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അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
്രപവൃത്തികൾ in Luke

േയശുവിെന്റസ്വർഗാേരാഹണം
1-2 െതേയാഫിേലാേസ, ഞാൻ
ആദ്യം എഴുതിയ ്രഗന്ഥം േയശു
െതരെഞ്ഞടുത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കു
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആജ്ഞ നൽകിെക്കാണ്ട്
സ്വർഗാേരാഹണംെചയ്ത ദിവസംവെര
അവിടന്നു ്രപവർത്തിച്ച ം ഉപേദശിച്ച ം തുടങ്ങിയ
എല്ലാ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച മായിരുന്നേല്ലാ.
3 അവിടെത്ത ്രകൂശീകരണത്തിനുേശഷം
നാൽപ്പതുദിവസംവെര അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കു
്രപത്യക്ഷനാകുകയും ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച
സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന,
അനിേഷധ്യമായ നിരവധി െതളിവുകളിലൂെട,
അവിടന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നതായി േയശു
അവർക്കു കാണിച്ച െകാടുത്തു. 4 ഒരു
ദിവസം േയശു അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, ഇങ്ങെന
ആജ്ഞാപിച്ച , “നിങ്ങൾ െജറുശേലമിൽനിന്ന്
മടങ്ങിേപ്പാകാെത, പിതാവു നിങ്ങൾക്കു
നൽകുെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ള്ള
വാഗ്ദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം.
5 േയാഹന്നാൻ ജലത്തിൽ സ്നാനം നൽകി,
എന്നാൽ ചില ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട്സ്നാനം ലഭിക്കും.”
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6 അെപ്പാസ്തലന്മാർ േയശുവിെന്റ
ചുറ്റ ംകൂടി, “കർത്താേവ, അവിടന്ന്
ഇേപ്പാഴാേണാ ഇ്രസാേയലിനു രാജ്യം
പുനഃസ്ഥാപിച്ച നൽകുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

7 അതിന് േയശു ഇങ്ങെന ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“പിതാവിെന്റ സ്വന്തം അധികാരപരിധിയിലുള്ള
കാലഘട്ടങ്ങെളയും സമയങ്ങെളയുംകുറിച്ച
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതില്ല. 8 എന്നാൽ,
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചവരായി െജറുശേലമിലും
െയഹൂദ്യ ്രപവിശ്യയിെലല്ലായിടത്തും
ശമര്യാ്രപവിശ്യയിലും ഭൂസീമകേളാളവും എെന്റ
സാക്ഷികളാകും.”

9 ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം, അവർ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, അവിടന്ന് മുകളിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട . ഉടെന ഒരു േമഘം അേദ്ദഹെത്ത
അവരുെടകാഴ്ചയിൽനിന്നു മറച്ച .

10 ശിഷ്യന്മാർ േയശു ആകാശേത്തക്ക്
േപാകുന്നത്സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഇതാ, ശു്രഭവസ്്രതധാരികളായ രണ്ട്
പുരുഷന്മാർ അവരുെട സമീപം നിൽക്കുന്നു!
11 “ഗലീലക്കാരായ പുരുഷന്മാേര,
നിങ്ങൾ ആകാശേത്തക്ക് തുറിച്ച േനാക്കി
നിൽക്കുന്നത് എന്തിന?് നിങ്ങളിൽനിന്നു
സ്വർഗത്തിേലെക്കടുക്കെപ്പട്ട ഈ േയശു,
സ്വർഗത്തിേലക്കു േപാകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ട
അേതവിധത്തിൽത്തെന്നതിരിെക വരും,”അവർ
പറഞ്ഞു.

യൂദായ്ക്കു പകരം മത്ഥിയാസിെന
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു
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12 ഇതിനുേശഷം അെപ്പാസ്തലന്മാർ
ഒലിവുമലയിൽനിന്ന്ഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റർ*
ദൂെരയുള്ള െജറുശേലമിേലക്കു തിരിെക എത്തി.
13 തുടർന്ന,് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിെന്റ
മുകൾനിലയിെല മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിയ
അെപ്പാസ്തലന്മാർ:

പേ്രതാസ,് േയാഹന്നാൻ, യാേക്കാബ്,
അ്രന്തേയാസ്;
ഫിലിെപ്പാസ്, േതാമസ;്
ബർെത്താെലാമായി, മത്തായി;
അല് ഫായിയുെട മകൻ യാേക്കാബ്,
േദശീയവാദിയായിരുന്ന† ശിേമാൻ,
യാേക്കാബിെന്റ മകൻയൂദാ.

14 അവർ േയശുവിെന്റ അമ്മ മറിയേയാടും
മറ്റ ചില സ്്രതീകേളാടും േയശുവിെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടുെമാപ്പം അവിെട
ഏകമനേസ്സാെട ്രപാർഥനയിൽതുടർന്നുവന്നു.

15 അെന്നാരിക്കൽ അവിെട കൂടിയിരുന്ന
ഏകേദശം നൂറ്റിയിരുപതുേപർവരുന്ന
വിശ്വാസികള െട മധ്യത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന,്
പേ്രതാസ് ഇങ്ങെനപറഞ്ഞു: 16 “സേഹാദരങ്ങേള,
േയശുവിെന അറസ്റ്റ െചയ്തവർക്കു
വഴികാണിച്ച യൂദാെയക്കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ്

* 1:12 മൂ.ഭാ. ഒരു ശബ്ബത്തിെല യാ്രത. െയഹൂദർ
വിശുദ്ധദിവസമായും വി്രശമദിവസമായും ആചരിച്ച വന്ന
ആഴ്ചയിെല ഏഴാംദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത.് † 1:13 േറാമൻ
അധിനിേവശെത്ത െചറുത്തുെകാണ്ട് അതിെനതിരായി
്രപവർത്തിച്ച െയഹൂദർക്കിടയിെല ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ.
കനാന്യൻ എന്നാണ് ഇവർ അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.് മർ. 3:18;മത്താ.
10:4കാണുക.
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ദാവീദുമുേഖന ്രപവചിച്ചിരുന്ന തിരുെവഴുത്തു
നിറേവേറണ്ടത് ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുന്നു.
17 ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി ശു്രശൂഷയിൽ
പങ്കാളിത്തംഅവനു ലഭിച്ചിരുന്നു.”

18എന്നാൽ,അയാൾ െചയ്തഅന്യായത്തിെന്റ
്രപതിഫലംെകാണ്ട് യൂദാ ഒരു വയൽ വാങ്ങി.
അതിൽത്തെന്ന തലകീഴായി വീണ് നടുവു
തകർന്ന്അവെന്റആന്തരികാവയവങ്ങൾഎല്ലാം
പുറത്തുചാടി. 19 െജറുശേലംനിവാസികെളല്ലാം
ഇതറിഞ്ഞു, അവർ ആ നിലെത്ത അവരുെട
ഭാഷയിൽ “അക്കൽദാമാ” എന്നു വിളിക്കാൻ
തുടങ്ങി; “രക്തത്തിെന്റ വയൽ” എന്നാണ്
ഇതിനർഥം.
20 “ ‘അയാള െടവാസസ്ഥലംവിജനമായിത്തീരെട്ട;
അതിൽആരും വസിക്കാതിരിക്കെട്ട,’‡

എന്നും
“ ‘അയാള െട േനതൃസ്ഥാനം മെറ്റാരാൾ

സ്വീകരിക്കെട്ട,’§
എന്നും സങ്കീർത്തനപ്പ സ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 21-22 അതുെകാണ്ട,്
േയാഹന്നാൻ േയശുവിനു സ്നാനം നൽകിയ
അന്നുമുതൽ കർത്താവായ േയശു
നമ്മിൽനിെന്നടുക്കെപ്പട്ട ദിവസംവെര അവിടന്ന്
നമ്മുെട മേധ്യ സഞ്ചരിച്ച സമയെമല്ലാം
നമ്മുെട സഹചാരിയായിരുന്ന ഒരാെള
നേമ്മാെടാപ്പം േയശുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിനു
സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടത്
ആവശ്യമാണ്.”

‡ 1:20 സങ്കീ. 69:25 § 1:20 സങ്കീ. 109:8
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23 അേപ്പാൾ അവർ ബർശബാസ് എന്നും
യുസ്െതാസ് എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
േയാേസഫ,് മത്ഥിയാസ് എന്നീ രണ്ടുേപെര
നിർേദശിച്ച . 24-25 എന്നിട്ട് അവർ ഇങ്ങെന
്രപാർഥിച്ച : “എല്ലാവരുെടയും ഹൃദയങ്ങെള
അറിയുന്ന കർത്താേവ, തനിക്ക് അർഹമായ
സ്ഥലേത്തക്കു േപാേകണ്ടതിനു യൂദാസ്
ഉേപക്ഷിച്ച ഈ അെപ്പാസ്തലശു്രശൂഷയുെട
സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ഇരുവരിൽ
ആെരയാണ്അങ്ങു െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്
എന്ന് കാണിച്ച തരണേമ.” 26 തുടർന്ന്
അവർക്കായി നറുക്കിട്ട ; നറുക്ക്
മത്ഥിയാസിനു വീഴുകയും അേദ്ദഹം
പതിെനാന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടുകൂെട
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

2
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റആഗമനം

1 െപന്തെക്കാസ്തുനാൾ* വെന്നത്തിയേപ്പാൾ
അവെരല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച്
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 െപെട്ടന്ന്, െകാടുങ്കാറ്റ്
വീശിയടിക്കുന്നതുേപാെല സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി, അത് അവർ ഇരുന്ന
വീടാെക നിറഞ്ഞു. 3 തീജ്വാലേപാെല പിളർന്ന

* 2:1 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന,് അതായത്, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശുമരണത്തിന്അൻപതാമെത്തദിവസമാണ് െപന്തെക്കാസ്ത്
എന്ന ഉത്സവം. ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾഅഥവാ, വാേരാത്സവം,
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ഇതു പിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട . പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22 കാണുക. ഇന്ന് ഇത്
ഷാവുആത്അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു.
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നാവുകൾഅവർക്കു ദൃശ്യമായി;അവഅവരിൽ
ഓേരാരുത്തരുെടേമൽ ആവസിക്കുകയും
െചയ്തു. 4 എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലായി,† ആത്മാവ് കഴിവു
നൽകിയതുേപാെല അവർക്ക് അന്യമായിരുന്ന
ഭാഷകളിൽസംസാരിക്കാൻതുടങ്ങി.

5 എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഭക്തരായ
െയഹൂദർ അേപ്പാൾ െജറുശേലമിൽ
വന്നു താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 6 ഈ
ശബ്ദംേകട്ട് ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി; വന്നുകൂടിയ
ഓേരാരുത്തരുെടയും മാതൃഭാഷയിലുള്ള
സംസാരം േകട്ട് അവർ സം്രഭാന്തരായി.
7അത്ഭുതപരത്രന്തരായഅവർആശ്ചര്യേത്താെട
ഇങ്ങെന പരസ്പരം പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ, ഈ
സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഗലീലക്കാർ
അേല്ല? 8 പിെന്ന നാം ഓേരാരുത്തരും
ജനിച്ച നമ്മുെട സ്വന്തംഭാഷയിൽ ഇവർ
സംസാരിച്ച േകൾക്കുന്നെതങ്ങെന? 9 പാർഥ്യരും
േമദ്യരും ഏലാമ്യരും; െമെസാെപ്പാത്താമിയ,
െയഹൂദ്യാ, കപ്പേദാക്യ, 10 െപാെന്താസ,്
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ,‡ ്രഫുഗ്യ, പംഫുല്യ, ഈജിപ്റ്റ,്
കുേറനയ്ക്കു§ സമീപമുള്ള ലിബ്യാ്രപേദശങ്ങൾ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും; േറാമിൽനിന്ന്
വന്ന സന്ദർശകരായ െയഹൂദരും െയഹൂദാമതം
സ്വീകരിച്ചവരും േ്രകത്തരും അറബികള ം ആയ
നാം 11 നമ്മുെട ഭാഷകളിൽ ൈദവത്തിെന്റ

† 2:4 മൂ.ഭാ. നിറഞ്ഞവരായി ‡ 2:10 ആധുനിക തുർക്കിയുെട
പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന
േറാമൻ സാ്രമാജ്യത്തിെല ഏഷ്യാ്രപവിശ്യ അഥവാ, സംസ്ഥാനം.
§ 2:10 ആ്രഫിക്കയുെട വടക്കൻതീരത്തുള്ളഒരു ്രഗാമം.
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അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ, ഇവർ ്രപസ്താവിക്കുന്നതു
േകൾക്കുന്നു!” 12 എല്ലാവരും അത്ഭുതവും
പരി്രഭാന്തിയും നിറഞ്ഞവരായി “ഇത്
എന്തായിരിക്കുേമാ?”എന്നുപരസ്പരം േചാദിച്ച .

13 എന്നാൽ മറ്റ ചിലർ, “പുതുവീഞ്ഞിനാൽ
ഇവർ ഉന്മത്തരായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
പരിഹസിച്ച .
പേ്രതാസിെന്റ ്രപസംഗം

14 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് മറ്റ
പതിെനാന്നുേപേരാടുെമാപ്പം എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
ശബ്ദമുയർത്തിജനെത്തഅഭിസംേബാധനെചയ്ത്
ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ച : “െയഹൂദാജനേമ,
െജറുശേലംനിവാസികൾ എല്ലാവരുേമ,
എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക,
ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. 15 നിങ്ങൾ
ചിന്തിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർ ലഹരിപിടിച്ചവരല്ല;
കാരണം,ഇേപ്പാൾരാവിെലഒൻപതുമണിമാ്രതമേല്ല*
ആയിട്ട ള്ള ?† 16 േയാേവൽ ്രപവാചകനിലൂെട
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളതാണിത്:
17 “ ‘അന്തിമനാള കളിൽ, ഞാൻ എെന്റ

ആത്മാവിെന
സകലമനുഷ്യരുെടേമലും പകരും;

നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ്രപവചിക്കും,
നിങ്ങള െട യുവാക്കൾക്കു
ദർശനങ്ങളണ്ടാകും;

* 2:15 മൂ.ഭാ. മൂന്നാംമണി † 2:15 ഇത് െയഹൂദരുെട
്രപാർഥനാസമയമായിരുന്നു; സാധാരണ ഇതിനുേശഷമാണ്
അവർ ്രപഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. ഭക്ഷണംേപാലും
കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ സമയത്ത് അവർ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല
എന്നാണ് പേ്രതാസ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.്
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നിങ്ങള െടവൃദ്ധന്മാർസ്വപ്നങ്ങൾകാണും.
18എെന്റദാസന്മാരുെടയുംദാസിമാരുെടയുംേമലും
ആ നാള കളിൽ ഞാൻ എെന്റആത്മാവിെന
പകരും,
അതിനാൽഅവരും ്രപവചിക്കും.

19ഞാൻഉയെരആകാശത്തിൽഅത്ഭുതങ്ങള ം
താേഴ ഭൂമിയിൽചിഹ്നങ്ങള ംനൽകും—
രക്തവും തീയും പുകച്ച രുള ംതെന്ന.

20കർത്താവിെന്റ േ്രശഷ്ഠവും േതേജാമയവുമായ
ദിവസംവരുന്നതിനുമുേമ്പ
സൂര്യൻഇരുളായി മാറുകയും
ച്രന്ദൻ രക്തമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.

21കർത്താവിെന്റനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏെതാരുവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും,’ എന്നു
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.‡

22 “ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഈ വാക്കുകൾ
േകട്ടാലും: നസെറത്തുകാരനായ§ േയശു,
ൈദവം അേദ്ദഹത്തിലൂെട നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ െചയ്ത വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ംമുേഖന
ൈദവംതെന്ന സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ വ്യക്തി
ആയിരുന്നുെവന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
23 ൈദവം തെന്റ നിശ്ചിതപദ്ധതിയാലും
പൂർവജ്ഞാനത്താലും അേദ്ദഹെത്ത നിങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. എന്നാൽ െയഹൂേദതരരുെട*
സഹായേത്താെട നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
്രകൂശിേന്മൽ തറച്ച െകാന്നു. 24 എന്നാൽ,
മരണത്തിെന്റ അതിതീ്രവേവദനയിൽ

‡ 2:21 േയാേവ. 2:28-32 § 2:22 മത്താ. 2:23 * 2:23 മൂ.ഭാ.
്രപമാണരഹിതരായവരുെട
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അടക്കിെവക്കാെത അതിെന്റ ബന്ധനങ്ങളഴിച്ച്
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത ഉയിർപ്പിച്ച ; മരണത്തിന്
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിതനാക്കിെവക്കുന്നത്
അസാധ്യമായിരുന്നു. 25 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച്
ദാവീദ് പറയുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:്
“ ‘ഞാൻ കർത്താവിെന എെന്റമുമ്പിൽ എേപ്പാഴും

്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്റവലതുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻകുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

26അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുന്നു,
എെന്റനാവ്ആഹ്ലാദിക്കുന്നു;
എെന്റശരീരവും ്രപത്യാശയിൽനിവസിക്കും.

27 എെന്റ ്രപാണെന അവിടന്ന് പാതാളത്തിൽ
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല;
അവിടെത്തപരിശുദ്ധെനജീർണതകാണാൻ
അങ്ങ്അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

28ജീവെന്റവഴികൾഅവിടന്ന്എെന്നഅറിയിച്ച ;
തിരുസന്നിധിയിൽ അവിടന്ന് എെന്ന
ആനന്ദത്താൽനിറയ്ക്കും.’†

29 “സേഹാദരങ്ങേള, പൂർവപിതാവായ
ദാവീദിെനക്കുറിച്ച,് അേദ്ദഹം മരിച്ച െവന്നും
അടക്കെപ്പട്ട െവന്നും എനിക്ക് നിങ്ങേളാട്
ഉറപ്പായി പറയാൻകഴിയും; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കല്ലറ ഇന്നുവെര നമ്മുെട മേധ്യ ഇവിെട
ഉണ്ടേല്ലാ. 30 ദാവീദ് ഒരു ്രപവാചകൻആയിരുന്നു:
തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികളിൽ ഒരുവെന ഇരുത്തുെമന്ന്ൈദവം
അേദ്ദഹേത്താട് ആണയിട്ട് ശപഥംെചയ്ത കാര്യം

† 2:28 സങ്കീ. 16:8-11
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ദാവീദിന് അറിയാമായിരുന്നു. 31 ‘അേദ്ദഹെത്ത
പാതാളത്തിൽ വിട്ട കളഞ്ഞില്ല; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശരീരം ജീർണത കണ്ടതുമില്ല’ എന്നു ദാവീദ്
്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരുത്ഥാനം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട്
്രപവചിച്ച . 32ഈേയശുവിെനൈദവം ഉയിർപ്പിച്ച ;
അതിനു ഞങ്ങെളല്ലാവരും സാക്ഷികളാകുന്നു.
33 അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗേത്തക്ക്
ഉയർത്തെപ്പട്ടിട്ട,്പരിശുദ്ധാത്മാവ്എന്നവാഗ്ദാനം
പിതാവിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച,് സമൃദ്ധമായി
നൽകിയതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും
േകൾക്കുകയുംെചയ്യന്നത.് 34 ദാവീദ്
സ്വർഗാേരാഹണം െചയ്തില്ലേല്ലാ! എങ്കിലും
അേദ്ദഹം പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ:്
“ ‘കർത്താവ് എെന്റ കർത്താവിേനാട‡്

അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര,
35 നീ എെന്റ വലതുഭാഗത്ത്
ഉപവിഷ്ടനാകുക.” ’§

36 “അതുെകാണ്ട,് നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ച ഈ
േയശുവിെനത്തെന്ന ൈദവം കർത്താവും
്രകിസ്തുവുമാക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഇ്രസാേയൽജനം മുഴുവനും നിസ്സേന്ദഹം
അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.”

37 ഇതു േകട്ട ജനം ഹൃദയത്തിൽ
മുറിേവറ്റവരായി പേ്രതാസിേനാടും മറ്റ്

‡ 2:34 അതായത്, പിതാവായ ൈദവം േയശുകർത്താവിേനാട്
§ 2:35 സങ്കീ. 110:1
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അെപ്പാസ്തലന്മാേരാടും, “സേഹാദരന്മാേര,
ഞങ്ങൾഎന്താണ്െചേയ്യണ്ടത?്”എന്നുേചാദിച്ച .

38 പേ്രതാസ് അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും പാപങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്കു മടങ്ങുകയും*
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം
സ്വീകരിക്കുകയുംെചയ്യ ക; അേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ േമാചിക്കെപ്പടും, പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. 39 നമ്മുെട
ൈദവമായ കർത്താവ് തെന്റ അടുേത്തക്കു
വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി ഉള്ളതാണ്
ഈ വാഗ്ദാനം—നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
മക്കൾക്കുംമാ്രതമല്ല, വിദൂരസ്ഥരായ
എല്ലാവർക്കുംകൂടിയാണ.്”

40 ഇതുമാ്രതമല്ല, മറ്റേനകം വാക്കുകളിലൂെട
പേ്രതാസ് അവർക്കു സാക്ഷ്യം നൽകുകയും
“വ്രകതയുള്ള ഈ തലമുറയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കെപ്പടുക,” എന്നു ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 41 അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം
അംഗീകരിച്ചവർ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച . അന്നു
മൂവായിരേത്താളംേപർഅവേരാടു േചർന്നു.
വിശ്വാസികള െടകൂട്ടായ്മ

42 അവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
ഉപേദശത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും
കർത്തൃേമശാചരണത്തിലും ്രപാർഥനയിലും
അർപ്പണേബാധേത്താെട തുടർന്നുവന്നു.
43അെപ്പാസ്തലന്മാർമുേഖനസംഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
അനവധി അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ംനിമിത്തം

* 2:38 അഥവാ, മാനസാന്തരെപ്പടുക
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എല്ലാവരുെടയും മനസ്സിൽ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ
നിറഞ്ഞു. 44 വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും
ഏകഹൃദയേത്താെട ഒരിടത്തു കൂടിവരികയും
വസ്തുവകകൾ എല്ലാം എല്ലാവരുേടതും
എന്നേപാെല കരുതുകയും െചയ്തു.
45 തങ്ങള െട വസ്തുവകകള ം മറ്റ
സമ്പാദ്യങ്ങള ം വിറ്റ് ഓേരാരുത്തരുെടയും
ആവശ്യാനുസരണം അവർ എല്ലാവർക്കുമായി
പങ്കിട്ട . 46 അവർ നാൾേതാറും നിരന്തരമായി
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ഏകഹൃദയേത്താെട
കൂടിവരികയും വീടുകൾേതാറും
അപ്പംനുറുക്കുകയും ആനന്ദേത്താെടയും
ആത്മാർഥതേയാെടയും ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയും 47 ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും
െചയ്തു. അവർ സകലരുെടയും ്രപീതിക്കു
പാ്രതമായിത്തീർന്നു. ഓേരാ ദിവസവും
രക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവെര കർത്താവ്ആകൂട്ടേത്താട്
േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

3
മുടന്തനായ ഭിക്ഷക്കാരെന പേ്രതാസ്

സൗഖ്യമാക്കുന്നു
1 ഒരു ദിവസം പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിക്കുള്ള ്രപാർഥനയുെട
സമയത്ത് ൈദവാലയത്തിേലക്കു
േപാകുകയായിരുന്നു. 2 ജന്മനാ മുടന്തനായിരുന്ന
ഒരാെള ൈദവാലയത്തിെന്റ സുന്ദരം എന്നു
േപരുള്ള േഗാപുരവാതിലിനടുേത്തക്ക് ചിലർ
എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു. ൈദവാലയത്തിൽ
വരുന്നവേരാടു ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
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അയാെള ദിനം്രപതി അവിെട ഇരുത്തുക
പതിവായിരുന്നു. 3 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും
ൈദവാലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്കാൻ
േപാകുന്നതുകണ്ട് അയാൾ അവേരാടു ഭിക്ഷ
യാചിച്ച . 4 പേ്രതാസ് േയാഹന്നാേനാടുകൂെട
നിന്ന് അയാെള സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ട,്
“ഞങ്ങള െടേനേര േനാക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു.
5അവരുെട പക്കൽനിന്ന് എെന്തങ്കിലും ലഭിക്കും
എന്ന ്രപതീക്ഷേയാെടഅയാൾഅവെര േനാക്കി.

6 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “െവള്ളിേയാ
സ്വർണേമാ എനിക്കില്ല; എനിക്കുള്ളതു
ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ *
നടക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അയാെള
വലതുൈകയിൽ പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ച ,
അേപ്പാൾത്തെന്ന അയാള െട പാദങ്ങൾക്കും
കണങ്കാലുകൾക്കും ബലം ലഭിച്ച . 8 അയാൾ
ചാടിെയഴുേന്നറ്റ നിന്നു; നടന്നും തുള്ളിച്ചാടിയും
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട് അവേരാെടാപ്പം
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 9അയാൾ
നടക്കുന്നതും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതും
ജനെമല്ലാം കണ്ടു. 10ൈദവാലയത്തിെന്റസുന്ദരം
എന്ന േഗാപുരകവാടത്തിൽ ഇരുന്ന യാചകനാണ്
അയാൾഎന്ന്അവർ മനസ്സിലാക്കി.അയാൾക്കു
സംഭവിച്ചതുകണ്ട്അവർഅത്ഭുതവുംസം്രഭമവും
നിറഞ്ഞവരായി.

പേ്രതാസ് ്രപസംഗിക്കുന്നു

* 3:6 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്കുകാണുന്നില്ല
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11അയാൾപേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
വിട്ട േപാകാെത നിൽക്കുേമ്പാൾ
ആശ്ചര്യഭരിതരായ ജനം “ശേലാേമാെന്റ
മണ്ഡപം” എന്ന സ്ഥാനത്ത് അവരുെട
അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി. 12 പേ്രതാസ് അതുകണ്ട്
അവെര അഭിസംേബാധനെചയ്ത് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ
ആശ്ചര്യെപ്പടുന്നെതന്തിന്? ഞങ്ങള െട സ്വന്തം
ശക്തിെകാേണ്ടാ ഭക്തിെകാേണ്ടാ ഇയാെള
നടക്കാൻ ്രപാപ്തനാക്കി എന്ന ഭാവത്തിൽ
ഞങ്ങെള എന്തിനാണ് സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുന്നത?്
13 അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
യാേക്കാബിെന്റയും ൈദവം, നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെടൈദവംതെന്ന,തെന്റ ദാസനായ
േയശുവിെന മഹത്ത്വെപ്പടുത്തി. നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
േയശുവിെന വിട്ടയയ്ക്കാൻ പീലാേത്താസ്
തീരുമാനിച്ചിരുന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
തിരസ്കരിച്ച കളഞ്ഞു. 14 പരിശുദ്ധനും
നീതിമാനുമായവെന നിരാകരിച്ച െകാണ്ട്
െകാലപാതകിെയ േമാചിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്കു
വിട്ട തരണം എന്ന് അേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. 15 ജീവെന്റ ഉറവിടമായവെന
നിങ്ങൾ വധിച്ച കളഞ്ഞു; എന്നാൽ, ൈദവം
അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച ;
ഞങ്ങൾഅതിനു സാക്ഷികളാണ്. 16അവിടെത്ത
നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ,്
ഇയാൾ ഇേപ്പാൾ ബലം്രപാപിച്ചവനായി നിങ്ങൾ
കാണുകയും അറിയുകയുംെചയ്യന്നത.്
തീർച്ചയായും, േയശുവിെന്റ നാമത്തിലുള്ള
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വിശ്വാസത്താൽത്തെന്നയാണ് നിങ്ങള െടെയല്ലാം
മുമ്പിൽെവച്ച് അയാൾക്കു പരിപൂർണസൗഖ്യം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത.്

17 “ഇേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങേള,
അജ്ഞതമൂലമാണ് നിങ്ങള െട
േനതാക്കെളേപ്പാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
േയശുവിേനാട് ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചത് എന്ന്
എനിക്കറിയാം. 18 എന്നാൽ ൈദവത്തിെന്റ
്രകിസ്തു ഇവെയല്ലാം സഹിക്കുെമന്ന് എല്ലാ
്രപവാചകന്മാരുെടയും അധരങ്ങളിലൂെട
മുൻകൂട്ടി അരുളിെച്ചയ്തത് ഇങ്ങെന ൈദവം
പൂർത്തീകരിച്ച . 19 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ മായിക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവ
ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയുക;
20 അങ്ങെന കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്കായി
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ്രകിസ്തു എന്ന
േയശുവിെന അവിടന്ന് അയയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം. 21 ആരംഭംമുതൽതെന്ന തെന്റ
വിശുദ്ധ്രപവാചകന്മാരുെട അധരങ്ങളിലൂെട
ൈദവം വാഗ്ദാനംെചയ്തിട്ട ള്ളെതല്ലാം
അവിടന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാലംവെര േയശു
സ്വർഗത്തിൽത്തെന്ന തുടേരണ്ടതാകുന്നു.
22 േമാശ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങള െട
ൈദവമായ കർത്താവ് നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട മധ്യത്തിൽനിന്ന്
എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുേന്നൽപ്പിക്കും; അേദ്ദഹം
പറയുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട
േകൾക്കണം. 23ആ ്രപവാചകെന ആെരങ്കിലും
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അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്ന്സമ്പൂർണമായി േഛദിക്കെപ്പടും.’†

24 “ശമുേവൽമുതലുള്ള എല്ലാ ്രപവാചകന്മാരും
ഈ നാള കെളക്കുറിച്ച ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട.്
25 ‘ഭൂമിയിെല സകലകുടുംബങ്ങള ം നിെന്റ
സന്തതിയിലൂെട അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും’‡
എന്നു ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. നിങ്ങൾആ ്രപവാചകരുെടയും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് ൈദവം
െചയ്ത ഉടമ്പടിയുെടയും മക്കളാണ്.
26 അങ്ങെന, നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെരയും
അവരവരുെട ദുഷ്ടതയിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ച്
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനാണ് ആദ്യം ൈദവം
തെന്റ ദാസനായ േയശുവിെന എഴുേന്നൽപ്പിച്ച്
നിങ്ങള െടഅടുേത്തക്കയച്ചത.്”

4
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും െയഹൂദരുെട

േകാടതിയിൽ
1 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും ജനേത്താടു
സംവദിച്ച െകാണ്ടു നിൽക്കുേമ്പാൾ
പുേരാഹിതന്മാരും ൈദവാലയേസനയുെട
നായകനും സദൂക്യരും അവരുെടേനേര
വന്നു. 2 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും ജനെത്ത
പഠിപ്പിക്കുകയും മരിച്ചവർക്ക് േയശുവിലൂെട
പുനരുത്ഥാനമുണ്ട് എന്നു ്രപസംഗിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട്അവർവളെരഅസ്വസ്ഥരായി.
3 അവർ പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
പിടിച്ച , സന്ധ്യാസമയം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
† 3:23 ആവ. 18:15,18,19 ‡ 3:25 ഉൽ. 22:18; 26:4
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പിേറ്റദിവസംവെര തടവിൽെവച്ച . 4 എന്നാൽ,
വചനം േകട്ടവരിൽ അേനകർ വിശ്വസിച്ച ;
വിശ്വസിച്ചവരിൽ പുരുഷന്മാരുെട സംഖ്യതെന്ന
ഏകേദശംഅയ്യായിരമായി.

5 പിേറ്റദിവസം അധികാരികള ം
സമുദായേനതാക്കന്മാരും േവദജ്ഞരും
െജറുശേലമിൽ േയാഗം േചർന്നു;
6 മഹാപുേരാഹിതൻ ഹന്നാവും ഒപ്പം
കയ്യഫാവും േയാഹന്നാനും അെലക്സന്തറും
മഹാപുേരാഹിതെന്റ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട
മറ്റള്ളവരും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 അവർ
പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും തങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽ നിർത്തി, “നിങ്ങൾഎന്ത് ശക്തിയാൽ,
അഥവാ, ഏതു നാമത്താൽ ആണ് ഇതു
െചയ്തത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

8 അതിനു മറുപടിയായി പേ്രതാസ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിൽ
ഇങ്ങെന ്രപഖ്യാപിച്ച . “ജനത്തിെന്റ
അധികാരികേള, സമുദായേനതാക്കന്മാേര,
9 മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യേനാടു കരുണ
കാണിച്ചതിെന സംബന്ധിച്ച ം അയാൾക്കു
സൗഖ്യം ലഭിച്ചതിെന സംബന്ധിച്ച മാണ്
ഇന്നു ഞങ്ങെള വിസ്തരിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
10 എല്ലാ ഇ്രസാേയൽജനവും ഇതറിയുക:
നിങ്ങൾ ്രകൂശിച്ചവനും മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ൈദവം ഉയിർപ്പിച്ചവനുമായ നസറായനായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്താൽത്തെന്നയാണ്,
ഇയാൾ പരിപൂർണ സൗഖ്യമുള്ളവനായി
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിൽക്കുന്നത.്
11 “ ‘ശില്പികളായനിങ്ങൾഉേപക്ഷിച്ചെതങ്കിലും
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മൂലക്കല്ലായിമാറിയ കല്ല്’* ഈ
േയശു്രകിസ്തുതെന്ന.

12 മെറ്റാരുവനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം
രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽ,
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നൽകെപ്പട്ട േവെറാരു
നാമവും ഇല്ല.”

13 പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും പഠിപ്പില്ലാത്ത
സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നിട്ട ം
അവരിൽ ്രപകടമായ ൈധര്യം കണ്ട്
േനതൃസംഘത്തിലുള്ളവർ ആശ്ചര്യെപ്പട്ട ;
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും േയശുവിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.
14 സൗഖ്യം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ അവിെട
അവേരാടുകൂെട നിൽക്കുന്നതു കണ്ടതുെകാണ്ട്
അവർക്ക് ഒന്നും എതിർത്തുപറയാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 15 അതുെകാണ്ട് അവേരാടു
ന്യായാധിപസമിതിയിൽനിന്നു† പുറത്തുേപാകാൻ
കൽപ്പിച്ചതിനുേശഷം അവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങെന
ചർച്ചെചയ്തു, 16 “ഈ മനുഷ്യരുെട കാര്യത്തിൽ
നാംഎന്താണുെചേയ്യണ്ടത?് വളെര ്രശേദ്ധയമായ
ഒരു അത്ഭുതം അവർ െചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്നു െജറുശേലമിൽ താമസിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുമറിയാം; അതു നിേഷധിക്കാൻ
നമുക്കു സാധ്യവുമല്ല. 17എങ്കിലും അത് ജനമേധ്യ
കൂടുതൽ ്രപചരിക്കാതിരിക്കാൻ,ഈനാമത്തിൽ
ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യേനാടും അവർ
സംസാരിക്കരുെതന്നുതാക്കീതു നൽകാം.”

* 4:11 സങ്കീ. 118:22 † 4:15 മൂ.ഭാ. സൻെഹ്രദിൻ.
മഹാപുേരാഹിതനടക്കം 71 േപർഅടങ്ങുന്നഒരുസംഘമാണിത.്
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18തുടർന്ന് പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
വിളിച്ച,് “നിങ്ങൾ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കുകേയാ ഉപേദശിക്കുകേയാ
അരുത”് എന്ന് ആജ്ഞ നൽകി. 19 അതിന്
പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും, “ൈദവെത്തക്കാൾ
അധികം നിങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നതു
ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ ശരിേയാ എന്നു നിങ്ങൾതെന്ന
വിധിക്കുക. 20 ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ
കാണുകയും േകൾക്കുകയുംെചയ്തതു
്രപസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

21ഈസംഭവംനിമിത്തം ജനെമല്ലാംൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
പേ്രതാസിെനയും േയാഹന്നാെനയും
ശിക്ഷിക്കാനുള്ള പഴുെതാന്നും
ന്യായാധിപസമിതിയിലുള്ളവർ കണ്ടില്ല. വീണ്ടും
അവെര ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയേശഷം വിട്ടയച്ച .
22 നാൽപ്പതിേലെറ വയസ്സള്ള ഒരാളായിരുന്നു
അത്ഭുതകരമായ േരാഗസൗഖ്യം ലഭിച്ച ആ
മനുഷ്യൻ.

വിശ്വാസികള െട ്രപാർഥന
23 ജയിൽേമാചിതരായേശഷം പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും സ്േനഹിതരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
സമുദായേനതാക്കന്മാരും തങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞെതല്ലാം വിശ്വാസസമൂഹെത്തഅറിയിച്ച .
24 അതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഏകമനേസ്സാെട
ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിച്ച :
“ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള
സകലതും സൃഷ്ടിച്ച നാഥാ, 25 ഞങ്ങള െട
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പിതാവും അവിടെത്ത ദാസനുമായ ദാവീദ്
മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂെട അങ്ങ്
ഇങ്ങെനഅരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ:
“ ‘രാഷ്്രടങ്ങൾ േരാഷാകുലരായിത്തീരുന്നതും
ജനതകൾ വ്യർഥപദ്ധതികൾ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതുംഎന്തിന?്

26കർത്താവിനും
അവിടെത്തഅഭിഷിക്തനും‡വിേരാധമായി

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർഎഴുേന്നൽക്കുകയും
ഭരണാധിപന്മാർ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കുകയും
െചയ്യന്നു.’§

27 അങ്ങ് അഭിേഷകം* െചയ്ത അവിടെത്ത
പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിനു വിേരാധമായി
െഹേരാദാവും െപാന്തിേയാസ് പീലാേത്താസും,
ഇ്രസാേയൽജനതയുെടയും മറ്റ ജനങ്ങള െടയും
ഒപ്പം ഈ നഗരത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി,
28 സംഭവിേക്കണെമന്ന് അവിടെത്ത ശക്തിയും
ഇച്ഛയും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചെതാെക്കയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 29 ഇേപ്പാൾ കർത്താേവ,
അവരുെട ഭീഷണികൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
അങ്ങയുെട വചനം പൂർണൈധര്യേത്താെട
്രപസ്താവിക്കാൻ അവിടെത്ത ദാസെര
ബലെപ്പടുത്തണേമ. 30 അവിടെത്ത
പരിശുദ്ധദാസനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സൗഖ്യംവരുത്താനുംചിഹ്നങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിക്കാനുംഅവിടന്ന്ൈകനീട്ടണേമ.”
‡ 4:26 അഭിഷിക്തൻ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് മശിഹാ അഥവാ,
്രകിസ്തു § 4:26 സങ്കീ. 2:1,2 * 4:27 പഴയനിയമത്തിൽ
ശു്രശൂഷകൾക്കായി ഒരു വ്യക്തിെയ തൽസ്ഥാനേത്തക്കു
നിേയാഗിക്കുന്നകർമമാണ്അഭിേഷകം.
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31 ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ അവർ
ഒരുമിച്ച കൂടിയിരുന്നസ്ഥലംകുലുങ്ങി;എല്ലാവരും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിലായി
ൈധര്യസേമതം ൈദവവചനം ്രപസ്താവിക്കാൻ
തുടങ്ങി.
വിശ്വാസികൾസമ്പത്തുപങ്കിടുന്നു

32 വിശ്വാസികെളല്ലാവരും ഏകഹൃദയവും
ഏകമനസ്സ ം ഉള്ളവരായിരുന്നു; അവരിലാരും
തങ്ങള െട വസ്തുവകെയാന്നും സ്വന്തെമന്നു
കരുതിയില്ല. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം
െപാതുവകയായി അവർ കണക്കാക്കി.
33 അെപ്പാസ്തലന്മാർ മഹാശക്തിേയാെട
കർത്താവായേയശുവിെന്റഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിനു
സാക്ഷ്യംവഹിച്ച േപാന്നു. അവർ എല്ലാവരിലും
ൈദത്തിെന്റ കൃപ അതിശക്തമായി
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 34അവർക്കിടയിൽ
ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർ ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നിലങ്ങേളാ വീടുകേളാ
ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവ വിറ്റ പണം െകാണ്ടുവന്ന്
35 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ െവച്ച ;
പിെന്ന ഓേരാരുത്തരുെടയും ആവശ്യാനുസരണം
അത് ഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

36ൈസ്രപസുകാരനായ േയാേസഫ് എെന്നാരു
േലവ്യൻ† ഉണ്ടായിരുന്നു. അെപ്പാസ്തലന്മാർ
അയാെള ബർന്നബാസ് എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു.
ആ േപരിന് “്രപേബാധനപു്രതൻ” എന്നാണർഥം.
37അയാൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിലം വിറ്റ പണം

† 4:36 ൈദവാലയശു്രശൂഷകളിൽ സഹായിക്കുന്നവനാണ്
േലവ്യൻ.
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െകാണ്ടുവന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട കാൽക്കൽ
െവച്ച .

