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அப்ேபாஸ்தலருைடய
நடபடிகள்

லூக்காவன்இரண்டாவதுபுத்தகம்
௧ அன்பான ேதேயாப்பலுேவ, நான்

எழுதய முதல் புத்தகத்தல் இேயசு
ெசய்தைவகைளயும், கற்ப த்தைவகைளயும்
எல்லாம் பற்ற க் குற ப்ப ட்டிருந்ேதன். ௨ நான்
இேயசுவன் வாழ்க்ைக முழுவைதயும்
ெதாடக்கத்தலிருந்து இறுதயல் அவர்
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
வைரக்கும் எழுதயருந்ேதன். இது
நடக்கும் முன் இேயசு தான் ேதர்ந்ெதடுத்த
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ேபசனார். பரிசுத்த
ஆவயன் வல்லைமயால் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
ெசய்யேவண்டியவற்ைற இேயசு
அவர்களுக்குக்கூறனார். ௩இதுஇேயசுவன்
மரணத்தற்குப் பன்னர் ந கழ்ந்தது.
ஆனால் அவர் அப்ேபாஸ்தலருக்குத்
தான் உய ேராடிருப்பைதக் காட்டினார்.
வல்லைமமிக்க ெசயல்கள் பலவற்ைறச்
ெசய்து இேயசு இைத நரூப த்தார்.
இேயசு மரணத்தனின்று எழுந்த பன்பு
40 நாட்களில் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
பலமுைற இேயசுைவப் பார்த்தனர்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்ற இேயசு
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அப்ேபாஸ்தலர்களிடம்ேபசனார். ௪ஒருமுைற
இேயசு அவர்கேளாடு உணவு உட்ெகாண்டு
இருக்கும்ேபாது எருசேலைம வ ட்டுப் ேபாக
ேவண்டாெமன அவர்களுக்குக் கூறனார்.
இேயசு, “ப தா உங்களுக்குச் சலவற்ைறக்
குறத்து வாக்குறுத அளித்துள்ளார். இைதக்
குறத்து முன்னேர நான் உங்களுக்குக்
கூற ேனன். இங்ேகேய எருசேலமில்
இந்த வாக்குறுதையப் ெபறுவதற்காகக்
காத்தருங்கள். ௫ ேயாவான் மக்களுக்கு,
தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்கனான்.
ஆனால் ஒரு சல நாட்களில் நீங்கள் பரிசுத்த
ஆவயால் ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள்”
என்றுெசான்னார்.

இேயசுவன்பரேமறுதல்
௬ அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாரும்

ஒருமித்துக் கூடியருந்தார்கள். அவர்கள்
இேயசுைவ ேநாக்க , “ஆண்டவேர, நீங்கள்
யூதர்களுக்கு அவர்களது இராஜ்யத்ைத
மீண்டும் ெகாடுக்கும் காலம் இதுவா?” என்று
வனவனார்கள்.
௭இேயசுஅவர்கைளேநாக்க “நாட்கைளயும்

ேநரத்ைதயும் பற்றய முடிெவடுக்கும்
அதகாரம் உைடயவர் ப தா ஒருவேர.
உங்களால் இந்தக் காரியங்கைள
அறந்துெகாள்ள முடியாது. ௮ ஆனால்
பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம் வருவார்.
வரும்ேபாது நீங்கள் வல்லைமையப்
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ெபறுவீர்கள். நீங்கள் எனது சாட்ச களாக
இருப்பீர்கள். மக்களுக்கு என்ைனப்பற்ற க்
கூறுவீர்கள். முதலில் எருசேலமின்
மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள். பன் யூேதயா
முழுவதும். சமாரியாவலும், உலகத்தன்
எல்லாப் பகுதயலும் நீங்கள் மக்களுக்குக்
கூறுவீர்கள்” என்றார்.
௯ இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இந்தக்

காரியங்கைளக் குறத்துக் கூறய பறகு
வானிற்குள்ளாக அவர் ேமேல எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
அவர் ேமகத்த ற்குள்ளாகச் ெசன்றார்.
பன்னர் அவர்களால் அவைரப் பார்க்க
முடியவல்ைல. ௧௦ இேயசு ேமேல
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
வாைனேய ேநாக்க க்ெகாண்டிருந்தனர்.
த டீெரன ெவண்ணிற ஆைட அணிந்த
இருவர் அவர்களுக்கு அருேக நன்றனர்.
௧௧ அவ்வருவரும் அப்ேபாஸ்தலர்கைள
ேநாக்க , “கலிேலயாவலிருந்து வந்துள்ள
மனிதர்கேள, ஏன் நீங்கள் வானத்ைதப்
பார்த்தவாேற நன்றுெகாண்டிருக்க றீர்கள்?
இேயசு உங்களிடமிருந்து பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத நீங்கள்
கண்டீர்கள். நீங்கள் பார்த்தேபாது
ெசன்றைதப் ேபாலேவ அவர் தரும்பவும்
வருவார்” என்றுகூறனர்.
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புதயஅப்ேபாஸ்தலர்
௧௨ பன்பு ஒலிவ மைலயலிருந்து

அப்ேபாஸ்தலர்கள் எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச்
ெசன்றனர். (இம்மைல எருசேலமிலிருந்து
சுமார் ஒன்றைர ைமல் தூரத்தல் உள்ளது)
௧௩ அப்ேபாஸ்தலர்கள் நகரத்த ற்குள்
ெசன்றனர். அவர்கள் தாங்கள் தங்கயருந்த
இடத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். அந்த அைற
மாடியலிருந்தது. ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான், அந்த ேரயா, பலிப்பு, ேதாமா,
பர்த்தெலாேமயு, மத்ேதயு, அல்ேபயுவன்
மகனாகய யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத
எனப்படும் சீேமான் மற்றும் யாக்ேகாபன்
மகனாகயயூதாஸ்ஆகயஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
அங்கருந்தனர்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அைனவரும்

ேசர்ந்தருந்தனர். ஒேர குற க்ேகாள்
உைடேயாராக வ டாது ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்ேடயருந்தனர். இேயசுவன்
தாயாகயமரியாளும்அவரதுசேகாதரர்களும்
சல ெபண்களும் அப்ேபாஸ்தலேராடு கூட
இருந்தனர்.
௧௫ச லநாட்களுக்குப்ப றகுவசுவாச களாக

அவர்கள் ஒன்று கூடினர். (சுமார் 120
ேபர் அக்கூட்டத்தல் இருந்தனர்.) ேபதுரு
எழுந்து நன்று, ௧௬-௧௭ “சேகாதரர்கேள!
ேவதவாக்கயங்களில் பரிசுத்த ஆவயானவர்
சல காரியங்கள் நடக்கும் என்று தாவீதன்
மூலமாகக் கூறனார். நமது கூட்டத்தல்
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ஒருவனாகய யூதாைஸக்குறத்து அவன்
கூறயுள்ளான். யூதாஸ் நம்ேமாடு கூட
ேசைவயல் ஈடுபட்டிருந்தான். இேயசுைவச்
சைறப டிக்க யூதாஸ் மனிதர்களுக்கு
வழிகாட்டுவான் என்பைத ஆவயானவர்
கூறயருந்தார்,” என்றான்.
௧௮ (இைதச் ெசய்வதற்கு யூதாஸிற்குப்

பணம் தரப்பட்டது. ஒரு நலத்ைத
வாங்குவதற்குஅப்பணம்பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால் யூதாஸ் தைலகுப்புற வீழ்ந்து
அவன் சரீரம் பளவுண்டது. அவனது குடல்
ெவளிேய சரிந்தது. ௧௯ எருசேலமின்
மக்கள் அைனவரும் இைத அற ந்தனர்.
எனேவதான் அந்நலத்த ற்கு “அக்ெகல்தமா”
என்று ெபயரிட்டனர். அவர்கள் ெமாழியல்
அக்ெகல்தமா என்பது “இரத்த நலம்” எனப்
ெபாருள்படும்.)
௨௦ “சங்கீதத்தன் புத்தகத்தல்

யூதாைஸக்குறத்து இவ்வாறு
எழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘மக்கள் அவனது நலத்தருேக
ெசல்லலாகாது,

யாரும்அங்குவாழலாகாது.’ சஙகீதம்
69:25

ேமலும்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:
‘இன்ெனாருவன் அவன் பணிையப்

ெபறட்டும்.’ சங்கீதம் 109:8
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௨௧-௨௨ “எனேவ இன்ெனாருவன்
நம்ேமாடு ேசர்ந்துெகாண்டு இேயசு
உய ேராடு எழுந்ததற்கு சாட்ச யாக
இருக்கட்டும். ஆண்டவராகய இேயசு
நம்ேமாடு இருந்தேபாது எப்ேபாதும்
நம்ேமாடு கூட இருந்த மனிதர்களில்
ஒருவனாக அவன் இருத்தல் ேவண்டும்.
ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கத்
ெதாடங்கயதலிருந்து இேயசு
பரேலாகத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
வைரக்கும் நம்ேமாடு இருந்தவனாக அவன்
இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௨௩ அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூட்டத்த ற்கு முன்

இருவைர நறுத்தனர். ஒருவன் ேயாேசப்பு
பர்சபா என்பவன். அவன் யுஸ்து என
அைழக்கப்பட்டான். மற்றவன் மத்தயா
என்பவன். ௨௪-௨௫ அப்ேபாஸ்தலர்கள்,
“ஆண்டவேர, நீர் எல்லா மனிதர்களின்
உள்ளங்கைளயும் அற ந்தவர். இந்த
இருவரில் உம் ேசைவக்கு நீர் யாைரத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றீர் என்பைத எங்களுக்குக்
காட்டும். யூதாஸ் இதைனவட்டு
நீங்க த் தனக்குரிய இடத்த ற்குச்
ெசன்றுவட்டான். ஆண்டவேர, எந்த மனிதன்
அப்ேபாஸ்தலனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட
ேவண்டும் என்பைதக் காட்டும்!” என்று
ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௨௬ பன்னர்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அந்த இருவரில்
ஒருவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க சீட்டுகள்
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எழுத ப் ேபாட்டனர். அதன்படி ஆண்டவர்
வரும்பயவராக மத்தயாைவ சீட்டுகள்
காட்டின. எனேவ அவன் மற்ற
பத ெனாருவேராடும்கூடஓர்அப்ேபாஸ்தலன்
ஆனான்.

௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வருைக
௧ ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் அப்ேபாஸ்தலர்

அைனவரும் ஓரிடத்தல் கூடியருந்தனர்.
௨ த டீெரன வானிலிருந்து ஓைச ஒன்று
எழுந்தது. ெபருங்காற்று அடித்தாற்ேபால
அது ஒலித்தது. அவர்கள் அமர்ந்தருந்த
வீடு முழுவைதயும் அவ்ெவாலி ந ரப்ப ற்று.
௩ ெநருப்புக் ெகாழுந்து ேபான்றவற்ைற
அவர்கள் கண்டனர். அக்ெகாழுந்துகள்
ப ரிந்து ெசன்று அங்கருந்த ஒவ்ெவாருவர்
ேமலும் நன்றன. ௪ அவர்கள் எல்ேலாரும்
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டார்கள்.
பல்ேவறு ெமாழிகளில் அவர்கள் ேபச
ஆரம்ப த்தார்கள். இப்படிப்பட்ட வல்லைமைய
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
௫ அக்காலத்தல் எருசேலமில் மிக

பக்த மான்களாகய யூதர்கள் சலர்
தங்கயருந்தனர். உலகத்தன் எல்லா
ேதசத்ைதயும் சார்ந்தவர்களாக இந்த
மனிதர்கள் இருந்தனர். ௬ ஒலிையக்
ேகட்டு இம்மனிதர்கள் ெபருங்கூட்டமாக
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அங்கு வந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் தனது ெசாந்த ெமாழியல்
ேகட்டதால்அம்மனிதர்கள்வயப்புற்றனர்.
௭ யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமைடந்தனர்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள் எவ்வாறு இைதச்
ெசய்ய முடிந்தது என்பைத அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. அவர்கள்,
“பாருங்கள்! ேபச க்ெகாண்டிருக்கும் இந்த
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் கலிேலயாைவச்
ேசர்ந்தவர்கள்! ௮ஆனால் நமது ெமாழிகளில்
அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக்
ேகட்க ேறாம். எப்படி இது இயலும்?
நாம் ௯ பார்த்தயா, ேமதயா, ஏலாம்,
ெமெசாெபாதாமியா, யூேதயா, கப்பேதாக யா,
ெபாந்து, ஆசயா, ௧௦ ப ரிக யா, பம்பலியா,
எக ப்து, ச ேரேன நகரங்களிற்குஅருேகயுள்ள
லிபயா நாட்டுப் பகுத கள், ௧௧ க ேரத்தா,
ேராமிலிருந்து வந்த மக்கள் மற்றும்
அேரப யா ஆகயவற்ைறச் ேசர்ந்தவர்கள்.
நம்மில் சலர் யூதர்களாகப் ப றந்தவர்கள்
மற்றவர்கள் யூதர்களாக மதம் மாறயவர்கள்.
நாம் ெவவ்ேவறு நாட்டினர். ஆனால்
இவர்கள் நம் ெமாழிகளில் ேபசுவைதக்
ேகட்க ேறாேம! அவர்கள் ேதவைனக்
குறத்துக் கூறும் ேமன்ைமயான
காரியங்கைள நம்ெமல்ேலாராலும்
புரிந்துெகாள்ளமுடிக றேத” என்றார்கள்.
௧௨மக்கள்அைனவரும்வயப்புற்றவர்களாகவும்
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குழப்பமைடந்தவர்களாகவும் காணப்பட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க ,
“என்ன நடந்துெகாண்டிருக்க றது?”
என்று வனவனர். ௧௩ ப ற மக்கள்
அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் பார்த்துச் ச ரித்தனர்.
அம்மக்கள் அப்ேபாஸ்தலர் மிகுதயான
மதுைவப் பருகயருந்தனர் என
நைனத்தனர்.

ேபதுருமக்களிடம் ேபசுதல்
௧௪ அப்ெபாழுது ேபதுரு மற்ற

அப்ேபாஸ்தலர் பத ெனாருவேராடும் எழுந்து
நன்றான். எல்லா மக்களும் ேகட்கும்படியாக
உரக்கப் ேபசனான். அவன், “எனது யூத
சேகாதரர்கேள, எருசேலமில் வச க்கும்
மக்கேள, நான் கூறுவைதக் கவனியுங்கள்.
நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டிய சல
கருத்துக்கைள உங்களுக்குக் கூறுேவன்.
கவனமாகக் ேகளுங்கள். ௧௫ நீங்கள்
நைனக்கறது ேபால் இம்மனிதர்கள்
மது பருகயருக்கவல்ைல. இப்ேபாது
காைல ஒன்பது மணிதான். ௧௬ இங்கு
இன்ைறக்கு ந கழ்ந்துெகாண்டிருப்பைதக்
குற த்து ேயாேவல் என்னும் தீர்க்கதரிச
எழுதயருக்க றார். ேயாேவல்
கீழ்க்கண்டவாறுஎழுதயுள்ளார்:

௧௭ “ ‘ேதவன் கூறுகறார், கைடச நாட்களில்
நான் எனது ஆவைய எல்லா
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மக்களுக்கும்அள்ளிவழங்குேவன்.
ஆண் மக்களும், ெபண்மக்களும்
தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.

உங்கள்இைளஞர்தரிசனம்காண்பார்கள்.
உங்கள் முத ேயார் வ ேசஷக் கனவுகள்
காண்பர்.

௧௮ அந்ேநரத்தல் எனது ஆவைய எனது
ஊழியர்களாகய ஆண்களுக்கும்
ெபண்களுக்கும்ெகாடுப்ேபன்.

அவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.
௧௯ ேமேல வானில் வயப்புறும் காட்ச கைளக்

காண்பப்ேபன்.
கீேழபூமியலும் சான்றுகள்தருேவன்.
அங்கு இரத்தம், ெநருப்பும், புைக
மண்டலமும்இருக்கும்.

௨௦சூரியன்இருளாகமாறும்.
நலாஇரத்தம் ேபால் சவப்பாகும்.

அப்ேபாது கர்த்தருைடய மகத்தான மகைம
மிக்க நாள்வரும்.

௨௧ கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக
ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
இரட்ச க்கப்படுவான்.’ ேயாேவல் 2:28-32

௨௨ “எனது யூத சேகாதரர்கேள,
இந்த வார்த்ைதகைளக் கவனியுங்கள்.
நாசேரத்தன் இேயசு மிகச் ச றப்பான
மனிதர். ேதவன் இைதத் ெதளிவாக
உங்களுக்குக் காட்டினார். இேயசுவன்
மூலமாக அவர் ெசய்த வல்லைம மிக்க
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வயப்பான காரியங்களால் ேதவன் இைத
நரூப த்தார். நீங்கள் எல்ேலாரும் இந்தக்
காரியங்கைளப் பார்த்தீர்கள். எனேவ இது
உண்ைமெயன்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
௨௩ இேயசு உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டார்.
நீங்கள்அவைரக்ெகான்றீர்கள். தீயவர்களின்
உதவ ேயாடு இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தீர்கள். ஆனால் இைவெயல்லாம்
நடக்குெமன்பைத ேதவன் அறந்தருந்தார்.
இது ேதவனுைடய த ட்டமாக இருந்தது.
ெவகுகாலத்த ற்கு முன்னேர ேதவன் இந்தத்
த ட்டத்ைத வகுத்தருந்தார். ௨௪ மரணத்தன்
ேவதைனைய இேயசு அனுபவத்தார்.
ஆனால் ேதவன் அவைர வடுவத்தார்.
ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
எழுப்பனார். மரணம் இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து தன் ப டிக்குள் ைவத்தருக்க
முடியவல்ைல. ௨௫ தாவீது இேயசுைவக்
குறத்துஇவ்வாறுகூறனான்:

“ ‘நான் ஆண்டவைர எப்ேபாதும் என்முன்
காண்கேறன்.

என்ைனப் பாதுகாப்பதற்கு எனது
வலப்புறத்ேதஉள்ளார்.

௨௬எனேவஎன்உள்ளம்மகழுகறது,
என்வாய்களிப்ேபாடு ேபசுக றது.

ஆம், எனது சரீரமும் கூட நம்ப க்ைகயால்
வாழும்.
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௨௭ ஏெனனில் மரணத்தன் இடத்தல்*
எனது ஆத்துமாைவ நீர் வ ட்டு
வடுவதல்ைல.

உமது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக்
கல்லைறக்குள் அழுகவ ட நீர்
அனுமத ப்பதல்ைல.

௨௮வாழும்வைகையஎனக்குப் ேபாத த்தீர்.
என்னருேக நீர் வந்துஅளவற்றஆனந்தம்
தருவீர்.’ சங்கீதம் 16:8-11

௨௯ “எனது சேகாதரர்கேள, நமது
முன்ேனாராக ய தாவீைதக் குற த்து
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்கு
என்னால் ெசால்லமுடியும். அவன்
இறந்து புைதக்கப்பட்டான். அவன்
புைதக்கப்பட்ட இடம் இங்ேகேய நம்மிைடேய
இன்றும் உள்ளது. ௩௦ தாவீது ஒரு
தீர்க்கதரிச . ேதவன் கூறய சல
ெசய்த கைள அவன் அறந்தருந்தான்.
தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள ஒருவைர
தாவீைதப்ேபான்று மன்னனாக்குேவன்
என்று ேதவன் தாவீதுக்கு வாக்குறுத
அளித்தருந்தார். ௩௧ அது நடக்கும்
முன்ேப தாவீது அதைன அறந்தருந்தான்.
எனேவதான் அவைரக் குற த்து தாவீது
இவ்வாறுகூறனான்.

* ௨:௨௭: மரணத்தன்இடத்தல்எழுத்தன்படியானெபாருள்
“பாதாளம்”
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“ ‘அவர் மரணத்தன் இடத்தல்
வ டப்படவல்ைல.

அவர் சரீரம் கல்லைறயல் அழுகவல்ைல.’
சங்கீதம் 16:10

தாவீது மரணத்தன்று எழும்பும்
க றஸ்துைவக் குறத்துப் ேபசனான்.
௩௨ எனேவ தாவீைத அல்ல, இேயசுைவேய
ேதவன் மரணத்தனின்று எழுப்பனார்.
நாங்கள் எல்ேலாரும் இதற்கு சாட்ச கள்.
நாங்கள் அவைரக் கண்ேடாம். ௩௩ இேயசு
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.
இப்ேபாது இேயசு ேதவேனாடு,
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல்
இருக்கறார். ப தா பரிசுத்தாவைய
இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்துள்ளார்.
ப தா ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத
அளித்தது பரிசுத்த ஆவேயயாகும்.
எனேவ இேயசு அந்த ஆவைய
இப்ெபாழுதுெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
இைதேய நீங்கள் பார்க்கவும், ேகட்கவும்
ெசய்க றீர்கள். ௩௪-௩௫தாவீதுபரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவரல்ல.
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவர்
இேயசுேவ. தாவீதுகூறனான்,

“ ‘ேதவன்என்கர்த்தரிடம் ெசான்னார்,
உம்எத ரிகள்அைனவைரயும்உம்

அதகாரத்தன் கீழ் ெகாண்டு
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வரும்வைர என் வலதுபுறத்தல்
உட்கார்ந்துெகாள்ளும்.’ சங்கீதம் 110:1

௩௬ “எனேவஎல்லாயூதமனிதர்களும்இைத
உண்ைமயாகத் ெதரிந்தருக்க ேவண்டும்.
ஆண்டவராகவும் க றஸ்துவாகவும்
இருக்கும்படியாக இேயசுைவ ேதவன்
உண்டாக்கனார். அவேர நீங்கள்
சலுைவயல்அைறந்தமனிதர்” என்றான்.
௩௭ மக்கள் இைதக் ேகட்டேபாது அவர்கள்

தங்கள் இதயத்தல் மிகவும் வருத்தம்
அைடந்தார்கள். அவர்கள் ேபதுருைவயும்
ப ற அப்ேபாஸ்தலைரயும் ேநாக்க , “நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௩௮ ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள்

ஒவ்ெவாருவரும் உங்கள் இருதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற , இேயசு
க றஸ்துவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது ேதவன்
உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார். நீங்களும்
பரிசுத்த ஆவயன் வரத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.
௩௯இந்த வாக்குறுத உங்களுக்குரியது. அது
உங்கள் பள்ைளகளுக்கும் ெதாைலவல்
வாழ்கன்ற எல்லா மக்களுக்கும்கூடஉரியது.
ஆண்டவராகய நமது ேதவன் தன்னிடம்
அைழக்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் அது
உரியது” என்றுகூறனான்.
௪௦ ேவறு பல வார்த்ைதகைளயும்

கூற ேபதுரு அவர்கைள எச்சரித்தான்.
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அவன் அவர்கைள, “இன்று வாழ்கன்ற
மக்களின் தீைமகளிலிருந்து உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்று
ேவண்டினான். ௪௧ ேபதுரு கூறயவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாண்டஅந்த மக்கள்ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அந்த நாளில்
வசுவாச களின் கூட்டத்தல் சுமார் 3,000
மக்கள்ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டனர்.

