమనమంతావీరుమనభాషలోల్
దేవుని గొపప్ కారాయ్లను చెబుతుంటే వింటునాన్ము” అనుకునాన్రు.
12అందరూఆశచ్రయ్చకితు ఎటూతోచక, “ఇదేమిటో”అనిఒకడితో
ఒకడు చెపుప్కునాన్రు. 13 కొంద తే వీరు కొతత్ సారా తాగి ఉనాన్రని
ఎగతాళి చేశారు.

పేతురు ఉపనాయ్సం-యేసే పభువు, కీసుత్
14అయితే పేతురు ఆ పదకొండు మందితో లేచి నిలబడి బిగగ్రగా

వారితో ఇలా అనాన్డు, “యూదయ పజలారా, యెరూషలేములో
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నివసిసుత్ నన్ సమసత్ జనులారా, ఇది మీకు తెలియాలి. నామాటలు
జాగతత్గా వినండి.

(1)యోవేలు పవచనం నెరవేరుప్
15 “మీరనుకునన్టుట్ వీరు మదయ్పానం చేయలేదు. ఇపుప్డు

ఉదయం తొమిమ్దయినా కాలేదు. 16యోవేలు పవక చెపిప్న సంగతి
ఇదే,
17 ‘అంతయ్దినాలోల్ నేను మనుషులందరి మీదా నా ఆతమ్ను

కుమమ్రిసాత్ ను.
మీ కుమారులూ కుమారెలూ పవచిసాత్ రు.
మీయువకులు దరశ్నాలు చూసాత్ రు.
మీవృదుధ్ లు కలలు కంటారు,
18 ఆ రోజులోల్ నా దాసుల మీదా దాసీల మీదా నా ఆతమ్ను

కుమమ్రిసాత్ ను కాబటిట్ వారు పవచిసాత్ రు.
19 న ఆకాశంలో మహతాక్రాయ్లనూ కింద భూమీమ్ద

సూచకకియలనూ రకం, అగిన్,పొగ, ఆవిరినీ చూపిసాత్ ను.
20 పభువు పతయ్కష్మయేయ్ మహిమాయుక న ఆ మహాదినం రాక

ముందు సూరుయ్డు చీకటిగా, చందుడు రకంగామారతారు.
21 పభువు నామంలో పారథ్న చేసే వారంతా పాప విమోచన

పొందుతారు’ అని దేవుడు చెబుతునాన్డు.
(2) యేసు కియలు ఆయనను పభువుగా కీసుత్ గా

నిరూపిసుత్ నాన్యి
22 “ఇశాయేలు పజలారా, ఈ మాటలు వినండి, దేవుడు

నజరేయు న యేసు చేత అదుభ్తాలూ మహతాక్రాయ్లూ
సూచకకియలూ మీ మధయ్ చేయించి, ఆయనను తన దృషిట్కి
యోగుయ్డుగా కనపరిచాడు. ఇది మీకే తెలుసు. 23 దేవుని సిథ్ర న
పణాళికనూ ఆయనకునన్ భవిషయ్ జాఞ్ నానీన్ అనుసరించి ఆయనను
అపప్గించడం జరిగింది. ఈయనను మీరు దుషుట్ ల చేత సిలువ
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వేయించి చంపారు. 24 మరణం ఆయనను బంధించి ఉంచడం
అసాధయ్ం కాబటిట్ దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను
లేపాడు.

(3) కీసుత్ సజీవంగా తిరిగి లేచాక ఆయన రాజరికం గురించి
దావీదు పవచనం

25 “ఆయన గూరిచ్ దావీదు ఇలా అనాన్డు,
‘నేనెపుప్డూ నా ఎదుట పభువును చూసుత్ నాన్ను,
ఆయననా కుడి పకక్నే ఉనాన్డు కాబటిట్ ఏదీ ననున్ కదలచ్దు.
26నాహృదయం ఉలాల్ సంగా ఉంది. నానాలుక ఆనందించింది.
నా శరీరం కూడా ఆశాభావంతో నిశిచ్ంతగా ఉంటుంది.
27ఎందుకంటే నీవునా ఆతమ్ను పాతాళంలో విడిచిపెటట్వు,
నీ పరిశుదుధ్ ణిణ్ కుళ ళ్ పటట్నియయ్వు.
28నాకు జీవమారాగ్ లు తెలిపావు.
నీముఖదరశ్నంతో ననున్ ఉలాల్ సంతో నింపుతావు.’

29 “సోదరులారా, పూరివ్కు న దావీదును గురించి మీతో నేను
రయ్ంగా మాటాల్ డగలను. అతడు చనిపోయి సమాధి అయాయ్డు.

30 అతని సమాధి ఇపప్టికీ మన మధయ్ ఉంది. అతడు పవక
కాబటిట్ ‘అతని గరభ్ఫలం నుంచి ఒకడిని అతని సింహాసనం మీద
కూరోచ్బెడతాను’ అని “దేవుడు తనతో పమాణపూరవ్కంగా శపథం
చేసిన సంగతి అతనికి తెలుసు. 31 కీసుత్ పాతాళంలో నిలిచి ఉండి
పోలేదనీ,ఆయనశరీరం కుళిళ్పోలేదనీదావీదుముందేతెలుసుకుని
ఆయనపునరుతాథ్ నానిన్ గూరిచ్ చెపాప్డు.

(4) యేసు పునరుతాథ్ నం ఆయనను కీసుత్ గా పభువుగా
నిరూపిసుత్ నన్ది

32 “ఈ యేసును దేవుడు లేపాడు. దీనికి మేమంతా సాకష్ులం.
33 కాబటిట్ ఆయనను దేవుడు తన కుడి సాథ్ నానికి హెచిచ్ంచాడు.
ఆయన తన తండి వాగాద్ నం చేసిన పరిశుదాధ్ తమ్ను ఆయన వలన
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పొంది, మీరు చూసుత్ నన్, వింటునన్ ఈ కుమమ్రింపును జరిగించాడు.
34 దావీదు పరలోకానికి ఆరోహణం కాలేదు. అయితే అతడిలా
అనాన్డు,
35 ‘నేను నీ శతువులను నీ పాదాల కింద పాదపీఠంగా ఉంచే వరకూ
నీవునా కుడి పకక్న కూరోచ్మని పభువునా పభువుతో చెపాప్డు.’

36 “మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసునే దేవుడు పభువుగా
కీసుత్ గా నియమించాడు. ఇది ఇశాయేలు జాతి అంతా కచిచ్తంగా
తెలుసుకోవాలి.”

(5) ఇశాయేలు పజ పసుత్ త కరవయ్ం
37 వారీ మాట వినన్పుప్డు తమ హృదయంలో గుచిచ్నటట్యి,

“సోదరులారా, మేమేం చేయాలి” అని పేతురునూ మిగతా
అపొసత్లులనూ అడిగారు. 38 దానికి పేతురు, “మీలో పతివాడూ
పశాచ్తాత్ పపడి, పాపకష్మాపణ కోసం యేసుకీసుత్ నామంలో బాపిత్సం
పొందండి. అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్ తమ్ అనే వరానిన్ పొందుతారు.
39 ఈ వాగాద్ నం మీకూ మీ పిలల్లకూ, దూరంగా ఉనన్ వారందరికీ,
అంటే పభు న మన దేవుడు తన దగగ్రికి పిలుచుకొనే వారందరికీ
చెందుతుంది” అని వారితో చెపాప్డు. 40 ఇంకా అతడు అనేక
రకా నమాటలతోసాకష్మిచిచ్, “మీరుఈదుషట్ తరం నుండివేరుపడి
రకష్ణ పొందండి” అని వారిని హెచచ్రించాడు. 41 అతని సందేశం
నమిమ్న వారు బాపిత్సం పొందారు. ఆ రోజు దాదాపు మూడువేల
మంది విశావ్సుల గుంపులో చేరారు. 42 వీరు అపొసత్లుల బోధలో,
సహవాసంలో, రొటెట్ విరవడంలో,పారథ్నలో కొనసాగారు.

ఆది ర్సత్వ సంఘం
43 అపుప్డు పతివాడికి దేవుని భయం కలిగింది. అపొసత్లులు

చాలా అదుభ్తాలూ సూచకకియలూ చేశారు. 44 నమిమ్నవారంతా
కలిసి ఉండి తమకు ఉనన్దంతా ఉమమ్డిగా ఉంచుకునాన్రు.
45 అంతేగాక వారు తమ ఆసిత్పాసుత్ లను అమేమ్సి, అందరికీ వారి
వారి అవసరాలకు తగగ్టుట్ గా పంచిపెటాట్ రు. 46 పతిరోజూ ఏక
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మనసుతో దేవాలయంలో సమావేశమౌతూ ఇళళ్లో రొటెట్ విరుసూత్ ,
47 ఆనందంతో, కపటం లేని హృదయంతో, వినయంతో కలిసి
భోజనాలు చేశారు. వారు దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ పజలందరి మనన్న
పొందారు. రకష్ణ పొందుతూ ఉనన్వారిని పభువు పతిరోజూ
సంఘంలో చేరుసుత్ నాన్డు.

3
పథమ అపొసత్లిక అదుభ్తం

1 మధాయ్హన్ం మూడు గంటల పారథ్న సమయంలో పేతురు,
యోహాను దేవాలయానికి వెళత్ ఉనాన్రు. 2 పుటిట్నపప్టి నుండి
కుంటివాడుగా ఉనన్ ఒకణిణ్ కొందరు పతిరోజూ మోసుకొచిచ్
‘సౌందరయ్ం’ అనే దేవాలయ దావ్రం దగగ్ర ఉంచేవారు. వాడు
దేవాలయంలోకి వెళేళ్వారి దగగ్ర బిచచ్మెతుత్ కునే వాడు. 3 పేతురు
యోహానుదేవాలయంలోకిపవేశిసూత్ ఉండగావారినిబిచచ్మడిగాడు.

4పేతురుయోహానువాడినితదేకంగాచూసూత్ , “మా పుచూడు”
అనాన్రు. 5అతడు వారి దగగ్ర ఏ నా దొరుకుతుందేమోనని ఆశించి
వారి పుచూశాడు. 6అపుప్డుపేతురు, “వెండిబంగారాలునాదగగ్ర
లేవు, నాకునన్ దానేన్ నీకిసాత్ ను. నజరేయు న యేసుకీసుత్ నామంలో
లేచి నడువు” అని 7 వాడి కుడి చెయియ్ పటుట్ కుని కి లేపాడు.
వెంటనే వాని పాదాలూ, చీలమండలూ బలం పొందాయి. 8వాడు
వెంటనే లేచి నడవడం మొదలు పెటాట్ డు. నడుసూత్ గంతులు వేసూత్
దేవుణిణ్ సుత్ తిసూత్ వారితోపాటు దేవాలయంలోకి వెళాళ్డు.

9 వాడు నడుసూత్ దేవుణిణ్ కీరించడం పజలందరూ చూశారు.
10 ‘సౌందరయ్ం అనే దేవాలయ దావ్రం దగగ్ర అడుకోక్డానికి
కూరుచ్నన్వాడు వీడే’ అని గురుపటిట్ , అతనికి జరిగిన దానిన్ చూసి
ఆశచ్రయ్ంలో, విసమ్యంలోమునిగిపోయారు.
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11వాడుపేతురు,యోహానులనుఅంటిపెటుట్ కునిఉండగాచూసిన
జనమంతా విసమ్యం చెంది, సొలొమోను మంటపంలో ఉనన్వారి
దగగ్రికి పరుగెతుత్ కు వచాచ్రు.

పేతురు రెండవ ఉపనాయ్సం: నిబంధన నెరవేరుప్
12 పేతురు దీనిన్ చూసి పజలతో ఇలా అనాన్డు,

“ఇశాయేలీయులారా, దీని గురించి మీరెందుకు
ఆశచ్రయ్పడుతునాన్రు? మా సొంత శకితోనో, భకితోనో ఇతడు
నడిచేలా చేశామనన్టుట్ మీరెందుకు మా పు అదేపనిగా
చూసుత్ నాన్రు?

13 అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, అంటే మన
పూరివ్కుల దేవుడు తన సేవకు న యేసును మహిమ పరిచాడు.
అయితే మీరాయనిన్ పిలాతుకు అపప్గించారు, అతడు ఆయనను
విడుదల చేయడానికి నిశచ్యించుకునన్పుడు మీరు అతని ముందు
ఆయనను తిరసక్రించారు. 14 పవితుడూ నీతిమంతు న వాణిణ్
మీరు తిరసక్రించి, హంతకుణిణ్ మీకోసం విడుదల చేయాలని
అడిగారు. 15 మీరు జీవానికి కరను చంపించారు కానీ దేవుడు
ఆయనను మృతులోల్ నుండి లేపాడు. అందుకు మేమేసాకష్ులం.

16 ఆయన నామంలో ఉంచిన విశావ్సమే మీరు చూసి ఎరిగిన
ఇతనిని బలపరచింది,యేసు ఉనన్ విశావ్సమేమీఅందరిముందు
ఇతనికి ఈ సంపూరణ్ సవ్సథ్త కలిగించింది. 17సోదరులారా, మీరూ
మీ నాయకులూ తెలియక చేశారని నాకు తెలుసు. 18 అయితే తన
కీసుత్ తపప్క బాధల పాలు కావాలని దేవుడు పవకలందరి దావ్రా
ముందే తెలియజేసిన సంగతులను ఆయన ఇపుప్డు ఈ విధంగా
నెరవేరాచ్డు.

19 కాబటిట్ మీ పాపాల ప ళన కోసం పశాచ్తాత్ పపడి తిరగండి.
అపుప్డు పభువు సనిన్ధి నుండి విశాంతి కాలాలు వసాత్ యి.
20 అభిషికు న కీసుత్ యేసును మీ కోసం ఆయన పంపుతాడు.
మీ పాపాలు తుడిచి వేసాత్ డు. 21 అనిన్టికీ పునరుదధ్రణ సమయం
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వసుత్ ందని దేవుడు లోకారంభం నుండి తన పరిశుదధ్ పవకల చేత
చెపిప్ంచాడు. అంతవరకూయేసు పరలోకంలో ఉండడం అవసరం.

22 మోషే నిజంగా ఇలా అనాన్డు కదా, ‘పభు న దేవుడు
నాలాంటి ఒక పవకను మీసొంత పజలోల్ నుండిమీకోసం పుటిట్సాత్ డు.
ఆయన మీతో చెపేప్దంతా మీరు తపప్కుండా వినాలి.’ 23 ఆ పవక
చెపిప్నదానిన్ పెడచెవిన పెటేట్వాడు పజలోల్ ఉండకుండా సరవ్నాశన
పోతాడు.

24 “సమూయేలుతోమొదలుపెటిట్ మిగతా పవకలంతా ఈ రోజుల
గురించిముందుగానే చెపాప్రు. 25 ‘నీ సంతానం దావ్రా భూమిమీద
ఉనన్ కుటుంబాలనిన్టినీ ఆశీరవ్దిసాత్ ను’ అని దేవుడు అబాహాముతో
చెపిప్నటుట్ గా మీరు పవకలకూ నిబంధనకూ వారసులు. ఆ
నిబంధనను దేవుడు మీ పూరివ్కులతో చేశాడు. 26 దేవుడు
తన సేవకుని లేవనెతిత్, మీలో పతివానినీ వాని దుషట్తవ్ం నుండి
తపిప్ంచడం దావ్రా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించడానికి ఆయనను మొదట
మీ దగగ్రికి పంపాడు.”

4
హింసలు ఆరంభం

1 పేతురు యోహానులు పజలతో మాటాల్ డుతూ ఉనన్పుడు
యాజకులూ, దావ్రపాలకుల అధికారీ, సదూద్ కయుయ్లూ వారి దగగ్రికి
వచాచ్రు. 2వారు యేసుని గూరిచ్ బోధిసూత్ ఆయన చనిపోయి తిరిగి
లేచాడని పకటించడం విని కలవరపడాడ్ రు. 3వారిని బలవంతంగా
పటుట్ కుని, సాయంకాలం అయిందని మరునాటి వరకూ వారిని
దులోఉంచారు. 4కానీవాకుక్ వినన్ వారిలోచాలామంది నమామ్రు.
వారిలోపురుషుల సంఖయ్ దాదాపు ఐదు వేలు.

సనెహ్డిన్ సభ ఎదుటికి పేతురు
5మరుసటి రోజువారి అధికారులూ పెదద్లూ ధరమ్శాస పండితులూ

యెరూషలేములో సమావేశమయాయ్రు. 6 పధాన యాజకు న
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అనన్, కయప, యోహాను, అలెగాజ్ ండర్, పధాన యాజకుని
బంధువులందరూ వారితో ఉనాన్రు. 7వారు పేతురు యోహానులను
వారి మధయ్లో నిలబెటిట్ , “మీరు ఏ అధికారంతో ఏ నామంలో దీనిన్
చేశారు?” అని అడిగారు. 8 పేతురు పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిన
వా ఇలా అనాన్డు, “పజల అధికారులారా, పెదద్లారా, 9 ఆ
కుంటివాడికి చేసిన మంచి పని గురించి, వాడెలా బాగుపడాడ్ డని
ఇవాళ మమమ్లిన్ పశిన్సుత్ నాన్రు కదా. 10 మీరూ, ఇశాయేలు
పజలంతా తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, మీరు సిలువ వేసిన,
మృతులోల్ నుండి దేవుడు లేపిన నజరేయు న యేసుకీసుత్ నామానేన్
వీడు బాగుపడి మీ ముందు నిలుచునాన్డు. 11 ఇలుల్ కటేట్ మీరు
వదిలేసినరాయిఆయనే. ఆరాయిభవనానికి ఆధారశిల అయియ్ంది.
12 ఎవవ్రివలాల్ రకష్ణ రాదు. ఈ నామంలోనే మనం రకష్ణ పొందాలి
గాని, ఆకాశం కింద ఉనన్ మనుషులోల్ ని మరి ఏ నామంలోనూ రకష్ణ
పొందలేము.”

యేసు నామం పకటించడం నిషేధం
13వారు పేతురు యోహానుల రాయ్నిన్ చూసి, వారు చదువులేని

సామానుయ్లని తెలుసుకుని ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతో ఉండేవారు
అని గురించారు. 14 బాగుపడడ్ ఆ వయ్కి వారితోపాటు నిలబడడం
చూసి ఏమీ ఎదురు చెపప్లేకపోయారు.

15 అధికారులు సభాసథ్లం నుంచి బయటికి వెళళ్ండని వారికి
ఆజాఞ్ పించి తమలోతాము ఆలోచన చేసుకుని, 16 ‘ఈమనుషులను
మనమేం చేదాద్ ం? వారిదావ్రా గొపప్ అదుభ్తం జరిగిందని
యెరూషలేములో నివసిసుత్ నన్ వారందరికీ తెలుసు, అది జరగలేదని
చెపప్లేం. 17 అయినా ఇది జనాలోల్ కి యింకా వాయ్పించకుండా,
ఇకనుండి ఈ నామంతో ఎవరితోనూ మాటాల్ డవదద్ని మనం వారిని
బెదిరిదాద్ ం’ అని చెపుప్కునాన్రు.
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18అపుప్డువారిని పిలిపించి, “మీరుయేసునామంలోఏమాతం
మాటాల్ డకూడదు, బోధించకూడదు” అని వారికి ఆజాఞ్ పించారు.
19 అందుకు పేతురు యోహానులు వారిని చూసి, “దేవుని మాట
కంటే మీ మాట వినడం దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమేనా? మీరే
చెపప్ండి. 20మేమేం చూశామో, ఏమి వినాన్మోవాటిని చెపప్కుండా
ఉండలేము” అనివారికి జవాబిచాచ్రు.

21 పజలందరూ జరిగిన దానిన్ గురించి దేవుని
కొనియాడుతునాన్రు కాబటిట్ సభవారు వీరిని ఎలా శి ంచాలో
తెలియక గటిట్గా బెదరించి విడుదల చేశారు. 22 అదుభ్తంగా
బాగుపడిన వాడి వయసుస్ నల ఏళ ళ్ మాటే.

విశావ్సులు మళీల్ ఆతమ్తో నిండిపోవడం
23పేతురుయోహానులు విడుద తమ సొంతవారి దగగ్రికి వచిచ్,

పధాన యాజకులూ పెదద్లూ తమతో చెపిప్న మాటలనీన్ వారికి
చెపాప్రు. 24 వారు విని, ఒకే మనసుతో దేవునికిలా గొంతెతిత్
మొరపెటాట్ రు. ‘పభూ, నీవు ఆకాశానీన్ భూమినీ సముదానీన్
వాటిలోని సమసాత్ నీన్ కలుగజేశావు.
25యూదేతరులు ఎందుకు అలల్రి చేశారు?
పజలెందుకు వయ్రథ్ న ఆలోచనలు పెటుట్ కునాన్రు?
26పభువుమీదాఆయన కీసుత్ మీదా భూరాజులు లేచారు,
అధికారులు ఏకమయాయ్రు
అని నీవు పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా, నీ సేవకుడూ, మా తండీ అయిన

దావీదుతో చెపిప్ంచావు.
27 ఏవి జరగాలని నీవు సంకలిప్ంచి ముందుగానే నిరణ్యించావో,

వాటనిన్టినీ చేయడానికి నీవు అభిషేకించిన నీ పవిత సేవకు న
యేసుకు విరోధంగా 28 హేరోదు, పొంతి పిలాతు, యూదేతరులు,
ఇశాయేలు పజలతో కలిసి ఈ పటట్ణంలో ఒకక్టయాయ్రు. 29 పభూ,
వారి బెదరింపులు గమనించి రోగులను బాగుచేయడానికీ, నీ పవిత
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సేవకు న యేసు నామంలో సూచక కియలనూ, మహతాక్రాయ్లనూ
చేయడానికీ నీ చెయియ్చాపిఉండగా, 30నీ సేవకులు బహ రయ్ంగా
నీ వాకుక్ బోధించేలా అనుగహించు.’ 31 వారు పారథ్న చేయగానే
వారు సమావేశ ఉనన్ చోటు కంపించింది. అపుప్డు వారంతా
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండిపోయిదేవునివాకాయ్నిన్ రయ్ంగా బోధించారు.

యెరూషలేములో దేవుని సంఘం
32 విశవ్సించిన వారంతా ఏక హృదయం, ఏకాతమ్ కలిగి ఉనాన్రు.

ఎవరూ తన ఆసిత్పాసుత్ లోల్ ఏదీ తనదని అనుకోలేదు. వారికి
కలిగినదంతా సమిషిట్గా ఉంచుకునాన్రు. 33 అపొసత్లులు గొపప్
పభావంతో పభు న యేసు పునరుతాథ్ నానిన్ గురించి సాకష్మిచాచ్రు.
గొపప్ వ కృప అందరినీ ఆవరించింది. 34 భూములూ ఇళ ళ్
ఉనన్వారంతా వాటిని అమేమ్సి, ఆ డబుబ్ అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర
పెటాట్ రు. 35వారు పతివారికీ అవసరం చొపుప్న పంచి పెటాట్ రు కాబటిట్
వారిలో ఎవరికీ కొదువ లేకపోయింది.

36 పస్ దీవికి చెందిన యోసేపు అనే ఒక లేవీయునికి
అపొసత్లులు ‘బరన్బా’ అనే పేరు పెటాట్ రు. ఆ పేరుకు అరథ్ం ‘ఆదరణ
పుతుడు.’ 37 ఇతడు తనకునన్ పొలం అమేమ్సి ఆ డబుబ్ తెచిచ్
అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర పెటాట్ డు.

5
అననీయ, సపిప్రల మరణకర న పాపం

1 అననీయ అనే ఒక వయ్కి తన భారయ్ సపీప్రాతో కలిసి పొలం
అమామ్డు. 2భారయ్కు తెలిసే అతడు ఆ డబుబ్లో కొంత దాచుకుని
కొంత తెచిచ్ అపొసత్లుల పాదాల దగగ్ర పెటాట్ డు.

3 అపుప్డు పేతురు, “అననీయా!, నీ భూమి ఖరీదులో కొంత
దాచుకుని సాతాను పేరణకు లొంగి పరిశుదాధ్ తమ్ను ఎందుకు
మోసగించావు? 4 అది నీ దగగ్రునన్పుడు నీదే గదా? అమిమ్న
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తరువాత ఆ డబుబ్ నీ ఆధీనంలోనే ఉంది కదా! ఈ సంగతిని
ఎందుకు నీ హృదయంలో ఉదేద్శించుకునాన్వు? నీవు మనుషులతో
కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడావు” అని అతనితో చెపాప్డు.

5 అననీయ ఈమాటలు వింటూనే కుపప్కూలి పాణం విడిచాడు.
అది వినన్ వారందరికీ చాలా భయం వేసింది. 6 అపుప్డు కొందరు
యువకులు వచిచ్ అతణిణ్ గుడడ్లో చుటిట్ మోసుకుపోయిపాతిపెటాట్ రు.

7 సుమారు మూడుగంటల తరువాత అతని భారయ్ ఏం జరిగిందో
తెలియకలోపలికి వచిచ్ంది. 8అపుప్డు పేతురు, “మీరు ఆపొలానిన్
ఇంతకే అమామ్రా? నాతో చెపుప్” అని ఆమెనడిగాడు. అందుకామె,
“అవును, యింతకే అమామ్ము” అని చెపిప్ంది. 9అందుకు పేతురు,
“పభువు ఆతమ్ను పరీ ంచడానికి మీరెందుకు ఒకటయాయ్రు? ఇదిగో,
నీ భరను పాతిపెటిట్న వారింకా లోపలి నా రాలేదు. వారు నినూన్
మోసికుని పోతారు” అని ఆమెతో చెపాప్డు.

10 వెంటనే ఆమె అతని కాళళ్ దగగ్ర పడి పాణం విడిచింది. ఆ
యువకులు లోపలికి వచిచ్ ఆమె చనిపోయిందని చూసి ఆమెనూ
మోసికొనిపోయి,ఆమెభరపకక్నేపాతిపెటాట్ రు. 11సంఘమంతటికీ,
ఇంకా ఈ సంగతులు వినన్ వారందరికీ చాలా భయం వేసింది.

సంఘంమహాతమ్ ం
12 పజల మధయ్ అపొసత్లుల దావ్రా అనేక సూచకకియలూ

అదుభ్తాలూ జరుగుతూ ఉనాన్యి. నమిమ్న వారంతా కలిసి
సొలొమోనుమంటపంలోకలుసుకుంటూఉనాన్రు. 13తకిక్నవారిలో
ఎవరికీ వారితో కలిసే రయ్ం లేదు. అయితే 14 సామానయ్ పజలు
వారిని గౌరవిసూత్ ఉనాన్రు. చాలా మంది సీ పురుషులు విశవ్సించి
పభువు ప న చేరారు.

15 పేతురు వసూత్ ఉంటే పజలు రోగులను వీధులోల్ కి తెచిచ్, వారి
మీద అతని నీడ అయినా పడాలనిమంచాలమీదా పరుపులమీదా
వారిని ఉంచారు. 16 యెరూషలేము చుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలోల్ ని
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పజలు, రోగులనూ దురాతమ్ల చేత బాధల పాలౌతునన్ వారిని
తీసుకొచాచ్రు. వారంతాబాగుపడాడ్ రు.

రెండవ సారిహింసాకాండ
17 పధాన యాజకుడూ అతనితో పాటు ఉనన్వారంతా,

అంటే సదూద్ కయుయ్ల తెగ వారంతా అసూయతో నిండిపోయి
18అపొసత్లులను పటుట్ కుని పటట్ణంలోని చెరసాలోల్ వేశారు.

19 అయితే పభువు దూత రాతివేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి
వారిని వెలుపలికి తీసుకొచిచ్, “మీరు వెళిళ్ దేవాలయంలో నిలబడి
20ఈజీవానిన్గూరిచ్నమాటలనిన్టినీపజలకుచెపప్ండి”అనివారితో
అనాన్డు. 21 వారా మాట విని, ఉదయానేన్ దేవాలయానికి వెళిళ్
బోధిసూత్ ఉనాన్రు. పధానయాజకుడూ, అతనితో ఉనన్వారూ వచిచ్,
మహాసభ వారిని ఇశాయేలీయుల పెదద్లందరినీ పిలిపించి వారిని
తీసుకు రమమ్ని మనుషులను చెరసాలకు పంపారు.

22భటులు అకక్డికి వెళిళ్,వారు చెరసాలలో కనబడకపోయేసరికి
తిరిగి వచిచ్ 23 “చెరసాల చాలా భదంగా మూసి ఉంది. కావలివారు
తలుపుల ముందు నిలబడి ఉండడం చూశాం గానీ తలుపులు
తీసినపుప్డు లోపల మాకెవరూ కనబడలేదు” అని వారికి చెపాప్రు.
24 దేవాలయం అధికారీ, పధాన యాజకులూ ఆ మాట విని ‘ఇది
ఏమవుతుందో’అనివారివిషయ అయోమయంలోపడిపోయారు.

25 అపుప్డొకడు వచిచ్, “మీరు లోల్ వేయించిన మనుషులు
దేవాలయంలో నిలబడి పజలకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.
26 అపుప్డు అధికారి నికులతో కూడా పోయి, పజలు రాళల్తో
కొడతారేమోనని భయపడి, 27సౌమయ్ంగానే వారిని తీసుకుని వచిచ్
మహాసభ ముందుంచాడు. 28 పధాన యాజకుడు వారితో, “ఈ
నామంలో బోధించవదద్ని మేము మీకు కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించాము
గదా. అయినా మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, ఈ వయ్కి
హతాయ్నేరానిన్మామీదికి తేవాలని చూసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

అపొసత్లుల జవాబు
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29 అందుకు పేతురు, మిగిలిన అపొసత్లులు ఇలా జవాబిచాచ్రు,
“మనుషులకు కాక, దేవునికే మేము లోబడాలి గదా. 30 మీరు
మానుకు వేలాడదీసి చంపిన యేసును మన పితరుల దేవుడు
లేపాడు. 31 ఇశాయేలుకు హృదయ పరివరన, పాప కష్మాపణ
దయచేయడానికి దేవుడాయనిన్ అధికారిగా, రకష్కునిగా తన కుడి
పున ఉండే సాథ్ యికి హెచిచ్ంచాడు. 32 మేమూ, దేవుడు
తన విధేయులకు అనుగహించిన పరిశుదాధ్ తామ్, ఈ సంగతులకు
సాకష్ులం.” 33 వారీమాట విని తీవ కోపంతో వీరిని చంపాలని
చూశారు. 34 అపుప్డు అందరి గౌరవం చూరగొనన్ ధరమ్శాస
బోధకుడు గమలీయేలు అనే ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి
అపొసత్లులను కాసేపు బయట ఉంచమని ఆజాఞ్ పించి వారితో ఇలా
అనాన్డు.

