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ಅ ಸ್ತಲರ
ಾಯರ್ಗಳು

ಲೂಕನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಪುಸ್ತಕ
1ಪಿ್ರಯ ಥೆ ಫಿಲನೇ,
ಯೇಸು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನೀಡಿದ ಬೋಧನೆಗಳ

ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದೆನು. 2 ಾನು ಯೇಸುವಿನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ
ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆದೆನು. ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲು,
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ* ಾ ಾಡಿದನು;
ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ† ಸ ಾಯದಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 3 ಇದು ಆತನ ಮರಣಾನಂತರ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿ. ಾನು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಯೇಸು

ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನಂತರದನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಅವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅ ಸ್ತಲರು ಆತನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ದೇವರ
ಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. 4 ಒಮೆ್ಮ,
ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ತಂದೆಯು
ನಿಮಗೊಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ದಲೇ ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
* 1:2: ಅ ಸ್ತಲರು ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
† 1:2: ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅಂದರೆ ದೇವ ಾತ್ಮ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮ ಮತು್ತ ಸಂತೈಸುವವನು.
ದೇವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆತನು (ದೇವರ) ಾಯರ್ವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 5 ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆತನು
ಹೇಳಿದನು.
ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ

6 ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಾಲದಲೊ್ಲೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

7ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲಗಳನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು ತಂದೆ ಬ್ಬನಿಗಷೆ್ಟೕ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಬಲಹೊಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇಡೀ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಎಂದನು.

9 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅ ಸ್ತಲರು ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.
ೕಡವು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ

ಾಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅ ಸ್ತಲರು
ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಬಿಳು ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು (ದೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಅವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ, ಏಕೆ
ಆ ಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಗೆಏರಿಹೋದನೋಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಅ ಸ್ತಲನೊಬ್ಬನ ಆಯೆ್ಕ
12 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. (ಈ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ
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ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸು ಾರು ಅಧರ್ ಮೈಲಿ ಅಂತರವಿದೆ.)
13 ಅ ಸ್ತಲರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾವು ಾಸ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು. ಅದು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅ ಸ್ತಲರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ,

ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ಾಕೋಬ
(ಅ ಾ್ಫಯನಮಗ), ದೇ ಾಭಿ ಾನಿ ಾದ ಸಿ ೕನ ಮತು್ತ ಯೂದ
( ಾಕೋಬನಮಗ).

14 ಅ ಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ
ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿಮರಿಯಳೂಆತನ ಸಹೋದರರೂ ಅ ಸ್ತಲರ
ಸಂಗಡವಿದ್ದರು.

15 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
(ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.) ಪೇತ್ರನು
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: 16-17 “ಸಹೋದರರೇ,
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾವೀದನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ‡
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಬೇಕಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಯೂದನು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವರಿಗೆ
ಯೂದನು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗು ಾ್ತನೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

18 (ಈ ಾಯರ್ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಹಣ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಅವನಿ ಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೂದನು ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ
ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕರುಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಂದವು. 19 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು.

‡ 1:16-17: ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ “ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳು” ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.
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ಆದ ಾರಣವೇ ಅವರು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅಕೆಲ್ದ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಅವರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಕೆಲ್ದ ಾ ಅಂದರೆ “ರಕ್ತದ ಹೊಲ” ಎಂದಥರ್.)

20 ‘ಅವನಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ!
ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ!’ ಕೀತರ್ನೆ. 69:25

ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆಗಳಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ‘ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅವನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಕೀತರ್ನೆ.
109:8

ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದಿದೆ.
21-22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಯೇಸುವಿನ

ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಕೊಡಲು ಆರಂಭ ಾಡಿದ ದಿನದ ದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸುವು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವನು
ನ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದವ ಾಗಿರಬೇಕು.”

23 ಅ ಸ್ತಲರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಒಬ್ಬನು ಾಸರ್ಬನೆಂಬ ೕಸೇಫ. ಇವನನು್ನ ಯೂಸ್ತನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮತಿ್ತೕಯ. 24-25ಅ ಸ್ತಲರು ಹೀಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

ಯೂದನು ಈ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾನು ಸೇರಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿ
ಾರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!”

26 ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
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ಚೀಟಿ ಾಕಿದರು. ಚೀಟಿ ಮತಿ್ತೕಯನಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಅವನೂ ಅ ಸ್ತಲ ಾದನು.

2
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಆಗಮನ

1 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ* ದಿನ ಬಂ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಆಗ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು. ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂಬಂತಿತು್ತ
ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 3 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳಂತಿದ್ದ ಏನನೊ್ನ ಅವರು
ಕಂಡರು. ಜಾ್ವಲೆಗಳು ವಿಂಗಡ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದವು. 4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ
ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

5 ಬಹು ಾಮಿರ್ಕ ಾದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿದ್ದರು. 6 ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಜನರ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು. ಅ ಸ್ತಲರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ

ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.

ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು
(ಅ ಸ್ತಲರು) ಗಲಿ ಾಯದವರು!† 8 ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?

* 2:1: ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬವಿದು. ಇದು ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬ.
† 2:7: ಗಲಿ ಾಯದವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು
ಜನರ ಾವನೆ ಾಗಿತು್ತ.
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ಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳವರು. 9 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಥ್ಯರ್ರು, ಮೇದ್ಯರು,
ಏ ಾಮಿನವರು, ಮೆಸೊ ಟೇಮದವರು, ಯೂ ಾಯದವರು,
ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯಯದವರು, ಂತದವರು, ಏ ಾ್ಯದವರು,‡
10 ಫಿ್ರಜಿಯದವರು, ಾಂಫಿಲಿಯದವರು, ಈಜಿಪ್್ಟ ನವರು ಮತು್ತ
ಸಿರೇನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದವರು, ರೋಮ್ ನವರು,
11 ಕೆ್ರೕಟ್ ನವರು ಮತು್ತ ಅರೇಬಿಯವರು ಇ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಲವು ಜನರು ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಉಳಿದವರು ಮ ಾಂತರ
ಹೊಂದಿದವರು. ಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು. ಆದರೆಈಜನರು
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ!

ಅವರುದೇವರಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಮ ಾಸಂಗತಿಗಳುನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾದರು.
ಅವರು, “ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 13 ಕೆಲವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ,
“ಇವರು ಅತಿ ಾಗಿ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು.

ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
14 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ

ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 15ನೀವು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಈಜನರು ಕುಡಿದು
ಮತ್ತ ಾದವರಲ್ಲ. ಈಗಮುಂಜಾನೆ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಯಷೆ್ಟ! 16ಆದರೆ
ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ೕವೇಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

‡ 2:9: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ.
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17 ‘ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ

ಸುರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮಯುವಜನರು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವ ೕವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಾಣುವರು.

18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.
19 ಾನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿಮತು್ತ ಕ ್ಪಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲರುವವು.

20ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗುವನು,

ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಗಂಭೀರ ಾದಮ ಾದಿನವು ಬರುವುದು;
21 ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು.’

ೕವೇಲ 2:28-32
22 “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ನಜರೇತಿನ

ಯೇಸು ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ದೇವರು ಾನು ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ಾಡಿದ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ
ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಯಿತು. ನೀವು
ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಇದು
ದೇವರ ೕಜನೆ. ದೇವರು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. 24 ಯೇಸು ಮರಣವೇದನೆಯನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ದೇವರು
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ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ಮರಣವು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

‘ಪ್ರಭುವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;

ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
26ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಾಯಿ ಆನಂದದಿಂದ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
ೌದು, ನನ್ನ ದೇಹವು ಸಹ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು;

27 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ನೀನು
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

28ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಆನಂದವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 16:8-11

29 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು
ನಿಮಗೆನಿಜ ಾಗಿಯೂಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನುಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಅವನ ಸ ಾಧಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೆ. 30 ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು§
ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 31 ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ ಾರಣ ಾವೀದನು

ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ,

§ 2:30: ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು ನೋಡಿರಿ: ಕೀತರ್ನೆ. 132:11.
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‘ಆತನನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೇಹವು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. 32ಆದ್ದರಿಂದದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಾವೀದನನ್ನಲ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವುಆತನನು್ನ ಕಂಡೆವು! 33ಯೇಸು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಗ ಯೇಸು ದೇವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ,
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು (ದೇವರು)
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಈಗ ಆ ಆತ್ಮನನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಮತು್ತ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. 34-35 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಾವೀದನಲ್ಲ,ಯೇಸುವೇ. ಾವೀದನೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತ,

‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು’
ಎಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಕೀತರ್ನೆ. 110:1

36 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ
ಆತನು!”

37 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು
ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ,
“ಈಗ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ
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ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 39 ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೂ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

40 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ,
“ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
41 ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
42 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ

ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹೋದರರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ
ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.
43 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಶಕಿ್ತಯುತ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ

ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮ
ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾರಿ, ಬಂದ
ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ
ಆಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.

47 ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅವರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
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ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರಭುವು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3
ಪೇತ್ರನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಈ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರತಿದಿನ ಾ್ರಥರ್ ಾಕೂಟ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 2ಅವರು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅಲೊ್ಲಬ್ಬ ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ನಡೆಯ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೆಲವು
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರ ಾಗಿಲುಗಳ ಒಂದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಗಿಲಿನ ಹೆಸರು “ಸುಂದರ ಾ್ವರ.” ಅವನು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಜನರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 3ಅಂದು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಕಂಡು ಭಿ ಕೇಳಿದನು.

4 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು!”
ಎಂದರು. 5 ಅವನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಣಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರನು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಎದು್ದನಡೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

7 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಾಲುಗಳುಮತು್ತ ಾದಗಳುಬಲಗೊಂಡವು. 8ಅವನು ಜಿಗಿದು, ತನ್ನ
ಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತೊಡಗಿದನು. ಅವನೂ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ನಡೆಯು ಾ್ತ
ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9-10 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಸುಂದರ ಾ್ವರದಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
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ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಕುಂಟನೇ ಇವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು
ಬೆರ ಾದರು.
ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ವಿವರಣೆ

11ಆಮನುಷ ್ಯನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾದದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರ ಬಳಿ ಅವರು ಓಡಿಬಂದರು.

12 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ,
ಇದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ಾಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿರಿ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯೆಂದು ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ ಾ? ಾವು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಈ
ಾಯರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ಾ? 13 ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದು್ದ ಾವಲ್ಲ! ದೇವರು! ಆತನೇ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು,

ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ* ದೇವರು. ಆತನೇ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರ ದೇವರು. ಆತನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕ ಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲು
ಪಿ ಾತನು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಿ ಾತನಿಗೆ, ನಮಗೆ
ಯೇಸು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 14ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.
ಆತನ ಬದ ಾಗಿ ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ† ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು ಜೀವ ಾಯಕನನೆ್ನೕ
ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ! ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ

* 3:13: ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಲದ ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಮುಖಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು. † 3:14: ಕೊಲೆ ಾರಬರಬ್ಬ ನೋಡಿರಿ: ಲೂಕ 23:18.
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ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ಾವೇ ಾ ಗಳು. ಇದನು್ನ ಾವು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವ ಇವನ ಪರಿಚಯ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ಇದೆ. ಇವನು ಗುಣ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಿತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು ಸಹ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18ಹೀ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರು ದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶ್ರಮೆಅನುಭವಿಸಿ ಾಯುವನೆಂದುದೇವರು ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
20 ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

21 “ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಯೇಸು
ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ದೇವರುಬಹು ಾಲದಹಿಂದೆತನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಾ ಾಡಿ ಾಗ, ಈ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿದನು. 22 ೕಶೆಯು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಪ್ರಭುವುನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಬರುವನು. ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ಇರುವನು.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
23ಆತನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗದವನು ದೇವಜನರಿಂದಬೇಪರ್ಟು್ಟಮರಣ
ಹೊಂದುವನು.’✡

24 “ಸಮುವೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ನಂತರದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಇಂದಿನ ಈ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದರು. 25 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
✡ 3:23: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15,19.
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ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ದೇವರು
ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಟ್ಟ ದಲು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಡಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ.”

4
ಾ್ಯಯಸಭೆಯಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ

1 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸದು್ದ ಾಯರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯ
ಾಯುವ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇದ್ದನು. 2 ಈ ಇಬ್ಬರು
ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಜನರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಪೇತ್ರ

ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು. ಆಗಲೇ
ಕತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಆಗ ಆ ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು್ತ.

✡ 3:25: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 22:18; 26:24.
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5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸಭೆಸೇರಿದರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನು (ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ), ಾಯಫ,
ೕ ಾನ ಮತು್ತ ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಅವರು ಪೇತ್ರ
ೕ ಾನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅವರನು್ನ “ನೀವು ಈ ಕುಂಟನನು್ನ ಹೇಗೆ
ಗುಣಪಡಿಸಿದಿರಿ? ನೀವು ಾವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದಿರಿ?
ಇದನು್ನ ಾರ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ
ಕೇಳಿದರು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಜನ ಾಯಕರೇ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರೇ, 9 ಈ ಕುಂಟನಿ ಾದ
ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರಿನಿಂದಈಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಗುಣ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ! ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ.
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು
ಗುಣಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

11 ‘ಕಟು್ಟವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ (ಯೇಸು)
ಮುಖ್ಯ ಾದಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 118:22

12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ
ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಬೇರೆ ಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾವ ತರಬೇತಿ ಾಗಲಿ ವಿದೆ್ಯ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು

ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೆದರದೆ
ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಸಹ ಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಆ ಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರು ೕಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಆ

ಬಳಿಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 14 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಟನನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರ
ಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೇನೂ ಹೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
15 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿ, 16 “ಇವರಿಗೆ ಾವೇನು ಾಡೋಣ? ಇವರು
ದೊಡ್ಡ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಾಡಿರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಈ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗದು.
17 ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ
ಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆದರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಸ ಾಚಾರ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಏನೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ, ಏನೂ ಬೋಧಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು
ನಿಮಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇ ಅಥ ಾ ದೇವರಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೇ?
ಇದರಲಿ್ಲ ಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಪೇ ಾದದು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ.
20 ಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನಿರ ಾರೆವು. ಾವು ಕಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21-22 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
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ಾವ ಾಗರ್ವೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

(ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.) ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು
23 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಯಿಂದ

ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
24 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. “ಒಡೆಯನೇ,
ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. 25 ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು:

‘ಜ ಾಂಗಗಳು ಕೂ ಾಡುವುದೇಕೆ?
ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ
ಇಲ್ಲ!

26 ‘ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು ಹೋ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಪ್ರಭುವಿಗೂಆತನಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂವಿರೋಧ ಾಗಿಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 2:1-2
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27 ಹೆರೋದ ಾಜನು, ಂತಿಯಸ್ ಪಿ ಾತನು, ಜ ಾಂಗಗಳು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನೆರವೇರಿದವು. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಆತನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ. 28 ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದ
ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ೕಜನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ನಿನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಇದು ನೆರವೇರಿತು. 29ಪ್ರಭುವೇ,
ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಪ್ರಭುವೇ ಾವುನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿನ್ನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಸ ಾಯ ಾಡು. 30 ನಿನ್ನ
ಕೈಚಾಚಿಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು;
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು” ಎಂದು
ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

31 ಹೀಗೆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು ಮತು್ತ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
32 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಹೃದಯವೂ ಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.

ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾವ ಾಗಲಿ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬದ ಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಅ ಸ್ತಲರು
ಬಹುಬಲ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 34 ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ, 35ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ
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ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಅವರವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹಂಚ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

36 ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ೕಸೇಫ ಎಂಬವನೂ ಇದ್ದನು.
ಅ ಸ್ತಲರುಅವನನು್ನ ಾನರ್ಬಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ( ಾನರ್ಬ
ಅಂದರೆ “ಧೈಯರ್ ಾಯಕ.”) ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಇವನು
ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು.* 37 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಲವಿತು್ತ.
ಅವನು ಅದನು್ನ ಾರಿ ಬಂದಹಣವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿ
ಇಟ್ಟನು.

5
ಅನನೀಯಮತು್ತ ಸಫೈರ

1 ಅನನೀಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಸಫೈರ. ಅನನೀಯ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದನು. 2ಆದರೆ,
ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ
ಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆಕೆಯೂಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

3 ಪೇತ್ರನು, “ಅನನೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಆಳಲು ನೀನು
ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜಮೀನನು್ನ ಾರಿದೆ,

ಆದರೆ ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನೀನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? 4ನೀನುಜಮೀನನು್ನ ಾರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು
ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ನೀನು ಾರಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದ
ಹಣ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನು
ಾಕೆ ೕಚಿಸಿಕೊಂಡೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ,

ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 4:36: ಲೇವಿಯ ಲೇವಿ ಕುಲದವನು. ಈ ಕುಲದವರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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5-6 ಅನನೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಕೆಲವು ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.

7ಸು ಾರುಮೂರು ಗಂಟೆಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಸಫೈರ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಸಫೈರಳಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಎಷು್ಟ ಹಣ ಬಂತೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಸಫೈರಳು, “ ೌದು,ಅಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಪ್ರಭುವಿನ

ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟ ಜನರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! ಅವರು
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಅದೇರೀತಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ತಕ್ಷಣವೇ ಸಫೈರಳು ಅವನ ಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ
ಆಕೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 11 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು.
ದೇವರ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳು

12 ಅ ಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಂಟಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.
13 ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೂ ೕಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಅನಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅ ಸ್ತಲರ ಬಗೆ್ಗ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
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ಜನರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ
ಪುರುಷರೂ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಹೀಗಿರಲು,
ಪೇತ್ರನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಸಿಗೆ
ಮತು್ತ ಡೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು
ಬಿದ್ದರೆ ಾಕು, ಾಯಿಲೆಯವರು ಗುಣಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆಂದು
ಜನರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಊರುಗಳಿಂದೆ ಾ್ಲ ಜನರುಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ
ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣ ಾಯಿತು.
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ತಡೆಯಲುಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ

17 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ
(ಸದು್ದ ಾಯರು) ಬಹು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು. 18 ಅವರು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದರು.
19 ಆದರೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ದೇವದೂತನು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, 20 “ಹೋಗಿ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಈ ಹೊಸ
ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.
21ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ

ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ದೇ ಾಲಯದ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರಿಗೆ, 23 “ಸೆರೆಮನೆ ಮುಚಿ್ಚತು್ತ
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ಮತು್ತ ಬೀಗವನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ. ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲ ಬಳಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾವು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ ಾಗ
ಸೆರೆಮನೆಯು ಬರಿ ಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 24ದೇ ಾಲಯದ
ಾವಲು ಾರರ ಾಯಕನು ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಏ ಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು.

25 ಬಳಿಕ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿ! ನೀವು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದ್ದ ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಆಗ
ದಳಪತಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಮರಳಿ
ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದರು.

27 ಸೈನಿಕರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ, 28 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬೋಧಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು
ಾಡಿರುವುದೇನು? ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಾವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದರು.

29 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರು, “ ಾವು
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇ ಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು ನಿಮಗಲ್ಲ!
30 ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂದಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು, ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರೇ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31 ದೇವರಿಂದ ಆತನ ಬಲಗಡೆಗೆ
ಏರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನೇ ಯೇಸು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ
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ಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಮ್ಮ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
32 ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಾ ಗಳು. ಾವು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೂ ಾ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 34 ಆಗ
ಫರಿ ಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಗಮಲಿಯೇಲ. ಅವನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 35ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,
ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ!
36 ಒಮೆ್ಮ, ತೈದ ಎಂಬುವನು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ ೕ?
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸು ಾರು
ಾನೂರು ಮಂದಿ ಅವನ ತೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲ ಚದರಿ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 37 ಬಳಿಕ,
ಯೂದ ಎಂಬುವನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಬಂದನು. ಅದು
ಜನಗಣತಿಯ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಸಹ ಅನು ಾಯಿಗಳ
ಒಂದು ಗುಂಪನೆ್ನೕ ಕಟಿ್ಟದ. ಅವನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನ
ಅನು ಾಯಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ಅವರಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಅವರ ೕಜನೆಯು
ಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉರುಳಿಹೋಗುವುದು.
39 ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದಂ ಾದೀತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಲಹೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
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40 ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಹೊಡೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.
41 ಅ ಸ್ತಲರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಅಪ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಹರ್ತೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42 ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

6
ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳುಮಂದಿಯಆಯೆ್ಕ

1 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ
ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುವ ಶಿಷ ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಾಲು ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು
ಆ ಾದಿಸಿದರು.

2ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಇಡೀ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯದ
ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ! ಾವು
ಜನರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರು
ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶಕೂ್ಕ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಇಡೀ ಸಮು ಾಯವು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಏಳುಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು: ಸೆ್ತಫನ
(ಮ ಾನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯ),
ಫಿಲಿಪ್ಪ,* ್ರಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ, ಪಮೇರ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಕೊ ಾಯ (ಮ ಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.
7 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತೊಡಗಿತು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶಿಷ ್ಯಸಮು ಾಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗ
ತೊಡಗಿತು. ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು

8ಸೆ್ತಫನನು (ಏಳುಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು) ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ
ಬಲದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು. ಈಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಅದಕೆ್ಕ “ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ†
ಸ ಾಮಂದಿರ” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸಿರೇನ್ ಮತು್ತ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
ಈ ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.) ಸಿಲಿಸಿಯ ಮತು್ತ ಏ ಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು. 10 ಆದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ
* 6:5: ಫಿಲಿಪ್ಪ ಇವನುಯೇಸುವಿನಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ. † 6:9: ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದವರ
ಒಮೆ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಯೆಹೂದ್ಯರು.
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ಾ ಾಡಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಸೆ್ತಫನನ
ಾತುಗಳು ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾದಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ,
11 “ಸೆ್ತಫನನು ೕಶೆಗೂ ದೇವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ; ಅವನು್ನ ಾವೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ!”
ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರು. 12 ಹೀಗೆ ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನೂ್ನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಹು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರ ಸಭೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

13 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
(ದೇ ಾಲಯದ) ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
14 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ೕಶೆಯ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೆ್ತಫನನ ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಮುಖವು
ದೇವದೂತನಮುಖದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಪ್ರಸಂಗ

1 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯತಂದೆಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಪಿತೃ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು
ಾಣಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ
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ದಲು ಮೆಸ ಟೇಮಿಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 3ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಲೆ್ದಯ* ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಂದೆ
ಸತ್ತಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಈಗ ನೀವು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಾವ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರುಅವನಿಗೆಒಂದುಅಡಿಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ
ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು. (ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ ಇ ಾಯಿತು.)
6 “ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಬೇರೊಂದು

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. 7 ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಗ ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಾನು
ದಂಡಿಸುವೆನು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
‘ಆ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತೇ ಸುನ್ನತಿ. ಹೀಗಿರಲು

ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆ ಾಗ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಇ ಾಕ.
ಇ ಾಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.

✡ 7:3: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 12:1. * 7:4: ಾಲೆ್ದಯಅಥ ಾ ಾಬಿಲೋನಿಯ.
✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 15:13-14. ✡ 7:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ
15:14; ವಿ ೕಚನ. 3:12.
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ಮತು್ತ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.
ಈ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪಿತೃಗ ಾದರು.

9 “ಈ ಪಿತೃಗಳು ೕಸೇಫನ (ಅವರು ತಮ್ಮ) ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಅವರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ
ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನು. 10 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದವು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆಗಫರೋಹನುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ೕಸೇಫನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ೌರವಿಸಿದನು. ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದನು. 11 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು.

12 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವರ ದಲ ಪ್ರ ಾಣ.)
13 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಹೋದರು. ಈ
ಸಲ, ಾನು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 14 ಬಳಿಕ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ (ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಎಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿ) ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು.
ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಾವು ಾಯುವವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ

ಇದ್ದರು. 16 ಬಳಿಕ ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಾಗಿಸ ಾಯಿತು.
ಅಲಿ್ಲಯ ಸ ಾಧಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೂಳ ಾಯಿತು.
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(ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ೕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ
ಈ ಸ ಾಧಿಯನೆ್ನೕ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕ್ರಯ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.)

17 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು. (ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಾಲ ಬಹು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬರಲಿತು್ತ.) 18 ಬಳಿಕ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ಾಜನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದನು.
20 “ ೕಶೆಯು ಜನಿಸಿದು್ದ ಈ ಾಲದಲೆ್ಲೕ. ಅವನು ಬಹು

ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 21 ಅವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ
ಬೆಳೆಸಿದಳು. 22 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ
ೕಶೆಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅವನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ

ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವು ದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದನು.
23 “ ೕಶೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದಗ, ತನ್ನ

ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 24 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು
ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ೕಶೆಯು ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 25 ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ದೇವರು ೕಶೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ತನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ ಎಂದು ೕಶೆ ಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
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26 “ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಡೆ ಾಡುವುದನು್ನ
ೕಶೆಯು ಕಂಡನು. ಅವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಲು ಅವನು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ‘ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಸಹೋದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 27 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ? ಇಲ್ಲ! 28 ನಿನೆ್ನ
ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆ ಾ?’✡ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ೕಶೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಸಿ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೆಯ
ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31 ೕಶೆಯು
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ೕಶೆಗೆ
ಾಣಿ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ಾಣಿ ಾಗಿತು್ತ.

32 ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು. ಾನೇ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಇ ಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ
ದೇವರು’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ
ತೊಡಗಿದನು; ದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೆದರಿದನು.

33 “ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು,
ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಜನರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಜನರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ
ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ೕಶೆಯೇ, ಈಗ ಾನು
✡ 7:28: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 2:14. ✡ 7:32: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ.
3:6.
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ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’✡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 “ಆಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕ ೃತ ಾದವನೇ ಈ ೕಶೆ. ಅವರು

ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ
ಎಂ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾ ಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ವಿ ೕಚಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಆ ೕಶೆಯನೆ್ನೕ. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಮೂಲಕ ಾಗಿ
ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು

ಕಂಡದು್ದ ಈ ದೇವದೂತನನೆ್ನೕ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು
ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅವನು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದನು.

37 “ಈ ೕಶೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರ
ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವನು. ಅವನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವನು’✡
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದವನು ಈ ೕಶೆಯೇ. ಸಿ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆಅವನಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆಅವನುನಮ್ಮ

ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಜೀವಕರ ಾದ ಆ ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು
ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

39 “ಆದರೆ ೕಶೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 40 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆರೋನನಿಗೆ,
‘ ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
✡ 7:34: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 3:5-10. ✡ 7:37: ಉಲೆ್ಲೕಖನ:
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 18:15.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲು
ಕೆಲವುದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡು’✡ಎಂದರು. 41ಆದ್ದರಿಂದಆಜನರು
ಕರುವಿ ಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ,ಅದಕೆ್ಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು! 42ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ, ಆ ಾಶದ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿದೆ: ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

‘ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನ ಾದ ನೀವು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ;
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ.

43ನೀವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಲೋಖನ (ಸುಳು್ಳದೇವರ) ಗು ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರೇಫಾ ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ.

ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.’ ಆ ೕಸ 5:25-27

44 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಾವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಮ ಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಗು ಾರವು† ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ
ಬಗೆಯನು್ನ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು
ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಆ ಾರದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 45 ತರು ಾಯ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಡುಗಳನು್ನ
✡ 7:40: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:1. † 7:44: ಗು ಾರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇ ಾಲಯದಂತೆ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಆ ಾಧ ಾ
ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
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ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ದೇವರು
ಇತರ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ
ಹೊಸ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ ಗು ಾರವನು್ನ
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ
ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 46 ದೇವರು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ‘ ಾಕೋಬನ ದೇವ ಾದ ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು’ ಎಂದು ಾವೀದನು
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47 ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
( ಾವೀದನಮಗ ಾದ) ಸೊಲೊ ೕನನೇ.

48 “ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಹೋನ್ನತನು (ದೇವರು) ಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ:

49 ‘ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,
ಪರಲೋಕವು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ.

ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಪೀಠ.
ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾವ ಬಗೆಯಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲಿ್ಲರಿ?

ಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ!
50ನೆನಪಿರಲಿ,ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದವನು ಾನೇ!’ ” ಯೆ ಾಯ

66:1-2

51 ಸೆ್ತಫನನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು: “ ಂಡ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ
ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು
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ಮತು್ತ ನೀವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ! 52 ಜೀವಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ನೀತಿವಂತನೊಬ್ಬನು
(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬರು ಾ್ತನೆಂದು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಈಗ ನೀವು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಆತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ. 53 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರ ಮೂಲಕ
ಕೊಟ್ಟ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನೀವೇ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!”
ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು

54 ಸೆ್ತಫನನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ರೋಷದಿಂದ ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ
ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಆ ಾಶದತ್ತ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು,
56 “ಇಗೋ, ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು
(ಯೇಸು) ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿ, ತಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೆ್ತಫನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಓಡಿಬಂದು, 58 ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಎಳೆದೊಯು್ದ, ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎಸೆದರು. ಸೆ್ತಫನನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ೌಲನೆಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
59ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ,
“ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ!” ಎಂದನು.
60ಅವನು ಣ ಾಲೂರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ,ಈ ಾಪವನು್ನ ಇವರಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಧ ್ವನಿಯೆತಿ್ತ ಹೇಳು ಾ್ತ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
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8
1-3 ಸೆ್ತಫನನ ಕೊಲೆಗೆ ೌಲನ ಸಮ್ಮತಿಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು

ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಸಂಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ೌಲನು
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದೊಯು್ದ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದನು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಾತ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿಹೋದರು.
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾವು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಪ್ಪನಉಪದೇಶ
5 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ

ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 6 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು
ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು. 7 ಈ
ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಆ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಅವು ಅಬ್ಬರಿಸು ಾ್ತ
ಹೊರಬಂದವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಸಹ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 8ಇದರಿಂ ಾಗಿಆಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.