5
അനന്യാസുംസഫീരയും

1 അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരാള ം
അയാള െട ഭാര്യ സഫീരയും േചർന്ന് ഒരു
സ്ഥലം വിറ്റ . 2 കിട്ടിയ വിലയിൽ കുെറ സ്വന്തം
ആവശ്യത്തിനായി മാറ്റിെവച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതു
ഭാര്യയുെട അറിേവാടുകൂെട െകാണ്ടുവന്ന്
അയാൾ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പാദത്തിൽ
സമർപ്പിച്ച .

3 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് “അനന്യാേസ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിേനാടു കാപട്യം കാണിക്കാനും
സ്ഥലത്തിെന്റ വിലയിൽ കുെറ മാറ്റിെവക്കാനും
സാത്താൻ നിെന്റ ഹൃദയെത്ത നിയ്രന്തിക്കാൻ
നീ അനുവദിച്ചെതന്തിന?് 4 ആ സ്ഥലം
വിൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിേന്റതായിരുന്നിേല്ല?
വിറ്റതിനുേശഷവും അതിെന്റ വില
നിെന്റ ൈകവശംതെന്ന ആയിരുന്നിേല്ല?
പിെന്ന ഈ ്രപവൃത്തിെചയ്യാൻ നിനക്കു
മനസ്സ വന്നെതങ്ങെന? നീ മനുഷ്യേരാടല്ല,
ൈദവേത്താടാണ് കാപട്യം കാണിച്ചത?്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

5 ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടമാ്രതയിൽ
അനന്യാസ് നിലത്തുവീണു മരിച്ച ; ഇക്കാര്യം
അറിഞ്ഞവെരല്ലാം ഭയവിഹ്വലരായി. 6 പിന്നീട്,
യുവാക്കൾ എഴുേന്നറ്റ െചന്ന് അയാള െട
ശരീരം തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു പുറേത്തക്കു
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായിസംസ്കരിച്ച .
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7 ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അനന്യാസിെന്റ ഭാര്യ ഈ സംഭവിച്ചെതാന്നും
അറിയാെത അകത്തുവന്നു. 8 പേ്രതാസ്
അവേളാട് േചാദിച്ച , “പറയൂ!ഈവിലയ്ക്കാേണാ
നിങ്ങൾനിലം വിറ്റത?്”

“അേത, ഇ്രതയ്ക്കുതെന്നയാണ,്” അവൾ
പറഞ്ഞു.

9 അേപ്പാൾ പേ്രതാസ് അവേളാട,്
“കർത്താവിെന്റ ആത്മാവിെന പരീക്ഷിക്കാൻ
നിങ്ങൾ ധാരണയുണ്ടാക്കിയെതന്തിന?്
നിെന്റ ഭർത്താവിെന സംസ്കരിച്ചവർ ഇതാ
വാതിൽക്കൽത്തെന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ട,് അവർ
നിെന്നയും പുറേത്തക്കുചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

10 ഉടെന അവൾ പേ്രതാസിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ
വീണുമരിച്ച . അേപ്പാൾ യുവാക്കൾ
അകത്തുവന്ന,് അവൾ മരിെച്ചന്നുകണ്ട്
പുറേത്തക്കു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി അവള െട
ഭർത്താവിെന്റ അരിെക സംസ്കരിച്ച .
11 സഭമുഴുവനും ഈ സംഭവം േകട്ടറിഞ്ഞ
എല്ലാവരുംസംഭീതരായി.
അെപ്പാസ്തലന്മാർ അേനകർക്കു

േരാഗസൗഖ്യം നൽകുന്നു
12 അെപ്പാസ്തലന്മാർമുേഖന ജനമേധ്യ
അേനകം ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
സംഭവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. വിശ്വാസികെളല്ലാം
ൈദവാലയത്തിൽ ശേലാേമാൻ പണിയിച്ച
മണ്ഡപത്തിൽപതിവായിസേമ്മളിക്കുമായിരുന്നു.
13 െപാതുജനം വിശ്വാസികെള അത്യധികം
ബഹുമാനിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ആ സമൂഹേത്താടു
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സഹകരിക്കാൻ ആരും ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
14 ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിരുന്നിട്ട ം അേനകം
സ്്രതീപുരുഷന്മാർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച്
വിശ്വാസസമൂഹേത്താടു േചർന്നു. 15 പേ്രതാസ്
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിഴെലങ്കിലും പതിേക്കണ്ടതിന് േരാഗികെള
വീഥികളിൽ െകാണ്ടുവന്ന് കിടക്കകളിലും
പായകളിലും കിടത്തുന്നിടേത്താളം ജനങ്ങള െട
വിശ്വാസം വർധിച്ച . 16 െജറുശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ജനങ്ങൾ അവരുെട
േരാഗികെളയും ദുരാത്മാബാധിതെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. അവർെക്കല്ലാം സൗഖ്യം
ലഭിച്ച .

അെപ്പാസ്തലന്മാർ ഉപ്രദവിക്കെപ്പടുന്നു
17 അേപ്പാൾ, മഹാപുേരാഹിതനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദൂക്യവിഭാഗക്കാരായ
അനുയായികള ം അസൂയാലുക്കളായി. 18അവർ
അെപ്പാസ്തലന്മാെര പിടിച്ച െപാതുതടവറയിൽ
അടച്ച . 19 എന്നാൽ, കർത്താവിെന്റ ഒരു
ദൂതൻ രാ്രതിയിൽ തടവറയുെട വാതിൽ
തുറന്ന് അവെര പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു.
20 ദൂതൻ അവേരാട്, “നിങ്ങൾ േപാകുക!
ൈദവാലയത്തിൽെച്ചന്നുനിന്ന് ഈ ജീവെന്റ
സമ്പൂർണസേന്ദശം ജനെത്ത അറിയിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ്രപഭാതത്തിൽഅവർൈദവാലയാങ്കണത്തിൽ
െചന്നു തങ്ങേളാടു നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല
ജനെത്തഉപേദശിച്ച തുടങ്ങി.
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മഹാപുേരാഹിതനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹകാരികള ം വന്ന,് ന്യായാധിപസമിതിെയ—
ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാെരെയല്ലാം—
വിളിച്ച കൂട്ടി അെപ്പാസ്തലന്മാെര
െകാണ്ടുവരാൻ കാരാഗൃഹത്തിേലക്ക് ആളയച്ച .
22 എന്നാൽ, അവിെട െചന്നേപ്പാൾ അവെര
കാണാത്തതിനാൽ േസവകർ മടങ്ങിവന്നു
വിവരം അറിയിച്ച . 23 “കാരാഗൃഹം ഭ്രദമായി
പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാവൽക്കാർ വാതിൽക്കൽ
നിൽക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു; വാതിൽ
തുറന്നേപ്പാൾ ആെരയും അകത്തു കണ്ടില്ല.”
24 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവാലയത്തിെല
കാവൽപ്പട്ടാളേമധാവിയും പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
ഇെതന്തായിത്തീരും എേന്നാർത്ത്
അവെരക്കുറിച്ച പരി്രഭാന്തരായിത്തീർന്നു.

25 അേപ്പാൾ ഒരാൾ വന്ന്, “േനാക്കൂ,
നിങ്ങൾ കാരാഗൃഹത്തിലടച്ച മനുഷ്യർ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽനിന്നുെകാണ്ടു
ജനങ്ങെള ഉപേദശിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അേപ്പാൾ പട്ടാളേമധാവി േസവകേരാെടാപ്പം
െചന്ന്, ജനങ്ങൾ തങ്ങെള കെല്ലറിയുെമന്നുള്ള
ഭയംനിമിത്തം ബല്രപേയാഗെമാന്നുംകൂടാെത
അെപ്പാസ്തലന്മാെരകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു.

27 അവർ അവെര െകാണ്ടുവന്നു
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി.
മഹാപുേരാഹിതൻ അവെര വിസ്തരിച്ച െകാണ്ട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 28 “ഈ മനുഷ്യെന്റ*
നാമത്തിൽ ഉപേദശിക്കരുെതന്ന് ഞങ്ങൾ

* 5:28 അതായത്, േയശുവിെന്റ
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നിങ്ങേളാടു കർശനമായി കൽപ്പിച്ചിരുന്നു,
എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഉപേദശംെകാണ്ടു
െജറുശേലം നിറച്ചിരിക്കുെന്നന്നുമാ്രതമല്ല,
ഈ മനുഷ്യെന്റ മരണത്തിന†് ഞങ്ങെള
കുറ്റക്കാരാക്കാൻ കച്ചെകട്ടിയിരിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

29 പേ്രതാസും മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാരും
ഇ്രപകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
മനുഷ്യെരയല്ല ൈദവെത്തയാണ്
അനുസരിേക്കണ്ടത.് 30 നിങ്ങൾ ്രകൂശിൽ
തൂക്കിെക്കാന്ന േയശുവിെന നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ച . 31 ഇ്രസാേയലിനു മാനസാന്തരവും
പാപക്ഷമയും നൽേകണ്ടതിന് ൈദവം
അേദ്ദഹെത്ത ്രപഭുവും രക്ഷകനുമായി തെന്റ
വലതുഭാഗേത്തക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
32 ഈ വസ്തുതയ്ക്കു ഞങ്ങള ം ൈദവെത്ത
അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്അവിടന്ന് നൽകിയിട്ട ള്ള
പരിശുദ്ധാത്മാവുംസാക്ഷി.”

33 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപാകുലരായി
അെപ്പാസ്തലന്മാെര െകാന്നുകളയാൻ
തീരുമാനിച്ച . 34 അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു
ന്യായ്രപമാേണാപേദഷ്ടാവും എല്ലാവർക്കും
ബഹുമാന്യനുമായിരുന്ന ഗമാലിേയൽ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു പരീശൻ ന്യായാധിപസമിതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ആ മനുഷ്യെര
കുെറേനരേത്തക്കു പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകാൻ
കൽപ്പിച്ച . 35 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽജനേമ,
† 5:28 മൂ.ഭാ. രക്തത്തിന്
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നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യേരാട് എന്താണു
െചയ്യാൻേപാകുന്നെതന്ന് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം.
36 കുെറക്കാലംമുമ്പ് ത്യ ദാസ് എെന്നാരാൾ
മഹാൻ എന്നു സ്വയം അവകാശെപ്പട്ട െകാണ്ടു
വന്നു. ഏകേദശം നാനൂറുേപർ
അയാേളാടുേചർന്നു. അയാൾ െകാല്ലെപ്പടുകയും
അയാള െട അനുയായികെളല്ലാം ചിതറി
നാമാവേശഷമാകുകയും െചയ്തു;
37 അയാൾക്കുേശഷം ഗലീലക്കാരനായ
യൂദാ ജനസംഖ്യാനിർണയസമയത്ത്
രംഗത്തുവരികയും വലിെയാരുകൂട്ടം ജനെത്ത
ആകർഷിച്ച് അവരുെട േനതാവായി വിപ്ളവം
നയിക്കുകയും െചയ്തു. ഒടുവിൽ അയാൾ
െകാല്ലെപ്പട്ട , അയാള െട അനുയായികെളല്ലാം
ചിതറിേപ്പായി. 38 അതുെകാണ്ട് ഈ
വിഷയത്തിൽ എെന്റ ഉപേദശം ഇതാണ്: ഈ
മനുഷ്യരുെട കാര്യത്തിൽ ഇടെപടാതിരിക്കുക.
അവരുെട ഉേദ്ദശ്യവും ്രപവർത്തനവും
മാനുഷികെമങ്കിൽ അതു നശിക്കും. 39 അല്ല,
അത് ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ളെതങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അതിെന നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ ശ്രതുക്കളായിത്തീരാനും
പാടില്ലേല്ലാ.”

40 അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദശം അവർ
അംഗീകരിച്ച , അെപ്പാസ്തലന്മാെര
വിളിച്ച വരുത്തി ചമ്മട്ടിെകാണ്ട് അടിപ്പിച്ച .
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും
്രപസംഗിക്കരുെതന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച് അവെര
േമാചിപ്പിച്ച .
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41 തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി അപമാനം
സഹിക്കാൻ േയാഗ്യരായി എണ്ണെപ്പട്ടതിൽ
ആനന്ദിച്ച െകാണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാർ
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽനിന്ന് േപായി.
42 അവർ ഓേരാ ദിവസവും ൈദവാലയ
അങ്കണത്തിലും വീടുകളിലും മുടങ്ങാെത
ഉപേദശിക്കുകയും േയശുതെന്ന ്രകിസ്തു എന്നു
്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

6
ഏഴുേപരുെട െതരെഞ്ഞടുപ്പ്

1 ആ കാലത്ത് ശിഷ്യരുെട എണ്ണം
വർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,വിധവകൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
്രപതിദിന ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
എ്രബായഭാഷികളായ െയഹൂദന്മാർ
്രഗീക്കുഭാഷികളായ* െയഹൂദവിധവകെള
അവഗണിക്കുന്നതായി പരാതിയുയർന്നു.
2 അതിനാൽ, പ്രന്തണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാർ
ശിഷ്യരുെട സമൂഹെത്തെയല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “സേഹാദരങ്ങേള,
ഞങ്ങൾ ൈദവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്
അവഗണിച്ച് ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
്രശദ്ധിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. 3ആത്മാവിനാലും
ജ്ഞാനത്താലും നിറഞ്ഞവരും നിങ്ങള െട
മധ്യത്തിൽനല്ലസാക്ഷ്യംഉള്ളവരുമായഏഴുേപെര
െതരെഞ്ഞടുക്കുക. ഭക്ഷണവിതരണത്തിെന്റ
ചുമതല നമുക്ക് അവെര ഏൽപ്പിക്കാം.

* 6:1 അതായത,് ്രഗീക്കു ഭാഷയും സംസ്കാരവും സ്വീകരിച്ച
െയഹൂദർ.
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4 ഞങ്ങേളാ ്രപാർഥനയിലും ൈദവവചനം
പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ്രശദ്ധെചലുത്താം.”

5 ഈ നിർേദശം വിശ്വാസസമൂഹത്തിൽ
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. വിശ്വാസത്താലും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നിറഞ്ഞവനായ
സ്െതഫാെനാസിെനയും ഫിലിെപ്പാസ്,
െ്രപാെഖാേരാസ,് നിക്കാേനാർ, തിേമാൻ,
പർെമനാസ,് െയഹൂദാമതത്തിൽ േചർന്ന
അേന്ത്യാക്യക്കാരനായ നിേക്കാലാെവാസ്
എന്നിവെരയും അവർ െതരെഞ്ഞടുത്തു.
6അവെരഅെപ്പാസ്തലന്മാരുെടമുമ്പിൽനിർത്തി;
അെപ്പാസ്തലന്മാർ ്രപാർഥിച്ച് അവരുെടേമൽ
ൈകെവക്കുകയും െചയ്തു.

7 ൈദവവചനം വ്യാപിച്ച െകാേണ്ടയിരുന്നു.
െജറുശേലമിൽ ശിഷ്യരുെട എണ്ണം വളെര
വർധിച്ച . പുേരാഹിതന്മാരിലും വളെരേപ്പർ ഈ
വിശ്വാസംഅംഗീകരിച്ച .

സ്െതഫാെനാസ്ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നു
8 ൈദവകൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായ
സ്െതഫാെനാസ് ജനമധ്യത്തിൽ വലിയ
അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച .
9 കുേറന, അലക്സാ്രന്തിയ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കിലിക്യ, ഏഷ്യ എന്നീ
്രപവിശ്യകളിൽനിന്നുമുള്ള “സ്വത്രന്തർ,”
എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന െയഹൂദവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ
സ്െതഫാെനാസിെനതിരായി വാദ്രപതിവാദം
െചയ്യാൻആരംഭിച്ച . 10എന്നാൽ,ൈദവാത്മാവു
നൽകിയവിേവകേത്താടുകൂടിയഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
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വാക്കുകൾക്ക് എതിർവാദം നിരത്താൻ
അവർക്കുസാധിച്ചില്ല.

11 അേപ്പാൾ അവർ, “േമാശെയയും
ൈദവെത്തയും സ്െതഫാെനാസ് ദുഷിച്ച
സംസാരിക്കുന്നത്ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു”എന്നു
പറയാൻചിലെര രഹസ്യമായി േ്രപരിപ്പിച്ച .

12 അങ്ങെന അവർ ജനങ്ങെളയും
സമുദായേനതാക്കന്മാെരയും േവദജ്ഞെരയും
ഇളക്കി. അവർ സ്െതഫാെനാസിെന
പിടികൂടി ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ
ഹാജരാക്കി. 13 അവർ കള്ളസ്സാക്ഷികെള
െകാണ്ടുവന്ന് ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : “ഈമനുഷ്യൻ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും ന്യായ്രപമാണത്തിനും
വിേരാധമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്
അവസാനമില്ല. 14 നസറായനായ േയശു
ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കുെമന്നും േമാശ
നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ
നീക്കിക്കളയുെമന്നും ഇയാൾ പറയുന്നതു
ഞങ്ങൾേകട്ട .”

15 ന്യായാധിപസമിതിയിൽ ഇരുന്ന
എല്ലാവരും സ്െതഫാെനാസിെന
ഉറ്റ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖം ഒരു ൈദവദൂതേന്റതുേപാെല
േതജസ്സള്ളതായി കാണെപ്പട്ട .

7
സ്െതഫാെനാസിെന്റ ്രപസംഗം

1 അേപ്പാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ, “ഈ
ആേരാപണങ്ങൾ സത്യേമാ” എന്നു
സ്െതഫാെനാസിേനാടു േചാദിച്ച .
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2 അതിന് അേദ്ദഹം ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു: “സേഹാദരന്മാേര, പിതാക്കന്മാേര,
ദയവായി എെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടാലും!
നമ്മുെട പിതാവായ അ്രബാഹാം
ഹാരാനിൽ വന്നു താമസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
െമെസാെപ്പാത്താമിയയിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ,
േതേജാമയനായ ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു
്രപത്യക്ഷനായി. 3ൈദവം അേദ്ദഹേത്താട,് ‘നിെന്റ
േദശെത്തയും നിെന്റ ബന്ധുക്കെളയും വിട്ട്,
ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരാനിരിക്കുന്ന*
േദശേത്തക്കു േപാകുക’†എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

4 “അങ്ങെന അേദ്ദഹം കൽദയരുെട നാടുവിട്ട്
ഹാരാനിൽ വന്നു താമസിച്ച . തെന്റ പിതാവിെന്റ
മരണേശഷം ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത, നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന ഈ േദശേത്തക്ക്
അയച്ച . 5 അവിടന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് ഇവിെട
ഒരുചുവടു ഭൂമിേപാലും ഒരവകാശമായി
നൽകിയില്ല. ആ സമയത്ത് അ്രബാഹാമിനു
മക്കൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും
അ്രബാഹാമും, േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികള ം ഈ േദശം ൈകവശമാക്കുെമന്നു
ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു വാഗ്ദാനം നൽകി.
6 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തു: ‘നിെന്റ പിൻഗാമികൾ
സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒരു േദശത്ത് ്രപവാസികൾ
ആയിരിക്കുകയും നാനൂറുവർഷം അവർ
അവിെട അടിമകളായി പീഡനം സഹിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 7 എന്നാൽ അവർ അടിമകളായി

* 7:3 മൂ.ഭാ. കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന † 7:3 ഉൽ. 12:1
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േസവിക്കുന്ന രാജ്യെത്ത ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും.
അതിനുേശഷം അവർ ആ േദശം
വിട്ട േപാരുകയും ഈ സ്ഥലത്തുവന്ന് എെന്ന
ആരാധിക്കുകയും െചയ്യ ം.’‡ 8 പിന്നീട്
ൈദവം അ്രബാഹാമിന് പരിേച്ഛദനെമന്ന
ഉടമ്പടി നൽകി. അ്രബാഹാമിന് യിസ്ഹാക്ക്
ജനിച്ച . എട്ടാംദിവസം അേദ്ദഹം ശിശുവിനു
പരിേച്ഛദനകർമം§ നടത്തി. യിസ്ഹാക്കിൽനിന്ന്
യാേക്കാബും യാേക്കാബിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരും ജനിച്ച .

9 “േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർ അസൂയനിമിത്തം
േയാേസഫിെന ഒരടിമയായി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
വിറ്റ കളഞ്ഞു.* 10 എന്നാൽ, ൈദവം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയിരുന്ന് എല്ലാ
ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നും അേദ്ദഹെത്ത വിടുവിച്ച .
അവിടന്ന് േയാേസഫിനു ജ്ഞാനം നൽകുകയും
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായിരുന്ന ഫറേവാെന്റ
്രപീതിപാ്രതമാകാൻ ഇടയാക്കുകയും
െചയ്തു. അതുെകാണ്ട് ഫറേവാൻ
അേദ്ദഹെത്ത ഈജിപ്റ്റിെന്റമാ്രതമല്ല തെന്റ
രാജധാനിയുെടയുംകൂെട ഭരണാധിപനായി
നിയമിച്ച .

11 “അതിനുേശഷം ഈജിപ്റ്റിെലല്ലായിടത്തും
കനാനിലും ക്ഷാമവും വലിയ ദുരിതങ്ങള ം
ഉണ്ടായി. നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് ആഹാരം
ലഭ്യമല്ലാതായി. 12ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്നു
േകട്ട യാേക്കാബ് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര†

‡ 7:7 ഉൽ. 15:13,14 § 7:8അതായത്,സുന്നത്ത് * 7:9 ഉൽ. 37
കാണുക. † 7:12 അതായത്,യാേക്കാബിെന്റപ്രന്തണ്ട് മക്കെള.
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ആദ്യമായി അവിേടക്കയച്ച . 13 രണ്ടാമതു
െചന്നേപ്പാൾ േയാേസഫ,് താൻ ആരാെണന്ന്
സേഹാദരന്മാർക്ക് വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങെന
േയാേസഫിെന്റ കുടുംബെത്തക്കുറിച്ച് ഫറേവാൻ
അറിഞ്ഞു. 14 പിന്നീട് േയാേസഫ് തെന്റ
പിതാവായ യാേക്കാബിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബെത്ത മുഴുവനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാൻ
ആളയച്ച . അവർ ആെക എഴുപത്തിയഞ്ചു
േപരുണ്ടായിരുന്നു. 15 അങ്ങെന യാേക്കാബ്
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു യാ്രതയായി. അവിെട
അേദ്ദഹവും നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരും
മൃതിയടഞ്ഞു. 16 അവരുെട മൃതേദഹങ്ങൾ
തിരിെക േശേഖമിൽ െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട
ഹാേമാരിെന്റ പു്രതന്മാേരാട് അ്രബാഹാം
വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയിരുന്ന കല്ലറയിൽ
അടക്കംെചയ്തു.

17 “അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
വാഗ്ദാനം നിറേവറുവാനുള്ള കാലം
അടുത്തേപ്പാേഴക്കും, ഈജിപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന
നമ്മുെട ജനം വളെര വർധിച്ചിരുന്നു.
18 കാലങ്ങൾ കടന്നുേപായി, ‘േയാേസഫിെന
അറിയാത്ത മെറ്റാരു രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ഭരണാധിപനായിത്തീർന്നു.’‡ 19അയാൾ നമ്മുെട
ജനേത്താടു കൗശലപൂർവം ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാെര
പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരുെട ശിശുക്കൾ
മരിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഉേപക്ഷിച്ച കളയാൻ
നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്തു.

20 “ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് േമാശ
‡ 7:18 പുറ. 1:8
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ജനിച്ചത്. അസാധാരണ§ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു
ശിശുവായിരുന്നു േമാശ. ശിശുവിെന മൂന്നുമാസം
പിതൃഭവനത്തിൽ വളർത്തി. 21 അതിനുേശഷം
കുഞ്ഞിെന പുറത്ത് ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞേപ്പാൾ
ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവെന എടുത്തു സ്വന്തം
മകനായി വളർത്തി. 22 േമാശഈജിപ്റ്റ കാരുെട
എല്ലാ വിദ്യകള ം അഭ്യസിച്ച ; അേദ്ദഹം
്രപഭാഷണകലയിലും ഇതരേമഖലകളിലും
്രപാവീണ്യംേനടുകയും െചയ്തു.

23 “േമാശ നാൽപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയല്യരായ തെന്റ സേഹാദരങ്ങെള
സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച . 24 തെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരാെള ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ
േ്രദാഹിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് േമാശ അവെന്റ
രക്ഷയ്ക്കു െചല്ല കയും ഈജിപ്റ്റ കാരെന
െകാന്ന്, പീഡിതനുേവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യ കയും
െചയ്തു. 25 േമാശ കരുതിയത,് സ്വജനത്തിനു
വിേമാചനം നൽകാൻ ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
ഉപേയാഗിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും
എന്നാണ്. എന്നാൽ അവർക്കതു
മനസ്സിലായില്ല. 26 അടുത്തദിവസം, പരസ്പരം
ശണ്ഠകൂടിെക്കാണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ഇ്രസാേയല്യരുെട
സമീപത്ത് േമാശഎത്തി, ‘എന്താണിത് മനുഷ്യേര,
നിങ്ങൾ സേഹാദരന്മാരേല്ല? നിങ്ങൾ എന്തിനു
പരസ്പരം േ്രദാഹിക്കുന്നു?’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെരഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ ്രശമിച്ച .

27 “എന്നാൽ, അവരിൽ അ്രകമം
്രപവർത്തിച്ചയാൾ േമാശെയ തള്ളിമാറ്റിയിട്ട

§ 7:20 അഥവാ,ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ
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േചാദിച്ച , ‘നിെന്ന ഞങ്ങള െട അധികാരിയും
ന്യായാധിപനുമായി നിയമിച്ചതാര?് 28 ഇന്നെല
ഈജിപ്റ്റ കാരെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ലാെമന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം?’* 29 ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ േമാശ മിദ്യാൻ േദശേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി, അവിെട ഒരു ്രപവാസിയായി
താമസിച്ച . അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു രണ്ട്
പു്രതന്മാർജനിച്ച .

30 “അവിെട നാൽപ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സീനായ് മലയുെട മരുഭൂമിയിൽ, മുൾപ്പടർപ്പിെല
അഗ്നിജ്വാലയിൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ േമാശയ്ക്കു
്രപത്യക്ഷനായി. 31 േമാശ ആ കാഴ്ച
കണ്ട് ആശ്ചര്യെപ്പട്ട സൂക്ഷിച്ച േനാക്കാൻ
അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ട , 32 ‘ഞാൻ നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമാണ—്അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവംതെന്ന.’† ഭയംെകാണ്ടുവിറച്ച േമാശപിെന്ന
േനാക്കാൻൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.

33 “അേപ്പാൾ കർത്താവ് അേദ്ദഹേത്താട,് ‘നീ
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകുകയാൽ
നിെന്റ െചരിപ്പ് അഴിച്ച മാറ്റ ക,’ എന്നു
കൽപ്പിച്ച . 34 ‘ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ ജനം
അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു,
നിശ്ചയം. അവരുെട ഞരക്കം ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. അവെര േമാചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. വരൂ, ഞാൻ നിെന്ന
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് തിരിെക അയയ്ക്കും’‡ എന്നും

* 7:28 പുറ. 2:14 † 7:32 പുറ. 3:6 ‡ 7:34 പുറ. 3:5,7,8,10
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പറഞ്ഞു.
35 “ഈ േമാശെയയാണ,് ‘നിെന്ന ഞങ്ങള െട
അധികാരിയുംന്യായാധിപനുമായിനിയമിച്ചതാര?്’
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ തിരസ്കരിച്ചത്.
മുൾപ്പടർപ്പിൽ െവളിെപ്പട്ട ദൂതൻമുേഖന
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത അവർക്ക് അധികാരിയും
വിേമാചകനുമായിത്തെന്ന നിേയാഗിച്ച .
36 നാൽപ്പതുവർഷം ഈജിപ്റ്റിലും െചങ്കടലിലും
മരുഭൂമിയിലും അത്ഭുതങ്ങള ം ചിഹ്നങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് േമാശഅവെരനയിച്ച .

37 “ഈേമാശതെന്നയാണ്ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട,്
നിങ്ങള െട സ്വന്തം ജനത്തിൽനിന്ന,്
‘എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന ൈദവം
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുേന്നൽപ്പിക്കും’§ എന്നു
്രപവചിച്ചത.് 38 അേദ്ദഹമാണ് മരുഭൂമിയിൽ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താെടാപ്പവുംസീനായ് മലയിൽ
തേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതേനാടുകൂെടയും
നമ്മുെട പൂർവികേരാടുകൂെടയിരിക്കുകയും
ജീവനുള്ള വചനം ൈകപ്പറ്റി നമുക്ക്
എത്തിച്ച തരികയുംെചയ്തത.്

39 “എന്നാൽ, നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ* േമാശെയ
അനുസരിക്കാൻ താത്പര്യം കാണിക്കാെത
അേദ്ദഹെത്ത നിേഷധിച്ച ; അവർ ഹൃദയത്തിൽ
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു.
40അവർ അഹേരാേനാട:് ‘ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ
ൈദവങ്ങെളഉണ്ടാക്കിത്തരിക.ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന ഈ േമാശയ്ക്ക് എന്തു
സംഭവിെച്ചന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’† എന്നു

§ 7:37 ആവ. 18:15 * 7:39 അതായത്, അ്രബാഹാമിെന്റ
വംശജർ † 7:40 പുറ. 32:1
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പറഞ്ഞു. 41അേപ്പാഴാണ്അവർകാളക്കിടാവിെന്റ
രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയത.്
അവർ അതിനു യാഗം അർപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം
കരങ്ങള െട സൃഷ്ടിയിൽ തിമിർത്താടുകയും
െചയ്തു. 42 എന്നാൽ, ൈദവം അവരിൽനിന്നു
മുഖംതിരിച്ച് ആകാശശക്തികെളആരാധിക്കാൻ
അവെര വിട്ട കളഞ്ഞു. ഇതിെനപ്പറ്റി
്രപവാചകപുസ്തകത്തിൽ ഇ്രപകാരം
എഴുതിയിരിക്കുന്നു:
“ ‘ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ, മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതു

വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ
യാഗങ്ങള ം വഴിപാടുകള ം എനിക്കു
െകാണ്ടുവേന്നാ?

43നിങ്ങൾപൂജിക്കാനുണ്ടാക്കിയവി്രഗഹങ്ങളായ
േമാെലക്കിെന്റകൂടാരവും
നിങ്ങള െട േദവനായ േരഫാെന്റ നക്ഷ്രതവും
നിങ്ങൾഎഴുന്നള്ളിച്ച .

ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബാേബലിനും
അപ്പ റേത്തക്കുനാടുകടത്തും.’‡

44 “നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർക്കു മരുഭൂമിയിൽ
ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരം§ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു
േമാശയ്ക്കു ൈദവം മാതൃക കാണിച്ച്
കൽപ്പന നൽകിയതിന് അനുസൃതമായി
നിർമിച്ചതായിരുന്നു. 45 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
അത് ഏറ്റ വാങ്ങി; അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
ൈദവം നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജനതകള െട േദശം
അവർ േയാശുവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ൈകവശമാക്കിയേപ്പാൾ ആ ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരം അവിേടക്കു െകാണ്ടുവന്നു. ദാവീദിെന്റ

‡ 7:43 ആേമാ. 5:25-27 § 7:44 പുറ. 25:22
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കാലംവെര അത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
46 ൈദവകൃപ ലഭിച്ച ദാവീദ് യാേക്കാബിെന്റ*
ൈദവത്തിന് ഒരു നിവാസസ്ഥാനം നിർമിക്കാൻ
ൈദവേത്താട് അനുമതി േചാദിച്ച . 47എന്നാൽ,
ശേലാേമാനായിരുന്നു ൈദവത്തിന് ഒരാലയം
പണിതത്.

48 “എങ്കിലും പരേമാന്നതൻമനുഷ്യനിർമിതമായ
മന്ദിരങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നില്ല. ്രപവാചകൻ
ഇങ്ങെനയാണേല്ലാ പറയുന്നത:്
49 “ ‘സ്വർഗംഎെന്റസിംഹാസനവും
ഭൂമിഎെന്റപാദപീഠവുംആകുന്നു.

നിങ്ങൾ എനിക്കായി പണിയുന്ന മന്ദിരം
എങ്ങെനയുള്ളത?്
എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

എെന്റവി്രശമസ്ഥലംഎവിെട?
50 എെന്റ കരങ്ങളാണേല്ലാ ഇവെയല്ലാം

നിർമിച്ചത.്’†
51 “ശാഠ്യക്കാേര, ഹൃദയത്തിനും കാതുകൾക്കും
പരിേച്ഛദനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവേര, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലതെന്നയാണു നിങ്ങള ം.
നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എന്നും
എതിർക്കുന്നവരാണ.് 52നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒെരാറ്റ ്രപവാചകെനങ്കിലും
ഉേണ്ടാ? നീതിമാെന്റ വരവിെനക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ചവെര നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 53 ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം
ന്യായ്രപമാണം ലഭിച്ചവെരങ്കിലും അത്

* 7:46 ചി.ൈക.്രപ. യാേക്കാബുഗൃഹത്തിെന്റ † 7:50 െയശ.
66:1,2
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അനുസരിക്കാത്തവരായ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ആ
നീതിമാെനതിരസ്കരിച്ച് വധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

സ്െതഫാെനാസിെനകെല്ലറിയുന്നു
54 ഇ്രതയും േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േ്രകാധം
നിറഞ്ഞവരായി സ്െതഫാെനാസിനുേനേര
പല്ല കടിച്ച . 55 എന്നാൽ, സ്െതഫാെനാസ്
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി
സ്വർഗത്തിേലക്കു ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കി,
ൈദവേതജസ്സ ം ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു
േയശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. 56 “ഇതാ,
സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ൈദവത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തു മനുഷ്യപു്രതൻ നിൽക്കുന്നതും
ഞാൻകാണുന്നു,”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

57 അേപ്പാൾ, അവർ െചവി
െപാത്തിെക്കാണ്ട് അത്യ ച്ചത്തിൽ കൂകിവിളിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിനുേനേര ഒരുമിച്ച പാഞ്ഞുെചന്നു.
58അവർഅേദ്ദഹെത്തനഗരത്തിനു പുറേത്തക്കു
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിയാൻതുടങ്ങി.
സാക്ഷികൾ അവരുെട വസ്്രതം ശൗൽ എന്നു
േപരുള്ളഒരു യുവാവിെന്റകാൽക്കൽെവച്ച .

59 അവർ കെല്ലറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
“കർത്താവായ േയശുേവ, എെന്റ ആത്മാവിെന
ൈകെക്കാള്ളണേമ” എന്നു സ്െതഫാെനാസ്
്രപാർഥിച്ച . 60 പിെന്ന അേദ്ദഹം മുട്ട കുത്തി
“കർത്താേവ, ഈ പാപം അവരുെടേമൽ
നിർത്തരുേത,”എന്ന് ഉച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച . ഇതു
പറഞ്ഞേശഷംഅേദ്ദഹം മരിച്ച വീണു.
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8
1സ്േതഫാേനാസിെന്റ വധത്തിന് ശൗലിെന്റയും
അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

സഭപീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു
അന്ന്, െജറുശേലമിെല സഭയ്െക്കതിേര
ഒരു കഠിനമായ പീഡനം ഉണ്ടായി.
അെപ്പാസ്തലന്മാെരാഴിെക എല്ലാവരും
െയഹൂദ്യ, ശമര്യ എന്നീ ്രപവിശ്യകള െട വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിേലക്ക് ചിതറിേപ്പായി. 2 ഭക്തരായ
ചിലർ സ്െതഫാെനാസിെന സംസ്കരിച്ച .
അവർ അേദ്ദഹെത്തേയാർത്ത് വളെര വിലപിച്ച .
3 ശൗൽ വീടുേതാറും െചന്നു വിശ്വാസികളായ
സ്്രതീകെളയും പുരുഷന്മാെരയും വലിച്ചിഴച്ച
തടവിലാക്കിെക്കാണ്ടു സഭെയ നശിപ്പിക്കാൻ
ഉദ്യമിച്ച .

ഫിലിെപ്പാസ് ശമര്യയിൽ
4 ചിതറിേപ്പായവർ, െചന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
സുവിേശഷം അറിയിച്ച . 5 ഫിലിെപ്പാസ്
ശമര്യയിെല ഒരു പട്ടണത്തിൽെച്ചന്ന്
അവിെട ്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റി ്രപസംഗിച്ച .
6 ഫിലിെപ്പാസിെന്റ ്രപഭാഷണം ജനം
ഏകാ്രഗചിത്തരായി ്രശദ്ധിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശെത്തത്തുടർന്ന്
െചയ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതേയാെട
നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. 7 ദുരാത്മാക്കൾ
ബാധിച്ചിരുന്നഅേനകരിൽനിന്ന് അവ ഉച്ചത്തിൽ
അലറിെക്കാണ്ടു പുറത്തുേപായി. പല
പക്ഷാഘാതേരാഗികൾക്കുംമുടന്തർക്കുംസൗഖ്യം
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ലഭിച്ച . 8 അങ്ങെന ആ പട്ടണത്തിൽ മഹാ
ആനന്ദമുണ്ടായി.

മ്രന്തവാദിയായശിേമാൻ
9 ശിേമാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
കുെറക്കാലമായി മ്രന്തവാദം നടത്തി, താൻ
ഒരു മഹാൻ എന്നു നടിച്ച് ശമര്യാപട്ടണത്തിെല
ആള കെളെയല്ലാം ്രഭമിപ്പിച്ചിരുന്നു. 10 “ഇയാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാണ്; ഇയാളിൽ
ശക്തീേദവിയാണ് ആവസിക്കുന്നത,്”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് വലിയവെരേന്നാ
െചറിയവെരേന്നാ വ്യത്യാസംകൂടാെത എല്ലാവരും
ഇയാളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. 11 ശിേമാൻ
തെന്റ മ്രന്തവിദ്യെകാണ്ട് ഏെറക്കാലമായി
അവെര ്രഭമിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ജനം അയാെള
്രശദ്ധിച്ചത.് 12ൈദവരാജ്യത്തിെന്റസുവിേശഷവും
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമവും ഫിലിെപ്പാസ്
്രപസംഗിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േയശുവിൽ
വിശ്വസിച്ച . സ്്രതീകള ം പുരുഷന്മാരും
സ്നാനേമറ്റ . 13 ശിേമാനും വിശ്വസിച്ച
സ്നാനേമറ്റ . അവിെട നടന്ന ചിഹ്നങ്ങള ം
വീര്യ്രപവൃത്തികള ം കണ്ടു വിസ്മയിച്ച അയാൾ
ഫിലിെപ്പാസ് േപായ സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
അേദ്ദഹെത്തഅനുഗമിച്ച .

14 ശമര്യയിലുള്ളവർ ൈദവവചനം
സ്വീകരിെച്ചന്നുേകട്ടേപ്പാൾെജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന
അെപ്പാസ്തലന്മാർ പേ്രതാസിെനയും
േയാഹന്നാെനയും ശമര്യാക്കാരുെട
അടുേത്തക്കയച്ച . 15 അവർ വന്ന്
ശമര്യയിലുള്ളവിശ്വാസികൾപരിശുദ്ധാത്മാവിെന
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്രപാപിേക്കണ്ടതിന് അവർക്കായി ്രപാർഥിച്ച .
16 പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്നുവെരയും അവരിൽ
ആരുെടയുംേമൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു; അവർ
കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
സ്നാനേമറ്റിരുന്നേതയുള്ള . 17 പേ്രതാസും
േയാഹന്നാനും അവരുെടേമൽ ൈകകൾ
െവച്ചേപ്പാൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
ലഭിച്ച .