గమలీయేలు హితవు
35 “ఇశాయేలీయులారా, ఈ మనుషులకు మీరేమి చేయాలని

చూసుత్ నాన్రో జాగతత్ సుమా. 36 కొంతకాలం కితం థూదా లేచి తాను
గొపప్వాడినని చెపుప్కునాన్డు. సుమారు నాలుగు వందల మంది
అతనితోకలిశారు. అతడుహతుడయాయ్డు. అతనినిఅనుసరించిన
వారంతా చెలాల్ చెద పోయారు.

37అతని తరువాత జనాభాలెకక్లు తీసే రోజులోల్ గలిలయవా న
యూదా అనేవాడు లేచి, కొంతమందిని తన పుకు ఆకరిష్ంచాడు.
వాడు కూడా నశించిపోయాడు, వాణిణ్ అనుసరించిన వారంతా
చెదరిపోయారు.

38 కాబటిట్ నేను మీతో చెపేప్ది ఏమంటే ఈ మనుషుల జోలికి
వెళళ్కుండా వారిని విడిచిపెటట్ండి. ఈ ఆలోచన గానీ వారి పని గానీ
మనుషుల వలన కలిగిన తే, అది వయ్రథ్ పోతుంది. 39 దేవుని
వలన కలిగిన తే వారిని మీరు ఓడించలేరు. మీరొకవేళ దేవునితో
పోరాడేవారవుతారేమోసుమా.”
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40వారతనిమాటకుఅంగీకరించి,అపొసత్లులనుపిలిపించివారిని
కొటిట్ంచి, యేసు నామంలో బోధించ వదద్ని ఆజాఞ్ పించి విడుదల
చేశారు. 41 ఆ నామానిన్ బటిట్ అవమానం పొందడానికి పాతులని
దేవుడు తమను ఎంచినందుకు అపొసత్లులు సంతోషిసూత్ మహాసభ
నుండి వెళిళ్పోయారు. 42 పతిరోజూ దేవాలయంలో, ఇంటింటా
మానకుండాబోధిసూత్ ,యేసే కీసత్ని పకటిసూత్ వచాచ్రు.

6
పథమ సంఘ పరిచారకులు

1ఆరోజులోల్ శిషుయ్లసంఖయ్పెరుగుతునన్పుడురోజువారీభోజనాల
వడడ్నలోల్ తమలోని విధవరాళళ్ను చినన్చూపు చూసుత్ నాన్రని గీకు
భాష మాటాల్ డే యూదులు హీబూ భాష మాటాల్ డే యూదుల మీద
ఫిరాయ్దు చేశారు.

2 అపుప్డు పనెన్ండుమంది అపొసత్లులు శిషుయ్ల సమూహానిన్
తమ దగగ్రికి పిలిచి, “మేము దేవుని వాకాయ్నిన్ బోధించడం మాని
భోజనాలు వడిడ్ంచడం మంచిది కాదు. 3 కాబటిట్ సోదరులారా,
ఆతమ్తోనూ జాఞ్ నంతోనూ నిండిన వా , మంచి పేరునన్ ఏడుగురిని
మీలోఏరప్రచుకోండి. మేమువారినిఈపనికినియమిసాత్ ం. 4మేము
మాతం పారథ్నలోనూ, వాకయ్ పరిచరయ్లోనూ కొనసాగుతూ ఉంటాం”
అనాన్రు.

5 ఈ మాట అందరికీ నచిచ్ంది. కాబటిట్ , వారు విశావ్సంతోనూ
పరిశుదాధ్ తమ్తోనూ నిండి ఉనన్ సెత్ఫను, ఇంకా ఫిలిపుప్, పొకొరు,
నీకానోరు, సీమోను, పరెమ్నాసు, యూదామతంలోకి మారిన
అంతియొకయ నివాసి నీకొలాసు అనేవారిని ఎంచుకునాన్రు.
6 వారిని అపొసత్లుల ముందుంచారు. అపొసత్లులు పారథ్న చేసి
వారిమీద చేతులుంచారు.
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7 దేవుని వాకుక్ అంతకంతకూ వాయ్పించి శిషుయ్ల సంఖయ్
యెరూషలేములో పెరిగిపోయింది. యాజకులోల్ కూడా చాలామంది
విశవ్సించారు.

మూడవహింసాకాండ: మహాసభ ఎదుట సెత్ఫను
8సెత్ఫను కృపతో, బలంతో నిండి పజలమధయ్ అదుభ్తాలనూ గొపప్

సూచక కియలనూ చేసుత్ నాన్డు. 9 అయితే ‘సవ్తంతుల సమాజం’
అనే చెందినవారూ, కురేనీయులూ, అలెగాజ్ ండియా వారు, కిలికియ,
ఆసియాకు చెందిన కొంత మందీ వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచారు గాని
10 అతని మాటలోల్ ని తెలివినీ, అతనిని పేరేపించిన ఆతమ్నూ వారు
ఎదిరించలేక పోయారు.

11 అపుప్డు వారు ‘వీడు మోషే మీదా దేవుని మీదా దూషణ
మాటలు పలుకుతుంటే మేము వినాన్ము’ అని చెపప్డానికి
రహసయ్ంగా కొంతమందిని కుదురుచ్కునాన్రు. 12పజలను, పెదద్లను,
ధరమ్ శాస పండితులనూ రేపి అతని మీదికి వచిచ్ అతణిణ్ పటుట్ కుని
మహాసభ ఎదుటికి తీసుకు పోయారు. 13 అబదధ్ సాకష్ులను
నిలబెటాట్ రు. వారు, “ఈ వయ్కి ఎపుప్డూ ఈ పరిశుదధ్ సథ్లానికీ
మన ధరమ్శాసానికీ విరోధంగామాటాల్ డుతునాన్డు. 14 నజరేయు న
యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే మనకిచిచ్న ఆచారాలను
మారుసాత్ డని వీడు చెపప్గామేము వినాన్ము” అని చెపాప్రు.

15సభలోకూరుచ్నన్వారంతాఅతని పుతేరిచూసినపుడుఅతని
ముఖం దేవదూతముఖంలావారికి కనబడింది.

7
1పధానయాజకుడు “ఈమాటలు నిజమేనా?” అని అడిగాడు.
మహాసభ ఎదుట సెత్ఫను పసంగం: ఇశాయేలు చరిత

2అందుకు సెత్ఫను చెపిప్ంది ఏమంటే, “సోదరులారా,తండులారా,
వినండి. మన పూరివ్కు న అబాహాము హారానులో నివసించక
ముందు మెసపటేమియాలో ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు
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అతనికి పతయ్కష్ 3 ‘నీవు నీ దేశానీన్, నీ సొంతజనానీన్ విడిచి
బయలుదేరి, నేను నీకు చూపించబోయే దేశానికి వెళ ళ్’ అని
చెపాప్డు.

4 “అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశానిన్ విడిచి వెళిళ్ హారానులో
నివసించాడు. అతని తండి చనిపోయిన తరువాత అకక్డ నుండి
మీరిపుప్డు నివసిసుత్ నన్ ఈ దేశంలో నివసించడానికి దేవుడతనిన్
తీసుకొచాచ్డు. 5 ఆయన ఇందులో అతనికి కనీసం కాలుపెటేట్ంత
సథ్లం కూడా సొంత భూమిగా ఇవవ్కుండా, అతడికి సంతానం
లేనపుడు అతనికీ, అతని తరువాత అతని సంతానానికీ దీనిన్
సావ్ధీనం చేసాత్ నని వాగాద్ నం చేశాడు.

6 “అయితే దేవుడు అతని సంతానం పరాయి దేశంలో
కొంతకాలం ఉంటారనీ, ఆ దేశసుథ్ లు వారిని 400 ఏళ ళ్ బానిసలుగా
బాధపెడతారనీ చెపాప్డు. 7 అంతేగాక వారు బానిసలుగా
ఉండబోతునన్ ఆ దేశానిన్ తాను శి సాత్ ననీ ఆ తరువాత వారు
బయటికి వచిచ్ ఈ సథ్లం లో తనను ఆరాధిసాత్ రనీ దేవుడు చెపాప్డు.
8 ఆయన అబాహాముకు సునన్తితో కూడిన ఒక నిబంధనను
ఇచాచ్డు. అతడు ఇసాస్కును కని ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి
చేశాడు. ఇసాస్కు యాకోబును, యాకోబు పనెన్ండుమంది గోత
మూలపురుషులనూ కని వాళల్కి సునన్తి చేశారు.

9 “ఆ గోతకరలు అసూయతోయోసేపును ఐగుపులోకి అమేమ్శారు
గాని, దేవుడతనికి తోడుగా ఉండి 10 అతడి బాధలనిన్టిలో నుండి
తపిప్ంచాడు. ఐగుపురా నఫరోముందు అతనికి దయనూజాఞ్ నానీన్
అనుగహించాడు. ఫరో ఐగుపు మీదా తన ఇలల్ంతటి మీదా అతనిని
అధికారిగా నియమించాడు. 11 ఆ తరువాత ఐగుపు దేశమంతటి
మీదా, కనాను దేశమంతటి మీదా తీవ న కరువూ, గొపప్ బాధలూ
వచాచ్యి. కాబటిట్ మనపితరులకు ఆహారందొరకలేదు. 12ఐగుపులో
తిండి గింజలునాన్యని యాకోబు తెలుసుకుని మన పూరీవ్కులను
అకక్డికిమొదటిసారి పంపాడు. 13వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు
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యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు తనను తాను తెలియజేసుకునాన్డు.
అపుప్డుయోసేపు కుటుంబం గురించి ఫరోకు తెలిసింది.

14 “యోసేపు తన తండి యాకోబునూ, తన సొంత వారందరినీ
పిలిపించాడు. వారు మొతత్ం 75 మంది. 15 యాకోబు ఐగుపు
వెళాళ్డు. అతడూమన పితరులూ అకక్డే చనిపోయారు. 16వారిని
షెకెము అనే ఊరికి తెచిచ్ హమోరు సంతతి దగగ్ర అబాహాము వెల
ఇచిచ్ కొనన్ సమాధిలో ఉంచారు. 17అయితే దేవుడు అబాహాముకు
వాగాద్ నంచేసినసమయందగగ్రపడేకొదీద్ పజలు ఐగుపులోవిసాత్ రంగా
వృదిధ్ చెందారు. 18చివరికియోసేపును గూరిచ్ తెలియని వేరొక రాజు
ఐగుపులోఅధికారానికి వచేచ్వరకూ అలాజరిగింది. 19ఆరాజుమన
జాతి పజలని మోసగించి, వారికి పుటిట్న పిలల్లు బతకుక్ండా వారిని
బయటపారేసేలామనపూరీవ్కులను బాధించాడు.

20 “ఆ రోజులోల్ మోషే పుటాట్ డు. అతడు చాలా అందగాడు.
తన తండి ఇంటోల్ మూడు నెలలు పెరిగాడు. 21 అతనిని బయట
పారేసేత్ ఫరో కుమారె ఆ బిడడ్ను తీసుకుని తన సవ్ంత కుమారుడిగా
పెంచుకుంది. 22 మోషే ఐగుపీత్యుల అనిన్ విదయ్లూ నేరుచ్కుని,
మాటలోల్ , చేతలోల్ ఎంతో పావీణయ్ం సంపాదించాడు. 23 అతనికి
సుమారు నల ఏళళ్ వయసపుప్డు ఇశాయేలీయు న తన సవ్ంత
పజలను చూడాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. 24 అపుప్డు వారిలో
ఒకడు అనాయ్యానికి గురి కావడం చూసి, అతనిని కాపాడి అతడి
ప న ఆ ఐగుపు వాణిణ్ చంపి పతీకారం చేశాడు. 25తన దావ్రా తన
పజనుదేవుడువిడుదలచేసుత్ నాన్డనేసంగతితనపజలు గహిసాత్ రని
అతడనుకునాన్డు గాని వారు గహించలేదు.

26 “ఆ తరువాత రోజు ఇదద్రు పోటాల్ డుకుంటుంటే అతడు వారిని
చూసి, ‘అయయ్లారా, మీరు సోదరులు. మీరెందుకు ఒకరికొకరు
అనాయ్యం చేసుకుంటునాన్రు’ అని వారికి సరిద్ చెపాప్లని చూశాడు.
27 అయితే తన పొరుగువాడికి అనాయ్యం చేసినవాడు, ‘మామీద
అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా నినెన్వరు నియమించారు? 28 నినన్
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ఐగుపు వాణిణ్ చంపినటుట్ ననూన్ చంపాలనుకుంటునాన్వా?’ అని
చెపిప్ అతణిణ్ నెటేట్శాడు. 29మోషేఆమాటవినిపారిపోయిమిదాయ్ను
దేశంలో విదేశీయుడుగా ఉంటూ, అకక్డే ఇదద్రు కొడుకులను
కనాన్డు. 30 నల ఏళళ్యిన తరువాత సీనాయి పరవ్తారణయ్ంలో,
ఒక పొదలోని మంటలోల్ దేవదూత అతనికి కనిపించాడు. 31మోషే
అది చూసి ఆ దరశ్నానికి ఆశచ్రయ్పడి దానిన్ సప్షట్ంగా చూడాడ్ నికి
దగగ్రికి వచిచ్నపుడు 32 ‘నేను నీ పూరీవ్కుల దేవుణిణ్ , అబాహాము,
ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుణిణ్ ’ అనన్ పభువు మాట వినబడింది.
మోషే వణికిపోతూ, అటు చూడడానికి సాహసించలేక పోయాడు.
33 పభువు అతనితో ఇలా అనాన్డు, ‘నీ చెపుప్లు తీసివెయియ్. నీవు
నిలబడినచోటు పవిత సథ్లం. 34ఐగుపులోఉనన్ నా పజలయాతన
చూశాను. వారి మూలుగులు వినాన్ను. వారిని విడిపించడానికి దిగి
వచాచ్ను. రా, నేనిపుప్డు నినున్ ఐగుపుకు పంపుతాను.’

35 “ ‘మా అధికారిగా, నాయ్యనిరేణ్తగా నినున్
నియమించినవాడు ఎవడు?’ అని వారు నిరాకరించిన ఈమోషేను,
అతనికి పొదలో కనబడిన దూత దావ్రా దేవుడు అధికారిగా
విమోచకునిగా నియమించి పంపాడు. 36 మోషే ఐగుపులో,
ఎరసముదంలో, అరణయ్ంలో నల ఏళ ళ్ అనేక అదుభ్తాలనూ
మహతాక్రాయ్లనూ సూచక కియలనూ చేసి వారిని ఐగుపు నుండి
తోడుకుని వచాచ్డు.
37 ‘నాలాటి ఒక పవకను దేవుడు మీ సోదరులోల్ నుండి

లేవనెతుత్ తాడు’
అని ఇశాయేలీయులతో చెపిప్ంది ఈ మోషేనే. 38 సీనాయి
పరవ్తం మీద తనతోమాటాల్ డిన దూతతోనూమనపూరీవ్కులతోనూ
అరణయ్ంలోని సంఘంలో ఉనన్దీ మనకు ఇవవ్డానికి జీవవాకాయ్లను
తీసుకునన్దీ ఇతడే.

ఇశాయేలు అపనమమ్కం
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39 “మన పూరీవ్కులు లోబడకుండా తిరసక్రించిన వయ్కి ఇతడే.
వారు అతనిని తోసిపుచిచ్ తమ హృదయాలోల్ ఐగుపుకు తిరిగారు.
40అపుప్డువారు ‘మాముందరనడిచేదేవుళళ్నుమాకోసంఏరాప్టు
చెయియ్. ఐగుపు దేశం నుండి మమమ్లిన్ తోడుకుని వచిచ్న ఈ మోషే
ఏమయాయ్డో మాకు తెలియదు’ అని అహరోనుతో అనాన్రు. 41 ఆ
రోజులోల్ వారొక దూడను చేసుకుని ఆ విగహానికి బలి అరిప్ంచి, తమ
చేతులతో చేసిన పనిలో ఆనందించారు. 42 అందుకని దేవుడు
ఆకాశసమూహాలనుపూజించడానికివారినివిడిచిపెటేట్శాడు. పవకల
గంథంలో రాసి ఉనన్టుట్ గా
‘ఇశాయేలీయులారా,
నల ఏళ ళ్ మీరు అరణయ్ంలో
వధించిన పశువులనూ, బలులనూ నాకు అరిప్ంచారా?
43మీరు చేసుకునన్ పతిమలను అంటేమొలెకు గుడారానీన్,
రెఫాను అనే శని దేవుడి నకష్తానీన్ పూజించడం కోసం

మోసుకుపోయారు.
కాబటిట్ బబులోను అవతలికిమిమమ్లిన్ తీసుకుపోతాను.’

44మోషే చూసిన నమూనా చొపుప్న సాకష్పు గుడారం చేయాలని
దేవుడు అతనితో మాటాల్ డి ఆజాఞ్ పించాడు. ఆ సాకష్పు గుడారం
అరణయ్ంలోమన పితరుల దగగ్ర ఉండేది. 45మనపూరీవ్కులు దానిన్
తీసుకుని, దేవుడు తమ ఎదుట నుండి వెళళ్గొటిట్న జనాలను వారు
సావ్ధీనపరుచ్కునన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ దేశంలోకి దానిన్
తీసుకొచాచ్రు. అది దావీదు కాలం వరకూ ఉంది. 46దావీదు దేవుని
అనుగహం పొంది యాకోబు దేవునికి నివాస సథ్లానిన్ నిరిమ్ంచాలని
ఆశించాడు. 47కానిసొలొమోను మందిరం కటిట్ంచాడు.

48 “అయితే, పవక చెపిప్నటుట్ గా సరోవ్నన్తుడు మనుషుల
చేతులతో చేసిన ఇళళ్లో నివసించడు.
49 ‘ఆకాశం నా సింహాసనం,
భూమినాపాదపీఠం.
మీరు నాకోసం ఎలాంటి ఇలుల్ కడతారు?
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నావిశాంతి సథ్లమేది?
50ఇవనీన్ నా చేతిపనులు కావా?
అని పభువు అడుగుతునాన్డు.’

ఆనాటి పజలపాపం
51 “మీరు మెడ వంచనివారూ, హృదయంలో చెవులలో సునన్తి

లేని వారు. మీరు కూడా మీ పూరీవ్కుల లాగే పవరిసుత్ నాన్రు,
ఎపుప్డూ పరిశుదాధ్ తమ్ను ఎదిరిసుత్ నాన్రు. 52 మీ పూరీవ్కులు ఏ
పవకను హింసించకుండా ఉనాన్రు? ఆ నీతిమంతుని రాకను
గూరిచ్ ముందే తెలియజేసిన వారిని చంపేశారు. ఆయనను కూడా
మీరిపుప్డు అపప్గించి హతయ్ చేసిన వారయాయ్రు. 53 దూతలు
అందించిన ధరమ్శాసానిన్ పొందారు గాని దానిన్ మీరే పాటించలేదు”
అని చెపాప్డు.

మొదటిహతసా . పౌలుమొదటి పసాత్ వన
54మహాసభవారుఈమాటలు వినికోపంతోమండిపడిసెత్ఫనును

చూసి పళ ళ్ కొరికారు. 55 అయితే అతడు పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి
ఆకాశం పు తదేకంగా చూసూత్ , దేవుని తేజసుస్ను చూశాడు.
దేవుని కుడి పకక్న యేసు నిలబడి ఉండడం చూసి 56 “ఆకాశం
తెరుచుకోవడం, మనుషయ్ కుమారుడు దేవుని కుడి పకక్ నిలిచి
ఉండడం చూసుత్ నాన్ను” అని పలికాడు.

57 అపుప్డు వారు గటిట్గా కేకలు వేసూత్ చెవులు మూసుకుని
మూకుమమ్డిగా అతని మీదికి వచిచ్ 58 అతనిని పటట్ణం బయటకు
ఈడుచ్కు పోయి, రాళళ్తో కొటాట్ రు. సాకష్ులు సౌలు అనే యువకుని
పాదాల దగగ్ర తమ బటట్లు పెటాట్ రు. 59వారు సెత్ఫనును రాళళ్తో
కొడుతూ ఉనన్పుడు అతడు పభువును పిలుసూత్ , “యేసు పభూ,నా
ఆతమ్ను చేరుచ్కో”అనిచెపాప్డు. 60అతడుమోకరించి, “పభూ, వీరి
మీద ఈపాపంమోపవదుద్ ” అని గొంతెతిత్ పలికాడు. ఈమాట పలికి
కనున్ మూశాడు. సౌలు అతనిచావుకు సమమ్తించాడు.
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8
నాలుగవ హింసాకాండ. సౌలు ఆధవ్రయ్ంలో

1 ఆ రోజు నుండి యెరూషలేములోని సంఘానికి తీవ న హింస
మొద ంది. 2 కాబటిట్ , అపొసత్లులు తపప్ అందరూ యూదయ,
సమరయ పాంతాలోల్ కి చెదరి పోయారు. భకిపరు న మనుషులు
సెత్ఫనును సమాధి చేసి అతని గూరిచ్ చాలా దుఖించారు. 3అయితే
సౌలు పతి ఇంటోల్ కి చొరబడి, సీ పురుషులను ఈడుచ్కుపోయి,
చెరసాలలో వేసూత్ సంఘానిన్ పాడు చేసుత్ నాన్డు.

మొటట్మొదటి సువార పచారకులు
4అయినా, చెదరిపోయినవారు సువార పకటిసూత్ వెళ తునాన్రు.
ఫిలిపుప్ పరిచరయ్

5 ఫిలిపుప్ సమరయ ఊరికి వెళిళ్ వారికి కీసుత్ ను పకటించాడు.
6 జనసమూహాలు ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కియలు చూసి అతడు
చెపిప్న మాటల మీద ధాయ్స పెటాట్ రు. 7 చాలా మందికి పటిట్న
దురాతమ్లు పెదద్ కేకలు వేసి వారిని వదలిపోయాయి. చాలామంది
పకష్వాతం వచిచ్నవారూ, కుంటివారూ బాగుపడాడ్ రు. 8 అందుకు ఆ
పటట్ణంలోచాలాఆనందం కలిగింది.

మంతగాడు సీమోను వయ్వహారం
9 సీమోను అనే ఒకడు అంతకు ముందు అకక్డ మంతవిదయ్

చేసూత్ , తానొక గొపప్వాడినని చెపుప్కొంటూ, సమరయ పజలను
మంతముగుధ్ లను చేసేవాడు. 10 అలుప్లు మొదలుకుని అధికుల
వరకూ అందరూ, ‘దేవుని మహాశకి అంటే ఇతడే’ అని చెపుప్కొంటూ
అతని మాటలు శదధ్గా వినేవారు. 11 అతడు చాలాకాలం పాటు
మంతవిదయ్లు చేసూత్ వారిని ఆశచ్రయ్పరచడం చేత వారతని మాట
వినేవారు.

12 అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్ం గురించీ యేసు కీసుత్ నామం
గురించీ సువార పకటిసూత్ ఉంటే, సీ పురుషులు నమిమ్ బాపిత్సం
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పొందారు. 13 అపుప్డు సీమోను కూడా నమిమ్ బాపిత్సం పొంది
ఫిలిపుప్తోఉంటూ,అతనిదావ్రాసూచకకియలూగొపప్ అదుభ్తాలూ
జరగడం చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్ డు.

14 సమరయ వారు దేవుని వాకుక్ అంగీకరించారని విని,
యెరూషలేములోని అపొసత్లులు పేతురు యోహానులను వారి
దగగ్రికి పంపారు. 15వారు వచిచ్ సమరయ విశావ్సులు పరిశుదాధ్ తమ్
పొందేలా వారికోసం పారథ్న చేశారు. 16 అంతకు ముందు వారిలో
ఎవరి మీదా పరిశుదాధ్ తమ్ దిగి ఉండలేదు. వారు పభు న యేసు
నామంలోబాపిత్సంమాతంపొందారు.

17 అపుప్డు పేతురు, యోహాను వారి మీద చేతులుంచగా వారు
పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందారు. 18 అపొసత్లులు చేతులుంచడం వలల్
పరిశుదాధ్ తమ్ వారి కి దిగడం చూసి, సీమోను, 19వారికి డబుబ్లివవ్
జూపి “నేనెవరి మీద చేతులుంచుతానో వాడు పరిశుదాధ్ తమ్ పొందేలా
ఈఅధికారం నాకివవ్ండి” అని అడిగాడు.

20 అందుకు పేతురు, “నీవు ధనమిచిచ్ దేవుని వరానిన్
పొందాలనుకునాన్వు కాబటిట్ నీ వెండి నీతో పాటు నశిసుత్ ంది గాక.
21నీ హృదయం దేవునితో సరిగా లేదు కాబటిట్ ఈ పనిలో నీకు భాగం
లేదు. 22 నీ దురామ్రాగ్ నికి పశాచ్తాత్ పపడి పభువును వేడుకో. ఒకవేళ
నీ చెడు కోరిక విషయంలో పభువు నినున్ కష్మించవచుచ్. 23 నువువ్
ఘోర దుషట్తవ్పు బంధకాలోల్ ఉనాన్వు. నీ నిలువెలాల్ చేదు విషమే
నాకు కనిపిసుత్ నన్ది.” అని చెపాప్డు.

24 అపుప్డు సీమోను “మీరు చెపిప్న వాటిలో ఏదీ నా మీదికి
రాకుండామీరునాకోసంపభువుకుపారిధ్ంచండి”అనిజవాబిచాచ్డు.
25 ఆ తరువాత వారు సాకష్మిచిచ్ పభువు వాకుక్ బోధించి
యెరూషలేము తిరిగి వెళత్ , సమరయ పజల గామాలోల్ సువార
పకటిసూత్ వెళాళ్రు.

ఇథియోపియాకోశాధికారితో ఫిలిపుప్
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26 పభువు దూత ఫిలిపుప్తో “నీవు లేచి, ద ణ దిశగా వెళిళ్,
యెరూషలేము నుండి గాజా పోయే అరణయ్ మారగ్ంలో వెళ ళ్” అని
చెపప్గానే అతడు లేచి వెళాళ్డు. 27 అపుప్డు ఇథియోపియా రాణి
కందాకే దగగ్ర ముఖయ్ అధికారిగా ఉంటూ ఆమె ఖజానా అంతటినీ
నిరవ్హిసుత్ నన్ ఇథియోపియా నపుంసకుడు ఆరాధించడానికి
యెరూషలేము వచాచ్డు.

28అతడు తిరిగి వెళత్ , తన రథంమీద కూరుచ్నియెషయాపవక
గంథం చదువుతునాన్డు. 29ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో “నీవు ఆ రథం దగగ్రికి
వెళిళ్ దానిన్ కలుసుకో” అని చెపాప్డు. 30 ఫిలిపుప్ పరుగెతుత్ కుంటూ
వెళిళ్ అతడు పవక న యెషయా గంథం చదువుతుంటే విని,
“మీరు చదివేది మీకు అరథ్మవుతుందా?” అని అడిగాడు.
31అతడు, “నాకెవ నావివరించకపోతే ఎలాఅరథ్మవుతుంది”అని
చెపిప్, రథమెకిక్ తన దగగ్ర కూరోచ్మని ఫిలిపుప్ను బతిమాలాడు.
32ఇతియోపీయుడు చదివే లేఖనభాగం ఏదంటే,
ఆయనను గొరెలా వధకు తెచాచ్రు.
బొచుచ్ కతిత్రించే వాడి దగగ్ర
గొరెపిలల్ మౌనంగా ఉనన్టేట్ ,
ఆయన నోరు తెరవలేదు.
33ఆయన దీనతావ్నిన్ బటిట్ ఆయనకు నాయ్యం దొరకలేదు.
ఆయన సంతతి గురించి ఎవరు వివరిసాత్ రు?
ఎందుకంటే ఆయనపాణానిన్ లోకం నుండి తీసేసారు.

34 అపుప్డు ఆ నపుంసకుడు, “పవక చెపేప్ది ఎవరి గురించి?
తన గురించా లేక వేరొక వయ్కిని గురించా? దయచేసి చెపుప్”
అని ఫిలిపుప్ను అడిగాడు. 35 ఫిలిపుప్ ఆ లేఖనంతో మొదలుపెటిట్
యేసును గూరిచ్న సువారను అతనికి బోధించాడు. 36వారు దారిలో
వెళత్ ఉండగానే కొదిద్గా నీళ ళ్నన్ ఒక చోటికి వచాచ్రు. నపుంసకుడు
“ఇకక్డ నీళ ళ్నాన్యి! నాకు బాపిత్సమివవ్డానికి ఆటంకమేమిటి?”
అని అడిగి రథానిన్ ఆపమని ఆజాఞ్ పించాడు.
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37 ఫిలిపుప్, నపుంసకుడు ఇదద్రూ నీటిలోకి దిగారు. 38 అపుప్డు
ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమిచాచ్డు. 39 వారు నీళల్లో నుండి
బయటికి వచిచ్నపుడు పభువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను తీసుకుపోయాడు.
నపుంసకుడు ఆనందిసూత్ తన దారిన వెళిళ్పోయాడు. అతడు
ఫిలిపుప్ను ఇంకెపుప్డూ చూడలేదు. 40 అయితే ఫిలిపుప్ అజోతు
అనేఊళోళ్ కనిపించాడు. అతడు ఆపాంతం గుండా వెళత్ సరయ
వరకూ అనిన్ ఊళల్లో సువార పకటించాడు.