வசுவாச களின்ஒருமனம்
௪௨ வசுவாச கள் ெதாடர்ந்து ஒன்றாக

சந்த த்தனர். அப்ேபாஸ்தலரின்
ேபாதைனையக் கற்பதற்குத் தங்கள்
ேநரத்ைதச் ெசலவ ட்டனர். வசுவாச கள்
ஒருவேராெடாருவர் பக ர்ந்துெகாண்டனர்.
அவர்கள் ஒருமித்து உண்டு, ஒருமித்து
ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௪௩ பல
வல்லைம மிக்க, வயப்பான காரியங்கைள
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன மிகவும்
மரியாைதயாக உணர்ந்தனர்.
௪௪ எல்லா வசுவாச களும் ஒருமித்து
வச த்தனர். அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
பக ர்ந்துெகாண்டனர். ௪௫ வசுவாச கள்
அவர்களது நலங்கைளயும் அவர்களுக்குச்
ெசாந்தமான ெபாருட்கைளயும் வற்றனர்.
பன்னர் பணத்ைதப் பங்க ட்டு,
ேதைவப்பட்ட ஒவ்ெவாருவருக்கும்
அவர்களது ேதைவக்ேகற்பக் ெகாடுத்தனர்.
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௪௬ ஒவ்ெவாரு நாளும் வசுவாச கள்
ேதவாலயத்தல் சந்த த்தனர். அவர்களது
குறக்ேகாள் ஒன்றாகேவ இருந்தது.
அவர்களுைடய வீடுகளில் ஒருமித்து
உண்டனர். அவர்கள் உணைவப்
பங்க ட்டுக்ெகாள்வதலும் களிப்புமிக்க
உள்ளங்கேளாடு உண்பதலும்
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். ௪௭ வசுவாச கள்
ேதவைன வாழ்த்தனர். எல்லா மக்களும்
அவர்கைள வரும்பனர். ஒவ்ெவாரு நாளும்
அதகமத கமான மக்கள் இரட்ச க்கப்பட்டனர்.
வசுவாச களின் கூட்டத்தல் கர்த்தர்
அம்மக்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௩
ஊனமுற்றமனிதனின்சுகம்
௧ ஒருநாள் ேபதுருவும் ேயாவானும்

ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார்கள். ப ற்பகல்
மூன்று மணியாக இருந்தது. அது
தனமும் ேதவாலயத்தல் ப ரார்த்தைன
ேநரமாகும். ௨ அவர்கள் ேதவாலயத்தன்
முற்றத்தல் ேபாய்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒரு மனிதன் அங்கருந்தான். அவன்
பறந்தது முதல் ஊனமுற்றவனாக
இருந்தான். அவனால் நடக்க முடியாததால்
அவனது நண்பர்கள் சலர் அவைனச் சுமந்து
வந்தனர். அவனது நண்பர்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளும் அவைன ேதவாலயத்துக்கு
அைழத்து வந்தனர். அவர்கள் ஊனமுற்ற
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மனிதைன ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய ஒரு
ெபருங்கதவன் அருேக உட்கார ைவத்தனர்.
அதுஅலங்கார வாசல் எனஅைழக்கப்பட்டது.
ேதவாலயத்துக்குள் ேபாகும் அைனவரிடமும்
அம்மனிதன் பணத்தற்காகப் ப ச்ைச
ேகட்டான். ௩ அன்ைறயத்தனம் அம்மனிதன்
ேபதுருவும், ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான்.
அவன் அவர்களிடம் பணத்தற்காக
ேவண்டினான்.
௪ ேபதுருவும் ேயாவானும் ஊனமுற்ற

அம்மனிதைன ேநாக்க , “எங்கைளப் பார்”
என்றனர். ௫ அம்மனிதன் அவர்கைளப்
பார்த்தான். அவர்கள் ஏேதனும் ெகாஞ்சம்
பணம் ெகாடுப்பார்கெளன அவன்
எத ர்பார்த்தான். ௬ஆனால்ேபதுரு, “என்னிடம்
ெவள்ளிேயா, ெபான்ேனா கைடயாது,
ஆனால் உனக்குக் ெகாடுக்கக்கூடிய ேவறு
ெபாருள் என்னிடம் உள்ளது. நாசேரத்ைதச்
ேசர்ந்த இேயசு க றஸ்துவன் வல்லைமயால்
எழுந்துநட!” என்றுகூறனான்.
௭ பன் ேபதுரு அம்மனிதனின் வலது

ைகையப் ப டித்து அவைனத் தூக்கனான்.
உடேன அம்மனிதனின் பாதங்களும்
கால்களும் பலம் ெபற்றன. ௮ அம்மனிதன்
குதத்ெதழுந்து,அவனதுபாதங்களில் நன்று,
நடக்க ஆரம்ப த்தான். அவன் அவர்கேளாடு
ேதவாலயத்துக்குள் ெசன்றான். அம்மனிதன்
நடந்துெகாண்டும், குதத்துக்ெகாண்டும்
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ேதவைன வாழ்த்தயவனாக இருந்தான்.
௯-௧௦ எல்லா மக்களும் அவைன அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டனர். எப்ேபாதும் அலங்கார
வாசல் அருேக அமர்ந்து பணத்தற்காகப்
ப ச்ைச ேகட்கும் ஊனமுற்ற மனிதேன
அவன் என்று மக்கள் அற ந்தனர். இப்ேபாது
அேத மனிதன் நடந்துெகாண்டிருப்பைதயும்
ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டிருப்பைதயும்
அவர்கள் கண்டார்கள். மக்கள்
ஆச்சரியமைடந்தார்கள். எவ்வாறு இது
நடக்கக் கூடுெமன்பைத அவர்களால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.

ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
௧௧ அம்மனிதன் ேபதுருேவாடும்

ேயாவாேனாடும் ேசர்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
அம்மனிதன் நலம் ெபற்றைதயற ந்து
எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம் ெகாண்டனர்.
சாலேமானின் மண்டபத்தல் ேபதுருவ டமும்
ேயாவானிடமும்அவர்கள்ஓடிச்ெசன்றனர்.
௧௨ இைதக் கண்டதும் ேபதுரு, மக்கைள

ேநாக்க , “எனது யூத சேகாதரர்கேள, நீங்கள்
ஏன் இைதக் கண்டு ஆச்சரியப்படுக றீர்கள்?
இம்மனிதைன எங்களது வல்லைமயால்
நடக்கும்படியாகச் ெசய்ேதாம் என்பது ேபால்
நீங்கள் எங்கைளப் பார்க்க றீர்கள். நாங்கள்
நல்லவர்களாக இருப்பதால் இைதச் ெசய்ய
முடிந்தது என்று நீங்கள் நைனக்கறீர்களா?
௧௩ இல்ைல! ேதவன் இைதச் ெசய்தார்!
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அவர் ‘ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன்
ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனும்’
ஆனவர். அவேர நமது முன்ேனார்களின்
ேதவன். அவர் தனது வேசஷ ஊழியரான
இேயசுவுக்கு மகைமைய அளித்தார்.
ஆனால் நீங்கேளா இேயசுைவக்
ெகால்லும்படியாகக் ெகாடுத்தீர்கள். பலாத்து
இேயசுவுக்கு வடுதைலயளிக்க முடிவு
ெசய்தான். ஆனால் உங்களுக்கு இேயசு
ேவண்டாதவெரன நீங்கள் பலாத்துவுக்குக்
கூறனீர்கள். ௧௪ இேயசு தூயவராகவும்
நல்லவராகவும் இருந்தார். ஆனால்
நீங்கள் அவர் ேதைவயல்ைலெயனக்
கூறனீர்கள். இேயசுவுக்குப் பதலாக
ஒரு ெகாைலயாளிைய* உங்களுக்குத்
தரும்படியாக நீங்கள் பலாத்துைவ
ேவண்டினீர்கள். ௧௫ உய ரளிக்க றவைர
நீங்கள் ெகான்றீர்கள். ஆனால் ேதவேனா
அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
நாங்கள் இதற்கு சாட்ச கள். எங்கள்
கண்களாேலேயஇைதக்கண்ேடாம்.
௧௬ “இேயசுவன் வல்லைமேய ஊனமுற்ற

மனிதைன நன்றாக நடக்கும்படிச் ெசய்தது.
இேயசுவன் வல்லைமயல் நாங்கள்
நம்ப க்ைக ைவத்ததால் இது ந கழ்ந்தது.
நீங்கள் இம்மனிதைனப் பார்க்க முடிக றது.
* ௩:௧௪: ெகாைலயாளி பரபாஸ், பலாத்துவ டம் யூதர்கள்
இேயசுவுக்குப்பதலாகஇவைனேயவடுதைலெசய்யும்படிக்
கூறனர். லூக்கா 23:19 பார்க்க.
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உங்களுக்குஇவைனத்ெதரியும். இேயசுவன்
மீதுள்ள நம்ப க்ைகயால் அவன் முழுக்கக்
குணமைடந்தான். அது நகழ்ந்தைத நீங்கள்
எல்லாரும்கண்டீர்கள்.
௧௭ “எனது சேகாதரர்கேள, நீங்கள்

ெசய்வைத அறயாததால் அவற்ைற
இேயசுவுக்குச் ெசய்தீர்கள் என்பைத நான்
அற ேவன். உங்கள் தைலவர்களும் அைதப்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. ௧௮இக்காரியங்கள்
நடந்ேதறுெமன ேதவன் கூறனார்.
அவரது கறஸ்து துன்புற்று இறப்பார்
என்பைத ேதவன் தம் தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகக் கூறனார். ேதவன் இைத
எவ்வாறு நைறேவற்றனார் என்பைத
உங்களுக்குக் கூறயுள்ேளன். ௧௯ எனேவ
நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கைளயும்,
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்!
ேதவனிடம் தரும்புங்கள். அவர் உங்கள்
பாவங்கைளமன்னிப்பார். ௨௦பன்ஆண்டவர்
உங்களுக்கு ஆவக்குரிய இைளப்பாறுதைல
நல்குவார். க றஸ்துவாக இருக்கத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவராக ய இேயசுைவ
அவர்உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்.
௨௧ “ஆனால் எல்லாக் காரியங்களும்