9 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಿ ೕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿನಿಂದಲೂ
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ಸಿ ೕನನು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.
ಸಿ ೕನನು ತನ್ನನು್ನ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಜಂಭಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರು
ಮತು್ತ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಾದವರು ಸಿ ೕನನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಂಬಿದ್ದರು. “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ‘ಮ ಾಶಕಿ್ತ’ ಎಂಬ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿದೆ!” ಎಂದು ಜನರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಸಿ ೕನನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಸಿ ೕನನು ಸಹ
ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಿ ೕನನು ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ ೕನನು ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.

14 ಅ ಸ್ತಲರು ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸ ಾಯರ್ದ
ಜನರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ೕ ಾನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.
16 ಈ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಲಿ್ಲ ಾರ

ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 17 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು
ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
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ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು.
18 ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಜನರಿಗೆ

ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಸಿ ೕನನು ಕಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಿ ೕನನು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೀಡು ಾ್ತ, 19 “ ಾನು
ಾರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯುವಂಥ

ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಪೇತ್ರನು ಸಿ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನೂ ಾಶ ಾಗು! ನಿನ್ನ

ಹಣವೂ ಾಶ ಾಗಲಿ! ದೇವರ ವರವನು್ನ ಹಣದಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದೆ. 21 ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಗಿ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಾಗಿಲ್ಲ. 22 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊ! ನೀನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊ.

ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನೀನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು
ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 23ನೀನುಅತೀವಅಸೂಯೆಯಿಂದತುಂಬಿದವನೂ
ಾಪದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳ ಾದವನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಸಿ ೕನನು, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ ಾಗದಂತೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ!”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

25 ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಕಂಡ ಯೇಸುವಿನ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆತಿಳಿಸಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆಪ್ರಭುವಿನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದ ಅನೇಕ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿ ೕಪಿಯದವನಿಗೆ ನೀಡಿದಉಪದೇಶ
26 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ

ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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27 ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು.
ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಣಿ ಾದ
ಕಂ ಾಕೆಯ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಹಣವನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಇವನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 28 ಈಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡುಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.

29 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅಂತೆಯೇ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ರಥದ ಬಳಿಗೆಹೋದನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು
ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ಯೆ ಾಯನ ಪ್ರ ಾದ ಾ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ
ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು “ ಾನು ಹೇಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ, ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆಅವನುಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. 32ಅವನು
ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಾಗವು ಇಂತಿದೆ:

“ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ೌನ ಾಗಿರುವ ಕುರಿಯಂತೆ

ಆತನಿದ್ದನು.
ಆತನು ಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.

33 ಆತನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು. ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯವು
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ!
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ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಾರು ಾ ಾಡಬಲ್ಲರು?”
ಯೆ ಾಯ 53:7-8

34 ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾವ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಅಥ ಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 35ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಾಗದಿಂದಲೇ
ಆರಂಭಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

36ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ಇಗೋ! ಇಲಿ್ಲ ನೀರಿದೆ! ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏ ಾದರೂ ಅಡಿ್ಡಯಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 37 * 38 ಬಳಿಕ ಅವನು ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು
ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
40 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅ ೕತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರಿದನು.

9
ೌಲನು ಾ ಾರ್ಟಾದನು

* 8:37: ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 37 ನೇ ವಚನವನು್ನ
ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ‘ನೀನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವು ಾದರೆ ಅಡಿ್ಡಯಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಯು, “ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
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1 ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ೌಲನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, 2ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, ಪುರುಷರು ಎನ್ನದೆ
ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನಗೆ
ಅಧಿ ಾರ ಕೊಟಿ್ಟರುವು ಾಗಿ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ
ಪತ್ರಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

3ಅಂತೆಯೇ ೌಲನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಬಹು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯಿತು.
4 ೌಲನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. “ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ಾಣಿ ಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

5 ೌಲನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದನು.
ಆ ಾಣಿಯು, “ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವಯೇಸುವೇ ಾನು! 6ಈಗ

ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯ ಒಬ್ಬನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದಿತು.

7 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರು ಏನೂ ಾ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆಅವರು ಾರನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ೌಲನು ನೆಲದಮೇಲಿಂದ
ಎದು್ದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. 9ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಅವನುಊಟವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಅನನೀಯ. ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
“ಅನನೀಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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11ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ‘ನೇರಬೀದಿ’ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ
ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲರುವ ಯೂದನ* ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು
ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸು. ಈಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ೌಲನು ಒಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಅನನೀಯನೆಂಬಒಬ್ಬನು ಅವನಬಳಿಗೆಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ
ಮೇಲಿಡುವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಬರುವುದು. ಇದೇ ಆ
ದಶರ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆದರೆಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 14ಈಗ ಅವನು ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ† ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಮ ಾ ಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು! ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ೌಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17ಆದ್ದರಿಂದಅನನೀಯನುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಯೂದನಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನು ೌಲನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ ೌಲನೇ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ. ನೀನುಮತೆ್ತ
ದೃಷಿ್ಟಪಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಬೇಕೆಂತಲೂಯೇಸು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ,
ಮೀನಿನ ಪರೆಯಂತಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ೌಲನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ಕಳಚಿಬಿದಿ್ದತು. ೌಲನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಾಣತೊಡಗಿತು! ೌಲನು
* 9:11: ಯೂದಇವನು ಅ ಸ್ತಲಯೂದನಲ್ಲ. † 9:14: ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುವವರು.”
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ಮೇಲೆದು್ದ, ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಊಟ ಾಡಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು
ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. 20ಅವನು ತಡ ಾಡದೆ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ “ಯೇಸುವೇ ದೇವಕು ಾರ”ನೆಂದು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.

21 ೌಲನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು,
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದವನು ಈ ಮನುಷ ್ಯನೇ. ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
(ಯೇಸುವಿನ) ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಇವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು! ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು
ಇವನು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22ಆದರೆ ೌಲನುಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಆ ಾರಗಳು ಬಹು ಬಲ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ
ದಮಸ್ಕದಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು
23 ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿ ಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನಗರದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹಗಲಿರುಳು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ೕಜನೆ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

25 ಒಂದು ಾತಿ್ರ, ೌಲನ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಅವನನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ನಗರದ ಕೋಟೆಯಸಂದಿನಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು

26 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ೌಲನು ನಿಜ ಾಗಿಯೇಸುವಿನ
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ಶಿಷ ್ಯನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ೌಲನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿರುವುದನೂ್ನ
ಪ್ರಭುವು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಾನರ್ಬನು ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ಅಂದಿನಿಂದ ೌಲನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಿದನು. 29 ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ೌಲನು ಪದೇಪದೇ ಾದ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 30 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ
ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
31 ಇಂತಿರಲು, ಜುದೇಯ, ಗಲಿ ಾಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್

ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ಸಭೆಗಳು ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ೌರವಿಸುವು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ಲುದ್ದ ಮತು್ತ ಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು

32 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪೇತ್ರನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಲುದ್ದ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 33 ಅವನು
ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಐನೇ ಾ ಎಂಬವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಾಶ್ವರ್ ಾಯು
ರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದನು.
34 ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇ ಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಡು!” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಐನೇಯನು ಎದು್ದನಿಂತನು. 35 ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಾರೋನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ
ಕಂಡು ಪ್ರಭುಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

36 ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು.
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ದೊ ಾರ್ ಅಂದರೆ “ಜಿಂಕೆ.”
ಆಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ

ಹಣಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಕೆಯು
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಜನರು ಆಕೆಯ ದೇಹವನು್ನ
ತೊಳೆದು ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38 ಪೇತ್ರನು
ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬಸುದಿ್ದಯು ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆತಿಳಿಯಿತು.
(ಲುದ್ದವು ಪ್ಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರನು್ನ
ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು, “ತ್ವರೆ ಾಡು, ದಯವಿಟು್ಟ
ಬೇಗನೆ ಾ!” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

39 ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇ ಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದರು. ದೊಕರ್ಳುಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತಮ ಾಗಿ ತ ಾರಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತಬಿಥಳ
ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ತಬಿ ಾ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!” ಎಂದನು. ಆಕೆ
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದಳು. ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41ಅವನು ಕೈನೀಡಿ,ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಆಕೆಗೆಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ

ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಬಿಥಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಕೆ
ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದಳು.
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42 ಪ್ಪದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನಂಬಿದರು. 43 ಪೇತ್ರನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಚಮರ್ ಾರ ಾದ ಸಿ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು

ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

10
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ

1 ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬವನಿದ್ದನು.
ರೋಮಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ “ಇಟಲಿಯ ದಳ”ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಒಂದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಮೂರು
ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಡನು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

4 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ
“ ಾ್ವಮೀ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ

ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಈಗ ಸೀ ೕನ ಎಂಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನನನು್ನ ‘ಪೇತ್ರ’ ಎಂತಲೂ

ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 6 ಸೀ ೕನನು ಚಮರ್ ಾರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ
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ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಳಿಕ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಈಸೈನಿಕನು
ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಆಪ್ತಸ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಇವನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 8ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಈಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ವಿವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಮರುದಿನ ಈ ಜನರು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ
ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. 10 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿ

ಊಟ ಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇತ್ತ, ಪೇತ್ರನಿಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 11 ತೆರೆದ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಾವುದೋ ಒಂದು ವಸು್ತ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು

ಕಂಡನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. 12ಅದರಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ನಡೆ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳು,
ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ಮತು್ತ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳು ಇದ್ದವು.
13 ಆಗ ಾಣಿ ಂದು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ”
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

14 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ!
ಅಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೆಂದೂ
ತಿಂದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಆ ಾಣಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ‘ಅಪವಿತ್ರ’ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ”
ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
17 ಪೇತ್ರನು ಾನು ಕಂಡ ಈ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದೆಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಸೀ ೕನನ

ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
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ನಿಂತುಕೊಂಡು, 18 “ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನು ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವನೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19 ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗು. ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡ. ಾನೇ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಾನೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
22ಆ ಜನರು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಇ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಆ ಮೂವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು.
ಪ್ಪದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.

24 ಮರುದಿನ ಅವರು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು.

25 ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಪೇತ್ರನ
ಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಪೇತ್ರನು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
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ಪೇತ್ರನು ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕರ್ವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವು ಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅಪವಿತ್ರನೆಂ ಾಗಲಿ
ಅಶುದ್ಧನೆಂ ಾಗಲಿ ಕರೆಯಕೂಡದೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಕರೆದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಾಕೆ ಕರೆಸಿದಿರೆಂದು ದಯವಿಟು್ಟ ಈಗ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.
30 ಆಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು, “ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಾನು

ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸು ಾರು
ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 31 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು,
‘ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ! ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಪ್ಪಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬರಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊ. ಪೇತ್ರನು ಚಮರ್ ಾರ ಾದ ಸೀ ೕನ ಎಂಬವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲದೆ’ ಎಂದನು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ
ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದಉಪ ಾರ ಾಯಿತು. ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಕೇಳಲು ಾವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
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34 ಪೇತ್ರನು ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಈಗ ಅಥರ್ ಾಯಿತು.
35 ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ನೀತಿವಂತರು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ
ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಾವ ದೇಶದವನು
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 36 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ

ಎಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

37 “ಜುದೇಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಗಲಿ ಾಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾನನು* ದೀ ಾ ಾ್ನನದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆರಂಭ ಾಯಿತು. 38 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೂ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು.
ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಯೇಸು
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು.

39 “ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಮರದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು. 40 ಆದರೆ, ದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು!
ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವ ಾಶವನು್ನ ದೇವರು
ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 41 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ದಲೇ ಾ ಗ ಾಗಿ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಾತ್ರ ಆತನನು್ನ ಕಂಡರು! ಾವೇ ಆ

* 10:37: ೕ ಾನನು ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನು.
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ಾ ಗಳು! ಯೇಸು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು
ಆತನೊಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಿದೆವುಮತು್ತ ಾನ ಾಡಿದೆವು.

42 “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ದೇವರಿಂದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾನೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.
43 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಾಪಗಳನು್ನ
ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ
44 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಅವನ

ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದು
ಬಂದನು. 45 ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ಸಹ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾರೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
46 ಅವರು ಬೇರಬೇರೆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು, 47 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾವು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ
ಇವರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
48ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

11
ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವನು
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1 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸಹ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಜುದೇಯದ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು* ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದ
ಾಡಿದರು. 3 ಅವರು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ! ನೀನು

ಅವರೊಂದಿಗೆಊಟವನು್ನ ಸಹ ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ವಿವರಿಸಿದನು. 5ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಆ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಇಳಿದು
ಬಂದು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 6 ಾನು ಅದರೊಳಗೆ
ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳೂ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಹರಿ ಾಡುವ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಆಗ, ‘ಪೇತ್ರನೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು! ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಯು್ದತಿನು್ನ!’
ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 “ಆದರೆ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನು ಾಗೆ ಾಡ ಾರೆ!
ಅಪವಿತ್ರ ಾದಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಏನ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9 “ಆದರೆ, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ
ಅಶದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ!’ ಎಂದು ಆ ಾಣಿಯು ನನಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು.

* 11:2: ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸುನ್ನತಿ ಾದವರು.” ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರೆ ಾ್ಲ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡಬಹುದು
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10 “ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಡೀ ವಸು್ತವನು್ನ
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. 11ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನಿದ್ದ
ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರನು್ನ ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಸಂದೇಹಪಡದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆಹೇಳಿದನು. ಇಲಿ್ಲರುವಈಆರು
ಮಂದಿಸಹೋದರರುನನೊ್ನಂದಿಗೆಬಂದರು. ಾವುಕೊನೇರ್ಲಿಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. 13 ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ, ‘ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀ ೕನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಬರ ಾಡಿಕೊ. 14 ಅವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು. ಅವನು
ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟಂಬದವರನೂ್ನ ರ ಸುತ್ತವೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 “ ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ† ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದನು. 16 ಆಗ ಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ‘ ೕ ಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ

ಪಡೆಯುವಿರಿ!’ ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ್ದನು. 17 ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗಿರಲು ಾನು ದೇವರ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18ಯೆಹೂದ್ಯವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾದವನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ, “ ಾ ಾದರೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು

† 11:15: ಾ್ರರಂಭ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು ಆರಂಭ ಾದ ಸಭೆ.
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ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸು ಾತೆರ್

19 ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂ ಾಗಿ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಚದರಿಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹು
ದೂರದ ಸ್ಥಳಗ ಾದ ಫೆನಿಷ ್ಯ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆಅವರುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. 20ಈವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಸಿರೇನ್ ಸ್ಥಳಗಳವ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರು, ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
21 ಪ್ರಭುವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಬಹು
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದರು.

22ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದಈಹೊಸವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
23-24 ಾನರ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದನುಮತು್ತಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ
ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಇದರಿಂದ
ಾನರ್ಬನಿಗೆ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದರು.

25 ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಾಸರ್ಸ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 26 ಾನರ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ
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ಕಂಡುಕೊಂಡುಅವನನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದನು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್
ಪೂತಿರ್ ಸಭೆಯ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ “ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು” ಎಂಬ
ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲೆ್ಲೕ.

27 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 28 ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ “ಅಗಬ”
ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅಗಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ, “ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಭೀಕರ ಾಮ ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (ಈ ಬರ ಾಲವು ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಂದಿತು.) 29ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮಿ್ಮಂ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು
ೕಜನೆ ಾಡಿದರು. 30 ಅವರು ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾನರ್ಬ

ಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಅದನು್ನ
ತಂದು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ ಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

12
ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿ, 2 ಾಕೋಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಾಕೋಬನು ೕ ಾನನ ಅಣ್ಣ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದನು್ನ

ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ (ಇದು ನಡೆದದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲದಲಿ್ಲ) ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. 4 ಹದಿ ಾರು
ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಾಲ
ಮುಗಿದೊಡನೆ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
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5 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸಭೆಯವರು ಅವನಿ ಾಗಿ
ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
6ಪೇತ್ರನು ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮಧೆ್ಯ ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನನು್ನ

ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು
ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ.
ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು

ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು.
ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
“ಬೇಗನೆ ಎದೆ್ದೕಳು!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಸರಪಣಿಗಳು
ಪೇತ್ರನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊ, ಾದರ ಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನು ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು, “ನಿನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದನು.

9 ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು. ದೇವದೂತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಕನಸು
ಾಣುತಿ್ತರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಪೇತ್ರನು
ಮತು್ತ ದೇವದೂತನು ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಾವಲನು್ನ
ಾಟಿಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ನಡೆಸುವ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಾಗಿಲು ಅವರಿ ಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಆ ದೇವದೂತನು ಾಗಿಲ
ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಆಗ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

11ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆಗ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು
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ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದ
ಾರು ಾಡಿದನು. ನನಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಕೇಡಿನಿಂದ ರ ಸಿದನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

12 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು
ೕ ಾನನ ಾಯಿ. ( ೕ ಾನನನು್ನ ಾಕರ್ನೆಂದು

ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರನು ಹೊರ ಾಗಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದನು.
ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ರೋದೆ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಬಂದಳು.

14 ರೋದೆಯು ಪೇತ್ರನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ತುಂ ಾ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಆಕೆ ಮರೆತು,
ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲ ಬಳಿ
ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 15ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ!” ಎಂದರು. ಆದರೆಅವಳು ಾನುಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ನಿಜವೆಂದು ಒತಿ್ತಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, “ಅವನು ಪೇತ್ರನ
ದೂತನಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲನು್ನ ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆ ಾಗ ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ವಿಸಿ್ಮತ ಾದರು.

17 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು.
ಪ್ರಭುವು ತನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, “ ಾಕೋಬನಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು
ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

18ಮರುದಿನ, ಪೇತ್ರನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ
ಗೊಂದಲವೇ ಎದಿ್ದತು. 19 ಹೆರೋದನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೇಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 12:20 lvii ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 12:25

ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮರಣ

ತರು ಾಯ ಹೆರೋದನು ಜುದೇಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. 20 ಟೈರ್
ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು
ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೆರೋದನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಾ್ಲಸ್ತನು ಾಜನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆ ಜನರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೆರೋದನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಾಡಿಗೆ
ಹೆರೋದನ ಾಡಿನಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೆರೋದನು ದಿನ ಂದನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಸುಂದರ ಾದ
ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಾಷಣ ಾಡಿದನು. 22ಆಜನರು,
“ಈ ಧ ್ವನಿಯು ಮನುಷ ್ಯನದಲ್ಲ, ದೇವರದೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
23 ಹೆರೋದನು ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣವೇ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವನ
ದೇಹದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಸತು್ತಹೋದನು.

24 ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಹಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮು ಾಯವು
ದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿತು.

25 ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾಕರ್ನೆಂಬ
ೕ ಾನನು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
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13
ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ ವಹಿಸ ಾದ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್

1 ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಾನರ್ಬ, ಸಿಮೆ ೕನ್
(ಇವನನು್ನ ನೀಗರ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಲೂಸಿಯಸ್
(ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು) ಮೆನಹೇನ (ಹೆರೋದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳೆದವನು) ಮತು್ತ ೌಲ. 2 ಇವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು

ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯವರುಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರಮೇಲೆಹ ಾ್ತಪರ್ಣೆ ಾಡಿಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸೈಪ್ರಸ್ ನಲಿ್ಲ ಾನರ್ಬಮತು್ತ ೌಲರು

4 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಅವರು ಸೆಲೂಸಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಸೆಲೂಸಿ ಾದಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. 5 ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ಸ ಾಮಿಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ

ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾರಿದರು. ( ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.)
6 ಅವರು ಆ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾ ೕಸ್

ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಅವರು ಾ ೕಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಅವನ ಹೆಸರು
“ ಾರ್ ಯೇಸು.” ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿ. 7 ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನೆಂಬ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಸೆಗ್ಯರ್ ೌಲನು ಾನವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 8 ಆದರೆ
ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲಿಮನು ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದನು. ( ಾರ್ ಯೇಸುವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಎಲಿಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಾಗೆ ಾಡಲು ಎಲಿಮನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
9 ಆದರೆ ೌಲನು ( ೌಲನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು ೌಲ.)
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದನು. ೌಲನು ಎಲಿಮನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,
10ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೈ ಾನನ ಮಗ! ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯದಕೂ್ಕ
ನೀನು ಶತು್ರ! ನೀನು ದುಷ್ಟತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ! 11 ಇಗೋ,
ಪ್ರಭುವು ಕೈ ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಕುರಡ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಏನನೂ್ನ
ನೋಡ ಾರೆ; ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸಹ ಾಣ ಾರೆ” ಎಂದನು.
ಆಗ ಎಲಿಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತು. ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾದರೂ

ಕೈಹಿಡಿದುನಡೆಸಲೆಂದುಅವನುತಡವರಿಸು ಾ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದನು.
12 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡನು.
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯ ಾದಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಸಿ್ಮತ ಾದನು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಸೈಪ್ರಸ್ ನಿಂದ ತೆರಳುವರು
13 ೌಲಮತು್ತ ಅವನಸಂಗಡಿಗರು ಾ ೕಸಿನಿಂದ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಿದರು. ಾಂಫೀಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೆಗರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ

ಅವರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 14 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಪೆಗರ್ದಿಂದಮುಂದುವರಿಸಿ,ಪಿಸಿದಿಯಸೀಮೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ೕಶೆಯ
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ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದ ಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಾಯಕರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ,
“ಸಹೋದರರೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ
ಏನ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ!”
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

16 ೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ
ಇತರ ಜನರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! 17 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು. 18ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅವರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಾ ಾನ್ ಾಡಿನ
ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಡನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಇವೆ ಾ್ಲ ಸು ಾರು ಾನೂರ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.

“ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದವರೆಗೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ
ಜನರು ತಮಗೆ ಾಜನುಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರುಅವರಿಗೆ
ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ೌಲನು ಬೆ ಾ್ಯಮಿನ್
ಕುಲದವನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
22 ದೇವರು ೌಲನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ‘ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಪೇ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ದೇವರು ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
23 “ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೀದನ

ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಕ್ಷಕನ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
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ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು. 24 ಯೇಸು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ( ಾ್ನನಿಕ) ೕ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ‘ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. 25 ‘ ಾನು
ಾರೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನು

ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆತನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’ಎಂದು ೕ ಾನನು ತನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ಪೂರೈಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

26 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರರೇ,
ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೇ,
ಕೇಳಿರಿ! ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು
ನಮ ಾಗಿಯೇ. 27 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಓದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ

ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು!
28 ಯೇಸು ಾಯಲೇಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಿದ್ದರೂಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಪಿ ಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

29 “ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ
ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ

ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 30ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅನೇಕ
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ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ
ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
32 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ವಿಷಯ ಾದ

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 33 ಾವು ಅವರ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಎರಡನೆ ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು
ಬರೆದಿದೆ:
‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.

ಇಂದೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದೆನು.’ ಕೀತರ್ನೆ. 2:7

34 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಿ
ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇಂತೆಂದಿ ಾ್ದನೆ:

‘ ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಸತ್ಯವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದ
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ಯೆ ಾಯ 55:3

35ಆದರೆಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ಕೀತರ್ನೆ. 16:10

36 “ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.
ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಪಿತೃಗ ಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅವನ ದೇಹ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆತುಹೋಯಿತು! 37 ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ
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ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 38-39 ಸಹೋದರರೇ, ಇದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆತನಮೂಲಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ
ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ:

41 ‘ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವವರೇ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡು ಾ್ತ ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.

ನೀವು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾನು ಾಡುವೆನು.

ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿಮಗೆಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಿದರೂನೀವುನಂಬುವುದಿಲ್ಲ!’ ”
ಹಬಕೂ್ಕಕ 1:5

42 ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬ ಸ ಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೋಗು ಾಗ,
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮುಂದಿನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಮತೀಯರೂ
ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಮ ಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು
ಸಹ ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.

44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು, ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆರೆದುಬಂದರು.
45 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಸೂಯೆ ಾಯಿತು.
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ಅವರು ೌಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಟು ಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾದಿಸಿದರು. 46 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು
ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿ, “ ಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅನ್ಯಧಮರ್ದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ! 47ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಇಂತಿದೆ:

‘ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು
ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ” ಯೆ ಾಯ 49:6

48 ೌಲನ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು
ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೆ್ಕ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

49 ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ಾಡಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾರ ಾಯಿತು.
50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಾಮಿರ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಗರದ
ಾಯಕರನೂ್ನ ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ, ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ
ಾಡಿ ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟಸಿದರು.

51 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ,* ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

52 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿದ್ದರು.
* 13:51: ಾಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅವರು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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14
ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ

1 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
(ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ)
ಇಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದರು. ೌಲ ಾನರ್ಬರ ಅ ೕಘ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲವಿದು್ದ
ಪ್ರಭುವಿನ ಕುರಿತು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರ
ಮೂಲಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ತನ್ನ ಕೃ ಾಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. 4ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ

ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾತನೂ್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ೌಲ
ಾನರ್ಬರ ಾತನೂ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲಯೇ ಎರಡು
ಪಂಗಡ ಾಯಿತು.

5 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ಾಯಕರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6ಇದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲುಕ ೕನಿ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ
ದಬೆರ್ಗಳಿಗೂ ಾಗೂ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ
ಹೋದರು. 7ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸು ಾತೆರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ೌಲನು

8 ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಕುಳಿತಲೆ್ಲೕ ೌಲನ ಾತನು್ನ
ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. ದೇವರು
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ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ೌಲನು
ಕಂಡು, 10 ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಜಿಗಿದುನಿಂತು
ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

11 ೌಲನು ಾಡಿದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಲುಕ ೕನಿಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರೂಪ
ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
12 ಜನರು ಾನರ್ಬನನು್ನ “ಜೆಯುಸ್”* ದೇವರೆಂದೂ ಮುಖ್ಯ
ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ ೌಲನನು್ನ “ಹೆಮೆರ್”† ದೇವರೆಂದೂ ಕರೆದರು.
13 ಜೆಯುಸ್ ನ ಗುಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ
ಗುಡಿಯ ಅಚರ್ಕನು ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ
ಅಚರ್ಕನು ಮತು್ತ ಜನರು ೌಲ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು‡ ಜನಸಮೂಹದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು: 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ

ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವು ಬಂದೆವು. ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ; ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ಆತನೇ.

16 “ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
* 14:12: ಜೆಯುಸ್ ಅನೇಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ದೇವರು.
† 14:12: ಹೆಮೆರ್ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವರು. ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸಂದೇಶಕನೆಂದು ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿದ್ದರು. ‡ 14:14: ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಇದು
ಅವರ ಕೋಪವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ಅವುಗಳ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು.
17 ಆದರೆ ಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತನ್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರಕೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸುಗಿ್ಗಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ
ತುಂಬಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

18 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ
ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸದಂತೆ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಬಹಳ
ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇ ಾಯಿತು.

19 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ
ಇಕೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ, ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದು ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು
ದಬೆರ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಸಿರಿಯದಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಮರುಪ್ರ ಾಣ

21 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದರು.
ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಲುಸ್ತ ್ರ, ಇಕೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, 22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ,
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು, “ ಾವು
ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಭೆಗೂ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು.
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24 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಪಿಸಿದಿಯ ಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾಂಫೀಲಿಯ ಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. 25ಅವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪೆಗರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅ ಾ್ತಲಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 26 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಸಿರಿ ಾದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದ್ದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದವರು
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳೇ.

27 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ, ಸಭಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತು್ತ “ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಸಹ
ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು. 28ಅಲಿ್ಲ ೌಲ ಾನರ್ಬರುಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಬಹು ಾಲ ಇದ್ದರು.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮೆ್ಮೕಳನ

1 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದರು. “ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯೇ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸತೊಡಗಿದರು. 2 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಈ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದರು.
ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಬಗೆ್ಗ ಅ ಸ್ತಲರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ
ಚಚಿರ್ಸಲು ೌಲ ಾನರ್ಬರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಲವರನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಭೆ ನಿಧರ್ರಿಸಿತು.

3 ಅಂತೆಯೇ ಸಭೆಯು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇವರು
ಫೆನಿಷ ್ಯ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಜದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
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ಈ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 4 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ
ಇತರರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅ ಸ್ತಲರು,
ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಸಭೆಯವರು ಇವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿದರು.
ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ
ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು!” ಎಂದರು.

6 ಬಳಿಕ, ಅ ಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೇರಿಬಂದರು. 7 ದೀಘರ್ಚಚೆರ್ ಾಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರ ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 8 ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನೂ್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಇದನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
9 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ* ಾಕೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕ ಾ? ನಮ ಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿ ಾಗಲಿ ಈ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ!

* 15:10: ಹೊರೆಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ.
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11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಗಲಿ ಇವ ಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ!” ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ೌನ ಾಯಿತು. ಅವರು ೌಲ
ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ
ಮತು್ತ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
13ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೀ ೕನನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಟ್ಟ ದಲ ಾರಿಗೆ, ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ

ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
15ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳು ಸಹ ಇದಕೆ್ಕ ಾಮರಸ್ಯ ಾಗಿವೆ:

16 ‘ಇ ಾದನಂತರ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು.
ಾನು ಾವೀದನಮನೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಮನೆಯ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಾನು ಮತೆ್ತ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅವನಮನೆಯನು್ನ ಹೊಸದು ಾಡುವೆನು.