9
సౌలుమారుప్
అపొ.కా. 22:1-16; 26:9-18

1 పభువు శిషుయ్లను హతమారుసాత్ నని సౌలు యింకా బెదిరింపు
మాటలు పలుకుతూ పధాన యాజకుని దగగ్రికి వెళిళ్ 2 యేసు
మారాగ్ నిన్ అనుసరించే పురుషులు గానీ సీలు గానీ తనకు దొరికితే,
వారినిబంధించియెరూషలేముకుతీసికొచేచ్లాదమసుక్ఊరిసమాజ
మందిరాలవారికి ఉతత్రాలు రాసి ఇమమ్ని అడిగాడు.

3 అతడు పయాణం చేసూత్ దమసుక్ సమీపించే సరికి,
అకసామ్తుత్ గా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతనిచుటూట్ పకాశించింది.
4 అపుప్డతడు నేల మీద పడిపోయాడు. “సౌలూ, సౌలూ,
నీవెందుకు ననున్ హింసిసుత్ నాన్వు?” అనే ఒక శబద్ం వినాన్డు.
5 “పభూ, నీవెవరివి?” అని అతడు అడిగినపుప్డు, పభువు,
“నువువ్ హింసిసుత్ నన్ యేసుని. 6 లేచి పటట్ణంలోకి వెళ ళ్,
అకక్డ నీవేం చేయాలో అది నీకు తెలుసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.
7అతనితో కూడా పయాణించేవారు ఆ శబద్ం వినాన్రు గానిమాటలేల్క
నిలబడిపోయారు. వారికి ఏమీ కనబడలేదు.

8 సౌలు నేలమీద నుండి లేచి కళ ళ్ తెరచినా ఏమీ
చూడలేకపోయాడు కాబటిట్ వారతని చెయియ్ పటుట్ కుని దమసుక్లోకి
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నడిపించారు. 9అతడు మూడు రోజులు చూపు లేకుండా ఉనాన్డు.
ఏమీ తినలేదు,తాగలేదు.

10 దమసుక్లో అననీయ అనే ఒక శిషుయ్డునాన్డు. పభువు
దరశ్నంలో, “అననీయా!” అని అతనిని పిలిచాడు. 11 అతడు,
“చితత్ం” అనాన్డు. అందుకు పభువు, “నువువ్ లేచి, ‘తినన్నిది’
అనే పేరునన్ వీధికి వెళ ళ్. అకక్డ యూదా అనే అతని ఇంటోల్
తారుస్ ఊరి వా న సౌలు అనే మనిషి కోసం అడుగు. అతడు
పారథ్న చేసుకుంటునాన్డు. 12దరశ్నంలోఅతడుఅననీయఅనేవయ్కి
లోపలికి వచిచ్ అతడు చూపు పొందేలా తల మీద చేతులుంచడం
చూశాడు” అని చెపాప్డు.

13 అయితే అననీయ, “పభూ, ఈ వయ్కి యెరూషలేములోని నీ
పజలకు ఎంతో కీడు చేశాడని అతని గురించి చాలామంది చెపాప్రు.
14ఇకక్డ కూడానీనామంలోపారథ్న చేసేవారిందరినీ బంధించడానికి
అతడు పధాన యాజకుల నుండి అధికారం పొందాడు” అని
జవాబిచాచ్డు. 15 అందుకు పభువు, “నీవు వెళ ళ్, యూదేతరుల
ముందూ, రాజుల ముందూ, ఇశాయేలీయుల ముందూ నా నామం
భరించడానికి ఇతడు నేను ఏరప్రచుకునన్ సాధనం. 16 ఇతడు నా
నామం కోసం ఎనిన్ బాధలు అనుభవించాలో నేనతనికి చూపిసాత్ ను”
అని అతనితో చెపాప్డు.

17అననీయ వెళిళ్ ఆ ఇంటోల్ పవేశించి, అతని మీద చేతులుంచి,
“సౌలా, సోదరా, నీవు వచిచ్న దారిలో నీకు కనబడిన పభు
యేసు, నీవు చూపు పొంది, పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండేలా ననున్ నీ
దగగ్రకి పంపాడు” అని చెపాప్డు. 18 వెంటనే అతని కళళ్
నుండి పొరలాల్ ంటివి రాలిపోగా అతడు చూపు పొంది, లేచి బాపిత్సం
పొందాడు. తరువాతభోజనం చేసి బలం పుంజుకునాన్డు.

పౌలు సువార పకటన
19అతడు దమసుక్లో ఉనన్ శిషుయ్లతో చాలా రోజులు గడిపాడు.

20వెంటనే సమాజమందిరాలోల్ యేసే దేవుని కుమారుడని పకటిసూత్
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వచాచ్డు. 21 వినన్వారంతా ఆశచ్రయ్పడి, ‘యెరూషలేములో ఈ
పేరుతో పారథ్న చేసే వారిని నాశనం చేసింది ఇతడే కదా? వారిని
బందీలుగాపధానయాజకుల దగగ్రికి తీసుకుపోడానికి ఇకక్డికి కూడా
వచాచ్డు కదా’ అని చెపుప్కునాన్రు. 22 అయితే సౌలు మరింతగా
బలపడి ‘యేసే కీసుత్ ’ అని రుజువు పరుసూత్ దమసుక్లో నివసిసుత్ నన్
యూదులను కలవరపరచాడు.

23 చాలా రోజులు గడిచిన తరువాత యూదులు అతనిని
చంపాలని ఆలోచించారు. 24 వారి కుతంతం సౌలుకు తెలిసింది.
వారు అతనిని చంపాలని రాతింబగళ ళ్ పటట్ణ దావ్రాల దగగ్ర
కాపు కాశారు. 25 అయితే అతని శిషుయ్లు రాతివేళ అతనిని
తీసుకుపోయి గంపలో కూరోచ్బెటిట్ గోడ మీద నుండి అతనిని కిందికి
దింపి తపిప్ంచారు.

యెరూషలేము సందరశ్నం
26 అతడు యెరూషలేము వచిచ్నపుడు శిషుయ్లతో చేరడానికి

పయతన్ం చేశాడు గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్లేక అందరూ
అతనికి భయపడాడ్ రు. 27 అయితే బరన్బా అతనిని చేరదీసి
అపొసత్లుల దగగ్రికి తీసుకుని వచిచ్, “అతడు దారిలో పభువును
చూశాడనీ, పభువు అతనితో మాటాల్ డాడనీ, అతడు దమసుక్లో
యేసు నామంలో రయ్ంగా బోధించాడు” అనీ, వారికి వివరంగా
తెలియపరచాడు. 28అతడు యెరూషలేములో వారితో కలిసి వసూత్
పోతూ, 29 పభువు నామంలో రయ్ంగా బోధిసూత్ , గీకు యూదులతో
మాటాల్ డుతూ తరిక్ంచాడు. అయితే వారు అతణిణ్ చంపాలని
పయతన్ం చేశారు.

పౌలు తారుస్కు తిరుగు పయాణం
30 సోదరులు దీనిన్ తెలుసుకుని అతనిని సరయకు తీసుకు

వచిచ్ తారుస్కు పంపేశారు. 31 కాబటిట్ యూదయ, గలిలయ,
సమరయ, పాంతాలంతటా సంఘం పశాంతంగా ఉంటూ అభివృదిద్
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చెందింది. పభువుపటల్ భయం,పరిశుదాధ్ తమ్ పసాదించేఆదరణ కలిగి
సాగిపోతూ విసత్రించింది.

ఐనెయ సవ్సథ్త
32ఆతరువాతపేతురుఆపాంతమంతాతిరిగి,లుదద్ అనేఊరులో

నివసిసుత్ నన్ దేవుని పజల దగగ్రికి వచాచ్డు. 33అకక్డ పకష్వాతంతో
ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి మంచం పటిట్న ఐనెయ అనే ఒకతనిన్
చూసి, 34 “ఐనెయా, యేసు కీసుత్ నినున్ బాగుచేశాడు, నీవు లేచి
నీ పడక సరుద్ కో” అని అతనితో చెపప్గానే 35 వెంటనే అతడు కి
లేచాడు. లుదద్లో, షారోనులో నివసిసుత్ నన్ వారంతా అతనిని చూసి
పభువును విశవ్సించారు.

తబితకు పాణం పోయడం
36యొపేప్లో తబిత అనే ఒక శిషుయ్రాలు ఉంది. (ఈ పేరు గీకులో

దొరాక్,అంటే లేడి). ఈమెఎపుప్డూమంచి పనులు చేసూత్ , పేదలను
ఆదుకుంటూ ఉండేది. 37ఆ రోజులోల్ ఆమె జబుబ్పడి చనిపోయింది.
ఆమె శవానికి సాన్నం చేయించిమేడ గదిలో ఉంచారు. 38లుదద్ అనే
ఊరు యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండడం వలల్ పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని
శిషుయ్లు విని, ఆలసయ్ం చేయకుండా తమ దగగ్రికి రమమ్ని అతనిని
బతిమాలడానికి ఇదద్రిన్ అతని దగగ్రకి పంపారు.

39 పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళాళ్డు. అకక్డ చేరినపుప్డు,
వారు మేడగదిలోకి అతనిని తీసుకొచాచ్రు. అకక్డ ఉనన్
వితంతువులందరూ ఏడుసూత్ , దోరాక్ తమతో ఉనన్పుప్డు కుటిట్న
అంగీలు, బటట్లు చూపిసూత్ అతని పకక్నే నిలబడాడ్ రు. 40 పేతురు
అందరినీ బయటికి పంపి మోకరించి పారథ్న చేశాడు. తరువాత
ఆ శవం పు తిరిగి, “తబితా, లే” అనగానే ఆమె కళ ళ్ తెరచి
పేతురును చూడగానేలేచి కూరుచ్ంది. 41అతడామెచెయియ్పటుట్ కుని
కి లేపాడు. అకక్డ చేరిన విశావ్సులనూ, వితంతువులనూ పిలిచి
ఆమెను సజీవంగావారికి అపప్గించాడు.
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42 ఇది యొపేప్ పాంతమంతా తెలిసింది, చాలామంది పభువులో
విశావ్సముంచారు. 43 పేతురు యొపేప్లో సీమోను అనే చరామ్లు
బాగు చేసే వాని దగగ్ర చాలా రోజులునాన్డు.

10
యూదేతరులకు సువార. కొరేన్లి దరశ్నం

1 సరయపటట్ణంలోకొరేన్లిఅనేభకిపరుడు ఉండేవాడు. ఇతడు
ఇటలీ దళానికి చెందిన ఒక శతాధిపతి. 2 అతడు కుటుంబ
సమేతంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించేవాడు. యూదు పజలకు దానధరామ్లు
చేసూత్ ఎపుప్డూ దేవునికి పారథ్న చేసేవాడు. 3మధాయ్హన్ం సుమారు
మూడు గంటలపుప్డు దేవుని దూత అతని దగగ్రికి వచిచ్, “కొరేన్లీ”
అని పిలవడం దరశ్నంలో సప్షట్ంగా చూశాడు. 4అతడు ఆ దూతను
తేరి చూసి చాలా భయపడి, “పభూ, ఏమిటి?” అని అడిగాడు.
అందుకు దూత, “నీ పారథ్నలూ పేదలకు నీవు చేసే దానధరామ్లూ
దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్ పకారథ్ంగా చేరాయి. 5 ఇపుప్డు యొపేప్కు
మనుషులను పంపి, పేతురు అనే మారు పేరునన్ సీమోనును
పిలిపించుకో. 6అతడుసీమోనుఅనేఒకచరమ్కారునిదగగ్రఉనాన్డు.
అతని ఇలుల్ సముదం పకక్నే ఉంది” అని చెపాప్డు.

కొరేన్లి పేతురు కోసం పిలవనంపించడం
7ఆ దూత వెళిళ్న తరువాత కొరేన్లి తన ఇంటోల్ పని చేసే ఇదద్రిన్,

తనను ఎపుప్డూ కనిపెటుట్ కుని ఉండే భకిపరు న ఒక నికుణిణ్
పిలిచి 8వారికిఈ సంగతులనీన్ వివరించివారినియొపేప్కి పంపాడు.

పేతురు దరశ్నం
9 తరువాతి రోజున వారు పయాణ పోయి పటట్ణానికి దగగ్రగా

వచేచ్టపప్టికిపగలు సుమారు పనెన్ండు గంటలవేళకిపేతురుపారథ్న
చేసుకోడానికి ఇంటి కి వెళాళ్డు. 10అతనికి బాగా ఆకలిగా ఉండి,
భోజనంచేయాలనిపిసేత్ ఇంటోల్ వారు వంటసిదధ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు. అదే
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సమయంలో అతడు పారవశాయ్నికి లో , 11 ఆకాశం తెరుచుకుని,
నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపిన పెదద్ దుపప్టి లాంటి పాత ఒకటి
భూమి మీదికి దిగి రావడం చూశాడు. 12 దానిలో భూమి మీద
ఉనన్ అనిన్రకాలనాలుగు కాళళ్ జంతువులూపాకేపురుగులూ ఆకాశ
పకష్ులూ ఉనాన్యి.

13 అపుప్డు, “పేతురూ, లేచి చంపుకుని తిను” అనే ఒక
శబడ్ం అతనికి వినిపించింది. 14 అయితే పేతురు, “వదుద్ పభూ.
నిషిదధ్ న దానినీ అపవిత న దానినీ నేనెపుప్డూ తినలేదు” అని
జవాబిచాచ్డు. 15 “దేవుడు పవితం చేసిన వాటిని నీవు నిషిదధ్ం
అనకు”అనిమళీళ్ రెండవసారిఆసవ్రంఅతనికివినబడింది. 16ఈ
విధంగా మూడుసారుల్ జరిగింది. వెంటనే ఆ పాత ఆకాశానికి తిరిగి
వెళిళ్పోయింది.

17 పేతురు తనకు వచిచ్న దరశ్నం ఏమిటో అని తనలో తాను
ఆలోచించుకుంటూ అయోమయంలో ఉండగా, కొరేన్లి పంపిన
మనుషులు సీమోను ఇంటికోసంవాకబు చేసి,తలుపుదగగ్ర నిలబడి
18 “పేతురు అనే పేరునన్ సీమోను ఇకక్డుంటునాన్డా?” అని
అడిగారు.

19 పేతురు ఆ దరశ్నానిన్ గురించి ఇంకా ఆలోచిసూత్ ఉండగానే
ఆతమ్, “చూడు, ముగుగ్ రు వయ్కులు నీ కోసం చూసుత్ నాన్రు. 20 నీవు
లేచి కిందికి దిగి వారితో పాటు వెళ ళ్. వారితో వెళళ్డానికి
సంకోచించవదుద్ . వారిని నేనే పంపాను” అని అతనితో చెపాప్డు.
21పేతురు ఆ మనుషుల దగగ్రికి దిగి వెళిళ్, “మీరు వెదికే వాణిణ్ నేనే.
మీరెందుకు వచాచ్రు?” అని అడిగాడు.

22 అందుకు వారు, “నీతిమంతుడు, దేవుణిణ్ ఆరాధించేవాడు,
యూదులందరి దగగ్రా మంచి పేరు సంపాదించిన శతాధిపతి కొరేన్లి
అనే ఒకాయన ఉనాన్డు. తన ఇంటికి నినున్ పిలిపించుకుని నీవు
చెపేప్మాటలువినాలనిపరిశుదధ్ దూతఅతనికితెలియజేశాడు”అని
చెపాప్రు. అపుప్డు పేతురువారినిలోపలికిపిలిచిఅతిథయ్మిచాచ్డు.
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పేతురు సరయ పయాణం
23 తెలల్వారగానే పేతురు లేచి, వారితో బయలుదేరాడు.

వారితోపాటు కొంతమంది యొపేప్ ఊరి సోదరులు కూడా వెళాళ్రు.
24 ఆ మరుసటి రోజు వారు సరయ చేరుకునాన్రు. కొరేన్లి తన
బంధుమితులను పిలిపించి వారి కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్డు.

25 పేతురు లోపలికి రాగానే కొరేన్లి అతనికి ఎదురు వెళిళ్ అతని
పాదాలమీద పడి నమసాక్రం చేశాడు. 26అయితేపేతురు అతనిని
లేపి “లేచి నిలబడు. నేను కూడా మనిషినే” అని చెపాప్డు.
27 అతనితో మాటాల్ డుతూ లోపలికి వెళిళ్ చాలామంది సమావేశ
ఉండడం చూశాడు.

28 అపుప్డతడు, “అనయ్జాతి వారిని సందరిశ్ంచడం, వారితో
సాంగతయ్ం చేయడం యూదునికి నియమం కాదని మీకు
తెలుసు. అయితే ఏ వయ్కినీ నిషిదధ్ న వాడుగా, అపవితుడుగా
ఎంచకూడదని దేవుడు నాకు చూపించాడు. 29 కాబటిట్ ననున్
పిలిచినపుప్డు అభయ్ంతరం చెపప్కుండా వచాచ్ను. ఇపుప్డు
ననెన్ందుకు పిలిపించావోనాకు చెపుప్” అని కొరేన్లితో చెపాప్డు.

30 అందుకు కొరేన్లి, “నాలుగు రోజుల కితం ఇదే సమయానికి,
మధాయ్హన్ం మూడు గంటలకు నేను మా ఇంటోల్ పారథ్న
చేసుకుంటునాన్ను. ఉనన్టుట్ ండి ధగధగలాడే బటట్లు ధరించిన
ఒక వయ్కి నా ఎదురుగా నిలబడి 31 ‘కొరేన్లీ, దేవుడు నీ పారథ్న
వినాన్డు. పేదవారికి నీవు చేసిన దానధరామ్లను బటిట్ నినున్ జాఞ్ పకం
చేసుకునాన్డు. నీవు యొపేప్కు మనిషిని పంపి 32 పేతురు అనే
మారు పేరునన్ సీమోనును పిలిపించు. అతడు సముదం పకక్నే
ఉనన్ చరమ్కారుడు సీమోను ఇంటోల్ ఉనాన్డు’ అని నాతో చెపాప్డు.
33వెంటనేమీకు కబురు పెటాట్ ను. మీరు రావడం మంచిది అయింది.
పభువు మీకాజాఞ్ పించిన వాటనిన్టిని వినడానికి ఇపుప్డు మేమంతా
దేవుని సనిన్ధిలో ఇకక్డ సమావేశం అయాయ్ము” అని చెపాప్డు.
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కొరేన్లి ఇంటోల్ యూదేతరులకు పేతురు సందేశం. విశావ్సం
దావ్రా రకష్ణ
అందుకు పేతురు ఇలా అనాన్డు, 34 “దేవుడు పకష్పాతం

లేకుండా అందరినీ సమదృషిట్తో చూసాత్ డని నేను ఇపుప్డు సప్షట్ంగా
తెలుసుకునాన్ను. 35 పతి జనంలోనూ తనపటల్ భయభకులు కలిగి
నీతిగా నడుచుకునే వారిని ఆయన అంగీకరిసాత్ డు. 36 యేసు
కీసుత్ అందరికీ పభువు. ఆయన దావ్రా దేవుడు శాంతి సువారను
పకటిసూత్ , ఇశాయేలీయులకు పంపిన సందేశం మీకు తెలిసిందే కదా.
37 యోహాను పకటించిన బాపిత్సం తరువాత గలిలయ మొదలు
యూదయ పాంతమంతా జరిగిన సంగతులు కూడా మీకు తెలుసు.
38 అవేవంటే దేవుడు నజరేతువా న యేసును పరిశుదాధ్ తమ్తోనూ,
బలపభావాలతోనూ అభిషేకించాడు. దేవుడు ఆయనతో ఉనాన్డు
కాబటిట్ ఆయన మేలు చేసూత్ సాతాను పీడన కింద ఉనన్ వారందరినీ
బాగుచేసూత్ వెళాళ్డు.

39 ఆయన యూదుల దేశంలో, యెరూషలేములో చేసిన
వాటనిన్టికీ మేము సాకష్ులం. ఈ యేసుని వారు మానుకు
వేలాడదీసి చంపారు. 40 దేవుడాయనను మూడవ రోజున
సజీవంగా తిరిగి లేపాడు. 41 పజలందరికీ కాక దేవుడు
ముందుగా ఏరప్రచిన సాకష్ులకే, అంటే ఆయన చనిపోయి
లేచిన తరువాత ఆయనతో కలిసి అనన్పానాలు చేసిన మాకే,
ఆయన పతయ్కష్ంగా కనిపించేలా అనుగహించాడు. 42 దేవుడు
సజీవులకూ మృతులకూ నాయ్యాధిపతిగా నియమించినవాడు
ఈయనే అని పజలకు పకటించి సాకష్మివావ్లని ఆయన మాకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 43 ఆయనలో విశావ్సముంచే వారంతా ఆయన
నామంలో పాపకష్మాపణ పొందుతారని పవకలంతా ఆయనను
గూరిచ్ సాకష్మిసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

యూదేతర విశావ్సుల కి పరిశుదాధ్ తమ్ దిగి రావడం
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44 పేతురు ఈ మాటలు చెబుతూ ఉండగానే అతని బోధ వినన్
వారందరి మీదికీ పరిశుదాధ్ తమ్ దిగాడు. 45 సునన్తి పొందిన
విశావ్సులంతా,అంటేపేతురుతోపాటు వచిచ్నవారంతా, పరిశుదాధ్ తమ్
వరానిన్ యూదేతరుల మీద కూడా దేవుడు కుమమ్రించడం చూసి
ఆశచ్రయ్చకితులయాయ్రు. 46 ఎందుకంటే యూదేతరులు భాషలోల్
మాటాల్ డుతూ దేవుణిణ్ సుత్ తించడం వారు వినాన్రు. 47 అపుప్డు
పేతురు, “మనలాగా పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందిన వీరు నీటి బాపిత్సమ్ం
పొందకుండా ఎవ నా అడుడ్ చెపప్గలరా?” అని చెపిప్ 48యేసుకీసుత్
నామంలోవారుబాపిత్సమ్ంపొందాలనిఆజాఞ్ పించాడు. అటు తరువాత
మరికొనిన్ రోజులు తమ దగగ్ర ఉండమనివారతనిన్ బతిమాలారు.

11
పేతురుయూదేతరులమధయ్తనపరిచరయ్ను సమరిథ్ంచుకోవడం

1 యూదేతరులు కూడా దేవుని వాకుక్ అంగీకరించారని
అపొసత్లులు, యూదయలోని సోదరులు వినాన్రు. 2 పేతురు
యెరూషలేముకు వచిచ్నపుడు సునన్తి పొందినవారు, 3 “నీవు
సునన్తి లేని వారి దగగ్రికి పోయి వారితో భోజనం చేశావు” అని
అతనిని విమరిశ్ంచారు.

4 అందుకు పేతురు మొదట నుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి
ఇలా వివరిసూత్ , 5 “నేను యొపేప్ ఊరిలో పారథ్న చేసుకుంటుంటే,
పారవశయ్ంలో ఒక దరశ్నం చూశాను. దానిలోనాలుగు చెంగులు పటిట్
దింపిన పెదద్ దుపప్టి వంటి ఒక విధ నపాతఆకాశం నుండి దిగినా
దగగ్రికి వచిచ్ంది. 6దానిన్ నేను నిదానించి చూసేత్ భూమి మీద ఉండే
వివిధ రకాల నాలుగు కాళళ్ జంతువులూ అడవి జంతువులూ పాకే
పురుగులూ ఆకాశపకష్ులూ నాకు కనబడాడ్ యి.

7అపుప్డు, ‘పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకుని తిను’ అనే ఒక శబద్ం
నాతోచెపప్డంవినాన్ను. 8అందుకు నేను, ‘వదుద్ పభూ,నిషిదధ్ నది
అపవిత నది ఏదీ నేనెనన్డూ తినలేదు’ అని జవాబిచాచ్ను.
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9 రెండవసారి ఆ శబద్ం ఆకాశం నుండి, ‘దేవుడు పవితం చేసిన
వాటిని నీవు నిషిదధ్ నవిగా ఎంచవదుద్ ’ అని వినిపించింది. 10ఈ
విధంగామూడుసారుల్ జరిగింది. తరువాతఅదంతాఆకాశానికి తిరిగి
వెళిళ్పోయింది.

11వెంటనే సరయనుండినాదగగ్రికివచిచ్నముగుగ్ రుమనుషులు
మేమునన్ ఇంటి దగగ్ర నిలబడాడ్ రు. 12అపుప్డు ఆతమ్, ‘నీవు ఏ భేదం
చూపకుండావారితో కూడావెళ ళ్’అనిఆజాఞ్ పించాడు. ఈఆరుగురు
సోదరులు నాతో వచాచ్రు. మేము కొరేన్లి ఇంటికి వెళాళ్ం. 13అతడు
తన యింటోల్ నిలబడిన దూతను తానెలా చూశాడో చెబుతూ, ‘నీవు
యొపేప్కు మనుషులను పంపి పేతురు అనే పేరునన్ సీమోనును
పిలిపించు. 14నీవూ,నీఇంటివారంతారకష్ణపొందేమాటలుఅతడు
నీతో చెబుతాడు’ అని అనాన్డని తెలియజేశాడు.

15 నేను మాటాల్ డడం మొదలుపెటిట్నపుడు పరిశుదాధ్ తమ్
పారంభంలో మన మీదికి దిగినటుట్ గానే వారి మీదికీ దిగాడు.
16 అపుప్డు, ‘యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమిచాచ్డు గాని మీరు
పరిశుదాధ్ తమ్లో బాపిత్సం పొందుతారు’ అని పభువు చెపిప్న మాట
నేను జాఞ్ పకం చేసుకునాన్ను.

17 “కాబటిట్ పభు న యేసు కీసుత్ లో విశావ్సముంచిన మనకు
అనుగహించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడా అదే వరం ఇసేత్, దేవుణిణ్
అడడ్గించడానికి నేనెవరిన్?” అనివారితో అనాన్డు. 18వారీమాటలు
విని ఇంకేమీ అడుడ్ చెపప్కుండా “అలాగయితే యూదేతరులకు
కూడా దేవుడు నితయ్జీవానిన్ మారుమనసును దయచేశాడు” అని
చెపుప్కొంటూ దేవుణిణ్ మహిమ పరిచారు.

అంతియొకయసంఘం. విశావ్సుల కొతత్ పేరు
19 సెత్ఫను విషయంలో కలిగిన హింస వలన చెదరిపోయిన వారు

యూదులకు తపప్ మరి ఎవరికీ వాకుక్ బోధించకుండా ఫేనీకే, పస్,
అంతియొకయ వరకూ సంచరించారు. 20వారిలో కొంతమంది పస్
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వారూ, కురేనీవారూ అంతియొకయవచిచ్ గీకు వారితోమాటాల్ డుతూ
యేసు పభువును పకటించారు. 21 పభువు హసత్ం వారికి తో
ఉంది. అనేక మంది నమిమ్ పభువు పు తిరిగారు. 22 వారిని
గూరిచ్న సమాచారంయెరూషలేములో ఉనన్ సంఘం విని బరన్బాను
అంతియొకయకు పంపింది.

23 అతడు వచిచ్ వానుగహానిన్ చూసి సంతోషించి, పభువులో
పూరణ్ హృదయంతో నిలిచి ఉండాలని అందరినీ పోతాస్హపరిచాడు.
24 అతడు పరిశుదాధ్ తమ్తో విశావ్సంతో నిండిన మంచి వయ్కి గనుక
చాలామంది పభువును నమామ్రు. 25 బరన్బా సౌలును వెదకడానికి
తారుస్ఊరు వెళిళ్,అతనినివెదికి కనుగొనిఅంతియొకయతోడుకుని
వచాచ్డు. 26 వారు కలిసి ఒక సంవతస్రమంతా సంఘంతో
ఉండి చాలామందికి బోధించారు. అంతియొకయలోని శిషుయ్లను
మొటట్మొదటిసారిగా ‘ ర్సత్వులు’ అనాన్రు.

అంతియొకయ సంఘం యెరూషలేము విశావ్సుల కోసం
సహాయం పంపడం

27 ఆ రోజులోల్ కొంతమంది పవకలు యెరూషలేము నుండి
అంతియొకయ వచాచ్రు. 28వారిలో అగబు అనే ఒకడు నిలబడి,
లోకమంతటా తీవ న కరువు రాబోతునన్దని ఆతమ్ దావ్రా
సూచించాడు. ఇది కాల్ డియస్ చకవరి రోజులోల్ జరిగింది. 29అపుప్డు
శిషుయ్లోల్ పతివారూ తమ శకి కొదీద్ యూదయలోని సోదరులకు
సహయం పంపడానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. 30 వారు అలా చేసి,
బరన్బా,సౌలుల దావ్రా పెదద్లకు డబుబ్ పంపించారు.

12
ఐదవహింసాకాండ. పేతురు చెర

1 ఆ కాలంలో హేరోదు రాజు విశావ్స సమాజంలోని కొంతమందిని
హింసించడం కోసం పటుట్ కునాన్డు. 2 యోహాను సోదరు న
యాకోబును కతిత్తో చంపించాడు. 3 ఇది యూదులకు ఇషట్ంగా
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ఉండడం చూసి, పేతురును కూడా బంధించాడు. అవి పొంగని
రొటెట్ల పండగ రోజులు. 4 అతనిని బంధించి చెరసాలలో వేసి,
పసాక్ పండ న తరువాత పజల ఎదుటికి అతనిని తీసుకురావాలని
ఉదేద్శించి, అతనికి కాపలాగా జటుట్ కు నలుగురు చొపుప్న నాలుగు
నిక దళాలను నియమించాడు. 5పేతురును చెరసాలలోఉంచారు,
అయితే సంఘం అతని కోసం తీవ న ఆసకితో దేవునికి పారథ్న
చేశారు. 6 హేరోదు అతనిని విచారణకు తీసుకుని రావాలని
అనుకుంటూ ఉండగా, ఆ రాతి పేతురు రెండు సంకెళల్ బంధకాలోల్
ఇదద్రు నికుల మధయ్ నిదపోతూ ఉనాన్డు. కాపలా వారు చెరసాల
తలుపుముందు కావలి కాసుత్ నాన్రు.

దూతమూలంగా పేతురు విడుదల
7ఇదుగో,అకసామ్తుత్ గా పభువు దూత అతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు.