18 അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട ൈകെവപ്പിനാൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ലഭിച്ചതു കണ്ട ശിേമാൻ
അവർക്കു പണം വാഗ്ദാനംെചയ്തുെകാണ്ട,്
19 “ഞാനുംആരുെടെയങ്കിലുംേമൽൈകെവച്ചാൽ
അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ഈ ശക്തി എനിക്കും നൽകണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

20 “ൈദവത്തിെന്റ ദാനം പണം െകാടുത്തു
വാങ്ങാെമന്നു നീ ചിന്തിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റ
പണം നിേന്നാടുകൂെട നശിക്കെട്ട. 21 നിെന്റ
ഹൃദയം ൈദവസന്നിധിയിൽ േനരില്ലാത്തത്
ആയതുെകാണ്ട് ഈ ശു്രശൂഷയിൽ നിനക്കു
പങ്കും ഓഹരിയും ഇല്ല. 22 നീ ഈ
ദുഷ്ടതെയപ്പറ്റി അനുതപിച്ച് കർത്താവിേനാടു
്രപാർഥിക്കുക. ഒരുപേക്ഷ അവിടന്നു നിെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ദുഷ്ടവിചാരം ക്ഷമിച്ച തരും.
23 നീ അസൂയ* നിറഞ്ഞവനും പാപത്താൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവനുമാെണന്ന് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു” എന്ന് പേ്രതാസ് മറുപടി
പറഞ്ഞു.

* 8:23 മൂ.ഭാ. കയ് പ്
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24അേപ്പാൾശിേമാൻ, “അങ്ങുപറഞ്ഞെതാന്നും
എനിക്കു ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കുേവണ്ടി
കർത്താവിേനാടു ്രപാർഥിക്കണേമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

25കർത്താവിെന്റവചനത്തിനുസാക്ഷ്യംവഹിച്ച
്രപസംഗിച്ചേശഷം പേ്രതാസും േയാഹന്നാനും
ശമര്യയിെല നിരവധി ്രഗാമങ്ങളിൽ സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ട് െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

ഫിലിെപ്പാസുംഷണ്ഡനും
26കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻഫിലിെപ്പാസിേനാട്
പറഞ്ഞു, “നീ െജറുശേലമിൽനിന്ന്ഗസ്സായിേലക്കു
മരുഭൂമിയിലൂെട േപാകുന്ന പാതയിലൂെട
െതേക്കാട്ട് യാ്രതെചയ്യ ക.” 27അങ്ങെനഅേദ്ദഹം
പുറെപ്പട്ട ; വഴിമേധ്യ, “എേത്യാപ്യ† രാജ്ഞിയായ”
കന്ദക്കയുെട ധനകാര്യവകുപ്പിെന്റ ചുമതലയുള്ള
ഒരു ഉന്നത ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ ഷണ്ഡെന കണ്ടു.
ആ മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിൽ ആരാധിക്കാൻ
േപായിട്ട 28 തിരിെക േപാകുേമ്പാൾ
രഥത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട് െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ
പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. 29അേപ്പാൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫിലിെപ്പാസിേനാട് പറഞ്ഞു, “നീ
കുെറക്കൂടിഅടുത്തുെചന്ന്രഥത്തിേനാട് േചർന്നു
നടക്കുക.”

30ഫിലിെപ്പാസ്ഓടിരഥത്തിനടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യൻ െയശയ്യാവിെന്റ
്രപവചന്രഗന്ഥത്തിൽനിന്ന് വായിക്കുന്നതു േകട്ട .
† 8:27 അതായത്,ൈനൽനദിയുെട െതക്കുഭാഗം.
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“താങ്കൾ വായിക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കുന്നുേണ്ടാ?”
ഫിലിെപ്പാസ് േചാദിച്ച .

31 “ആെരങ്കിലുംഅർഥം വ്യക്തമാക്കിത്തരാെത
എനിെക്കങ്ങെന മനസ്സിലാകും?” അയാൾ
േചാദിച്ച . രഥത്തിൽ കയറി തേന്നാെടാപ്പം
ഇരിക്കാൻഅയാൾഫിലിെപ്പാസിെനക്ഷണിച്ച .

32 ഷണ്ഡൻ വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന േവദഭാഗം
ഇതായിരുന്നു:
“അറക്കാൻ െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു

കുഞ്ഞാടിെനേപ്പാെല അവൻ
ആനീതനായി;
േരാമംക്രതിക്കുന്നവർക്കുമുമ്പിൽമൗനമായി
നിൽക്കുന്ന
െചമ്മരിയാടിെനേപാെല അവൻ വായ്
തുറക്കാതിരുന്നു.

33 അപമാനിതനായ അവസ്ഥയിൽ നീതി
അവിടേത്തക്കുനിേഷധിക്കെപ്പട്ട :
അവിടെത്ത വരുംതലമുറെയപ്പറ്റി
വിവരിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?
അവിടെത്ത ജീവൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന്
എടുക്കെപ്പട്ട വേല്ലാ!”‡

34 ഷണ്ഡൻ ഫിലിെപ്പാസിേനാട്,
“്രപവാചകൻ ഇത് ആെരക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നത?് തെന്നക്കുറിേച്ചാ അേതാ
മറ്റാെരെയങ്കിലുംകുറിേച്ചാ? ദയവായി
പറഞ്ഞുതരണം”എന്നേപക്ഷിച്ച . 35ഫിലിെപ്പാസ്
ഈ തിരുെവഴുത്ത് ആധാരമാക്കി
േയശുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള സുവിേശഷം അയാെള
അറിയിച്ച തുടങ്ങി.
‡ 8:33 െയശ. 53:7,8
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36 അവർ യാ്രത തുടർന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക,
െവള്ളമുള്ള ഒരുസ്ഥലെത്തത്തി. “ഇതാ, ഇവിെട
െവള്ളമുണ്ട;് ഞാൻ സ്നാനേമൽക്കുന്നതിന്
എന്തുതടസ്സം?”എന്ന്ഷണ്ഡൻഫിലിെപ്പാസിേനാട്
േചാദിച്ച . 37 “താങ്കൾ പൂർണഹൃദയേത്താെട
വിശ്വസിക്കുെന്നങ്കിൽ സ്നാനേമൽക്കാം”
എന്ന് ഫിലിെപ്പാസ് പറഞ്ഞു. “േയശു്രകിസ്തു
ൈദവപു്രതൻ എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു”
എന്നു ഷണ്ഡൻ പറഞ്ഞു.§ 38 അയാൾ
രഥം നിർത്താൻ കൽപ്പിച്ച . പിെന്ന
ഫിലിെപ്പാസും ഷണ്ഡനും െവള്ളത്തിലിറങ്ങി.
ഫിലിെപ്പാസ് ഷണ്ഡെന സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച .
39 അവർ െവള്ളത്തിൽനിന്ന് കയറിയ ഉടെന
കർത്താവിെന്റ ആത്മാവു ഫിലിെപ്പാസിെന
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. ഷണ്ഡൻഅേദ്ദഹെത്ത
പിെന്ന കണ്ടില്ല. അയാൾ ആനന്ദിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റ യാ്രതതുടർന്നു. 40 ഫിലിെപ്പാസ്
പിന്നീട് അസ്േതാദിൽ കാണെപ്പട്ട ; അേദ്ദഹം
ൈകസര്യ പട്ടണത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നതുവെര
മാർഗമേധ്യയുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
സുവിേശഷംഅറിയിച്ച െകാണ്ട്സഞ്ചരിച്ച .

9
ശൗലിെന്റപരിവർത്തനം

1-2ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശൗൽ കർത്താവിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർെക്കതിേര നിരന്തരം വധഭീഷണി
മുഴക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ്രകിസ്തു “മാർഗക്കാരായ”
സ്്രതീകെളേയാ പുരുഷന്മാെരേയാ

§ 8:37 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്യം കാണുന്നില്ല.
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അവിെടക്കണ്ടാൽ അവെര ബന്ധിച്ച്
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവരാൻ
ദമസ്േകാസിെല െയഹൂദപ്പള്ളികൾക്ക്
അധികാരപ്രതം നൽകണെമന്ന് അയാൾ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന്
അഭ്യർഥിച്ച . 3അങ്ങെനഅയാൾയാ്രതപുറെപ്പട്ട
ദമസ്േകാസിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ
െപെട്ടന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു ്രപകാശം
അയാൾക്കുചുറ്റ ം മിന്നി. 4 അയാൾ
നിലത്തുവീണു; “ശൗേല, ശൗേല, നീ എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്ത?്” എന്നു തേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നഒരുഅശരീരി േകട്ട .

5 “അങ്ങ് ആരാകുന്നു കർത്താേവ?” ശൗൽ
േചാദിച്ച .

“നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന േയശുവാണു ഞാൻ,”
അവിടന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, 6 “നീ എഴുേന്നറ്റ
പട്ടണത്തിൽ െചല്ല ക. എന്തു െചയ്യണെമന്ന്
അവിെടെവച്ച്ഞാൻനിനക്കുപറഞ്ഞുതരും.”

7 ശൗലിേനാെടാപ്പം യാ്രതെചയ്തിരുന്നവർ
സ്തബ്ധരായിനിന്നു.അവർശബ്ദം േകെട്ടങ്കിലും
ആെരയും കണ്ടില്ല. 8 ശൗൽ നിലത്തുനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ . എന്നാൽ, കണ്ണ തുറന്നേപ്പാൾ
അവന് കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
കൂെടയുള്ളവർ അയാെള ൈകക്കുപിടിച്ച
ദമസ്േകാസിേലക്കു നടത്തിെക്കാണ്ടുേപായി.
9 മൂന്നുദിവസം അയാൾ അന്ധനായിരുന്നു, ആ
ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ
കഴിച്ചില്ല.

10 ദമസ്േകാസിൽ അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള
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ഒരു ്രകിസ്തുശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു
ദർശനത്തിൽകർത്താവ് ്രപത്യക്ഷനായിഅയാെള
വിളിച്ച , “അനന്യാേസ.”

“അടിയൻ ഇതാ, കർത്താേവ,” അയാൾ
വിളിേകട്ട .

11 കർത്താവ് അയാേളാട,് “നീ എഴുേന്നറ്റ്
േനർവീഥി എന്ന െതരുവിൽ യൂദായുെട
ഭവനത്തിൽെചന്ന് തർെസാസുകാരനായ
ശൗലിെന അേന്വഷിക്കുക. അയാൾ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 12 അനന്യാസ്
എെന്നാരാൾ വന്ന് തനിക്കു വീണ്ടും കാഴ്ച
ലഭിക്കാൻ തെന്റേമൽൈകകൾ െവക്കുന്നതായി
അയാൾ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 അതിനു മറുപടിയായി അനന്യാസ,്
“കർത്താേവ, ഈ മനുഷ്യൻ െജറുശേലമിലുള്ള
അങ്ങയുെട വിശുദ്ധർക്ക് എ്രതവളെര
േ്രദാഹം െചയ്തുെവന്നു ഞാൻ പലരിൽനിന്നും
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 14 അവിടെത്ത
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവെരയും
പിടികൂടാൻ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരിൽനിന്നുള്ള
അധികാരവുമായിട്ടാണ് അയാൾ ഇവിെട
എത്തിയിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

15എന്നാൽ “നീേപാകുക;ഇ്രസാേയല്യരല്ലാത്തവരുെടയും
അവരുെട രാജാക്കന്മാരുെടയും
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക
എെന്റ നാമം േഘാഷിക്കാനായി ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ
ഉപകരണമാണയാൾ. 16 എെന്റ
നാമത്തിനുേവണ്ടി അയാൾ എ്രതയധികം
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കഷ്ടം സഹിക്കാനിരിക്കയാെണന്ന് ഞാൻ
അയാൾക്കു കാണിച്ച െകാടുക്കും,” എന്ന്
കർത്താവ്അനന്യാസിേനാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

17 അേപ്പാൾ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിേലക്കു
േപായി. അേദ്ദഹം ശൗലിെന്റേമൽ ൈകകൾ
െവച്ച െകാണ്ട്, “ശൗേല, സേഹാദരാ, നീ
ഇവിേടക്കു വരുേമ്പാൾ, വഴിയിൽെവച്ച
നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായ കർത്താവായ േയശു,
നിനക്കു വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാനും നീ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാനുമായി എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 18 ഉടൻതെന്ന
െചതുമ്പൽേപാലുള്ള ഏേതാ ഒന്ന് ശൗലിെന്റ
കണ്ണ കളിൽനിന്നു വീണു; അയാൾക്കു വീണ്ടും
കാഴ്ചശക്തി ലഭിച്ച . അയാൾ എഴുേന്നറ്റ
സ്നാനേമൽക്കുകയും 19 ഭക്ഷണം കഴിച്ച
ക്ഷീണമകറ്റ കയും െചയ്തു.

ശൗൽദമസ്േകാസിലും െജറുശേലമിലും
ശൗൽ ദമസ്േകാസിെല ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം
കുെറ ദിവസങ്ങൾ െചലവഴിച്ച .
20 ഏെറ താമസിക്കാെത േയശു
ൈദവപു്രതൻതെന്ന എന്ന് അേദ്ദഹം
െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽ ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.
21 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ടവെരല്ലാം
അത്ഭുതെപ്പട്ട,് “െജറുശേലമിൽ ഈ നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം വിതച്ച
മനുഷ്യൻ ഇയാളേല്ല? ഇയാൾ ഇവിെട
വന്നിരിക്കുന്നതുേപാലും അവെര ബന്ധിച്ച
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനുേവണ്ടിയേല്ല?”
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എന്നു േചാദിച്ച . 22 എന്നാൽ ശൗൽ
അധികമധികം ശക്തനായി, േയശുതെന്ന
്രകിസ്തു എന്നു െതളിയിച്ച െകാണ്ട്
ദമസ്േകാസിൽ താമസിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാെര
്രപതിവാദമില്ലാത്തവരാക്കി.

23 കുെറ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
െയഹൂദന്മാർശൗലിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചന
നടത്തി. 24 അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കാൻ
അവർ രാവും പകലും നഗരകവാടങ്ങളിൽ
കാവൽനിർത്തി; ശൗലിന് അവരുെട പദ്ധതി
മനസ്സിലായി. 25എന്നാൽ, രാ്രതിയിൽ ശൗലിെന്റ
ശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു കുട്ടയിലാക്കി
മതിലിനു മുകളിലൂെട പട്ടണത്തിനു പുറേത്തക്ക്
ഇറക്കിവിട്ട .

26 െജറുശേലമിൽ എത്തിയ ശൗൽ
്രകിസ്തുശിഷ്യന്മാേരാടു േചരാൻ ്രശമിച്ച .
എന്നാൽ, ശൗൽ ഒരു യഥാർഥ ശിഷ്യനാെണന്ന്
വിശ്വസിക്കാനാകാെത അവർ അേദ്ദഹെത്ത
ഭയെപ്പട്ട . 27 ബർന്നബാേസാ അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട
അടുെത്തത്തി. യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ ശൗൽ
കർത്താവിെന കണ്ടതും കർത്താവ്
അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ചതും അേദ്ദഹം
ദമസ്േകാസിൽേയശുവിെന്റനാമത്തിൽനിർഭയം
്രപസംഗിച്ചതുെമല്ലാം ബർന്നബാസ് അവേരാടു
വിവരിച്ച . 28അങ്ങെന, ശൗൽ അവേരാടുകൂെട
േചർന്ന് കർത്താവിെന്റനാമത്തിൽൈധര്യപൂർവം
സംസാരിച്ച െകാണ്ട് െജറുശേലമിൽ
യേഥഷ്ടം സഞ്ചരിച്ച . 29 ്രഗീക്കുഭാഷികളായ
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െയഹൂദേരാട*് അേദ്ദഹം സംസാരിക്കുകയും
വാദ്രപതിവാദം നടത്തുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ അവർ, അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കാൻ
്രശമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 30 സേഹാദരന്മാർ
ഇേതപ്പറ്റി അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
ൈകസര്യവെര െകാണ്ടുേപായി അവിെടനിന്ന്
തർെസാസിേലക്ക് യാ്രതയാക്കുകയും െചയ്തു.

31 കർത്തൃഭയത്തിൽ നിലെകാണ്ട
സഭ െയഹൂദ്യാ, ഗലീല, ശമര്യ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമാധാനം അനുഭവിച്ച്
അഭിവൃദ്ധിേനടിെക്കാണ്ടിരുന്നു എന്നുമാ്രതമല്ല,
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േ്രപാത്സാഹനത്താൽ
എണ്ണത്തിലും വർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
ഐെനയാസും തബീഥയും

32 പേ്രതാസ് േദശെത്തല്ലായിടത്തും
സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ, ലുദ്ദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
വിശുദ്ധെരയും സന്ദർശിക്കാൻേപായി.
33അവിെട എട്ട വർഷമായി പക്ഷാഘാതംപിടിച്ച
കിടന്നിരുന്ന ഐെനയാസ് എെന്നാരാെള
അേദ്ദഹം കണ്ടു. 34 പേ്രതാസ് അയാേളാട,്
“ഐെനയാേസ, േയശു്രകിസ്തു നിെന്ന
സൗഖ്യമാക്കുന്നു. എഴുേന്നൽക്കുക; നിെന്റ
കിടക്ക ഇനി നീ തെന്ന വിരിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന ഐെനയാസ് എഴുേന്നറ്റ .
35 ലുദ്ദയിലും ശാേരാനിലും താമസിച്ചിരുന്ന
എല്ലാവരും അയാെള കണ്ട് കർത്താവിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു.

* 9:29 അതായത്, ്രഗീക്കു ഭാഷയും സംസ്കാരവും സ്വീകരിച്ച
െയഹൂദർ.
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36 േയാപ്പയിൽ തബീഥാ എന്നു േപരുള്ള
ഒരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ േപര്
്രഗീക്കിൽ േഡാർക്കസ് എന്നാണ്. അർഥം
േപടമാൻ. അവൾ വളെര നന്മ െചയ്യന്നവള ം
ദരി്രദെര സഹായിക്കുന്നവള ം ആയിരുന്നു.
37 ആയിടയ്ക്ക് അവൾ േരാഗബാധിതയായി
മരിച്ച ; സ്േനഹിതമാർ മൃതേദഹം കുളിപ്പിച്ച
മുകൾനിലയിെല മുറിയിൽ കിടത്തി.
38 ലുദ്ദ േയാപ്പയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു.
പേ്രതാസ് ലുദ്ദയിലുെണ്ടന്നു േകട്ട ശിഷ്യന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്ക് രണ്ടുേപെര
അയച്ച . “എ്രതയുംെപെട്ടന്ന് േയാപ്പവെരവരണം!”
അവർപേ്രതാസിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .

39 പേ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ് അവേരാടുകൂെട
േപായി. അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത
അവർ മുകൾനിലയിെല മുറിയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. തബീഥാ തങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ തയ്ച്ച കുപ്പായങ്ങള ം മറ്റ
വസ്്രതങ്ങള ം പേ്രതാസിെന കാണിച്ച െകാണ്ട്
വിധവകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റ ം നിന്നു
വിലപിച്ച .

40 പേ്രതാസ് അവെരെയല്ലാം മുറിക്കു
പുറത്താക്കിയേശഷം മുട്ടിേന്മൽനിന്നു
്രപാർഥിച്ചേശഷം മരിച്ചവള െടേനേര തിരിഞ്ഞ്,
“തബീേഥ, എഴുേന്നൽക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടെന അവൾ കണ്ണ തുറന്നു; പേ്രതാസിെന
കണ്ടിട്ട് എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. 41 അേദ്ദഹം
അവെള ൈകക്കുപിടിച്ച് എഴുേന്നൽപ്പിച്ച .
അതിനുേശഷം വിശ്വാസികെള വിേശഷാൽ
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വിധവകെള വിളിച്ച് അവെള ജീവനുള്ളവളായി
ഏൽപ്പിച്ച . 42 േയാപ്പയിെലല്ലായിടത്തും ഇതു
്രപസിദ്ധമായി; വളെരേപ്പർ കർത്താവിൽ
വിശ്വസിച്ച . 43 േയാപ്പയിൽ ശിേമാൻ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു തുകൽപ്പണിക്കാരേനാടുകൂെട
പേ്രതാസ് കുെറനാൾതാമസിച്ച .

10
െകാർേന്നെല്യാസും പേ്രതാസും

1 ൈകസര്യയിൽ െകാർേന്നെല്യാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ
“ഇറ്റാലിയൻ വ്യ ഹം” എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
ൈസനികവിഭാഗത്തിൽ ശതാധിപനായിരുന്നു.*
2 അേദ്ദഹവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഭക്തിയും ൈദവഭയവും ഉള്ളവരായിരുന്നു;
അേദ്ദഹം ഉദാരമനേസ്സാെട ദാനധർമം
െചയ്യ കയും പതിവായി ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. 3 ഒരു
ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമണിേയാടടുത്ത്
ഒരു ൈദവദൂതൻ വന്ന്, “െകാർേന്നെല്യാേസ”
എന്നു വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദർശനത്തിൽ അേദ്ദഹം
വ്യക്തമായിക്കണ്ടു.

4 െകാർേന്നെല്യാസ് ഭയചകിതനായി ആ
ദൂതെന ഉറ്റ േനാക്കി. “കർത്താേവ, എന്താണ?്”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
അതിനു ദൂതൻ, “നിെന്റ ്രപാർഥനകള ം
ദാനധർമങ്ങള ം ഒരനുസ്മരണയാഗമായി
ൈദവസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

* 10:1 അതായത്,നൂറുേപരടങ്ങുന്നൈസന്യത്തിെന്റഅധിപൻ.
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5 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച
പേ്രതാസ്എന്നുവിളിച്ചിരുന്നശിേമാൻഎന്നയാെള
വരുത്തുക. 6അയാൾ തുകൽപ്പണിക്കാരനായ
ശിേമാേനാടുകൂെട താമസിക്കുന്നു. അവെന്റ വീട്
കടൽത്തീരത്തിനടുത്താണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

7 തേന്നാടു സംസാരിച്ച ദൂതൻ േപായേശഷം
െകാർേന്നെല്യാസ് തെന്റ േവലക്കാരിൽ
രണ്ടുേപെരയും പടയാളികളിൽ ഭക്തനായ ഒരു
അംഗരക്ഷകെനയും വിളിച്ച . 8സംഭവിച്ചെതല്ലാം
അേദ്ദഹം അവേരാടു വിവരിച്ചിട്ട് അവെര
േയാപ്പയിേലക്കയച്ച .

പേ്രതാസിെന്റ ദർശനം
9 അവർ യാ്രതെചയ്ത് പിേറ്റന്ന്
ഉച്ചസമയേത്താെടേയാപ്പാനഗരത്തിനടുെത്തത്തി.
അേതസമയംതെന്ന പേ്രതാസ്
്രപാർഥിക്കാനായി വീടിെന്റ മുകൾനിലയിൽ
കയറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 വിശന്നതിനാൽ
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ അേദ്ദഹം ആ്രഗഹിച്ച .
വീട്ടിൽഭക്ഷണംതയ്യാറായിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം ആത്മവിവശനായി. 11 സ്വർഗം
തുറന്നിരിക്കുന്നതും നാലുേകാണും
െകട്ടിയ വലിയ വിരിേപാെലയുള്ള ഒരു
പാ്രതം ഭൂമിയിേലക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നതും
അേദ്ദഹം കണ്ടു. 12 അതിൽ ഭൂമിയിെല
സകലവിധ നാൽക്കാലികള ം ഇഴജന്തുക്കള ം
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 ഒരു അശരീരി അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞത,്
“പേ്രതാേസ,എഴുേന്നറ്റ് െകാന്നുതിന്നുക.”
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14 “എനിക്കതിനു കഴിയില്ല കർത്താേവ,
അശുദ്ധേമാ മലിനേമാ ആയ യാെതാന്നും ഞാൻ
ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ,” പേ്രതാസ് മറുപടി
പറഞ്ഞു.

15 “ൈദവംശുദ്ധീകരിച്ചെതാന്നുംഅശുദ്ധെമന്നു
കരുതരുത”്ആഅശരീരി രണ്ടാമതും ഉണ്ടായി.

16 മൂന്നു്രപാവശ്യം ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച .
ഉടൻതെന്നആപാ്രതംസ്വർഗത്തിേലക്കുതിരിെക
എടുക്കെപ്പട്ട .

17 എന്തായിരിക്കും ഈ ദർശനത്തിെന്റ
അർഥെമന്ന് പേ്രതാസ് ചിന്തിച്ച കുഴങ്ങുേമ്പാൾ
െകാർേന്നെല്യാസ് അയച്ചിരുന്ന പുരുഷന്മാർ
ശിേമാെന്റ വീട് േതടിേത്തടി ഒടുവിൽ വീടിെന്റ
പടിവാതിൽക്കെലത്തി. 18 “പേ്രതാസ്
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ശിേമാൻ ഇവിെടയാേണാ
താമസിക്കുന്നത?്”എന്ന്അവർവിളിച്ച േചാദിച്ച .

19 പേ്രതാസ് ദർശനെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആത്മാവ്
അേദ്ദഹേത്താട,് “ശിേമാേന, മൂന്നുേപർ നിെന്ന
അേന്വഷിക്കുന്നു. 20എഴുേന്നറ്റ് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക.
അവേരാടുകൂെട േപാകാൻ മടിേക്കണ്ടാ;
ഞാനാണ് അവെര അയച്ചിരിക്കുന്നത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

21 അേദ്ദഹം താേഴക്കുെചന്ന് അവേരാടു
േചാദിച്ച , “നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്ന ആൾ
ഞാൻതെന്ന. നിങ്ങൾവന്നകാര്യംഎന്ത?്”

22 “ശതാധിപനായ െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നാണു ഞങ്ങൾ വരുന്നത.്
അേദ്ദഹം നീതിനിഷ്ഠനും ൈദവഭക്തനും എല്ലാ
െയഹൂദരാലും ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നവനുമാണ.്
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അങ്ങയുെടസേന്ദശം േകൾക്കാൻ അങ്ങെയ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിേലക്കു വരുത്തണെമന്ന,്
ഒരു വിശുദ്ധദൂതനിൽനിന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
അരുളപ്പാടുണ്ടായി,”എന്നു പറഞ്ഞു. 23അേപ്പാൾ
പേ്രതാസ് അവെര വീടിനുള്ളിേലക്കു ക്ഷണിച്ച്
അന്ന്അവിെട താമസിപ്പിച്ച .

പേ്രതാസ് െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിൽ
പിേറ്റദിവസം പേ്രതാസ് അവേരാടുകൂെട
െകാർേന്നെല്യാസിെന്റ ഭവനത്തിേലക്ക്
യാ്രതപുറെപ്പട്ട . േയാപ്പയിെല ഏതാനും
സേഹാദരന്മാരും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
യാ്രതയായി. 24 അടുത്തദിവസം അവർ
ൈകസര്യയിെലത്തി. െകാർേന്നെല്യാസ് അവെര
്രപതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു; ബന്ധുക്കെളയും
ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കെളയും അേദ്ദഹം അവിെട
വിളിച്ച കൂട്ടിയിരുന്നു. 25 പേ്രതാസ് ഭവനത്തിൽ
്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ െകാർേന്നെല്യാസ്അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ട് ആദരപൂർവം കാൽക്കൽവീണു
വന്ദിച്ച . 26 പേ്രതാസ് അേദ്ദഹെത്ത
എഴുേന്നൽപ്പിച്ച െകാണ്ട,് “എഴുേന്നൽക്കുക,
ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

27 െകാർേന്നെല്യാസിേനാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടു
പേ്രതാസ് അകേത്തക്കു െചന്നു. അവിെട
ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
28 അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഒരു
െയഹൂദൻ െയഹൂേദതരനായ ഒരാേളാടു
സഹകരിക്കുകേയാഅവെനസന്ദർശിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നതു ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണത്തിനു
വിരുദ്ധമാെണന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
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എന്നാൽ ഒരാെളേപ്പാലും അശുദ്ധെരേന്നാ
മലിനെരേന്നാ വിളിക്കരുെതന്നു ൈദവം എനിക്കു
കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 29 അതുെകാണ്ടാണ്
എനിക്കായി ആളയച്ചേപ്പാൾ യാെതാരു
എതിർപ്പ ം പറയാെത ഞാൻ വന്നത.് ഇനി
പറയുക, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എെന്ന
വിളിപ്പിച്ചത്?”

30 െകാർേന്നെല്യാസ് ഇങ്ങെന മറുപടി
പറഞ്ഞു: “നാലു ദിവസംമുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക്,
ഏകേദശം മൂന്നുമണിക്ക് ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിൽ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. െപെട്ടന്ന,്
മിന്നുന്ന വസ്്രതം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നുെകാണ്ട,് 31 ‘െകാർേന്നെല്യാേസ,
ൈദവം നിെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കുകയും നിെന്റ
ദാനധർമങ്ങൾ ഓർക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
32 ഇേപ്പാൾ േയാപ്പയിേലക്ക് ആളയച്ച പേ്രതാസ്
എന്നു വിളിച്ച വരുന്ന ശിേമാെന വരുത്തുക.
അേദ്ദഹം കടേലാരത്ത് തുകൽപ്പണിക്കാരനായ
ശിേമാെന്റ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നു’
എന്ന് എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 33 ഉടെനതെന്ന ഞാൻ
അേങ്ങക്കായി ആെള അയച്ച . അങ്ങു വന്നതു
വലിയ ഉപകാരം. ഞങ്ങേളാടു പറയുന്നതിനായി
കർത്താവ് അങ്ങേയാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളസേന്ദശം
േകൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇതാ ൈദവസന്നിധിയിൽ
കൂടിയിരിക്കുന്നു.”

34 പേ്രതാസ് തെന്റ ്രപഭാഷണം
ഇങ്ങെന ആരംഭിച്ച : “ൈദവത്തിനു
പക്ഷേഭദമിെല്ലന്നും 35 ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട്
നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര, അവർ ഏതു
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ജനവിഭാഗത്തിലുള്ളവരായിരുന്നാലും
അവിടന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള
യാഥാർഥ്യം ഞാനിേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
36 എല്ലാവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട സമാധാനത്തിെന്റ
സുവിേശഷം അറിയിച്ച െകാണ്ട് ൈദവം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു നൽകിയ സേന്ദശം
ഇതാണ്: 37 സ്നാനെത്തക്കുറിച്ച്
േയാഹന്നാൻ ്രപസംഗം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ,
ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി െയഹൂദ്യ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണേല്ലാ. 38 നസറായനായ
േയശുവിെന ൈദവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും
ശക്തിയാലും അഭിേഷകംെചയ്തു. ൈദവം
തേന്നാടുകൂെടയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
നന്മെചയ്തും പിശാചിെന്റ ശക്തിക്ക്
അധീനരായിരുന്നവെര സൗഖ്യമാക്കിയുംെകാണ്ടു
സഞ്ചരിച്ച .

39 “െയഹൂദരുെട േദശെത്തല്ലായിടവും
െജറുശേലമിലും അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച
എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ
സാക്ഷികളാണ്. അേദ്ദഹം കുരിശിൽത്തറച്ച്
െകാല്ലെപ്പടുകയും 40 മൂന്നാംദിവസം
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച ്രപത്യക്ഷനാക്കുകയും
െചയ്തു. 41 എല്ലാവർക്കുമല്ല, പിെന്നേയാ,
സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ ൈദവം
േനരേത്തതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നവരായ
ഞങ്ങൾക്കാണ് അേദ്ദഹെത്ത ൈദവം
്രപത്യക്ഷനാക്കിയത.് അേദ്ദഹം മരിച്ചവരിൽനിന്ന്



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 10:42 lviii അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 10:48

ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റേശഷം അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ
കഴിച്ച . 42 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും
മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധിപതിയായി ൈദവം
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അേദ്ദഹെത്തയാെണന്ന്
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തി ജനങ്ങേളാടു ്രപസംഗിക്കാൻ
അവിടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 43 േയശുകർത്താവിൽ
വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നാമത്തിലൂെട പാപേമാചനം ലഭിക്കുെമന്ന് എല്ലാ
്രപവാചകന്മാരുംസാക്ഷ്യം പറയുന്നു.”

44 പേ്രതാസ് ഈ വാക്കുകൾ
്രപസ്താവിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന, വചനം
്രശവിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുെടേമലും
പരിശുദ്ധാത്മാവുവന്നു. 45െയഹൂേദതരരുെടേമലും
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം പകർന്നതിൽ,
പേ്രതാസിേനാെടാപ്പം വന്ന െയഹൂദന്മാരായ†

വിശ്വാസികൾ വിസ്മയഭരിതരായി. 46 കാരണം,
െയഹൂേദതരരും വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച്
ൈദവെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തുന്നത്അവർ േകട്ട .
അേപ്പാൾ പേ്രതാസ,് 47 “നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക്
ജലസ്നാനം വിലക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും?”
എന്നു േചാദിച്ച . 48 തുടർന്ന് അവെര
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച .
തങ്ങേളാെടാപ്പം ഏതാനും ദിവസം
താമസിക്കണെമന്ന് അവിെടയുള്ളവർ
പേ്രതാസിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .
† 10:45 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനക്കാരായ
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11
പേ്രതാസ് തെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങൾ

വിശദീകരിക്കുന്നു
1 െയഹൂേദതരരും ൈദവവചനം അംഗീകരിച്ച
എന്ന വാർത്ത അെപ്പാസ്തലന്മാരും
െയഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള
സേഹാദരങ്ങള ം അറിഞ്ഞു. 2 പേ്രതാസ്
െജറുശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െയഹൂദരായ
വിശ്വാസികൾ അേദ്ദഹെത്ത വിമർശിച്ച െകാണ്ട്,
3 “താങ്കൾ െയഹൂേദതരരുെട വീട്ടിൽേപായി
അവേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിേല്ല” എന്നു
കുറ്റെപ്പടുത്തി.

4 അതിന് പേ്രതാസ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
ആരംഭംമുതൽ സംഭവിച്ച്രകമത്തിൽത്തെന്ന
സൂക്ഷ്മമായി അവർക്ക് ഇങ്ങെന
വിശദീകരിച്ച : 5 “ഞാൻ േയാപ്പാനഗരത്തിൽ
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,ആത്മവിവശതയിൽ
ഒരു ദർശനംകണ്ടു. നാലുേകാണുംെകട്ടിയവലിയ
വിരിേപാെലയുള്ള ഒരു പാ്രതം സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതു
താണുതാണുവന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുേന്നടെത്തത്തി.
6ഞാൻസൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾഅതിനുള്ളിൽ
ഭൂമിയിെല നാൽക്കാലികൾ, കാട്ട ജന്തുക്കൾ,
ഇഴജന്തുക്കൾ, ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ
എന്നിവെയ കണ്ടു. 7 ‘പേ്രതാേസ, എഴുേന്നറ്റ്
െകാന്നുതിന്നുക’ എന്ന് എേന്നാടു പറയുന്ന ഒരു
അശരീരിയുംഞാൻ േകട്ട .

8 “ ‘എനിക്കതിനു കഴിയില്ല കർത്താേവ,
അശുദ്ധേമാ മലിനേമാ ആയ യാെതാന്നും
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ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ, എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.’

9 “ആ അശരീരി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് പിെന്നയും
എേന്നാട,് ‘ൈദവം ശുദ്ധീകരിച്ചെതാന്നും
അശുദ്ധെമന്നു പറയാൻ പാടില്ല’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 10 ഇങ്ങെന മൂന്നു്രപാവശ്യം
ഉണ്ടായി. പിെന്ന അെതല്ലാം സ്വർഗത്തിേലക്കു
തിരിെകഎടുക്കെപ്പട്ട .

11 “അേപ്പാൾത്തെന്ന ൈകസര്യയിൽനിന്ന്
എെന്റ അടുേത്തക്കയയ്ക്കെപ്പട്ട
മൂന്നുപുരുഷന്മാർ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന
വീടിെന്റ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു. 12 ‘മടിക്കാെത
അവേരാടുകൂെട േപാകുക’ എന്ന് ആത്മാവ്
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച . ഈആറുസേഹാദരന്മാരും
എെന്റകൂെട േപാന്നു. ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യെന്റ
വീട്ടിെലത്തി. 13 ഒരു ൈദവദൂതൻ തെന്റ
ഭവനത്തിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട െവന്നും ആ
ദൂതൻ അേദ്ദഹേത്താട,് ‘നീ േയാപ്പയിേലക്ക്
ആളയച്ച പേ്രതാസ് എന്നു വിളിച്ച വരുന്ന
ശിേമാെന വരുത്തുക; 14 നീയും നിെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ളവരും രക്ഷിക്കെപ്പടാനുള്ള
സേന്ദശം അേദ്ദഹം നിനക്കു നൽകും’ എന്ന്
അറിയിെച്ചന്നുംഅേദ്ദഹംഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു.

15 “ഞാൻ സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരംഭത്തിൽ നമ്മുെടേമൽ
വന്നതുേപാെലതെന്ന അവരുെടേമലും വന്നു.
16 അേപ്പാൾ, ‘േയാഹന്നാൻ ജലത്തിൽ
സ്നാനം നൽകി, എന്നാൽ നിങ്ങൾേക്കാ,
പരിശുദ്ധാത്മാവുെകാണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും’
എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക്
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ഓർമ വന്നു. 17 അതുെകാണ്ട് കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച നമുക്ക് ൈദവം
തന്ന അേത ദാനം അവർക്കും നൽകിെയങ്കിൽ,
ൈദവേത്താട്എതിർത്തുനിൽക്കാൻഞാനാര?്”

18ഇതു േകട്ട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,അവർവിമർശനം
അവസാനിപ്പിച്ച . “ജീവനിേലക്കു നയിക്കുന്ന
മാനസാന്തരം ൈദവം െയഹൂേദതരർക്കും
നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ
ൈദവെത്തസ്തുതിച്ച .

അേന്ത്യാക്യയിെലസഭ
19സ്െതഫാെനാസിെന്റവധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ
പീഡനത്താൽ ചിതറിേപ്പായവർ
െയഹൂദേരാടുമാ്രതം സുവിേശഷം
അറിയിച്ച െകാണ്ടു െഫായ്നീക്യ, ൈസ്രപസ,്
അേന്ത്യാക്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങൾവെര
സഞ്ചരിച്ച . 20 അവരിൽ ൈസ്രപസിൽനിന്നും
കുേറനയിൽനിന്നുമുള്ള ചിലർ
അേന്ത്യാക്യയിെലത്തി അവിെടയുള്ള
്രഗീക്കുഭാഷികേളാടും കർത്താവായ
േയശുവിെനക്കുറിച്ച ള്ള സുവിേശഷം അറിയിച്ച .
21 കർത്താവിെന്റ കരം അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിെയാരു ജനസമൂഹം
വിശ്വസിച്ച കർത്താവിേലക്കുതിരിഞ്ഞു.

22 ഈ വാർത്ത െജറുശേലമിെല സഭ േകട്ട ,
അവർ ബർന്നബാസിെന അേന്ത്യാക്യയിേലക്ക്
അയച്ച . 23 അേദ്ദഹം അവിെട എത്തി,
ൈദവകൃപയുെട ്രപവർത്തനം കണ്ട് ആനന്ദിച്ച ,
സമ്പൂർണഹൃദയേത്താെട കർത്താവിന്
വിേധയരായിരിക്കാൻ അേദ്ദഹം അവെര
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േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച . 24 ബർന്നബാസ്
പരിശുദ്ധാത്മാവാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞ
ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻആയിരുന്നു;അേദ്ദഹത്തിലൂെട
ഒരു വലിയകൂട്ടം ആള കൾ കർത്താവിേലക്ക്
ആനയിക്കെപ്പട്ട .

25 ശൗലിെന അേന്വഷിക്കാൻ ബർന്നബാസ്
തർെസാസിേലക്കു യാ്രതയായി. 26അേദ്ദഹെത്ത
കെണ്ടത്തി അേന്ത്യാക്യയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. ബർന്നബാസും ശൗലും
ഒരുവർഷം മുഴുവനും സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
പെങ്കടുക്കുകയും വളെര ആള കെള
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ്രകിസ്തുശിഷ്യർ
ആദ്യമായി ്രകിസ്ത്യാനികൾഎന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടത്
അേന്ത്യാക്യയിൽെവച്ചാണ്.