17ಬಳಿಕ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಭುವೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವವನು ಆತನೇ.’ ಆ ೕಸ
9:11-12

18 ‘ಆದಿಯಿಂದಲೂಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ.’
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19 “ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. 20ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸೋಣ:
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. (ಈ ಆ ಾರ
ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ.)
ಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. ರಕ್ತವನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

21 ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಓದ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ

22 ಅ ಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರು
ೌಲ ಾನರ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಭೆಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿತು. ಅವರು ಯೂದನನು್ನ ( ಾಸರ್ಬನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು) ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಸಭೆಯು
ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿತು್ತ:

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ
ಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾ್ಲ,
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ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಹಿರಿಯರೂ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ,
24 ನಮ್ಮ ಸಮು ಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು

ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೊಂದರೆಗೆಈಡು ಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಉಂಟು ಾಡಿದರೆಂಬ
ಸ ಾಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ! 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸ ಾರ್ನುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ೌಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 26 ಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ
ೌಲನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಯೂದನನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೆಳಕಂಡ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28 ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರಗಳು ಇರಕೂಡದೆಂಬುದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿ ಾರ್ರ.
ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ:

29ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ

ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವುದೇ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.

ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
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30 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಯೂದ ಸೀಲರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
31 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅದನು್ನ ಓದಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆ
ಪತ್ರವು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿತು. 32 ಯೂದ ಸೀಲರು ಸಹ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 33 ಯೂದ ಸೀಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ ಾ ಾನವೆಂಬ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 34 †

35 ಆದರೆ ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದು್ದ ಇತರ
ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು ಮತು್ತ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ೌಲ ಾನರ್ಬರು ಬೇಪರ್ಡುವರು
36 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ, “ ಾವು

ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವನಮ್ಮ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ
ಅವರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನನು್ನ ಸಹ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾನರ್ಬನ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
38 ಆದರೆ ಅವರ ದಲನೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನು ಅವರನು್ನ ಾಂಫೀಲಿಯದ ಬಳಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ೌಲನು ೕಚಿಸಿದನು. 39 ಇದರ
† 15:34: ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 34ನೇ ವಚನವನು್ನ
ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ ಸೀಲನು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.”
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ಬಗೆ್ಗ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ವದವೇ
ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಬೇರೆ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಾನರ್ಬನು ಾಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ ಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು.
40 ೌಲನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ಸಹೋದರರು ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 41 ೌಲ ಸೀಲರು ಸಿರಿ ಾ ಮತು್ತ
ಸಿಲಿಸಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗು ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

16
ತಿ ಥೆಯನು ೌಲ ಸೀಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ೌಲನು ದಬೆರ್ ಮತು್ತ ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ತಿ ಥೆ ಎಂಬ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ತಿ ಥೆಯನ
ಾಯಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ತಂದೆಯು
ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಪೇ ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿ ಥೆಯನ ತಂದೆ
ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಿ ಥೆಯನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

4 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತೀ ಾನರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅವರು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 5 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲ ಾಗತೊಡಗಿದವು ಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನದಿನಕೂ್ಕ
ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿದವು.
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ಏ ಾ್ಯದಿಂ ಾಚೆಗೆ ಬರಲು ೌಲನಿಗೆ ಕರೆ
6 ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಫಿ್ರಜಿಯ ಮತು್ತ ಗ ಾತ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋದರು. ಏ ಾ್ಯ* ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು.
7 ೌಲ ತಿ ಥೆಯರು ಮುಸಿಯ ಾಡಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಬಿಥೂನಿಯ ಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಸಿಯ ಾಡನು್ನ ಾದು ನೇರ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

9 ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಈ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
10 ೌಲನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿದೇವರುನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಾವು
ಸಿದ್ಧ ಾದೆವು.

ಲಿಡಿಯಳ ಪರಿವತರ್ನೆ
11 ಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಸ ಥ್ರ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ

ಬಂದು ಮರುದಿನ ನೆಯ ಲಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ, 12ಅಲಿ್ಲಂದ
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಗೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ರೋಮನ್ನರ ವ ಾಹತುವಿನಲಿ್ಲ†ಮುಖ್ಯ ಾದ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಾವು
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.

13 ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ರಥರ್ ಾ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಾವು ಾಣಬಹುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು

* 16:6: ಏ ಾ್ಯ ಇದು ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗ. † 16:12: ವ ಾಹತು ವಲಸೆ
ಹೊರಟವರು ಾ್ಥಪಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ.
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ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಗರ ಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು.
ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಲಿಡಿ ಾ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಥುವತೈರ ಪಟ್ಟಣದವಳು.
ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾರುವುದು ಆಕೆಯ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ.
ಆಕೆಯು ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ೌಲನ ಾತನು್ನ
ಲಿಡಿ ಾ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಯಹೃದಯವನು್ನ ತೆರೆದನು.
ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಳು. 15 ಆಕೆ
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ

ನಿಜ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಯೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದಳು.

ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು
16 ಒಂದು ಸಲ, ಾವು ಾ್ರಥರ್ ಾಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಂದು

ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಾಸಿ ಬ್ಬಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು.
ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಆತ್ಮವಿತು್ತ. ಆ ಆತ್ಮದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವಳು
ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇದರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ
ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 17 ಅವಳು ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ, “ಈ ಜನರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಸೇವಕರು! ನೀವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅನೇಕ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ೌಲನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಆ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ, “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಆ ಆತ್ಮವು ಹೊರಬಂದಿತು.
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19 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ಈಗ ಆಕೆಯಿಂದ
ಹಣಗಳಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
20 ಆ ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು,
“ಈ ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ
ಎಬಿ್ಬಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 21 ನಿಷಿದ್ಧ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಇವರು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ರೋಮ್ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಾವು ಅಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
22 ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ
ಾಯಕರು ೌಲ ಸೀಲರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು.
23ಬಳಿಕಸೆರೆಮನೆಯಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಬಹುಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಾಯಿರಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಅವರ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಸಿದನು.
25 ಸು ಾರು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು ಾ್ರಥರ್ನೆ
ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

ಇತರ ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ
ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು. ಭೀಕರ ಾಗಿದ್ದ ಅದು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಡಿ ಾಯವನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳೆ ಾ್ಲ
ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು.
27 ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ
ಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈ ಾಗಲೇ
ಕೈದಿಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ 28 ೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನಿ
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ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ಾವೆ ಾ್ಲ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

29ಸೆರೆಮನೆಯಅಧಿ ಾರಿಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು
ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಸೀಲರಮುಂದೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು. 30ಬಳಿಕಅವನು
ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ಾನು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು.
ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಆದರೂಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ
ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 34 ಇ ಾದ
ಮೇಲೆ ಅವನು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರಿಗೆ
ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಹ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದರು.

35ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾಯಕರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ,
“ಈಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!” ಎಂದು ಕೆಲವುಸೈನಿಕರಮೂಲಕಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಾಯಕರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಆದರೆ ೌಲನು, “ ಾವು ಏನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು ನಿರೂಪಿಸದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆಸಿ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. ಾವು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮಗೂ ಹಕು ್ಕಗಳಿವೆ. ಈಗಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಗೋಪ್ಯ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ
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ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ಾಯಕರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಆ ಸೈನಿಕರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು. ೌಲ ಸೀಲರು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ಾಯಕರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ೌಲ ಸೀಲರ ಬಳಿಗ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 40 ಆದರೆ
ೌಲ ಸೀಲರು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಡಿ ಾಳ ಮನೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ೌಲ ಸೀಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

17
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ೌಲ ಸೀಲರು

1 ೌಲ ಸೀಲರು ಆಂಫಿ ಲಿ ಮತು್ತ ಅ ಲೋನಿಯ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.
2 ೌಲನು ಎಂದಿನಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಈ
ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಮೂರು ಾರಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಆ ಾರದೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಿ ವಿವರಿಸಿದನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ
ಸ ಾಧಿ ಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬರಲೇಬೇಕಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. “ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. 4 ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವುಮಂದಿ ಗಿ್ರೕಕರು ಮತು್ತ ಕೆಲವುಮಂದಿ ಪ್ರಮುಖ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲ
ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
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5 ಆದರೆ ನಂಬದೆಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು.
ಅವರುಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವುಕೆಡುಕರಿಗೆಹಣಕೊಟು್ಟ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಈಕೆಡುಕರುಅನೇಕಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ,ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಗಲಭೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ
ಾಸೋನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ

ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
6 ಆದರೆ ಅವರು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಾಸೋನನನೂ್ನ ಕೆಲವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನೂ್ನ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ ಜನರು ( ೌಲ ಸೀಲರು)
ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ
ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ! 7 ಾಸೋನನು ಇವರನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೀಸರನ
ಾನೂನುಗಳನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಾ್ತರೆಮತು್ತ ‘ಯೇಸು’ಎಂಬಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಾಜನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.
8 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರರು

ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 9 ಅವರು ಾಸೋನನಿಂದಲೂ ಇತರ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಂದಲೂ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದರು.

ೌಲ ಸೀಲರ ಪ್ರ ಾಣ
10 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯ

ಎಂಬ ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ
ೌಲ ಸೀಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

11 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲ ಸೀಲರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇವರು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಮತು್ತ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿದರು. 12 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
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ನಂಬಿದರು. ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆರೋಯಕೂ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ ಗಲಭೆ ಾಡಿದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
15 ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಅಥೆನ್್ಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಸಹೋದರರು ೌಲನಿಂದ ಸೀಲ
ತಿ ಥೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. “ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬುದೇ
ಆ ಸಂದೇಶ.

ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ೌಲನು
16 ೌಲನು ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರಿ ಾಗಿ ಎದುರು

ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನಮನಸು್ಸ ನೊಂದುಹೋಯಿತು. 17ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ
ೌಲನು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಚಿರ್ಸಿದನು.

18 ಎಪಿಕೊರಿ ಾ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕಯಿಕ ತತ್ವ ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾದಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾನು ಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು

ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಯೇಸುವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
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ಅವರು, “ಕೆಲವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ನಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

19 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ಹೊಸ ತತ್ವವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು.
20 ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿವೆ.
ಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪದೇಶದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
21 (ಅಥೆನಿ್ಸನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.)

22 ಆಗ ೌಲನು ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ಅಥೆನಿ್ಸನ ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳಲೂ್ಲ ಬಹು ಾಮಿರ್ಕರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 23 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ
ದೇವ ಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ, ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ದೇವರನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

24 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನೇ ಆ ದೇವರು. ಆತನೇ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ
ಒಡೆಯನು. ಮನುಷ ್ಯರು ನಿಮಿರ್ಸುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು
ಜೀವಿಸುವವನಲ್ಲ. 25 ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ಉಸಿರನೂ್ನ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾತನು ಆ ದೇವರೇ. ಆತನಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆಯ
ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಕೊರತೆಯೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ. 26ದೇವರು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನವ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ
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ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಸಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು;ಅವರು ಾ ಾಗಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ

ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
27 “ಜನರು ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ

ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. ತನ ಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ದೇವರು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆಆತನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಬಹುದೂರ ಾಗಿಲ್ಲ. 28 ಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವು
ಲೇಖಕರು, ‘ ಾವು ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

29 “ ಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ದೇವರಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸಕೂಡದು. ಆತನು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. 30 ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೋ
ಪ್ರಪಂಚದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. 31 ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅಂದು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಇದನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಾ್ದನೆ.”

32 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಇತರರು, “ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಗ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
33 ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
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34 ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂಬಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅರಿ ಾಗ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯ ಾದ ದಿ ನಿಸಿಯನೂ ದ ಾರಿ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ
ಮತಿ್ತತರರೂ ಇದ್ದರು.

18
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ತರು ಾಯ ೌಲನು ಅಥೆನ್ಸನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಎಂಬಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅಕಿ್ವಲನು ಂತ ಎಂಬ ಾಡಿನವನು. ಆದರೆ
ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ
ಇತಿ್ತೕಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ರೋಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾ್ಲಡಿಯಸನು* ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಇಟಲಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು. 3 ಅವರು ೌಲನಂತೆ ಗು ಾರ
ತ ಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದು್ದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೂ ಚಚಿರ್ಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. 5 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ
ೌಲನಬಳಿಗೆಸೀಲ ತಿ ಥೆಯರುಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದಬಂದರು.
ಅನಂತರ, ಜನರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲೆ್ಲೕ ೌಲನು ತನ್ನ
ಸಮಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಕಳೆದನು. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದೂಷಣೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ

* 18:2: ಾ್ಲಡಿಯಸ್ ರೋಮ್ಚಕ್ರವತಿರ್.
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ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ,ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪು ್ಪ. ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಾನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀತಯುಸ್ತ ಎಂಬುವನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನ ಮನೆ ಸ ಾಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ.
8 ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರುಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರು ೌಲನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ
ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

9 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ,
“ಭಯಪಡಬೇಡ! ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ!
10 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ೌಲನು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ
ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

ಗಲಿ್ಲ ೕನನಮುಂದೆ ೌಲ
12 ಅ ಾಯ ಾಡಿಗೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾ ಾಗ ಕೆಲವು

ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು
ೌಲನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರದೊಯು್ದ, 13 ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ೌಲನು ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಗಲಿ್ಲ ೕನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅಪ ಾಧ ಾಗಲಿ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಗಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು.
15 ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾದಗಳು ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ
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ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

16ಅವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು.
17 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾ್ಯ ಾಲಯದ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು. (ಸೋಸೆ್ಥನನು ಆಗ
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿದ್ದನು.) ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲ ೕನ ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ೌಲನಮರುಪ್ರ ಾಣ
18 ೌಲನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.

ಬಳಿಕಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಸಹ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಕೆಂಖೆ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅಕಿ್ವಲರನು್ನ ೌಲನು ಬಿಟಿ್ಟಹೋದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ. ೌಲನು
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 20 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು
ೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 21 ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಹೀಗೆ ೌಲನು
ಎಫೆಸದಿಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದನು.

22 ೌಲನು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯವರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ೌಲನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲವಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗ ಾತ್ಯ ಮತು್ತ
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ಫಿ್ರಜಿಯ ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು

24 ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ
ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ವಿ ಾ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದನು. 25ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಾ ಾಗಲೂ ಬಹು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ

ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಾ್ನನಿಕ ೕ ಾನನ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಂದೇ ಇವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 26 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬಹು ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆಳ ಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು
ನೀಡಿದರು.

27ಅ ಲೊ್ಲೕಸನುಅ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲುಅಪೇ ಸಿ ಾಗ
ಎಫೆಸದ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದು, ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂ ಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನೆರವು ನೀಡಿದನು. 28ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು ಬಲ ಾಗಿ ಾದಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಆ ಾರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

19
ೌಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
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1 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು
ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲವು
ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ತಲುಪಿ ಾಗ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು, 2 “ನೀವು
ನಂಬಿಕೊಂ ಾಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು

ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದರು.
3 ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾವ ಬಗೆಯ ದೀ ಾ ಾ್ನನ

ಪಡೆದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ೕ ಾನನು ಬೋಧಿಸಿದ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾವು
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ೕ ಾನನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತರು ಾಯ ಬರು ಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇಯೇಸು” ಎಂದನು.

5ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗಆಶಿಷ ್ಯರು ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ಬಳಿಕ ೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು. ಅವರು ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದನೆ ಾಡಿದರು. 7 ಈ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

8 ಅನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನುಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಂಡ ಾದರು. ಅವರು ನಂಬದೆ ದೇವರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಏ ಾ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಿಟು್ಟ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತುರನ್ನನ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಚೆರ್
ನಡೆಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದವು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ,
ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರುಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಪ್ರಭುವಿನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಸೆ್ಕೕವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
11 ದೇವರು ೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ೌಲನ ಕರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೆಲವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೂಡಲೇರೋಗಿಗಳುಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

13-14 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆ್ಕೕವ ಎಂಬವನ ಏಳು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಹೀಗೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸೆ್ಕೕವನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.) ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ ೌಲನು ಾವ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೋ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ
ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾವು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

15ಆದರೆಒಂದು ಸಲದೆವ್ವ ಂದುಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆಯೇಸುವೂ
ಗೊತು್ತ ೌಲನೂ ಗೊತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ
ಕೊಟಿ್ಟತು.

16 ಬಳಿಕ ದೆವ್ವಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾರಿಬಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿದನು. ಅವರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು.
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17 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. 18 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾವು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಾಡತೊಡಗಿದರು.

19 ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ
ಬೆಲೆಯು ಸು ಾರು ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳು. 20 ಹೀಗೆ
ಪ್ರಭುವಿನ ಾಕ್ಯವು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ೌಲನ ೕಜನೆ

21 ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ೌಲನು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ
ಅ ಾಯ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ೕಜನೆ
ಾಡಿದನು. “ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ

ರೋಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ೌಲನು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 22ತಿ ಥೆಮತು್ತ ಎರಸ್ತ ಎಂಬುವರು ೌಲನ

ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಮಕೆದೋನಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು.
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ

23 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ತೀವ್ರ
ಗಲಭೆ ಂದು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ನಡೆದ ರೀತಿ
ಇಂತಿದೆ: 24 ಅಲಿ್ಲ ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅತೆರ್ಮಿ* ದೇವತೆಯ ಗುಡಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ

* 19:24: ಅತೆರ್ಮಿ ಗಿ್ರೕಕರ ದೇವತೆ. ಏ ಾ್ಯ ಮೈನರಿನ ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಅವನು ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ಕಸುಬನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂ ಾದಿಸಿದರು.

25ದೇಮೇತಿ್ರಯನು ಈ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಸುಬನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಜನರನು್ನ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ,

ನಮ್ಮ ಈ ಕಸುಬಿನಿಂದ ಾವು ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 26 ಆದರೆ ೌಲ ಎಂಬುವನು
ಏನು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾವಬೀರಿ ಅವರನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಏ ಾ್ಯ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ ್ಯರು ತ ಾರಿಸುವ ದೇವರುಗಳು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 27 ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ
ವಿರುದ್ಧ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳಬಹುದು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ
ಅತೆರ್ಮಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಜನರು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಆಗ, ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ
ಅತೆರ್ಮಿಯದೇವತೆಯವೈಭವ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿದೇವಿಯೇ ಮ ಾದೇವಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
29 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಜನರು
ಾಯ ಮತು್ತ ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.

(ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕೆದೋನಿಯದವರು ಮತು್ತ ೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು.) ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. 30 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ೌಲನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರು
ಅವನನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 31ಅಲ್ಲದೆ, ೌಲನಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದಈ
ದೇಶದ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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32 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಉಳಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಭೆಯು
ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ ಾಯಿತು. ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನೂಕಿ ಾ ಾಡಲು
ಪುಸ ಾಯಿಸಿದರು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಜನರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡರನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಎಫೆಸದ
ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ! ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ!
ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮ ಾದೇವಿ…!” ಎಂದು ಒಂದೇಸಮನೆ ಎರಡು
ಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರು.
35 ಬಳಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಎಫೆಸದ ಜನರೇ, ಮ ಾದೇವತೆ ಾದ
ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಲನು್ನ†
ಸಹ ಾವು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
36 ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಾರೂ ಹೇಳ ಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನನೆ್ನೕ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು

ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ೕಚಿಸಬೇಕು.
37 “ನೀವು ಈ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ

ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ
ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
38 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರುಗಳು
ಇ ಾ್ದರೆ. ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಾರ ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿವೆಯೇ?

ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು! ಅವರು
ಪರಸ್ಪರ ಾದ ಾಡಲು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ!

† 19:35: ಪವಿತ್ರ ಕಲು್ಲ ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯೆಂದು ಜನರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರತಿಮೆ.
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39 “ನೀವು ಬೇರೆ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಕುರಿತು ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ ಾ?
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಾನೂನುಬದ್ಧ ಾದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.

ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. 40 ಾನು ಇದನು್ನ ಾಕೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಜನರು
ಾವು ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಾವು
ಈ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು
ಹೊರಟುಹೋದರು.

20
ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಗಲಭೆಯು ನಿಂತುಹೋದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ೌಲನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನಿ ಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅವನು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಅನೇಕಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ,
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ೌಲನು ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ (ಅ ಾಯ) ಹೋದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ೕಜನೆ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಮಕೆದೋನಿಯದ

ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 4 ಕೆಲವು ಜನರು
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ
ಪುರ್ರನ ಮಗ ಾದ ಸೋಪತ್ರನು, ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಿ ಾ್ತಕರ್
ಮತು್ತ ಸೆಕುಂದ, ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯ,
ಅಲ್ಲದೆ ಏ ಾ್ಯದ ತುಖಿಕ ಾಗು ತೊ್ರಫಿಮ. 5 ಇವರು ೌಲನಿಗಿಂತ
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ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಹೋದರು. ಅವರು ನಮ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿ ರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ
ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಾವುಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು. ಐದು
ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಾವುಇವರನು್ನ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ
ಾವು ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು.

ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ೌಲನ ಕೊನೆಯಭೇಟಿ
7 ಾನು ಾರದಂದು, ಾವೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದೆವು. ಸಭೆ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ೌಲನು
ಾ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಮರುದಿನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು

ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ
ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 8 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ

ಕೊಠಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ್ದವು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯುತಿಕ ಎಂಬ ಯುವಕನು ಕಿಟಕಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ೌಲನು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಇತ್ತ
ಯುವಕನು ಾಢ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತ ಮೂರನೆ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ
ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಜನರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಎತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನು ಸತಿ್ತದ್ದನು.

10 ೌಲನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಣ ಾಲೂರಿ
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಇವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ೌಲನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಊಟ ಾಡಿದನು. ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾಲ
ಾ ಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಬಳಿಕ ೌಲನು

ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಯುವಕನನು್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ
ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.

ತೊ್ರೕವದಿಂದಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
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13 ಾವು ೌಲನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಅಸೊ್ಸಸಿ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಾನು ಭೂ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವು ಾಗಿಯೂ ೌಲನು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 14 ಅಂತೆಯೇ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿತಿಲೇನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು.

15 ಮರುದಿನ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ ಖಿ ೕಸ್
ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳ ಂದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ
ಾ ೕಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ಾವು ಮಿಲೇತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 16 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ತಂಗ ಾರದೆಂದು ೌಲನು ಆಗಲೇ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದ್ದನು.
ಏ ಾ್ಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದನು.

ಎಫೆಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ೌಲನ ಬುದಿ್ಧ ಾತು
17 ೌಲನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಆ ಹಿರಿಯರು ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಏ ಾ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದ ದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನುನಿ ್ಮಂದಿಗೆಇದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು ಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 19ಯೆಹೂದ್ಯರು
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಾನು ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸದೆ, 20 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
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ಾ ಾಗಲೂ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂಸಹಬೋಧಿಸಿದೆನು. 21ನಿಮ್ಮಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಅಂದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು
ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
22 “ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
ತಿಳಿಯದು. 23 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ
ಸೆರೆ ಾಸವು ನನ ಾಗಿ ಾದಿವೆಯೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
24 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನಪೂರೈಸುವುದೇನನಗೆಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ನೀಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ
ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

25 “ಈಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೇವರ ಾಜ್ಯದವಿಷಯ ಾದಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಬಹು ಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾನು
ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. 27 ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಅಪೇ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಾಲನೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಮಂದೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
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ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕುರುಬ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
29 ಾನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ
ಬರು ಾ್ತರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕೂ್ರರ ಾದ ತೋಳಗಳಂತಿರುವ
ಅವರು ಮಂದೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. 30ಅಲ್ಲದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಜನರೇ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವರು. 31ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಾನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದನು. ಈ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿರುಳು
ಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ ಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆಯದಿರಿ.

32 “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದು. 33 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗ, ಾರ

ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
34 ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 35 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದು ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಾದರಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ

ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ’ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಾತನು್ನ
ಾವು ಮರೆಯಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ೌಲನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಣ ಾಲೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 37-38ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 21:1 xcviii ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 21:7

ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟರು.

21
ೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

1 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟ ಬಳಿಕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿ
ನೇರ ಾಗಿ ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ
ಹೋದೆವು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 2 ಫೆನಿಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ಹಡಗನು್ನ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡೆವು. ಾವು ಆ ಹಡಗನೆ್ನೕರಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು.

3 ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.
ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಾವು ಹಡಗನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಹಡಗನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಾಕೆಂದರೆ ಹಡಗಿನಿಂದ ಸರಕನು್ನ
ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಾವು ಟೈರ್ ನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆ್ದವು. ಅವರು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 5 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಸಂದಶರ್ನವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಎ ಾ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು,
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೀ ್ಕಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 6 ಬಳಿಕ ಾವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು.
ಶಿಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

7 ಾವು ಟೈರ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ
್ಟಲೊ ಾಯ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ ಸಹೋದರರನು್ನ

(ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು) ವಂದಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ್ದವು.
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8 ಮರುದಿನ ಾವು ್ಟಲೊ ಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದೆವು. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಏಳುಮಂದಿ ಸ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ* ಅವನೂ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 9ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಅವನಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವಿತು್ತ.

10 ಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅಗಬ
ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದನು. 11 ಅವನು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಟಿ್ಟ ಾಕುವರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು.
13 ಆದರೆ ೌಲನು, “ನೀವು ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನೀವು
ನನಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನು್ನ ಾಕೆ ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
“ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದೆವು.

15 ಬಳಿಕ ಾವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು.
16 ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

* 21:8: ಸ ಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ನೋಡಿರಿ: ಅ ಸ್ತಲರ
ಾಯರ್ಗಳು 6:1-6.
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ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಶಿಷ ್ಯರು ಾವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಸೈಪ್ರಸಿನ ಾ್ನಸೋನ ಎಂಬವನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಆದಿ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ನಸೋನನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವನು
17 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 18ಮರುದಿನ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ೌಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 19 ೌಲನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡ

ಬಗೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ
ಕುರಿ ಾಗಿಯೂಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ೌಲನಿಗೆ, “ಸಹೋದರನೇ,
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡಿರುವ ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದು ಬಹಳಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು ಇವರ
ಆಲೋಚನೆ. 21ಈಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರಿ;ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇಡಿರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ಅವರು
ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

22“ಈಗ ಾವುಏನು ಾಡೋಣ? ನೀನುಬಂದಿರುವವಿಷಯವು
ಇಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 23 ಆದರೆ ಈಗ
ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ:
ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
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24 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವರ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸು. ಅವರ
ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವರು.
25 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ

ಈ ಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

‘ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ

ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಾವ ಬಗೆಯಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ’

ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
ೌಲನ ಬಂಧನ

26 ಆಗ ೌಲನು ಆ ಾಲು ್ಕಮಂದಿಯನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ೌಲನು, ಶು ಾ್ಧಚಾರದ
ವ್ರತದಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರ ಾಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ
ಏ ಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ಕಂಡು
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, 28 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೇ, ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ! ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ (ದೇ ಾಲಯ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
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ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. ಈಗ ಇವನು ಕೆಲವು
ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ! ಈ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿದರು. 29 (ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ತೊ್ರಫಿಮ ಎಂಬವನನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಎಫೆಸದ
ತೊ್ರಫಿಮನು ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನು ಇವನನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.)

30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದುದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಾಲಯದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಯಿತು. 31 ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಗಲಭೆಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
32 ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕೆಲವು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನಮತು್ತ ಅವನಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಂಡಜನರು ೌಲನಿಗೆ
ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಾರು? ಇವನು ಏನು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 34ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಇತರ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂ ಾಗಿಯೂ
ಕೂ ಾಟದಿಂ ಾಗಿಯೂ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನನು್ನ
ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 35-36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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ಸೈನಿಕರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ೌಲನನು್ನ ರ ಸಲು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.

37 ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾ ಾಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆ ಗೊತಿ್ತದೆ ಾ?

38 ಾ ಾದರೆ, ಾನು ೕಚಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಹಿಂದೆ
ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೇ ನೀನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ೌಲನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಾಸರ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾಸರ್ವು
ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಪ್ರಜೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ೌಲನಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ, ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ
ಾಡಿದನು. ಜನರು ೌನ ಾದರು. ಆಗ ೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದನು.

22
ೌಲನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ

1 ೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗಳೇ, ನನ್ನ
ಪ್ರತಿ ಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!” ಎಂದನು.

2 ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶಬ್ಧ ಾದರು.
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3 ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು. ಾನು
ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಬೆಳೆದದು್ದ ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ. ಾನು ಗಮಲಿಯೇಲನ ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ ಾಗಿದೆ್ದನು. ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವನು ನನಗೆ ಬಹು
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಂತೆಯೇ
ಾನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಅಭಿ ಾನ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದ.

4ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾರು ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರನು್ನ
ಾನು ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಾನು ಪುರುಷರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿದೆನು.

5 “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀ ಾಯಕರ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಒಂದು ಸಲ, ಈ ಾಯಕರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. (ಯೇಸುವಿನ) ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

ೌಲನ ತನ್ನ ಮನಪರಿವತರ್ನೆಯ ಾ ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ
6 “ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ

ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಪ್ರ ಾಶಿಸಿತು. 7 ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ ಾಣಿ ಂದು ನನಗೆ,
‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?’
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ಾಣಿಯು, ‘ ಾನು ನಜರೇತಿನಯೇಸು. ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದು
ನನ್ನನೆ್ನೕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 9 ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
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ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ
ನೋಡಿದರು.