అతడునన్ గదిలో వెలుగు పకాశించింది. దూత పేతురును తటిట్ ,
తవ్రగా లెమమ్ని చెపాప్డు. అపుప్డు అతని చేతుల నుంచి సంకెళ ళ్
ఊడి పడాడ్ యి. 8 దూత అతనితో, “నీ నడుం కటుట్ కుని, చెపుప్లు
తోడుకోక్” అని చెపాప్డు. పేతురు అలానే చేశాడు. ఆ న, “ బటట్
వేసుకుని నాతోరా” అనాన్డు. 9అతడు బయటికి వచిచ్ దూత వెంట
వెళిళ్, దూత వలన జరిగింది వాసత్వమేనని తెలియక, తాను దరశ్నం
చూసుత్ నాన్నేమోఅనుకునాన్డు. 10మొదటికావలినీరెండవకావలినీ
దాటి పటట్ణంలోకి వెళేళ్ ఇనుప తలుపు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు అది
దానంతట అదే తెరుచుకుంది. వారు బయటికి వెళిళ్ ఒక వీధి దాటిన
తరువాత దూత అతని దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు.

11 పేతురు తెలివి తెచుచ్కుని, “పభువు తన దూతను పంపి
హేరోదుచేతిలోనుండి,యూదులుతలపెటిట్నవాటనిన్టినుండీననున్
తపిప్ంచాడని ఇపుప్డు నాకు నిజంగా తెలిసింది” అనుకునాన్డు.
12దీనిన్ గహించిన తరువాత అతడుమారుక్ అనే పేరునన్యోహాను
తలిల్ అయిన మరియ ఇంటికి వచాచ్డు. చాలామంది విశావ్సులు
అకక్డ చేరి పారథ్న చేసుత్ నాన్రు.
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13అతడు తలుపు తటిట్నపుప్డు, రొదే అనే ఒక పని పిలల్ తలుపు
తీయడానికివచిచ్ంది. 14ఆమెపేతురు గొంతు గురుపటిట్ , సంతోషంలో
తలుపు తీయకుండానే లోపలికి పరుగెతుత్ కు పోయి, పేతురు తలుపు
దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపింది.

15 అందుకు వారు ఆమెను “నువువ్ పిచిచ్దానివి” అనాన్రు.
అయితే తాను చెపిప్ంది ముమామ్టికీ నిజమని ఆమె చెపిప్నపుప్డు
వారు, “అతనిదూతఅయిఉండవచుచ్”అనాన్రు. 16పేతురు ఇంకా
తలుపు కొడుతూ ఉంటే వారు తలుపు తీసి చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
17 అతడు నెమమ్దిగా ఉండమని వారికి చేతితో గ చేసి, పభువు
తనను చెరసాల నుండి ఎలా బయటికి తెచాచ్డో వారికి చెపిప్
యాకోబుకూ సోదరులకూ ఈ విషయాలు తెలియజేయమని చెపిప్
బయలుదేరి వేరొక చోటికి వెళాళ్డు.

18 తెలల్వారగానే పేతురు ఏమయాయ్డో అని నికులు ఎంతో
గాభరాపడాడ్ రు. 19హేరోదు అతని కోసం వెతికి కనబడక పోయేసరికి
కావలి వారిని పశిన్ంచి వారికి మరణ శికష్ విధించాడు. ఆ తరువాత
హేరోదుయూదయ నుండి సరయ వెళిళ్ అకక్డ నివసించాడు.

హేరోదు దురమ్రణం
20 అపప్టోల్ తూరు, సీదోను వాసుల హేరోదుకు చాలా కోపం

వచిచ్ంది. వారంతా కలిసి, రాజు దగగ్రకి వెళాళ్రు. రాజుకు
నచచ్జెపిప్ సహాయం చేయాలని వారు రాజభవన పరయ్వేకష్కు న
బాల్ సుత్ ను వేడుకునాన్రు. ఎందుకంటే రాజు దేశం నుండి వారి దేశానికి
ఆహారం వసూత్ ఉంది.

21నిరణ్యించినఒకరోజుహేరోదురాజవసాలు ధరించిసింహాసనం
మీద కూరుచ్ని వారికి ఉపనాయ్సమిచాచ్డు. 22 పజలు, “ఇది
దేవుని సవ్రమే గానీమానవునిది కాదు” అని పెదద్గా కేకలు వేశారు.
23అయితే అతడు దేవునికి మహిమను ఆపాదించనందుకు వెంటనే
పభువు దూత అతనిని ఘోర వాయ్ధికి గురిచేశాడు. అతడు
పురుగులు పడి చచాచ్డు.
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24 దేవుని వాకుక్ అంతకంతకూ వాయ్పించింది. 25 బరన్బా, సౌలు
యెరూషలేములోతమసేవనెరవేరిచ్నతరువాతమారుక్అనేపేరునన్
యోహానును వెంటబెటుట్ కుని తిరిగి వచాచ్రు.

13
పౌలు బరన్బాలకు పరిశుదాధ్ తమ్ పిలుపు

1 అంతియొకయలోని ర్సత్వ సంఘంలో బరన్బా, నీగెరు అనే
సుమెయోను, కురేనీ వా న లూకియ, రాషట్ర్పాలకుడు హేరోదుతో
పాటు పెరిగినమనయేను,సౌలు అనే పవకలూబోధకులూ ఉనాన్రు.

2 వారు పభువును ఆరాధిసూత్ ఉపవాసం ఉనన్పుడు,
పరిశుదాధ్ తమ్, “నేను బరన్బాను, సౌలును పిలిచిన పని కోసం
వారిని నాకు కేటాయించండి” అని వారితో చెపాప్డు. 3 విశావ్సులు
ఉపవాసముండి, పారథ్న చేసి వారి మీద చేతులుంచిన తరువాత
వారిని పంపించారు.

పౌలుమొదటి సువార పయాణం
4 కాబటిట్ బరన్బా, సౌలు పరిశుదాధ్ తమ్ పంపగా బయలుదేరి

సెలూకియ వచిచ్ అకక్డ నుండి సముద మారగ్ంలో పస్ దీవ్పానికి
వెళాళ్రు. 5వారు సలమీ అనే ఊరికి చేరుకుని యూదుల సమాజ
మందిరాలోల్ దేవుని వాకుక్ పకటించారు. మారుక్ అనే యోహాను
వారికి సహాయంగా ఉనాన్డు.

6వారు ఆ దీవ్పమంతాతిరిగిపాఫుఅనేఊరికి వచిచ్మంతగాడూ
యూదీయ అబదధ్ పవక అయిన బర్ యేసు అనే ఒకణిణ్ చూశారు.
7 ఇతడు వివేకి అయిన సెరిగ్య పౌలు అనే అధిపతి దగగ్ర
ఉండేవాడు. ఆ అధిపతి దేవుని వాకుక్ వినాలని బరన్బానూ
సౌలునూ పిలిపించాడు.

8 అయితే ఎలుమ (ఈ పేరుకు మాంతికుడు అని అరథ్ం)
ఆ అధిపతిని విశావ్సం నుండి తొలగించాలనే ఉదేద్శంతో వారిని
ఎదిరించాడు. 9 అందుకు పౌలు అని పేరు మారిన సౌలు



అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 xlii అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:20

పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి 10 అతనిని తేరి చూసి, “అపవాది కొడుకా,
నీవు అనిన్ రకాల కపటంతో దురామ్రగ్ంతో నిండి ఉనాన్వు, నీవు
నీతికి విరోధివి, పభువు తినన్ని మారాగ్ లను చెడగొటట్డం మానవా?
11 ఇదిగో, పభువు నీ మీద చెయియ్ ఎతాత్ డు. నీవు కొంతకాలం
గుడిడ్వాడ సూరుయ్ని చూడవు” అని చెపాప్డు. వెంటనే మబూబ్,
చీకటీ అతనిని కమామ్యి, కాబటిట్ అతడు ఎవ నా తనను చెయియ్
పటుట్ కుని నడిపిసాత్ రేమో అని తడుములాడసాగాడు. 12 అధిపతి,
జరిగిన దానిన్ చూసి పభువు బోధకు ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించాడు.

13 తరువాత పౌలు, అతని సహచరులు ఓడ ఎకిక్ పాఫు నుండి
బయలుదేరి పంఫులియా లోని పెరగ్ కు వచాచ్రు. అకక్డ యోహాను
వారిని విడిచిపెటిట్ యెరూషలేము తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

పిసిదియ అంతియొకయ సమాజమందిరంలో పౌలు ఉపదేశం:
విశావ్సం దావ్రానే నిరోద్ షతవ్ం

14 అపుప్డు వారు పెరేగ్ నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోని
అంతియొకయ వచిచ్ విశాంతిదినాన సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్
కూరుచ్నాన్రు. 15 ధరమ్శాసం, పవకల లేఖనాలను చదివిన తరువాత
సమాజ మందిరపు అధికారులు, “సోదరులారా, పజలకు మీరు
ఏ నా పోతాస్హ వాకుక్ చెపాప్లంటే చెపప్ండి” అని అడిగారు.
16అపుప్డు పౌలు నిలబడి చేతితో గ చేసి ఇలా అనాన్డు,

17 “ఇశాయేలీయులారా, దేవుడంటే భయభకులునన్ వారలారా,
వినండి. ఇశాయేలు పజల దేవుడు మన పూరీవ్కులను
ఏరప్రచుకుని, వారు ఐగుపు దేశంలో ఉనన్పుడు ఆ పజలను
అసంఖాయ్కులుగా చేసి, తన భుజబలం చేత వారిని అకక్డ నుండి
తీసుకుని వచాచ్డు.

18 సుమారు నల ఏళ ళ్ అరణయ్ంలో వారిని సహించాడు.
19 కనాను దేశంలో ఏడు జాతుల వారిని నాశనం చేసి వారి దేశాలను
మన పజలకు వారసతవ్ంగా ఇచాచ్డు. 20 ఈ సంఘటనలనీన్
సుమారు 450 సంవతస్రాలు జరిగాయి. ఆ తరువాత సమూయేలు
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పవక వరకూ దేవుడు వారికి నాయ్యాధిపతులను ఇచాచ్డు. 21 ఆ
తరువాత వారు తమకు రాజు కావాలని కోరితే దేవుడు బెనాయ్మీను
గోతికుడూ కీషు కుమారుడూ అయిన సౌలును వారికి నల ఏళళ్
పాటు రాజుగా ఇచాచ్డు. 22తరువాత అతనిని తొలగించిదావీదును
వారికి రాజుగా చేశాడు. ఆయన ‘నేను యెషష్యి కుమారుడు
దావీదును నా ఇషాట్ నుసార న వానిగా కనుగొనాన్ను. అతడు
నా ఉదేద్శాలనీన్ నెరవేరుసాత్ డు’ అని దావీదును గురించి దేవుడు
సాకష్మిచాచ్డు.

23 “అతని సంతానం నుండి దేవుడు తన వాగాద్ నం చొపుప్న
ఇశాయేలు కోసం రకష్కు న యేసును పుటిట్ంచాడు. 24 ఆయన
రాక ముందు యోహాను ఇశాయేలు పజలందరికీ మారుమనసుస్
విషయ న బాపిత్సం పకటించాడు. 25 యోహాను తన పనిని
నెరవేరుసుత్ ండగా, “నేనెవరినని మీరనుకుంటునాన్రు? నేను
ఆయనను కాను. వినండి, నా వెనక ఒకాయన వసుత్ నాన్డు,
ఆయన కాళళ్ చెపుప్లు విపప్డానికి కూడా నేను అరుహ్ డిని కాదు”
అని చెపాప్డు.

26 “సోదరులారా, అబాహాము వంశసుథ్ లారా, దేవుడంటే
భయభకులు గలవారలారా, ఈ రకష్ణ సందేశం మనకే వచిచ్ంది.
27యెరూషలేములోనివసిసుత్ నన్వారు,వారిఅధికారులూ,ఆయనను
గానీ, పతి విశాంతి దినాన చదివే పవకల మాటలను గానీ నిజంగా
గహించక,యేసుకుమరణశికష్విధించిఆపవచనాలను నెరవేరాచ్రు.

28 ఆయనలో మరణానికి తగిన కారణమేమీ కనబడక పోయినా
వారు ఆయనను చంపాలని పిలాతును కోరారు. 29 ఆయనను
గురించి రాసినవనీన్ నెరవేరిన తరువాత వారాయనను మాను మీద
నుండి దింపి సమాధిలో పెటాట్ రు. 30 అయితే దేవుడు చనిపోయిన
వారిలో నుండి ఆయనను లేపాడు. 31 ఆయన గలిలయ నుండి
యెరూషలేముకు తనతో వచిచ్న వారికి చాలా రోజులు కనిపించాడు.
వారే ఇపుప్డు పజలకు ఆయన సాకష్ులుగా ఉనాన్రు. 32 పితరులకు
చేసిన వాగాద్ నాల గురించి మేము మీకు సువార పకటిసుత్ నాన్ం.
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దేవుడు ఈ వాగాద్ నాలను వారి పిలల్ల న మనకు ఇపుప్డు యేసును
మృతులోల్ నుండి లేపడం దావ్రా నెరవేరాచ్డు.”
33 “ ‘నీవునా కుమారుడివి, నేడు నేను నినున్ కనాన్ను’
అని రెండవ కీరనలో కూడా రాసి ఉంది. 34 ఇంకా, ఇక కుళ ళ్
పటట్కుండా ఆయనను మృతులోల్ నుండి లేపడం దావ్రా,
‘దావీదుకు అనుగహించిన పవిత న, నమమ్క న దీవెనలను

నీకిసాత్ ను’
అని చెపాప్డు. 35అందుకే వేరొక కీరనలో,
‘నీ పరిశుదుధ్ ని కుళ ళ్ పటట్నియయ్వు’ అని చెబుతునాన్డు.

36 దావీదు దేవుని సంకలప్ం చొపుప్న తన తరం వారికి సేవ
చేసి కనున్ మూశాడు. 37 తన పితరుల దగగ్ర సమాధి అయి
కుళిళ్పోయాడు గాని, దేవుడు లేపినవాడు కుళ ళ్ పటట్లేదు.
38 కాబటిట్ సోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపకష్మాపణ
పకటిసుత్ నాన్ము.

39మోషేధరమ్శాసంమిమమ్లిన్ ఏ విషయాలోల్ నిరోద్ షులుగా తీరచ్లేక
పోయిందో ఆ విషయాలనిన్టిలో, విశవ్సించే పతివానినీ ఈయనే
నిరోద్ షిగా తీరుసాత్ డని మీకు తెలియాలి. 40కాబటిట్ పవకలు చెపిప్నవి
మీమీదికి రాకుండాజాగతత్ పడండి. అవేవంటే,
41 ‘తిరసక్రిసుత్ నన్ మీరు, విసమ్యం చెందండి, నశించండి.
మీకాలంలో నేను ఒక పని చేసాత్ ను,
ఆ పని ఎవ నామీకు వివరించినామీరెంతమాతమూ నమమ్రు.’ ”

42పౌలు బరన్బాలు వెళిళ్పోతుంటేఈమాటలుమరుసటివిశాంతి
దినాన మళీళ్ చెపాప్లని పజలు బతిమిలాడారు. 43 సమావేశం
ముగిసిన తరువాత చాలామంది యూదులూ, యూదామతంలోకి
మారినవారూ, పౌలునూ బరన్బానూ వెంబడించారు. పౌలు
బరన్బాలు వారితో మాటాల్ డుతూ, దేవుని కృపలో నిలిచి ఉండాలని
వారినిపోతస్హించారు.

యూదుల నుండి పతిఘటన
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44 మరుసటి విశాంతి దినాన దాదాపు ఆ పటట్ణమంతా దేవుని
వాకుక్ వినడానికి సమావేశం అయింది. 45 యూదులు ఆ
జనసమూహాలను చూసి కనున్ కుటిట్ , పౌలు చెపిప్న వాటికి అడడ్ం
చెపిప్ వారిని హేళన చేశారు. 46 అపుప్డు పౌలు బరన్బాలు
రయ్ంగా ఇలా అనాన్రు, “దేవుని వాకుక్ మొదట మీకు చెపప్డం
అవసరమే. అయినామీరుదానిన్ తోసివేసి,మీకుమీరే నితయ్జీవానికి
అయోగుయ్లుగా చేసుకుంటునాన్రు. కాబటిట్ మేము యూదేతరుల
దగగ్రికి వెళత్ నాన్ం. 47 “ఎందుకంటే,
‘నీవు పపంచమంతటా రకష్ణ తెచేచ్వానిగా ఉండేలా నినున్

యూదేతరులకు వెలుగుగా ఉంచాను’
అని పభువుమాకు ఆజాఞ్ పించాడు” అనాన్రు.

48 యూదేతరులు ఆ మాట విని సంతోషించి దేవుని వాకుక్ను
కొనియాడారు. అంతేగాక నితయ్జీవానికి నియమితు న వారంతా
విశవ్సించారు. 49 పభువు వాకుక్ ఆ పదేశమంతటా వాయ్పించింది.
50 అయితే యూదులు భకి మరాయ్దలునన్ సీలనూ ఆ పటట్ణ
పముఖులనూ రెచచ్గొటిట్ పౌలునూ బరన్బానూ హింసల పాలు చేసి,
వారిని తమపాంతం నుండి తరిమేశారు.

51 అయితే పౌలు బరన్బాలు తమ పాద ధూళిని వారికి దులిపి
వేసి ఈకొనియ ఊరికి వచాచ్రు. 52 అయితే శిషుయ్లు ఆనందంతో
పరిశుదాధ్ తమ్తో నిండి ఉనాన్రు.

14
ఈకొనియలోపరిచరయ్

1 ఈకొనియలో ఏం జరిగిందంటే, పౌలు, బరన్బాలు యూదుల
సమాజ మందిరంలో పవేశించి, ఎంత బాగా మాటాల్ డారంటే
చాలామంది యూదులూ గీకులూ విశవ్సించారు. 2 అయితే
అవిధేయు నయూదులుయూదేతరులను రెచచ్గొటిట్ వారిమనసులోల్
సోదరుల మీద దేవ్షం పుటిట్ంచారు.
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3పౌలు,బరన్బాలుపభువుశకితో రయ్ంగామాటలాడుతూఅకక్డ
చాలా కాలం గడిపారు. పభువు వారిదావ్రా సూచకకియలనూ
మహతాక్రాయ్లనూ చేయించి తన కృపా సందేశానిన్ రుజువుచేశాడు.
4ఆ పటట్ణంలోని జనసమూహంలో భేదాలు వచిచ్ కొందరుయూదుల
పకష్ం, మరి కొందరు అపొసత్లుల పకష్ం చేరారు. 5 యూదేతరులూ
యూదులూ తమ అధికారులతో కలిసి పౌలు బరన్బాలను బాధించి
రాళ ళ్ రువివ్ చంపాలని అనుకునాన్రు.

6వారు ఆ సంగతి తెలుసుకుని లుకయోనియపాంతంలోని లుస,
దెరేబ్ పటట్ణాలకూ చుటుట్ పకక్ల పదేశానికీపారిపోయిఅకక్డ సువార
పకటించారు.

లుస, దెరేబ్ పటట్ణాలోల్
7 లుసలో కాళ ళ్ చచుచ్బడిన ఒకడునాన్డు. 8 అతడు పుటుట్

కుంటివాడు,ఎనన్డూనడవలేదు. 9అతడుపౌలుమాటలాడుతుంటే
వినాన్డు. పౌలుసూటిగాఅతని పుచూసి,బాగుపడడానికిఅతనికి
విశావ్సమునన్దని గమనించి, 10 “లేచి నిలబడు” అని బిగగ్రగా
అనగానే అతడు ఒకక్ ఉదుటున లేచి నడవసాగాడు.

11 పజలు పౌలు చేసిన దానిన్ చూసి, లుకయోనియ భాషలో,
“దేవుళ ళ్ మానవ రూపంలో మన దగగ్రికి వచాచ్రు” అని కేకలు
వేసి, 12బరన్బాకు జూస్ అనీ, పౌలు ముఖయ్ పసంగి కాబటిట్ అతనికి
హెరేమ్ అనీ పేరుల్ పెటాట్ రు. 13 పటట్ణానికి ఎదురుగా ఉనన్ జూస్
దేవుడి పూజారి, ఎడల్నూ పూల దండలనూ పటట్ణ ముఖదావ్రం
దగగ్రకి తీసుకుని వచిచ్ సమూహంతో కలిసి,వారికి బలి అరిప్ంచాలని
చూశాడు.

14 అపొసత్లులు బరన్బా, పౌలు ఈ సంగతి విని, తమ బటట్లు
చింపుకుని సమూహంలోకి చొరబడి 15 “అయయ్లారా, మీరెందుకిలా
చేసుత్ నాన్రు? మేము కూడా మీలాంటి మానవమాతులమే. మీరు
ఇలాంటి పనికిమాలిన వాటిని విడిచిపెటిట్ , ఆకాశానీన్ భూమినీ
సముదానీన్ వాటిలో ఉండే సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచిన జీవంగల దేవుని
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పు తిరగాలని మీకు సువార పకటిసుత్ నాన్ం. 16 ఆయన గతించిన
కాలాలోల్ మనుషులందరినీ తమ సొంత మారాగ్ లోల్ నడవనిచాచ్డు.
17 అయినా ఆయన మేలు చేసూత్ ఆకాశం నుండి మీకు వరాష్ నీన్,
ఫలవంత న రుతువులనూ దయచేసూత్ , ఆహారం అనుగహిసూత్ ,
ఉలాల్ సంతో మీ హృదయాలను నింపుతూ, తన గురించిన సాకష్ ం
నిలిపి ఉంచాడు.”

18 వారు ఆ విధంగా ఎంతగా చెపిప్నా సరే, తమకు బలి
అరిప్ంచకుండా ఆ గుంపులను ఆపడం చాలా కషట్మయింది.

లుసలోపౌలును రాళళ్తో కొటట్డం
19 అంతియొకయ, ఈకొనియ నుండి యూదులు వచిచ్

జనానిన్ తమ పు తిపుప్కుని, పౌలు మీద రాళ ళ్ రువివ్ అతడు
చనిపోయాడనుకుని పటట్ణం బయటికి అతనిని ఈడిచ్వేశారు.
20 అయితే శిషుయ్లు అతని చుటూట్ నిలిచి ఉండగా అతడు లేచి
పటట్ణంలో పవేశించి, మరుసటి రోజు బరన్బాతో కూడ దెరేబ్కు
వెళిళ్పోయాడు.

21 వారు ఆ పటట్ణంలో సువార పకటించి చాలా
మందిని శిషుయ్లుగా చేసిన తరువాత లుసకూ ఈకొనియకూ
అంతియొకయకూ తిరిగి వచాచ్రు. 22 శిషుయ్ల మనసులను
దృఢపరచి, విశావ్సంలో నిలకడగా ఉండాలనీ, దేవుని రాజయ్ంలో
పవేశించాలంటే అనేక హింసలు పొందాలనీవారినిపోతస్హించారు.

సంఘాలోల్ పెదద్లను నియమించడం. అంతియొకయకు తిరిగి
రాక

23 పతి సంఘంలో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి ఉపవాసముండి
పారథ్న చేసి, వారు నమిమ్న పభువుకు వారిని అపప్గించారు.
24 తరువాత పిసిదియ పాంతమంతటా సంచరించి పంఫూలియ
వచాచ్రు.

25వారు పెరేగ్లో వాకుక్ బోధించి, అతాత్ లియ వెళాళ్రు. 26అకక్డ
నుండి ఓడ ఎకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ం మొదట దేవుని
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కృపకు అపప్గించుకుని, బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగి
వచాచ్రు. 27 వారు వచిచ్ సంఘానిన్ సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు
తో చేసిన పనులనిన్టినీ, యూదేతరులు విశవ్సించడానికి ఆయన
దావ్రం తెరచిన సంగతీ వివరించారు.

28ఆ తరువాతవారు శిషుయ్ల దగగ్ర చాలాకాలం గడిపారు.

15
యెరూషలేము పెదద్ల సభ: సునన్తి గురించి చరచ్

1 యూదయ నుండి కొందరు వచిచ్, “మోషే నియమించిన
విశావ్సులకు సునన్తి పొందితేనే గాని మీకు రకష్ణ లేదు” అని
విశావ్సులకు బోధిసూత్ ఉనాన్రు.

2పౌలుకు, బరన్బాకు వారితో తీవ నవాదోపవాదాలు జరిగాయి.
ఈ సమసయ్ గురించి పౌలు బరన్బాలు, ఇంకా మరి కొంతమంది
యెరూషలేములోని అపొసత్లుల, పెదద్ల దగగ్రికి వెళాళ్లని సోదరులు
నిశచ్యించారు. 3 కాబటిట్ సంఘం వారిని సాగనంపగా, వారు
ఫేనీకే, సమరయ పాంతాల దావ్రా వెళత్ , యూదేతరులు దేవుని
పు తిరిగిన సంగతి తెలియజేసి సోదరులందరికి మహానందం
కలగజేశారు.

4వారు యెరూషలేము చేరగానే సంఘం, అపొసత్లులూ పెదద్లూ
వారికి సావ్గతం పలికారు. దేవుడు తమకు తో చేసిన వాటనిన్టినీ
వారు వివరించారు. 5కానీ పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సు న కొందరు
లేచి, యూదేతరులకు సునన్తి చేయించాలనీ, మోషే ధరమ్శాసానిన్
పాటించేలావారికి ఆజాఞ్ పించాలనీ చెపాప్రు.

6 అపుప్డు అపొసత్లులూ పెదద్లూ ఈ సంగతి గూరిచ్
ఆలోచించడానికి సమావేశమయాయ్రు. చాలాచరచ్ జరిగిన తరువాత
పేతురు లేచి వారితో ఇలా అనాన్డు.

ర్సత్వ సేవ్చఛ్కు అనుకూలంగా పేతురు వాదం



అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 xlix అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17

7 “సోదరులారా, యూదేతరులు నా నోట సువార విని
విశవ్సించేలా మీలో నుండి ననున్ ఆరంభ దినాలోల్ దేవుడు
ఎనున్కునాన్డని మీకు తెలుసు. 8హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడు
పరిశుదాధ్ తమ్ను మనకు ఇచిచ్నటేట్ , వారికీ ఇచిచ్, తాను వారిని
సీవ్కరించినటుట్ గా వెలల్డి పరిచాడు. 9 మనకీ వారికీ ఏ తేడా
చూపకుండా వారి హృదయాలను విశావ్సంతో పవితపరచాడు.
10 కాబటిట్ మన పూరీవ్కులు గానీ మనం గానీ మోయలేని కాడిని
శిషుయ్ల మెడ మీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుణిణ్ పరీ సుత్ నాన్రు?
11 పభు న యేసు కృప దావ్రా మనం రకష్ణ పొందుతామని మనం
నముమ్తునాన్ం గదా? అలాగేవారూ రకష్ణపొందుతారు.”

పౌలు బరన్బాలసాకష్ ం
12 అపుప్డు బరన్బా, పౌలు తమ దావ్రా దేవుడు యూదేతరులోల్

చేసినసూచకకియలనూమహతాక్రాయ్లనూవివరిసుత్ ంటే సభఅంతా
నిశశ్బద్ంగా ఆలకించింది.

యాకోబు సమీకష్
13 వారు చెపప్డం ముగించిన తరువాత యాకోబు లేచి ఇలా

అనాన్డు, “సోదరులారా, నా మాట వినండి. 14 యూదేతరులోల్
నుండి దేవుడు తన నామం కోసం ఒక జనానిన్ ఏరప్రచుకోడానికి
వారిని మొదట ఎలా కటా ంచాడో సీమోను తెలియజేశాడు.
15ఇందుకు పవకలమాటలు సరిపోతునాన్యి. ఎలాగంటే,
16 ‘ఆ తరువాత నేను తిరిగి వసాత్ ను.
మనుషులోల్ మిగిలినవారూ,
నానామం ఎవ తే ధరించారో
ఆయూదేతరులందరూ, పభువును వెదకేలా
17 పడిపోయిన దావీదు గుడారానిన్ తిరిగి నిరిమ్సాత్ ననీ పా న వాటిని

తిరిగి కటిట్ వాటిని నిలబెడతాననీ
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18 అనాదికాలం నుండి ఈ సంగతులను తెలియజేసిన పభువు
సెలవిసుత్ నాన్డు’

అని రాసి ఉంది.
యూదేతరులను ధరమ్శాసం కిందికి తేకూడదు

19 “కాబటిట్ యూదేతరులోల్ నుండి దేవుని పు తిరిగే వారిని
మనం కషట్పెటట్కుండా 20 విగహ సంబంధ న అపవితతనూ
జారతావ్నీన్ విసరిజ్ంచాలనీ, గొంతు నులిమి చంపిన దానిన్, రకానీన్
తినకూడదనీ, వారికి ఉతత్రం రాసి పంపాలని నా అభిపాయం.
21 ఎందుకంటే, సమాజ మందిరాలోల్ పతి విశాంతిదినాన మోషే
లేఖనాలను చదువుతూ తరతరాల నుండిదానిన్ పకటించేవారు పతి
పటట్ణంలో ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.

22 అపుప్డు సోదరులోల్ ముఖుయ్ న బరస్బాబ్ అనే పేరునన్
యూదానూ సీలనూ ఎనున్కుని, వారిని పౌలు, బరన్బాలతో
అంతియొకయ పంపడం మంచిదని అపొసత్లులకూ పెదద్లకూ
సంఘమంతటికీ తోచింది.

23 వారు ఇలా రాసి పంపారు. “అపొసత్లులూ పెదద్లూ
సోదరులూ అయిన మేము అంతియొకయ, సిరియా, కిలికియలోని
యూదేతరు న సోదరులకు, శుభాకాంకష్లతో చెపిప్ రాసుత్ నన్ది,
24 కొందరు మా దగగ్ర నుండి వెళిళ్ తమ బోధతో మిమమ్లిన్ గాబరా
పెటిట్ , మీ మనసులను చెరుపుతునాన్రని వినాన్ం. వారికి మేము
ఏ అధికారమూ ఇవవ్లేదు. 25 కాబటిట్ కొందరిని ఎనున్కుని, మన
పభు న యేసు కీసుత్ కోసం పాణాలకు తెగించిన బరన్బా, పౌలు
అనే 26 మన పియ మితులతో కూడా వారిని మీ దగగ్రికి పంపడం
మంచిదని మాకందరికీ ఏకాభిపాయం కలిగింది. 27 అందువలన
మన పియ న యూదానూ సీలనూ పంపుతునాన్ం. వారు కూడా
నోటిమాటతోఈ విషయాలుమీకు తెలియజేసాత్ రు.