மீண்டும் சரியாகும் வைர இேயசு
பரேலாகத்தல் இருக்க ேவண்டும்.
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னேர ேதவன்
தனது பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகப்
ேபச யேபாேத, இவற்ைறப்பற்ற க்
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கூறயுள்ளார். ௨௨ ேமாேச, ‘கர்த்தராக ய
உங்கள் ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு
தீர்க்கதரிசைய அளிப்பார். உங்கள்
ெசாந்த மக்களிைடேயயருந்து அந்தத்
தீர்க்கதரிச ேதான்றுவார். அவர் என்ைனப்
ேபாலேவ இருப்பார். அத்தீர்க்கதரிச
உங்களுக்குக் கூறுகன்ற எல்லாவற்றற்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். ௨௩ எந்த
மனிதனாகலும் அந்தத் தீர்க்கதரிச க்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தால் அப்ேபாது அம்மனிதன்
ேதவனுைடய மக்களிடமிருந்து ப ரிந்து
இறப்பான்’ ”✡ என்றான்.
௨௪ “ேதவனுக்காகப் ேபச ய சாமுேவலும்

அவருக்குப் பன் வந்த மற்ற எல்லாத்
தீர்க்கதரிச களும் இக்காலத்ைதக் குற த்துப்
ேபசனார்கள். ௨௫ தீர்க்கதரிச கள் ேபச ய
அைனத்ைதயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள்.
அைதப் ேபாலேவ ேதவன் உங்கள்
முன்ேனாேராடு ெசய்தஉடன்படிக்ைகையயும்
நீங்கள் ெபற்றீர்கள். ேதவன் உங்கள்
தந்ைதயாகய ஆப ரகாமிடம், ‘உன்
தைலமுைறயனரால் உலகன் ஒவ்ெவாரு
ேதசமும் ஆசீர்வத க்கப்படும்’✡ என்று
கூறனார். ௨௬ ேதவன் தனது வேசஷ
ஊழியைர அனுப்பயுள்ளார். ேதவன்அவைர
முதலாவதாக உங்களிடம் அனுப்பனார்.
✡ ௩:௨௩: உபா. 18:15, 19-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௩:௨௫: ஆதயாகமம் 22:18; 26:24-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உங்கைள ஆசீர்வத ப்பதற்கு ேதவன்
இேயசுைவ அனுப்பனார். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் தீய ெசயல்கைளச்
ெசய்க றதலிருந்துஉங்கைளத்தருப்புவதன்
மூலம்ேதவன்இைதச்ெசய்க றார்” என்றான்.

௪
யூதஆேலாசைனச் சங்கத்தன்முன்
௧ ேபதுருவும், ேயாவானும் மக்களிடம்

ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது சல
மனிதர்கள் அவர்களிடம் வந்தார்கள்.
யூத ஆசாரியர்களும், ஆலயத்ைதப்
பாதுகாக்கும் வீரர்களுக்குத் தைலவனும்,
ச ல சதுேசயரும் அவர்கேளாடு
வந்தருந்தனர். ௨ ேபதுருவும், ேயாவானும்
மக்களிடம் ேபாத த்தவற்ைறக் குறத்து
அவர்கள் அதருப்த அைடந்தருந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேயசுைவக்
குறத்து மக்களுக்குக் கூறும்ேபாது,
மக்கள் மரணத்தலிருந்து இேயசுவன்
வல்லைமயால் உய ர்த்ெதழுவார்
என்பைதயும் ேபாத த்தார்கள். ௩ யூதத்
தைலவர்கள் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்
ப டித்துச் சைறயல் அைடத்தனர். அது
ஏற்ெகனேவ இரவு ேநரமாயருந்தது.
எனேவ அடுத்த நாள்வைரக்கும்
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் சைறயல்
ைவத்தருந்தார்கள். ௪ ஆனால் ேபதுருவும்
ேயாவானும் ெசய்த ேபாதைனகைளக் ேகட்ட
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மக்களில் பலரும் அவர்கள் கூறயவற்ைற
வசுவாச த்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக
சுமார்ஐயாய ரம் ேபராகஇருந்தது.
௫ மறுநாள் யூதத் தைலவர்களும்,

அதகாரிகளும், ேவதபாரகரும் எருசேலமில்
சந்த த்தனர். ௬ அன்னா, காய்பா,
ேயாவான், அெலக்சாந்தர் ஆக ேயாரும்
அங்கருந்தனர். தைலைம ஆசாரியனின்
குடும்பத்தனர் அைனவரும் அங்கருந்தனர்.
௭ எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாகப்
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்கள்
நறுத்தனர். யூத அதகாரிகள் பல முைற
அவர்களிடம், “ஊனமுற்ற இந்த மனிதைன
எவ்வாறு குணப்படுத்தனீர்கள்? எந்த
வல்லைமையப் பயன்படுத்தனீர்கள்?
யாருைடய அத காரத்தனால் நீங்கள் இைதச்
ெசய்தீர்கள்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௮ அப்ேபாது ேபதுரு பரிசுத்த ஆவயால்

ந ரப்பப்பட்டான். அவன் அவர்கைள
ேநாக்க , “மக்களின் அதகாரிகேள,
முதய தைலவர்கேள, ௯ ஊனமுற்ற
மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல காரியத்ைதக்
குற த்து எங்கைள வனவுகறீர்களா?
அவைனக் குணப்படுத்தயது யார் என்று
எங்கைள வனவுகறீர்களா? ௧௦ நீங்கள்
யாவரும், யூத மக்கள் அைனவரும்,
இம்மனிதன் நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு
க றஸ்துவன் வல்லைமயால் குணம்
ஆக்கப்பட்டான் என்பைத அற ந்துெகாள்ள
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ேவண்டுெமன்று நாங்கள் வரும்புக ேறாம்.
நீங்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தீர்கள். ேதவன் அவைர
மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். இந்த
மனிதன் ஊனமுற்றவனாயருந்தான்.
ஆனால் இப்ேபாது இேயசுவன்
வல்லைமயால் குணம் ெபற்று உங்களுக்கு
முன்பாக எழுந்துநற்க றான்.

௧௧ “ ‘கட்டிடம் கட்டுபவர்களாகய நீங்கள்
இேயசுைவ முக்கயமற்ற கல்ைலப்
ேபான்றுகருதனீர்கள்.

ஆனால் இந்தக் கல்ேலா
மூைலக்கல்லாயற்று.’ சங்கீதம் 118:22

௧௨ மக்கைள இரட்ச க்கக் கூடியவர்
இேயசு ஒருவேர. உலகத்தல் மக்கைள
இரட்ச க்கும் வல்லைமயுடன் தரப்பட்ட நாமம்
இேயசுவனுைடயது மட்டுேம. இேயசுவன்
மூலமாகேவ நாம் இரட்ச க்கப்படேவண்டும்!”
என்றான்.
௧௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் ேவறு

சறப்பான பயற்ச ேயா கல்வ ேயா
ெபறவல்ைல என்பைத யூதத் தைலவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர். ேபதுருவும்
ேயாவானும் ேபசுவதற்கு அஞ்சவல்ைல
என்பைதயும் அவர்கள் கண்டனர். அதனால்
அதகாரிகள் வயப்புற்றனர். ேபதுருவும்
ேயாவானும் இேயசுவுடன் இருந்தவர்கள்
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என்பைத உணர்ந்தனர். ௧௪ இரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களுடன் ஊனமாயருந்த
அந்த மனிதன் நன்று ெகாண்டிருப்பைத
அவர்கள் கண்டனர். அம்மனிதன்
குணமைடந்தருப்பைத அவர்கள்
கண்டனர். எனேவ அப்ேபாஸ்தலருக்கு
எத ராக அவர்களால் எைதயும் ெசால்ல
முடியவல்ைல.
௧௫ அக்கூட்டத்தலிருந்து ேபாகுமாறு யூதத்

தைலவர்கள் அவர்களுக்குக் கூறனர்.
அதன் பன்பு தாங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது
என்னெவன்று யூதத் தைலவர்கள்
தங்களுக்குள் ேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௬ அவர்கள், “இம்மனிதர்கைள நாம் என்ன
ெசய்ேவாம்? அவர்கள் ேபரத சயம் ஒன்ைறச்
ெசய்துள்ளார்கள் என்பைத எருசேலமின்
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அறவான். இது
ெதளிவு. இது உண்ைமயல்லெவன்று
நம்மால் ெசால்ல முடியாது. ௧௭ ஆனால்
இம்மனிதைனக் குறத்து இவர்கள்
மக்களுக்குச் ெசால்வதற்கு அஞ்சும்படி
ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது மக்களிடம்
இச்ெசய்த ேமலும்பரவாது” என்றனர்.
௧௮ எனேவ யூதத் தைலவர்கள்

ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் மீண்டும்
உள்ேள அைழத்தனர். இேயசுவன் ெபயரில்
எைதயும் கூறாதபடியும் ேபாத க்காதபடியும்
அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் கூறனர்.
௧௯ ஆனால் ேபதுருவும் ேயாவானும்
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அவர்களுக்குப் பதலாக, “நீங்கள் எைதச்
சரிெயன்று நைனக்கறீர்கள்? ேதவன் எைத
வரும்புவார்? நாங்கள்கீழ்ப்படியேவண்டுவது
உங்களுக்கா அல்லது ேதவனுக்கா?
௨௦ நாங்கள் அைமதயாக இருக்க முடியாது.
நாங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும்
மக்களுக்குக் கண்டிப்பாகக் கூற ேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௨௧-௨௨ நடந்ததற்காக எல்லா மக்களும்

ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டிருந்தபடியால்
யூதத் தைலவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைரத்
தண்டிப்பதற்கு ஒரு வழியும் காண
முடியவல்ைல. (இந்த அத சயம்
ேதவனிடமிருந்து வந்த ஒரு சான்று.
குணமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்பது
வயதற்கும் ேமற்பட்டவனாயருந்தான்!)
எனேவ யூத அதகாரிகள் மீண்டும்
அப்ேபாஸ்தலைர எச்சரித்துவடுவத்தனர்.

வசுவாச களின்ப ரார்த்தைன
௨௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் யூதத்

தைலவர்களின் கூட்டத்ைத வ ட்டு நீங்க ,
அவர்களது குழுவற்குச் ெசன்றனர். முக்கய
ஆசாரியரும், முதய யூத அதகாரிகளும்
அவர்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
அவர்கள் தங்கள், குழுவனருக்குக் கூறனர்.
௨௪ வசுவாச கள் இதைனக் ேகட்டேபாது,
அவர்கள் ஒேர மனதுடன் ேதவனிடம்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். அவர்கள்
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எல்ேலாரும் ஒேர வ தமாக உணர்ந்தனர்.
௨௫ அவர்கள், “கர்த்தாேவ, வானத்ைதயும்,
பூமிையயும், கடைலயும், உலகத்தலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கயவர் நீர்
ஒருவேர. எங்களதுதந்ைதயாகயதாவீதுஉம்
ஊழியனாக இருந்தான். பரிசுத்த ஆவயன்
உதவயால் அவன் கீழ்வரும் வார்த்ைதகைள
எழுதனான்.