27 ആ കാലത്ത് ചില ്രപവാചകർ
െജറുശേലമിൽനിന്ന് അേന്ത്യാക്യയിൽ
വന്നു. 28 അവരിൽ അഗെബാസ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരാൾ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് േറാമൻ
സാ്രമാജ്യത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു വലിയ
ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുെമന്ന് ആത്മാവിൽ ്രപവചിച്ച .
ക്ലൗെദ്യാസ് ച്രകവർത്തിയുെട കാലത്താണ് ഇതു
സംഭവിച്ചത.് 29ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരുംഅവരവരുെട
കഴിവനുസരിച്ച് െയഹൂദ്യയിൽ താമസിക്കുന്ന
സേഹാദരങ്ങൾക്കു സഹായം നൽകാൻ
തീരുമാനിച്ച . 30 അവർ ബർന്നബാസിെന്റയും
ശൗലിെന്റയും ൈകവശം തങ്ങള െട ദാനം
സഭാമുഖ്യന്മാർക്ക് െകാടുത്തയച്ച് അവരുെട
തീരുമാനം നിറേവറ്റി.
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12
പേ്രതാസ് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന്

അത്ഭുതകരമായി രക്ഷെപ്പടുന്നു
1 ഈ സമയത്താണ് െഹേരാദാരാജാവ്
സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലെര പീഡിപ്പിക്കാനായി
പിടികൂടിത്തുടങ്ങിയത.് 2 അയാൾ
േയാഹന്നാെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലിച്ച . 3 അത് െയഹൂദെര
ആനന്ദിപ്പിച്ച എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ
പേ്രതാസിെനയും ബന്ധനത്തിലാക്കി.
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാളിലാണ*്
ഇതു സംഭവിച്ചത.് 4 അയാൾ പേ്രതാസിെന
ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി നാലു
പടയാളികൾവീതമുള്ള നാലു കൂട്ടങ്ങൾ മാറിമാറി
അേദ്ദഹെത്ത കാവൽെചയ്തു. െപസഹയ്ക്കു†
േശഷം അേദ്ദഹെത്ത പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
പരസ്യമായി വിസ്തരിക്കണെമന്നായിരുന്നു
െഹേരാദാവിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.

5 പേ്രതാസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ സഭ അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
ജാ്രഗതേയാെട ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

6 െഹേരാദാരാജാവ് പേ്രതാസിെന
വിസ്താരത്തിനായി െകാണ്ടുവരാനിരുന്നതിെന്റ
തേലരാ്രതിയിൽ രണ്ട് പടയാളികള െട

* 12:3 െയഹൂദന്മാരുെട ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു
ആേഘാഷമാണിത്. ഈ ഏഴുദിവസവും അവർ പുളിപ്പിക്കാെത
ചുട്ട അപ്പംമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുന്നു. † 12:4 അതായത്, വീെണ്ടടുപ്പ
മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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നടുവിൽ, രണ്ട് ചങ്ങലകളാൽ
ബന്ധിതനായി പേ്രതാസ് കിടന്നുറങ്ങുകയും
പടയാളികൾ കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ കാവൽനിൽക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, 7 െപെട്ടന്ന,്
കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി,
കാരാഗൃഹത്തിൽ ഒരു ഉജ്ജ്വല്രപകാശം
തിളങ്ങി. ദൂതൻ പേ്രതാസിെന ഒരുവശത്ത് തട്ടി
അേദ്ദഹെത്തഉണർത്തി. “േവഗംഎഴുേന്നൽക്കൂ!”
ദൂതൻ പറഞ്ഞു. പേ്രതാസിെന്റ ൈകകളിൽനിന്ന്
ചങ്ങലകൾഅഴിഞ്ഞുവീണു.

8 ദൂതൻ പേ്രതാസിേനാട,് “നിെന്റ വസ്്രതവും
െചരിപ്പ ം ധരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം അങ്ങെന െചയ്തു. “േമൽവസ്്രതം
പുതച്ച െകാണ്ട് എെന്റ പിന്നാെല വരിക,”
ദൂതൻ പറഞ്ഞു. 9 പേ്രതാസ് ദൂതെന്റ പിറേക
നടന്ന് കാരാഗൃഹത്തിനു പുറത്തുവന്നു.
എന്നാൽ, ദൂതൻമുേഖന സംഭവിച്ചത്
യഥാർഥമാെണന്ന് അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞില്ല. താൻ
ഒരു ദർശനം കാണുകയാെണന്ന് അേദ്ദഹം
ചിന്തിച്ച . 10 അവർ ഒന്നാംകാവൽക്കാെരയും
രണ്ടാംകാവൽക്കാെരയും കടന്ന് നഗരത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്ന ഇരുമ്പുവാതിൽക്കെലത്തി. അത്
അവർക്കായിതനിേയതുറന്നു.അവർഅതിലൂെട
പുറത്തുവന്ന് ഒരു െതരുവു കടന്നു, ഉടെന ദൂതൻ
അേദ്ദഹെത്തവിട്ട േപായി.

11 അേപ്പാൾ പേ്രതാസിന് േബാധം ൈകവന്നു.
അേദ്ദഹം, “െഹേരാദാവിെന്റ പിടിയിൽനിന്നും
എനിക്ക് സംഭവിക്കുെമന്ന് െയഹൂദർ
്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാവിപത്തിൽനിന്നും
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കർത്താവ് തെന്റ ദൂതെന അയച്ച് എെന്ന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
നിശ്ചയമായിഅറിയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

12 ഇത് േബാധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം േയാഹന്നാെന്റ അമ്മയായ
മറിയയുെട വീട്ടിൽെച്ചന്നു—ഈ േയാഹന്നാന്
മർേക്കാസ് എന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നു—
അവിെട വളെരേപ്പർ ഒരുമിച്ച കൂടി
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
13 പേ്രതാസ് പുറെത്ത വാതിൽക്കൽ മുട്ടി.
അേപ്പാൾ േരാദാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു േവലക്കാരി
െപൺകുട്ടി വാതിൽ തുറക്കാൻ വന്നു.
14 പേ്രതാസിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൾ ആനന്ദാധിക്യത്താൽ വാതിൽ
തുറക്കാെത തിരിെക ഓടിെച്ചന്ന്, “പേ്രതാസ്
അതാ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു!” എന്ന്
ആശ്ചര്യേത്താെട പറഞ്ഞു.

15 “നിനക്കു ്രഭാന്താണ,്” അവർ അവേളാടു
പറഞ്ഞു. “അല്ല,അേദ്ദഹംതെന്ന,” എന്ന് അവൾ
തറപ്പിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. “എങ്കിൽ അത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൂതൻ ആയിരിക്കും,” എന്ന്
അവർപറഞ്ഞു.

16 പേ്രതാസ് വാതിൽക്കൽ പിെന്നയും
മുട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. കതകു തുറന്നേപ്പാൾ
അവർ അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു വിസ്മയഭരിതരായി.
17ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുെതന്ന്ആംഗ്യം കാട്ടിെക്കാണ്ട്
പേ്രതാസ് അവേരാട,് കർത്താവ് തെന്ന
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നത്
എങ്ങെനെയന്ന് വിവരിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
“യാേക്കാബിെനയും േശഷം സേഹാദരങ്ങെളയും
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ഈകാര്യങ്ങൾഅറിയിക്കണം,”എന്നു പറഞ്ഞിട്ട്
അേദ്ദഹം മെറ്റാരുസ്ഥലേത്തക്കുേപായി.

18 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ, പേ്രതാസിന് എന്തു
സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നതിെനക്കുറിച്ച്
പടയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ പരി്രഭമമുണ്ടായി.
19 അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമ്രഗമായ
ഒരേന്വഷണം നടത്തിയിട്ട ം കാണാഞ്ഞതിനാൽ
െഹേരാദാവ് കാവൽക്കാെര വിസ്തരിച്ച് അവെര
വധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട .
െഹേരാദാവിെന്റ മരണം
അതിനുേശഷം െഹേരാദാവ്
െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ൈകസര്യയിെലത്തി
കുെറക്കാലം അവിെട താമസിച്ച . 20 അയാൾ
േസാരിെലയും സീേദാനിെലയും ജനങ്ങേളാടു
കുപിതനായിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
സമയത്ത് അവർ ഒത്തുകൂടി അേദ്ദഹവുമായി
ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം അേന്വഷിച്ച .
അവർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കായി
െഹേരാദാരാജാവിെന്റ േദശെത്ത
ആ്രശയിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് രാജാവിെന്റ
വിശ്വസ്തേസവകരിൽഒരാളായബ്ലസ്േതാസിെന്റ
സഹായേത്താെട സന്ധിസംഭാഷണത്തിന്
അേപക്ഷിച്ച .

21 അതിനായി നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ദിവസം
െഹേരാദാവ് രാജകീയവസ്്രതങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്,
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ട് ്രപജകെള
അഭിസംേബാധനെചയ്ത് സംസാരിച്ച . 22 “ഇത്
മനുഷ്യെന്റ ശബ്ദമല്ല, ഒരു േദവെന്റ ശബ്ദമാണ്,”
ജനം ആർത്തുവിളിച്ച . 23 െഹേരാദാവ്
ൈദവെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്താതിരുന്നതുെകാണ്ട്
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കർത്താവിെന്റ ഒരു ദൂതൻ അയാെള
അേപ്പാൾത്തെന്ന അടിച്ച വീഴ്ത്തി. കൃമികൾ
അയാള െട ശരീരം കാർന്നുതിന്നു; ഒടുവിൽ
അയാൾമരിച്ച .

24 എന്നാൽ, ൈദവവചനം ്രപചരിക്കുകയും
അേനകർ ഈ വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുകയും
െചയ്തു.

ബർന്നബാസും ശൗലും നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു
25 ബർന്നബാസും ശൗലും തങ്ങള െട
ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയേശഷം മർേക്കാസ്
എന്നു േപരുള്ള േയാഹന്നാെനയുംകൂട്ടി
െജറുശേലമിൽനിന്ന് തിരിെകെയത്തി.

13
1അേന്ത്യാക്യയിെല സഭയിൽ ്രപവാചകന്മാരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും ആയ ബർന്നബാസ,് നിഗർ
എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ശിേമാൻ, കുേറനക്കാരനായ
ലൂെക്യാസ്, ഭരണാധികാരിയായ*
െഹേരാദാവിേനാെടാപ്പം വളർത്തെപ്പട്ട
മനാേയൻ, ശൗൽ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അവർ കർത്താവിെന ആരാധിച്ച ം
ഉപവസിച്ച മിരിക്കുേമ്പാൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവേരാട്, “ഞാൻ അവെര വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
േവലയ്ക്കായി ബർന്നബാസിെനയും
ശൗലിെനയും േവർതിരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അങ്ങെന അവർ തുടർന്നും ഉപവസിച്ച
്രപാർഥിച്ചേശഷം ബർന്നബാസിെന്റയും

* 13:1 മൂ.ഭാ. െട്രടാക്ക,് അതായത്, നാലിൽ ഒരുഭാഗത്തിെന്റ
ഭരണാധികാരി.
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ശൗലിെന്റയുംേമൽ ൈകകൾെവച്ച് അവെര
യാ്രതയയച്ച .

ൈസ്രപസ് ദ്വീപിൽ
4 പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നിേയാഗത്താൽ
അയയ്ക്കെപ്പട്ട ബർന്നബാസും ശൗലും
െസലൂക്യയിെലത്തി ൈസ്രപസിേലക്കു
കപ്പൽകയറി, 5 അവിെട സലമീസ് എന്ന
പട്ടണത്തിൽഎത്തി.അവർ െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽ
ൈദവവചനം ്രപസംഗിച്ച . േയാഹന്നാൻ
അവർക്കുസഹായിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു.

6 അവർ ദ്വീപിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച്
ഒടുവിൽ പാേഫാസ് നഗരത്തിെലത്തി. അവിെട
ബർേയശു എന്നു േപരുള്ള വ്യാജ്രപവാചകനായ
ഒരു െയഹൂദമ്രന്തവാദിെയ കണ്ടുമുട്ടി.
7 അയാൾ െസർഗിേയാസ് പൗേലാസ് എന്ന
ഭരണാധികാരിയുെട സുഹൃത്തായിരുന്നു.
ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന ഭരണാധികാരി ൈദവവചനം
േകൾക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച് ബർന്നബാസിെനയും
ശൗലിെനയും വിളിച്ച വരുത്തി. 8 എന്നാൽ
“എലീമാസ,്” എന്ന ആ മ്രന്തവാദി
(്രഗീക്കുകാർക്കിടയിൽ അയാൾ അങ്ങെനയാണ്
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത)് അവെര എതിർക്കുകയും
ഭരണാധികാരിെയ വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്
പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ്രശമിക്കുകയും െചയ്തു.
9അേപ്പാൾപൗേലാസ്എന്നുകൂെട േപരുള്ളശൗൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി എലീമാസിെന
ഉറ്റ േനാക്കി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, 10 “പിശാചിെന്റ
മകേന, എല്ലാ നന്മയുെടയും ശ്രതുേവ,
സകലവിധ വഞ്ചനയും കൗശലവും നിന്നിൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവിെന്റ േനർപാതകൾ
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വികലമാക്കുന്നതു നീ നിർത്തുകയിേല്ല?
11 ഇേപ്പാഴിതാ, കർത്താവിെന്റ കരം നിനക്കു
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. കുെറക്കാലേത്തക്കു നീ
അന്ധനായി,സൂര്യെന്റ ്രപകാശംേപാലും കാണാൻ
കഴിയാത്തവനായിരിക്കും.”
ഉടൻതെന്ന ഇരുട്ട ം ഒരു മൂടലും
അയാള െട കണ്ണ കെള ആവരണംെചയ്തു.
ആെരങ്കിലും തെന്ന ൈകപിടിച്ച നടത്താൻ
അേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞു.
12 ഈ സംഭവിച്ചതുകണ്ട് വിസ്മയഭരിതനായി
ഭരണാധികാരി കർത്താവിെന്റ ഉപേദശത്തിൽ
വിശ്വസിച്ച .

പിസിദ്യയിെലഅേന്ത്യാക്യയിൽ
13 പൗേലാസും കൂെടയുള്ളവരും
പാേഫാസിൽനിന്ന് കപ്പൽകയറി പംഫുല്യയിെല
െപർഗയിൽ എത്തി. േയാഹന്നാൻ അവെര
വിട്ട് അവിെടനിന്ന് െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങി.
14 അവർ െപർഗയിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട്
പിസിദ്യയിെല അേന്ത്യാക്യയിൽ വന്നുേചർന്നു.
ശബ്ബത്തുദിവസംഅവർെയഹൂദപ്പള്ളിയിൽെച്ചന്ന്
അവിെട ഇരുന്നു. 15 ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള
വായനയ്ക്കുേശഷം പള്ളിമുഖ്യന്മാർ അവേരാട്,
“സേഹാദരന്മാേര, ജനത്തിനു നൽകാൻ വല്ല
്രപേബാധനവചനം നിങ്ങൾക്കുെണ്ടങ്കിൽ
സംസാരിച്ചാലും”എന്നറിയിച്ച .

16 പൗേലാസ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ആംഗ്യം
കാട്ടിെക്കാണ്ട് ഇ്രപകാരം സംസാരിച്ച :
“ഇ്രസാേയൽജനേമ, ൈദവഭക്തേര,
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എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക.
17 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട
പൂർവികെര െതരെഞ്ഞടുത്തു; അവർ
ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്നകാലത്ത് വളെര
വർധിച്ച ; ൈദവം തെന്റ മഹാശക്തിയാൽ
അവെര ആ േദശത്തുനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച ;
18 മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ള്ള അവരുെട െപരുമാറ്റം
നാൽപ്പതുവർഷേത്താളം ക്ഷമേയാെട സഹിച്ച .
19 അവിടന്ന് കനാനിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു
ജനതകെള പുറത്താക്കി, അവരുെട േദശം
നമ്മുെട പൂർവികർക്ക് അവകാശമായി
െകാടുത്തു. 20 അങ്ങെന ഏകേദശം നാനൂറ്റി
അൻപതുവർഷംകഴിഞ്ഞു.

“അതിനുേശഷം, ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ
കാലംവെര ഭരണാധിപന്മാെര† െകാടുത്തു.
21 പിെന്ന ജനം ഒരു രാജാവിെന
ആവശ്യെപ്പട്ട . അേപ്പാൾ അവിടന്ന് അവർക്ക്
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരനായ കീശിെന്റ മകൻ
ശൗലിെന രാജാവായി െകാടുക്കുകയും അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതുവർഷം ഭരണം നടത്തുകയും െചയ്തു.
22 ശൗലിെന നീക്കംെചയ്തിട്ട് ൈദവം ദാവീദിെന
അവരുെട രാജാവാക്കി. ദാവീദിെനക്കുറിച്ച്
അവിടന്ന,് ‘ഞാൻ യിശ്ശായിയുെട പു്രതനായ
ദാവീദിെന എെന്റ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു
മനുഷ്യനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ എെന്റ
ഹിതെമല്ലാം നിറേവറ്റ ം’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

23 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
ൈദവം തെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം േയശു

† 13:20 അഥവാ,ന്യായാധിപന്മാെര
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എന്ന രക്ഷകെന ഇ്രസാേയലിനു നൽകി.
24 േയശു വരുന്നതിനുമുേമ്പ േയാഹന്നാൻ എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടും മാനസാന്തരത്തിെന്റ
സ്നാനം ്രപസംഗിച്ച . 25 തെന്റ ദൗത്യം
അവസാനിക്കാറായേപ്പാൾ േയാഹന്നാൻ,
‘നിങ്ങൾ എെന്ന ആെരന്നു കരുതുന്നു? നിങ്ങൾ
്രപതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനല്ല, ഒരാൾ
എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നുണ്ട.് അവിടെത്ത
െചരിപ്പ്അഴിക്കുന്നഅടിമയാകാൻേപാലുംഞാൻ
േയാഗ്യനല്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

26 “അ്രബാഹാമിെന്റ മക്കളായ എെന്റ
സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട മേധ്യവസിക്കുന്ന
െയഹൂേദതരരായ ൈദവഭക്തേര,
രക്ഷയുെട ഈ സേന്ദശം ൈദവം
അയച്ചിരിക്കുന്നതു നമുക്കുേവണ്ടിയാണ.്
27 െജറുശേലംനിവാസികള ം അവരുെട
ഭരണകർത്താക്കള ം േയശുവിെന
തിരിച്ചറിഞ്ഞിെല്ലന്നുമാ്രതമല്ല, ശബ്ബത്തുേതാറും
വായിച്ച േപാരുന്ന ്രപവാചകവാക്യങ്ങെളയും
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അവർ അേദ്ദഹെത്ത
വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചതിലൂെട, ആ വചനങ്ങൾ
നിറേവറെപ്പട്ട . 28 വധശിക്ഷയ്ക്കു മതിയായ
അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട കൂടി അേദ്ദഹെത്ത
വധിക്കണെമന്ന് അവർ പീലാേത്താസിേനാട്
ആവശ്യെപ്പട്ട . 29 അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി
എഴുതിയിരുന്നെതല്ലാം നിറേവറ്റെപ്പട്ടതിനുേശഷം
അവർ അേദ്ദഹെത്ത ്രകൂശിൽനിന്നിറക്കി
ഒരു കല്ലറയിൽ െവച്ച . 30 എന്നാൽ
ൈദവേമാ, അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച . 31 േയശുവിെന
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ഗലീലയിൽനിന്ന് െജറുശേലമിേലക്ക്
അനുഗമിച്ചവർക്ക് അേദ്ദഹം പലതവണ
്രപത്യക്ഷനായി. അവർ ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സാക്ഷികളാണ്.

32-33 “ൈദവം നമ്മുെട പൂർവികർക്കു
നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം അവിടന്ന് േയശുവിെന
ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂെട അവരുെട മക്കളായ
നമുക്കുേവണ്ടി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
സദ്വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടറിയിക്കുന്നു.
രണ്ടാംസങ്കീർത്തനത്തിൽ:
“ ‘നീഎെന്റപു്രതൻ,
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു’‡

എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 34 േയശു ഒരിക്കലും
ജീർണതയ്ക്കു വിേധയനാകാത്തവിധം
ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വചനത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
“ ‘ദാവീദിനു വാഗ്ദാനംെചയ്ത വിശുദ്ധവും

ഉറപ്പ ള്ളതുമായ അനു്രഗഹങ്ങൾ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുനൽകും.’§

35മെറ്റാരിടത്ത് ഇങ്ങെനയും ്രപതിപാദിക്കുന്നു,
“ ‘അവിടെത്ത പരിശുദ്ധെന ജീർണത കാണാൻ

അങ്ങ്അനുവദിക്കുകയില്ല.’*
36 “ദാവീദ് തെന്റ തലമുറയിൽ
ൈദേവാേദ്ദശ്യം നിറേവറ്റിയേശഷം നി്രദ്രപാപിച്ച ;
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം അടക്കെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം ജീർണിച്ച േപാകുകയും

‡ 13:32-33 സങ്കീ. 2:7 § 13:34 െയശ. 55:3 * 13:35 സങ്കീ.
16:10
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െചയ്തു. 37 എന്നാൽ ൈദവം, മരിച്ചവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിച്ച
്രകിസ്തുേവാ,ജീർണതകണ്ടില്ല.

38 “അതിനാൽ സേഹാദരങ്ങേള, േയശുവിലൂെട
ലഭിക്കുന്ന പാപക്ഷമയാണ് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് ഉദ്േഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നത.് നിങ്ങൾ
അതു വ്യക്തമായി ്രഗഹിക്കണെമന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 39 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ആചരിക്കുന്നതിലൂെട
അസാധ്യമായിരുന്ന പാപനിവാരണെമന്ന
നീതീകരണം േയശു്രകിസ്തുവിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽസാധ്യമാകുന്നു.
40-41 “പരിഹാസികേള, േനാക്കുക;
ആശ്ചര്യെപ്പട്ട നശിച്ച േപാകുക.

നിങ്ങള െടകാലത്ത്ഞാൻഒരു കാര്യംെചയ്യ ം;
ആർപറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക്
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
കാര്യംതെന്ന,”†

എന്നിങ്ങെന ്രപവാചകന്മാർ ്രപസ്താവിച്ചിട്ട ള്ളതു
നിങ്ങൾക്കു ഭവിക്കാതിരിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക.

42 പൗേലാസും ബർന്നബാസും
പള്ളിവിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, അടുത്ത
ശബ്ബത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
കൂടുതലായി സംസാരിക്കണെമന്നു ജനങ്ങൾ
അവേരാടേപക്ഷിച്ച . 43 േയാഗം പിരിഞ്ഞേശഷം
അേനക െയഹൂദരും െയഹൂദാമതം സ്വീകരിച്ച
ഭക്തരായ അേനകരും പൗേലാസിെനയും
ബർന്നബാസിെനയും അനുഗമിച്ച ; അവർ ആ
കൂട്ടേത്താടു സംസാരിക്കുകയും ൈദവകൃപയിൽ

† 13:40-41 ഹബ. 1:5
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നിലനിൽക്കാൻ േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

44അടുത്ത ശബ്ബത്തുദിവസം പട്ടണവാസികൾ
ഏതാണ്ട്എല്ലാവരുംതെന്നകർത്താവിെന്റവചനം
േകൾക്കാൻ വന്നുകൂടി. 45 ജനക്കൂട്ടെത്തക്കണ്ട,്
അസൂയാലുക്കളായ െയഹൂദർ പൗേലാസ്
പറഞ്ഞതിെന എതിർക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത
ദുഷിച്ച സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു.

46 അേപ്പാൾ പൗേലാസും ബർന്നബാസും
ൈധര്യപൂർവം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ൈദവവചനം ആദ്യം നിങ്ങേളാടു പറേയണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതു
തിരസ്കരിച്ച് നിങ്ങെളത്തെന്ന നിത്യജീവന്
അേയാഗ്യെരന്നു െതളിയിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങളിേപ്പാൾ െയഹൂദരല്ലാത്ത ജനങ്ങളിേലക്കു
തിരിയുന്നു.
47 “നീ ഭൂമിയുെട അതിരുകൾവെര രക്ഷ

എത്തിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ നിെന്ന െയഹൂേദതരർക്ക് ഒരു
്രപകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു,”‡

എന്നുകർത്താവ്ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
48 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െയഹൂേദതരർ ആനന്ദിച്ച്
കർത്താവിെന്റ വചനെത്ത ്രപകീർത്തിച്ച .
നിത്യജീവനുേവണ്ടി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവർ
എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച .

49 കർത്താവിെന്റ വചനം ആ ്രപേദശെത്തല്ലാം
്രപചരിച്ച . 50 എന്നാൽ, െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ
ൈദവഭക്തരായ ്രപമുഖവനിതകെളയും
പട്ടണത്തിെല ്രപധാനികെളയുംഎരിേകറ്റി.അവർ
‡ 13:47 െയശ. 49:6
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പൗേലാസിനും ബർന്നബാസിനുംേനേര പീഡനം
അഴിച്ച വിട്ട ; അവെര ആ ്രപേദശത്തുനിന്നു
പുറത്താക്കി. 51 അവേരാ തങ്ങള െട
പാദങ്ങളിെല െപാടി അവർെക്കതിേര
കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞേശഷം§ ഇേക്കാന്യയിേലക്കു
േപായി. 52 ശിഷ്യന്മാരാകെട്ട, ആനന്ദവും
പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

14
ഇേക്കാന്യയിൽ

1 ഒരു ശബ്ബത്തുനാളിൽ പൗേലാസും
ബർന്നബാസും ഒരുമിച്ച് ഇേക്കാന്യയിലുള്ള
െയഹൂദരുെട പള്ളിയിൽ െചന്നു. അവർ
അവിെട ശക്തിേയാെട ്രപസംഗിച്ച ;
െയഹൂദരും ്രഗീക്കുകാരുമായ നിരവധി
ആള കൾ (കർത്താവായ േയശുവിൽ)
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു. 2 എന്നാൽ,
വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന െയഹൂദർ പൗേലാസിേനാടും
ബർന്നബാസിേനാടും െയഹൂേദതരരുെട
മനസ്സ കളിൽ കഠിനവിേദ്വഷമുണ്ടാക്കി.
അവർെക്കതിേര െയഹൂേദതരെര
ഇളക്കിവിട്ട . 3 എങ്കിലും പൗേലാസും
ബർന്നബാസും കർത്താവിനുേവണ്ടി
സൈധര്യം ്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു വളെരനാൾ
അവിെട െചലവഴിച്ച . ചിഹ്നങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ്
അവർക്ക് ശക്തിനൽകിെക്കാണ്ട് തെന്റ

§ 13:51 പാദങ്ങളിെല െപാടി കുടഞ്ഞുകളയുക,വിവക്ഷിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഉത്തരവാദിത്വം നിറേവറ്റി, ഇനി
നിങ്ങള െടേമൽവരുന്നശിക്ഷയ്ക്ക്ഞങ്ങൾഉത്തരവാദികളല്ല.
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കൃപയുെട സേന്ദശത്തിെന്റ ആധികാരികത
െതളിയിച്ച . 4 പട്ടണത്തിെല ജനങ്ങൾ
ഭിന്നിച്ച ; ചിലർ െയഹൂദാപക്ഷത്തും
മറ്റ ള്ളവർ അെപ്പാസ്തലന്മാരുെട പക്ഷത്തും
േചർന്നു. 5 െയഹൂേദതരരും െയഹൂദരുമായ
ചിലർ അവരുെട േനതാക്കന്മാേരാടുകൂെട
അെപ്പാസ്തലന്മാെര ഉപ്രദവിക്കാനും
കെല്ലറിയാനും ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. 6എന്നാൽ
അെപ്പാസ്തലന്മാർഅതു മനസ്സിലാക്കി. ലുസ്്രത,
െദർബ എന്നീ ലുക്കേവാന്യ പട്ടണങ്ങളിേലക്കും
അവയുെട സമീപ്രപേദശങ്ങളിേലക്കും ഓടി
രക്ഷെപ്പട്ട . 7അവിെടയും അവർ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നത് തുടർന്നു.

ലുസ്്രതയിലും െദർബയിലും
8 ലുസ്്രതയിൽ ജന്മനാ മുടന്തനും ഒരിക്കലും
നടന്നിട്ടില്ലാത്തവനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 അയാൾ പൗേലാസിെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട . പൗേലാസ് അയാെള
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കി. സൗഖ്യം്രപാപിക്കാനുള്ള
വിശ്വാസമുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,്
10 “എഴുേന്നറ്റ നിെന്റ കാലുറപ്പിച്ച നിൽക്കുക”
എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾത്തെന്ന
ആമനുഷ്യൻചാടിെയഴുേന്നറ്റ നടന്നുതുടങ്ങി.

11 പൗേലാസ് െചയ്തതുകണ്ട ജനക്കൂട്ടം,
“േദവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുെട
ഇടയിൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു!” എന്നു
ലുക്കേവാന്യ ഭാഷയിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
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12 ബർന്നബാസിെന അവർ സീയൂസ*് എന്നും
പൗേലാസ് മുഖ്യ്രപസംഗകൻ ആയിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹെത്ത െഹർെമസ് എന്നും വിളിച്ച .
13 നഗരത്തിനു െതാട്ട െവളിയിലുള്ള സീയൂസ്
േക്ഷ്രതത്തിെല പുേരാഹിതനും ജനങ്ങള ം
അവർക്കു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച്
യാഗത്തിനായി കാളകൾ, പൂമാലകൾ എന്നിവ
നഗരകവാടത്തിൽെകാണ്ടുവന്നു.

14 അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ബർന്നബാസും
പൗേലാസും ഇേതപ്പറ്റി േകട്ടേപ്പാൾ തങ്ങള െട
വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിേലക്ക്
ഓടിെച്ചന്ന് ഇങ്ങെന വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
15 “സ്േനഹിതേര, നിങ്ങെളന്താണു െചയ്യന്നത?്
ഞങ്ങള ം നിങ്ങെളേപ്പാെല െവറും മനുഷ്യരാണ.്
നിങ്ങൾ ഈ നിരർഥകാര്യങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച്
ആകാശവും ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള
സകലതും സൃഷ്ടിച്ച ജീവനുള്ളൈദവത്തിേലക്കു
തിരിയണെമന്നുള്ള സുവിേശഷം
അറിയിക്കാനാണ്ഞങ്ങൾനിങ്ങള െടഅടുക്കൽ
വന്നത.് 16 പൂർവകാലങ്ങളിൽ ൈദവം
ജനതകെളെയല്ലാം സ്വന്തം വഴികളിൽ നടക്കാൻ
അനുവദിച്ച . 17 എങ്കിലും ൈദവം മനുഷ്യർക്കു
െചയ്യന്ന നന്മകളാൽ തെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
സാക്ഷ്യം മു്രദണംെചയ്തിട്ട ണ്ട:് യഥാകാലം
ആകാശത്തുനിന്നു മഴെപയ്യിക്കുകയും
നിങ്ങൾക്കു വിളവുകൾ നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.
അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കു സമൃദ്ധമായി
ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. നിങ്ങള െട

* 14:12 സീയൂസും െഹർമിസും ൈഹന്ദവസങ്കൽപ്പത്തിെല
ഇ്രന്ദനുംബുധനും തുല്യം.
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ഹൃദയെത്ത ആനന്ദംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നു.”
18 ഇ്രതെയാെക്ക പറഞ്ഞിട്ട ം അവർക്കു
യാഗംകഴിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജനക്കൂട്ടെത്ത
പിന്തിരിപ്പിക്കാൻപൗേലാസിനുംബർന്നബാസിനും
പിെന്നയും പാടുെപേടണ്ടിവന്നു.

19 പിന്നീട് അേന്ത്യാക്യയിൽനിന്നും
ഇേക്കാന്യയിൽനിന്നും ചില െയഹൂദർ വന്ന്
ജനക്കൂട്ടെത്ത അവരുെട വശത്താക്കി.
അവർ പൗേലാസിെന കെല്ലറിഞ്ഞു.
മരിെച്ചന്നു കരുതി അേദ്ദഹെത്ത വലിച്ചിഴച്ച്
പട്ടണത്തിനുെവളിയിൽ കളഞ്ഞു. 20 എന്നാൽ
ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുചുറ്റ ം വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ നിന്നു; പട്ടണത്തിേലക്കു
തിരിെകേപ്പായി. അടുത്തദിവസം പൗേലാസും
ബർന്നബാസും െദർബയിേലക്കുയാ്രതയായി.

സിറിയൻഅേന്ത്യാക്യയിേലക്കു മടക്കയാ്രത
21പൗേലാസും ബർന്നബാസുംആപട്ടണത്തിൽ
സുവിേശഷം ്രപസംഗിച്ച് വലിെയാരുകൂട്ടം
ആള കെള ശിഷ്യരാക്കി. അതിനുേശഷം
അവരുെട മടക്കയാ്രതയിൽ ലുസ്്രത, ഇേക്കാന്യ,
അേന്ത്യാക്യ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്
22ശിഷ്യന്മാെര ശക്തിെപ്പടുത്തി. വിശ്വാസത്തിൽ
അചഞ്ചലരായിരിക്കുക. കാരണം “ഒേട്ടെറ
കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച േവണം നമുക്ക്
ൈദവരാജ്യത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ,”എന്ന്അവെര
്രപേബാധിപ്പിച്ച . 23 പൗേലാസും ബർന്നബാസും
ഓേരാ സഭയിലും സഭാമുഖ്യന്മാെര നിയമിച്ച .
്രപാർഥനേയാെടയും ഉപവാസേത്താെടയും
തങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച കർത്താവിൽ അവെര
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ഭരേമൽപ്പിച്ച . 24 പിസിദ്യയിലൂെട സഞ്ചരിച്ച്
അവർ പംഫുല്യാ്രപവിശ്യയിെലത്തി. 25അവിെട
െപർഗാ പട്ടണത്തിൽ വചനം ്രപസംഗിച്ചേശഷം
അവർഅത്തല്യാ തുറമുഖേത്തക്കു േപായി.

26അത്തല്യയിൽനിന്ന്അവർകപ്പലിൽതിരിെക
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കു യാ്രതയായി. അവർ
ഇേപ്പാൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ്രപവർത്തനത്തിന്
അവെര ൈദവകൃപയിൽ സമർപ്പിച്ച് അയച്ചത്
അവിെടെവച്ചായിരുന്നേല്ലാ. 27അേന്ത്യാക്യയിൽ
എത്തിയേശഷം അവർ സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടി.
ൈദവം െയഹൂേദതരർക്കായി വിശ്വാസത്തിെന്റ
വാതിൽ തുറന്നുെകാടുത്തതുൾെപ്പെട,അവിടന്നു
തങ്ങളിലൂെട െചയ്ത എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
അവേരാടു വിശദീകരിച്ച . 28 അതിനുേശഷം
ശിഷ്യേരാടുകൂെട അവർ ഏെറക്കാലം അവിെട
താമസിച്ച .

15
െജറുശേലംസേമ്മളനം

1 െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് ചിലർ അേന്ത്യാക്യയിൽ
വന്ന്, “നിങ്ങൾേമാശപഠിപ്പിച്ചആചാരമനുസരിച്ച
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്തപക്ഷം
രക്ഷ്രപാപിക്കുകയില്ല” എന്ന് സേഹാദരങ്ങെള
ഉപേദശിച്ച . 2 ഇതുനിമിത്തം പൗേലാസിനും
ബർന്നബാസിനും അവേരാട് അൽപ്പമല്ലാത്ത
അഭി്രപായഭിന്നതയും തർക്കവും ഉണ്ടായി.
ഈ തർക്കവിഷയം സംബന്ധിച്ച്
െജറുശേലമിൽ െചന്ന് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും
സഭാമുഖ്യന്മാെരയും കാണുന്നതിന് പൗേലാസും
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ബർന്നബാസും മറ്റ ചില വിശ്വാസികള ം
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട . 3സഭ അവെര യാ്രതയാക്കി;
അവർ െഫായ്നീക്യയിലും ശമര്യയിലുംകൂടി
യാ്രതെചയ്ത് അവിെടയുള്ള വിശ്വാസികേളാട,്
െയഹൂേദതരർ കർത്താവിേലക്കു
തിരിഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ച വിവരിച്ച ;
സേഹാദരങ്ങൾ ഇതു േകട്ട് വളെര ആനന്ദിച്ച .
4 അവർ െജറുശേലമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
സഭയും അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരും
അവെര സ്വാഗതംെചയ്തു; ൈദവം തങ്ങളിലൂെട
നിർവഹിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം പൗേലാസും
ബർന്നബാസും കൂെടയുള്ളവരും അവെര
അറിയിച്ച .

5 അേപ്പാൾ പരീശന്മാരുെട വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട
ഏതാനും വിശ്വാസികൾ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന,്
“െയഹൂേദതരവിശ്വാസികേളാട് പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാനും േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കാനും കൽപ്പിക്കണം” എന്ന്
അഭി്രപായെപ്പട്ട .

6 ഈ ്രപശ്നം പരിഗണിക്കാൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരും
ഒരുമിച്ച കൂടി. 7സുദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്കുേശഷം
പേ്രതാസ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് അവേരാടിങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “സേഹാദരന്മാരായ പുരുഷന്മാേര,
െയഹൂേദതരർ എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന്
സുവിേശഷം േകൾക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിനു കുറച്ച നാൾമുമ്പ് ൈദവം
നിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന്എെന്നെതരെഞ്ഞടുത്ത
വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
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8 ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നവനായ ൈദവം
നമുക്കു നൽകിയതുേപാെല അവർക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നൽകിെക്കാണ്ട് അവെര
അംഗീകരിെച്ചന്നു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
9 ൈദവം നമുക്കും അവർക്കുംതമ്മിൽ
വിേവചനെമാന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല: അവിടന്ന്
അവരുെട ഹൃദയങ്ങെളയും വിശ്വാസത്താൽ
ശുദ്ധീകരിച്ചേല്ലാ. 10 അതുെകാണ്ട,് നമുേക്കാ
നമ്മുെട പൂർവികർേക്കാ വഹിക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്ന നുകം* ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച
െയഹൂേദതരരായവരുെട കഴുത്തിൽെവച്ച്
ൈദവെത്ത നാം ഇേപ്പാൾ എന്തിനു
പരീക്ഷിക്കുന്നു? 11 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
കൃപയാണ് നമുക്കും അവർക്കും രക്ഷ
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം എന്നു നാം
വിശ്വസിക്കുന്നു.”

12 ബർന്നബാസും പൗേലാസും തങ്ങളിലൂെട
ൈദവം െയഹൂേദതരരുെട ഇടയിൽ
്രപവർത്തിച്ച ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
വിവരിച്ചതു കൂടിയിരുന്ന ജനെമല്ലാം ഒന്നടങ്കം
നിശ്ശബ്ദരായി േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 13 അവർ
സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ഇങ്ങെന
്രപസ്താവിച്ച : “സേഹാദരന്മാേര, എെന്റ
വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക. 14 ൈദവം ആദ്യമായി
െയഹൂേദതരരിൽനിന്ന് ഒരു ജനതെയ തെന്റ
നാമത്തിനായി െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാണ്ട,്
അവെര കടാക്ഷിച്ചതിെനപ്പറ്റി ശിേമാൻ പേ്രതാസ്

* 15:10 വഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന നുകം, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
െയഹൂദന്മാർഅനുഷ്ഠിച്ച വന്നിരുന്ന േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം.
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നേമ്മാട് വിശദമാക്കിയേല്ലാ. 15 ്രപവാചക
ലിഖിതങ്ങളിെല ഈ വാക്കുകള ം ഇതിേനാടു
വളെര േയാജിക്കുന്നു:
16 “ ‘ഇതിനുേശഷംഞാൻമടങ്ങിവരികയും
ദാവീദിെന്റ വീണുേപായ കൂടാരം വീണ്ടും
പണിയുകയും െചയ്യ ം;

ഞാൻ അതിെന്റ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടും
പണിയും
ഞാൻഅതിെനപുനഃസ്ഥാപിക്കും;

17മനുഷ്യരിൽ േശഷിക്കുന്നവരും
എെന്റ നാമം വഹിക്കുന്ന െയഹൂേദതരരും
കർത്താവിെനഅേന്വഷിക്കും,

എന്ന് പൂർവകാലംമുതൽതെന്ന ഈ കാര്യങ്ങെള
െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന†

18കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’
19 “ആകയാൽ, ൈദവത്തിേലക്കു തിരിയുന്ന
െയഹൂേദതരെര നാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്
എന്നതാണ് എെന്റതീരുമാനം. 20വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിച്ചവ, ശ്വാസംമുട്ടിച്ച െകാന്നവ,
രക്തം എന്നിവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നും
ൈലംഗികാധർമത്തിൽനിന്നുംഅകന്നിരിക്കണെമന്നു
നാം അവർക്ക് എഴുതി അയയ്ക്കണം.
21 േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണം പൂർവകാലംമുതൽ
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ്രപസംഗിച്ച ം
ശബ്ബത്തുേതാറും െയഹൂദപ്പള്ളികളിൽ വായിച്ച ം
േപാരുന്നുണ്ടേല്ലാ!”