28 ‘విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటినీ, రకానీన్, గొంతు నులిమి
చంపిన దానినీ తినకూడదు. జారతావ్నికి దూరంగా ఉండాలి’
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29 అనే తపప్నిస న వీటి కంటే ఎకుక్ న ఏ భారానీన్ మీ మీద
మోపకూడదని, పరిశుదాధ్ తమ్కూ మాకూ అనిపించింది. వీటికి
దూరంగా ఉండి జాగతత్ పడితే అదిమీకు మేలు. సెలవు.”

30 ఆ న వారు వీడోక్లు పలికి అంతియొకయ వచిచ్ శిషుయ్లను
సమకూరిచ్ ఆ ఉతత్రం ఇచాచ్రు. 31 వారు దానిన్ చదువుకుని
పోతాస్హం పొంది సంతోషించారు. 32 యూదా, సీల కూడా
పవక నందున వారు చాలా మాటలతో సోదరులను ఆదరించి
బలపరిచారు. 33 వారు అకక్డ కొంతకాలం గడిపిన తరువాత,
వారిని పంపిన 34 వారి దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్డానికి, సోదరులు
వారిని పశాంతంగా సాగనంపారు. 35 అయితే పౌలు బరన్బా
అంతియొకయలోనే ఉండి అనేకమందికి పభువును బోధిసూత్
పకటిసూత్ ఉనాన్రు.

పౌలు రెండవ సువార పయాణం
36కొనిన్ రోజు నతరువాతపౌలు “ఏఏపటట్ణాలోల్ పభువువాకుక్

పకటించామోఆ పతి పటట్ణంలో ఉనన్ సోదరుల దగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్,
వారెలాఉనాన్రో చూదాద్ ం” అని బరన్బాతో అనాన్డు.

37 అపుప్డు మారుక్ అనే పేరునన్ యోహానును వెంటబెటుట్ కుని
వెళళ్డానికి బరన్బా ఇషట్పడాడ్ డు. 38 అయితే పౌలు పంఫులియలో
పరిచరయ్కు తమతో రాకుండా విడిచి వెళిళ్పోయిన వాణిణ్
వెంటబెటుట్ కుని పోవడం భావయ్ం కాదని తలంచాడు. 39 ఇదద్రి
మధయ్ తీవ న భేదాభిపాయం రావడంతో వారు ఒకరి నొకరు విడిచి
వే పోయారు. బరన్బా, మారుక్ను వెంటబెటుట్ కుని ఓడ ఎకిక్ పస్
వెళాళ్డు.

40 పౌలు సీలను ఎంపిక చేసుకుని, సోదరులు తనను పభువు
కృపకు అపప్గించగా బయలుదేరి, 41 సంఘాలను బలపరుసూత్
సిరియా కిలికియ దేశాల గుండా పయాణం చేశాడు.
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16
తిమోతి పరిచయం

1పౌలు, దెరేబ్ లుస పటట్ణాలకు వచాచ్డు. అకక్డ తిమోతి అనే
ఒక శిషుయ్డునాన్డు. అతనితలిల్ విశావ్సిఅయినఒకయూదు వనిత.
తండి గీసు దేశసుథ్ డు. 2తిమోతికిలుస,ఈకొనియలోఉనన్సోదరుల
మధయ్ మంచి పేరు ఉంది. 3 అతడు తనతో కూడ రావాలని పౌలు
కోరి, అతని తండి గీసు దేశసుథ్ డని ఆ పదేశంలోని యూదులందరికీ
తెలుసు గనక వారిని బటిట్ అతనికి సునన్తి చేయించాడు.

4 వారు ఆ పటట్ణాల దావ్రా వెళత్ , యెరూషలేములో ఉనన్
అపొసత్లులూ పెదద్లూ నిరణ్యించిన విధులను పాటించేలా వాటిని
వారికి అందజేశారు. 5 కాబటిట్ సంఘాలు విశావ్సంలో బలపడి,
పతిరోజూసంఖయ్లో పెరిగాయి.

ఆతమ్మారగ్నిరేద్శం. మాసిదోనియదరశ్నం
6 ఆసియా పాంతంలో వాకుక్ చెపప్వదద్ని పరిశుదాధ్ తమ్ వారిని

వారించాడు, అపుప్డు వారు ఫుగియ, గలతీయ పదేశాల దావ్రా
వెళాళ్రు. ముసియ దగగ్రికి వచిచ్ బితూనియ వెళళ్డానికి పయతన్ం
చేశారు గానీ 7యేసు ఆతమ్ వారిని వెళళ్నివవ్లేదు.

8 అందుకని వారు ముసియ దాటిపోయి తోయకు వచాచ్రు.
9అపుప్డు మాసిదోనియవాసి ఒకడు కనిపించి, ‘నీవుమాసిదోనియ
వచిచ్ మాకు సహాయం చెయియ్’ అని అతనిని పిలుసుత్ నన్టుట్
రాతి సమయంలో పౌలుకు దరశ్నం వచిచ్ంది. 10 అతనికి ఆ
దరశ్నం వచిచ్నపుడు వారికి సువార పకటించడానికి దేవుడు
మమమ్లిన్ పిలిచాడని మేము నిశచ్యించుకుని వెంటనేమాసిదోనియ
బయలుదేరడానికి పయతన్ం చేశాము.

11మేము తోయ నుండి ఓడలో నేరుగా సమొతాకెకు, మరుసటి
రోజు నెయపొలి, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కి వచాచ్ము.
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ఫిలిపిప్లోపరిచరయ్. ఐరోపాఖండంలోమొదటివిశావ్సి లూదియ
మారుప్

12 మాసిదోనియ దేశంలో ఆ పాంతానికి అది ముఖయ్ పటట్ణం,
రోమీయుల వలస పదేశం. మేము కొనిన్ రోజులు ఆ పటట్ణంలో
ఉనాన్ం. 13 విశాంతి దినాన ఊరి బయటి దావ్రం దాటి నదీ తీరాన
పారథ్నాసథ్లం ఉంటుందని అనుకునాన్ము. మేము అకక్డ కూరుచ్ని,
అకక్డికి వచిచ్న సీలతోమాటాల్ డాం.

14 లూదియ అనే దేవుని ఆరాధకురాలు ఒకామె మా మాటలు
వినన్ది. ఆమె ఊదారంగు బటట్లు అమేమ్ది. ఆమెది తుయ ర
పటట్ణం. పౌలు చెపేప్ మాటలను శదధ్గా వినేలా పభువు ఆమె
హృదయంతెరచాడు. 15ఆమె,ఆమెఇంటివారూబాపిత్సంపొందారు.
“నేను పభువులో విశావ్సం గలదానిన్ అని మీరు భావిసేత్, నా ఇంటికి
వచిచ్ ఉండాలి,” అని ఆమెమమమ్లిన్ బలవంతం చేసింది.

దయాయ్నిన్ వదిలించడం. పౌలు సీలలకు దెబబ్లు
16మరొక రోజు మేము పారథ్నాసథ్లానికి వెళత్ ఉంటే సోదె చెపేప్

దయయ్ం పటిట్న ఒక యువతిమాకు ఎదు ంది. ఆమెసోదె చెబుతూ
తనయజమానులకు చాలాలాభం సంపాదించేది.

17 ఆమె పౌలునూ మమమ్లిన్ వెంబడిసూత్ , “వీరు సరోవ్నన్తు న
దేవుని సేవకులు. వీరు మీకు రకష్ణమారగ్ం పకటిసుత్ నాన్రు” అని
కేకలు వేసి చెపిప్ంది. 18ఆమె ఇలాగే చాలా రోజులు చేసూత్ వచిచ్ంది.
కాబటిట్ పౌలు చాలా చికాకు పడి ఆమె పు తిరిగి, “నీవు ఈమెను
వదలిబయటికివెళిళ్పోమనియేసుకీసుత్ నామంలోఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను”
అని ఆ దయయ్ంతో చెపాప్డు. వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయింది.

19ఆమెయజమానులు ఆమెయజమానులు పోయిందని చూసి,
పౌలునూసీలనూపటుట్ కొని రచచ్బండకు అధికారుల దగగ్రికిఈడుచ్కు
పోయారు. 20 నాయ్యాధిపతుల దగగ్రికి వారిని తీసుకు వచిచ్,
“వీరు యూదు ఉండి 21 రోమీయుల న మనం అంగీకరించని,
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పాటించని ఆచారాలు పకటిసూత్ , మన పటట్ణానిన్ అలల్కలోల్ లం
చేసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్రు.

22 అపుప్డు జనసమూహమంతా వారి మీదికి దొమీమ్గా వచిచ్ంది.
నాయ్యాధిపతులు వారి బటట్లు లాగేసి బెతాత్ లతో కొటాట్ లని
ఆజాఞ్ పించారు. 23 వారు చాలా దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో
పడేసి, భదంగా ఉంచాలని చెరసాల అధికారికి ఆజాఞ్ పించారు.
24 అతడు ఆ ఆజఞ్ను పాటించి, వారిని లోపలి చెరసాలలోకి తోసి,
కాళళ్ను రెండు కొయయ్ దుంగల మధయ్ బిగించాడు.

దు అధికారిమారుప్
25 మధయ్రాతి సమయంలో పౌలు, సీలలు పారథ్న

చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటే యితర దీలు
వింటునాన్రు. 26 అపుప్డు అకసామ్తుత్ గా పెదద్ భూకంపం వచిచ్ంది,
చెరసాల పునాదులు కదిలి పోయాయి, వెంటనే తలుపులనీన్
తెరుచుకునాన్యి, అందరి సంకెళ ళ్ ఊడిపోయాయి.

27 అంతలో చెరసాల అధికారి నిద లేచి, చెరసాల తలుపులనీన్
తెరచి ఉండడం చూసి, దీలు పారిపోయారనుకుని, కతిత్ దూసి,
ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు. 28 అయితే పౌలు, “నీవు ఏ హానీ
చేసుకోవదుద్ ,మేమంతా ఇకక్డే ఉనాన్ం,” అనాన్డు.

29చెరసాలఅధికారి దీపాలు తెమమ్ని చెపిప్ వేగంగాలోపలికి వచిచ్,
వణుకుతూపౌలు, సీలలకుసాషాట్ ంగ పడి, 30వారినిబయటికి తెచిచ్,
“అయయ్లారా, రకష్ణపొందాలంటేనేనేమిచేయాలి?” అనిఅడిగాడు.
31 అందుకు వారు, “పభు న యేసులో విశావ్సముంచు, అపుప్డు
నువూవ్, నీ ఇంటివారూ రకష్ణ పొందుతారు” అని చెపిప్ 32 అతనికీ
అతని ఇంటోల్ ఉనన్వారందరికీ దేవునివాకుక్ బోధించారు. 33రాతిఆ
సమయంలోనేచెరసాలఅధికారివారినితీసుకు వచిచ్,వారిగాయాలు
కడిగాడు. వెంటనేఅతడూఅతనిఇంటివారంతాబాపిత్సంపొందారు.
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34 అతడు పౌలు సీలలను తన ఇంటికి తీసికెళిళ్ భోజనం పెటిట్ ,
తానుదేవునిలోవిశావ్సముంచినందుకు తనఇంటివారందరితోకూడ
ఆనందించాడు.

35 తెలల్వారగానే, వారిని విడిచిపెటట్ండని చెపప్డానికి
నాయ్యాధికారులు భటులను పంపారు. 36 చెరసాల అధికారి ఈ
మాటలు పౌలుకు తెలియజేసి, “మిమమ్లిన్ విడుదల చేయమని
నాయ్యాధికారులు కబురు పంపారు, కాబటిట్ మీరిపుప్డు బయలుదేరి
మంగా వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు.
37 అయితే పౌలు వారితో “వారు నాయ్యం విచారించకుండానే

రోమీయుల న మమమ్లిన్ బహిరంగంగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో
వేయించి, ఇపుప్డు రహసయ్ంగా వెళళ్గొడతారా? మేము ఒపుప్కోము.
వారే వచిచ్ మమమ్లిన్ బయటికి తీసుకు రావాలి” అని చెపాప్డు.

38 భటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధికారులకు తెలియజేశారు.
పౌలు సీలలు రోమీయులని విని వారు భయపడాడ్ రు. ఆ
నాయ్యాధికారులు వచిచ్ 39వారిని బతిమాలుకుని చెరసాల బయటికి
తీసుకుపోయి, పటట్ణం విడిచి వెళళ్ండని వారిని పాధేయపడాడ్ రు.
40 పౌలు, సీల చెరసాల నుండి బయటికి వచిచ్ లూదియ ఇంటికి
వెళాళ్రు. వారు సోదరులను చూసి, వారిని పోతస్హించి ఆ పటట్ణం
నుండి బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు.

17
తెసస్లోనిక సంఘసాథ్ పన

1వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్ నియ పటట్ణాల మీదుగా తెసస్లోనిక
పటట్ణానికి వచాచ్రు. అకక్డ యూదుల సమాజ మందిరం ఒకటి
ఉంది. 2పౌలు తన అలవాటు పకారం అలవాటు పకారం మూడు
విశాంతి దినాలు లేఖనాలోల్ నుండి వారితో తరిక్ంచాడు. 3 కీసుత్
హింసలు అనుభవించి మృతులోల్ నుండి లేవడం తపప్నిసరి అని
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లేఖనాలను విపిప్ వివరించాడు. “నేను మీకు పకటించే యేసే కీసుత్ ”
అని తెలియజేశాడు.

4 కొంతమంది యూదులు ఒపుప్కుని పౌలు సీలలతో కలిశారు.
వారిలోభకిపరు న గీకువారూ,చాలమందిపముఖు నసీలు కూడా
ఉనాన్రు.

యూదుల వయ్తిరేకత
5అయితేఆబోధను నమమ్నియూదులు అసూయతోనిండిపోయి,

వాయ్పార వీధులోల్ తిరిగే కొంతమంది పోకిరీ వాళళ్ను వెంటబెటుట్ కుని
గుంపు కూరిచ్ పటట్ణమంతాపెదద్ అలల్రి సృషిట్ంచారు. వారుయాసోను
ఇంటి మీద దాడి చేసి, పౌలు సీలలను జనం మధయ్కు తీసుకు
వెళాళ్లనుకునాన్రు.

6 అయితే వారు కనబడక పోయేసరికి యాసోనునూ
మరి కొంతమంది సోదరులనూ ఆ పటట్ణ అధికారుల దగగ్రికి
ఈడుచ్కుపోయి, “భూలోకానిన్ తలకిందులు చేసిన వారు ఇకక్డికి
కూడా వచాచ్రు. యాసోను వీరిని తన ఇంటోల్ పెటుట్ కునాన్డు.
7 వీరంతా యేసు అనే వేరొక రాజునాన్డని చెబుతూ సీజరు
చటాట్ లకు విరోధంగా నడుచుకుంటునాన్రు” అని కేకలు వేశారు.
8 జనసమూహం అధికారులూ ఈ మాటలు విని ఆందోళనపడాడ్ రు.
9 వారు యాసోను దగగ్రా మిగతావారి దగగ్రా జామీను తీసుకుని
వారిని విడుదల చేశారు.

బెరయాలోపరిచరయ్
10 సోదరులు అదే రాతి పౌలునూ సీలనూ బెరయ ఊరికి

పంపించారు. వారు వచిచ్యూదుల సమాజమందిరంలోకి వెళాళ్రు.
11 వీరు తెసస్లోనికలో ఉనన్వారి కంటే ఉనన్త భావాలు గలవారు.
ఎందుకంటే వీరు శదధ్తోవాకాయ్నిన్ అంగీకరించి,పౌలు, సీలలు చెపిప్న
సంగతులు అలా ఉనాన్యో లేవో అని పతి రోజూ లేఖనాలను తరచి
చూసూత్ వచాచ్రు. 12 అందుచేత వారిలో చాలామంది నమామ్రు.
పముఖ గీకు సీలూ,పురుషులూ విశవ్సించారు.
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13అయితేబెరయలో కూడాపౌలు దేవునివాకుక్ పకటిసుత్ నాన్డని
తెసస్లోనికలోని యూదులు తెలుసుకుని అకక్డికి కూడా వచిచ్
జనానిన్ రెచచ్గొటిట్ అలల్రి రేపారు. 14 వెంటనే సోదరులు పౌలును
సముదం వరకూ పంపారు. సీల, తిమోతి, అకక్డే ఉండిపోయారు.

15 పౌలును సాగనంపడానికి వెళిళ్న వారు అతనిని ఏతెనుస్
పటట్ణం వరకూ తెచాచ్రు. సీల, తిమోతి సాధయ్ నంత తొందరగా
తన దగగ్రికి రావాలనిపౌలు,వారిదావ్రా కబురు పంపాడు.

ఏతెనుస్లోపౌలు
16పౌలు ఏతెనుస్లో వారి కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్డు. ఆ పటట్ణం

నిండా ఉనన్ విగహాలను గమనించి అతని ఆతమ్ పరితపించింది.
17 అందుచేత సమాజ మందిరంలో యూదులతోనూ దేవుణిణ్
ఆరాధించే వారితోనూ, వాయ్పార వీధులోల్ పతి రోజూ వచిచ్పోయే
వారితోనూ చరిచ్సూత్ వచాచ్డు.

18 ఎపికూరీయుల సోత్ యికుల వరాగ్ నికి చెందిన కొంతమంది
తతవ్వేతత్లు అతనితో వాదించారు. కొంతమంది, “ఈవాగుడుకాయ
చెపేప్ది ఏమిటి” అని చెపుప్కునాన్రు. అతడు యేసుని గూరీచ్,
చనిపోయిన వారు తిరిగి బతకడం గూరీచ్ పకటించాడు కాబటిట్
మరి కొంత మంది, “ఇతడు మనకు తెలియని దేవుళళ్ను పచారం
చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు. 19వారు అతనిని వెంటబెటుట్ కుని
అరియోపగు అనే సమాఖయ్ దగగ్రికి తీసుకుపోయి, “నీవు చెబుతునన్
ఈ కొతత్ బోధ మేము తెలుసుకోవచాచ్? 20 నీవు కొనిన్ వింత
విషయాలు మాకు వినిపిసుత్ నాన్వు. అందుచేత వీటి అరథ్మేంటో
మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది” అని చెపాప్రు.

21 ఏతెనుస్ పజలూ, అకక్డ నివసించే విదేశీయులూ ఏదో ఒక
కొతత్ విషయం చెపప్డంలో, వినడంలో మాతమే తమ సమయానిన్
గడిపేవారు.

అరియోపగు సభలోపౌలు ఉపనాయ్సం
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22పౌలుఅరియోపగు సభనుదేద్శించి, “ఏతెనుస్వాసులారా,మీరు
అనిన్ విషయాలోల్ చాలా మతభకి గలవారని నేను గమనిసుత్ నాన్ను.
23 నేను దారిన పోతుంటే మీరు పూజించే వాటిని చూశాను. అకక్డ
ఒక బలిపీఠం నాకు కనబడింది. దాని మీద “తెలియని దేవునికి”
అని రాసి ఉంది. కాబటిట్ మీరు తెలియకుండా దేనిని ఆరాధిసుత్ నాన్రో
దానినే నేను మీకు తెలియజేసుత్ నాన్ను.

24 విశావ్నీన్, దానిలోని సమసాత్ నీన్ చేసిన దేవుడు, తానే
ఆకాశానికీ భూమికీ పభువు కాబటిట్ చేతులతో చేసిన ఆలయాలోల్
నివసించడు. 25 ఆయనే అందరికీ జీవానీన్ ఊపిరినీ తకిక్న
అనిన్ంటినీ దయచేసేవాడు. కాబటిట్ తనకు ఏదో అకక్ర ఉనన్టుట్ గా
మనుషులు చేతులతో చేసే సేవలు అందుకోడు.

26 ఆయన ఒకక్ మనిషి నుండి లోకమంతటిలో నివసించే అనిన్
జాతుల మనుషులను చేసి, వారి కోసం కాలాలను నియమించాడు.
నివసించే సరిహదుద్ లను ఏరప్రిచాడు. 27 అందుచేత వారు దేవుణిణ్
వెతికి తమ తాము ఆయనను కనుగొనాలి. వాసత్వానికి ఆయన
మనలో ఎవరికీ దూరంగా ఉండేవాడు కాదు. ఎందుకంటే,

28మనం ఆయనలో బతుకుతునాన్ం,
ఆయనలోనేమన కదలికలూ ఉనికీ ఉనాన్యి.
‘మనమాయన సంతానం,’
అనిమీ కవులు కూడా కొందరు చెపాప్రు.
29 కాబటిట్ మనం దేవుని సంతానం గదా, దేవతవ్ం అనేది

మనుషులు తమ ఆలోచనా పుణాయ్లతో చెకిక్న బంగారు, వెండి,
రాతిబొమమ్లను పోలి ఉంటుందని అనుకోకూడదు.

30 ఆ ఆజాఞ్ న కాలాలను దేవుడు చూసీ చూడనటుట్ గా ఉనాన్డు.
ఇపుప్ తే మానవులందరూ అంతటా పశాచ్తాత్ ప పడాలని అందరికీ
ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. 31ఎందుకంటే తాను నియమించిన వయ్కితో నీతిని
బటిట్ లోకానికి తీరుప్ తీరేచ్ ఒక రోజు నిరణ్యించాడు. మృతులోల్
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నుండి ఆయనను లేపాడు కాబటిట్ దీనిన్ నమమ్డానికి అందరికీ ఆధారం
కలగజేశాడు.”

32 మృతులు చనిపోయి తిరిగి లేవడం గురించి ఎతెనుస్ వారు
వినన్పుప్డు కొంతమంది ఎగతాళి చేశారు. మరి కొంతమంది దీనిన్
గురించి నీవు చెపేప్ది మరొకసారి వింటామని చెపాప్రు. 33 ఆ
తరువాత పౌలు వారి దగగ్ర నుండి వెళిళ్పోయాడు. 34 అయితే
కొంతమంది అతనితో చేరి విశవ్సించారు. వారిలో అరియోపగీతు
వా న దియొనూసియ, దమరి అనే ఒక సీ, వీరితోబాటు మరి
కొంతమంది కూడా ఉనాన్రు.

18
కొరింతులోపౌలు

1 ఆ తరువాత పౌలు ఏతెనుస్ నుండి బయలుదేరి కొరింతుకు
వచాచ్డు.

2పొంతు వంశానికి చెందిన అకుల అనే ఒక యూదుడినీ అతని
భారయ్ పిసిక్లల్నూ కనుగొనాన్డు. యూదులంతారోమ్నగరానిన్ విడిచి
వెళాళ్లని కాల్ డియస్ చకవరి కొదిద్ కాలం కితమే ఆజఞ్ జారీ చేసిన
కారణం చేత, వారు ఇటలీ నుంచి కొదిద్ కాలం కితమే ఈ పటట్ణానికి
తరలి వచాచ్రు. 3వారి వృతిత్ డేరాలు కుటట్డం. పౌలు వృతిత్ కూడా
అదే కాబటిట్ అతడు వారితో నివసిసూత్ కలిసి పని చేశాడు.

4 అతడు పతి విశాంతిదినాన సమాజ మందిరంలో యూదులతో,
గీకు వారితో తరిక్సూత్ వారిని ఒపిప్సూత్ వచాచ్డు. 5 సీల, తిమోతిలు
మాసిదోనియ నుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు వాకుక్ బోధించడంలో
మరింతగా నిమగన్మయాయ్డు. అతనిలో ఆతమ్ కలిగించే ఆసకివలల్
యేసే కీసత్నియూదులకు బలంగాసాకష్మిసుత్ నాన్డు.

6 ఆ యూదులు అతనిని ఎదిరించి దూషించారు. అతడు తన
బటట్లు దులుపుకుని, “మీ రకం మీ తలమీదే ఉండుగాక. నేను
నిరోద్ షిని. ఇకనుండినేనుయూదేతరులదగగ్రికి వెళాత్ ను”అనివారితో
చెపిప్ 7 అకక్డ నుండి వెళిళ్, వభకి గల తితియస్ యూసుత్ అనే
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అతని ఇంటికి వచాచ్డు. అతని ఇలుల్ సమాజమందిరానిన్ ఆనుకుని
ఉంది.

8 ఆ సమాజ మందిరం అధికారి కిసుప్ కుటుంబ సమేతంగా
పభువులో విశావ్సముంచాడు. ఇంకా కొరింతు పౌరులోల్ చాలామంది
విని, విశవ్సించి బాపిత్సం పొందారు. 9 పభువు రాతివేళ దరశ్నంలో,
“నీవు భయపడకుండా మాటాల్ డు. మౌనంగా ఉండవదుద్ .
10 ఎందుకంటే నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, హాని చేయడానికి నీ
మీదికి ఎవడూ రాడు. ఈపటట్ణంలోనాకు చెందినవారు చాలామంది
ఉనాన్రు” అనిపౌలుతో చెపాప్డు.

11 అతడు వారి మధయ్ దేవుని వాకుక్ బోధిసూత్ , ఒకటినన్ర
సంవతస్రాలు అకక్డ నివసించాడు.

గలిల్యో నిరల్కష్ం
12 గలిల్యో అకయకు గవరన్రుగా ఉనన్ రోజులోల్ యూదులంతా

ఏక పౌలు మీదికి లేచి నాయ్యపీఠం ముందుకి అతణిణ్ తీసుకుని
వచాచ్రు. 13 “వీడు ధరమ్శాసానికి విరుదధ్ంగా దేవుణిణ్ ఆరాధించడానికి
పజలను పేరేపిసుత్ నాన్డు” అని ఆరోపణ చేశారు.

14 పౌలు మాటాల్ డడం పారంభించినపుడు గలిల్యో,
“యూదులారా, ఈ వివాదం ఏదో ఒక అనాయ్యానికో, ఒక చెడడ్
నేరానికో సంబంధించిన తే నేను మీ మాట సహనంగా వినడం
నాయ్యమే. 15 ఇది ఏదో ఉపదేశం గురించో, పేరుల గురించో, మీ
ధరమ్శాసం గురించో వాదన అయితే ఆ విషయం మీరే చూసుకోండి.
ఇలాంటి వాటి గురించి విచారణ చేయడానికి నాకు మనసు లేదు”
అని యూదులతో చెపిప్ 16 వారిని నాయ్యపీఠం దగగ్ర నుండి
పంపివేశాడు.

17 అపుప్డు అందరూ సమాజ మందిరం అధికారి సోసెత్నేసును
పటుట్ కుని నాయ్యపీఠం దగగ్ర కొటట్సాగారు. అయితే ఈ సంగతులేవీ
గలిల్యో పటిట్ంచుకోలేదు.

పౌలుమొకుక్బడి
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18 పౌలు ఇంకా చాలా రోజులు అకక్డే ఉండి చివరికి వారి
దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్డు. కెంకేయ ఓడరేవులో తన నాజీరు
వత సంబంధ న జుటుట్ కతిత్రించుకుని పిసిక్లల్, అకులతో కలిసి
సిరియాకు బయలుదేరాడు.

19వారు ఎఫెసు వచిచ్నపుప్డు పౌలు వారిని అకక్డ విడిచి పెటిట్
తాను మాతం సమాజ మందిరంలో పవేశించి యూదులతో వాదిసూత్
ఉనాన్డు. 20వారు ఇంక కొంతకాలం తమతో ఉండమని పౌలును
బతిమాలారు. 21అతడు అంగీకరించక దేవుని చితత్ తే మరొకసారి
వసాత్ నని చెపిప్ వారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుని ఓడ ఎకిక్ ఎఫెసు నుండి
బయలుదేరాడు.

22 తరువాత సరయ రేవులో దిగి యెరూషలేము వెళిళ్, అకక్డి
సంఘానిన్ పలకరించి, అంతియొకయకు వచాచ్డు. 23 అకక్డ
కొంతకాలం ఉనన్ తరువాత బయలుదేరి వరసగా గలిలయ
పాంతంలో,ఫుగియలో సంచరిసూత్ శిషుయ్లందరినీ సిథ్రపరిచాడు.

ఎఫెసులో అపొలోల్
24 అలెగాజ్ ండియా వా న అపొలోల్ అనే ఒక యూదుడు ఎఫెసు

వచాచ్డు. అతడు గొపప్ విదావ్ంసుడు, లేఖనాలోల్ పావీణయ్త
కలిగినవాడు. 25అతడు పభువుమారగ్ంలోఉపదేశంపొంది,ఆతమ్లో
తీవత కలిగి, యేసును గూరిచ్ అనరగ్ళంగా, సప్షట్ంగా మాటాల్ డుతూ,
సమాజ మందిరాలోల్ రయ్ంగా బోధించడం మొదలు పెటాట్ డు. కానీ
అతనికియోహాను బాపిత్సం గురించిమాతమేతెలుసు.

26 పిసిక్లల్, అకుల అతని గురించి విని, అతనిని చేరుచ్కుని
దేవునిమారగ్ం గురించిపూరిగా విశదపరిచారు. 27తరువాత అతడు
అకయ వెళాళ్లని తలంచినపుప్డు అకక్డి విశావ్సులకు ఉతత్రాలు
రాసి అతనిని చేరుచ్కోమని అకక్డి సోదరులను పోతాస్హపరిచారు.
అతడు అకక్డికి వచిచ్, వ కృపచేత విశవ్సించిన వారికి చాలా
సహాయం చేశాడు. 28 లేఖనాల ఆధారంతో యేసే కీసత్ని రుజువు
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పరుసూత్ , బహిరంగంగా యూదుల వాదానిన్ గటిట్గా ఖండిసూత్
వచాచ్డు.