“ ‘ேதசங்கள் ஏன் கூக்குரல் எழுப்புகன்றன?
ஏன் உலக மக்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத்
த ட்டமிடுகன்றனர்?

அவர்கள்ெசய்வதுவீணானது.

௨௬ “ ‘பூமியன் அரசர்கள் ேபாருக்குத்
தயாராகன்றனர்.

தைலவர்கள் அைனவரும் ேதவனுக்கும்
அவருைடய கறஸ்துவற்கும் எத ராக
ஒருமித்துக்கூடுகன்றனர்.’ சங்கீதம்
2:1-2

௨௭ ஏேராதும் ெபாந்தயு பலாத்துவும்
ேதசங்களும், எல்லா யூத ஜனங்களும்
ேசர்ந்து எருசேலமில் இேயசுவுக்கு
எத ராகக் கூடினேபாது இைவ அைனத்தும்
உண்ைமயாகேவ ந கழ்ந்தன. இேயசு உமது
தூய ஊழியர். அவேர க றஸ்துவாகும்படி
நீர் உண்டாக்கயவர். ௨௮ கூடி வந்த
இந்த மக்கள் உம் த ட்டம் நைறேவறும்படி
இேயசுவுக்கு எத ராகச் ெசயல்பட்டனர். உம்
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வல்லைமயன்படியும், ச த்தத்தன்படியும்
அது ந கழ்ந்தது. ௨௯ கர்த்தாேவ,
இப்ேபாதும்அவர்கள்கூறுவைதக் கவனியும்.
அவர்கள் எங்கைள அச்சமைடயும்படியாகச்
ெசய்ய முயன்றுெகாண்டிருக்க றார்கள்.
கர்த்தாேவ, நாங்கள் உமக்கு ஊழியம்
ெசய்பவர்கள். ௩௦ நீர் வரும்புக றவற்ைற
நாங்கள் ைதரியமாகக் கூறுவதற்கு
எங்களுக்கு உதவும். ேநாயுற்ேறாைரக்
குணப்படுத்தும். சான்றுகள் ெகாடும்.
உம் தூய பணியாளராக ய இேயசுவன்
வல்லைமயால் அத சயங்கள் நடக்கும்படிச்
ெசய்யும்” என்றுப ரார்த்தைனெசய்தனர்.
௩௧வசுவாச கள்ப ரார்த்தைனெசய்தப றகு

அவர்கள் கூடியருந்த இடம் அைசந்தது.
அவர்கள் எல்ேலாரும் பரிசுத்த ஆவயால்
ந ரப்பப்பட்டனர். அச்சமின்ற ேதவனுைடய
ெசய்தையத்ெதாடர்ந்துகூறனர்.

வசுவாச களின்ஒருமித்தவாழ்வு
௩௨ வசுவாச கள் அைனவரும்

இருதயத்தல் ஒருமனமுள்ளவர்களாக
ஒேர ஊக்கமுைடேயாராக இருந்தனர்.
அவர்களில் ஒருவரும் தன்னிடமிருந்த
ெபாருட்கள் தனக்கு மட்டுேம
ெசாந்தமானைவ எனக் கூறவல்ைல.
மாறாக அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
பக ர்ந்துெகாண்டனர். ௩௩ மிகுந்த
வல்லைமேயாடு, அப்ேபாஸ்தலர்கள்
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கர்த்தராக ய இேயசு மரணத்தனின்று
உண்ைமயாகேவ எழுப்பப்பட்டார் என்பைத
மக்களுக்குக் கூறனர். ௩௪ வசுவாச கைள
ேதவன் அதகமாக ஆசீர்வத த்தார். அவர்கள்
அைனவரும் ேதைவயான ெபாருட்கைளப்
ெபற்றனர். வயல்கைளேயா, வீடுகைளேயா
உைடயஒவ்ெவாருவரும்அவற்ைறவற்றனர்.
அப்பணத்ைதக் ெகாண்டு வந்து ௩௫அதைன
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர்.
பன்பு ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேதைவக்ேகற்ப
ெபாருட்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩௬ வசுவாச களில் ஒருவன் ேயாேசப்பு

என அைழக்கப்பட்டான். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அவைன பர்னபாஸ் என்று அைழத்தனர்.
(இந்தப் ெபயர், “ப றருக்கு உதவுகன்ற
மனிதன்” எனப் ெபாருள்படும்) அவன்
சீப்புருவல்பறந்த ேலவயன். ௩௭அவனுக்குச்
ச றது நலம் இருந்தது. அவன் அந்த
நலத்ைதவற்று பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து,
அைதஅப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ெகாடுத்தான்.

௫
அனனியாவும் சப்பீராளும்
௧ அனனியா என்ெறாரு மனிதன்

வாழ்ந்து வந்தான். அவனது மைனவயன்
ெபயர் சப்பீராள். தனக்கருந்த
ெகாஞ்ச நலத்ைத அனனியா வற்றான்.
௨ ஆனால் தனக்குக் கைடத்த பணத்தல்
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ஒரு பகுதைய மட்டுேம அவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
மீதயருந்த பணத்ைத இரகச யமாக
தனக்ெகன ைவத்துக்ெகாண்டான். அவன்
மைனவ இதைன அறந்து இத்த ட்டத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாண்டாள்.
௩ ேபதுரு “அனனியாேவ, சாத்தான் உனது

இருதயத்ைத ஆள ஏன் அனுமதத்தாய்? நீ
ெபாய் கூற , பரிசுத்த ஆவைய ஏமாற்ற
முயன்றாய். நீ உனது நலத்ைத வற்றாய்.
ஆனால் பணத்தல் ஒரு பகுதைய ஏன்
உனக்காக ைவத்துக்ெகாண்டாய்? ௪ நீ
நலத்ைத வற்கும் முன்பு அது உனக்கு
உரியதாக இருந்தது. நீ அதைன வற்ற
ப றகும் அந்தப் பணத்ைத நீ வரும்பய
வைகயல் ெசலவழித்தருக்கலாம். ஏன்
இந்தத் தீய ெசயைலச் ெசய்வதற்கு
எண்ணினாய்? நீ ேதவனிடம் ெபாய்
கூறனாய்,மனிதரிடம்அல்ல!” என்றான்.
௫-௬அனனியா இதைனக் ேகட்டேபாது, கீேழ

வழுந்து உய ர்வ ட்டான். ச ல இைளஞர்கள்
வந்து அவன் சரீரத்ைதப் ெபாத ந்தனர்.
அதைன ெவளிேய எடுத்துச்ெசன்று
புைதத்தனர். இைதக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்ட
ஒவ்ெவாரு மனிதனின் மனமும் அச்சத்தால்
ந ரம்பயது.
௭ சுமார் மூன்று மணிேநரம் கழித்து

அவனுைடய மைனவ சப்பீராள் உள்ேள
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வந்தாள். தனது கணவனுக்கு நகழ்ந்தைதக்
குற த்து அவள் அறந்தருக்கவல்ைல.
௮ ேபதுரு அவைள ேநாக்க , “உங்கள்
நலத்த ற்காக எவ்வளவு பணம் கைடத்தது
என்பைதக் கூறு. இவ்வளவுதானா?” என்று
ேகட்டான்.
சப்பீராள் பதலாக, “ஆம், இவ்வளவு தான்

எங்கள்நலத்த ற்காகக்கைடத்தது”என்றாள்.
௯ ேபதுரு அவைள ேநாக்க , “கர்த்தருைடய

ஆவையச் ேசாத ப்பதற்கு நீயும் உன்
கணவனும் ஏன் ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்?
கவனி, அந்தக் காலடிகளின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டாயா? உனது கணவைனப் புைதத்த
மனிதர்கள் கதவருேக வந்துவ ட்டனர்.
உன்ைனயும் அவர்கள் அவ்வாேற சுமந்து
ெசல்வர்” என்றான். ௧௦ அேத கணத்தல்
சப்பீராள் அவன் காலடியல் வழுந்து
உய ர்வ ட்டாள். அம்மனிதர்கள் உள்ேள
வந்து அவள் இறந்துவ ட்டைதக் கண்டனர்.
அவர்கள் அவைளச் சுமந்துெசன்று,
அவளது கணவனின் அருேக புைதத்தனர்.
௧௧ வசுவாச களைனவரும், இந்தக்
காரியங்கைளக் குறத்துக் ேகட்ட ப ற
மக்களும்பயத்தால்ந ரம்பனர்.

ேதவனிடமிருந்து சான்றுகள்
௧௨ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அத சயங்கள்

பலவற்ைறயும், வல்லைமமிக்க
காரியங்கைளயும் ெசய்தனர். எல்லா
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மக்களும் இந்தக் காரியங்கைளப்
பார்த்தனர். சாேலாேமானின் மண்டபத்தல்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூடியருந்தனர்.
அவர்கள் ஒேர ேநாக்கம் உைடேயாராக
இருந்தனர். ௧௩ ேவறு எந்த மக்களும்
அவர்கேளாடு அங்கு நற்பதற்குத்
தகுதயானவர்களாகத் தங்கைளக்
கருதவல்ைல. அப்ேபாஸ்தலர்கைள எல்லா
மக்களும் மிகவும் புகழ்ந்தார்கள். ௧௪ ேமலும்
ேமலும் மிகுதயான மக்கள் கர்த்தரில்
நம்ப க்ைக ைவத்தனர். பல ெபண்களும்
ஆண்களும் வசுவாச களின் கூட்டத்தல்
ேசர்க்கப்பட்டனர். ௧௫ எனேவ மக்கள்
தங்களுைடய ேநாயாளிகைள ெதருவுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். ேபதுரு அவ்வழிேய
வருகறாெனன்று ேகள்வப்பட்டனர்.
எனேவ மக்கள் ேநாயாளிகைள சறு
கட்டில்களிலும் படுக்ைககளிலும்
படுக்கைவத்தனர். ேபதுருவன் நழல்
ேநாயாளிகள் மீது வழுந்தால் கூட
அவர்கள் குணமாவதற்கு அதுேவ ேபாதும்
என்று அவர்கள் நம்ப ேபதுரு நடக்கும்
வழியல் அவர்கைளப் படுக்க ைவத்தனர்.
௧௬ எருசேலமின் சுற்றுப் புறத்தலுள்ள
எல்லா ஊர்களிலுமிருந்து மக்கள் வந்தனர்.
ேநாயாளிகைளயும் ப சாசன் அசுத்த
ஆவகளால் பாத க்கப்பட்ேடாைரயும்அவர்கள்
ெகாண்டுவந்தனர். இந்தமக்கள்எல்ேலாரும்
குணம்ெபற்றனர்.
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தைடெசய்யும்முயற்ச
௧௭ தைலைம ஆசாரியனும், அவருைடய