െയഹൂേദതരരായവിശ്വാസികൾക്കുള്ളകത്ത്

† 15:17 ആേമാ. 9:11,12
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22 അേപ്പാൾത്തെന്ന അെപ്പാസ്തലന്മാരും
സഭാമുഖ്യന്മാരുംസഭമുഴുവനും േചർന്ന്തങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിലുള്ള ചിലെര െതരെഞ്ഞടുത്ത്
പൗേലാസിേനാടും ബർന്നബാസിേനാടുംകൂെട
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കയയ്ക്കണെമന്നു
നിശ്ചയിച്ച . സേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ
േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നവരായ ബർശബാസ്
എന്നു വിളിക്കുന്ന യൂദാെയയും ശീലാസിെനയും
അവർ െതരെഞ്ഞടുത്തു. 23 അവരുെട
ൈകയിൽ െകാടുത്തയച്ച കത്തിൽ ഇങ്ങെന
എഴുതിയിരുന്നു:
അെപ്പാസ്തലന്മാരും സഭാമുഖ്യന്മാരുമായ
സേഹാദരന്മാർ,
അേന്ത്യാക്യാനഗരത്തിലും സിറിയ, കിലിക്യ
എന്നീ ്രപവിശ്യകളിലുമുള്ള െയഹൂേദതരരായ
വിശ്വാസികൾക്ക്എഴുതുന്നത:്
നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും വന്ദനം!
24 ഞങ്ങൾ അധികാരെപ്പടുത്താെത,
ചിലർ ഞങ്ങള െടയിടയിൽനിന്ന് വന്നു
നിങ്ങെള ശല്യെപ്പടുത്തുകയും അവരുെട
വാക്കുകളാൽ നിങ്ങള െട മനസ്സ കൾ
അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും െചയ്തുെവന്നു
ഞങ്ങൾ േകട്ട . 25 അതുെകാണ്ടു ചിലെര
െതരെഞ്ഞടുത്ത്,നമ്മുെട ്രപിയസ്േനഹിതരായ
ബർന്നബാസിേനാടും പൗേലാസിേനാടുംകൂെട
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കണെമന്നു
ഞങ്ങൾ ഏകമനേസ്സാെട തീരുമാനിച്ച .
26 അവർ ഇരുവരും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റനാമത്തിനുേവണ്ടിസ്വന്തം
ജീവൻേപാലും പണയെപ്പടുത്തിയവരാണേല്ലാ.
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27ആകയാൽ, ഞങ്ങൾ എഴുതി അയയ്ക്കുന്ന
അേത കാര്യങ്ങൾ യൂദായുെടയും
ശീലാസിെന്റയും വാെമാഴിയാലും േകട്ട്
ഉറപ്പ വരുത്തുന്നതിന് ബർന്നബാസിെന്റയും
പൗേലാസിെന്റയും കൂെട അവെരയും
അയയ്ക്കുന്നു. 28 താെഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഒഴിെക മെറ്റാന്നും അടിേച്ചൽപ്പിച്ച് നിങ്ങെള
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുെതന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
ഞങ്ങൾക്കും േതാന്നിയിരിക്കുന്നു:
29 വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം, രക്തം,
ശ്വാസംമുട്ടിച്ച െകാന്നവ, ൈലംഗികാധർമം
എന്നിവ നിങ്ങൾ വർജിക്കണം; ഈ
കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നല്ലത.്
നിങ്ങൾക്കുശുഭാശംസകൾ!

30 അങ്ങെന അവർ വിടവാങ്ങി,
അേന്ത്യാക്യയിെലത്തി; സഭെയ കൂട്ടിവരുത്തി
കത്തു െകാടുത്തു. 31 ജനങ്ങൾ അതു
വായിച്ച് അതിെല േ്രപാത്സാഹജനകമായ
സേന്ദശംനിമിത്തം ആനന്ദിച്ച . 32 ്രപവാചകന്മാർ
ആയിരുന്ന യൂദായും ശീലാസും
അേനകം വചനങ്ങളാൽ സേഹാദരങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ
ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 33 കുെറക്കാലംകൂടി
അവിെട താമസിച്ചേശഷം, തങ്ങെള അയച്ച
െജറുശേലമിെലസേഹാദരങ്ങള െടഅടുേത്തക്ക്
സമാധാനാശംസേയാെട സേഹാദരന്മാർ അവെര
തിരിെക അയച്ച . 34-35 എന്നാൽ, പൗേലാസും
ബർന്നബാസും അേന്ത്യാക്യയിൽത്തെന്ന
തുടർന്നു. അവിെട അവരും അവേരാെടാപ്പം
മറ്റ പലരുംകർത്താവിെന്റവചനംപഠിപ്പിക്കുകയും
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്രപസംഗിക്കുകയും െചയ്തുേപാന്നു.
പൗേലാസും ബർന്നബാസുംതമ്മിൽ

അഭി്രപായഭിന്നത
36 കുെറ നാള കൾക്കുേശഷം പൗേലാസ്
ബർന്നബാസിേനാട് പറഞ്ഞു, “നാം
കർത്താവിെന്റ വചനം ്രപസംഗിച്ച
പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം മടങ്ങിെച്ചന്നു
സേഹാദരങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും അവരുെട
േക്ഷമം അേന്വഷിക്കുകയുംെചയ്യാം.”
37 മർേക്കാസ് എന്നും േപരുള്ള
േയാഹന്നാെനയും തങ്ങള െടകൂെട
െകാണ്ടുേപാകണെമന്നു ബർന്നബാസ്
ആ്രഗഹിച്ച . 38 എന്നാൽ, ്രപവർത്തനത്തിൽ
തുടർന്നു പെങ്കടുക്കാെത പംഫുല്യയിൽെവച്ച്
അവെര ഉേപക്ഷിച്ച േപായ ഒരാെള
കൂെടെക്കാണ്ടുേപാകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന്
പൗേലാസ് അഭി്രപായെപ്പട്ട . 39 അവർതമ്മിൽ
ശക്തമായ അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായിട്ട്
പരസ്പരം േവർപിരിഞ്ഞു. ബർന്നബാസ്
മർേക്കാസിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ൈസ്രപസിേലക്കു കപ്പലിൽ യാ്രതയായി,
40 എന്നാൽ പൗേലാസ്, സേഹാദരങ്ങളാൽ
കർത്താവിെന്റ കൃപയിൽ ഭരേമൽപ്പിക്കെപ്പട്ട്
ശീലാസിെനയുംകൂട്ടി യാ്രതയായി. 41 അേദ്ദഹം
സിറിയയിലും കിലിക്യയിലും കൂെട സഞ്ചരിച്ച്
സഭകെളവിശ്വാസത്തിൽഉറപ്പിച്ച .

16
തിേമാത്തിേയാസ് പൗേലാസിേനാടും

ശീലാസിേനാടും േചരുന്നു
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1അേദ്ദഹംെദർബ,ലുസ്്രതഎന്നീപട്ടണങ്ങളിൽ
െചന്നു. ലുസ്്രതയിൽ തിേമാത്തിേയാസ്
എന്നു േപരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അയാള െടഅമ്മ (േയശു്രകിസ്തുവിൽവിശ്വാസം
അർപ്പിച്ച) ഒരു െയഹൂദ വിശ്വാസിനിയും പിതാവ്
്രഗീക്കുകാരനും ആയിരുന്നു. 2 ലുസ്്രതയിലും
ഇേക്കാന്യയിലുമുള്ള സേഹാദരങ്ങള െട ഇടയിൽ
അയാൾ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നു.
3 അയാള ംകൂടി േപാരണെമന്ന് പൗേലാസ്
ആ്രഗഹിച്ച . തിേമാത്തിേയാസിെന്റ
പിതാവ് ്രഗീക്കുകാരെനന്ന് ആ ്രപേദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്ന െയഹൂദർ എല്ലാവരും
അറിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് പൗേലാസ് അവെര
ഓർത്ത് അയാൾക്കു പരിേച്ഛദനം നടത്തി.
4 അവർ പട്ടണംേതാറും സഞ്ചരിക്കുകയും
വിശ്വാസികൾ അനുവർത്തിേക്കണ്ടതിന്
െജറുശേലമിലുള്ള അെപ്പാസ്തലന്മാരും
സഭാമുഖ്യന്മാരുംകൂടിെയടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ
അവെര ഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 5അങ്ങെന
സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിെപ്പട്ട ം
എണ്ണത്തിൽദിനം്രപതി വർധിച്ച മിരുന്നു.

പൗേലാസിന് മക്കേദാന്യക്കാരെനക്കുറിച്ച ള്ള
ദർശനം

6 പൗേലാസും കൂെടയുള്ളവരുംകൂടി ്രഫുഗ്യ,
ഗലാത്യ എന്നീ ്രപേദശങ്ങളിലൂെട യാ്രതെചയ്തു;
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ വചനം ്രപസംഗിക്കരുെതന്നു
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവെര വിലക്കിയിരുന്നു.
7 മുസ്യാ്രപവിശ്യയുെട അതിർത്തിയിെലത്തിയ
അവർ ബിഥുന്യാ്രപവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി



അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 16:8 lxxxvii അെപ്പാ.്രപവൃത്തികൾ 16:14

യാ്രതെചയ്തു; എന്നാൽ, േയശുവിെന്റ
ആത്മാവ് അവിെട ്രപേവശിക്കാൻ അവെര
അനുവദിച്ചില്ല. 8 അതുെകാണ്ട് അവർ മുസ്യ
കടന്ന് േ്രതാവാസിൽ* എത്തി. 9 രാ്രതിയിൽ,
“മക്കേദാന്യയിേലക്കു വന്നു ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ” എന്ന് ഒരു മക്കേദാന്യക്കാരൻ
നിന്നു യാചിക്കുന്നതായി പൗേലാസിന് ഒരു
ദർശനമുണ്ടായി. 10 ദർശനെത്തത്തുടർന്ന,്
മക്കേദാന്യേരാടു സുവിേശഷം ്രപസംഗിക്കാൻ
ൈദവം ഞങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഞങ്ങൾക്കു േബാധ്യമായി; അവിേടക്കു
യാ്രതതിരിക്കാൻഞങ്ങൾഉടെന ഒരുങ്ങി.
ലുദിയായുെട മാനസാന്തരം

11 ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ
യാ്രതെചയ്ത് േനേര സെമാെ്രതസ് ദ്വീപിേലക്കും
പിേറ്റന്നാൾ നവെപാലിയിേലക്കും േപായി.
12 അവിെടനിന്നു ഫിലിപ്പിയയിേലക്ക്
യാ്രതെചയ്തു. അത് ഒരു േറാമൻ േകാളനിയും
മക്കേദാന്യ്രപവിശ്യയിെല ഒരു ്രപമുഖ നഗരവും
ആയിരുന്നു. അവിെട ഞങ്ങൾ കുെറനാൾ
താമസിച്ച .

13 ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ
നഗരകവാടത്തിനു പുറത്ത് പുഴവക്കത്ത്
െചന്നു. അവിെട ്രപാർഥിക്കാൻ ഒരു
സ്ഥലം കെണ്ടത്താെമന്നു ഞങ്ങൾ കരുതി.
ഞങ്ങൾ അവിെട ഇരുന്ന് പുഴവക്കത്തു
കൂടിവന്ന സ്്രതീകേളാടു സംസാരിച്ച .
14 േകട്ട െകാണ്ടിരുന്നവരിൽ ലുദിയാ

* 16:8 മുസ്യയിെലതുറമുഖപട്ടണമാണ് േ്രതാവാസ.്
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എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്്രതീയുണ്ടായിരുന്നു.
തുയൈഥരാപട്ടണക്കാരിയായ അവൾ
ഊതനിറമുള്ള പട്ട വസ്്രതങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവള ം
ൈദവഭക്തയുമായിരുന്നു. പൗേലാസിെന്റ
സേന്ദശംസ്വീകരിക്കാനായി കർത്താവ്അവള െട
ഹൃദയം തുറന്നു. 15അവള ം കുടുംബാംഗങ്ങള ം
സ്നാനേമറ്റ . തുടർന്ന് ഞങ്ങെള അവള െട
വീട്ടിേലക്കു ക്ഷണിച്ച െകാണ്ട,് “നിങ്ങൾ എെന്ന
കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തെയന്നു കരുതുെന്നങ്കിൽ
വന്ന് എെന്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം” എന്ന്
ഞങ്ങേളാട് നിർബന്ധപൂർവംഅേപക്ഷിച്ച .

പൗേലാസും ശീലാസും കാരാഗൃഹത്തിൽ
16 ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ്രപാർഥനാസ്ഥലേത്തക്കു
േപാകുേമ്പാൾ ഒരു അടിമെപ്പൺകുട്ടിെയ
കണ്ടു. അവെള ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചിരുന്നു;
അതിെന്റസഹായത്താൽഭാവി ്രപവചിച്ച െകാണ്ട്
അവൾ അവള െട യജമാനന്മാർക്കു ധാരാളം
പണം സമ്പാദിച്ച െകാടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
17 ഈ െപൺകുട്ടി പൗേലാസിെനയും
ഞങ്ങെളല്ലാവെരയും പിൻതുടരുകയും “ഈ
മനുഷ്യർ പരേമാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
ദാസന്മാരാണ,് രക്ഷ്രപാപിക്കാനുള്ള വഴി
ഇവർ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു,”
എന്നിങ്ങെന വിളിച്ച പറയുകയും െചയ്തു.
18 അവൾ ഇക്കാര്യം കുെറനാൾ തുടർന്നു.
ഒടുവിൽ, ശല്യം സഹിക്കവയ്യാെത പൗേലാസ്
അവള െടേനർക്കു തിരിഞ്ഞ,് അവളിൽ
ആവസിച്ചിരുന്ന ആത്മാവിേനാട,് “ഇവളിൽനിന്ന്
പുറത്തുേപാകാൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
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നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. തൽക്ഷണം ആ ആത്മാവ്
അവെളവിട്ട േപായി.

19തങ്ങള െട ധനാഗമമാർഗം നഷ്ടമായി എന്നു
മനസ്സിലാക്കിയ ആ അടിമെപ്പൺകുട്ടിയുെട
യജമാനന്മാർ പൗേലാസിെനയും ശീലാസിെനയും
പിടികൂടി; അധികാരികള െടമുമ്പിൽ
നിർേത്തണ്ടതിനു ചന്തസ്ഥലേത്തക്കു
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുേപായി. 20 അവെര
ന്യായാധിപന്മാരുെടമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്ന,് “ഈ
മനുഷ്യർ െയഹൂദന്മാരാണ;് 21 േറാമാക്കാരായ
നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാേനാ ആചരിക്കാേനാ
നിയമം അനുവദിക്കാത്ത സ്രമ്പദായങ്ങൾ
്രപചരിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഇവർ നഗരത്തിൽ
കലക്കമുണ്ടാക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 പൗേലാസിനും ശീലാസിനും േനേരയുണ്ടായ
അ്രകമത്തിൽ പുരുഷാരവും കൂട്ട േചർന്നു.
അവരുെട വസ്്രതം ഉരിഞ്ഞ് അവെര
േകാലുെകാണ്ട് അടിക്കാൻ ന്യായാധിപന്മാർ
കൽപ്പന നൽകി. 23 അങ്ങെന
അവെര ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു നിഷ്ഠുരമായി
അടിപ്പിച്ചേശഷം കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും
ജയിലധികാരിേയാട് അവെര ഭ്രദമായി
സൂക്ഷിക്കാൻ നിർേദശിക്കുകയും െചയ്തു.
24 ഉത്തരവു ലഭിച്ചതനുസരിച്ച്, അയാൾ അവെര
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ ഉള്ളറയിലാക്കി അവരുെട
കാൽആമത്തിലിട്ട ബന്ധിച്ച .

25 അർധരാ്രതിേയാെട പൗേലാസും
ശീലാസും ്രപാർഥിക്കുകയും ൈദവത്തിനു
സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും െചയ്തു.
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തടവുകാർ അത് ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
26 െപെട്ടന്ന,് ശക്തമാെയാരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി.
കാരാഗൃഹത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി.
ഉടൻതെന്ന, കാരാഗൃഹവാതിലുകൾ മലർെക്ക
തുറന്നു. എല്ലാവരുെടയും ചങ്ങലകൾ
അഴിഞ്ഞു. 27 ജയിലധികാരി ഉണർന്നു;
വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുന്നതുകണ്ട,്
തടവുകാർ രക്ഷെപ്പട്ട എന്നു വിചാരിച്ച്
വാൾ ഊരി തെന്നത്താൻ െകാല്ലാൻ ഭാവിച്ച .
28അേപ്പാൾ പൗേലാസ,് “താങ്കൾ ഒരു േദാഷവും
െചയ്യരുത,്ഞങ്ങെളല്ലാവരുംഇവിെടയുണ്ട”്എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

29 അയാൾ, വിളക്കു െകാണ്ടുവരാൻ
ആവശ്യെപ്പട്ട ; അകേത്തക്ക് ഓടിെച്ചന്ന്
വിറച്ച െകാണ്ടു പൗേലാസിെന്റയും
ശീലാസിെന്റയും മുമ്പാെക വീണു. 30 അവെര
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നിട്ട്, “യജമാനന്മാേര,
രക്ഷ്രപാപിക്കാൻഞാൻഎന്തു െചയ്യണം?” എന്ന്
അവേരാടു േചാദിച്ച .

31അതിന് അവർ, “കർത്താവായ േയശുവിൽ
വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ രക്ഷ്രപാപിക്കും—
നീമാ്രതമല്ല നിെന്റ കുടുംബവും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 32 പിന്നീട് അവർ അയാേളാടും
അയാള െട കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവേരാടും
കർത്താവിെന്റ വചനം ്രപസംഗിച്ച . 33 രാ്രതിയുെട
ആസമയത്തുതെന്നഅയാൾ പൗേലാസിെനയും
ശീലാസിെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട
മുറിവുകൾ കഴുകി. എ്രതയുംേവഗം അയാള ം
കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സ്നാനേമറ്റ .
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34 ജയിലധികാരി അവെര തെന്റ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് അവർക്കു സദ്യെയാരുക്കി.
ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ,
അയാൾകുടുംബാംഗങ്ങൾഎല്ലാവേരാടുംേചർന്ന്
ആനന്ദിച്ച .

35 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ, ന്യായാധിപന്മാർ
കാരാഗൃഹ്രപമാണിയുെട അടുേത്തക്ക്
േസവകെര അയച്ച , “ആ മനുഷ്യെര
വിട്ടയേച്ചക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 36 അയാൾ
പൗേലാസിേനാടു പറഞ്ഞു, “താങ്കെളയും
ശീലാസിെനയും ജയിൽേമാചിതരാക്കാൻ
ന്യായാധിപന്മാർ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്കു േപാകാൻ അനുവാദം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ സമാധാനേത്താെട
േപാകുക.”

37 “േറാമൻ പൗരന്മാരായ ഞങ്ങെള
വിസ്തരിക്കാെത അവർ പരസ്യമായി
അടിപ്പിക്കുകയും തടവിലാക്കുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, രഹസ്യമായി
ഞങ്ങെള പറഞ്ഞയയ്ക്കുേന്നാ?
അങ്ങെനയല്ല; അവർതെന്ന വന്നു ഞങ്ങെള
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകെട്ട,” എന്നായിരുന്നു
പൗേലാസ് േസവകേരാട് പറഞ്ഞത.്

38 േസവകർ ഈ കാര്യം ന്യായാധിപന്മാെര
അറിയിച്ച ; പൗേലാസും ശീലാസും േറാമൻ
പൗരന്മാെരന്നു േകട്ടിട്ട്അവർസം്രഭമിച്ച . 39അവർ
വന്ന് അവെര സമാധാനിപ്പിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിനു
പുറേത്തക്ക് ആനയിച്ച െകാണ്ട,് നഗരം
വിട്ട േപാകണെമന്ന് അവേരാടേപക്ഷിച്ച .
40 കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്ന
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പൗേലാസും ശീലാസും ലുദിയായുെട വീട്ടിേലക്കു
േപായി. അവിെട അവർ സേഹാദരങ്ങെള കണ്ട്
അവെര ൈധര്യെപ്പടുത്തിയേശഷം മുേന്നാട്ട
യാ്രതയായി.

17
െതസ്സേലാനിക്യയിൽ

1 പൗേലാസും ശീലാസും അംഫിെപ്പാലിസ്
അെപ്പാേലാന്യ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽക്കൂടി
യാ്രതെചയ്ത് െതസ്സേലാനിക്യയിെലത്തി;
അവിെട െയഹൂദരുെട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 പൗേലാസ് തെന്റ പതിവനുസരിച്ച്
അവിെടേപ്പായി. മൂന്നു ശബ്ബത്തുകളിൽ
തിരുെവഴുത്തുകെള ആധാരമാക്കി
അവിെടയുള്ളവരുമായി സംവാദത്തിേലർെപ്പട്ട ;
3 ്രകിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിച്ചേശഷം
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടത്
ആവശ്യമായിരുന്നുെവന്നും “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
്രപസംഗിക്കുന്നഈ േയശുതെന്നയാണ് ്രകിസ്തു,”
എന്നുംഅേദ്ദഹംഅവർക്കു വിശദീകരിക്കുകയും
സമർഥിക്കുകയും െചയ്തു. 4 അവരിൽ
ചിലർക്കും ൈദവഭക്തിയുള്ള അേനകം
്രഗീക്കുകാർക്കും മാന്യസ്്രതീകളിൽ പലർക്കും
ഇതു േബാധ്യമായി. അവർ പൗേലാസിേനാടും
ശീലാസിേനാടും േചർന്നു.

5 എന്നാൽ, ചില െയഹൂദർ
അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്നു; അവർ
ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് കുെറ ഗുണ്ടകെള
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി പട്ടണത്തിൽ ഒരു ലഹള
ഉണ്ടാക്കിച്ച . പൗേലാസിെനയും
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ശീലാസിെനയും കണ്ടുപിടിച്ച ജനമധ്യത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി അവർ യാേസാെന്റ
വീട് വളഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ, അവെര
കെണ്ടത്താൻകഴിയാെതവന്നേപ്പാൾ അവർ
യാേസാെനയും മറ്റ ചില സേഹാദരന്മാെരയും
നഗരാധികാരികള െട മുന്നിേലക്കു
വലിച്ചിഴച്ച െകാണ്ടുവന്നു. “ഭൂേലാകെത്ത
കീഴ ്േമൽ മറിച്ചവർ ഇതാ ഇവിെടയും
എത്തിയിരിക്കുന്നു; 7 യാേസാൻ അവെര
സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. േയശുഎന്നു േപരുള്ള
മെറ്റാരു രാജാവുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞ് ഇവെരല്ലാവരും
ൈകസറുെട ഉത്തരവുകെള ധിക്കരിക്കുന്നു,”
അവർവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 8ഇതു േകട്ട് ജനക്കൂട്ടവും
നഗരാധികാരികള ം അസ്വസ്ഥരായി. 9എങ്കിലും
ജാമ്യത്തുക െകട്ടിെവപ്പിച്ചിട്ട് യാേസാെനയും
മറ്റ ള്ളവെരയും േമാചിപ്പിച്ച .

െബേരാവയിൽ
10 രാ്രതിയായ ഉടെന സേഹാദരങ്ങൾ
പൗേലാസിെനയും ശീലാസിെനയും
െബേരാവയിേലക്കു യാ്രതയാക്കി. അവിെട
എത്തിയേശഷം അവർ െയഹൂദരുെട
പള്ളിയിൽ െചന്നു. 11 െബേരാവക്കാർ
െതസ്സേലാനിക്യയിലുള്ളവെരക്കാൾ
ൈവശിഷ്ട്യമുള്ളവരായിരുന്നു; അവർ വളെര
താത്പര്യേത്താെട വചനം സ്വീകരിക്കുകയും
അതു ശരിയാേണാ എന്നറിയാൻ ദിനം്രപതി
തിരുെവഴുത്തുകൾ പരിേശാധിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. 12 െയഹൂദരിൽ അേനകരും
അതുേപാെലതെന്ന ്രഗീക്കുകാരിൽ ്രപമുഖരായ
അേനകവനിതകള ം പുരുഷന്മാരും വിശ്വസിച്ച .
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13 പൗേലാസ് െബേരാവയിൽ ൈദവവചനം
്രപസംഗിക്കുെന്നന്നു േകട്ട െതസ്സേലാനിക്യയിെല
െയഹൂദർ അവിെടയും െചന്നു
ജനക്കൂട്ടെത്ത ഇളക്കി ്രപേക്ഷാഭമുണ്ടാക്കി.
14 സേഹാദരങ്ങൾ ഉടെനതെന്ന പൗേലാസിെന
കടൽത്തീരേത്തക്കയച്ച ; ശീലാസും
തിേമാത്തിേയാസും െബേരാവയിൽത്തെന്ന
തുടർന്നു. 15 പൗേലാസിന് അകമ്പടിയായി
കൂെടേപ്പായവർ അേദ്ദഹെത്ത അേഥനയിൽ*
എത്തിച്ച . ശീലാസും തിേമാത്തിേയാസും
കഴിയുന്ന്രത േവഗത്തിൽ തെന്റയടുക്കൽ
വന്നുേചരണെമന്ന പൗേലാസിെന്റ നിർേദശവും
വാങ്ങിഅവർ മടങ്ങിേപ്പായി.
പൗേലാസ്അേഥനയിൽ

16പൗേലാസ്അവെര ്രപതീക്ഷിച്ച് അേഥനയിൽ
കഴിയുേമ്പാൾ, നഗരം വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകണ്ട് വളെര
അസ്വസ്ഥനായി. 17 അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
പള്ളിയിൽെവച്ച് െയഹൂദേരാടും ൈദവഭക്തരായ
്രഗീക്കുകാേരാടും, ചന്തസ്ഥലത്തുെവച്ച്
അവിെട വന്നുേപാകുന്നവേരാടും ദിനം്രപതി
സംവാദം നടത്തിേപ്പാന്നു. 18 എപ്പിക്കൂര്യരും
േസ്റ്റായിക്കരുമായ† ഒരുകൂട്ടം തത്ത്വചിന്തകന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താടു തർക്കിച്ച . “എന്താണ് ഈ
വിടുവായൻ പറയാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത?്” എന്നു
ചിലർ േചാദിച്ച . “ഇയാൾ അന്യൈദവങ്ങെള

* 17:15 അതായത്,ഏതൻസിൽ † 17:18 തിന്നുക,കുടിക്കുക,
ആനന്ദിക്കുക എന്ന ചിന്താഗതിേയാെട ജീവിക്കുന്നതാണ്
എപ്പിക്കൂര്യനിസം;ലൗകികാസക്തികളിൽനിന്നുള്ളവിരക്തിേയാെട
ജീവിക്കുന്നതാണ് േസ്റ്റായിസം.
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്രപചരിപ്പിക്കുന്നവൻ ആെണന്നു
േതാന്നുന്നു,” മറ്റ ചിലർ അഭി്രപായെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹം േയശു്രകിസ്തുവിെനയും
പുനരുത്ഥാനെത്തയുംപറ്റിയുള്ള സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ചതുെകാണ്ടാണ് അവർ ഇെതല്ലാം
പറഞ്ഞത.് 19 പിന്നീട് അവർ അേദ്ദഹെത്ത
അരേയാപാഗസ് എന്ന സ്ഥാനേത്തക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവിെടെവച്ച് അവർ,
“താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ
ഉപേദശം എെന്തന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ
കഴിയുേമാ? 20താങ്കൾചില വിചി്രതആശയങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട െചവിയിേലക്കു കടത്തിവിടുന്നു.
അവയുെട അർഥം എന്താെണന്നറിയാൻ
ഞങ്ങൾക്കാ്രഗഹമുണ്ട”് എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു. 21 (ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നതിനും ചർച്ചെചയ്യന്നതിനുമല്ലാെത
യാെതാന്നിനും അേഥനർക്കും അവിെട
താമസിച്ചിരുന്ന വിേദശികളായ മറ്റള്ളവർക്കും
സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല.)

22 അരേയാപാഗസ് എന്ന സ്ഥാനത്ത്
എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട് പൗേലാസ് ഇങ്ങെന
്രപസംഗിച്ച : “അേഥനയിെല ജനങ്ങേള, നിങ്ങൾ
എല്ലാവിധത്തിലും വളെര മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാണ്
എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 23 ഞാൻ
ചുറ്റിനടന്ന് നിങ്ങള െട ആരാധ്യവസ്തുക്കൾ
നിരീക്ഷിച്ച വരുേമ്പാൾ,

അജ്ഞാതേദവന്,
എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബലിപീഠം എെന്റ
്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ട . നിങ്ങൾ അജ്ഞതയിൽ
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ആരാധിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ
േപാകുന്നത:്

24 “്രപപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലതും
സൃഷ്ടിച്ചത് ൈദവമാണ.് അവിടന്ന്
ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
അധിപനാകുന്നു. മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ
നിർമിതമായ ആലയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നയാളല്ല
സർേവശ്വരൻ. 25 അവിടന്ന് എല്ലാവർക്കും
ജീവെന്റയും ശ്വാസത്തിെന്റയുംമാ്രതമല്ല
സർവനന്മകള െടയും ദാതാവാകുകയാൽ,
അവിടേത്തക്ക് എെന്തങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവൻ
എന്നതുേപാെല മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ
പരിചരിേക്കണ്ടതില്ല. 26 ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും
അധിവസിക്കാൻ ഏകമനുഷ്യനിൽനിന്ന്
അവിടന്ന് സകലജനതെയയും ഉളവാക്കി;
അവർക്കു ജീവിക്കാനുള്ള കാലാവധികള ം
കൃത്യമായസ്ഥലങ്ങള ം നിർണയിച്ച . 27 മനുഷ്യർ
ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കാനും സാധ്യെമങ്കിൽ
ആ അേന്വഷണത്തിലൂെട ൈദവെത്ത
കെണ്ടത്താനുമാണ് ഇങ്ങെന െചയ്തിരിക്കുന്നത.്
എന്നാൽ അവിടന്ന് നമ്മിൽ ആരിൽനിന്നും
വിദൂരസ്ഥനല്ല. 28 ‘ൈദവത്തിൽത്തെന്നയാണ്
നാം ജീവിക്കുന്നതും ചലിക്കുന്നതും
സ്ഥിതിെചയ്യന്നതും.’ നിങ്ങള െടതെന്ന
ചില കവിവര്യന്മാർ, ‘നാം അവിടെത്ത
സന്താനങ്ങളാണ്’എന്നുപറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ!

29 “അങ്ങെന നാം ൈദവത്തിെന്റ
സന്താനങ്ങളായിരിക്കുകയാൽ, സ്വർണത്തിേലാ
െവള്ളിയിേലാ കല്ലിേലാ ശില്പചാതുരിേയാെട
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മനുഷ്യൻ രൂപകൽപ്പനെചയ്ത ഒരു
രൂപേത്താടു സദൃശനാണ് ൈദവം എന്നു നാം
ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. 30 കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ
ൈദവം അങ്ങെനയുള്ള അജ്ഞതെയ
അവഗണിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങള െട
പാപങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് ൈദവത്തിേലക്ക്
തിരിയണെമന്ന് അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.
31 അവിടന്ന് നിേയാഗിച്ചിട്ട ള്ള ഒരു
മനുഷ്യനാൽത്തെന്ന േലാകെത്ത
ന്യായംവിധിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ൈദവം
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈദവം നിേയാഗിച്ച ആ
മനുഷ്യെന മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചതിലൂെട,
ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ നിദർശനം നമുക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു.”

32മരിച്ചവരുെടഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിെനക്കുറിച്ച
േകട്ടേപ്പാൾ അവരിൽ ചിലർ പരിഹസിച്ച ;
മറ്റ ചിലേരാ, “ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച്
താങ്കള െട വാക്കുകൾ വീണ്ടും േകൾക്കാൻ
ഞങ്ങളാ്രഗഹിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
33 ഇതിനുേശഷം പൗേലാസ് അരേയാപാഗസ്
സ്ഥാനത്തുനിന്ന് േപായി. 34 ഏതാനുംേപർ
്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് പൗേലാസിെന്റ
അനുചരർ ആയിത്തീർന്നു. അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ,അരേയാപാഗസിെലഅംഗമായിരുന്ന
ദിെയാനുേസ്യാസും ദമരിസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സ്്രതീയും മറ്റ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

18
പൗേലാസ് െകാരിന്തിൽ
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1 ഇതിനുേശഷം പൗേലാസ് അേഥനയിൽനിന്ന്
െകാരിന്തിേലക്കു യാ്രതയായി. 2 അവിെട
അേദ്ദഹം െപാെന്താസ് സ്വേദശിയായ
അക്വിലാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
െയഹൂദെന കണ്ടു. െയഹൂദെരല്ലാം
േറാം വിട്ട െപായ്െക്കാള്ളണെമന്നു
ക്ലൗെദ്യാസ് ച്രകവർത്തി കൽപ്പന
പുറെപ്പടുവിച്ചതനുസരിച്ച് അക്വിലാസ് തെന്റ
ഭാര്യയായ ്രപിസ്കില്ലെയയുംകൂട്ടി ഇറ്റലിയിൽനിന്ന്
െകാരിന്തിൽ ആയിടയ്ക്കു വന്നതായിരുന്നു.
പൗേലാസ് അവെര സന്ദർശിക്കാൻ
െചന്നു. 3 പൗേലാസും അക്വിലാസിെനയും
്രപിസ്കില്ലെയയുംേപാെലതെന്ന ഒരു
കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
പൗേലാസും അവേരാടുകൂെട താമസിച്ച്
േജാലിെചയ്തു. 4 ശബ്ബത്തുേതാറും
അേദ്ദഹം പള്ളിയിൽ െചന്ന് െയഹൂദേരാടും
്രഗീക്കുകാേരാടും സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ച
സംവാദിച്ച് സമർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5 ശീലാസും തിേമാത്തിേയാസും
മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന് വന്നതിനുേശഷം പൗേലാസ്
വചനേഘാഷണത്തിൽത്തെന്ന ്രശദ്ധമുഴുവനും
േക്രന്ദീകരിച്ച െകാണ്ട് േയശുതെന്ന ്രകിസ്തുഎന്ന്
െയഹൂദേരാടു സാക്ഷീകരിച്ച തുടങ്ങി. 6എന്നാൽ,
െയഹൂദർ അേദ്ദഹെത്ത എതിർക്കുകയും
നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വസ്്രതം
കുടഞ്ഞ് ്രപതിേഷധം ്രപകടിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
അവേരാട്, “നിങ്ങള െട രക്തം നിങ്ങള െട
തലേമൽതെന്ന ഇരിക്കെട്ട. ഞാൻ ഇതിൽ
നിരപരാധി, ഇനി ഞാൻ െയഹൂദരല്ലാത്തവരുെട
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അടുക്കേലക്കു േപാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.
7 അതിനുേശഷം പൗേലാസ്
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് സത്യൈദവത്തിെന്റ
ആരാധകനായ തീേത്താസ് യുസ്െതാസിെന്റ
ഭവനത്തിൽ െചന്നു. അത് പള്ളിയുെട
െതാട്ടടുത്തായിരുന്നു. 8 പള്ളിമുഖ്യനായ
്രകിസ്െപാസും അയാള െട കുടുംബത്തിലുള്ള
എല്ലാവരും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച ;
പൗേലാസിെന േകട്ട െകാരിന്ത് നിവാസികളിൽ
വളെരേപ്പരും വിശ്വസിച്ച സ്നാനേമറ്റ .

9 ഒരു രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് പൗേലാസിേനാടു
ദർശനത്തിൽ, “നീ ഭയെപ്പടരുത;് തുടർന്നും
്രപസംഗിക്കുക, മിണ്ടാതിരിക്കരുത.് 10 ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട,് ആരും നിെന്ന
ആ്രകമിക്കുകേയാനിനക്കുഹാനിവരുത്തുകേയാ
ഇല്ല, എനിക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ അേനകരുണ്ട”്
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 11 പൗേലാസ് െകാരിന്ത്
നിവാസികെള ൈദവവചനം പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ട്
ഒന്നരവർഷംഅവിെടതാമസിച്ച .

12 ഗല്ലിേയാൻ അഖായയിെല
ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുേമ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
സംഘടിതരായി പൗേലാസിെനതിേര
തിരിഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത ന്യായാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്നു: 13 “ഈ മനുഷ്യൻ
െയഹൂദനിയമത്തിനു വിപരീതമായ രീതിയിൽ
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യെര
നിർബന്ധിക്കുന്നു,” എന്ന് അവർ ആേരാപണം
ഉന്നയിച്ച .

14 പൗേലാസ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ
ഗല്ലിേയാൻ െയഹൂദേരാട,് “ഇയാൾ െചയ്ത
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എെന്തങ്കിലുംഅപരാധേമാഗുരുതരമായകുറ്റേമാ
സംബന്ധിച്ചാണു െയഹൂദരായ നിങ്ങൾക്കു
പരാതിയുള്ളെതങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമേയാെട
അതു േകൾക്കുമായിരുന്നു. 15 എന്നാൽ,
ഇതു നിങ്ങള െട സ്വന്തം ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വാക്കുകള ം നാമങ്ങള ം സംബന്ധിച്ച ള്ള
്രപശ്നങ്ങളാണ.് ഇതു നിങ്ങൾതെന്ന
പരിഹരിക്കുക. ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു
ന്യായാധിപതിയായിരിക്കാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 16അങ്ങെന
അേദ്ദഹം അവെര േകാടതിമുറിയിൽനിന്ന്
പുറത്താക്കി. 17അേപ്പാൾഅവർ പള്ളിമുഖ്യനായ
േസാസ്തേനസിെന്റേനേര തിരിഞ്ഞ് അയാെള
പിടിച്ച േകാടതിയുെടമുമ്പിൽെവച്ച് അടിച്ച .
എന്നാൽ,ഗല്ലിേയാൻഇെതാന്നും ഗൗനിച്ചില്ല.

്രപിസ്കില്ല,അക്വിലാസ,്അെപ്പാേല്ലാസ്
18 പൗേലാസ് കുെറക്കാലംകൂടി െകാരിന്തിൽ
താമസിച്ച . പിന്നീട് സേഹാദരങ്ങെള
വിട്ട കപ്പൽകയറി സിറിയയിേലക്കു
യാ്രതയായി; ്രപിസ്കില്ലയും അക്വിലാസും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം യാ്രതെചയ്തു.
പൗേലാസിന് ഒരു േനർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട,്
യാ്രതയ്ക്കുമുമ്പ് െകം്രകയയിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹം തല മുണ്ഡനംെചയ്യിച്ച . 19 അവർ
എേഫേസാസിെലത്തി. പൗേലാസ്
്രപിസ്കില്ലെയയും അക്വിലാസിെനയും
അവിെട വിട്ട . അേദ്ദഹം തനിേയ പള്ളിയിൽ
െചന്ന് െയഹൂദേരാടു സംവാദം നടത്തി.
20 തങ്ങേളാടുകൂെട കൂടുതൽ സമയം
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െചലവഴിക്കണെമന്ന് അവർഅേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും
അേദ്ദഹമതു നിരസിച്ച . 21 “ൈദവഹിതെമങ്കിൽ
ഞാൻ മടങ്ങിവരും” എന്നു വിടവാങ്ങുേമ്പാൾ
അവർക്കു വാക്കു െകാടുത്തു. അതിനുേശഷം
എേഫേസാസിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം കപ്പൽകയറി.
22 ൈകസര്യയിൽ കരയ്ക്കിറങ്ങി സഭെയ
അഭിവാദനംെചയ്തേശഷം അേദ്ദഹം
അേന്ത്യാക്യയിേലക്കുയാ്രതയായി.