19
ఎఫెసులోయోహాను శిషయ్గణం ర్సత్వులు కావడం

1 అపొలోల్ కొరింథులో ఉనన్పుప్డు జరిగిందేమంటే, పౌలు
మనయ్ పాంతాలోల్ సంచరించి ఎఫెసుకు వచిచ్నపుప్డు కొందరు
శిషుయ్లు అతనికి కనిపించారు. వారిని, “మీరు నముమ్కునన్పుప్డు
పరిశుదాధ్ తమ్ను పొందారా?” అని అడిగాడు. 2 వారు, “అసలు
పరిశుదాధ్ తమ్ను గురించి మేము వినలేదు” అని చెపాప్రు. 3అపుప్డు
పౌలు, “అలా తేమీరు ఎలాంటి బాపిత్సం పొందారు?” అని అడగాగ్ ,
వారు, “యోహాను బాపిత్సం” అని చెపాప్రు.

4 అందుకు పౌలు, “యోహాను తన వెనక వచేచ్ వాడిలో,
అంటేయేసులో విశావ్సముంచాలని పజలతో చెబుతూ, పశాచ్తాత్ పం
విషయ న బాపిత్సమిచాచ్డు” అని చెపాప్డు. 5వారు ఆ మాటలు
విని పభు నయేసు నామంలోబాపిత్సం పొందారు.

6 తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచినపుడు పరిశుదాధ్ తమ్
వారి మీదికి వచాచ్డు. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడటం,
పవచించడం మొదలుపెటాట్ రు. 7 వారందరూ సుమారు పనెన్ండు
మంది పురుషులు.

సమాజమందిరంలో ఆ న తురనున్ అనే వాడి బడిలో పౌలు
బోధనలు

8 తరువాత పౌలు సమాజ మందిరంలోకి వెళిళ్ పసంగిసూత్ ,
దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ తరిక్సూత్ , ఒపిప్సూత్ , రయ్ంగా మాటాల్ డుతూ
మూడు నెలలు గడిపాడు. 9 అయితే కొందరు తమ హృదయాలను
కఠినం చేసుకుని అతనిని తిరసక్రించి, జనసమూహం ఎదుట కీసుత్
మారాగ్ నిన్ దూషిసూత్ వచాచ్రు. కాబటిట్ అతడు వారిని విడిచిపెటిట్ ,
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శిషుయ్లను వారి నుండి వేరు చేసి పతిరోజూ తురనున్ అనే అతని
బడిలో చరిచ్సూత్ వచాచ్డు.

10 రెండు సంవతస్రాల పాటు ఈ విధంగా జరిగింది. కాబటిట్
యూదులు, గీకులు, ఆసియలో నివసించే వారంతా పభువు వాకుక్
వినాన్రు.

పౌలు చేసిన అదుభ్తాలు
11 అంతేగాక దేవుడు పౌలు చేత కళ ళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే

అదుభ్తాలను చేయించాడు. 12 అతని శరీరానికి తాకిన
చేతిగుడడ్లయినా, నడికటల్యినా రోగుల దగగ్రికి తెసేత్ వారి రోగాలు
పోయాయి, దురాతమ్లు కూడా వదలిపోయాయి. 13 అపుప్డు
దేశసంచారం చేసే యూదు మాంతికులు కొందరు తమ సవ్లాభం
కోసం యేసు నామం ఉపయోగిసూత్ , “పౌలు పకటించే యేసు తోడు,
మిమమ్లిన్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను” అని చెపిప్, దురాతమ్లు పటిట్నవారి
పభు నయేసు పేరు ఉచఛ్రించడానికిపూనుకునాన్రు.

14సెక్వఅనేఒకయూదు పధానయాజకుని కొడుకులు ఏడుగురు
కూడా ఆ విధంగా చేసుత్ నాన్రు. 15 అందుకు ఆ దురాతమ్, “నాకు
యేసు ఎవరో తెలుసు, పౌలు కూడా తెలుసు గాని, మీరెవరు?”
అని వారిని అడిగింది. 16 ఆ దురాతమ్ పటిట్నవాడు ఎగిరి మీద పడి
వారిని లొంగదీసుకోవడంతో ఆ దురాతమ్ గెలిచింది. అందుచేత ఆ
మంతగాళ ళ్ గాయాలతో బటట్లేల్కుండాపారిపోయారు.

17 ఈ సంగతి ఎఫెసులో నివసించే యూదులకు, గీకువారికి
తెలిసినపుప్డు వారందరికీ భయం వేసింది కాబటిట్ పభు న యేసు
నామానికిఘనత కలిగింది. 18విశవ్సించినవారుచాలామంది వచిచ్,
తమ దురామ్రగ్ కియలను ఒపుప్కునాన్రు.

19అంతేగాకమాంతిక విదయ్ అభయ్సించినవారుచాలామంది తమ
పుసత్కాలను తెచిచ్, అందరూ చూసుత్ ండగావాటిని కాలిచ్వేశారు. లెకక్
చూసినపుప్డు వాటి విలువ యా వేల వెండి నాణాలు అయింది.
20అంత పభావ సహితంగా పభువువాకుక్ వాయ్పించింది.
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21పౌలు ఎఫెసులో పరిచరయ్ ముగించిన తరువాతమాసిదోనియ,
అకయదేశాలమారగ్ంలోయెరూషలేము వెళాళ్లని ఆతమ్లో ఉదేద్శించి
‘నేనుఅకక్డికి వెళిళ్నతరువాతరోమ్నగరానిన్ కూడాచూడాలి’అని
నిరణ్యించుకునాన్డు.

22 అపుప్డు తన పరిచారకులోల్ తిమోతి, ఎరసుత్ అనే ఇదద్రిని
మాసిదోనియ పంపించి తాను మాతం ఆసియలో కొంతకాలం
నిలిచిపోయాడు.

ఎఫెసులో కంసాలుల ఆగడం
23 ఆ రోజులోల్ కీసుత్ మారగ్ం గురించి అకక్డ చాలా అలల్రి

చెలరేగింది. 24 ఎలాగంటే, దేమేతి అనే ఒక కంసాలి డయానా
దేవతకు వెండి విగహాలను చేయిసూత్ అకక్డి పనివారికి మంచి
ఆదాయం కలిప్ంచేవాడు.

25 అతడు వారిని, ఆ వృతిత్లో ఉనన్ ఇతరులను పోగుచేసి
వారితో, “ఈ పని దావ్రా మనకి మంచి ఆదాయం వసూత్ మన
జీవనోపాధి బాగా జరుగుతూ ఉందని మీకు తెలుసు. 26అయితేఈ
పౌలు, చేతులతో చేసిన విగహాలు నిజ న దేవుళ ళ్ కారని బోధించి,
ఎఫెసులో మాతమే కాక మొతత్ం ఆసియా అంతట చాలామంది
పజలను పెడదారి పటిట్ంచాడని మీరు వినాన్రు, చూశారు కూడా.
27 గామన వృతిత్ మీద శదధ్ తగిగ్పోవడమేకాక, డయానాదేవసాథ్ నం
కూడ నిరల్ నికి గు , ఆసియా అంతటా, ఇంకా భూలోకమంతటా
పూజలందుకుంటునన్ ఈమె పభావం తగిగ్పోతుందేమో అని నాకు
భయం వేసుత్ నన్ది” అనివారితో చెపాప్డు.

28 వారు అది విని ఉగు పోయి, “ఎఫెసీయుల డయానా
మహాదేవి” అని కేకలు వేశారు. 29 దానితో పటట్ణం బహ
గందరగోళంగా తయా ంది. వెంటనే వారు పౌలుతో పయాణ
వచిచ్న మాసిదోనియాకు చెందిన గాయి, అరిసాత్ రుక్లను పటుట్ కుని
దొమీమ్గా అకక్డి నాటక పదరశ్నశాలలోకి ఈడుచ్కు పోయారు.
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30పౌలుఆజనసమూహంపో నసభదగగ్రికి వెళాళ్లనుకునాన్డు
గాని, శిషుయ్లు అతనిని వెళళ్నియయ్లేదు. 31 అంతేగాక ఆసియా
దేశాధికారులోల్ అతని సేన్హితులు కొందరు అతనికి కబురు పంపి,
“నీవునాటక పదరశ్నశాలలోకి వెళళ్వదుద్ ” అని నచచ్జెపాప్రు.

32ఆసభ గందరగోళంగాఉంది. కొందరు ఒక రకంగా,మరికొందరు
మరో రకంగా కేకలు వేసుత్ నాన్రు. అసలు తామెందుకు అకక్డ
గుమిగూడామో చాలా మందికి తెలియనే లేదు. 33 అపుప్డు
యూదులు అలెగాజ్ ండరును ముందుకు తోసి అతనిని జనం ఎదుటికి
తెచాచ్రు. అలెగాజ్ ండర్ చేతితో గ చేసి ఆ పజలకు వివరణ
ఇవావ్లని చూశాడు. 34 అయితే అతడు యూదుడని వారికి తెలిసి
అందరూమూకుమమ్డిగా రెండు గంటల సేపు ‘ఎఫెసీయుల డయానా
మహాదేవి’ అని నినాదాలు చేశారు.

35 అపుప్డు ఊరి కరణం సమూహానిన్ సముదాయించి, “ఎఫెసు
వాసులారా, ఎఫెసు పటట్ణం డయానా మహాదేవికీ ఆకాశం నుండి
పడిన పవిత శిలకూ ధరమ్కర అని తెలియని వారెవరు? 36 ఈ
సంగతులు తిరుగులేనివి కాబటిట్ మీరు శాంతం వహించి ఏ
విషయంలోనూ తొందరపడకపోతేమంచిది.

37మీరు ఈ వయ్కులను తీసికొచాచ్రు గదా, వీరు గుడిని దోచుకునన్
వారా? మన దేవతను దూషించారా? 38 దేమేతికీ అతనితో ఉనన్
కంసాలులకూ వీరి మీద ఆరోపణలు ఏ నా ఉంటే నాయ్యసభలు
జరుగుతునాన్యి, అధికారులు ఉనాన్రు కాబటిట్ వారు ఒకరి
ఒకరు వాయ్జయ్ం వేయవచుచ్. 39 అయితే మీరు ఇతర సంగతులను
గురించి విచారణ చేయాలనుకుంటే అవి కమ న సభలోనే
పరిషాక్రమవుతాయి.

40మనం ఈ గందరగోళం గూరిచ్ చెపప్దగిన కారణం ఏమీ లేదు
గనక,ఈరోజుజరిగినఅలల్రిని గురించిఅధికారులుమన విచారణ
జరుపుతారేమోఅనిభయంగాఉంది. ఈవిధంగాగుంపుకూడడానికి
తగిన కారణం ఏం చెబుతాం?” అని వారితో అనాన్డు. 41అతడలా
చెపిప్ సభను ముగించేశాడు.
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20
మాసిదోనియ, గీసుల గుండాపౌలుయెరూషలేము పయాణం

1ఆఅలల్రి సదుద్ మణిగినతరువాతపౌలు శిషుయ్లను దగగ్రికి పిలిచి
పోతాస్హకవాకుక్లు చెపిప్వారి దగగ్ర సెలవుతీసుకునిమాసిదోనియ
బయలుదేరాడు.

2 ఆ పాంతాలనీన్ తిరిగి అకక్డి విశావ్సులను పోతస్హించి గీసు
వచాచ్డు. 3 అతడు అకక్డ మూడు నెలలు గడిపిన తరువాత
ఓడ సిరియా వెళాళ్లని భావించాడు గానీ అకక్డి యూదులు
అతని కుట చేసుత్ నాన్రని తెలిసి తిరిగి మాసిదోనియ వెళళ్డానికి
నిరణ్యించుకునాన్డు.

4ఫురస్ కుమారుడు, బెరయఊరికి చెందిన సోపతు, తెసస్లోనిక
వారు అరిసాత్ రుక్, సెకుందు, దెరెబ్ ఊరివాడు గాయి, తిమోతి,
ఆసియా దేశాలకు చెందిన తుకికు, తోఫిము, అతనితో వచాచ్రు.
5 అయితే వారంతా ముందుగా వెళిళ్ తోయలో మా కోసం ఎదురు
చూసుత్ నాన్రు.

తోయలోపౌలు చరయ్లు
6 మేము పులియని పిండితో చేసే రొటెట్ల పండగ దినాలు

పూరయాయ్క ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపిప్ విడిచి పెటిట్ ఐదు రోజులు పయాణించి
తోయచేరుకుని వారి దగగ్ర ఏడు రోజులు గడిపాం.

7 ఆదివారం నాడు మేము రొటెట్ విరవడానికి సమకూడినపుప్డు
పౌలు తరువాతి రోజు వెళళ్వలసి ఉంది కాబటిట్ అతడు వారితో
అరథ్రాతి దాకా విసత్రించి మాటాల్ డుతూ ఉండిపోయాడు. 8మేము
సమావేశ న మేడగదిలో చాలా దీపాలు ఉనాన్యి. 9 పౌలు
చాలాసేపు పసంగిసుత్ ంటే కిటికీలో కూరుచ్నన్ ఐతుకు అనేయువకుడు
గాఢ నిదలో మునిగి జోగి, మూడవ అంతసుత్ నుండి జారి కింద పడి
చనిపోయాడు.

10 అపుప్డు పౌలు కిందికి వెళిళ్ అతని మీద పడుకుని
కౌగలించుకుని, “మీరిక గాభరా పడవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే
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అతడుబతికేఉనాన్డు”అనివారితోచెపాప్డు. 11అతడుమళీళ్ కి
వచిచ్ రొటెట్ విరిచి భుజించి తెలల్వారే వరకూ వారితో ఎనోన్ విషయాలు
మాటాల్ డి బయలుదేరాడు. 12సజీవంగా ఉనన్ ఆయువకుణిణ్ తీసుకు
వచిచ్నపుప్డు వారికి గొపప్ ఆదరణ కలిగింది.

మిలేతుకు
13మేము ఓడ ఎకిక్ అసుస్ అనే పాంతానికి వెళిళ్ అకక్డ పౌలుని

ఎకిక్ంచుకోవాలని ముందుగా బయలేద్రాం. తాను అకక్డివరకూ
కాలి నడకను రావాలని ఉదేద్శించి పౌలు మమమ్లిన్ ఆ విధంగా
ఆదేశించాడు. 14 అసుస్లో అతడు మాతో కలిసిన తరువాత
మేమంతా కలిసిమితిలేనే వచాచ్ం.

15 అకక్డ నుండి బయలుదేరి మరునాటికి కీయోసు దీవ్పానికి
ఎదురుగా వచాచ్ం. మరునాటికి సమొసు చేరుకుని ఆ తరువాతి
రోజుకి మిలేతు చేరుకునాన్ం. 16 సాధయ్ తే పెంతెకొసుత్ రోజున
యెరూషలేములో ఉండాలని పౌలు తవ్రపడుతునాన్డు కాబటిట్
ఆసియలో కాలయాపన చేయకుండా ఎఫెసును దాటి వెళిళ్పోవాలని
అతడు నిశచ్యించుకునాన్డు.

ఎఫెసు సంఘపెదద్లతోపౌలు
17అతడుమిలేతులోఉండగానేఎఫెసులోనిపెదద్లకు కబురు పెటిట్

వారిని పిలిపించాడు. 18వారు వచిచ్నపుడు వారితో ఇలా అనాన్డు,
“నేను ఆసియలో కాలు మోపిన రోజు నుండి మీ మధయ్ ఏ విధంగా
ఉనాన్నోమీకే తెలుసు.

19యూదుల కుటల వలన నాకు విషమ పరీకష్లు సంభవించినా
కనీన్టితోనూ, సంపూరణ్ న వినయభావంతోనూ పభువుకు సేవ
చేశానని మీకు తెలుసు. 20 మీకు పయోజనకర న దేనినీ
నేను దాచుకోకుండా బహిరంగంగా, ఇంటింటికీ తిరిగి బోధించాను.
21 అంతేకాక, దేవుని ఎదుట పశాచ్తాత్ ప పడి మన పభు న యేసు
కీసుత్ లో విశావ్సముంచాలని యూదులకూ, గీసు దేశసుత్ లకూ ఏ
విధంగాసాకష్ ం ఇసుత్ నాన్నో, అంతామీకు తెలుసు.
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22 “ఇదిగో, ఇపుప్డు నేను ఆతమ్ నిరబ్ంధంలో యెరూషలేము
వెళత్ నాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవిసాత్ యో నాకు తెలియదు.
23కానీ, పరిశుదాధ్ తమ్ పతి పటట్ణంలో సాకష్మిసూత్ నా కోసం సంకెళ ళ్,
హింసలూ వేచి ఉనాన్యని చెపాప్డనిమాతం తెలుసు.

24 అయితే దేవుని కృపా సువారను గురించి సాకష్ ం ఇవవ్డంలో
నాజీవిత ల య్నిన్, పభు నయేసు వలన నేనుపొందిన పరిచరయ్ను
పూరి చేయడం కోసం నా పాణానిన్ నాకెంత మాతం పియంగా
ఎంచుకోవడంలేదు. 25ఇదిగో,దేవునిరాజయ్ం గురించిపకటిసూత్ నేను
మీ మధయ్ తిరుగుతూ ఉనాన్ను. మీరెవరూ ఇక మీదట నా ముఖం
చూడరనినాకుతెలుసు. 26కాబటిట్ మీఅందరిరకంవిషయంలోనేను
నిరోద్ షిననిమిమమ్లేన్సాకష్ ంగాపెడుతునాన్ను. 27ఎందుకంటే దేవుని
సంకలాప్నిన్ మీకుపూరిగా పకటించకుండా నేనేమీదాచుకోలేదు.

28 “పభువు తన సవ్రకమిచిచ్ సంపాదించిన సంఘానిన్ కాయడం
కోసం పరిశుదాధ్ తమ్ మిమమ్లిన్ దేనికి అధయ్కష్ులుగా నియమించాడో ఆ
మంద అంతటిని గురించీ, మీమటుట్ కు మిమమ్లిన్ గురించీ జాగతత్గా
ఉండండి. 29నాకు తెలుసు, నేను వెళిళ్పోయిన వెంటనే కూర న
తోడేళ ళ్ వంటివారుమీలోపవేశిసాత్ రు. వారుమంద జాలిచూపరు.

30 అంతేకాక శిషుయ్లను తమతో ఈడుచ్కుపోవడం కోసం దారి
మళిళ్ంచే మాటలు పలికే వయ్కులు మీలో నుండే బయలుదేరుతారు.
31 కాబటిట్ మూడు సంవతస్రాలుగా నేను రాతింబగళ ళ్ కనీన్ళళ్తో
మీలో పతి ఒకక్రికీ ఎడతెగక బుదిధ్ నేరప్డం మానలేదని
గురుంచుకుని మెలకువగా ఉండండి.

32 ఇపుప్డు దేవునికీ, ఆయన కృపావాకాయ్నికీ మిమమ్లిన్
అపప్గిసుత్ నాన్ను. ఆయన మీకు మాభివృదిధ్ కలగజేయటానికీ
పరిశుదుధ్ లందరితో వారసతవ్ం అనుగహించడానికీ శకిశాలి. 33 నేను
ఎవరి వెండినిగానీ, బంగారానిన్గానీ, వసాలుగానీ ఆశించలేదు.
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34నా అవసరాల నిమితత్ం, నాతో ఉనన్వారి నిమితత్ం ఈ నా చేతులు
కషట్పడాడ్ యనిమీకు తెలుసు.

35 మీరు కూడా అదే విధంగా పయాసపడి బలహీనులను
సంర ంచాలనీ, ‘పుచుచ్ కోవడం కంటే ఇవవ్డం ధనయ్కర నది’ అని
పభు న యేసు చెపిప్నమాటలు జాఞ్ పకం చేసుకోవాలనీ, నేను అనిన్
విషయాలోల్ మీకు ఆదరశ్ంగా నిలిచాను.”

36అతడు ఈ విధంగా చెపిప్మోకరించి వారందరితో కలిసి పారథ్న
చేశాడు. 37అపుప్డు వారంతా చాలా ఏడిచ్ పౌలును కౌగలించుకుని
ముదుద్ పెటుట్ కునాన్రు. 38మరి ముఖయ్ంగా, “మీరు ఇక మీదట నా
ముఖం చూడరు” అని అతడు చెపిప్న మాటను బటిట్ వారు ఎంతో
దుఃఖిసూత్ ఓడ వరకూ అతనినిసాగనంపారు.

21
తూరు పటట్ణానికి పయాణం

1మేము వారిని విడిచి ఓడ ఎకిక్ నేరుగా వెళిళ్ కోసు పటట్ణానికి,
మరునాడు రొదు పటట్ణానికి, అకక్డ నుంచి పతర రేవుకు వచాచ్ం.
2అకక్డ ఫేనీకే బయలుదేరుతునన్ ఒక ఓడను చూసిదానిలోఎకాక్ం.
3 దాని వెళత్ కుప కనిపిసూత్ ఉండగా దానికి ఎడమ పకక్గా
పయాణించి, సిరియా పుగా వెళిళ్, తూరులో దిగాం. అకక్డ
ఓడలోని సరుకు దిగుమతి చెయాయ్లిస్ ఉంది.

యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని పౌలుకు హెచచ్రిక
4 మేమకక్డి శిషుయ్లను కలుసుకుని అకక్డ ఏడు రోజులు

ఉనాన్ం. వారు ఆతమ్ దావ్రా “నీవు యెరూషలేములో కాలు
పెటట్వదుద్ ” అని పౌలుతో చెపాప్రు. 5 ఆ రోజులు గడిచిన
తరువాతమేముపయాణ నపుప్డువారంతాభారాయ్పిలల్లతోవచిచ్
మమమ్లిన్ పటట్ణం బయటి వరకూ సాగనంపారు. వారూ, మేమూ
సముదతీరంలో మోకాళళ్ పారిథ్ంచి ఒకరి దగగ్ర మరొకరు సెలవు
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తీసుకునాన్ం. 6మేము ఓడ ఎకిక్న తరువాత వారు తమ ఇళళ్కు
తిరిగి వెళాళ్రు.

7మేము తూరు నుండి పయాణించి, తొలెమాయికి వచిచ్, అకక్డి
సోదరులను పలకరించి వారి దగగ్ర ఒక రోజు గడిపాం. 8మరునాడు
బయలుదేరి సరయవచిచ్, అపొసత్లులు నియమించిన ఏడుగురిలో
ఒక న సువారికుడు ఫిలిపుప్ ఇంటికి వచిచ్ అతనితో ఉనాన్ం.
9 పవచన వరం ఉనన్ నలుగురు కుమారెలు అతనికి ఉనాన్రు.
వారంతా కనయ్లు.

యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని మళీల్ హెచచ్రిక
10 మేమకక్డ చాలా రోజులు ఉనాన్ం. అగబు అనే ఒక

పవక యూదయ నుండి వచాచ్డు. 11 అతడు వచిచ్ పౌలు
నడికటుట్ తీసుకుని, దానితో తన చేతులను కాళళ్ను కటుట్ కుని,
“యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్ గల వయ్కిని
ఈ విధంగా బంధించి, యూదేతరుల చేతికి అపప్గిసాత్ రని
పరిశుదాధ్ తమ్ చెబుతునాన్డు” అనాన్డు. 12 ఈ మాట వినన్పుప్డు
మేమూ, అకక్డివారూ యెరూషలేముకు వెళళ్వదద్ని పౌలును
బతిమాలుకొనాన్ం. 13 కానీ పౌలు, “ఇదేమిటి? మీరు ఏడిచ్ నా
గుండె బదద్లు చేసుత్ నాన్రు? నేను పభు యేసు నామం నిమితత్ం
యెరూషలేములో బంధకాలకే కాదు, చనిపోవడానికి తం సిదధ్ంగా
ఉనాన్ను” అని చెపాప్డు. 14 అతడు మనసు మారుచ్కోడని
గహించాక మేము, “పభువు చితత్ం జరుగుతుంది గాక” అని
ఊరుకునాన్ం.

యెరూషలేములోపౌలు
15 ఆ రోజులు గడచిన తరువాత మాకు కావలసిన సామగి

తీసుకునియెరూషలేముకు పయాణించాం. 16మాతో కలిసి సరయ
నుంచి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటి నుండి శిషుయ్డుగా ఉనన్ పసు
వాసి మాన్సోను దగగ్రికి మమమ్లిన్ తీసుకుపోయారు. అతని ఇంటోల్
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మాకు బస ఏరాప్టు చేశారు. 17మేముయెరూషలేము చేరినపుప్డు
సోదరులు మమమ్లిన్ సంతోషంతో చేరుచ్కునాన్రు.

18 మరునాడు పెదద్లంతా అకక్డికి వచిచ్నపుడు పౌలు మాతో
కలిసియాకోబు దగగ్రికి వచాచ్డు. 19 అతడు వారిని కుశల పశన్లు
అడిగి,తనపరిచరయ్ వలన దేవుడుయూదేతరులోల్ చేసినకారాయ్లను
వివరంగా తెలియజెపాప్డు.

20 అది విని వారు దేవుణిణ్ మహిమపరచి అతనితో, “సోదరా,
యూదులోల్ విశావ్సులు ఎనిన్ వేలమంది ఉనాన్రో చూశావు గదా?
వారంతా ధరమ్శాసంలో ఆసకి గలవారు. 21 యూదేతరుల మధయ్
నివసించే యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి చేయకూడదనీ, మన
ఆచారాలను పాటించకూడదనీ నీవు చెపప్డం వలన వారంతా
మోషేను విడిచిపెటాట్ లని నీవు బోధిసుత్ నన్టుట్ గా ఇకక్డి వారికి
సమాచారం ఉంది.

22 కాబటిట్ మనమేం చేదాద్ ం? నీవు వచిచ్న సంగతి వారికి
తపప్కుండా తెలుసుత్ ంది. 23 మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చెయియ్.
మొకుక్బడి ఉనన్ నలుగురు వయ్కులు మా దగగ్ర ఉనాన్రు. 24 నీవు
వారిని తీసుకుపోయి వారితో కూడా శుదిధ్ చేసుకుని, వారు తల
రం చేయించుకోడానికి అయేయ్ ఖరుచ్ నువేవ్ భరించు. అపుప్డు
నినున్ గూరిచ్ తాము వినన్ సమాచారం నిజం కాదనీ, నువువ్ కూడా
ధరమ్శాసానిన్యథావిధిగాపాటించే వయ్కివనీ వీరు గహిసాత్ రు.

25 అయితే విశవ్సించిన యూదేతరుల విషయంలో విగహాలకు
అరిప్ంచిన వాటినీ, రకానీన్, వారికి రాశాం, జారతావ్నీన్ మానాలని
నిరణ్యించివారికి రాశాం” అని చెపాప్రు.

26 కాబటిట్ పౌలు ఆ మరునాడు మొకుక్బడి ఉనన్ ఆ వయ్కులను
వెంటబెటుట్ కుని వెళిళ్, వారితో కలిసి శుదిధ్ చేసుకుని, దేవాలయంలో
పవేశించి, వారందరి పకష్ంగా కానుక అరిప్ంచే వరకూ శుదిధ్దినాలు
నెరవేరుసాత్ నని చెపాప్డు.
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ఆలయంలోయూదులు పౌలును బంధించడం
27 ఏడు రోజులు పూరి కావచిచ్నపుప్డు ఆసియ నుండి వచిచ్న

యూదులు దేవాలయంలో అతనిన్ చూసి, బలవంతంగా పటుట్ కుని
అకక్డి పజలందరినీ కలవర పరచి 28 “ఇశాయేలీయులారా, వచిచ్
సహాయం చేయండి. పజలకీ, ధరమ్శాసానికీ, ఈ సథ్లానికీ విరోధంగా
అందరికీ, అనిన్చోటాల్ బోధిసుత్ నన్వాడు వీడే. గా వీడు గీకు వారిని
దేవాలయంలోకి తెచిచ్ ఈ పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ అపవితం చేశాడు” అని
కేకలు వేశారు.

29 ఎఫెసు వా న తోఫిము అంతకు ముందు పౌలుతో కలిసి
ఉండడంవారు చూశారు కాబటిట్ పౌలు అతణిణ్ కూడా దేవాలయంలోకి
తీసుకుని వచాచ్డని వారు భావించారు. 30 పటట్ణమంతా
గందరగోళంగా ఉంది. పజలు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెతుత్ కు
వచిచ్, పౌలును పటుట్ కుని దేవాలయంలో నుండి బయటికి ఈడిచ్
తలుపులు మూసేశారు.

31 వారు అతణిణ్ చంపడానికి పయతిన్ంచారు. యెరూషలేము
నగరమంతాఅలల్కలోల్ లంగాఉందనిపధాన నాయ్ధికారికిసమాచారం
వచిచ్ంది. 32 వెంటనే అతడు నికులనూ, శతాధిపతులనూ
వెంటబెటుట్ కుని వారి దగగ్రికి పరుగెతుత్ కు వచాచ్డు. వారు ఆ
అధికారినీ, నికులనీ చూసిపౌలును కొటట్డం ఆపారు.

33 అతడు వచిచ్ పౌలును పటుట్ కుని, రెండు సంకెళల్తో అతనిని
బంధించమని ఆజాఞ్ పించి, “ఇతడెవడు? ఏమి చేశాడు?” అని
అడిగాడు. 34 అయితే జనం వివిధ రకాలుగా కేకలు వేసూత్
అలల్రి చేయడం చేత అతడు నిజం తెలుసుకోలేక పౌలును కోటలోకి
తీసుకుపొమమ్ని ఆజాఞ్ పించాడు.

35 పౌలు మెటల్ మీదికి వచిచ్నపుప్డు పజలు గుంపులుగా పో
దాడికి దిగడం వలన నికులు అతణిణ్ మోసుకుపోవలసి వచిచ్ంది.
36ఎందుకంటే అతణిణ్ చంపమనిఆ జనసమూహం కేకలు వేసూత్ వారి
వెంటబడాడ్ రు.
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37 వారు పౌలుని కోటలోకి తీసుకు పోతుండగా అతడు ఆ
సేనాధిపతిని, “నేను నీతో ఒక మాట చెపప్వచాచ్?” అని అడిగాడు.
అందుకు అతడు, “నీకు గీకు భాష తెలుసా?’ 38 ఇంతకు
ముందు నాలుగు వేలమంది ఉగవాదులను తీసుకుని అరణయ్ంలోకి
పారిపోయిన ఐగుపీత్యుడివి నువేవ్ కదా?” అని అడిగాడు.