எல்லா நண்பர்களும் (சதுேசயர் எனப்பட்ட
குழுவனர்) மிகவும் ெபாறாைம ெகாண்டனர்.
௧௮ அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைரப் ப டித்துச்
சைறயல் அைடத்தனர். ௧௯ ஆனால்
இரவல் கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன்
சைறயன் கதவுகைளத் தறந்தான். ேதவ
தூதன் அப்ேபாஸ்தலர்கைள ெவளிேய
அைழத்துச் ெசன்று அவர்கைள ேநாக்க ,
௨௦ “ெசல்லுங்கள். ேதவாலயத்தல் ேபாய்
நல்லுங்கள். இப்புதய வாழ்க்ைகையக்
குறத்த ஜீவ வார்த்ைதகள் அைனத்ைதயும்
மக்களுக்குக் கூறுங்கள்” என்றான்.
௨௧ அப்ேபாஸ்தலர்கள் இைதக் ேகட்டேபாது
அவ்வாேற கீழ்ப்படிந்து ேதவாலயத்துக்குச்
ெசன்றார்கள். அது அதகாைல ேவைளயாக
இருந்தது. அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குப்
ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர். தைலைம
ஆசாரியனும் அவனது நண்பர்களும்
ேதவாலயத்துக்கு வந்தனர். யூதத்
தைலவர்களும் எல்லா முக்கயமான யூத
முதயவர்களும் கூடி ஒரு கூட்டத்த ற்கு
ஏற்பாடு ெசய்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கைள
அவர்களிடம் அைழத்து வருவதற்ெகனச் சல
மனிதர்கைள அனுப்பனர். ௨௨ அவர்கள்
சைறக்குப் ேபானேபாது, அங்கு
அப்ேபாஸ்தலர்கைளக் காணவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் தரும்ப ச் ெசன்று, யூத
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அதகாரிகளுக்கு அதைன அறவத்தனர்.
௨௩ அம்மனிதர்கள், “சைற பூட்டித்
தாளிடப்பட்டிருந்தது. சைறவாயல்களருேக
காவலர்கள் நன்றனர். ஆனால் நாங்கள்
கதவுகைளத் தறந்தேபாது சைறயல்
யாருமில்ைல!” என்றனர். ௨௪ ேதவாலயத்துக்
காவலரின் தைலவனும் முக்கய
ேபாதகர்களும்இதைனக் ேகட்டனர். அவர்கள்
குழப்பமுற்றனர். அவர்கள் ஆச்சரியமுற்று,
“இதனால் என்ன நடக்கப்ேபாக றேதா?”
என்றனர்.
௨௫ பன் மற்ெறாரு மனிதன் வந்து,

“ேகளுங்கள்! நீங்கள் சைறயல்
அைடத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்துக்குள்
நற்கன்றனர். அவர்கள் மக்களுக்கு
உபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்று
அவர்களுக்குக் கூறனான். ௨௬ காவலர்
தைலவனும், காவலரும் ெவளிேய வந்து
அப்ேபாஸ்தலைர அைழத்துச் ெசன்றனர்.
மக்களுக்குப் பயந்ததால் வீரர்கள் தங்கள்
வலிைமையப் பயன்படுத்தவல்ைல.
மக்கள் சனம் ெகாண்டு கற்களாெலற ந்து
அவர்கைளக் ெகால்லக்கூடுெமன்று வீரர்கள்
பயந்தனர்.
௨௭வீரர்கள், கூட்டத்த ற்கு அப்ேபாஸ்தலைர

அைழத்து வந்து, யூதத் தைலவர்களுக்கு
முன்பு அவர்கைள நற்கும்படியாகச்
ெசய்தனர். தைலைம ஆசாரியன்
அப்ேபாஸ்தலர்கைள வசாரித்தான்.
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௨௮ அவன், “இந்த மனிதைனக் குறத்து
உபேதச க்கக் கூடாது என உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ நாங்கள் உறுதயாகக் கட்டைள
இட்டிருக்கவல்ைலயா? ஆனால் நீங்கள்
என்ன ெசய்தருக்க றீர்கள்? எருசேலைம
உங்கள் உபேதசங்களால் ந ரப்ப யுள்ளீர்கள்.
இந்த மனிதனின் மரணத்தற்கு எங்கைளக்
காரணர்களாக ஆக்குவதற்கு நீங்கள்
முயல்கறீர்கள்” என்றான்.
௨௯ ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும்

பதலாக “நாங்கள் ேதவனுக்குத்தான்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். உங்களுக்கு அல்ல!
௩௦ நீங்கள் இேயசுைவக் ெகான்றீர்கள்.
அவைரச் சலுைவயல் ெதாங்கும்படியாகச்
ெசய்தீர்கள். ஆனால் நமது முன்ேனாரின்
கர்த்தராக ய நம் ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்தனின்று எழுப்பனார்! ௩௧ ேதவன்
இேயசுைவ உயர்த்த த் தனது வலது
பக்கத்தல் உட்கார ைவத்துக்ெகாண்டார்.
இேயசுைவ எங்கள் தைலவராகவும்
இரட்சகராகவும் ஆக்கனார். எல்லா
யூதர்களும் தங்கள் இருதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்றும்படியாக
ேதவன் இைதச் ெசய்தார். இப்ேபாது
ேதவன் அவர்கள் பாவங்கைள மன்னிக்க
முடியும். ௩௨ இக்காரியங்கள் அைனத்தும்
நடந்தைதக் கண்ேடாம். இைவ அைனத்தும்
உண்ைமெயன்று நாங்கள் கூறமுடியும்.
பரிசுத்த ஆவயானவரும் இைவயைனத்தும்
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உண்ைமெயன்றுநைலநாட்டுக றார். ேதவன்
அவருக்குக் கீழ்ப்படிக ற அைனவருக்கும்
பரிசுத்த ஆவைய அளித்தருக்க றார்” என்று
கூறனர்.
௩௩ யூதத் தைலவர்கள் இந்த

வார்த்ைதகைளக்ேகட்டனர். அவர்கள்மிகுந்த
சனம் ெகாண்டனர். அப்ேபாஸ்தலைரக்
ெகால்வதற்கு ஒரு வழிகாண அவர்கள்
த ட்டமிட ஆரம்ப த்தனர். ௩௪கூட்டத்தலிருந்த
பரிேசயரில் ஒருவர் எழுந்தார். அவர் ெபயர்
கமாலிேயல். அவர் ேவதபாரகராக இருந்தார்.
எல்லா மக்களும் அவைர மத த்தனர். ச ல
ந மிடங்கள் அப்ேபாஸ்தலைர ெவளிேய
அனுப்புமாறு அவர் கூறனார். ௩௫ பன் அவர்
அங்கருந்ேதாைர ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின்
மனிதர்கேள, இம்மனிதருக்ெகத ராகச்
ெசயல்படுமாறு நீங்கள் வகுக்கும்
த ட்டங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்!
௩௬ எப்ேபாது ெதயுதாஸ் ேதான்றனான்
என்பைத நைனவு கூருகறீர்களா? அவன்
தன்ைன ஒரு முக்கயமான மனிதன்
என்று கூறனான். சுமார் 400 மனிதர்கள்
அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். ஆனால்
அவன் ெகால்லப்பட்டான். அவைனப்
பன்பற்றயவர்கள் ச தறுண்டு ஓடினார்கள்.
அவர்களால் எைதயும் ெசய்யக் கூடவல்ைல.
௩௭ அவனுக்குப்பன் கலிேலயாவலிருந்து
யூதா என்னும் ெபயருள்ள மனிதன்
வந்தான். மக்கள்ெதாைக பதவு ெசய்த
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காலத்தல் அவன் வந்தான். அவன்
தன்ைனப் பன் பற்றயவர்களுக்குத்
தைலைமயும் தாங்கனான். அவனும்
ெகால்லப்பட்டான். அவைனப் பன்பற்றய
அைனவரும் ச தற ேயாடினர். ௩௮ எனேவ
இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
இம்மனிதரிடமிருந்து வலகயருங்கள்.
அவர்கைளத் தனித்து வ ட்டுவடுங்கள்.
அவர்கள் த ட்டம் மனிதர்களிடமிருந்து
உருவாகயருந்தால் அது தகர்ந்து வழும்.
௩௯ ஆனால் அது ேதவனிடமிருந்து
வந்தெதனில், நீங்கள் அவர்கைளத்
தடுக்கவயலாது. நீங்கள் ேதவனுடேனேய
சண்ைடயடுபவர்களாகஆவீர்கள்” என்றார்.
கமாலிேயல் கூறயவற்றற்கு யூதத்

தைலவர்கள் உடன்பட்டனர். ௪௦ அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தர்கைள மீண்டும் உள்ேள
அைழத்தனர். அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைர
அடித்து இேயசுைவக் குறத்து ேமலும்
மக்களிடம் ேபசாதருக்குமாறு கூறனர்.
பன்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் ேபாகுமாறு
வடுவத்தனர். ௪௧ அப்ேபாஸ்தலர்கள்
கூட்டத்ைதவ ட்டுச் ெசன்றனர். இேயசுவன்
ெபயரில் ெவட்கமுறும்படியாகக்
கைடக்கப்ெபற்ற ெபருைமக்காக
அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக ழ்ந்தனர்.
௪௨ மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைத
அப்ேபாஸ்தலர்கள்நறுத்தவல்ைல.இேயசுேவ
க றஸ்து என்னும் நற்ெசய்தைய
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அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து
கூற வந்தனர். ேதவாலயத்தலும், மக்களின்
வீடுகளிலும் ஒவ்ெவாரு நாளும் அவர்கள்
இைதச்ெசய்தனர்.

௬
உதவயாளர்கள்நயமனம்
௧ இேயசுைவப் பன்பற்றுேவாராகப்

பற்பல மக்கள் மாற ெகாண்டிருந்தனர்.
ஆனால் அேத ேவைளயல் க ேரக்க ெமாழி
ேபசுகன்ற சீஷர்களுக்கும் மற்ற யூதச்
சீஷர்களுக்கும் ஒரு வவாதம் நடந்தது.
சீஷர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ெபற்ற
பங்ைகப் ேபான்று அவர்களுடனிருந்த
வதைவகளுக்கு அளிக்கப்படவல்ைல
என்று அவர்கள் கூறனர். ௨ பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களும் சீஷர்கள் கூட்டத்ைத
ஒருமிக்கஅைழத்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவர்கைள ேநாக்க ,

“ேதவனுைடய வார்த்ைதையப் ேபாத க்கும்
எங்கள் ேவைல தைடயுற்றுள்ளது. அது
நல்லதல்ல! மக்களுக்கு உண்பதற்கு
எைதேயனும் ெகாடுப்பதல் உதவுவைதக்
காட்டிலும் ேதவனுைடய வார்த்ைதையத்
ெதாடர்ந்து ேபாத ப்பேத எங்களுக்கு நல்லது.
௩ எனேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களில்
ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்து எடுங்கள். மக்கள்
நல்லவர்கெளனக் கருதுேவாராக அவர்கள்
இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் ஆவயாலும்,
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ஞானத்தாலும் ந ரம்பப் ெபற்றவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் இந்த
ேவைலையச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள்
அவர்கைளநயமிப்ேபாம். ௪பன்னர் நாங்கள்
எங்கள் முழு ேநரத்ைதயும் ப ரார்த்தைன
ெசய்வதற்கும், ேதவனுைடய வார்த்ைதையப்
ேபாத ப்பதற்கும் பயன்படுத்துேவாம்”
என்றனர்.
௫ கூட்டத்தனர் எல்ேலாரும் இந்தத்

த ட்டத்ைத வரேவற்றனர். எனேவ அவர்கள்
ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்கள்
ஸ்ேதவான் (நம்ப க்ைக மிகுந்தவனும்
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவனுமான
மனிதன்), பலிப்பு,* ப்ேராேகாரஸ்,
ந கேனார், தீேமான், பர்ேமனஸ், ந க்ேகாலஸ்
(அந்த ேயாகயாவலிருந்து வந்தவனும்
யூதனாக மாற்றப் பட்டவனும் ஆவான்)
ஆகேயாராவர். ௬ அவர்கள் அந்த ஏழு
ேபைரயும் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக
அைழத்து வந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்து தங்கள் ைககைள
அவர்கள்மீதுைவத்தனர்.
௭ ேதவனுைடய வார்த்ைத ெமன்ேமலும்

ெபரும் எண்ணிக்ைகயலான மக்கைள
எட்டியது. எருசேலமில் சீஷர்களின்
எண்ணிக்ைக ேமலும் ேமலும் அதகரித்தது.
யூத ஆசாரியர்களில் ஒரு ெபரும்

* ௬:௫: பலிப்புஇவன்அப்ேபாஸ்தலரானபலிப்புஅல்ல.
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கூட்டத்தனரும் கூட வசுவாசம் ைவத்துக்
கீழ்ப்படிந்தனர்.

ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
௮ ஸ்ேதவான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்ைதப்

ெபற்றான். ேதவனிடமிருந்து ஸ்ேதவானும்
அற்புதங்கள் ெசய்யும் வல்லைமையயும்
ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்குச்
சான்றுகைளக் காட்டும் வல்லைமையயும்
ெபற்றருந்தான். ௯ ஆனால் சல யூதர்கள்
வந்து ஸ்ேதவானிடம் வவாத த்தனர்.
அவர்கள் ஒரு யூத ெஜப ஆலயத்தலிருந்து
வந்தருந்தனர். அது வடுதைல ெபற்ற
யூதர்களுக்குரிய ெஜப ஆலயமாக
இருந்தது. (இந்த ெஜப ஆலயம் ச ேரேன,
அெலக்ஸாண்டிரியா ஆகய இடங்களிலுள்ள
யூதர்களுக்கு உரியது) சலிசயா,
ஆசயா ஆகய இடங்களின் யூதர்களும்
அவர்கேளாடிருந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும்
வந்து ஸ்ேதவானிடம் வவாத த்தனர்.
௧௦ ஞானத்ேதாடு ேபசுவதற்கு ஆவயானவர்
ஸ்ேதவானுக்கு உதவனார். அவனுைடய
வலிைமயான ெசாற்கள்யூதர்கள்அவேனாடு
வாத டமுடியாதபடிெசய்தன.
௧௧ எனேவ யூதர்கள் சல மனிதர்களுக்குக்

கூலி ெகாடுத்து “ேமாேசக்கு எத ராகவும்,
ேதவனுக்ெகத ராகவும் ஸ்ேதவான்
தீயவற்ைறக் கூறுவைத நாங்கள் ேகட்ேடாம்”
என்று ெசால்லச் ெசய்தார்கள். ௧௨இவ்வாறு
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ெசய்ததால் யூதர்கள் மக்கைளயும். முதய
யூதத் தைலவர்கைளயும், ேவதபாரகைரயும்
கலக்கமுறச் ெசய்தனர். அவர்கள் மிகுந்த
ேகாபமைடந்து ஸ்ேதவானிடம் வந்து
அவைனப் ப டித்தனர். யூத அதகாரிகள்
கூடியருந்த இடத்த ற்கு அவைன அைழத்துச்
ெசன்றனர்.
௧௩ யூதர்கள் சலைர அக்கூட்டத்த ற்கு

அைழத்து வந்தனர். ஸ்ேதவாைனக்
குறத்துப் ெபாய் ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு
யூதர்கள் கூறயருந்தனர். அந்த மனிதர்கள்,
“இவன் எப்ேபாதும் பரிசுத்தமான இடத்ைதக்
குற த்துக் ெகட்டைதேய ெசால்க றான்.
ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கு எத ராகேவ
எப்ேபாதும் ெசால்க றான். ௧௪ நாசேரத்ைதச்
ேசர்ந்த இேயசு இந்த இடத்ைத அழிப்பார்
என்று அவன் கூறயைத நாங்கள்
ேகட்ேடாம். நாம் கைடப்ப டிக்குமாறு ேமாேச
ெசான்னவற்ைற இேயசு மாற்றுவார்
என்றும் அவன் கூறனான்” என்றனர்.
௧௫ கூட்டத்தல் அமர்ந்தருந்த மக்கள்
எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைனக் கூர்ந்து
ேநாக்கனர். அவனது முகம் ேதவதூதனின்
முகத்ைதப்ேபான்று ேதான்றயது. அவர்கள்
அைதக்கண்டனர்.

௭
ஸ்ேதவானின் ேபச்சு



அப்ேபாஸ்தலர் ௭:௧ xlii அப்ேபாஸ்தலர் ௭:௬

௧ தைலைம ஆசாரியன் ஸ்ேதவாைன
ேநாக்க , “இந்தக் காரியங்கள் எல்லாம்
உண்ைமதானா?” என்று ேகட்டான்.
௨ ஸ்ேதவான் பதலாக, “எனது யூத
தந்ைதயேர, சேகாதரேர, நான் கூறுவைதக்
ேகளுங்கள். மகைமெபாருந்தய நமது
ேதவன் நமது தந்ைதயாகய ஆப ரகாமுக்குக்
காட்ச ெகாடுத்தார். ஆப ரகாம்
ெமெசாெபாதாமியாவல் இருந்தார். அவர்
ஆரானில் வாழ்வதற்குமுன்பு நடந்த ந கழ்ச்ச
இது. ௩ ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க ,
‘உன் நாட்ைடயும் உன் உறவனர்கைளயும்
வ ட்டுவ ட்டு, நான் காண்பக்கும் நாட்டிற்குப்
ேபா’ ✡ என்றார்.
௪ “எனேவ ஆப ரகாம் கல்ேதயா நாட்ைட

வ ட்டுச் ெசன்றார். ஆரானில்வச ப்பதற்காகச்
ெசன்றார். ஆப ரகாமின் தந்ைத இறந்த
ப றகு, நீங்கள் இப்ேபாது வச க்க ற இந்த
இடத்த ற்கு ேதவன் அவைர அனுப்பனார்.
௫ ஆனால் ேதவன் ஆப ரகாமுக்கு இந்த
நாட்டில் எைதயும் ெகாடுக்கவல்ைல. ஒரு
அடி நலம் கூடக் ெகாடுக்கவல்ைல. ஆனால்
ஆப ரகாமுக்கும் அவர் குழந்ைதகளுக்கும்
எத ர்காலத்தல் இந்நாட்ைடக் ெகாடுப்பதாக
ேதவன் வாக்களித்தார். (ஆப ரகாமுக்குக்
குழந்ைதஇல்லாதருந்தேபாதுஇதுநடந்தது)
௬ “ேதவன்அவருக்குக்கூறயதுஇதுவாகும்.

✡ ௭:௩: ஆத . 12:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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‘உன் சந்ததயர் மற்ெறாரு நாட்டில் வாழ்வர்.
அவர்கள்அந்நயர்களாயருப்பர். அந்நாட்டின்
மக்கள் அவர்கைள அடிைமப்படுத்துவர்.*
400 வருடங்களுக்கு அவர்கைள ேமாசமாக
நடத்துவர். ௭ ஆனால் அவர்கைள
அடிைமயாக்கய நாட்டினைர நான்
தண்டிப்ேபன்.’ ேதவன் ேமலும், ‘இந்தக்
காரியங்கள் நடந்தபன் உன் மக்கள்
அந்நாட்டிலிருந்து ெவளிேயறுவர். பன்
உன் மக்கள் இங்கு இந்த இடத்தல் என்ைன
வழிபடுவர்’✡ என்றார்.
௮ “ேதவன் ஆப ரகாேமாடு ஓர்

உடன்படிக்ைக பண்ணினார். இந்த
உடன்படிக்ைகயன் அைடயாளேம வருத்த
ேசதனமாகும். எனேவ ஆப ரகாமுக்கு ஒரு
மகன் பறந்ததும், அவன் பறந்து எட்டு
நாட்களான பன் ஆப ரகாம் தன் மகனுக்கு
வருத்தேசதனம் ெசய்வத்தார். அவரது
மகனின் ெபயர் ஈசாக்கு. ஈசாக்கும் தனது
மகன் யாக்ேகாபுக்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்வத்தார். யாக்ேகாபும் தனதுமக்களுக்கு
அைதச் ெசய்தார். அந்த மகன்கேள பன்னர்
பன்னிரண்டுதந்ைதயராக மாறனர்.
௯ “இந்தத் தந்ைதயர் ேயாேசப்ைபக்

(அவர்களது இைளய சேகாதரன்) கண்டு
ெபாறாைம ெகாண்டனர். எக ப்தல்

* ௭:௬: உன்...அடிைமப்படுத்துவர் ஆத . 15:13-14. ✡ ௭:௭:
ஆத . 15:14,யாத். 3:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஒரு அடிைமயாக ேயாேசப்ைப அவர்கள்
வற்றனர். ஆனால் ேதவன் ேயாேசப்ேபாடு
இருந்தார். ௧௦ ேயாேசப்புக்கு அங்கு பல
ெதால்ைலகள் ேநர்ந்தாலும், ேதவன்
அத்ெதால்ைலகள் எல்லாவற்றலிருந்தும்
அவைரக் காப்பாற்றனார். பார்ேவான்
எக ப்தன் அரசனாக இருந்தான். அவன்
ேயாேசப்புக்குேதவன்ெகாடுத்தஞானத்ைதக்
கண்டு அவைர வரும்பவும் ேநச க்கவும்
ெசய்தான். எக ப்தன் ஆளுநர் ேவைலையப்
பார்ேவான் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்தான்.
பார்ேவானின் வீட்டிலுள்ள எல்லா
மக்கைளயும் ஆளுவதற்கும் ேயாேசப்ைப
பார்ேவான் அனுமதத்தான். ௧௧ ஆனால்
எக ப்தலும், கானானிலுமிருந்த எல்லா
நலங்களும் வறண்டு ேபாயன. அங்கு
உணவு தானியங்கள் வளர முடியாதபடிக்கு
நாடு வறட்ச யுற்றது. இது மக்களுக்குப்
ெபரும் துன்பத்ைத வைளவத்தது. நமது
தந்ைதயருக்கு உண்பதற்கு எதுவும்
அகப்படவல்ைல.
௧௨ “ஆனால் எக ப்தல் உணவு

ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருப்பைத
யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டார். எனேவ
அவர் நமது தந்ைதயைர அங்கு
அனுப்பனார். (இது எக ப்துக்கு அவர்களின்
முதற்பயணமாயருந்தது.) ௧௩ பன்னர்,
அவர்கள் இரண்டாம் முைறயாகவும் அங்கு
ெசன்றார்கள். இந்தத் தடைவ ேயாேசப்பு
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தன் சேகாதரர்களிடம் தான் யாெரன்பைதக்
கூறனான். பார்ேவானுக்கும் ேயாேசப்பன்
குடும்பத்ைதக் குற த்துத் ெதரிய வந்தது.
௧௪ பன் ேயாேசப்பு தன் தந்ைதயாகய
யாக்ேகாைப எக ப்துக்கு அைழத்து
வருவதற்ெகன்று சல மனிதர்கைள
அனுப்பனார். தன்எல்லாஉறவனர்கைளயும்
கூட (அங்கு ெமாத்தம் 75 ேபர்) அைழத்தார்.
௧௫ எனேவ யாக்ேகாபு எக ப்த ற்குப்
ேபானார். யாக்ேகாபும் நமது தந்ைதயரும்
அவர்களின் மரணம் மட்டும் அங்கு
வாழ்ந்தனர். ௧௬ பன்னர் அவர்கள் சரீரங்கள்
சீேகமுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவர்கள்
அங்கு ஒரு கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டனர்.
(ெவள்ளிையக் ெகாடுத்து ஏேமாரின்
மகன்களிடமிருந்து சீேகமில் ஆப ரகாம்
வாங்கயகல்லைறஅது.)