23 അേന്ത്യാക്യയിൽ കുെറക്കാലം
െചലവഴിച്ചേശഷം പൗേലാസ് അവിെടനിന്നു
യാ്രതതിരിച്ച . ഗലാത്യ, ്രഫുഗ്യ എന്നീ
്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് അവിെടയുള്ള
ശിഷ്യെരവിശ്വാസത്തിൽഉറപ്പിച്ച .

24ആയിടയ്ക്ക് അലക്സാ്രന്തിയ സ്വേദശിയും
അെപ്പാേല്ലാസ് എന്നു േപരുള്ളവനുമായ ഒരു
െയഹൂദൻ എേഫേസാസിെലത്തി. അേദ്ദഹം
വാഗ്മിയും തിരുെവഴുത്തുകെള സംബന്ധിച്ച്
സമ്രഗമായ അറിവുള്ളയാള മായിരുന്നു.
25അേദ്ദഹത്തിന് കർത്താവിെന്റ മാർഗെത്തപ്പറ്റി
്രപേബാധനം ലഭിച്ചിരുന്നു. േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനെത്തപ്പറ്റിമാ്രതേമ അെപ്പാേല്ലാസിന്
അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ള െവങ്കിലും ആത്മാവിൽ
തീക്ഷ്ണതേയാെട ്രപസംഗിക്കുകയും
േയശുവിെനക്കുറിച്ച കൃത്യതേയാെട
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 26 അേദ്ദഹം
പള്ളികളിൽ ൈധര്യേത്താെട ്രപസംഗിച്ച തുടങ്ങി.
്രപിസ്കില്ലയും അക്വിലാസും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപഭാഷണം േകട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത വീട്ടിേലക്കു
ക്ഷണിച്ച . അവർ ൈദവത്തിെന്റ മാർഗം
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കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അേദ്ദഹത്തിനു
വിശദീകരിച്ച െകാടുത്തു.

27 അെപ്പാേല്ലാസ് അഖായയിേലക്കു
േപാകാൻ ആ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ സേഹാദരങ്ങൾ
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതം
െചയ്യണെമന്ന് അവിെടയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക്
കത്തു െകാടുത്തയയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ, ൈദവകൃപയാൽ
വിശ്വാസത്തിേലക്കു വന്നവർക്ക് അേദ്ദഹം
വലിയ സഹായമായിത്തീർന്നു. 28 അേദ്ദഹം
െയഹൂദന്മാരുെട വാദഗതികെള ശക്തിേയാെട
പരസ്യമായി ഖണ്ഡിക്കുകയും േയശുതെന്ന
്രകിസ്തുെവന്നു തിരുെവഴുത്തുകളിലൂെട
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.

19
പൗേലാസ്എേഫേസാസിൽ

1അെപ്പാേല്ലാസ് െകാരിന്തിൽആയിരുന്നേപ്പാൾ,
പൗേലാസ് ്രഗാമാന്തരങ്ങളിലൂെട യാ്രതെചയ്ത്
എേഫേസാസിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. അവിെട ചില
ശിഷ്യന്മാെര കണ്ടുമുട്ടി. അേദ്ദഹം അവേരാടു
േചാദിച്ച , 2 “നിങ്ങൾവിശ്വസിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച േവാ?”

“ഇല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉെണ്ടന്നുേപാലും
ഞങ്ങൾേകട്ടിട്ടില്ല,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.

3 “എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സ്നാനം
ഏതായിരുന്നു?”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

“അത് േയാഹന്നാൻ നൽകിയ സ്നാനം
ആയിരുന്നു,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.
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4 അതിനു പൗേലാസ,് “േയാഹന്നാെന്റ
സ്നാനം മാനസാന്തരസ്നാനമായിരുന്നു.
തെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവനിൽ, അതായത,്
േയശുവിൽ, വിശ്വസിക്കണെമന്ന് േയാഹന്നാൻ
ജനങ്ങെള ഉപേദശിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ അവർ കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ സ്നാനേമറ്റ .
6 പൗേലാസ് അവരുെടേമൽ ൈകകൾ
െവച്ചേപ്പാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുെടേമൽ
വന്നു; വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും
്രപവചിക്കുകയും െചയ്തു. 7 അവെരല്ലാംകൂടി
പ്രന്തേണ്ടാളംേപർആയിരുന്നു.

8 പൗേലാസ് മൂന്നുമാസംവെര അവിെടയുള്ള
െയഹൂദപ്പള്ളിയിൽെച്ചന്ന് സൈധര്യം
്രപസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണവിശ്വാസം
വരത്തക്കവണ്ണം ൈദവരാജ്യെത്തക്കുറിച്ച്
തർക്കിക്കുകയും െചയ്തു. 9 എന്നാൽ,
ചിലർ വിശ്വസിക്കാെത കഠിനഹൃദയരായി
ഈ മാർഗെത്ത സമൂഹമേധ്യ നിന്ദിച്ച .
അതുെകാണ്ട് പൗേലാസ് അവെര വിട്ടിട്ട്
ശിഷ്യന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടു തുറെന്നാസിെന്റ
പാഠശാലയിൽ ദിനം്രപതി ചർച്ചകൾ നടത്തി.
10 ഇത് രണ്ടുവർഷംവെര തുടർന്നു. അതിെന്റ
ഫലമായി ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
എല്ലാ െയഹൂദരും ്രഗീക്കുകാരും കർത്താവിെന്റ
വചനം േകൾക്കാനിടയായി.

11ൈദവംപൗേലാസിലൂെടഅസാധാരണങ്ങളായ
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ െചയ്തു.
12 അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്പർശനേമറ്റ
തൂവാലയും േമൽവസ്്രതവും െകാണ്ടുവന്നു
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േരാഗികള െടേമൽ ഇടുേമ്പാൾ അവരുെട
േരാഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുകയും ദുരാത്മാക്കൾ
വിട്ട േപാകുകയും െചയ്തു.

13 ഭൂേതാച്ചാടനം നടത്തിെക്കാണ്ട്
ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ചില െയഹൂദർ, ദുരാത്മാവു
ബാധിച്ച ചിലെര േയശുവിെന്റ നാമം ഉപേയാഗിച്ച
സൗഖ്യമാക്കാൻ ്രശമിച്ച . “പൗേലാസ്
്രപസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാടു പുറത്തുേപാകാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നു,” എന്നാണവർ പറഞ്ഞുവന്നത.്
14 ഒരു പുേരാഹിതമുഖ്യനായ സ്േകവാ
എന്ന െയഹൂദെന്റ ഏഴു പു്രതന്മാരായിരുന്നു
ഇങ്ങെന െചയ്തത്. 15 ദുരാത്മാവ് അവേരാട്,
“േയശുവിെന എനിക്കറിയാം, പൗേലാസിെനയും
എനിക്കറിയാം, എന്നാൽ നിങ്ങളാര?്” എന്നു
േചാദിച്ചിട്ട്, 16 ദുരാത്മാവുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ
അവരുെടേമൽ ചാടിവീണ് അവെര കീഴടക്കി.
അവർ നഗ്നരും മുറിേവറ്റവരുമായി വീട്ടിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്ക്ഓടിേപ്പാേകണ്ടിവന്നു.

17 എേഫേസാസിൽ വസിച്ചിരുന്ന െയഹൂദരും
്രഗീക്കുകാരും ഇത് അറിഞ്ഞു. അവെരല്ലാവരും
ഭയെപ്പട്ട . കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമം
അത്യന്തം മഹത്ത്വെപ്പട്ട . 18 വിശ്വസിച്ചവരിൽ
പലരും വന്ന് തങ്ങള െട ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾ
പരസ്യമായി ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 19 ക്ഷു്രദ്രപേയാഗം
നടത്തിവന്നവർ തങ്ങള െട പുസ്തകച്ച രുള കൾ
െകാണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാൺെക
അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ആ ചുരുള കള െട വില
കണക്കാക്കിയേപ്പാൾ അതിെന്റ ആെക
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തുക അൻപതിനായിരം ്രദഹ്മയായിരുന്നു.*
20ഇങ്ങെനകർത്താവിെന്റവചനംഎല്ലായിടത്തും
്രപചരിക്കുകയും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

21 ഇവെയല്ലാം സംഭവിച്ചതിനുേശഷം
പൗേലാസ് മക്കേദാന്യയിലും അഖായയിലുംകൂടി
യാ്രതെചയ്ത് െജറുശേലമിേലക്ക്
േപാകാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച .
“അവിെടെച്ചന്നതിനുേശഷം എനിക്കു േറാമിലും
േപാകണം,” എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 22 തെന്റ
സഹായികളിൽതിേമാത്തിേയാസ,്എരസ്െതാസ്
എന്ന രണ്ടുേപെര മക്കേദാന്യയിേലക്ക് അയച്ചിട്ട്
അേദ്ദഹം കുെറക്കാലംകൂടി ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ
താമസിച്ച .
എേഫേസാസിെല ലഹള

23ആ കാലത്ത് ്രകിസ്തുമാർഗത്തിെന്റേപരിൽ
വലിയ ലഹളയുണ്ടായി. 24 െവള്ളിെകാണ്ട്
അർെത്തമിസ് േദവിയുെട േക്ഷ്രതരൂപങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െദേമ്രതിെയാസ് എന്ന
െവള്ളിപ്പണിക്കാരൻ ശില്പികൾക്കു ധാരാളം
െതാഴിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. 25 അയാൾ
അവെരയും അേതെതാഴിൽ െചയ്തിരുന്ന
മറ്റ പണിക്കാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടിയിട്ട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, “സുഹൃത്തുക്കേള, ഈ
െതാഴിലിൽനിന്ന് നമുക്കു നല്ല ആദായം
ലഭിക്കുെന്നന്ന്നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ! 26എന്നാൽ,
ഈ പൗേലാസ് ഇവിെട എേഫേസാസിലും
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള

* 19:19 ഒരു ്രദഹ്മഒരു ദിവസെത്തേവതനത്തിന് തുല്യം.
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ഒട്ടധികം ആള കേളാട,് ‘മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ
ൈദവങ്ങൾ ൈദവങ്ങേള അല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെര വശീകരിച്ച് വഴിെതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് നിങ്ങൾ കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നേല്ലാ. 27 നമ്മുെട െതാഴിലിനുള്ള
്രപസക്തി നഷ്ടമാകുെമന്നുമാ്രതമല്ല,
മഹാേദവിയായ അർെത്തമിസിെന്റ
േക്ഷ്രതം അപമാനിതമായിത്തീരും എന്ന
അപകടംകൂടി ഇതിലുണ്ട്; ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ
എല്ലായിടത്തുംമാ്രതമല്ല, േലാകെമമ്പാടും
ഭജിക്കെപ്പടുന്ന ഈ േദവിയുെട ്രപതാപം
നഷ്ടെപ്പടാനും ഇതുമൂലം ഇടയാകും.”

28 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ േ്രകാധം
നിറഞ്ഞവരായി, “എേഫസ്യരുെട അർെത്തമിസ്
േദവി, മഹതിയാം േദവി!” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ
ആർത്തുവിളിച്ച . 29 െപെട്ടന്ന് പട്ടണംമുഴുവൻ
സംഘർഷഭരിതമായി. മക്കേദാന്യയിൽനിന്ന്
പൗേലാസിെന്റ സഹയാ്രതികരായി വന്നിരുന്ന
ഗാെയാസിെനയും അരിസ്തർെഹാസിെനയും
പിടിച്ച െകാണ്ട് ജനങ്ങൾ ൈമതാനത്തിേലക്ക്
ഒരുമിച്ച തള്ളിക്കയറി. 30 പൗേലാസിനും
ജനക്കൂട്ടത്തിേലക്കുെചല്ലാൻആ്രഗഹമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
ശിഷ്യന്മാർ അത് അനുവദിച്ചില്ല.
31 ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല ചില അധികാരികള ം
പൗേലാസിെന്റ സ്േനഹിതരുമായിരുന്ന ചിലർ,
അേദ്ദഹം ൈമതാനത്തിേലക്കു കടന്നുെചല്ലാൻ
തുനിയരുെതന്നേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട് സേന്ദശം
െകാടുത്തയച്ച .

32 ജനക്കൂട്ടം ആെക കലക്കത്തിലായി.
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ഒരുകൂട്ടർ ഒരുവിധത്തിലും മറ്റ ചിലർ
മറ്റ വിധത്തിലും ആർത്തുവിളിച്ച .
അവരിൽ മിക്കവർക്കും തങ്ങൾ
വന്നുകൂടിയെതന്തിെനന്നുേപാലും
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 33 െയഹൂദർ
അെലക്സന്തെറ മുന്നിേലക്കു
തള്ളിെക്കാണ്ടുവന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ
ഉച്ചത്തിൽ അയാേളാട് എെന്താെക്കേയാ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ജനത്തിനുമുമ്പിൽ
ന്യായവാദം നടത്താൻ ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്
അയാൾ അവേരാടു നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കാൻ
ആംഗ്യംകാട്ടി. 34 എന്നാൽ, അയാൾ
ഒരു െയഹൂദനാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെരല്ലാവരുംകൂടിേച്ചർന്ന,് “എേഫസ്യരുെട
അർെത്തമിസ് േദവി, മഹതിയാം േദവി!”
എന്ന് രണ്ടുമണിക്കൂേറാളം ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.

35 നഗരഗുമസ്തൻ ജനക്കൂട്ടെത്ത
ശാന്തമാക്കിെക്കാണ്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“എേഫേസാസ് നിവാസികേള, എേഫേസാസ്
നഗരം മഹതിയായ അർെത്തമിസ്
മഹാേദവിയുെട േക്ഷ്രതത്തിെന്റയും
സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വീണ അർെത്തമിസ്
്രപതിമയുെടയും സംരക്ഷകയാെണന്നുള്ളത്
എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമല്ലേയാ?
36 ഈ വസ്തുതകൾ അനിേഷധ്യമായിരിക്കുന്ന
സ്ഥിതിക്ക്, നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരിക്കുകയും
തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യാതിരിക്കുകയും
േവണം. 37 ഈ മനുഷ്യെര നിങ്ങൾ
ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
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ഇവർ, േക്ഷ്രതങ്ങൾ കവർച്ചെചയ്യ കേയാ
നമ്മുെട േദവിെയ ദുഷിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല. 38 െദേമ്രതിെയാസിനും
സഹശില്പികൾക്കും ആരുെടെയങ്കിലും
േനർക്ക് എെന്തങ്കിലും പരാതിയുെണ്ടങ്കിൽ,
േകാടതികൾ തുറന്നിട്ട ണ്ട്; അവിെട
ന്യായംവിധിക്കാൻ ഭരണാധികാരികള മുണ്ട.്
അവിെട അവർക്ക് ആേരാപണങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ.് 39 കൂടുതലായി
എെന്തങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളപക്ഷം
അത് ഒരു നിയമാനുസൃതസഭയിൽ
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ.് 40 ഈ
സ്ഥിതിയിൽ, ഇന്നെത്ത സംഭവങ്ങൾനിമിത്തം
്രപേക്ഷാഭകാരികൾ എന്നു േറാമാക്കാർ
നെമ്മ കുറ്റെപ്പടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട.്
അങ്ങെനവന്നാൽഈലഹളയ്ക്ക് വിശദീകരണം
നൽകാൻ നമുക്കു കഴിയാെതേപാകും;
ലഹളയുണ്ടാക്കാൻതക്കകാരണെമാന്നും ഇവിെട
ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ.” 41ഇ്രതയും പറഞ്ഞതിനുേശഷം
അയാൾജനക്കൂട്ടെത്തപിരിച്ച വിട്ട .

20
പൗേലാസ് മക്കേദാന്യയിലുംഅഖായയിലും

1 ലഹള അവസാനിച്ചേപ്പാൾ പൗേലാസ്
ശിഷ്യന്മാെര ആളയച്ച വരുത്തി; അവെര
ൈധര്യെപ്പടുത്തിയേശഷം വിടവാങ്ങി
മക്കേദാന്യയിേലക്കു യാ്രതതിരിച്ച .
2 ൈദവജനത്തിനു േ്രപാത്സാഹനം നൽകുന്ന
വളെര ്രപേബാധനങ്ങൾ നൽകിെക്കാണ്ട് ആ
സ്ഥലങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച് അേദ്ദഹം ഒടുവിൽ
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്രഗീസിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. 3അവിെട മൂന്നുമാസം
താമസിച്ച . അവിെടനിന്നു സിറിയയിേലക്കു
കപ്പൽകയറാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ
െയഹൂദർഅേദ്ദഹത്തിെനതിരായി ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയതുെകാണ്ട് മക്കേദാന്യയിലൂെട
തിരിെകേപ്പാകാൻ അേദ്ദഹം തീരുമാനിച്ച .
4 െബേരാവയിെല പുെറാസിെന്റ മകൻ
േസാപേ്രതാസും െതസ്സേലാനിക്യരായ
അരിസ്തർെഹാസും െസക്കുേന്താസും
െദർെബക്കാരനായ ഗാെയാസും
തിേമാത്തിേയാസും ഏഷ്യാ്രപവിശ്യക്കാരായ
തിഹിെക്കാസും െ്രതാഫിെമാസും അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 5 അവർ ഞങ്ങൾക്കുമുമ്പായി
യാ്രതെചയ്തു േ്രതാവാസ് തുറമുഖെത്തത്തി,
അവിെട ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു.
6 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയയിൽനിന്ന്
യാ്രതതിരിച്ചത.് അഞ്ചുദിവസത്തിനുേശഷം
ഞങ്ങൾ േ്രതാവാസിൽ കപ്പൽയാ്രതെചയ്ത്
അവരുെട അടുക്കെലത്തി; ഏഴുദിവസം അവിെട
താമസിച്ച .

യൂത്തിെക്കാസിെന ഉയിർപ്പിക്കുന്നു
7 ആഴ്ചയുെട ആദ്യദിവസം, അപ്പം
നുറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച കൂടി. പൗേലാസ്
ജനങ്ങേളാടുസംസാരിച്ച ;പിേറ്റന്ന്യാ്രതയാകാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അർധരാ്രതിവെരയും ്രപസംഗം ദീർഘിപ്പിച്ച .
8 ഞങ്ങൾ സേമ്മളിച്ച മുകൾനിലയിെല
മുറിയിൽ ധാരാളം വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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9 യൂത്തിെക്കാസ് എന്നു േപരുള്ള യുവാവ് ഒരു
ജനൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്ന് ഗാഢനി്രദയിേലക്കു
വഴുതിവീണുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പൗേലാസ് തെന്റ ്രപസംഗം ദീർഘിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
അയാൾഗാഢനി്രദയിലായി.* മൂന്നാംനിലയിൽനിന്ന്
താെഴവീണു; ജനം താെഴവന്ന് അയാെള
എടുത്തുയർത്തിേനാക്കുേമ്പാൾ അയാൾ
മരിച്ചിരുന്നു. 10 പൗേലാസ് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
അയാള െടേമൽ കിടന്ന് അയാെള
ആലിംഗനംെചയ്തു. “പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ,
അയാൾക്കു ജീവനുണ്ട!്” എന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. 11 പിന്നീട്, അേദ്ദഹം വീണ്ടും
മുകളിലെത്ത മുറിയിേലക്കുേപായി, അപ്പം
നുറുക്കി ഭക്ഷിച്ച , പുലരിേയാളം സംഭാഷണം
തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. പിന്നീട്
അേദ്ദഹം യാ്രതയായി. 12 ജനങ്ങൾ ആ
യുവാവിെന ജീവനുള്ളവനായി അവെന്റ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപായി;അവർഅത്യന്തംആശ്വസിച്ച .
എേഫേസാസിെല സഭാമുഖ്യന്മാേരാടു

പൗേലാസിെന്റയാ്രതാെമാഴി
13 ഞങ്ങൾ കപ്പൽകയറി േനരേത്തതെന്ന
അെസ്സാസ് തുറമുഖേത്തക്കു പുറെപ്പട്ട .
അവിെടെയത്തുേമ്പാൾ പൗേലാസിെനയും
ഞങ്ങള െടകൂെട കപ്പലിൽ കയറ്റാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നു. പൗേലാസ് അെസ്സാസിേലക്കു
കാൽനടയായി യാ്രതെചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്
ഈ ്രകമീകരണം െചയ്തത്. 14 അങ്ങെന

* 20:9 മുറിയിെല ചൂടും പുകയുമായിരിക്കാം യൂത്തിെക്കാസിെന
ഉറക്കത്തിേലക്കുനയിച്ചത്
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അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള അെസ്സാസിൽെവച്ച
കണ്ടുമുട്ടി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്തക്കൂടി
കയറ്റിെക്കാണ്ടു ഞങ്ങൾ മിതുേലനയിേലക്കു
യാ്രതയായി. 15 പിേറ്റന്നു ഞങ്ങൾ അവിെടനിന്ന്
കപ്പൽ നീക്കി ഖിെയാസ്ദ്വീപിന് അഭിമുഖമായി
യാ്രതതുടർന്നു. അതിനടുത്ത ദിവസം
സാേമാസ് ദ്വീപിലും പിേറ്റന്നാൾ മിേലേത്താസിലും
എത്തിേച്ചർന്നു. 16 സാധ്യെമങ്കിൽ
െപന്തെക്കാസ്തു ദിവസമാകുേമ്പാേഴക്ക†്
െജറുശേലമിൽ എത്താൻ പൗേലാസ് തിടുക്കം
കാട്ടി; അതുെകാണ്ട,് ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽ
സമയം െചലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹം എേഫേസാസിൽ
ഇറങ്ങാെതയാ്രത മുേന്നാട്ട തുടർന്നു.

17 മിേലേത്താസിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം
എേഫേസാസിേലക്ക് ആളയച്ച സഭാമുഖ്യന്മാെര
വരുത്തി. 18 അവർ വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഏഷ്യയിൽ
എത്തിയ ദിവസംമുതൽ, നിങ്ങേളാടുകൂെട
ആയിരുന്ന കാലെമല്ലാം ഞാൻ എങ്ങെനയാണു
ജീവിച്ചെതന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
19 െയഹൂദരുെട ഗൂഢാേലാചനകൾനിമിത്തം
എനിക്കു തീ്രവമായ പരിേശാധനകൾ
ഉണ്ടാെയങ്കിലും ഞാൻ വളെര താഴ്മേയാടും
കണ്ണ നീേരാടും കൂെട കർത്താവിെന
േസവിച്ച . 20 നിങ്ങൾക്കു ്രപേയാജനമുള്ളത്
ഒന്നും മറച്ച െവക്കാെത, പരസ്യമായും

† 20:16 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് അതായത്, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശുമരണത്തിന്അൻപതാമെത്തദിവസമാണ് െപന്തെക്കാസ്ത്
എന്നഉത്സവം.
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വീടുകളിൽെവച്ച ം, ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. 21 മാനസാന്തരെപ്പട്ട
ൈദവത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിൽ വിശ്വസിക്കണെമന്നും
ഞാൻ െയഹൂദേരാടും ്രഗീക്കുകാേരാടും
്രപസ്താവിച്ചിട്ട ണ്ട.്

22 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ആത്മാവിെന്റ
അതിശക്തമായ േ്രപരണയാൽ‡
െജറുശേലമിേലക്കു േപാകുന്നു. അവിെട
എനിക്ക് എന്താണു സംഭവിക്കുകെയന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല. 23 ഒന്നുമാ്രതം ഞാൻ അറിയുന്നു:
കാരാഗൃഹവും കഷ്ടപ്പാടുകള മാണ് ഓേരാ
പട്ടണത്തിലും എെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നെതന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കു മുന്നറിയിപ്പ തരുന്നു.
24എങ്കിലും എെന്റ ജീവൻ അമൂല്യെമന്നു ഞാൻ
കരുതുന്നില്ല; എെന്റ ഓട്ടവും ൈദവകൃപയുെട
സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ
കർത്താവായ േയശു എനിക്കു തന്ന ദൗത്യവും
പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നതുമാ്രതമാണ് എെന്റ
ലക്ഷ്യം.

25 “നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ൈദവരാജ്യം
്രപസംഗിച്ച െകാണ്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എെന്റ
മുഖം ഇനിേമൽ നിങ്ങളിലാരും കാണുകയില്ല
എെന്നനിക്ക് ഇേപ്പാൾഅറിയാം. 26അതുെകാണ്ട,്
ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കെട്ട:
നിങ്ങളിലാരുെടയും രക്തം സംബന്ധിച്ച

‡ 20:22 മൂ.ഭാ.ബന്ധിതനായി
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ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല.§ 27 ൈദവഹിതം
പൂർണമായി, ഒട്ട ം മറച്ച െവക്കാെതതെന്ന
ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിച്ചിട്ട ണ്ട്.
28 നിങ്ങെളത്തെന്നയും പരിശുദ്ധാത്മാവു
നിങ്ങെള അധ്യക്ഷന്മാരാക്കിെവച്ചിട്ട ള്ള
ആട്ടിൻപറ്റെത്തയും ഭ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുക.
സ്വന്തം രക്തത്താൽ* അവിടന്നുതെന്ന
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ൈദവത്തിെന്റ† സഭയ്ക്ക്
അജപാലനം െചയ്യ ക. 29ഞാൻ േപായേശഷം
ആട്ടിൻപറ്റെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത
്രകൂരരായ െചന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ കടന്നുകൂടുെമന്ന് എനിക്കറിയാം.
30 ്രകിസ്തുശിഷ്യെര തങ്ങള െട പിന്നാെല
വശീകരിച്ച െകാണ്ടുേപാകാനായി സത്യെത്ത
വളച്ച സംസാരിക്കുന്ന ചിലർ നിങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽനിന്നുതെന്ന എഴുേന്നൽക്കും.
31 അതുെകാണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുക.
ഞാൻ മൂന്നുവർഷം അേഹാരാ്രതം
നിങ്ങൾേക്കാേരാരുത്തർക്കും കണ്ണ നീേരാെട
മുന്നറിയിപ്പ തന്നുെകാണ്ടിരുന്നത്ഓർക്കുക.

32 “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള ൈദവത്തിലും
ൈദവകൃപയുെടവചനത്തിലും ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നു.
ഈ വചനം നിങ്ങെള ആത്മികമായി
പണിതുയർത്തി, വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
എല്ലാവേരാടുംകൂെട ഓഹരി നൽകാൻ
കഴിവുള്ളതാണേല്ലാ. 33 നിങ്ങളിലാരുെടയും

§ 20:26 നിങ്ങളിൽആെരങ്കിലും നിത്യനരകത്തിേലക്ക് േപായാൽ
അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നു വിവക്ഷ. * 20:28
ചി.ൈക.്രപ. സ്വപു്രതെന്റ രക്തത്താൽ † 20:28 ചി.ൈക.്രപ.
കർത്താവിെന്റ
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െവള്ളിേയാ സ്വർണേമാ വസ്്രതേമാ ഒന്നുംതെന്ന
ഞാൻ േമാഹിച്ചിട്ടില്ല. 34 എെന്റയും എെന്റ
കൂെടയുള്ളവരുെടയും ആവശ്യങ്ങൾ
നിറേവറ്റാനുള്ള പണം എെന്റ ഈ ൈകകളാൽ
അധ്വാനിച്ച ണ്ടാക്കി എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ!
35 ഇങ്ങെനയുള്ള കഠിനാധ്വാനംെകാണ്ടു നാം
അശരണെര സഹായിക്കണെമന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു മാതൃക കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
‘വാങ്ങുന്നതിെനക്കാൾ െകാടുക്കുന്നതിലാണ്
അനു്രഗഹം,’എന്നുള്ളകർത്താവായേയശുവിെന്റ
വാക്കുകൾഓർക്കുക.”

36 പൗേലാസ് തെന്റ ്രപസംഗം
അവസാനിപ്പിച്ചതിനുേശഷംഅവേരാെടല്ലാവേരാടുംകൂെട
മുട്ട കുത്തി ്രപാർഥിച്ച . 37 എല്ലാവരും വളെര
കരഞ്ഞ് അേദ്ദഹെത്ത ആലിംഗനംെചയ്ത്
ചുംബിച്ച . 38 “നിങ്ങൾ ഇനി എെന്റ മുഖം
കാണുകയില്ല” എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാക്കുകളാണ് അവർേക്കറ്റവുമധികം
സങ്കടമുണ്ടാക്കിയത്. പിെന്ന അവർ
കപ്പലിെന്റ അടുത്തുവെര അേദ്ദഹെത്ത
അനുയാ്രതെചയ്തു.

21
പൗേലാസ് െജറുശേലമിേലക്ക്

1 അങ്ങെന അവേരാട് യാ്രതപറഞ്ഞേശഷം
ഞങ്ങൾ കപ്പൽകയറി േകാസ്ദ്വീപിലും
അടുത്തദിവസം െരാേദാസ്ദ്വീപിലും
അവിെടനിന്നു പത്തര തുറമുഖത്തിലും
എത്തി. 2 അവിെട െഫായ്നീക്യയിേലക്കു
േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കണ്ട് അതിൽ കയറി
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ഞങ്ങൾ യാ്രതതുടർന്നു. 3 യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
ൈസ്രപസ്ദ്വീപ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിെന്റ
െതക്കുവശത്തുകൂെട സിറിയയിേലക്കുേപായി.
േസാരിൽ ആ കപ്പലിെല ചരക്ക്
ഇറേക്കണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അവിെട
കരയ്ക്കിറങ്ങി. 4 ്രകിസ്തുശിഷ്യെര
കെണ്ടത്തി ഞങ്ങൾ ഏഴുദിവസം
അവിെട താമസിച്ച . െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകരുെതന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാർ പൗേലാസിേനാട്
ൈദവാത്മേ്രപരണയാൽ നിർബന്ധിച്ച പറഞ്ഞു.
5 എന്നാൽ, അവിെടനിന്നു േപാേകണ്ട
സമയമായേപ്പാൾ സകലശിഷ്യന്മാരും അവരുെട
ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം ഞങ്ങേളാടുകൂെട
നഗരത്തിനു പുറേത്തക്കുവന്നു; കടൽത്തീരത്തു
ഞങ്ങൾ മുട്ട കുത്തി ്രപാർഥിച്ച ; 6 പിെന്ന
പരസ്പരം യാ്രതപറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ
കപ്പൽകയറി യാ്രതതുടർന്നു. അവർ അവരുെട
വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങുകയും െചയ്തു.

7 േസാരിൽനിന്ന് കപ്പലിൽ യാ്രതെചയ്തു
ഞങ്ങൾ പ്െതാെലമായിസിൽ എത്തി.
അവിെട കരയ്ക്കിറങ്ങി സേഹാദരങ്ങെള
അഭിവാദനംെചയ്ത് അവേരാടുകൂെട
ഒരു ദിവസം താമസിച്ച . 8 പിേറ്റദിവസം
ഞങ്ങൾ അവിടംവിട്ട് ൈകസര്യയിൽ എത്തി;
അവിെട ഞങ്ങൾ സുവിേശഷകനായ
ഫിലിെപ്പാസിെന്റ വീട്ടിൽ താമസിച്ച . അേദ്ദഹം
ഏഴുേപരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.* 9അേദ്ദഹത്തിനു
്രപവാചികകളായ നാലു പു്രതിമാരുണ്ടായിരുന്നു;
അവർഅവിവാഹിതകള മായിരുന്നു.
* 21:8 അ.്രപ. 6:1-6കാണുക.
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10 ഞങ്ങൾ അവിെടെയത്തി കുെറ
ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന്
അഗെബാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു ്രപവാചകൻ
അവിെടവന്നു. 11 അേദ്ദഹം ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന,് പൗേലാസിെന്റ അരപ്പട്ട†
എടുത്ത് സ്വന്തം ൈകകള ം കാലുകള ം
െകട്ടിയേശഷം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു, “ ‘ഈ
അരപ്പട്ടയുെട ഉടമസ്ഥെന െജറുശേലമിെല
െയഹൂദേനതാക്കന്മാർ ഇേതവിധത്തിൽ
ബന്ധിക്കുകയും െയഹൂേദതരരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന’്
പരിശുദ്ധാത്മാവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

12 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങള ം
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന സേഹാദരങ്ങള ം
െജറുശേലമിേലക്കു േപാകരുെതന്ന്
പൗേലാസിേനാട് അേപക്ഷിച്ച . 13 അേപ്പാൾ
പൗേലാസ,് “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന കരഞ്ഞ്
എെന്റ ഹൃദയം തകർക്കുന്നെതന്തിന?്
ബന്ധിക്കെപ്പടാൻമാ്രതമല്ല, കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിനുേവണ്ടി െജറുശേലമിൽ
മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ”് എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. 14 അേദ്ദഹെത്ത ഒരുവിധത്തിലും
പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു കണ്ടിട്ട്,
“കർത്താവിെന്റ ഇഷ്ടം നടക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾപിന്മാറി.

15 എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ യാ്രതയ്ക്കുള്ള
തയ്യാെറടുപ്പ കൾ െചയ്തേശഷം
െജറുശേലമിേലക്കുേപായി. 16ൈകസര്യയിൽനിന്നുള്ള
ഏതാനും ശിഷ്യന്മാർ ഒപ്പം വന്ന് മ്നാേസാെന്റ

† 21:11 അതായത്, െബൽറ്റ്
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ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങെള െകാെണ്ടത്തിച്ച .
അവിെടയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള താമസം
്രകമീകരിച്ചിരുന്നത.് ൈസ്രപസുകാരനായ
മ്നാേസാൻആദിമശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

പൗേലാസ് െജറുശേലമിൽ
17 െജറുശേലമിൽ എത്തിയ ഞങ്ങെള
സേഹാദരങ്ങൾ ആനന്ദേത്താെട
സ്വീകരിച്ച . 18 അടുത്തദിവസം പൗേലാസും
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി യാേക്കാബിെന കാണാൻ
േപായി. സഭാമുഖ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 പൗേലാസ് അവെര
അഭിവാദനംെചയ്തിട്ട,് തെന്റ ശു്രശൂഷയിലൂെട
ൈദവം െയഹൂേദതരരുെട ഇടയിൽ െചയ്ത
കാര്യങ്ങൾവിശദീകരിച്ച പറഞ്ഞു.

20 ഇതു േകട്ട് അവർ ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച .
പിന്നീട് പൗേലാസിേനാട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“സേഹാദരാ, ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ
അേനകായിരം െയഹൂദർ ഉെണ്ടന്നു താങ്കൾക്ക്
അറിയാമേല്ലാ. അവെരല്ലാവരും േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ.്
21 എന്നാൽ, െയഹൂേദതരരുെട മധ്യത്തിൽ
താമസിക്കുന്ന െയഹൂദെര േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കാനും അവരുെട
മക്കെള പരിേച്ഛദനം നടത്തുന്നതും നമ്മുെട
ആചാരങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച ജീവിക്കുന്നതും
വിട്ട കളയാനും താങ്കൾ ഉപേദശിക്കുന്നതായി
അവർ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 അതു
തിരുത്താൻ ഇനി നാം എന്താണു െചേയ്യണ്ടത?്
താങ്കൾ വന്നിട്ട െണ്ടന്നു തീർച്ചയായും
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അവർ അറിയും. 23 അതുെകാണ്ടു
ഞങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെല താങ്കൾ
െചയ്യ ക. ഒരു േനർച്ച േനർന്നിട്ട ള്ള നാല്
ആള കൾ ഇവിെട ഞങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട.്
24 അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവരുെട
ശുദ്ധീകരണചടങ്ങുകളിൽ പെങ്കടുക്കുക.
ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റയും അവരുെട
തലമുണ്ഡനം െചയ്യിക്കുന്നതിെന്റയും
െചലവു താങ്കൾ വഹിക്കുക. അേപ്പാൾ
താങ്കെളക്കുറിച്ച േകട്ടകാര്യങ്ങൾ
സത്യമല്ല എന്നും താങ്കൾ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ചാണു ജീവിക്കുന്നെതന്നും എല്ലാവരും
അറിഞ്ഞുെകാള്ള ം. 25 െയഹൂേദതരരായ
വിശ്വാസികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവർ
വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം, രക്തം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ച
െകാന്നവ, ൈലംഗികാധർമം എന്നിവയിൽനിന്ന്
അകന്നു ജീവിച്ച െകാള്ളണെമന്നു
നാം തീരുമാനെമടുത്തത് അവർക്ക്
എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ!”

26 അടുത്തദിവസം പൗേലാസ് ആ
പുരുഷന്മാേരാെടാപ്പം തെന്നയും ശുദ്ധീകരിച്ച .
അവരിൽ ഓേരാരുത്തനുംേവണ്ടി
വഴിപാടുകഴിക്കാനുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം
തികഞ്ഞു എന്ന് അറിയിക്കാനായി അേദ്ദഹം
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .

പൗേലാസ്ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു
27 ആ ഏഴുദിവസം കഴിയാറായേപ്പാൾ
ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിൽനിന്നുള്ള ചില െയഹൂദർ
പൗേലാസിെന ൈദവാലയത്തിൽ കണ്ടു. അവർ
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ജനക്കൂട്ടെത്ത മുഴുവൻ ഇളക്കി അേദ്ദഹെത്ത
പിടികൂടി. 28 “ഇ്രസാേയൽജനേമ, ഞങ്ങെള
സഹായിക്കുക! നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്കും
ന്യായ്രപമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും
എതിരായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവെരയും
പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇയാളാണ.് മാ്രതമല്ല,
ഇയാൾ ്രഗീക്കുകാെര ൈദവാലയത്തിനുള്ളിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ഈ വിശുദ്ധസ്ഥലം
അശുദ്ധമാക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു!”
എന്ന് അവർ വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
29 എേഫസ്യനായ െ്രതാഫിെമാസിെന
അവർ േനരേത്ത നഗരത്തിൽെവച്ച
പൗേലാസിേനാെടാപ്പം കണ്ടിരുന്നു. പൗേലാസ്
അയാെളയും ൈദവാലയത്തിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നിരിക്കുെമന്ന് അവർ
അനുമാനിച്ച .

30 നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി; ജനങ്ങൾ
ഓടിക്കൂടി. അവർ പൗേലാസിെന
ൈദവാലയത്തിൽനിന്ന് പിടിച്ച വലിച്ചിഴച്ച
െകാണ്ടുേപായി. ഉടൻതെന്ന ൈദവാലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾ അടച്ച കളയുകയും െചയ്തു.
31 അവർ അേദ്ദഹെത്ത െകാല്ലാൻ
്രശമിക്കുേമ്പാൾ, െജറുശേലം നഗരം
മുഴുവൻ ഇളകിമറിഞ്ഞിരിക്കുെന്നന്ന്
േറാമൻ ൈസന്യാധിപന് അറിവുലഭിച്ച .
32 അയാൾ െപെട്ടന്നുതെന്ന ചില
ശതാധിപന്മാെരയും ൈസനികെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിേലക്കു
പാഞ്ഞു. ൈസന്യാധിപെനയും പട്ടാളക്കാെരയും
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ പൗേലാസിെന അടിക്കുന്നതു
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നിർത്തി.
33 ൈസന്യാധിപൻ െചന്ന് പൗേലാസിെന
അറസ്റ്റ് െചയ്തു; അേദ്ദഹെത്ത പിടിച്ച്
രണ്ടുചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിക്കാൻ
കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം ആരാെണന്നും
എന്തു കുറ്റമാണു െചയ്തെതന്നും അയാൾ
േചാദിച്ച . 34 ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഓേരാരുത്തരും
ഓേരാവിധത്തിൽ വിളിച്ച കൂവിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ബഹളംനിമിത്തം ൈസന്യാധിപനു സത്യാവസ്ഥ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാെതവന്നതുെകാണ്ട്
പൗേലാസിെന ൈസനികത്താവളത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ച .
35 പൗേലാസ് ൈദവാലയത്തിെന്റ
േസാപാനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാേഴക്കും
ജനക്കൂട്ടം വല്ലാെത അ്രകമാസക്തരായി;
അതുെകാണ്ടു ൈസനികർക്ക് അേദ്ദഹെത്ത
ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാേകണ്ടിവന്നു. 36 അവരുെട
പിന്നാെല െചന്ന ജനസമൂഹം, “അവെന
െകാന്നുകളയുക, െകാന്നുകളയുക” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്നു.