39అందుకుపౌలు, “నేను కిలికియలోనితారుస్ పటట్ణానికి చెందిన
యూదుణిణ్ . ఒక మహా పటట్ణపు పౌరుణిణ్ . నాకు ఈ పజలతో
మాటలాడేఅవకాశం ఇవవ్మని నినున్ వేడుకుంటునాన్ను”అనాన్డు.
40 అతడు దానికి అనుమతించాడు. అపుప్డు పౌలు మెటల్ మీద
నిలబడి పజలకి చేతితో గ చేశాడు. వారు సదుద్ మణిగాక అతడు
హెబీభాషలో ఇలా అనాన్డు.

22
జనసమూహం ఎదుట పౌలు సంజాయిషీ. తనమారుప్ గురించి

సాకష్ ం
అపొ.కా. 9:1-18; 26:9-18

1 “సోదరులారా, తండులారా, నేనిపుప్డు మీ ఎదుట చెపుప్కొనే
జవాబు వినండి.” 2అతడుహెబీభాషలోమాటలాడడం వినన్పుప్డు
వారు నిశశ్బద్ పోయారు. అతడు ఈ విధంగా చెపాప్డు,

3 “నేను కిలికియలోని తారుస్ పటట్ణంలో పుటిట్న యూదుణిణ్ .
అయితే ఈ పటట్ణంలో గమలీయేలు పాదాల దగగ్ర పెరిగి, మన
పూరీవ్కుల ధరమ్శాస సంబంధ న ఆజఞ్లోల్ శికష్ణపొందాను. మీరంతా
ఈ రోజుఉనన్ విధంగా దేవుని విషయంలో ఆసకి కలిగి, 4ఈ విశావ్స
మారాగ్ నిన్ అనుసరిసుత్ నన్ సీ పురుషులను బంధించి చెరసాలలో
వేయిసూత్ , చనిపోయేదాకా హింసించాను. 5ఈ విషయంలో పధాన
యాజకుడూ పెదద్లందరూ సాకష్ులు. నేను వారి నుండి దమసుక్లోని
మన సోదరులకు లేఖలు తీసుకుని, అకక్డి విశావ్సులను కూడా
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బంధించిశికష్వేయడానికియెరూషలేముకు తీసుకురావాలనిఅకక్డికి
వెళాళ్ను.

6 నేను పయాణం చేసూత్ దమసుక్ను సమీపించినపుప్డు
మధాయ్హన్ం ఆకాశం నుండి ఒక గొపప్ వెలుగు హఠాతుత్ గా నా చుటూట్
పకాశించింది. 7నేను నేలమీదపడి ‘సౌలూసౌలూ,నీవుననెన్ందుకు
హింసిసుత్ నాన్వని’ నాతో ఒక సవ్రం పలకడం వినాన్ను. 8 అందుకు
నేను ‘పభూ! నీవెవరివి?’ అని అడగగా ఆయన, ‘నేను నీవు
హింసిసుత్ నన్ నజరేయు న యేసుని’ అని నాతో చెపాప్డు. 9నాతో
ఉనన్వారు ఆ వెలుగును చూశారుగానీ నాతో మాటలాడిన సవ్రానిన్
వినలేదు. 10 అపుప్డు నేను ‘పభూ, ననేన్ం చేయమంటావు?’
అని అడిగాను. అపుప్డు పభువు, ‘నువువ్ లేచి దమసుక్లోకి
వెళ ళ్, అకక్డ నువేవ్ం చేయాలని నేను నిరణ్యించానో అవనీన్ నీకు
తెలుసాత్ యి’ అని నాతో అనాన్డు. 11 ఆ వెలుగు పభావం వలన
నేను చూడలేకపోయాను. దాంతో నాతో ఉనన్వారు ననున్ నడిపిసూత్
దమసుక్ పటట్ణంలోకి తీసుకెళాళ్రు.

12 “అకక్డ ధరమ్శాసం విషయంలో భకిపరుడూ, అకక్డ నివసించే
యూదులందరి చేతా మంచి పేరు పొందిన అననీయ అనే వయ్కి నా
దగగ్రికి వచిచ్ 13 ‘సోదరాసౌలూ, చూపుపొందు’అనినాతోచెపప్గానే
అదే గడియలో నేను చూపు పొంది అతణిణ్ చూశాను. 14 అపుప్డు
అతడు ‘మన పూరీవ్కుల దేవుని సంకలాప్నిన్ తెలుసుకోడానికీ, ఆ
నీతిమంతుణిణ్ చూడటానికీ, ఆయన నోటి మాట వినడానికీ నినున్
నియమించాడు. 15 నీవు చూసిన వాటిని గురించీ, వినన్ వాటిని
గురించీ పజలందరి ముందూ ఆయనకు సా ఉంటావు. 16కాబటిట్
ఆలసయ్మెందుకు? లేచి బాపిత్సం పొంది, ఆయన నామంలో పారథ్న
చేసి నీపాపాలను కడిగి వేసుకో’ అనాన్డు.

17 ఆ వెంటనే నేను యెరూషలేముకు తిరిగి వచిచ్ దేవాలయంలో
పారథ్న చేసుత్ ండగా పరవశానికి లో పభువుని చూశాను. 18ఆయన
నాతో, ‘నీవు వెంటనే యెరూషలేము విడిచి వెళ ళ్. ననున్
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గూరిచ్ నీవిచేచ్ సాకష్ ం ఇకక్డి వారు అంగీకరించరు’ అని చెపాప్డు.
19 అందుకు నేను, ‘పభూ, పతి సమాజ మందిరంలో నీ
నమమ్కముంచిన వారిని నేను చెరసాలలో వేయించి కొటిట్ంచానని
వారికి తెలుసు. 20 అంతేగాక నీ సా అయిన సెత్ఫను రకం
ఒలికించినపుప్డు నేను కూడా అకక్డ నిలబడి అందుకు సమమ్తించి
అతణిణ్ చంపినవారి వసాలకు కాపలా ఉనాన్ను’ అని చెపాప్ను.
21 అందుకు ఆయన ‘వెళ ళ్, ఎందుకంటే నేను నినున్ దూరంగా
యూదేతరుల దగగ్రికి పంపుతాను’ అనినాతో చెపాప్డు.”

22 ఇంతవరకూ అతడు చెపిప్ంది వారు చకక్గా వినాన్రు. కానీ
ఆ వెంటనే వారు, “ఇలాటివాడు బతకడానికి అరుహ్ డు కాదు. భూమి
మీదఉండకుండావాణిణ్ చంపివేయండి”అని కేకలు వేశారు. 23వారు
కేకలు వేసూత్ తమ వసాలు విదిలించుకుంటూ ఆకాశం పు
దుమెమ్తిత్ పోశారు. 24ఈ విధంగా వారు అతనికి వయ్తిరేకంగా కేకలు
వేయడానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవడం కోసం సహసాధిపతి
అతనిని కొరడాలతోకొటిట్ , విచారణకోసం కోటలోకి తీసుకునిపొండని
ఆజాఞ్ పించాడు.

రోమాపౌరుని ఆధికయ్త
25 వారు పౌలును తాళళ్తో కటేట్టపుప్డు అతడు తన దగగ్ర

నిలబడిన శతాధిపతిని, “శికష్ విధించకుండానే ఒక రోమా పౌరుణిణ్
కొరడాలతో కొటట్డానికి మీకు అధికారం ఉందా?” అని అడిగాడు.
26 శతాధిపతి ఆ మాట విని నికాధికారి దగగ్రికి వెళిళ్, “నీవేం
చేసుత్ నాన్వు? ఈ వయ్కి రోమీయుడు, తెలుసా?” అనాన్డు.
27 అపుప్డు సహసాధిపతి వచిచ్ పౌలుతో, “నీవు రోమ్ పౌరుడివా?
అది నాతో చెపుప్” అనాన్డు. 28 పౌలు “అవును” అనాన్డు.
అపుప్డు ఆ నికాధికారి, “నేను చాలా వెల చెలిల్ంచి ఈ పౌరసతవ్ం
సంపాదించుకునాన్ను” అనాన్డు. అందుకు పౌలు, “నే తే
పుటుట్ కతోనే రోమా పౌరుణిణ్” అని చెపాప్డు. 29 కాబటిట్ వారు
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వెంటనే పౌలుని విడిచిపెటాట్ రు. గా అతడు రోమీయుడని
తెలుసుకునన్పుప్డు అతణిణ్ బంధించినందుకు నికాధికారి కూడా
భయపడాడ్ డు.

30మరునాడు,యూదులుఅతనిమీదమోపిననేరానిన్ కచిచ్తంగా
తెలుసుకోవడం కోసం, నికాధికారి అతని సంకెళ ళ్ విడిపించి,
పధాన యాజకులూ, మహా సభవారంతా సమావేశం కావాలని
ఆజాఞ్ పించి,పౌలును తీసుకొచిచ్ వారిముందు నిలబెటాట్ డు.

23
సనెహ్డిన్ సభముందు పౌలు

1పౌలు మహా సభవారిని సూటిగా చూసి, “సోదరులారా, నేను
ఈ రోజు వరకూ దేవుని ముందు పూరిగా మంచి మనసాస్ తో
నడచుకుంటునాన్ను”అని చెపాప్డు. 2అందుకు పధానయాజకుడు
అననీయ, “అతనిన్ నోటిమీద కొటట్ండి” అని దగగ్ర నిలబడినవారికి
ఆజాఞ్ పించాడు.

3 పౌలు అతణిణ్ చూసి, “సునన్ం కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్
కొడతాడు. నీవు ధరమ్శాసం పకారం ననున్ విచారణ చేయడానికి
కూరుచ్ని, ధరమ్శాసానికి విరోధంగా ననున్ కొటట్మని ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్వా?”
అనాన్డు. 4 అపుప్డు దగగ్ర ఉనన్వారు, “నీవు దేవుని పధాన
యాజకుణిణ్ దూషిసుత్ నాన్వేంటి?” అనాన్రు.

5 అందుకు పౌలు, “సోదరులారా, ఇతడు పధాన యాజకుడని
నాకు తెలియలేదు.

‘నీ పజల అధికారిని నిందించవదుద్ ’ అని రాసి ఉంది” అనాన్డు.

పరిసయుయ్డు పౌలు
6 అకక్డ ఉనన్ వారిలో ఒక భాగం సదూద్ కయుయ్లూ, మరొక

భాగం పరిసయుయ్లూ ఉనన్టుట్ పౌలు గహించి, “సోదరులారా, నేను
పరిసయుయ్ణిణ్ , పరిసయుయ్ల సంతతివాణిణ్ . మనకునన్ నిరీకష్ణ గూరీచ్,
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మృతుల తిరిగి బతకడం గూరీచ్ నేను విచారణ పాలవుతునాన్ను.”
అని సభలో గొంతెతిత్ చెపాప్డు.

7అతడా విధంగా చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకు సదూద్ కయుయ్లకు
మధయ్ కలహం రేగింది. అందువలల్ ఆ సమూహం రెండు ప లుగా
చీలిపోయింది. 8 సదూద్ కయుయ్లు పునరుతాథ్ నం లేదనీ, దేవదూత
గానీ, ఆతమ్గానీ లేదనీ చెబుతారు. కాని పరిసయుయ్లు ఇవనీన్
ఉనాన్యంటారు. 9 అపుప్డు పెదద్ గోల పుటిట్ంది. పరిసయుయ్ల
పకష్ంగా ఉనన్ శాసులోల్ కొందరు లేచి, “ఈ మనిషిలో ఏ దోషమూ
మాకు కనబడలేదు. బహ శా ఒక ఆతమ్గానీ, దేవదూతగానీ అతనితో
మాటాల్ డాడేమో” అనివాదించారు.

10 కలహం ఎకుక్ నపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేసాత్ రేమో అని
సహసాధిపతి భయపడి, “వారి మధయ్ నుండి అతణిణ్ బలవంతంగా
పటుట్ కుని కోటలోకి తీసుకుని రండి” అని నికులకు ఆజాఞ్ పించాడు.

పభువు ఆదరణవాకుక్లు
11 ఆ రాతి పభువు అతని పకక్న నిలబడి “ రయ్ంగా ఉండు.

యెరూషలేములోననున్ గూరిచ్నువెవ్లాసాకష్ ంచెపాప్వోఅదేవిధంగా
రోమ్ నగరంలో కూడా చెపాప్లిస్ ఉంటుంది” అని చెపాప్డు.

12తెలల్వారినతరువాతకొందరుయూదులుపో ,తాముపౌలును
చంపేటంతవరకూ అనన్పానాలు ముటట్ం అని ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్రు.
13 నల కంటే ఎకుక్వమంది ఈ కుటలో చేరారు. 14 వారు
పధానయాజకుల దగగ్రకూ, పెదద్ల దగగ్రకూ వచిచ్, “మేముపౌలును
చంపేవరకూ ఏమీ రుచి చూడమని గటిట్గా ఒటుట్ పెటుట్ కొనాన్ం.
15కాబటిట్ మీరు మహా సభతో కలిసి, అతనిని కష్ుణణ్ంగా విచారించాలి
అనన్ వంకతో అతణిణ్ మీ దగగ్రికి తీసుకుని రమమ్ని సహసాధిపతితో
మనవి చేయండి. అతడు మీ దగగ్రకి రాకముందే మేము అతనిని
చంపడానికి సిదధ్పడి ఉనాన్ం” అని చెపాప్రు.
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16 అయితే పౌలు మేనలుల్ డు వారు అలా పొంచి ఉనాన్రని విని
కోటలో పవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలియజేశాడు. 17 అపుప్డు
పౌలు ఒక శతాధిపతినిపిలిచి, “ఈఅబాబ్యినిసహసాధిపతిదగగ్రకి
తీసుకు వెళ ళ్. ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపాప్లిస్ ఉంది”
అనాన్డు. 18 శతాధిపతి ఆ అబాబ్యిని సహసాధిపతి దగగ్రికి
తీసుకుని పోయి, “ దీగా ఉనన్ పౌలు ననున్ పిలిచి ఈ యువకుణిణ్
నీ దగగ్రికి తీసుకుపొమమ్ని అడిగాడు. ఇతడు నీతో ఒక మాట
చెపుప్కోవాలట” అని చెపాప్డు.

19 సహసాధిపతి ఆ అబాబ్యి చెయియ్ పటుట్ కుని అవతలికి
తీసుకుపోయి, ‘నీవు నాతో చెపాప్లనుకొనన్ సంగతి ఏమిటి?’ అని
ఒంటరిగా అడిగాడు. 20 అందుకతడు, “నువువ్ పౌలును పూరిగా
విచారించడం కోసం అతణిణ్ రేపు మహాసభ దగగ్రికి తీసుకురావాలని
నినున్ బతిమాలడానికి యూదులు ఎదురు చూసుత్ నాన్రు. 21 వారి
వినన్పానికి ఒపుప్కోవదుద్ . ఎందుకంటే వారిలో నల కంటే
ఎకుక్వమంది అతని కోసం చూసూత్ ఉనాన్రు. వారు అతణిణ్
చంపేదాకా అనన్పానాలు ముటట్కూడదని ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్రు.
ఇపుప్డు నీ మాట కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.
22అపుప్డు ఆ సహసాధిపతి, “నువువ్ ఈ సంగతి నాకు తెలిపినటుట్
ఎవరితోనూ చెపప్వదుద్ ” అనిహెచచ్రించి పంపేశాడు.

సరయకు పౌలు
23 తరువాత అతడు ఇదద్రు శతాధిపతులను పిలిచి, “ సరయ

వరకూ వెళళ్డానికి రెండు వందల మంది నికులనూ డె
మంది గురపురౌతులనూ రెండు వందలమంది ఈటెల వారినీ రాతి
తొమిమ్ది గంటలకలాల్ సిదధ్పరచండి. 24 గవరన్ర్ ఫేలికుస్ దగగ్రికి
తీసుకుపోవడానికి గురాలను ఏరాప్టు చేయండి” అని చెపాప్డు.
25అతడు ఈ విధంగా ఒక ఉతత్రం కూడా రాశాడు,

26 “అతయ్ంత గౌరవనీయు న గవరన్ర్ ఫేలికుస్కు, కాల్ డియస్
లూసియస్ వందనాలు. 27 యూదులు ఈ వయ్కిని పటుట్ కుని
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చంపబోతుండగా, అతడు రోమీయుడని విని, నికులతో వెళిళ్
అతణిణ్ తపిప్ంచాను. 28 వారు అతని మీద మోపిన నేరమేమిటో
తెలుసుకోవాలని నేను వారి మహాసభకు అతణిణ్ తీసుకువెళాళ్ను.
29వారు తమ ధరమ్శాస వాదాలను గూరిచ్ ఏవో నేరాలు అతని మీద
మోపారు తపప్ మరణానికి గాని, చెరసాలకు గాని తగిన నేరమేదీ
అతనిలో చూపలేదు. 30అయితే వారు ఈ వయ్కిని చంపడానికి కుట
చేసుత్ నాన్రని నాకు తెలిసి, వెంటనే అతణిణ్ మీ దగగ్రికి పంపించాను.
నేరంమోపినవారు కూడా అతనిమీద చెపాప్లనుకునన్ సంగతినిమీ
ముందే చెపుప్కోవాలని ఆజాఞ్ పించాను.”

31 కాబటిట్ సహసాధిపతి నికులకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం వారు
పౌలుని రాతి పూట అంతిపతి తీసుకువెళాళ్రు. 32 మరునాడు
వారు గురపు రౌతులను పౌలుతో పంపి తమ కోటకు తిరిగి వెళాళ్రు.
33వారు సరయ వచిచ్ గవరన్రుకి ఆ ఉతత్రానిన్ అపప్గించి పౌలును
అతనిముందు నిలబెటాట్ రు. 34 గవరన్ర్ ఆ ఉతత్రం చదివి ఇతడు ఏ
పాంతపువాడని అడిగాడు. కిలికియకు చెందినవాడని తెలుసుకుని,
35 “నీ మీద నేరంమోపిన వారు కూడా వచిచ్న తరువాత నీ సంగతి
పూరిగా విచారిసాత్ ను” అని చెపిప్, హేరోదు రాజమందిరంలో అతణిణ్
కావలిలో ఉంచాలని ఆజాఞ్ పించాడు.

24
ఫేలిక్స్ ఎదుట పౌలు

1 ఐదు రోజుల తరువాత పధాన యాజకుడు అననీయ, కొందరు
పెదద్లు, తెరులుల్ అనే ఒక నాయ్యవాది సరయ వచిచ్, పౌలు మీద
మోపిన ఫిరాయ్దును గవరన్రుకి తెలియజేశారు.

2 పౌలు గవరన్ర్ ఎదుట నిలబడినపుప్డు తెరులుల్ అతని మీద
నేరం మోపుతూ ఇలా అనాన్డు. 3 “మహా ఘనత వహించిన
ఫేలిక్స్, పౌలు గవరన్ర్ ఎదుట నిలబడినపుప్డు ఎంతో నెమమ్ది
అనుభవిసుత్ నాన్మనీ, ఈ దేశ పజలకు కలిగే అనేక సమసయ్లు



అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 lxxx అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15

మీ దావ్రా పరిషాక్రం అవుతునాన్యనీ ఒపుప్కొంటునాన్ము. ఆ
కారణంగామేము అనిన్ విధాలా, అనిన్ చోటాల్ మీ పటల్ పూరణ్ కృతజఞ్త
కలిగి ఉనాన్ం. 4నేనుమీకు ఎకుక్వ విసుగు పుటిట్ంచకుండా కుల్ పత్ంగా
చెపేప్ విషయాలను మీరు సహనంతో వినాలని వేడుకొంటునాన్ను.

5ఈ వయ్కి ఒక చీడలాంటివాడు. భూమి ఉనన్యూదులందరినీ
తిరుగుబాటుకు రేపుతునాన్డు. ఇతడు నజరేయులనే మతశాఖకు
నాయకుడని మేము గమనించాం. 6 గా ఇతడు దేవాలయానిన్
కూడా అపవితం చేయడానికి పయతిన్ంచాడు. అందువలన మేము
అతణిణ్ నిరబ్ంధించాం 7 అయితే మీ నికాధికారి లూసియస్
వచిచ్ బలవంతంగా పౌలును మా చేతులోల్ నుంచి విడిపించి
తీసుకుపోయాడు. 8 వీటిని గురించి మీరు పౌలును పశిన్సేత్
మేము ఇతని మీద మోపుతునన్ నేరాలనీన్ వాసత్వమని మీకే అరథ్ం
అవుతుంది.” 9యూదులంతా ఏకీభవించి ఈమాటలు నిజమే అని
చెపాప్రు.

ఫేలిక్స్ ఎదుట పౌలు సంజాయిషీ
10 అపుప్డు గవరన్ర్, పౌలును మాటాల్ డమని గ చేశాడు.

పౌలు ఇలా అనాన్డు, “మీరు అనేక సంవతస్రాలుగా ఈ పజలకు
నాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్రని తెలిసి నేను రయ్ంగా జవాబు
చెపుప్కుంటునాన్ను. 11 నేను యెరూషలేములో ఆరాధించడానికి
వెళిళ్ కేవలం పనెన్ండు రోజులు మాతమే అయియ్ందని మీరు
విచారించి తెలుసుకోవచుచ్. 12 దేవాలయంలోగానీ, సమాజ
మందిరాలోల్ గానీ, పటట్ణంలోగానీ, నేను ఎవరితో నా తరిక్ంచడం,
లేదా పజల మధయ్ అలల్రి రేపడం ఎవరూ చూడలేదు. 13 వారు
ఇపుప్డు నామీదమోపే నేరాలను మీకు రుజువు పరచలేరు.

14 అయితే ఒక సంగతి మీ ఎదుట ఒపుప్కుంటునాన్ను.
ధరమ్శాసంలో, పవకల గంథాలోల్ రాసి ఉనన్వనీన్ నమిమ్,
15 నీతిపరులకూ అనీతిపరులకూ పునరుతాథ్ నం కలుగుతుందని
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వీరు నముమ్తునన్టుట్ గానే నేను కూడా దేవునిలో నమమ్కముంచి,
వారు మతశాఖ అని పిలిచిన ఈమారగ్ంలోనే నాపూరీవ్కుల దేవుణిణ్
ఆరాధిసుత్ నాన్ను. 16ఈవిధంగానేను దేవునిపటాల్ ,మనుషుయ్ల పటాల్
ఎపుప్డూ నామనసాస్ నిరోద్ షంగా ఉండేలా చూసుకుంటునాన్ను.

17 “కొనిన్ సంవతస్రా న తరువాత నేను నా సొంత పజలకి
దాన ధరమ్ంగా డబుబ్, కానుకలు ఇవవ్డానికి వచాచ్ను. 18 నేను
శుదిధ్ చేసుకుని వాటిని అపప్గిసుత్ ండగా వీరు దేవాలయంలో ననున్
చూశారు. నేనేమీ గుంపు కూరచ్లేదు, నా వలన అలల్రీ కాలేదు.
19 అయితే ఆసియ నుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉనాన్రు.
నామీద వారికే న ఉంటే వారే మీ దగగ్రికి వచిచ్ నా మీద నేరం
మోపి ఉండవలసింది. 20-21 లేదా, నేను మహాసభలో నిలబడి
ఉనన్పుప్డు, ‘మృతుల పునరుతాథ్ నం గురించి నేడు మీ ఎదుట
విమరశ్ పాలవుతునాన్ను’ అని నేను బిగగ్రగా చెపిప్న ఆ ఒకక్ మాట
విషయ తపప్ నాలో మరి ఏ నేర నా వీరు కనిపెటిట్ ఉంటే అది
చెపప్వచుచ్.”

22 ఫేలికుస్కు ఈ మారగ్ం గూరిచ్ బాగా తెలుసు. అతడు,
“సహసాధిపతి లూసియస్ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి నేను విచారించి
తెలుసుకుంటాను” అని చెపిప్ విచారణ నిలిపివేశాడు. 23పౌలుని
విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారం చేయడానికి అతని
బంధువులోల్ ఎవరినీ ఆటంకపరచవదద్ని శతాధిపతికి ఆజాఞ్ పించాడు.

రెండవసారి ఫేలిక్స్ ముందు పౌలు
24కొనిన్ రోజుల తరువాత ఫేలికుస్యూదురా న దుసిలల్ అనే తన

భారయ్తో కూడా వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీసుత్ యేసులో విశావ్సం
గూరిచ్ అతడు బోధించగా వినాన్డు. 25అపుప్డు పౌలు నీతిని గూరీచ్
ఆశానిగహం గూరీచ్ రాబోయేతీరుప్ను గూరీచ్ పసంగిసుత్ ండగా ఫేలికుస్
చాలా భయపడి, “ఇపప్టికి వెళ ళ్, నాకు సమయం దొరికినపుప్డు
నినున్ పిలిపిసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 26 తరువాత పౌలు తనకు
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ఏ నా లంచం ఇసాత్ డేమోనని ఆశపడి, అతణిణ్ మాటిమాటికీ
పిలిపించిమాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు.

రెండేళ ళ్ విరామం
27రెండు సంవతస్రాల తరువాతఫేలికుస్కు బదులుగాపోరిక్యస్

ఫేసుత్ గవరన్రుగా వచాచ్డు. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదుల దృషిట్లో
మంచివాడు అనిపించుకోవాలని, పౌలును చెరసాలోల్ నే విడిచిపెటిట్
వెళాళ్డు.

25
ఫేసుత్ ముందు పౌలు

1 ఫేసుత్ అధికారానికి వచిచ్న మూడు రోజులకు సరయ నుండి
యెరూషలేము వెళాళ్డు. 2అపుప్డు పధానయాజకులూ,యూదుల
పెదద్లూ, పౌలు మీద తమ ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేశారు.
3 “దయచేసిపౌలునుయెరూషలేముకు పిలిపించండి” అని ఫేసుత్ ను
వారు కోరారు. ఎందుకంటే వారు అతణిణ్ దారిలో చంపడానికి
కాచుకుని ఉనాన్రు. 4 అందుకు ఫేసుత్ , “పౌలు సరయలో దీగా
ఉనాన్డు. నేను తవ్రలో అకక్డికి వెళళ్బోతునాన్ను. 5కాబటిట్ మీలో
సమరుథ్ లు నాతో వచిచ్ అతని మీద నేరమే నా ఉంటే మోపవచుచ్”
అని జవాబిచాచ్డు.

6 అతడు వారి దగగ్ర ఎనిమిది లేక పది రోజులు గడిపి సరయ
వెళిళ్మరునాడునాయ్యపీఠంమీదకూరుచ్నిపౌలును తీసుకురమమ్ని
ఆజాఞ్ పించాడు. 7పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేము నుండి వచిచ్న
యూదులు అతని చుటూట్ నిలబడి, ఎనోన్ తీవ నేరాలుమోపారు గాని
వాటిని రుజువు చేయలేకపోయారు. 8పౌలు, “యూదుల ధరమ్శాసం
గూరిచ్ గానీ, దేవాలయం గూరిచ్ గానీ, సీజరును గూరిచ్ గానీ నేనే
తపూప్ చేయలేదు” అని జవాబు చెపాప్డు.
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9అయితేఫేసుత్ యూదులచేతమంచివాడనిఅనిపించుకోవాలని,
“యెరూషలేముకు వచిచ్ అకక్డ నా ముందు ఈ సంగతులను గూరిచ్
విచారణకు నిలవడం నీకిషట్మేనా?” అనిపౌలును అడిగాడు.

“సీజరు ముందే చెపుప్కొంటాను”
10 అందుకు పౌలు, “సీజరు నాయ్యపీఠం ముందు నిలబడి

ఉనాన్ను. ననున్ విచారణ చేయవలసిన సథ్లం ఇదే, యూదులకు
నేను ఏ అనాయ్యమూ చేయలేదని మీకు బాగా తెలుసు. 11 నేను
నాయ్యం తపిప్ మరణానికి తగిన పని ఏ నా చేసి ఉంటే మరణానికి
భయపడను. వీరు నా మీద మోపుతునన్ నేరాలోల్ ఏదీ నిజం
కానపుప్డు ననున్ వారికి ఎవరూ అపప్గించడానికి వీలు లేదు. నేను
సీజరు ముందే చెపుప్కొంటాను” అనాన్డు. 12 అపుప్డు ఫేసుత్
తన సలహాదారులతో ఆలోచించి, “సీజరు ముందు చెపుప్కొంటాను
అనాన్వు కదా, సీజరు దగగ్రకే పంపిసాత్ ను” అని జవాబిచాచ్డు.

13 ఆ తరవాత కొనిన్ రోజులకు రా న అగిపప్, బెరీన్కే ఫేసుత్ ను
దరిశ్ంచడానికి సరయ వచాచ్రు. 14 వారకక్డ చాలా రోజులునన్
తరువాత, ఫేసుత్ పౌలు గురించి రాజుకు ఇలా చెపాప్డు, “ఫేలికుస్
విడిచిపెటిట్ పోయిన దీ ఒకడు నా దగగ్ర ఉనాన్డు. 15 నేను
యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పధాన యాజకులూ, యూదుల
పెదద్లూ, అతనిమీద ఫిరాయ్దు చేసి అతణిణ్ శి ంచమని కోరారు.

16 అందుకు నేను, ‘నేరం ఎవరి మీద మోపారో ఆ వయ్కి
నేరం మోపిన వారికి ముఖాముఖిగా, తన మీద వారు మోపిన
నేరం గూరిచ్ సమాధానం చెపుప్కోడానికి అవకాశం ఇవావ్లి. అది
లేకుండా ఏ మనిషికీ తీరుప్ తీరచ్డం రోమీయుల పదధ్తి కాదు’ అని
జవాబిచాచ్ను. 17 వారికక్డికి వచిచ్నపుప్డు నేను ఆలసయ్మేమీ
చేయకుండా, మరునాడే నాయ్యపీఠం మీద కూరుచ్ని ఆ వయ్కిని
తీసుకురమమ్ని ఆజాఞ్ పించాను.
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18 అయితే నేరం మోపినవారు నేను ఊహించిన నేరాలోల్ ఒకక్టి
కూడా అతని మీద మోపలేదు. 19 కానీ మీ మతం గూరీచ్,
చనిపోయిన యేసు అనే ఒకడి గూరీచ్ ఇతనితో వారికి కొనిన్
వివాదాలునన్టుట్ కనబడింది. ఆ యేసు బతికే ఉనాన్డని పౌలు
చెబుతునాన్డు. 20 నేనలాటి వాదాల విషయం ఏ విధంగా
విచారించాలో తోచక, యెరూషలేముకు వెళిళ్ అకక్డ వీటిని గూరిచ్
విచారించడం అతనికి ఇషట్మవుతుందేమోనని అడిగాను.