10 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ಾನೇನು ಾಡಲಿ’ ಎಂದೆನು.
ಪ್ರಭುವು ‘ಎದು್ದ ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನಗೆ
ನೇಮಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗುವುದು’
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನನು್ನ
ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 “ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅನನೀಯನು ಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ

ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಅನನೀಯನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ
ಬರಲಿ!’ ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು ಮತು್ತ ಾನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

14 “ಅನನೀಯನು ನನಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀನು ದೇವರ
ೕಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನನು್ನ

(ಯೇಸು)ನೋಡಬೇಕೆಂತಲೂಆತನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂತಲೂ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 15 ನೀನು ಕಂಡ ಮತು್ತ
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. 16ಈಗ
ನೀನು ತಡ ಾಡುವುದೇಕೆ? ಎದೆ್ದೕಳು! ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ತರು ಾಯ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.
ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು
ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. 18 ಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ನನಗೆ,
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‘ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಡು! ನನ್ನ ಕುರಿ ಾದ ಾ ಯನು್ನ
ಈ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಾಕಿಸಿ
ಹೊಡೆಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಾನೇ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಬಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ ಾ ಾದ
ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗ ಾನೂ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಗೆ
ಸೂಚಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ
ಜನರಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಸಹ ಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ!’ ಎಂದೆನು.

21 “ಆದರೆಯೇಸು ನನಗೆ, ‘ಈಗಹೊರಡು, ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

22 ೌಲನು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾಗ
ಅವರು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ! ಅವನನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ! ಇಂಥಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶವನೆ್ನೕ ಕೊಡಕೂಡದು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
23 ಅವರು ಬೊಬೆ್ಬ ಾಕಿದರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ಬೀಸಿದರು; ಧೂಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿದರು. 24ಆಗ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ೌಲನನು್ನ ದಂಡಿನ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಹೊಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ೌಲನ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗಲು ಾರಣವೇನೆಂದು ೌಲನಿಂದಲೇ
ಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 25ಸೈನಿಕರು
ಹೊಡೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಮ್
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ೌಲನು, “ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಿಲ್ಲದ ರೋಮ್
ಪ್ರಜೆ ಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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26 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ ೕ? ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೇಳು, ನೀನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ೌಲನು, “ ೌದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
28 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ ಾನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಲು ಬಹಳ

ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು, “ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ”

ಎಂದನು.
29 ೌಲನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಕೂಡಲೇ
ೌಲನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ೌಲನನು್ನ ಆಗಲೇ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ೌಲನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು.

ೌಲನುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವನು
30 ಮರುದಿನ, ೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು

ತಂದ ಆ ಾದನೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯವರಿಗೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

23
1 ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,

“ಸಹೋದರರೇ, ಾನುಈದಿನದವರೆಗೂಒಳೆ್ಳಯಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದ
ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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2 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ೌಲನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅನನೀಯನು ೌಲನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ
ೌಲನ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. 3 ೌಲನು
ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಹ ಹೊಡೆಯುವನು! ಸುಣ್ಣ
ಬಳಿದ ಗೋಡೆ ನೀನು! ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ಾ! ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅದು
ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೌಲನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನಿಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾ ಾಡಕೂಡದು! ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ೌಲನು, “ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ‘ನಿಮ್ಮ ಜನ ಾಯಕರ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳುನು್ನ ಆಡ ಾರದು’✡ ಎಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸದು್ದ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು;
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು,
“ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಫರಿ ಾಯನು! ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದ್ದನು! ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು
ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ
ದೊಡ್ಡ ಾ ಾ್ವದ ಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು.
8 (ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ; ದೇವದೂತರುಗ ಾಗಲಿ
ಆತ್ಮಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ.
ಫರಿ ಾಯರ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.) 9 ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿತೊಡಗಿದರು.
✡ 23:5: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 22:28.
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ಫರಿ ಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕರು
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ
ತಪು ್ಪ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತಲ್ಲ! ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತ ಾಗಲಿಆತ್ಮ ಾಗಲಿಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು!”
ಎಂದು ಾದಿಸಿದರು.

10 ಈ ಾ ಾ್ವದವು ಜಗಳ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ೌಲನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

11 ಮರುದಿನ ಾತಿ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಬಂದು ೌಲನ ಬಳಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು! ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ರೋಮಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೆಲವುಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಚು
12 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಾವು
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದ ಹೊರತು ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಏನನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
13 ಹೀಗೆ ಸು ಾರು ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಹರಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮ ಾ ಾಜಕರ

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವು
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಾದ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ! 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ೌಲನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ೌಲನನು್ನ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ
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ತಿಳಿಸಿರಿ. ೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾವು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16 ಆದರೆ ಈ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನುಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ ಳಗೆಹೋಗಿಈ ೕಜನೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇವನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ,
“ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲರುವ ೌಲನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಇವನು
ನಿನಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಏ ಾಂತ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಏನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

20 ಆ ೌವನಸ್ಥನು, “ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ೌಲನಿಗೆ
ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನೆವವನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಳೆಯ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆಗೆ
ೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 21 ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ!
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ! ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ, “ಅವರ ೕಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ

ನೀನು ನನಗೆಹೇಳಿರುವು ಾಗಿ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ”ಎಂದು ಹೇಳಿ
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ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು
23 ಬಳಿಕ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು

ಅವರಿಗೆ, “ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯ ಅಶ್ವದಳವನೂ್ನ
ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಭಲೆ್ಲಯವರನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಈ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 24 ೌಲನ
ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ
ಬರೆದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿತು್ತ:

26 ಾ್ಲಡಿಯ ಲೂಸಿಯನಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಾಜ್ಯ ಾಲ
ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ,

ವಂದನೆಗಳು.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು

ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆಇವನು ರೋಮ್ ನಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಇವನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆನು. 28 ಅವರು ಇವನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಾನು ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ೌಲನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದುಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಆ ಾದನೆಗಳು

ಅವರ ಸ್ವಂತಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೆ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಾಗಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ
ಗುರಿಪಡಿಸಬಹು ಾದ ಾವ ಅಪ ಾಧವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30ಆದರೆ
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ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು

ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ
ದೂರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾದಕರಿಗೂ ಸಹ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

31 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಸೈನಿಕರು
ಾಯರ್ವೆಸಗಿದರು. ಆ ಾತಿ್ರ ಸೈನಿಕರು ೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರಯ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32 ಮರುದಿನ
ಅಶ್ವದಳದವರು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ ಾರರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 33 ಅಶ್ವದಳದವರು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

34 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಾವ ದೇಶದವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಸಿಲಿಸಿಯದವನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. 35 ಾಜ್ಯ ಾಲನು, “ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ೌಲನನು್ನ ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. (ಈ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.)

24
ೌಲನಮೇಲೆಯೆಹೂದ್ಯರ ದೋ ಾರೋಪಣೆ

1 ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಅನನೀಯನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಮತು್ತ ತೆತುರ್ಲ್ಲ ಎಂಬ
ವಕೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನ
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ಮೇಲೆದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲು ಸೆಜರೇಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2 ೌಲನನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಆಗ ತೆತುರ್ಲ್ಲನು ತನ್ನ
ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು:

“ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜನರು ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದ
ಸ ಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಸು ಾರಣೆಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗಿದೆ. 3 ಾವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಬಹು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಯಸದೆ, ಕೆಲವೇ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. 5 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ( ೌಲನು)
ಗಲಭೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ,
ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವನು ಗಲಭೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ. ಇವನು ‘ನಜರೇನ’
ಪಂಗಡದ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು, ಆದರೆ ಾವು ಇವನನು್ನ
ತಡೆದೆವು. 7 * 8ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲವುಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ಆಗ
ಈಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲು
ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.” 9ಉಳಿದಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾದುವುಗಳು!” ಎಂದರು.
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಎದುರು ೌಲನ ಪ್ರತಿ ಾದನೆ

10 ಾಜ್ಯ ಾಲನು ೌಲನಿಗೆ ಸನೆ್ನ ಾಡಿ, ಾ ಾಡಲು
ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
* 24:7: ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 7ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ಆದರೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಲೂಸಿಯನು ಬಂದು ಹೆಚು್ಚ ಬಲಪ್ರ ೕಗ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು, ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವಂತೆ
ಲೂಸಿಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 24:11 cxiv ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 24:18

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
11 ಾನು ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಕೇವಲ
ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟ. ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ವತಃ
ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. 12 ಾನು ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾರೊಂದಿ ಾದರೂ
ಾದ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ
ಇವರು ನೋಡಿಲ್ಲ. 13 ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸ ಾರರು.

14 “ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವಿನ
ಾಗರ್ದ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದ ಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಾವ
ನಿರೀ ಯಿದೆ ೕ ಅದೇ ನಿರೀ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಆ ನಿರೀ .
16 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ಾವುದನು್ನ ಸರಿ ಾದದು್ದ ಎಂದು
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೋ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯರ
ಮುಂದೆಯೂ ಾಡಲು ಾ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17 “ ಾನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಳಿಕ ಾನು ನನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮರಳಿ ಹೋದೆನು. 18 ಾನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು.
ಾನು ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದನು. ಾನು ಾವ
ಗಲಭೆಯನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಾವ ಜನರೂ
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ಇರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆದರೆ ಏ ಾ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಿತು್ತ. ಾನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಏ ಾ್ಯದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 20 ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾವಅಪ ಾಧಗಳುಕಂಡುಬಂದವೆಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ
ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನೕ ಕೇಳು. 21 ಾನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ,
‘ಸತ್ತವರು ಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂದು ಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ
ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ.”

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೇಸುವಿನ ಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ದಲೇ
ಾಕಷು್ಟ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸಿಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ,
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 23 ೌಲನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೌಲನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ೌಲನ ಮಿತ್ರರು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ
ಅವನು ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಫೇಲಿಕ್ಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಪತಿ್ನಯಮುಂದೆ ೌಲನು

24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ದೂ್ರಸಿಲ್ಲ ಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನು ಆಲಿಸಿದನು.
25 ಆದರೆ ನೀತಿಯ ಾಳೆ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯನಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ಬರಲಿರುವ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನು ಾ ಾಡಿ ಾಗ
ಅವನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಈಗ ನೀನು ಹೋಗು! ನನಗೆ
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ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯವಿರು ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ಆದರೆ ೌಲನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

27 ಆದರೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬದ ಾಗಿ
ಸಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು. ಆದರೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೌಲನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

25
ಸೀಸರನನು್ನ ಾಣಲು ೌಲನು ಾಡಿದಮನವಿ

1 ಫೆಸ್ತನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಸೆಜರೇಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2ಮ ಾ ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖಯೆಹೂದ್ಯ ಾಯಕರು ಫೆಸ್ತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ೌಲನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 3 ಅಲ್ಲದೆ
ೌಲನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೌಲನನು್ನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ೕಜನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು,
“ಇಲ್ಲ! ೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸ ಾಗುವುದು. ಾನೇ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ. ಅವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದ್ದರೆ
ಅವನಮೇಲೆಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಅವರು ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡಲಿ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6 ಫೆಸ್ತನು ಇನೂ್ನ ಎಂಟು-ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮರುದಿನ
ಅವನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಫೆಸ್ತನು ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ೌಲನು ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದನು.
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೋ ಾರೋಪಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದಕೂ್ಕ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ೌಲನುಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡು ಾ್ತ, “ ಾನುಯೆಹೂದ್ಯರಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಸೀಸರನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಲಿ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬಯಸುವೆ ಾ? ಈ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಾನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುವಿ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10-11 ೌಲನು, “ಈಗ ಾನು ಸೀಸರನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ತೀ ಾರ್ಗಬೇ ಾದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ! ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದು್ದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ನನಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಾನು ಆ ತೀಪರ್ನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಇವರ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ
ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ!” ಎಂದನು.

12 ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ
ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೇ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು
13 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಮತು್ತ

ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಫೆಸ್ತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
14 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ
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ಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದನು: “ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಮ ಾ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಿದರು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು

ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ ಾನು,
‘ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ರೋಮ್ ನವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ.
ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡುತಿ್ತರವವರನು್ನ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ

ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಾನು
ತಡ ಾಡದೆ ಮರುದಿನವೇ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ( ೌಲನನು್ನ) ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು. 18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ
ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾನು
ೕಚಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟ

ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದ್ದವು ಮತು್ತ ಯೇಸು
ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋದ ಯೇಸು ಈಗ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ೌಲನು ಹೇಳಿದನು. 20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ೌಲನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವೆ ಾ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದೆನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಚಕ್ರವತಿರ್ಯೇ (ಸೀಸರನೇ) ನನ್ನ
ಾದವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲಿ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇಕು’
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ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.”

22 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಫೆಸ್ತನು, “ಅವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ವೈಭವದ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗ ಡನೆ ಾಗೂ
ಸೆಜರೇಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೆ ಾ್ಯ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದರು.
ೌಲನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಫೆಸ್ತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

24 ಫೆಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ
ನೆರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ ್ಯನ
( ೌಲನ) ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 25 ಾನು ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ
ಾಡಿ ಾಗ ಇವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಾವ ತಪೂ್ಪ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಸೀಸರನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ಗಬೇಕೆಂದು ಇವನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನು್ನ ರೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಿಗೆ
ಬರೆಯಲು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ
ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಇವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಇವನ ಬಗೆ್ಗ ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು
ಏ ಾದರೂ ವಿಷಯವುನು್ನ ಕೊಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನಿರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
27 ಾನು ೕಚಿಸುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ವಿರುದ್ಧವಿರುವ
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ದೋ ಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಅವನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದುಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ.”

26
ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು

1 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಾ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ,

ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆ ಾದನೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುವ ಅವ ಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ನನ್ನ ಾಗ ್ಯವೆಂದೇ
ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾದಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸು.

4 “ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ಆರಂಭದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರು
ಬಲ್ಲರು. 5 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳುವು ಾದರೆ, ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿದೆ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಇತರ ಾವುದೇ ಪಂಗಡಗಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಫರಿ ಾಯರುಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ ಕಟೆ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
6 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾನು
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇಈಗವಿಚಾರಣೆಗೆಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ಈ ಾ ಾ್ದನವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹನೆ್ನರಡು
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ಕುಲಗಳ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈ ನಿರೀ ಯಿಂದಲೇ.
ಾನು ಸಹ ಇದೇ ನಿರೀ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಆ ಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿ ಾ್ದರೆ! 8 ಸತ್ತವರನು್ನ ದೇವರು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
9 “ ಾನು ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ

ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಲು ಮ ಾ ಾಜಕರು ನನಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ
ಅದಕೆ್ಕ ಾನೂ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 11 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆನು.
ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಆ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿಹುಡುಕಿ
ಹಿಂಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.
ತನ ಾದ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ಾ

12 “ಒಂದುಸಲ, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಮ ಾ ಾಜಕರು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಾನು ದಮಸ್ಕದ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಆಗ ಆ ಾಶದಿಂದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ
ಬೆಳಕೊಂದು ಬಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. 14 ಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ

ಬಿದೆ್ದವು. ಆಗ ಾಣಿ ಂದುಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ* ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
* 26:14: ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆ ಅರಮೇಯಿಕ್ಅಥ ಾ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆ.
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ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಾಣಿಯು, ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ
ಒದೆಯುವುದು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

15 “ ಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದೆನು.
“ಪ್ರಭುವು, ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು.