പൗേലാസ് ജനസമൂഹേത്താടു ്രപസംഗിക്കുന്നു
37 അങ്ങെന ൈസനികർ പൗേലാസിെന
അവരുെട താമസസ്ഥലേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ, അേദ്ദഹം
ൈസന്യാധിപേനാട,് “അങ്ങേയാടു ചില
കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കുേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
അതുേകട്ട് അയാൾ, “എന്ത,് താങ്കൾക്ക്
്രഗീക്കുഭാഷഅറിയാേമാ? 38കുെറനാൾമുമ്പ് ഒരു
വിപ്ളവം തുടങ്ങുകയും നാലായിരം ഭീകരന്മാെര
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മരുഭൂമിയിേലക്കു നയിക്കുകയുംെചയ്ത
ഈജിപ്റ്റ കാരനേല്ലനിങ്ങൾ?”എന്നു േചാദിച്ച .

39 അേപ്പാൾ പൗേലാസ,് “ഞാൻ
കിലിക്യാ്രപവിശ്യയിെല തർെസാസിൽനിന്നുള്ള
ഒരു െയഹൂദനാണ;് ഒട്ട ം അ്രപധാനമല്ലാത്ത ഒരു
നഗരത്തിെല പൗരൻ. ദയവായി ജനങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കാൻഎെന്നഅനുവദിേക്കണം”എന്നു
പറഞ്ഞു.

40 ൈസന്യാധിപെന്റ അനുമതി ലഭിച്ചേപ്പാൾ
പൗേലാസ് േസാപാനത്തിൽനിന്നുെകാണ്ടു
ജനങ്ങൾക്കുേനേര ആംഗ്യംകാട്ടി; അവർ
നിശ്ശബ്ദരായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എ്രബായരുെട
ഭാഷയിൽഅവേരാട് ഇങ്ങെന ്രപേഘാഷിച്ച .

22
1 “സേഹാദരന്മാേര, പിതാക്കന്മാേര, എെന്റ
്രപതിവാദം േകൾക്കുക.”

2 പൗേലാസ് എ്രബായരുെട ഭാഷയിൽ അവെര
അഭിസംേബാധന െചയ്തതു േകട്ടേപ്പാൾ ജനം
വളെരശാന്തരായി.
അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടർന്നു:

3 “കിലിക്യാ്രപവിശ്യയിൽ തർെസാസിൽ
ജനിച്ച ഒരു െയഹൂദനാണു ഞാൻ. എന്നാൽ,
വളർന്നത് ഈ നഗരത്തിലാണ.് ഗമാലിേയലിെന്റ
കീഴിൽ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ന്യായ്രപമാണം സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സമ്രഗമായ
ശിക്ഷണം ലഭിച്ച . ഇന്നു നിങ്ങളിൽ
ഏെതാരാള ം ആയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
ഞാനും ൈദവത്തിനുേവണ്ടി വളെര
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
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4 ്രകിസ്തുമാർഗെത്ത നശിപ്പിച്ച്
ഇല്ലാെതയാക്കാനായിഞാൻസ്്രതീപുരുഷവ്യത്യാസംകൂടാെത
എല്ലാവെരയുംപിടികൂടികാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും
അവർ മരിച്ചാലും സാരമില്ല എന്ന
മേനാഭാവേത്താെട പീഡിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 5 ഇതിെനല്ലാം മഹാപുേരാഹിതനും
ന്യായാധിപസമിതിയിെല എല്ലാവരും
സാക്ഷികളാണ്. ദമസ്േകാസിലുള്ള അവരുെട
സേഹാദരന്മാരുെടേപർക്ക് അവരിൽനിന്ന്
അധികാരപ്രതങ്ങള ം വാങ്ങി, അവിെടനിന്ന് ഈ
മാർഗക്കാെര തടവുകാരാക്കി െജറുശേലമിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കാനായി ഞാൻ
അവിേടക്കുേപായി.

6 “അങ്ങെന യാ്രതെചയ്തു ദമസ്േകാസ്
പട്ടണത്തിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ, ഏകേദശം
നട്ട ച്ചേനരത്ത് ആകാശത്തുനിന്ന്
അത്യ ജ്ജ്വലമായ ഒരു ്രപകാശം െപെട്ടന്ന് എെന്റ
ചുറ്റ ം മിന്നി. 7ഞാൻ നിലത്തുവീണു. ‘ശൗേല,
ശൗേല,നീഎെന്നപീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്’ എന്ന്
എേന്നാടു േചാദിക്കുന്ന ഒരു അശരീരി ഞാൻ
േകട്ട .

8 “ ‘അങ്ങ് ആരാകുന്നു കർത്താേവ?’ എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ച .

“ ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്നനസറായനായ േയശുവാണു
ഞാൻ’ അവിടന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 എെന്റ
കൂെടയുള്ളവർ ്രപകാശം കണ്ടുെവങ്കിലും
എേന്നാടുസംസാരിച്ചയാളിെന്റശബ്ദം േകട്ടില്ല.

10 “ ‘കർത്താേവ,ഞാൻഎന്തു െചയ്യണം’എന്നു
േചാദിച്ച .
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“അതിനു കർത്താവ് എേന്നാട,്
‘എഴുേന്നറ്റ ദമസ്േകാസിേലക്കു േപാകുക,
നീ െചേയ്യണ്ടെതല്ലാം അവിെടെവച്ച
നിേന്നാടു പറയും’ എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ആ
്രപകാശത്തിെന്റ േതജസ്സ് എനിക്ക് അന്ധത
വരുത്തിയിരുന്നതുെകാണ്ട്എെന്റസഹയാ്രതികർ
എെന്ന ൈകക്കുപിടിച്ച ദമസ്േകാസിേലക്കു
നടത്തി.

12 “അനന്യാസ് എന്നു േപരുള്ള ഒരാൾ എെന്ന
കാണാെനത്തി. അേദ്ദഹം ഭക്തിേയാെട
ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നവനും ആ
സ്ഥലത്തു താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദരാലും
ആദരിക്കെപ്പടുന്നവനുമായിരുന്നു. 13 അേദ്ദഹം
എെന്റ അടുക്കൽനിന്നുെകാണ്ട,് ‘ശൗേല,
സേഹാദരാ, കാഴ്ച ്രപാപിക്കുക’ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഉടൻതെന്നഎനിക്കുകാഴ്ച ലഭിച്ച ;അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻകഴിഞ്ഞു.

14 “പിെന്ന അേദ്ദഹം എേന്നാട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: ‘നമ്മുെട പൂർവികരുെട
ൈദവം, അവിടെത്ത ഇഷ്ടം അറിയാനും
നീതിമാനായവെന ദർശിക്കാനും
തിരുവായിൽനിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ േകൾക്കാനും
നിെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
15 നീ കാണുകയും േകൾക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച,് നീ
സകലമനുഷ്യർക്കും മുമ്പാെക അവിടെത്ത
സാക്ഷിയായിത്തീരും. 16 ഇനി
താമസിക്കുന്നെതന്തിന?് എഴുേന്നറ്റ്
സ്നാനേമൽക്കുക. തിരുനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച്,
നിെന്റപാപങ്ങൾകഴുകിക്കളയുക.’
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17 “ഞാൻ െജറുശേലമിൽ തിരിെച്ചത്തി
ൈദവാലയത്തിൽ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ആത്മവിവശതയിലായി; എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിെന ഞാൻ കണ്ടു.
18അവിടന്ന്എേന്നാട:് ‘നീ ഉടൻതെന്നെജറുശേലം
വിട്ട േപാകുക;എെന്നക്കുറിച്ച ള്ളനിെന്റസാക്ഷ്യം
അവർഅംഗീകരിക്കുകയില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

19 “അതിനു ഞാൻ, ‘കർത്താേവ, ഞാൻ
െയഹൂദപ്പള്ളികൾേതാറും െചന്ന്, അങ്ങയിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവെര തടവിലാക്കുകയും
അടിക്കുകയും െചയ്തുെവന്ന് ഇവർക്കു
നന്നായി അറിയാം. 20 അേങ്ങക്കുേവണ്ടി
രക്തസാക്ഷിയായ സ്െതഫാെനാസിെന്റ
രക്തം െചാരിയുന്ന സമയത്ത,് ഞാൻ അതിന്
അനുമതി നൽകിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
കെല്ലറിയുന്നവരുെട വസ്്രതം സൂക്ഷിച്ച െകാണ്ട്
അവിെട നിൽക്കുകയായിരുന്നു’ എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

21 “കർത്താവ് എേന്നാട,് ‘നീ േപാകുക,
ഞാൻ നിെന്ന ദൂെര െയഹൂേദതരരുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കും’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.”
പൗേലാസ്എന്നേറാമൻപൗരൻ

22 ഇതു പറയുന്നതുവെര ജനക്കൂട്ടം
പൗേലാസിെന്റവാക്കുകൾ്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
പിെന്ന, അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ, “ഇവെന
ഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുക, ഇവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കാൻ േയാഗ്യനല്ല” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

23 അവർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും
പുറങ്കുപ്പായം ഊരി എറിഞ്ഞുകളയുകയും
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പൂഴി വാരി േമൽേപ്പാെട്ടറിയുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ,
24 ൈസന്യാധിപൻ പൗേലാസിെന
ൈസനികത്താവളത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ
ആജ്ഞാപിച്ച . ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന വിളിച്ച കൂവുന്നു
എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അേദ്ദഹെത്ത
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടടിച്ച് േചാദ്യംെചയ്യാൻ
ൈസന്യാധിപൻ ഉത്തരവിട്ട . 25 ൈസനികർ
അേദ്ദഹെത്ത അടിക്കാൻ പിടിച്ച െകട്ട േമ്പാൾ,
പൗേലാസ് അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ശതാധിപേനാട്,
“ഒരു േറാമൻ പൗരെന, കുറ്റവാളിെയന്നു
െതളിയിക്കാെത, അടിക്കുന്നതു
നിയമാനുസൃതേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

26 ശതാധിപൻ ഇതു േകട്ടിട്ട് ൈസന്യാധിപെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു വിവരം ധരിപ്പിച്ച .
“അെങ്ങന്താണ് ഈ െചയ്യാൻേപാകുന്നത?്
ഇയാൾ ഒരു േറാമൻ പൗരനാണ,്” ശതാധിപൻ
ൈസന്യാധിപേനാടു പറഞ്ഞു.

27 ൈസന്യാധിപൻ പൗേലാസിെന്റ
അടുെത്തത്തി േചാദിച്ച , “പറയൂ, താങ്കൾ ഒരു
േറാമൻപൗരേനാ?”

“അേത,ഞാൻ േറാമൻ പൗരനാണ,്” പൗേലാസ്
മറുപടി പറഞ്ഞു.

28 “ഞാൻ ഈ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്
വലിെയാരു വിലെകാടുത്തിട്ടാണ,്”
ൈസന്യാധിപൻപറഞ്ഞു.
അതിനു മറുപടിയായി പൗേലാസ് പറഞ്ഞു,

“എന്നാൽ ഞാേനാ, ഒരു േറാമൻ പൗരനായി
ജനിച്ചവനാണ.്”
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29 അേദ്ദഹെത്ത േചാദ്യംെചയ്യാൻ ഭാവിച്ചവർ
ഉടൻതെന്ന പിൻവാങ്ങി. പൗേലാസ് എന്ന
േറാമൻ പൗരെനയാണ് താൻ ചങ്ങലകളാൽ
ബന്ധിച്ചെതന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ൈസന്യാധിപൻ
പരി്രഭാന്തനായിത്തീർന്നു.

പൗേലാസ് ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ
30 െയഹൂദർ പൗേലാസിെന്റേമൽ ചുമത്തുന്ന
കുറ്റെത്തക്കുറിച്ച സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട,് ൈസന്യാധിപൻ പിേറ്റന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത സ്വത്രന്തനാക്കിയേശഷം
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും ന്യായാധിപസമിതിയും
കൂടിവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . പിന്നീട് അയാൾ
പൗേലാസിെന െകാണ്ടുവന്ന് അവരുെടമുമ്പിൽ
നിർത്തി.

23
1 പൗേലാസ് ന്യായാധിപസമിതിെയ
ഉറ്റ േനാക്കിെക്കാണ്ട,് “സേഹാദരന്മാേര,
ഇന്നുവെര ഞാൻ നല്ല മനസ്സാക്ഷിേയാടുകൂെട
ൈദവത്തിനുമുമ്പാെക ജീവിച്ച .” 2 അേപ്പാൾ
മഹാപുേരാഹിതനായ അനന്യാസ് പൗേലാസിെന്റ
അടുത്തുനിൽക്കുന്നവേരാട,് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖത്തടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . 3 അതിന്
പൗേലാസ,് “െവള്ളപൂശിയ ചുമേര, ൈദവം
നിെന്ന അടിക്കും. ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച്
എെന്ന വിസ്തരിക്കാൻ നീ അവിെട
ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ, എെന്ന അടിക്കാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നതിലൂെട നീ ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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4 പൗേലാസിെന്റ അടുത്തുനിന്നവർ
അേദ്ദഹേത്താട,് “നീ ൈദവത്തിെന്റ
മഹാപുേരാഹിതെന അധിേക്ഷപിക്കുേന്നാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

5 “സേഹാദരന്മാേര, മഹാപുേരാഹിതനാണ്
ഇേദ്ദഹം എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; ‘നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഭരണകർത്താവിെന നീ ദുഷിക്കരുത’്
എെന്നഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ,”* എന്നു പൗേലാസ്
മറുപടി പറഞ്ഞു.

6 ന്യായാധിപസമിതിയിൽ, ചിലർ സദൂക്യരും
മറ്റ ള്ളവർ പരീശന്മാരും ആെണന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പൗേലാസ,് “എെന്റ
സേഹാദരന്മാേര, ഞാെനാരു പരീശനും
പരീശെന്റ മകനുമാണ.് മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനെത്തക്കുറിച്ച ള്ള എെന്റ
്രപത്യാശനിമിത്തമാണ് ഞാനിേപ്പാൾ
വിസ്തരിക്കെപ്പടുന്നത്” എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
7 അേദ്ദഹം ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ പരീശന്മാരും
സദൂക്യരും† തമ്മിൽ അഭി്രപായഭിന്നതയുണ്ടായി.
ജനക്കൂട്ടം േചരിതിരിഞ്ഞു. 8 പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല,
ൈദവദൂതരും ആത്മാക്കള ം ഇെല്ലന്നു സദൂക്യർ
പറയുന്നു, എന്നാൽ പരീശർ ഇവയിെലല്ലാം
വിശ്വസിക്കുന്നു.
* 23:5 പുറ. 22:28 † 23:7 െയഹൂദർക്കിടയിൽ
നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് ്രപത്യയശാസ്്രതങ്ങൾ. പരീശന്മാർ:
ന്യായ്രപമാണത്തിെല നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന്
ഊന്നൽ െകാടുക്കുന്നവർ. സദൂക്യർ: ദൃശ്യമായതിൽ
അപ്പ റമുള്ളവ സംശയദൃഷ്ടിേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നവർ.
ഉദാ. മരണാനന്തരജീവിതം, ൈദവദൂതന്മാർ എന്നിവ
നിരാകരിക്കുന്നവർ.
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9 അേപ്പാൾ വലിയ േകാലാഹലമായി.
പരീശന്മാരുെട കൂട്ടത്തിെല ചില േവദജ്ഞർ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു വാദിച്ച െകാണ്ട,് “ഞങ്ങൾ
ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല.
ഒരു ആത്മാേവാ ഒരു ദൂതേനാ അയാേളാടു
സംസാരിെച്ചന്നു വരാമേല്ലാ!” അവർ
പറഞ്ഞു. 10 അവരുെട തർക്കം
അ്രകമാസക്തമായേപ്പാൾ പൗേലാസിെന അവർ
പിച്ചിച്ചീന്തിക്കളേഞ്ഞക്കുെമന്നു ൈസന്യാധിപൻ
ഭയെപ്പട്ട . അയാൾ ൈസന്യേത്താട്
ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഇടയിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
ബലം ്രപേയാഗിച്ച് അേദ്ദഹെത്തപ്പിടിച്ച
ൈസനികത്താവളത്തിെലത്തിക്കാൻ
ആജ്ഞാപിച്ച .

11 ആ രാ്രതിയിൽ കർത്താവ് പൗേലാസിെന്റ
അടുക്കൽനിന്നുെകാണ്ട,് “ൈധര്യമായിരിക്ക,
െജറുശേലമിൽ നീ എെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യംവഹിച്ചതുേപാെലതെന്ന േറാമിലും എെന്റ
സാക്ഷിയാേകണ്ടതാണ”്എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

പൗേലാസിെനവധിക്കാൻഗൂഢാേലാചന
12 പിേറ്റന്നു ്രപഭാതമായേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാർ
ഒരുമിച്ച കൂടി ഒരു ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
പൗേലാസിെന െകാന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത
തിന്നുകേയാ കുടിക്കുകേയാ ഇെല്ലന്ന് അവർ
ശപഥംെചയ്തു. 13 ഈ ഗൂഢാേലാചനയിൽ
നാൽപ്പതിലധികംേപർ പെങ്കടുത്തിരുന്നു.
14 അവർ പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെടയും
സമുദായേനതാക്കന്മാരുെടയും അടുക്കൽെച്ചന്ന്,
“പൗേലാസിെന വധിച്ചിട്ടല്ലാെത ഞങ്ങൾ
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ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല എന്നു ദൃഢ്രപതിജ്ഞ
എടുത്തിരിക്കുകയാണ.് 15 അതുെകാണ്ട്
‘അയാെള സംബന്ധിച്ച ള്ള വിവരങ്ങൾ
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിേക്കണ്ടതുണ്ട’്
എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അയാെള
നിങ്ങള െടമുമ്പാെക െകാണ്ടുവരുന്നതിന്
നിങ്ങള ം ന്യായാധിപസമിതിയും
ൈസന്യാധിപേനാട് അേപക്ഷിക്കണം. പൗേലാസ്
ഇവിെടെയത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അയാെള
െകാല്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

16 എന്നാൽ, പൗേലാസിെന്റ െപങ്ങള െട
മകൻ ഈ പതിയിരിപ്പിെനപ്പറ്റി േകട്ട്,
ൈസനികത്താവളത്തിൽ എത്തി ഉള്ളിൽക്കടന്ന്
പൗേലാസിെനവിവരം ധരിപ്പിച്ച .

17 അേപ്പാൾ പൗേലാസ് ശതാധിപന്മാരിൽ
ഒരാെള വിളിച്ച,് “ഈ യുവാവിെന
ൈസന്യാധിപെന്റ അടുക്കെലത്തിക്കണം.
ഇയാൾക്ക് അേദ്ദഹേത്താട് ചിലതു പറയാനുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

18 ശതാധിപൻ അയാെള ൈസന്യാധിപെന്റ
അടുത്തു െകാണ്ടുേപായി, “തടവുകാരനായ
പൗേലാസ് എെന്ന വിളിപ്പിച്ച് ഈ യുവാവിെന
താങ്കള െട അടുെത്തത്തിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ട .
ഇയാൾക്ക് താങ്കേളാട് എേന്താ പറയാനുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

19 ൈസന്യാധിപൻ ആ യുവാവിെന്റ
ൈകക്കുപിടിച്ച മാറ്റിനിർത്തി, “എന്താണ് നിനക്കു
പറയാനുള്ളത?്”എന്നു രഹസ്യമായി േചാദിച്ച .
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20 “പൗേലാസിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ
സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ഭാവത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത നാെള
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽെകാണ്ടുവരണെമന്ന്
അങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കാൻ െയഹൂദന്മാർതമ്മിൽ
പറെഞ്ഞാത്തിരിക്കുകയാണ.് 21 അങ്ങ്
അവർക്കു വഴങ്ങിെക്കാടുക്കരുത.് അവരിൽ
നാൽപ്പതിലധികംേപർ അേദ്ദഹത്തിനായി
പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട.് അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നതിനുേശഷംമാ്രതേമ തിന്നുകേയാ
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യ കയുള്ള എന്ന്
അവർ ഉ്രഗശപഥംെചയ്തിരിക്കുകയാണ.്
അവരുെട അേപക്ഷയ്ക്ക് അനുകൂലമായ
മറുപടി അങ്ങയിൽനിന്നു ലഭിക്കുെമന്ന്
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു”
എന്ന്അയാൾപറഞ്ഞു.

22 “നീ ഈ വിവരം എെന്ന ധരിപ്പിെച്ചന്ന്
ആേരാടും പറയരുത,്” എന്നു താക്കീതു
െകാടുത്തിട്ട് ൈസന്യാധിപൻ ആ യുവാവിെന
പറഞ്ഞയച്ച .

പൗേലാസിെനൈകസര്യയിേലക്കു മാറ്റ ന്നു
23 അതിനുേശഷം അയാൾ തെന്റ
ശതാധിപന്മാരിൽ രണ്ടുേപെര വിളിച്ച്
അവേരാട് ഇങ്ങെന ആജ്ഞാപിച്ച : “ഇന്നു
രാ്രതി ഒൻപതുമണിക്ക് ൈകസര്യയിേലക്കു
േപാകാൻ ഇരുനൂറ് കാലാൾൈസനികെരയും
എഴുപത് കുതിരപ്പട്ടാളെത്തയും
കുന്തേമന്തുന്ന‡ ഇരുനൂറ് ൈസനികെരയും

‡ 23:23 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തയ്യാറാക്കി നിർത്തുക. 24 പൗേലാസിെന
ഭരണാധികാരിയായ േഫലിക്സിെന്റ അടുക്കൽ
സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
യാ്രതെചയ്യന്നതിനുള്ള വാഹനമൃഗങ്ങെളയും
കരുതണം.”

25അേദ്ദഹം ഭരണാധികാരിക്ക് ഇ്രപകാരം ഒരു
കെത്തഴുതി:

26 അഭിവന്ദ്യനായ ഭരണാധികാരി
േഫലിക്സിന്,
ക്ലൗെദ്യാസ് ലുസിയാസിെന്റ
അഭിവാദനങ്ങൾ.
27 ഈ മനുഷ്യെന െയഹൂദർ പിടിച്ച
വധിക്കാൻ ഭാവിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, അയാൾ േറാമൻ പൗരൻ
എന്നു മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ ഞാൻ
എെന്റ ൈസന്യവുമായി െചന്ന് അയാെള
രക്ഷെപ്പടുത്തി. 28 അവർ അയാള െടേമൽ
ആേരാപിക്കുന്ന കുറ്റെമെന്തന്നറിയാൻ
ഞാനാ്രഗഹിച്ച ; അയാെള അവരുെട
ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പാെക ഞാൻ
െകാണ്ടുവന്നു. 29അവരുെട ആേരാപണങ്ങൾ,
തങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണസംബന്ധമായ
്രപശ്നങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ളവ
ആയിരുന്നു എന്നും മരണശിക്ഷയ്േക്കാ
തടവിേനാ അർഹമായ കുറ്റങ്ങൾ
ഒന്നുമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.
30 അയാൾെക്കതിരായി ഒരു ഗൂഢാേലാചന
നടക്കുെന്നന്ന് എനിക്ക് അറിവു ലഭിച്ച
ഉടൻതെന്ന ഞാൻ അയാെള അങ്ങയുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുകയാണ.് അവരുെട
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പരാതി അങ്ങേയാടു േബാധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
വാദികൾക്ക് ഉത്തരവിടുകയും െചയ്തു.
31 തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കൽപ്പനയനുസരിച്ച
പടയാളികൾ പൗേലാസിെന രാ്രതിയിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അന്തിപ്രതിസുവെര
എത്തിച്ച . 32 പിേറ്റന്നു കുതിരപ്പട്ടാളെത്ത
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം അയച്ചിട്ട് ബാക്കി
ൈസനികർ അവരുെട താവളത്തിേലക്കു
മടങ്ങി. 33കുതിരപ്പട്ടാളം ൈകസര്യയിൽ എത്തി;
അവർ കത്ത് ഭരണാധികാരിക്കു െകാടുത്തു;
പൗേലാസിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
ഹാജരാക്കി. 34 ഭരണാധികാരി
എഴുത്തു വായിച്ചിട്ട,് അേദ്ദഹം ഏതു
്രപവിശ്യയിൽനിന്നുള്ളവനാണ് എന്നു േചാദിച്ച .
കിലിക്യക്കാരനാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,്
35 “വാദികള ംകൂെട വന്നതിനുേശഷം ഞാൻ
നിെന്ന വിസ്തരിക്കാം” എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് പൗേലാസിെന െഹേരാദാവിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിൽ കാവലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ
അേദ്ദഹം ഉത്തരവിട്ട .

24
േഫലിക്സിെന്റ മുമ്പാെകയുള്ളവിചാരണ

1അഞ്ചുദിവസംകഴിഞ്ഞ്മഹാപുേരാഹിതനായ
അനന്യാസ,് സമുദായേനതാക്കന്മാരിൽ
ചിലെരയും െതർത്തുേല്ലാസ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരു അഭിഭാഷകെനയുംകൂട്ടി ൈകസര്യയിൽ
വന്നു. അവർ പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള
ആേരാപണങ്ങൾ ഭരണാധികാരിെയ
േബാധിപ്പിച്ച . 2 പൗേലാസിെന അകേത്തക്കു
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വിളിച്ച വരുത്തിയേശഷം േഫലിക്സിെന്റ മുമ്പിൽ
െതർത്തുേല്ലാസ് പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള
ആേരാപണങ്ങൾ ഇങ്ങെന നിരത്താൻ
തുടങ്ങി: “അഭിവന്ദ്യനായ േഫലിക്േസ,
അങ്ങയുെട ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ഞങ്ങൾ
ഏെറക്കാലമായി സമാധാനമനുഭവിച്ച േപാരുന്നു;
അങ്ങയുെട ദീർഘദൃഷ്ടി നിമിത്തം ഈ
േദശത്തിന് വളെര പുേരാഗതി ഉണ്ടായിട്ട ണ്ട്.
3 എല്ലായിടത്തും എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ഈ
അഭ്യ ന്നതിക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട്
അത്യധികം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാണ.്
4അങ്ങെയഅധികംമുഷിപ്പിക്കാെതഞങ്ങൾക്കു
പറയാനുള്ളതു ചുരുക്കിപ്പറയാം, ദയവായി
േകട്ടാലും:

5 “ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കലാപകാരിയാണ്,
േലാകെമങ്ങുമുള്ള െയഹൂദരുെട ഇടയിൽ
ഇയാൾ ്രപേക്ഷാഭമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
6 ‘നസറായപക്ഷക്കാരുെട’ ഒരു േനതാവായ
ഈ മനുഷ്യൻ െയഹൂദരുെട ൈദവാലയം
അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനു ്രശമിക്കുകയുണ്ടായി;
അതുെകാണ്ട് ഇയാെള പിടികൂടി,
ഞങ്ങള െട ന്യായ്രപമാണമനുസരിച്ച്
വിസ്തരിക്കാെമന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത.്
7 എന്നാൽ, സഹ്രസാധിപനായ ലുസിയാസ്
ബലം ്രപേയാഗിച്ച് ഞങ്ങളിൽനിന്ന് അയാെള
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
ഞങ്ങള െട ആേരാപണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ
ഉത്തരവിട്ട . 8 അങ്ങ് ഇയാെള
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േനരിട്ട വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ,* ഞങ്ങൾ
ഇയാൾെക്കതിരായി െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
ആേരാപണങ്ങള െട സത്യാവസ്ഥ ്രഗഹിക്കാൻ
കഴിയുന്നതാണ.്”

9 ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം സത്യമാെണന്ന്
ആവർത്തിച്ച െകാണ്ട് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
െയഹൂദന്മാർകുറ്റാേരാപണങ്ങെള ഉറപ്പിച്ച .

10 ഇതുകഴിഞ്ഞ,് തനിക്കു സംസാരിക്കാെമന്ന്
ഭരണാധികാരിആംഗ്യംകാട്ടി,അനുമതിനൽകിയേപ്പാൾ
പൗേലാസ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “അവിടന്ന്
അേനകം വർഷങ്ങളായി ഈ േദശത്തിെന്റ
ന്യായാധിപനായിരിക്കുെന്നന്ന് എനിക്കറിയാം;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ആനന്ദേത്താടുകൂടി
എെന്റ ്രപതിവാദം നടത്തുകയാണ.് 11 ഞാൻ
ആരാധനയ്ക്കായി െജറുശേലമിേലക്കു
േപായിട്ട് പ്രന്തണ്ട് ദിവസത്തിൽ
അധികമായിട്ടിെല്ലന്ന് അേങ്ങക്ക് അേന്വഷിച്ച്
ഉറപ്പ വരുത്താവുന്നതാണ.് 12 ഞാൻ
ൈദവാലയത്തിൽെവച്ച് ആേരാെടങ്കിലും
തർക്കിക്കുന്നതാേയാ െയഹൂദപ്പള്ളിയിേലാ
നഗരത്തിൽ മെറ്റവിെടെയങ്കിലുേമാ
ജനക്കൂട്ടെത്ത ഇളക്കിവിടുന്നതാേയാ ഈ
കുറ്റാേരാപണം നടത്തുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ല;
13 ഇേപ്പാൾ എനിെക്കതിേര ഉന്നയിക്കുന്ന
ഈ ആേരാപണങ്ങൾ അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
െതളിയിക്കാൻ ഇവർക്കു സാധ്യവുമല്ല.
14ഏതായാലും ഒരു കാര്യംഞാൻസമ്മതിക്കുന്നു:
ഞാൻ ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവെത്ത

* 24:8 ചി.ൈക.്രപ. വാ. 6 രണ്ടാംപകുതിമുതൽ വാ. 8
ആദ്യപകുതിവെരകാണുന്നില്ല.
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ആരാധിക്കുന്നത,്ഇവർ മതേഭദം എന്നു പറയുന്ന
ഈമാർഗത്തിെന്റഅനുഗാമി എന്നനിലയ്കാണ്.
ന്യായ്രപമാണത്തിന് അനുസൃതമായ
എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു. 15നീതിനിഷ്ഠർക്കും ദുഷ്ടർക്കും
പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുെമന്ന് ൈദവത്തിൽ
ഇവർക്കുള്ള അേത ്രപത്യാശ എനിക്കും ഉണ്ട്.
16 അതുെകാണ്ട,് ൈദവത്തിെന്റ മുന്നിലും
മനുഷ്യരുെട മുന്നിലും എെന്റ മനസ്സാക്ഷി
നിർമലമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി
്രശമിക്കുന്നു.

17 “സ്വന്തം ജനത്തിൽെപ്പട്ട ദരി്രദർക്കുേവണ്ടി
ദാനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും
വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
പല വർഷത്തിനുേശഷമാണ് ഞാൻ
െജറുശേലമിൽ വന്നത.് 18 ആ
കർമം നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച് അവർ
എെന്ന കണ്ടു. അേപ്പാൾ ഞാൻ
ആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു;
എേന്നാെടാപ്പം ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല,
ഞാെനാരു ലഹളയിൽ പെങ്കടുത്തതുമില്ല.
19 എന്നാൽ ഏഷ്യാ്രപവിശ്യക്കാരായ ചില
െയഹൂദന്മാരാണ് എേന്നാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നത.്
അവർക്ക് എെന്റേനേര വല്ല ആേരാപണവും
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവർതെന്ന
അത് അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ വന്നു
േബാധിപ്പിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. 20അങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ
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ന്യായാധിപസമിതിക്കുമുമ്പിൽ നിന്നേപ്പാൾ
എന്നിൽ എെന്തങ്കിലും കുറ്റം കെണ്ടത്താൻ
കഴിേഞ്ഞാ എന്ന് ഇവിെടയുള്ളവർ പറയെട്ട.
21 ‘മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനെത്ത്രപതിയാണ്
ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
വിസ്തരിക്കെപ്പടുന്നത്,’ എന്ന് അവരുെട
ഇടയിൽനിന്നേപ്പാൾ വിളിച്ച പറഞ്ഞെതാഴിച്ച
മെറ്റാന്നുംഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ലേല്ലാ?”

22 ഈ മാർഗെത്തക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ്
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട ം, “ൈസന്യാധിപനായ
ലുസിയാസ് വരുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങള െട
കാര്യം തീരുമാനിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞ്
േഫലിക്സ് നടപടികൾ മാറ്റിെവച്ച . 23 തുടർന്ന്,
പൗേലാസിെന കാവലിൽ സൂക്ഷിക്കണെമന്നും
അേതസമയം അേദ്ദഹത്തിനു കുെറ
സ്വാത്രന്ത്യം െകാടുക്കണെമന്നും,
അേദ്ദഹെത്ത ശു്രശൂഷിക്കാൻ സ്േനഹിതെര
അനുവദിക്കണെമന്നും ശതാധിപേനാടു
കൽപ്പിച്ച .

24 കുെറദിവസത്തിനുേശഷം േഫലിക്സ്,
െയഹൂദാസ്്രതീയായ തെന്റ ഭാര്യ
്രദുസില്ലേയാടുകൂടി വന്നു. അേദ്ദഹം
പൗേലാസിെന വരുത്തി, ്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ള
വിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപസംഗം
േകട്ട . 25 എന്നാൽ നീതി, ആത്മനിയ്രന്തണം,
വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി എന്നിവെയപ്പറ്റി
പൗേലാസ് സവിസ്തരം ്രപതിപാദിക്കുന്നത്
േകട്ടേപ്പാൾ േഫലിക്സിനു ഭയമായി, “ഇേപ്പാൾ
ഇ്രതയും മതി, നിങ്ങൾക്കു േപാകാം,
സൗകര്യമുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
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ആളയയ്ക്കാം” എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
26 പൗേലാസ് അയാൾക്കു ൈകക്കൂലി
െകാടുക്കുെമന്ന് അയാൾ ആശിച്ചിരുന്നതിനാൽ
കൂെടക്കൂെട ആളയച്ച വരുത്തി അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിക്കുമായിരുന്നു.

27 രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഫലിക്സിെന്റ
പിൻഗാമിയായി െപാർെക്യാസ് െഫസ്െതാസ്
സ്ഥാനേമറ്റ . െയഹൂദരുെട ്രപീതി സമ്പാദിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് േഫലിക്സ് പൗേലാസിെന
തടവുകാരനായിത്തെന്നവിട്ടിട്ട േപായി.

25
െഫസ്െതാസിെന്റ മുമ്പിൽന്യായവിസ്താരം

1അധികാരംഏറ്റ മൂന്നുദിവസംകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് ൈകസര്യയിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കു യാ്രതയായി. 2 അവിെട
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും െയഹൂദേനതാക്കന്മാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ ഹാജരായി
പൗേലാസിെനതിേരയുള്ള ആേരാപണങ്ങൾ
അവതരിപ്പിച്ച . 3 തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു
ആനുകൂല്യെമന്നനിലയിൽ പൗേലാസിെന
െജറുശേലമിേലക്കു വരുത്താൻ
ദയവുണ്ടാകണെമന്ന് അവർ നിർബന്ധപൂർവം
അേപക്ഷിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത വഴിക്കുെവച്ച
െകാന്നുകളയാൻ അവർ ഒരു പതിയിരിപ്പിനു
വട്ടംകൂട്ട ന്നുണ്ടായിരുന്നു. 4 െഫസ്െതാസ്
അവേരാട്: “പൗേലാസിെന ൈകസര്യയിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ,് ഞാൻ ഉടെനതെന്ന
അവിേടക്കു േപാകുന്നുണ്ട.് 5 നിങ്ങള െട
േനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർക്ക് എെന്റകൂെട
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വന്ന് അവിെടെവച്ച് അയാൾെക്കതിേരയുള്ള
ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

6 അവേരാടുകൂെട എട്ട പത്തു ദിവസം
താമസിച്ചേശഷം അയാൾ ൈകസര്യയിേലക്കു
യാ്രതയായി; പിേറ്റദിവസം അയാൾ േകാടതി
വിളിച്ച കൂട്ടി പൗേലാസിെന തെന്റ മുമ്പിൽ
ഹാജരാക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ച . 7 പൗേലാസ്
ഹാജരായേപ്പാൾ, െജറുശേലമിൽനിന്ന് വന്നിരുന്ന
െയഹൂദർ അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം നിന്നുെകാണ്ട്
ഗുരുതരമായ അനവധി ആേരാപണങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഉന്നയിച്ച ; എന്നാൽ, അവ
െതളിയിക്കാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

8 പൗേലാസ് തെന്റ ്രപതിവാദത്തിൽ,
“ഞാൻ െയഹൂദരുെട ന്യായ്രപമാണത്തിനും
ൈദവാലയത്തിനും വിപരീതമാേയാൈകസർക്കു
വിേരാധമാേയാ ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു
്രപസ്താവിച്ച .

9 െയഹൂദർക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം
െചയ്തുെകാടുക്കണെമന്ന ആ്രഗഹേത്താെട
െഫസ്െതാസ് പൗേലാസിേനാട,് “നിങ്ങൾക്ക്
െജറുശേലമിൽ േപായി അവിെട എെന്റമുമ്പാെക
ഈ ആേരാപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച
വിസ്തരിക്കെപ്പടാൻ സമ്മതമാേണാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

10 അതിനു പൗേലാസ്: “ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ൈകസറുെട േകാടതിമുമ്പാെക
നിൽക്കുന്നു, അവിെടയാണ് എെന്ന
വിസ്തരിേക്കണ്ടത.് അേങ്ങക്കുതെന്ന
നന്നായി അറിയാവുന്നതുേപാെല ഞാൻ
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െയഹൂദേരാട് ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല.
11 മരണത്തിനർഹമായ എെന്തങ്കിലും കുറ്റം
ഞാൻ െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ, മരണശിക്ഷ
ഏൽക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു വിസമ്മതവുമില്ല.
എന്നാൽ, എനിക്കു വിേരാധമായി ഈ
െയഹൂദന്മാർ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
ആേരാപണങ്ങൾ സത്യമെല്ലങ്കിൽ, എെന്ന
അവരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കാൻ
ആർക്കും അവകാശമില്ല. ൈകസറുെടമുമ്പാെക
ഉപരിവിചാരണയ്ക് ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു!”
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

12 അേപ്പാൾ െഫസ്െതാസ് തെന്റ
ഉപേദശകസമിതിയുമായി കൂടിയാേലാചന
നടത്തിയിട്ട,് “ൈകസറുെടമുമ്പാെക
ഉപരിവിചാരണയ്ക് അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ ൈകസറുെട അടുേത്തക്കുതെന്ന
േപാകും”എന്നു ്രപഖ്യാപിച്ച .

െഫസ്െതാസ് അ്രഗിപ്പാരാജാവിെന്റ ഉപേദശം
േതടുന്നു

13 ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അ്രഗിപ്പാരാജാവും ബർന്നീക്കയുംകൂടി
െഫസ്െതാസിന് അഭിവാദനം അർപ്പിക്കാൻ
ൈകസര്യയിൽ എത്തി. 14അവർ കുെറയധികം
ദിവസങ്ങൾ അവിെട െചലവഴിച്ചതിനാൽ
െഫസ്െതാസ് പൗേലാസിെന്റ േകസ്
അ്രഗിപ്പാരാജാവുമായി ചർച്ചെചയ്തു.
െഫസ്െതാസ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “േഫലിക്സ്
വിചാരണത്തടവുകാരനായി വിട്ടിട്ട േപായ ഒരു
മനുഷ്യൻ ഇവിെടയുണ്ട.് 15ഞാൻ െജറുശേലമിൽ
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െചന്നേപ്പാൾ, പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
െയഹൂദാമതത്തിെല േനതാക്കന്മാരും
അയാൾെക്കതിേര ആേരാപണങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുകയും അയാെള ശിക്ഷയ്ക്കു
വിധിക്കണെമന്ന്അേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

16 “എന്നാൽ, തനിെക്കതിേര ആേരാപണം
നടത്തുന്നവെര മുഖാമുഖം കണ്ട് അവരുെട
ആേരാപണങ്ങൾക്കു ്രപതിവാദം നടത്താൻ
അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യെന
ശിക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുന്നത്
േറാമാക്കാരുെട സ്രമ്പദായമെല്ലന്നു ഞാൻ
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 17അവർ എേന്നാടുകൂെട
ഇവിെടെയത്തിയേപ്പാൾ ഞാൻ േകസ്
ൈവകിക്കാെത പിേറ്റന്നുതെന്ന േകാടതി
വിളിച്ച കൂട്ട കയുംആമനുഷ്യെന െകാണ്ടുവരാൻ
കൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 18 എന്നാൽ
വാദികൾ സംസാരിക്കാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ,
ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതുേപാലുള്ള ഒരു കുറ്റവും
അവർ അയാള െടേമൽ ആേരാപിച്ചില്ല.
19 പകരം അവരുെട മതെത്തയും
മരിച്ച േപായവെനങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുെന്നന്ന്
പൗേലാസ് അവകാശെപ്പടുന്ന േയശു
എന്ന മനുഷ്യെനയും സംബന്ധിച്ച ള്ള ചില
തർക്കങ്ങൾമാ്രതേമ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ള .
20 ഇത്തരം കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം
നടേത്തണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന്എനിക്കറിവില്ലായിരുന്നതിനാൽ
ഞാൻ അയാേളാടു െജറുശേലമിേലക്കു
േപാകാനും അവിെട ഈ ആേരാപണങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച് വിസ്തരിക്കെപ്പടാനും
ഒരുക്കമാേണാ എന്നു േചാദിച്ച . 21 എന്നാൽ
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ച്രകവർത്തിയുെട വിധിനിർണയത്തിനായി
തെന്ന തടവിൽ സൂക്ഷിക്കണെമന്ന്
പൗേലാസ് അേപക്ഷിക്കയാൽ, ൈകസറുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതുവെര,
അയാെള തടവിൽ െവക്കാൻ ഞാൻ ആജ്ഞ
െകാടുത്തു.”