21 అయితే పౌలు, చకవరి నిరణ్యం వచేచ్దాకా తనను కావలిలో
ఉంచాలని చెపప్డం చేత నేనతణిణ్ సీజరు దగగ్రికి పంపించే వరకూ
కావలిలో ఉంచమని ఆజాఞ్ పించాను.” 22అందుకు అగిపప్, “ఆ వయ్కి
చెపుప్కొనేది నాకూక్డా వినాలనుంది” అనాన్డు. దానికి ఫేసుత్ , “రేపు
వినవచుచ్” అని చెపాప్డు.

23 మరునాడు అగిపప్, బెరీన్కే ఎంతో ఆడంబరంగా వచిచ్,
నికాధిపతులతో, పురపముఖులతో అధికార మందిరంలో
పవేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్ పౌలును తీసుకువచాచ్రు.
24 అపుప్డు ఫేసుత్ , “అగిపప్ రాజా, ఇకక్డ ఉనన్ సమసత్ పజలారా,
మీరు ఈ వయ్కిని చూసుత్ నాన్రు గదా. యెరూషలేములోనూ ఇకక్డా
యూదులంతా వీడు ఇక బతకకూడదని కేకలు వేసూత్ అతనికి
వయ్తిరేకంగా నాకు మనవి చేసుకునాన్రు. 25 ఇతడు మరణానికి
తగిన పని ఏదీ చేయలేదని నేను గహించాను. కానీ ఇతడు చకవరి
ముందు చెపుప్కొంటానని అనడం చేత ఇతనిని అకక్డికే పంపాలని
నిశచ్యించాను.

26 కానీ ఇతని గూరిచ్ మన చకవరికి రాయడానికి నాకు స న
కారణం ఏమీ కనబడలేదు. కాబటిట్ విచారణ అయిన తరువాత
రాయడానికి ఏ నా నాకు దొరకవచచ్ని మీ అందరి ఎదుటికి,
మరి ముఖయ్ంగా అగిపప్ రాజా, మీ ఎదుటికి ఇతనిని రపిప్ంచాను.
27 దీ మీద మోపిన నేరాలను వివరించకుండా అతనిని పంపడం
సమంజసం కాదని నా ఉదేద్శం” అనివారితో చెపాప్డు.
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26
అగిపప్ ఎదుట పౌలు

1 అగిపప్ పౌలుతో, “నీ వాదన వినిపించడానికి నీకు అనుమతి
నిచాచ్ను” అనాన్డు. అపుప్డు పౌలు తాను మాటాల్ డబోతునన్టుట్
సూచిసూత్ చెయియ్చాచిఈ విధంగా జవాబు చెపాప్డు.

2 “అగిపప్ రాజా, మీరు యూదుల ఆచారాలనూ వివాదాలనూ
బాగా ఎరిగిన వారు. 3యూదులు నామీద ఆరోపించిన నేరాలను
గూరిచ్ ఈ రోజుమీముందు జవాబు చెపుప్కోవడం నా అదృషట్ం అని
నేను భావిసుత్ నాన్ను. దయచేసి ఓపికతోనామనవి వినండి.

4మొదట నా పజల మధయ్ తరువాత యెరూషలేములో బాలయ్ం
నుండి నేను గడిపిన జీవితం ఎలాటిదో యూదులందరికీ తెలుసు.
5 వారు మొదటినుండీ ననున్ ఎరిగినవారు కాబటిట్ వారు నా
గురించి చెపాప్లంటే నేను మన మతంలోని బహ నిషఠ్ గల తెగను
అనుసరించి, పరిసయుయ్డిగా జీవించినటుట్ చెపప్గలరు.

6 అయితే ఇపుప్డు దేవుడు మన పూరీవ్కులకు చేసిన వాగాద్ న
సంబంధ న నిరీకష్ణను బటిట్ ననిన్కక్డ విమరశ్కు గురి చేసూత్
నిలబెటాట్ రు. 7మన పనెన్ండు గోతాల పజలు రాతింబగళ ళ్ దేవుణిణ్
సేవిసూత్ ఆ వాగాద్ నం నెరవేరుప్ కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్రు. రాజా,
ఈ నిరీకష్ణ గురించే యూదులు నా నేరం మోపారు. 8 దేవుడు
మృతులను లేపుతాడనన్ సంగతి నమమ్శకయ్ం కానిదని మీరెందుకు
భావిసుత్ నాన్రు?

9 నజరేయు న యేసు అనే పేరుకి విరోధంగా అనేక కారాయ్లు
చేయాలని నేను అనుకొనాన్ను. 10 యెరూషలేములో నేనలాగే
చేశాను. పధాన యాజకుల వలన అధికారం పొంది, అనేకమంది
పవితులను చెరసాలలోల్ వేశాను. వారిని చంపినపుప్డు
సమమ్తించాను. 11చాలాసారుల్ సమాజ మందిరాలోల్ వారిని దండించి
వారు దేవదూషణ చేసేలా బలవంతపెటాట్ ను. అంతేగాక వారిమీద
తీవ నకోపంతోఇతరపటట్ణాలకు తంవెళిళ్వారినిహింసించాను.
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12 “అందుకోసం నేను పధాన యాజకుల చేత అధికారానీన్
ఆజఞ్లనూ పొంది దమసుక్ పటట్ణానికి వెళ తునన్పుడు 13 రాజా,
మధాయ్హన్ం నా చుటూట్ , నాతో కూడ వచిచ్నవారి చుటూట్ ఆకాశం
నుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటే ఎకుక్వ దేదీపయ్మాన న ఒక వెలుగు
పకాశించడం చూశాను. 14మేమందరమూ నేల మీద పడినపుప్డు,
‘సౌలూ,సౌలూ, ననెన్ందుకు హింసిసుత్ నాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు
తనన్డం నీకు కషట్ం’ అని హెబీ భాషలో ఒక సవ్రం నాతో పలకడం
వినాన్ను.

15 అపుప్డు నేను ‘పభూ, నీవు ఎవరివి?’ అని అడిగినపుడు
పభువు, ‘నీవు హింసిసుత్ నన్ యేసుని. 16 నీవు ననున్ చూసిన
సంగతిని గురించీ, నీకు ఇకముందు వెలల్డి కాబోయే సంగతులను
గురించీ నినున్ నా పరిచారకునిగా, సా గా నియమించడానికే నీకు
పతయ్కష్మయాయ్ను. నీవు లేచి నిలబడు, 17-18 నేను ఈ పజల వలాల్
యూదేతరుల వలాల్ నీకుహాని కలగకుండాకాపాడతాను. వారు చీకటి
నుండి వెలుగులోకీ సాతాను అధికారం నుండి దేవుని పుకూ తిరిగి,
నా విశావ్సముంచడం దావ్రా పాప కష్మాపణనూ, పరిశుదుధ్ లోల్
వారసతావ్నీన్ పొందడం కోసం వారి కళ ళ్ తెరవడానికి నేను నినున్
వారి దగగ్రికి పంపిసాత్ ను’ అని చెపాప్డు.

19 “కాబటిట్ అగిపప్ రాజా, ఆకాశం నుండి కలిగిన ఆ దరశ్నానికి
నేను లోబడి 20మొదట దమసుక్లో, యెరూషలేములో, యూదయ
దేశమంతటా, ఆ తరువాత యూదేతరులకూ, వారు మారుమనసుస్
పొంది దేవుని పుతిరిగిమారుమనసుస్కు తగిన కియలు చేయాలని
పకటిసుత్ నాన్ను. 21ఈకారణంగానేయూదులు ననున్ దేవాలయంలో
పటుట్ కుని చంపడానికి పయతన్ం చేశారు. 22-23అయినపప్టికీ నేను
దేవుని సహాయం వలన ఈ రోజు వరకూ నిలిచి ఉనాన్ను. కీసుత్
హింసలు పొంది మృతుల పునరుతాథ్ నం పొందేవారిలోమొదటివాడు
కావడంచేత, యూదులకూ యూదేతరులకూ వెలుగు పసరిసుత్ ందని
పవకలు, మోషే, ముందుగా చెపిప్న దానికి మరేమీ కలపకుండా,
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అలుప్లకూ ఘనులకూ సాకష్ మిసుత్ నాన్ను.”
24అతడు ఈ విధంగా సమాధానం చెబుతుండగా ఫేసుత్ , “పౌలూ,

నీవు వెరివాడివి, మితిమీరిన విదయ్ వలన నీకు పిచిచ్ పటిట్ంది” అని
గటిట్గా అరిచాడు. 25 అందుకు పౌలు ఇలా అనాన్డు, “మహా
ఘను న ఫేసూత్ , నేను వెరివాణిణ్ కాదు. సతయ్ం, వివేకం గల
మాటలే చెబుతునాన్ను. 26రాజుకు ఈ సంగతులు తెలుసు కాబటిట్
వారి ముందు నేను రయ్ంగా మాటాల్ డుతునాన్ను. వాటిలో పతి
ఒకక్ విషయమూ వారికి తెలుసు అని రూఢిగా నముమ్తునాన్ను.
ఎందుకంటే ఇది ఏదో ఒకమూలన జరిగిన విషయంకాదు. 27అగిపప్
రాజా, మీరు పవకలను నముమ్తునాన్రా? నముమ్తునాన్రని నాకు
తెలుసు.” అనాన్డు. 28 అందుకు అగిపప్, “ఇంత తేలికగా
ననున్ ర్సత్వుడుగామారాచ్లనిచూసుత్ నాన్వే”అనిపౌలుతోఅనాన్డు.
29 అందుకు పౌలు, “తేలికగానో కషట్ంగానో, మీరు మాతమే కాదు,
ఈ రోజు నామాట వింటునన్ వారంతా ఈ సంకెళ ళ్ తపప్ నాలాగానే
ఉండేలాదేవుడు అనుగహిసాత్ డు గాక”అనాన్డు. 30అపుప్డు రాజు,
ఫేసూత్ , బెరీన్కే, వారితో కూడ కూరుచ్నన్వారు లేచి అవతలకు పోయి
31 “ఈ వయ్కి మరణానికి గాని, బంధకాలకు గాని తగిన నేరమేమీ
చేయలేదు” అని తమలో తాము మాటాల్ డుకునాన్రు. 32 అపుప్డు
అగిపప్, “ఈ మనిషి సీజరు ముందు చెపుప్కొంటానని అనకపోయి
ఉంటే ఇతణిణ్ విడుదల చేసేవాళళ్మే” అని ఫేసుత్ తో చెపాప్డు.

27
రోమ్ నగరానికి పయాణ సనాన్హాలు

1మేము ఓడలో ఇటలీ వెళాళ్లని నిరణ్య ంది. వారు పౌలునీ,
మరికొందరు దీలనీ అగసట్స్ నిక దళంలోని శతాధిపతి అయిన
జూలియస్ అనే అతనికి అపప్గించారు. 2 ఆసియా తీరం పకక్గా
ఉనన్ పటట్ణాల మీదుగా పయాణించే అగసట్స్ నిక దళంలోని ఎకిక్
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మేము బయలుదేరాం. మాసిదోనియ లోని తెసస్లోనిక పటట్ణం
వా న అరిసాత్ రుక్మాతో కూడ ఉనాన్డు.

3మరునాడు సీదోను వచాచ్ం. అపుప్డు జూలియస్ పౌలు మీద
దయ చూపించి, అతడు తన సేన్హితుల దగగ్రికి వెళిళ్ పరిచరయ్లు
పొందడానికి అనుమతించాడు. 4 అకక్డ నుండి బయలుదేరిన
తరువాత ఎదురుగాలి కొటట్డం చేత పస్ దీవి చాటుగా ఓడ
నడిపించాము. 5 తరువాత కిలికియకు పంఫూలియకు ఎదురుగా
ఉనన్ సముదం దాటి లుకియ పటట్ణ న మురకు చేరాం.

6అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళళ్బోతునన్ అలెగాజ్ ండియ పటట్ణపు
ఓడను చూసి అందులో మమమ్లిన్ ఎకిక్ంచాడు. 7 చాలా రోజుల
పాటుమెలల్గానడిచి,ఎంతో కషట్పడి కీన్దుకు ఎదురుగావచిచ్నపుప్డు
గాలిమమమ్లిన్ అడడ్గించడం చేత కేతు చాటుగా సలోమ్నే తీరంలో ఓడ
నడిపించాము. 8అతికషట్ంతోదానిన్దాటి, ‘సుర తఆశయాలు’అనే
సథ్లానికి చేరాం. దాని పకక్నే లాసియపటట్ణం ఉంది.

9చాలా కాలం గడిచింది. చాలా కాలం గడిచింది కూడా అపప్టికి
గడిచిపోయింది, పయాణం చేయడం పమాదకరంగా మారింది.
10అపుప్డు పౌలు, “సోదరులారా, ఈ పయాణం వలన సరకులకు,
ఓడకుమాతమేకాకమనకూపాణహానీ,తీవనషట్ం కలగబోతునన్దని
నాకనిపిసుత్ ంది” అనివారినిహెచచ్రించాడు.

11 అయితే శతాధిపతి, పౌలు చెపిప్ంది కాక నావికుడు, ఓడ
యజమాని చెపిప్ందే నమామ్డు. 12 గా చలి కాలం గడపడానికి ఆ
రేవు అనుకూల నది కాకపోవడం చేత అకక్డ నుండి బయలుదేరి
వీ తే ఫీనికుస్ చేరి అకక్డ చలికాలం గడపాలని ఎకుక్వమంది
ఆలోచన చెపాప్రు. అది కేతులోని రుతి వాయువయ్ దికుక్ల పు
ఉనన్ ఒక రేవు. 13అంతేగాక ద ణపుగాలిమెలల్గా విసరడంతోవారు
తమ ఆలోచన స ందని భావించి ఫీనికుస్ చేరి, కేతు తీరంలో ఓడను
నడిపించారు.

తుఫాను
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14 కొంచెం సేపటికి ఊరకులోను అనే పెనుగాలి కేతు మీద
నుండి విసిరింది. 15 ఓడ దానిలో చికుక్కుపోయి గాలికి ఎదురు
నడవలేక పోయింది. ఇక ఎదురు నడిపించడం మాని, గాలికి
కొటుట్ కుపోయాం. 16 తరువాత కౌద అనే ఒక చినన్ దీవ్పం
చాటుగా ఓడ నడిపించాం. బహ కషట్ంగా ఓడకు కటిట్న పడవను
కాపాడుకోగలిగాం. 17 దానిన్ కెతిత్ కటిట్న తరువాత తాళ ళ్
మొద నవి తీసుకుని ఓడ చుటూట్ బిగించి కటాట్ రు. ఓడ సూరిస్ అనే
ఇసుకతిపప్కు తగిలి పగిలిపోతుందేమోఅని భయపడి, ఓడచాపలు
దింపివేసి, కొటుట్ కుపోయారు.

18 గాలి చాలా తీవంగా కొటట్డం వలన ఆ మరునాడు సరుకులు
పారవేయడంమొదలుపెటాట్ రు. 19మూడవ రోజున తమ చేతులారా
ఓడ సామగిని పారవేశారు. 20 కొనిన్ రోజులపాటు సూరుయ్డుగానీ
నకష్తాలుగానీ కనబడక పెదద్గాలి మా మీద కొటిట్ంది. మేము
పాణాలతో తపిప్ంచుకుంటామనే ఆశపూరిగా నశించిపోయింది.

పౌలు పోతాస్హవాకుక్లు
21 వారు చాలాకాలం పసుత్ లు ఉండగా పౌలు వారి మధయ్

నిలబడి, “అయయ్లారా, మీరు నా మాట విని కేతు నుండి
బయలుదేరకుండానే ఉండవలసింది. అపుప్డీ హానీ, నషట్మూ
కలగకపోయేది. 22 ఇపుప్ నా రయ్ం తెచుచ్కోండి. ఓడకి మాతమే
నషట్ం కలుగుతుందిగానీ, మీలో ఎవరి పాణానికీ హాని కలగదు.
23 నేను ఎవరి వాడినో ఎవరిని సేవిసుత్ నాన్నో ఆ దేవుని దూత
గత రాతి నా పకక్న నిలబడి, 24 ‘పౌలూ, భయపడకు. నీవు
సీజరు ముందు నిలబడాలిస్ ఉంది. ఇదిగో, నీతో కూడ ఓడలో
పయాణిసుత్ నన్ వారందరినీ దేవుడు నీకు అనుగహించాడు’అనినాతో
చెపాప్డు. 25కాబటిట్ రయ్ం తెచుచ్కోండి, నాతో దూత చెపిప్న పకారం
జరుగుతుందని నేను దేవుని నముమ్తునాన్ను. 26 అయినపప్టికీ
మనం కొటుట్ కుపోయి ఏ నా ఒక దీవ్పానికి తగులుకోవాలి” అని
చెపాప్డు.
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27 పదాన్లుగవ రాతి మేము అదియ సముదంలో ఇటు అటు
కొటుట్ కు పోతుండగా అరథ్రాతి వేళ ఓడ నావికులు ఏదో ఒక దేశం
దగగ్ర పడుతునన్దని ఊహించి 28 ఇనుప గుండు కటిట్న తాడు వేసి
చూసి సుమారు 120 అడుగుల లోతని తెలుసుకునాన్రు. ఇంకా
కొంతదూరం వెళిళ్న తరువాత, మళీళ్ గుండు వేసి చూసి 90
అడుగుల లోతని తెలుసుకునాన్రు.

29 అపుప్డు రాతి దిబబ్లకు కొటుట్ కుంటామేమో అని భయపడి,
వారు ఓడ అడుగు నుండి నాలుగు లంగరులు వేసి ఎపుప్డు
తెలల్వారుతుందా అని కాచుకుని ఉనాన్రు. 30 అయితే ఓడవారు
ఓడ విడిచిపారిపోవాలని ఆలోచించి, లంగరులు వేయబోతునన్టుల్ గా
నటించి సముదంలో పడవ దింపివేశారు. 31అందుకు పౌలు “వీరు
ఓడలో ఉంటేనే గాని మీరు తపిప్ంచుకోలేరు” అని శతాధిపతితో,
నికులతో చెపాప్డు. 32 వెంటనే నికులు పడవ తాళ ళ్ కోసి దాని
కొటుట్ కు పోనిచాచ్రు.

33తెలల్వారుతుండగా పౌలు, “పదాన్లుగు రోజుల నుండి మీరేమీ
ఆహారం తీసుకోక పసుత్ లునాన్రు. 34 కాబటిట్ ఆహారం పుచుచ్కోమని
మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. ఇది మీ పాణరకష్ణకు సహాయంగా
ఉంటుంది. మీలో ఎవరి తలనుండీ ఒకక్ వెంటుక కూడా నశించదు”
అని చెపిప్ ఆహారం తీసుకోమని అందరినీ బతిమాలాడు. 35 ఈ
మాటలు చెపిప్, ఒక రొటెట్ పటుట్ కుని అందరి ముందూ దేవునికి
కృతజఞ్తాసుత్ తులుచెలిల్ంచిదానిన్విరిచితినసాగాడు. 36అపుప్డంతా
రయ్ం తెచుచ్కుని ఆహారం తీసుకునాన్రు. 37ఓడలోఉనన్ మేమంతా
రెండు వందల డె ఆరుగురం. 38 వారు తిని తృపిత్ పొందిన
తరువాత, గోదుమలను సముదంలోపారబోసి ఓడను తేలిక చేశారు.

39 తెలల్వారిన తరవాత అది ఏ దేశమో వారు గురు
పటట్లేకపోయారు, కానీ తీరం గల ఒక సముదపు పాయను
చూసి, సాధయ్ తే ఓడను అందులోకి నడిపించాలని ఆలోచించారు.
40 కాబటిట్ వారు గురు పటట్లేకపోయారు వాటిని సముదంలో విడిచి
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పెటిట్ చుకాక్నుల కటుల్ విపిప్ ముందటి తెరచాపగాలికెతిత్ సరిగా ఒడుడ్ కి
నడిపించారు.

41 కానీ ఓడ రెండు పవాహాలు కలిసిన చోట చికుక్కుపోయి
ఇసుకలో ఇరుకుక్పోయింది. అందువలల్ ఓడ ముందు భాగం
కూరుకుపోయి కదలలేదు. వెనక భాగం అలల దెబబ్కు బదద్ పోతూ
ఉంది. 42 దీలోల్ ఎవరూ ఈదుకుని పారిపోకుండేలా వారిని
చంపాలనే ఆలోచన నికులకు కలిగింది గాని, 43 శతాధిపతి
పౌలుని ర ంచాలని కోరి వారి ఆలోచనకు అంగీకరించలేదు.
ఈత వచిచ్నవారు ముందు సముదంలో దూకి ఈదుకుంటూనూ,
44మిగిలినవారు ఓడ చెకక్ పలకలు, ఇతర వసుత్ వుల సాయంతోనూ
ఒడుడ్ కు చేరాలని ఆజాఞ్ పించాడు. ఈవిధంగా అందరం తపిప్ంచుకుని
ఒడుడ్ కు చేరాం.

28
మెలితే దివిలోపౌలుకు పాము కాటు

1మేము తపిప్ంచుకొనన్ తరువాత ఆ దీవ్పం మెలితే అని మాకు
తెలిసింది. 2 అనాగరికు న అకక్డి పజలు మాకు చేసిన సపరయ్
అంతా ఇంతా కాదు. అపుప్డు వరష్ం కురుసూత్ చలిగా ఉండడంతో
వారు నిపుప్ రాజబెటిట్ మా అందరినీ చేరుచ్కునాన్రు.

3 అపుప్డు పౌలు కొనిన్ పులల్లేరి నిపుప్ల మీద వేసుత్ ండగా
ఒక పాము ఆ వేడికి బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్ పటుట్ కుంది.
4 ఆ పజలు ఆ పాము అతని చేతిని పటుట్ కుని వేలాడడం చూసి
“ఈ మనిషి తపప్కుండా హంతకు ఉంటాడు. ఇతడు సముదం
నుండి తపిప్ంచుకునన్పప్టికీ నాయ్యం ఇతణిణ్ వదిలిపెటట్ లేదు” అని
తమలో తాము చెపుప్కునాన్రు. 5 కానీ పౌలు మాతం ఆ విష
జంతువును మంటలో జాడించివేసి, ఏ హానీ పొందలేదు. 6వా తే
అతనికి హటాతుత్ గా జవ్రం వంటిది రావటమో, అతడు అకసామ్తుత్ గా
పడి చనిపోవడమో జరుగుతుందని కనిపెడుతునాన్రు. చాలాసేపు
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కనిపెటిట్న తరువాత అతనికి ఏ హానీ కలగకపోవడం చూసి తమ
అభిపాయంమారుచ్కుని, “ఇతడొక దేవుడు” అని చెపప్సాగారు.

7పొపిల్ అనేవాడు ఆ దీవ్పంలోముఖుయ్డు. అతనికి ఆ పాంతంలో
భూములునాన్యి. అతడు మమమ్లిన్ చేరుచ్కుని మూడు రోజులు
సేన్హభావంతో ఆతిథయ్మిచాచ్డు.

పొపిల్ తండికి సవ్సథ్త
8 ఆ సమయంలో పొపిల్ తండి జవ్రం, రక విరేచనాల చేత

బాధపడుతూపండుకునిఉనాన్డు. పౌలుఅతనిదగగ్రికి వెళిళ్పారథ్న
చేసి,అతనిమీదచేతులుంచి సవ్సథ్పరిచాడు. 9ఇది చూసి ఆ దీవిలో
ఉనన్మిగిలినరోగులు కూడావచిచ్ సవ్సథ్తపొందారు. 10వారుఅనేక
సతాక్రాలతో మాకు మరాయ్ద చేసి, మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిళ్నపుప్డు
మాకుకావలసినవసుత్ వులు తెచిచ్ ఓడలోఉంచారు. 11కవలదేవుళళ్
చిహన్ంతో ఉనన్ అలెగాజ్ ండియ పటట్ణపు ఓడ ఒకటి ఆ దీవ్పంలో
చలికాలమంతా నిలిచి ఉంది. మూడు నెలలు అకక్డునన్ తరువాత
ఆఓడఎకిక్బయలుదేరి 12సురకూ నగరానికివచిచ్అకక్డమూడు
రోజులునాన్ం.

13 అకక్డ నుండి చుటూట్ తిరిగి రేగియు పటట్ణం వచిచ్ ఒక రోజు
తరువాత ద ణపుగాలి విసరడంతోమరునాడు పొతియొలీపటట్ణం
వచాచ్ం. 14 అకక్డి సోదరులను కలిసినపుప్డు వారు తమ దగగ్ర
ఏడు రోజులు ఉండమనిమమమ్లిన్ వేడుకునాన్రు. ఆతరువాత రోమ్
నగరానికి వచాచ్ం. 15 అకక్డ నుండి సోదరులు మా సంగతి విని
అపీప్యాసంతపేటవరకూ,మూడుసతాలపేటవరకూఎదురువచిచ్
మమమ్లిన్ ఆహావ్నించారు. పౌలు వారిని చూసి దేవునికి కృతజఞ్తా
సుత్ తులు చెలిల్ంచి రయ్ం తెచుచ్కునాన్డు.

రోమ్ చేరుకునన్ పౌలు,యూదుల మధయ్ పరిచరయ్
16మేము రోమ్ కు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కాపలాగా ఉనన్
నికులతో కలిసి పతేయ్కంగా ఉండడానికి అనుమతి పొందాడు.
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17 మూడు రోజుల తరువాత అతడు పముఖ యూదులను తన
దగగ్రికి పిలిపించాడు. వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు, “సోదరులారా,
నేను మన పజలకూ, పూరీవ్కుల ఆచారాలకూ వయ్తిరేకంగా ఏదీ
చేయకపోయినా, యెరూషలేములో ననున్ రోమీయుల చేతికి
అపప్గించారు.

18వారు ననున్ విచారించి నాలో మరణానికి తగిన కారణం ఏదీ
లేకపోవడంతో ననున్ విడిచిపెటాట్ లి అనుకునాన్రు గాని 19యూదులు
అభయ్ంతరం చెపప్డం వలన నేను ‘సీజరు ఎదుట చెపుప్కొంటాను’
అనవలసి వచిచ్ంది. నా సవ్జనం మీద నేరం మోపాలని నా
అభిపాయం కాదు.

20 ఈ కారణం చేతనే మీతో మాటాల్ డాలని పిలిపించాను.
ఇశాయేలు నిరీకష్ణ నిమితత్ం ఈ గొలుసులతో ననున్ బంధించి
ఉంచారు” అని వారితో చెపాప్డు. 21 అందుకు వారు, “యూదయ
నుండి మీ గురించి మాకేమీ ఉతత్రాలు రాలేదు, ఇకక్డికి వచిచ్న
యూదు సోదరులోల్ ఒకక్ నా మీ గురించి చెడడ్ సంగతి ఏదీ
మాకు తెలుపలేదు. ఎవరూ చెపుప్కోలేదు కూడా. 22 అయినా
ఈ విషయంలో మీ అభిపాయం మీ నోటనే వినగోరుతునాన్ం. ఈ
మతభేదం గూరిచ్ అనిన్ చోటాల్ అభయ్ంతరాలు ఉనాన్యని మాతం
మాకు తెలుసు” అని జవాబిచాచ్రు.

23 అతనికి ఒక రోజు ఏరాప్టు చేసి, అతడునన్ చోటికి చాలా
మంది వచాచ్రు. ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకూ అతడు
దేవునిరాజయ్ం గూరిచ్పూరిగాసాకష్మిసూత్ ,మోషేధరమ్శాసంలోనుండీ,
పవకలోల్ నుండీ సంగతులను వారికి ఎతిత్ చూపుతూ, యేసుని గూరిచ్
వివరంగా బోధిసూత్ వారిని ఒపిప్సూత్ ఉనాన్డు. 24 అతడు చెపిప్న
సంగతులు కొందరు నమామ్రు, కొందరు నమమ్లేదు. 25 వారిలో
భేదాభిపాయాలు కలిగాయి. పౌలు చివరిగా వారితో ఒక మాట
చెపాప్డు. అదేమంటే
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26 వారు వింటారు గాని అరథ్ం చేసుకోరు. చూసాత్ రు కానీ
గహించుకోరు’ అనిఈ పజలతో చెపప్ండి.

27ఈ పజలు కనున్లారా చూసి, చెవులారా విని, మనసారా గహించి
నా పు తిరిగి

నా వలన సవ్సథ్త పొందకుండా వారి హృదయాలు బండబారి
పోయాయి.

వారు ఏదీ వినిపించుకోరు,వారు కళ ళ్ మూసుకుని ఉనాన్రు’
అనిపరిశుదాధ్ తమ్యెషయాపవకదావ్రామీపితరులతోచెపిప్నమాట
స ందే. 28 కాబటిట్ దేవుని వలన కలిగిన ఈ రకష్ణ యూదేతరుల
దగగ్రికి తరలి పోతునన్దని మీరు తెలుసుకుంటారు. 29వారు దానిన్
అంగీకరిసాత్ రు.” ఈమాటలువినివారంతావెళిళ్పోయారు. 30పౌలు
రెండు సంవతస్రాలుపూరిగా తన అదెద్ ఇంటోల్ నివసించి, తన దగగ్రికి
వచేచ్ వారినందరినీ ఆదరిసూత్ 31 ఏ ఆటంకమూ లేకుండా పూరణ్
రయ్ంతో దేవుని రాజయ్ం గూరిచ్ పకటిసూత్ , పభు న యేసు కీసుత్ ను
గూరిచ్న సంగతులు బోధిసూత్ ఉనాన్డు.
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