16 ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾ ಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈ ಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 17 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇ ಾಗದಂತೆ
ಾ ಾಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬರುವಂತೆಯೂ ಸೈ ಾನನ ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಾಲು ಹೊಂದುವರು’ ಎಂದನು.”

ತನ್ನ ಸೇವೆಯಬಗೆ್ಗ ೌಲನ ವಿವರಣೆ
19 ೌಲನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾಜ ಾದ

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಾನು ಪರಲೋಕದ ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ
ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದೆನು. 20 ಾನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂತಲೂ
ಅವರಿ ಾಗಿರುವ ಾನ ಾಂತರವನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳ
ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆನು. ದಲನೆಯ ಾಗಿ
ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಳಿಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಜುದೇಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಗಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಅಲ್ಲದೆಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.
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21 “ಈ ಾರಣಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ದೇವರು
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾವ ಹೊಸದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ,
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಧೆಪಟು್ಟ
ಸತು್ತ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ತರು ಾ್ತನೆಂದು
ೕಶೆಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.”

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ೌಲನ ಪ್ರಯತ್ನ
24 ೌಲನು ತನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರಲು

ಫೆಸ್ತನು, “ ೌಲನೇ, ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಾಗಿರುವೆ! ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

25 ೌಲನು, “ಮ ಾ ಾಜಶಿ್ರೕಗ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ.
ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗ ಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಾತುಗಳು
ಮೂಖರ್ನ ಾತುಗಳಲ್ಲ. ಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ಾಜ ಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ. ಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಈಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರು ನೋಡಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.
27 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು
ನಂಬುವಿ ಾ? ನೀನು ನಂಬುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
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28 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ೌಲನಿಗೆ, “ಬಹು ಸುಲಭ ಾಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀನು
ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29 ೌಲನು, “ಸುಲಭ ೕ ಕಷ್ಟ ೕ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನೀನು ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ನನ್ನನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ಾಜ್ಯ ಾಲ ಫೆಸ್ತನು, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿ ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತು
31 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಈ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು ಅಥ ಾ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕ ಾರದು.
ಇವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಾಡಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 32 ಬಳಿಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಇವನು

ಸೀಸರನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27
ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ೌ ಾ ಾನ

1 ಾವು ಇಟಲಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನ ಾಯಿತು. ೌಲನಿಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೈದಿಗಳಿಗೂ
ಜೂಲಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಾವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಜೂಲಿಯಸನು ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು.
2 ಾವು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗು ಅದ್ರಮಿತಿ್ತ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ ಏ ಾ್ಯದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನುಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದವನು.
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3ಮರುದಿನ ಾವು ಸಿದೋನ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಜೂಲಿಯಸನು
ೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲುಅವನು ೌಲನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ೌಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನಪೂರೈಸಿದನು. 4 ಾವು ಸಿದೋನ್
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ
ಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು.

5 ಸಿಲಿಸಿ ಾಕೂ್ಕ ಾಂಫೀಲಿಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಾವು ಾಟಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು ಲುಸಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

“ಮುರ” ಎಂಬಊರಿಗೆ ಬಂದೆವು. 6ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರ ಾದಿಂದ ಬಂದ
ಹಡಗೊಂದು “ಮುರ”ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದ್ದನು್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಕಂಡನು.
ಈ ಹಡಗು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆ
ಹಡಗಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು.

7 ಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಿದೆವು. ಎದುರು ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಾವು ಸಿ್ನೕಡ

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು. ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವು ಾಲೊ್ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ದ ಣದ
ಾಗದಲಿ್ಲ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. 8 ಾವು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ
ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ೌ ಾ ಾನ ಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಾವು “ಸುರ ತ
ರೇವು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಲ ಾಯ ಪಟ್ಟಣವು ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆದರೆ ಾವು ಬಹಳ ಸಮಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಈಗ
ೌ ಾ ಾನ ಾಡುವುದು ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಉಪ ಾಸ ದಿನ* ಆಗಲೇ ಕಳೆದಿತು್ತ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಮತು್ತ
* 27:9: ಉಪ ಾಸ ದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಪವಿತ್ರದಿನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಳಿ ಾಲ
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಚಂಡ ಾರುತಗಳು ಬರುವ ಾಲವದು.
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ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು
ಸಹ ನಷ್ಟ ಾಗಬಹುದು!” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ
ೌಕೆಯ ಾಯಕನು ಮತು್ತ ೌಕೆಯ ಯಜ ಾನನು ೌಲನ
ಾತನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯು ೌಲನ
ಾತಿಗೆಗಮನಕೊಡದೆ, ೌಕೆಯ ಾಯಕನುಮತು್ತಯಜ ಾನನು

ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದನು. 12 ಆ ರೇವು (ಸುರ ತ
ರೇವು) ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚಮಂದಿ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಾವು ಫೆನಿಕ್್ಸ ಗೆ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಅವರ
ನಿರೀ ಾಗಿತು್ತ. ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
ಫೆನಿಕ್್ಸ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಆಗೆ್ನೕಯ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದ್ದ ಬಂದರನು್ನ ಅದು ಹೊಂದಿತು್ತ.

ಬಿರು ಾಳಿ
13 ಬಳಿಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಯಿಂದ

ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು, “ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿದು್ದ
ಈ ಾಳಿಯೇ, ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು!” ಎಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದಅವರುಹಡಗಿನಲಂಗರನು್ನ†ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಳೆದರು. ಾವು ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಕ ಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ೌ ಾ ಾನ
ಾಡಿದೆವು. 14ಆದರೆ “ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ”‡ ಎಂಬ ಬಿರು ಾಳಿಯು

ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಬೀಸತೊಡಗಿ 15ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ಹಡಗು ಅದಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದೆವು.
16 ಾವು “ ಾವ್ದ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಾದುಹೋದೆವು. ಆಗ ಾವು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ
ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ
† 27:13: ಲಂಗರು ಹಡಗಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಡುವ ಾರ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆ.
‡ 27:14: ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದಿಕು ್ಕಗಳ ನಡುವಿನ ಾಗ.



ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:17 cxxvii ಅ ಸ್ತಲರ ಾಯರ್ಗಳು 27:25

ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ
ಹಡಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅನಂತರ “ಸತಿರ್ಸ್”
ಎಂಬ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೊ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಿಯನು್ನ§
ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾಳಿಗೆ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
18ಮರುದಿನ, ಬಿರು ಾಳಿ ರಭಸ ಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಜನರು

ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. 19 ಒಂದು
ದಿನ ಾದನಂತರಹಡಗಿನಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಎಸೆದು
ಬಿಟ್ಟರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾವು ಸೂಯರ್ನ ಾ್ನಗಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿರು ಾಳಿಯು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ.
ಾವುಜೀವಸಹಿತಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆಎಂಬನಿರೀ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು.
ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
21 ಆ ಜನರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ

ಒಂದು ದಿನ ೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ,
ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ
ಕಷ್ಟ ಾಗಲಿ ನಷ್ಟ ಾಗಲಿ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗ ಾದರೋ ನೀವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಹಡಗು ಾಶ ಾಗುವುದು.
23 ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂತನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾನು ಆ ಾಧಿಸುವುದು.
ಾನು ಆತನವನು. 24 ದೇವರ ದೂತನು, ‘ ೌಲನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ! ನೀನು ಸೀಸರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ೌ ಾ ಾನ ಾಡತಿ್ತರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಉಳಿಸುವು ಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ! ಾನು
§ 27:17: ಾಯಿಹಡಗಿಗೆ ಕಟು್ಟವ ಬಟೆ್ಟ.
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ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನೆರವೇರುವುದು. 26 ಆದರೆ ಾವು ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ
ದಡವನು್ನ ತಲುಪಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾತಿ್ರ ಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ
ಹೊ ಾ್ದಡು ಾ್ತ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಾವು
ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಾವಿಕರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
28ಅವರು ಅಳತೆ ಗುಂಡನು್ನ ಹಗ್ಗದ ತುದಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ನೀರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು
ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು.
ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಆಳ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿಯಿತು್ತ. 29 ಹಡಗು ಬಂಡೆಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಾವಿಕರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾಲು ್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಬೆಳ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 30 ಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಡಗನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ನೀರಿಗೆ
ಇಳಿಸಿ, ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಲಂಗರುಗಳನು್ನ
ಇಳಿಸುವವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. 31 ಆದರೆ ೌಲನು ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇರದಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳು ಉಳಿಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೋಣಿಯನು್ನ
ನೀರು ಾಲು ಾಡಿದರು.

33 ಇನೂ್ನ ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಏ ಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ
ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸು ಾ್ತ, “ಕಳೆದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಊಟವನೆ್ನೕ ಾಡಿಲ್ಲ. 34 ಈಗ ನೀವು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇ ಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಅವಶ್ಯಕ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ,
ೌಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ
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ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. 36-37 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ

ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38 ಾವು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದೆವು.
ಬಳಿಕದವಸವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಎಸೆದುಹಡಗನು್ನ ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದೆವು.

ೌಕೆಯ ಾಶ
39 ಬೆಳ ಾ ಾಗ ಾವಿಕರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆದರೆ

ಅದು ಾವ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಂಡದು್ದ
ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲ. ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಹಡಗನು್ನ ಆ
ಕೊಲಿ್ಲಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಾವಿಕರು ಬಯಸಿದರು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಚು ಾ ್ಕಣಿಗಳನು್ನ** ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಂ ಾಗದ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಳಿಗೆ
ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ ದಡದತ್ತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು. 41 ಆದರೆ ಹಡಗು
ಉಸುಬಿನ ದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹಡಗು ಚಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು
ಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಡಿದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದವು.

42 ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಸೈನಿಕರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಜೂಲಿಯಸನು
ೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಲಪೇ ಸಿ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಜು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಈಜಿಕೊಂಡು
ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜೂಲಿಯಸನು ಹೇಳಿದನು. 44 ಉಳಿದ
ಜನರು ಹಲಗೆಗಳ ಅಥ ಾ ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡವನು್ನ
ಸೇರಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

** 27:40: ಚು ಾ್ಕಣಿಹಡಗುದಿಕು ್ಕ ಬದ ಾಯಿಸಲುಸ ಾಯ ಾಡುವಒಂದು ಾಧನ.
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28
ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ೌಲನು

1 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಾಲ್ಟ
ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆಗ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ
ಮತು್ತ ತುಂಬಚಳಿಯಿತು್ತ. ಆದರೆಅಲಿ್ಲನಜನರುನಮಗೆವಿಶೇಷ ಾದ
ಕರುಣೆತೋರಿ ನಮ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು.
3 ೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ
ಮೇಲೆ ಾಕುತಿ್ತರಲು ಅದರ ಾವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಷದ ಾ ಂದು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು. 4 ೌಲನ ಕೈಗೆ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾವನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನೋಡಿ, “ಇವನು
ಕೊಲೆ ಾರನೇ ಸರಿ! ಇವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಯದಿದ್ದರೂ ಇವನು
ಬದುಕುವುದು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ* ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5ಆದರೆ ೌಲನು ಆ ಾವನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು.
ೌಲನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ೌಲನಮೈಊದಿಕೊಂಡು
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ೌಲನನೆ್ನೕ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ೌಲನಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವರು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

7 ಆ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಹೊಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ
ದಿ್ವೕಪದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಹೊಲಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಪಿ್ಲಯ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ್ವಗತಿಸಿದನು.
ಪಿ್ಲಯನು ಕನಿಕರ ತೋರಿದನು. ಾವುಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲಮೂರು

ದಿನವಿದೆ್ದವು. 8 ಪಿ್ಲಯನ ತಂದೆಯು ಬಹಳ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ರಕ್ತಭೇದಿ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ೌಲನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
* 28:4: ಾ್ಯಯ “ ಾ್ಯಯ ಎಂಬ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದು ಆ
ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.
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ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9ಇ ಾದ ನಂತರದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ
ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
10-11ಆ ದಿ್ವೕಪ ನಿ ಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು.
ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿದೆ್ದವು. ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

ರೋಮಿಗೆ ೌಲನ ಪ್ರ ಾಣ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂಡಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದನು್ನ ಾವು

ಹತಿ್ತದೆವು. ಆ ಹಡಗು ಚಳಿ ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲೕ
ತಂಗಿತು್ತ. ಆ ಹಡಗಿನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವತೆಗಳ
ಚಿಹೆ್ನಯಿತು್ತ. 12 ಾವು ಸಿ ಾಕೊಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನವಿದೆ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು 13 ರೇಗಿಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನನೈರುತ್ಯ† ಾಳಿಯುಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ
ಪುತೋಲಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡೆವು. ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾರ ಾದರೂ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಾವು
ರೋಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 15 ಾವು ಇಲಿ್ಲರುವುದು ರೋಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
“ಅಪಿ್ಪಯ” ಾರುಕಟೆ್ಟಗೂ‡ ಮತು್ತ “ತಿ್ರಛತ್ರ”§ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಬಂದರು. ಈ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ೌಲನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.

ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ೌಲನು
† 28:13: ನೈರುತ್ಯ ದ ಣಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕು ್ಕಗಳನಡುವಿನದಿಕು ್ಕ. ‡ 28:15: ಅಪಿ್ಪಯ
ಾರುಕಟೆ್ಟ ರೋಮಿನಿಂದ 27ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. § 28:15: ತಿ್ರಛತ್ರ ರೋಮಿನಿಂದ

30ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.
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16 ಬಳಿಕ ಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಲು
ೌಲನಿಗೆ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ೌಲನನು್ನ
ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
17 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ

ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿ ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ,
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾನೇನೂ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ
ರೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಿದೆ. 18 ರೋಮಿನವರು ನನಗೆ
ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಡುವಂಥ ಾವಅಪ ಾಧವನೂ್ನಅವರುನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ೕಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಸೀಸರನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 20 ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21-22ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗಜುದೇಯದಿಂದನಮಗೆ
ಾವ ಪತ್ರಗಳೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದ

ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಈ
ಗುಂಪಿನ (ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ೌಲನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಭೆಸೇರಲು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
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ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು. ಅಂದು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. ೌಲನು ಬೆಳಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು; ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆವಿವರಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನವಿಷಯ ಾದಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. 24 ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಂಬಿದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
25ಅವರು ಾದ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ೌಲನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ
ಮೂಲಕಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನುಹೀಗೆಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ:

26 ‘ಈಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆನಿ್ನರಿ:
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರೂ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
27 ೌದು,ಈಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣ ಾಗಿವೆ.

ಈಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಯಸರು.

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಮನ ಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.’
ಯೆ ಾಯ 6:9-10
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28 “ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿ!” 29 **

30 ೌಲನು ತನ್ನ ಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಆದರದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, 31 ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು;
ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು
ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

** 28:29: ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ 29ನೇ ವಚನವನು್ನ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ: “ ೌಲನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.”
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