22 പിന്നീട് അ്രഗിപ്പാ െഫസ്െതാസിേനാട,്
“എനിക്ക് ആ മനുഷ്യെന്റ വാക്കുകൾ േനരിട്ട
േകൾക്കാൻതാത്പര്യമുണ്ട്.”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അയാൾക്കു പറയാനുള്ളത് നാെളഅേങ്ങക്കു
േകൾക്കാം,” െഫസ്െതാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

പൗേലാസ്അ്രഗിപ്പാവിെന്റ മുമ്പിൽ
23 പിേറ്റന്ന് അ്രഗിപ്പാവും ബർന്നീക്കയും
ൈസന്യാധിപന്മാേരാടും നഗരത്തിെല
്രപമുഖന്മാേരാടുംകൂെട, ആഡംബരപൂർവം
സേമ്മളനമുറിയിേലക്കു ്രപേവശിച്ച .
െഫസ്െതാസിെന്റ ആജ്ഞ്രപകാരം
പൗേലാസിെന അകേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
24 തുടർന്ന് െഫസ്െതാസ് ഇങ്ങെന
്രപസ്താവിച്ച : “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
ഞങ്ങേളാെടാപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവേര,
നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യെന കാണുന്നേല്ലാ!
െയഹൂദാസമൂഹം ഒന്നടങ്കം െജറുശേലമിലും
ഇവിെട ൈകസര്യയിലും ഇയാെളക്കുറിച്ചാണ്
എേന്നാടു പരാതിെപ്പടുകയും ഇയാൾ
ഒരു നിമിഷംേപാലും ജീവിച്ചിരുന്നുകൂടാ
എന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയുംെചയ്തത.്
25 മരണത്തിന് അർഹമായെതാന്നും ഇയാൾ
െചയ്തിട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി;
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എന്നാൽ ഇയാൾ ച്രകവർത്തിക്കുമുമ്പിൽ
േമൽവിചാരണയ്ക് അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഇയാെള േറാമിേലക്കയയ്ക്കാൻ ഞാൻ
തീരുമാനിച്ച . 26 എങ്കിലും ഇയാെളക്കുറിച്ച
ച്രകവർത്തിതിരുമനസ്സിേലക്ക് എഴുതാൻ
വ്യക്തമായ കാര്യെമാന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇയാെള നിങ്ങള െട
എല്ലാവരുെടയും മുമ്പാെക, വിശിഷ്യ,
അ്രഗിപ്പാരാജാേവ, അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ;് ഈ
വിചാരണയുെട ഫലമായി എഴുതാനുള്ള
വക ലഭിക്കുെമന്നാെണെന്റ ്രപതീക്ഷ.
27 ആേരാപണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാെത
തടവുകാരെനഅയയ്ക്കുന്നതു യുക്തമല്ല എന്നു
ഞാൻകരുതുന്നു.”

26
1 അ്രഗിപ്പാ പൗേലാസിേനാട,് “നിെന്റപക്ഷം
വിശദീകരിക്കാൻ നിനക്ക് അനുവാദമുണ്ട”്എന്നു
പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ പൗേലാസ് ൈക നീട്ടിെക്കാണ്ട്
എതിർവാദം ആരംഭിച്ച : 2 “അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
െയഹൂദരുെടഎല്ലാആേരാപണങ്ങൾക്കുെമതിരായി,
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ്രപതിവാദം
നടത്താൻ ഇന്ന് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ,
ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന ഭാഗ്യവാൻ എന്നു
കരുതുന്നു. 3 ്രപേത്യകിച്ച െയഹൂദരുെട
ആചാരങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അവരുെട മേധ്യയുള്ള
തർക്കവിതർക്കങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അങ്ങ് വളെര
പരിചിതനാണേല്ലാ. ആകയാൽ എനിക്കു
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പറയാനുള്ളതു ക്ഷമേയാെട േകൾക്കണെമന്നു
ഞാൻതാഴ്മയായിഅേപക്ഷിക്കുന്നു.

4 “ജീവിതാരംഭംമുതൽ, ബാല്യത്തിൽ
സ്വേദശത്തിലും തുടർന്ന് െജറുശേലമിലും ഞാൻ
ഏതുവിധമാണ് ജീവിച്ച േപാന്നിട്ട ള്ളത് എന്ന്
എല്ലാ െയഹൂദർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. 5 ഒരു
പരീശനായി,ഞങ്ങള െടമതത്തിൽഏറ്റവുമധികം
നിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ
ജീവിച്ചത.് ദീർഘകാലമായി എെന്ന അറിയുന്ന
െയഹൂദർ മനസ്സ െവച്ചാൽ എെന്നക്കുറിച്ച
സാക്ഷ്യം പറയാൻകഴിയും. 6ൈദവം ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിലുള്ള
എെന്റ ്രപത്യാശയാണ് ഞാൻ ഇന്നു
വിസ്തരിക്കെപ്പടാനുള്ള കാരണം. 7ഞങ്ങള െട
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള ം രാപകൽ ്രശദ്ധേയാെട
ൈദവെത്ത ആരാധിച്ച േപാരുന്നത് ഈ
വാഗ്ദാനം ്രപാപിക്കാെമന്ന ്രപത്യാശേയാെടയാണ.്
അല്ലേയാ രാജാേവ, ഈ ്രപത്യാശനിമിത്തമാണ്
െയഹൂദർ എെന്റേമൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത.്
8 ൈദവം മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നു എന്നതു
വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ലഎന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നാൻ
കാരണംഎന്ത?്

9 “നസറായനായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിനു
വിേരാധമായി എന്നാൽ കഴിവെതല്ലാം
െചയ്യണെമന്ന് ഞാനും ചിന്തിച്ചിരുന്നു;
10െജറുശേലമിൽഞാൻെചയ്തതുംഅതുതെന്ന.
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരുെട അധികാരപ്രതം വാങ്ങി
ഞാൻ അേനകം വിശുദ്ധെര തടവിലാക്കുകയും,
അവെര നി്രഗഹിക്കുന്നതിന് എെന്റ സമ്മതം
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നൽകുകയും െചയ്തിട്ട ണ്ട്. 11 ഞാൻ
പലതവണ െയഹൂദപ്പള്ളികൾേതാറും െചന്ന്
അവെര ശിക്ഷിക്കുകയും ൈദവദൂഷണം
െചയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർെക്കതിേരയുള്ള േകാപം തലയ്ക്കു
പിടിച്ചിട്ട്, അവെര പീഡിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ
വിേദശനഗരങ്ങളിലും േപായിരുന്നു.

12 “അങ്ങെനയുള്ള ഒരു യാ്രതയിൽ, ഞാൻ
പുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരിൽനിന്ന് അധികാരവും
ആജ്ഞയും വാങ്ങി ദമസ്േകാസിേലക്കു
േപാകുകയായിരുന്നു. 13 അല്ലേയാ രാജാേവ,
ഉച്ചേയാടടുത്ത സമയം, ഞാൻ വഴിയിലൂെട
േപാകുേമ്പാൾആകാശത്തുനിന്നുസൂര്യെനക്കാൾ
ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ്രപകാശം എെന്റയും എെന്റ
സഹയാ്രതികരുെടയും ചുറ്റ ം മിന്നുന്നതുകണ്ടു.
14 ഞങ്ങെളല്ലാവരും നിലത്തു വീണുേപായി;
‘ശൗേല, ശൗേല, നീ എെന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്നെതന്ത?്
ആണിയിൽ െതാഴിക്കുന്നതു നിനക്കു
ഹാനികരമാണ,്’ എന്ന് എ്രബായഭാഷയിൽ
പറയുന്നഒരുഅശരീരിഞാൻ േകട്ട .

15 “അേപ്പാൾ ഞാൻ, ‘അങ്ങ് ആരാകുന്നു,
കർത്താേവ?’എന്നു േചാദിച്ച .

“ ‘നീ ഉപ്രദവിക്കുന്ന േയശുവാണു ഞാൻ,’
കർത്താവ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 16 ‘നീ
എഴുേന്നറ്റ നിവർന്നുനിൽക്കുക; നീ
എെന്നക്കുറിച്ച കണ്ടതിനും ഇനി നിനക്കു
കാണിച്ച തരാനുള്ളതിനും നിെന്ന ഒരു
ശു്രശൂഷകനും സാക്ഷിയുമാേക്കണ്ടതിനാണു
ഞാൻ ്രപത്യക്ഷനായത.് 17 നിെന്റ
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സ്വജനത്തിൽനിന്നുംസ്വജനംഅല്ലാത്തവരിൽനിന്നും*
ഞാൻ നിെന്ന രക്ഷിക്കും. 18 അവരുെട
കണ്ണ കൾ തുറക്കാനും അവെര ഇരുട്ടിൽനിന്ന്
്രപകാശത്തിേലക്കും സാത്താെന്റ
അധികാരത്തിൽനിന്ന് ൈദവത്തിേലക്കും
തിരിക്കാനും, അങ്ങെന എന്നിലുള്ള
വിശ്വാസത്താൽ അവർക്കു പാപക്ഷമയും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവരുെട ഇടയിൽ
സ്ഥാനവും ലഭിക്കാനും ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നു.’

19 “അതുെകാണ്ട് അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
ഞാൻ സ്വർഗീയദർശനേത്താട്
അനുസരണേക്കടുകാണിച്ചില്ല. 20 ഒന്നാമത്
ദമസ്േകാസിലുള്ളവേരാടും പിെന്ന
െജറുശേലംനഗരത്തിലുംെയഹൂദ്യ്രപേദശെത്തങ്ങുമുള്ളവേരാടും
തുടർന്ന് െയഹൂേദതരേരാടും അവർ
മാനസാന്തരെപ്പട്ട ൈദവത്തിേലക്കു
തിരിയണെമന്നും, അവരുെട മാനസാന്തരം
്രപവൃത്തികളിലൂെട െതളിയിക്കണെമന്നും
ഞാൻ ്രപസംഗിച്ച . 21 ഇതാണ് െയഹൂദന്മാർ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച് എെന്ന പിടിച്ച
െകാല്ലാൻ ്രശമിച്ചതിന് കാരണമായത്.
22 ഈ ദിവസംവെര ൈദവത്തിൽനിന്ന്
സഹായം ലഭിച്ചതിനാൽ ഇവിെട നിന്നുെകാണ്ട്
െചറിയവേരാടും വലിയവേരാടും ഒരുേപാെല
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 23 ്രകിസ്തു
കഷ്ടമനുഭവിക്കുെമന്നും മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ആദ്യനായി ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് സ്വന്തം
ജനമായ െയഹൂദർക്കും ഇതരർക്കും ്രപകാശം

* 26:17 മൂ.ഭാ. ജനതകളിൽനിന്നും
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വിളംബരംെചയ്യ െമന്നും ആണ് ഈ സേന്ദശം.
ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുെമന്ന് േമാശയും
മറ്റ ്രപവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിനപ്പ റമായി
ഒന്നുംതെന്നഞാൻപറയുന്നില്ല.”

24പൗേലാസ്ഇങ്ങെന്രപതിവാദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
െഫസ്െതാസ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, “പൗേലാേസ,
നിനക്കു ്രഭാന്താണ.് നിെന്റ വിദ്യാബഹുത്വം നിെന്ന
്രഭാന്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

25 അതിനു പൗേലാസ:് “ബഹുമാന്യനായ
െഫസ്െതാേസ, എനിക്കു ്രഭാന്തില്ല; ഞാൻ
പറയുന്നത് സത്യവും യുക്തിസഹവുമാണ.്
26 രാജാവിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി
അറിയാവുന്നതുെകാണ്ട,് എനിക്ക്
അേദ്ദഹേത്താടു സ്വത്രന്തമായി സംസാരിക്കാം.
ഇത് ഏേതാ ഒരു േകാണിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല.
അതുെകാണ്ട് ഇത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രശദ്ധയിൽെപ്പടാെത േപായിട്ടില്ല എന്ന്
എനിക്കുറപ്പ ണ്ട.് 27 അ്രഗിപ്പാരാജാേവ,
അങ്ങു ്രപവാചകന്മാെര വിശ്വസിക്കുേന്നാ?
വിശ്വസിക്കുെന്നന്ന്എനിക്കറിയാം.”

28 അേപ്പാൾ അ്രഗിപ്പാ പൗേലാസിേനാട്,
“ഈ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എെന്ന
ഒരു ്രകിസ്ത്യാനിയാക്കാെമന്നാേണാ നീ
ചിന്തിക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

29അതിനുപൗേലാസ,് “അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിേലാ
അധികസമയത്തിനുള്ളിേലാ,എങ്ങെനയായാലും,
അങ്ങുമാ്രതമല്ല, ഇന്ന് എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്ന
എല്ലാവരും, ഈ ചങ്ങലെയാഴിെക, മെറ്റല്ലാറ്റിലും
എെന്നേപ്പാെലയായിത്തീരണം എന്നു ഞാൻ
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ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നു” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

30 രാജാവും ഭരണാധികാരിയും ബർന്നീക്കയും
അവേരാടുകൂെട ഇരുന്നവരും എഴുേന്നറ്റ .
31അവർ മുറി വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ, “ഈമനുഷ്യൻ
മരണത്തിേനാ തടവിേനാ അർഹമായെതാന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല”എന്നുപരസ്പരം പറഞ്ഞു.

32 അ്രഗിപ്പാ െഫസ്െതാസിേനാട,് “ഇയാൾ
ൈകസറുെടമുമ്പാെക േമൽവിചാരണയ്ക്
അേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഇയാെള
വിട്ടയയ്ക്കാമായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

27
േറാമിേലക്കുള്ളകപ്പൽയാ്രത

1 കടൽമാർഗം യാ്രതെചയ്താണ് ഞങ്ങൾ
ഇറ്റലിയിേലക്കു േപാേകണ്ടത് എന്നു
തീരുമാനമായേപ്പാൾ അവർ പൗേലാസിെനയും
മറ്റ ചില തടവുകാെരയും ച്രകവർത്തിയുെട
േസനാവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട, യൂലിെയാസ് എന്ന
ശതാധിപെന ഏൽപ്പിച്ച . 2 ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയുെട
തീരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കു സമീപത്തുകൂടി
യാ്രതെചയ്യാൻ പുറെപ്പടുന്ന അ്രദമുത്ത്യ
തുറമുഖപട്ടണത്തിെല* ഒരു കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ
യാ്രതയാരംഭിച്ച . മക്കേദാന്യ്രപേദശത്തുള്ള
െതസ്സേലാനിക്യപട്ടണക്കാരനായ
അരിസ്തർെഹാസുംഞങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നു.

3 പിേറ്റദിവസം ഞങ്ങൾ സീേദാനിൽ ഇറങ്ങി:
യൂലിെയാസ് പൗേലാസിേനാടുള്ള ദയനിമിത്തം

* 27:2 കപ്പലുകൾ ഏെതങ്കിലും തുറമുഖപട്ടണത്തിൽ
രജിസ്റ്റർെചയ്യന്നപതിവ്അന്നും നിലനിന്നിരുന്നു.
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അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ സ്േനഹിതന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപാകാനും അവരുെട സൽക്കാരം
സ്വീകരിക്കാനും അനുവാദം നൽകി.
4 അവിെടനിന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പൽയാ്രത
തുടർന്നു; കാറ്റ ്രപതികൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ൈസ്രപസ് ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റിയാണ്
ഓടിയത.് 5 കടൽമാർഗം കിലിക്യയുെടയും
പംഫുല്യയുെടയും തീരേത്താടുേചർന്ന്,
യാ്രതെചയ്ത് ഞങ്ങൾ ലുക്കിയയിെല മുറായിൽ
എത്തി. 6അവിെട ഇറ്റലിയിേലക്കു േപാകുന്ന ഒരു
അെലക്സ്രന്തിയാക്കപ്പൽ കണ്ടിട്ട ശതാധിപൻ
ഞങ്ങെള അതിൽ കയറ്റി. 7ഞങ്ങള െട യാ്രത
പല ദിവസങ്ങൾ തീെര മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു;
വളെര ്രപയാസെപ്പട്ട് ഞങ്ങൾ ക്നിേദാസ്
പട്ടണത്തിനുസമീപെത്തത്തി. മുേമ്പാട്ട േപാകാൻ
കാറ്റ് അനുവദിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
സാൽേമാെനതിേരയുള്ള േ്രകത്തദ്വീപിെന്റ
മറവിേലക്കു കപ്പേലാടിച്ച . 8തീരേത്താടുേചർന്നു
േക്ലശിച്ച മുേമ്പാട്ട നീങ്ങി, ലസയ്യ
പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള “മേനാഹരതുറമുഖം”
എന്നറിയെപ്പടുന്നസ്ഥലെത്തത്തി.

9 ഇതിേനാടകം ഞങ്ങൾക്കു വളെര സമയം
നഷ്ടമായി. പാപപരിഹാരദിനത്തിെന്റ
ഉപവാസകാലം† കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാേഴക്കും,
സമു്രദയാ്രതആപൽക്കരമായിത്തീർന്നിരുന്നതിനാൽ
† 27:9 അതായത്, േയാം കിപൂർ. െസപ്റ്റംബർ മാസത്തിെന്റ
ഒടുവിലായാണ് ഈ െപരുന്നാൾ വരുന്നത.് െസപ്റ്റംബർ
പകുതിക്കുേശഷം കടൽയാ്രത ആപൽക്കരമായിത്തീരും,
നവംബർ പകുതിമുതൽ മാർച്ച് പകുതിവെര പാേട
നിർത്തിെവക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.
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പൗേലാസ് അവർക്കു മുന്നറിയിപ്പ
നൽകിെക്കാണ്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
10 “പുരുഷന്മാേര, നമ്മുെട ഈ സമു്രദയാ്രത
നാശകരമാകും. അതു കപ്പലിനും ചരക്കിനും
നമ്മുെട ജീവനുേപാലും ഭീമമായ നഷ്ടം
വരുത്താൻേപാകുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു.”
11 എന്നാൽ ശതാധിപൻ പൗേലാസിെന്റ
വാക്കുകെളക്കാൾ കപ്പിത്താെന്റയും
കപ്പലുടമയുെടയും ഉപേദശമാണു കൂടുതൽ
്രശദ്ധിച്ചത.് 12 ആ തുറമുഖം ശീതകാലം
െചലവഴിക്കാൻ േയാജിച്ചതല്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട്
വല്ലവിധത്തിലും െഫായ്നീക്യയിെലത്തി,
ശീതകാലം അവിെടകഴിക്കാെമന്ന ്രപതീക്ഷയിൽ
യാ്രത തുടരണെമന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആള കള ം
അഭി്രപായെപ്പട്ട . െതക്കുപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
വടക്കുപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കടലിേലക്കു ദർശനമുള്ള
േ്രകത്തദ്വീപിെലതുറമുഖമാണു െഫായ്നീക.

െകാടുങ്കാറ്റ്
13െതക്കൻകാറ്റ മന്ദമായിവീശിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
തങ്ങള െട ഉേദ്ദശ്യം സാധിച്ച എന്നുതെന്നഅവർ
കരുതി. അതുെകാണ്ടു നങ്കൂരമുയർത്തി,
േ്രകത്തയുെട തീരംേചർന്ന് അവർ
യാ്രതതുടർന്നു. 14 എന്നാൽ, അധികം
സമയം ആകുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന, “വടക്കു-
കിഴക്കൻ” എന്ന െകാടുങ്കാറ്റ് ദ്വീപിൽനിന്ന്
ആഞ്ഞടിച്ച . 15 കപ്പൽ െകാടുങ്കാറ്റിൽ
അകെപ്പട്ട ; കാറ്റിെനതിരായി മുേമ്പാട്ട േപാകാൻ
സാധ്യമല്ലാതായി. അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
കാറ്റിനു വിേധയരാകുകയും അത് ഞങ്ങെള
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ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.
16 ക്ലൗദ എന്ന െകാച്ച ദ്വീപിെന്റ മറപറ്റി
ഞങ്ങൾ ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,
്രപാണരക്ഷയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്ന വള്ളം
സുരക്ഷിതമായി െവക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളെര
്രപയാസെപ്പട്ട . 17 അതു വലിച്ച െപാക്കി
കപ്പലിേനാടു േചർത്ത് െകട്ടിയുറപ്പിച്ച .
അതിനുേശഷം, കപ്പൽ സിർതിസിെല
മണൽത്തിട്ടകളിൽ െചന്നുകയറുെമന്നു
േപടിച്ച് കപ്പൽപ്പായ ്കൾ താഴ്ത്തി,
കപ്പലിെന അതിെന്റ ഗതിക്കുവിട്ട .
18 പിേറ്റന്ന് ഉ്രഗമായ െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ട്
കപ്പൽ ആടിയുലഞ്ഞതിനാൽ, അവർ
ചരക്കുകൾ കടലിേലെക്കറിഞ്ഞുകളയാൻ
തുടങ്ങി. 19 മൂന്നാംദിവസം അവർ സ്വന്തം
ൈകെകാണ്ടുതെന്ന കപ്പലിെന്റ ഭാരം കൂടിയ
ഉപകരണങ്ങള ംഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 20അേനകം
ദിവസങ്ങൾ സൂര്യെനേയാ നക്ഷ്രതങ്ങെളേയാ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; െകാടുങ്കാറ്റ് തുടെര
അടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; രക്ഷെപ്പടുെമന്നുള്ള
സകല്രപതീക്ഷയും ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾക്കു
നഷ്ടമായി.

21 കൂെടയുള്ളവർ ദിവസങ്ങളായി
ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ, പൗേലാസ്
അവരുെടമുമ്പിൽ എഴുേന്നറ്റ നിന്നുെകാണ്ട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “മാന്യേര, േ്രകത്തയിൽനിന്ന്
യാ്രത പുറെപ്പടരുെതന്നുള്ള എെന്റ ഉപേദശം
നിങ്ങൾ സ്വീകരിേക്കണ്ടതായിരുന്നു; എങ്കിൽ
ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
22 എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ൈധര്യേത്താെടയിരിക്കാൻ
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ഞാൻ നിങ്ങേളാടു നിർബന്ധമായി പറയുന്നു.
നിങ്ങളിലാർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയില്ല,
കപ്പൽമാ്രതേമ നശിക്കുകയുള്ള . 23 ഞാൻ
േസവിക്കുന്ന എെന്റ ഉടയവനായ ൈദവത്തിെന്റ
ഒരു ദൂതൻ കഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുനിന്ന് 24 എേന്നാട,് ‘പൗേലാേസ,
ഭയെപ്പേടണ്ട, നീ ൈകസറുെടമുമ്പിൽ
വിസ്താരത്തിനു നിൽേക്കണ്ടവനാകുന്നു.
നിേന്നാെടാപ്പം യാ്രതെചയ്യന്നവെര ൈദവം
നിനക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറഞ്ഞു. 25-26 ആകയാൽ മാന്യേര,
ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുക,നമ്മുെടകപ്പൽഒരു ദ്വീപിെന്റ
കരയ്ക്കടിച്ച തകരുെമങ്കിലും ൈദവം എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലതെന്നസംഭവിക്കുെമന്ന്
ഞാൻവിശ്വസിക്കുന്നു.”

കപ്പൽേച്ചതം
27 ഇതിെന്റ പതിന്നാലാം രാ്രതിയിൽ,
ഞങ്ങൾ അ്രദിയക്കടലിലൂെട‡ തിരമാലകളാൽ
ആടിയുലഞ്ഞ്മുേന്നാട്ട െപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
അർധരാ്രതിേയാെട, ഏേതാ ഒരു തീരം
അടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുെന്നന്ന് നാവികർക്കു
േതാന്നി. 28 അവിെട െവള്ളത്തിെന്റ
ആഴം അളന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ ഏകേദശം
മുപ്പത്തിേയഴു മീറ്റർ§ എന്നുകണ്ടു. കുറച്ച
സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും െവള്ളത്തിെന്റ ആഴം
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഏകേദശം ഇരുപത്തിേയഴു

‡ 27:27 ഇന്നെത്ത ഇറ്റലിക്ക് െതക്കുഭാഗമായി

കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. § 27:28 അതായത്,ഇരുപത് ഫാതം.
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മീറ്റർ*എന്നുകണ്ടു. 29ഞങ്ങൾപാറെക്കട്ട കളിൽ
തട്ടിത്തകരുെമന്നുള്ള ഭയത്താൽ അവർ നാലു
നങ്കൂരങ്ങൾ അമരത്തുനിന്നു താഴ്ത്തി, േനരം
പുലരുന്നതിനുേവണ്ടി ്രപാർഥിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
30അണിയത്തുനിന്നു† നങ്കൂരം ഇറക്കുന്നു എന്ന
ഭാവത്തിൽ ്രപാണരക്ഷയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്ന
വള്ളം കടലിലിറക്കി നാവികർ കപ്പലിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടാൻ ്രശമിച്ച . 31 അേപ്പാൾ പൗേലാസ്
ശതാധിപേനാടും പട്ടാളക്കാേരാടും, “ഈ
ആള കൾ കപ്പലിൽത്തെന്ന നിന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കു രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയുകയില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 32അേപ്പാൾ പട്ടാളക്കാർ കയർ മുറിച്ച
വള്ളംകടലിൽതള്ളി.

33 പുലർച്ചയ്ക്ക് അൽപ്പംമുമ്പ് പൗേലാസ്
അവെരെയല്ലാവെരയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ
നിർബന്ധിച്ച . “കഴിഞ്ഞ പതിന്നാലു
ദിവസമായി നിങ്ങൾ നിരന്തരമായ
അനിശ്ചിതത്വംമൂലം ആഹാരം െവടിഞ്ഞു
കഴിയുകയായിരുന്നേല്ലാ. 34 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ദയവായി അൽപ്പെമെന്തങ്കിലും ആഹാരം
കഴിക്കണെമന്നാണ്എെന്റഅേപക്ഷ. നിങ്ങള െട
ജീവരക്ഷയ്ക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ.്
നിങ്ങളിൽ ആരുെടയും ഒരു തലമുടിേപാലും
നഷ്ടമാകുകയില്ല,” എന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 35 ഇതു പറഞ്ഞതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
അപ്പെമടുത്ത്എല്ലാവരുംകാൺെകൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതംെചയ്തു മുറിച്ച തിന്നുതുടങ്ങി.
36അേപ്പാൾ അവർെക്കല്ലാവർക്കും ൈധര്യമായി;

* 27:28 അതായത,് പതിനഞ്ച് ഫാതം. † 27:30 അതായത്,
കപ്പലിെന്റഅഥവാ,വള്ളത്തിെന്റമുൻഭാഗം
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അവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 37 കപ്പലിൽ
ഞങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി ഇരുനൂറ്റിെയഴുപത്തിയാറു
േപരുണ്ടായിരുന്നു. 38 എല്ലാവരും
േവണ്ടുന്ന്രത ഭക്ഷിച്ചതിനുേശഷം ധാന്യം
കടലിേലെക്കറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് കപ്പലിെന്റ ഭാരം
കുറച്ച .

39 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ, സ്ഥലം ഏെതന്നു
തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും
മണൽത്തീരമുള്ള ഒരു ഉൾക്കടൽ കണ്ടിട്ട്,
കഴിയുെമങ്കിൽ കപ്പൽ അവിെട അടുപ്പിക്കാൻ
അവർ നിശ്ചയിച്ച . 40അവർ നങ്കൂരങ്ങൾ മുറിച്ച
കടലിൽത്തള്ളകയും ചുക്കാൻ ബന്ധിച്ചിരുന്ന
കയർ അഴിച്ച വിടുകയും െചയ്തു. പിന്നീട്
കാറ്റിെനതിേര പായ നിവർത്തി കരയ്ക്കുേനേര
നീങ്ങി. 41 എന്നാൽ കപ്പൽ ഇരുവശവും
കടലുള്ള ഒരു മണൽത്തിട്ടയിൽ കയറി
ഉറച്ച േപായി.അണിയംഅനക്കമില്ലാതാകുകയും
അമരം‡ തിരകള െട ആഘാതത്തിൽ
തകർന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.

42 തടവുകാരിൽ ആരും നീന്തി
രക്ഷെപ്പടാതിരിക്കാൻ അവെര
െകാന്നുകളയണെമന്നു പടയാളികൾ
ആേലാചിച്ച . 43 എന്നാൽ, ശതാധിപൻ
പൗേലാസിെന്റ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് ആ ആേലാചനയിൽനിന്ന്
അവെര പിന്തിരിപ്പിച്ച . നീന്താൻ കഴിവുള്ളവർ
കപ്പലിൽനിന്ന് ആദ്യം ചാടി നീന്തി
കരയ്െക്കത്തിെക്കാള്ളാനും 44 േശഷമുള്ളവർ

‡ 27:41 അതായത്,കപ്പലിെന്റപിൻഭാഗം
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പലകകളിേലാ കപ്പലിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിേലാ
പിടിച്ച കരയിൽ എത്താനും അേദ്ദഹം
ഉത്തരവിട്ട . ഇങ്ങെനഎല്ലാവരുംസുരക്ഷിതരായി
കരയ്െക്കത്തി.

28
മാൾട്ടാദ്വീപിൽ

1 രക്ഷെപ്പട്ട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അതു മാൾട്ടാ
എന്നു േപരുള്ള ഒരു ദ്വീപാെണന്ന് ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി. 2 ദ്വീപുനിവാസികൾ ഞങ്ങേളാട്
അസാധാരണമായ കനിവു കാണിച്ച . മഴയും
തണുപ്പ ം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ തീകൂട്ടി
ഞങ്ങെള എല്ലാവെരയും സ്വാഗതംെചയ്തു.
3 പൗേലാസ് ഒരുെകട്ട് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ
േശഖരിച്ച തീയിേലക്കിടുേമ്പാൾ ഒരണലി
ചൂടുെകാണ്ടു പുറത്തുചാടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ചുറ്റി. 4 ഇങ്ങെന പൗേലാസിെന്റ
ൈകയിൽ പാമ്പു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ദ്വീപുനിവാസികൾ, “ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും
ഒരു െകാലപാതകിയാണ;് കടലിൽനിന്ന്
രക്ഷെപ്പട്ടിട്ട ം നീതിേദവി ഇയാെള ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുന്നില്ലേല്ലാ!” എന്നു തമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ, പൗേലാസ് ആ പാമ്പിെന
തീയിേലക്കു കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞു; േദാഷെമാന്നും
സംഭവിച്ചില്ല. 6 അേദ്ദഹം നീരുെവച്ച
വീങ്ങുകേയാ ഉടൻതെന്ന മരിച്ച വീഴുകേയാ
െചയ്യ െമന്നു ജനങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിച്ച ; എന്നാൽ,
ഏെറേനരം കാത്തിരുന്നിട്ട ം അനർഥെമാന്നും
സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അവർ
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മനസ്സ മാറ്റി, അേദ്ദഹം ഒരു േദവൻതെന്ന എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 ദ്വീപു്രപമാണിയായിരുന്ന പുബ്ലിെയാസിന്
അവിെടയടുത്ത് കുെറ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള സ്വീകരിച്ച മൂന്നുദിവസം
ആദരേവാെട സൽക്കരിച്ച . 8 അയാള െട
പിതാവ് പനിയും അതിസാരവും പിടിെപട്ട
കിടക്കുകയായിരുന്നു. പൗേലാസ് അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻ അകേത്തക്കു െചന്നു; ്രപാർഥിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ൈകെവച്ച സൗഖ്യമാക്കി.
9 ഈ സംഭവെത്തത്തുടർന്നു ദ്വീപിെല
മറ്റ േരാഗികള ം വന്നു സൗഖ്യം്രപാപിച്ച .
10 അവർ പല സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങെള
ബഹുമാനിച്ച . യാ്രതപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,ഞങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമായിരുന്നെതല്ലാം െകാണ്ടുവന്നുതന്നു.

േറാമിൽഎത്തുന്നു
11 മൂന്നുമാസത്തിനുേശഷം, ആ ദ്വീപിൽ
ശീതകാലം കഴിയുന്നതുവെര നങ്കൂരമടിച്ച
കിടന്നിരുന്ന അശ്വനിചിഹ്നമുള്ള* ഒരു
അെലക്സ്രന്തിയൻ കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ
കയറി യാ്രതപുറെപ്പട്ട . 12 ഞങ്ങൾ
സുറക്കൂസയിെലത്തി മൂന്നുദിവസം അവിെട
താമസിച്ച . 13 അവിെടനിന്നു യാ്രതതിരിച്ച്
െരഗ്യമിൽ എത്തി. പിേറ്റന്ന് െതക്കൻകാറ്റ
വീശിയതിനാൽ അതിെന്റ അടുത്തദിവസം
ഞങ്ങൾ പുെത്തെയാലിയിൽ എത്തി.
14 അവിെട ഏതാനും സേഹാദരങ്ങെള
കണ്ടുമുട്ടി. അവർ ഞങ്ങെള ഒരാഴ്ചേത്തക്ക്

* 28:11 അതായത,്ഇരട്ടൈദവങ്ങൾ
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അവേരാടുകൂെട താമസിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച .
അതിനുേശഷം ഞങ്ങൾ േറാമിേലക്കു
യാ്രതയായി. 15അവിെടയുള്ള സേഹാദരങ്ങൾ,
ഞങ്ങൾവരുെന്നന്നുേകട്ടിരുന്നു;അവർഞങ്ങെള
സ്വീകരിക്കാൻ അപ്യപുരവും ്രതിമണ്ഡപവുംവെര
വന്നു. അവെര കണ്ടേപ്പാൾ പൗേലാസ്
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതംെചയ്ത് ൈധര്യംപൂണ്ടു.
16ഞങ്ങൾ േറാമിെലത്തിയേശഷം പൗേലാസിന,്
പടയാളികള െട കാവലിൽ േവറിട്ട താമസിക്കാൻ
അനുവാദം കിട്ടി.

പൗേലാസ് േറാമിൽ ്രപസംഗിക്കുന്നു
17 മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം
അവിെടയുള്ള െയഹൂദേനതാക്കെള
വിളിച്ച കൂട്ടി. അവർ വന്നുകൂടിയേപ്പാൾ
പൗേലാസ് അവേരാട് ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിച്ച :
“എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നമ്മുെട
ജനങ്ങൾേക്കാ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട
ആചാരങ്ങൾേക്കാ എതിരായി ഒന്നും
്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും െജറുശേലമിൽെവച്ച്
എെന്ന തടവുകാരനാക്കി േറാമാക്കാരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . 18 മരണശിക്ഷയ്ക്ക്
അർഹമായ കുറ്റകൃത്യെമാന്നും ഞാൻ
െചയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എെന്ന
വിചാരണെചയ്തേശഷം സ്വത്രന്തനായി
വിടാൻ ആ്രഗഹിച്ച . 19 എന്നാൽ െയഹൂദർ
എതിർത്തേപ്പാൾ ഞാൻ ൈകസറുെടമുമ്പാെക
േമൽവിചാരണയ്ക് അേപക്ഷിക്കാൻ
നിർബന്ധിതനായി. സ്വജനങ്ങൾെക്കതിേര
എെന്തങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടല്ല
അങ്ങെന െചയ്തത്. 20 നിങ്ങെള
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സന്ദർശിക്കണെമന്നും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കണെമന്നും ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടത്
ഇതു വ്യക്തമാക്കാനാണ.് ഇ്രസാേയലിെന്റ
്രപത്യാശനിമിത്തമാണ് ഞാൻ ഈ ചങ്ങലയാൽ
ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നത.്”

21 “താങ്കെള സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു
െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് കത്തുകെളാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല;
അവിെടനിന്നു വന്ന സേഹാദരങ്ങളിലാരും
താങ്കെളപ്പറ്റി േദാഷമായ വിവരങ്ങൾ
അറിയിക്കുകേയാ സംസാരിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ട മില്ല. 22എന്നാൽ, എല്ലായിടത്തുമുള്ള
ജനങ്ങൾ ഈ മതവിഭാഗെത്ത എതിർത്തു
സംസാരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നതുെകാണ്ട,്
താങ്കള െട അഭി്രപായം േകൾക്കാൻ
ഞങ്ങളാ്രഗഹിക്കുന്നു.”അവർപറഞ്ഞു.

23 അവർ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച ;
അന്നു നിരവധി ആള കൾ അേദ്ദഹം
താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു വെന്നത്തി.
രാവിെലമുതൽ സന്ധ്യവെര അേദ്ദഹം
അവേരാടു ൈദവരാജ്യെത്തപ്പറ്റി
വിശദീകരിച്ച ്രപസംഗിക്കുകയും
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്നും
്രപവാചകപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും
േയശുവിെനപ്പറ്റി അവെര േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ
്രശമിക്കുകയും െചയ്തു. 24അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു
ചിലർക്കു േബാധ്യെപ്പട്ട ; മറ്റ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല.
25 അവർതമ്മിൽ േയാജിപ്പിെലത്താെത
പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പൗേലാസ്
ഇങ്ങെനെയാരു ്രപസ്താവനനടത്തി:
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26 “ ‘ഈ ജനത്തിെന്റ അടുത്തുെചന്ന് അവേരാടു
പറേയണ്ടത:്

“നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകട്ട െകാണ്ടിരിക്കും,
എന്നാൽഒരിക്കലും ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കും,
എന്നാൽഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.”

27ഈജനത്തിെന്റഹൃദയംതഴമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട െചവിെകാണ്ടു
േകൾക്കുന്നേതയില്ല.
അവർകണ്ണ കൾഅടച്ച മിരിക്കുന്നു.

അങ്ങെനയല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവർ തങ്ങള െട
കണ്ണ കൾെകാണ്ടുകാണുകയും
െചവികൾെകാണ്ടു േകൾക്കുകയും
ഹൃദയംെകാണ്ടു ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട്

അവർ മാനസാന്തരെപ്പടുകയും ഞാൻ അവെര
സൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു,’†

എന്നുപരിശുദ്ധാത്മാവ്െയശയ്യാ്രപവാചകനിലൂെട
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു പറഞ്ഞിട്ട ള്ളത്
സത്യംതെന്ന.

28 “അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവിടെത്ത രക്ഷ
െയഹൂേദതരർക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു,അവർഅത്
അംഗീകരിക്കും എന്നു നിങ്ങളറിയണെമന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.” 29 പൗേലാസ്
രണ്ടുവർഷംമുഴുവൻ താൻ വാടകയ്െക്കടുത്ത
വീട്ടിൽ താമസിച്ച െകാണ്ട,് തെന്ന കാണാൻവന്ന
എല്ലാവെരയുംസ്വീകരിച്ച .‡

30-31 അേദ്ദഹം ൈധര്യസേമതം,
നിർവിഘ്നം ൈദവരാജ്യം ്രപസംഗിച്ച ം

† 28:27 െയശ. 6:9,10 ‡ 28:29 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്യം
കാണുന്നില്ല.
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കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെനപ്പറ്റി
പഠിപ്പിച്ച െകാണ്ടുമിരുന്നു.
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