௧௭ “எக ப்தல் யூத மக்களின் ெதாைக
ெபருகயது. நமது மக்கள் அங்கு
ெமன்ேமலும் ெபருகனர். (ேதவன்
ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதையச்
ெசயல்படுத்த ேவண்டிய காலம்
ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது) ௧௮ பன்
இன்ெனாரு மன்னன் எக ப்ைத
ஆளத் ெதாடங்கனான். அவனுக்கு
ேயாேசப்ைபப்பற்ற எதுவும் ெதரியாது.
௧௯ இந்த மன்னன் நமது மக்கைள
ஏமாற்றனான். நம் முன்ேனாருக்கு அவன்
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தீைம ெசய்தான். அம்மன்னன் அவர்களது
குழந்ைதகைள இறக்கும்படியாக ெவளிேய
ேபாடும்படிச்ெசய்தான்.
௨௦ “இக்காலத்தல் தான் ேமாேச ப றந்தார்.

அவர் அழகானகுழந்ைதயாகவும் ேதவனுக்கு
இனிைமயானவராகவும் இருந்தார். தன்
தந்ைதயன் வீட்டில் மூன்று மாத காலத்துக்கு
ேமாேசைய ைவத்துப் பராமரித்தார்கள்.
௨௧ ேமாேசைய ெவளியல் வ ட்டெபாழுது
பார்ேவானின் மகள் அவைன எடுத்துத்
தன் ெசாந்தக் குழந்ைதையப் ேபான்ேற
வளர்த்தாள். ௨௨ தங்களிடமிருந்த எல்லா
ஞானத்ைதயும் எக ப்தயர்கள் ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தனர். அவர் கூறயவற்றலும்
ெசய்தவற்றலும் வல்லைமமிக்கவராக
இருந்தார்.
௨௩ “ேமாேச நாற்பது வயதாக இருந்தேபாது

தன் சேகாதரர்களான யூத மக்கைளச்
சந்த ப்பது நல்லது என்று நைனத்தார்.
௨௪ எக ப்தயன் ஒருவன் யூதன் ஒருவனுக்கு
எத ராகத் தவறு ெசய்வைத அவர் கண்டார்.
எனேவஅவர் யூதனுக்கு சார்பாகச் ெசன்றார்.
யூதைனப் புண்படுத்தயதற்காக ேமாேச
எக ப்தயைனத் தண்டித்தார். ேமாேச
அவைனப் பலமாகத் தாக்கயதால் அவன்
இறந்தான். ௨௫ ேதவன் அவர்கைள
மீட்பதற்காக அவைரப் பயன்படுத்துவைத
யூத சேகாதர்கள் புரிந்துெகாள்வார்கள் என்று
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ேமாேச எண்ணினார். ஆனால் அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௨௬ “மறுநாள் இரண்டு யூதர்கள்

சண்ைடயடுவைத ேமாேச பார்த்தார்.
அவர்களுக்குள் அைமதைய நைல நாட்ட
அவர் முயன்றார். அவர், ‘மனிதேர,
நீங்கள் இருவரும் சேகாதரர்கள். நீங்கள்
ஏன் ஒருவைரெயாருவர் ேமாசமாக
நடத்துகறீர்கள்?’ என்றார். ௨௭ ஒருவனுக்கு
எத ராகத் தவறைழத்த மற்ெறாருவன்
ேமாேசையத் தள்ளிவ ட்டான். அவன்
ேமாேசைய ேநாக்க , ‘நீ எங்கள்
அதகாரியாகவும் நீத பதயாகவும்
இருக்கும்படி யாராவது கூறனார்களா?
இல்ைல. ௨௮ ேநற்று எக ப்தயைனக்
ெகான்றது ேபால் என்ைனக்
ெகால்லுவாேயா?’✡ என்றான். ௨௯ அவன்
இவ்வாறு கூறுவைதக் ேகட்ட ேமாேச
எக ப்ைத வ ட்டுச் ெசன்றார். மீதயானில்
வாழும்படியாகச் ெசன்றார். அவர் அங்கு
அந்நயனாக இருந்தார். மீதயானில்
இருந்தேபாது, ேமாேசக்கு இரண்டு மகன்கள்
பறந்தனர்.
௩௦ “ேமாேச நாற்பது ஆண்டுகளுக்குப்

ப றகு சீனாய் மைலயன் அருேகயுள்ள
வனாந்தரத்தல் இருந்தார். எரிகன்ற புதரின்
ஜூவாைலயலிருந்து ஒரு ேதவதூதன்

✡ ௭:௨௮: யாத். 2:14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவருக்குத் ேதான்றனான். ௩௧ அைதக்
கண்டு ேமாேச வயந்தார். நன்கு
பார்க்கும்படியாக அவர் அருேக ெசன்றார்.
ேமாேச ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டார். அது
ேதவனுைடய குரலாக இருந்தது. ௩௨ ேதவன்
கூறனார், ‘ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன்
ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய
உங்கள் முன்ேனாரின் ேதவன் நாேன’✡
என்றார். ேமாேச பயத்தால் நடுங்க
ஆரம்ப த்தார். அவர் புதைரப் பார்க்கவும்
அஞ்சனார்.
௩௩ “கர்த்தர் அவரிடம், ‘உன் மித யடிகைளக்

கழற்று. நீ நன்றுெகாண்டிருக்கும்இந்தஇடம்
பரிசுத்த பூமி. ௩௪ எக ப்தல் எனது மக்கள்
மிகவும் துன்புறுவைதக் கண்டிருக்க ேறன்.
என் மக்கள் அழுவைதக் ேகட்டிருக்க ேறன்.
அவர்கைளக் காப்பாற்றுவதற்காக இறங்க
வந்துள்ேளன். ேமாேச! இப்ெபாழுது வா,
நான் எக ப்த ற்கு உன்ைனத் தரும்பவும்
அனுப்புக ேறன்’✡ என்றார்.
௩௫ “யூதர்கள் அவர்களுக்கு

ேவண்டாெமனக் கூறய அேத ேமாேச
அவர்தான். அவர்கள் அவரிடம், ‘நீ
எங்களுக்குஅத பதயாகவும், நீத பதயாகவும்
இருக்கமுடியுெமன்று யாராவது
கூறனார்களா? இல்ைல!’ என்றனர். ேதவன்

✡ ௭:௩௨: யாத். 3:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௭:௩௪: யாத். 3:5-10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அதபதயாகவும் மீட்பராகவும் ேமாேசயாக ய
அேத மனிதைன அனுப்பனார். ேதவன்
ஒரு ேதவதூதனின் உதவ ேயாடு ேமாேசைய
அனுப்பனார். எரியும் புதரில் ேமாேச கண்ட
ேதவ தூதன் இவேன. ௩௬ அதனால் ேமாேச
மக்கைள ெவளிேய நடத்த ச் ெசன்றார்.
அவர் வல்லைம வாய்ந்த ெசயல்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார். எக ப்தலும்,
ெசங்கடலிலும், வானந்தரத்தலும் 40
ஆண்டுகள்இவற்ைறேமாேச ெசய்தார்.
௩௭ “ ‘ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு

தீர்க்கதரிசையக் ெகாடுப்பார். உங்கள்
மக்களிடமிருந்ேத அந்தத் தீர்க்கதரிச
வருவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ
இருப்பார்’✡ என்று கூறய அேத ேமாேசதான்
அவர். ௩௮ வனாந்தரத்தல் யூதர்களின்
கூட்டத்ேதாடு இருந்தவர் இவேரதான். சீனாய்
மைலயல்தன்ேனாடுேபச யேதவதூதனுடன்
இருந்தார். நமது முன்ேனாேராடும் அவர்
இருந்தார். ேமாேச ேதவனிடமிருந்து ஜீவன்
தரும் கட்டைளகைளப் ெபற்றார். ேமாேச
நமக்குஅந்தக்கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
௩௯ “ஆனால் நமது தந்ைதயர் ேமாேசக்குக்

கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள் அவைரத்
தள்ளி ஒதுக்கனர். மீண்டும் எக ப்துக்குப்
ேபாகேவண்டுெமன அவர்கள் வரும்பனர்.
௪௦ நம் தந்ைதயர் ஆேராைன ேநாக்க ,

✡ ௭:௩௭: உபா. 18:15-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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‘ேமாேச நம்ைம எக ப்து நாட்டிற்கு ெவளிேய
வழி நடத்தனார். ஆனால் அவருக்கு
என்ன ேநர்ந்தது என்பைத நாங்கள்
அற ேயாம். எனேவ எங்களுக்கு முன்ேன
ேபாகவும் எங்களுக்கு வழிகாட்டவும் சல
ெதய்வங்கைள உண்டாக்கும்’✡ என்றனர்.
௪௧ எனேவ மக்கள் கன்றுக் குட்டிையப்
ேபான்ற ஒரு சைல உண்டாக்கனர். பன்
அவர்கள் அதற்குப் பைடப்பதற்காகப்
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். தங்கள்
ைககளால் உண்டாக்கய அதைனக் கண்டு
மக்கள் மக ழ்ந்தனர்! ௪௨ ஆனால் ேதவன்
அவர்களுக்கு எத ராகத் தரும்பனார்.
வானத்தலுள்ள ெபாய்யான ெதய்வங்களின்
கூட்டத்ைத வழிபடுவதலிருந்து அவர்கைளத்
தடுப்பைத ேதவன் நறுத்த க்ெகாண்டார்.
தீர்க்கதரிச களின் நூலிலும் இைவதான்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ேதவன்ெசால்க றார்,

“ ‘யூத மக்களாகய நீங்கள் எனக்கு
இரத்தபைடப்புக்கைளேயா
பலிகைளேயா 40 ஆண்டுகளாக
வனாந்தரத்தல்ெகாண்டுவரவல்ைல.

௪௩ உங்கேளாடு ேமாேளக ற்காக ஒரு
கூடாரத்ைதயும் ெரம்பான் என்னும்
நட்சத்த ர உருவத்ைதயும் சுமந்து
ெசன்றீர்கள்.

✡ ௭:௪௦: யாத். 32:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வக்க ரகங்கைள நீங்கள்
வழிபடுவதற்காகஉருவாக்கனீர்கள்.

எனேவ நான் உங்கைள பாப ேலானுக்கு
அப்பால்அனுப்புேவன்.’ ஆேமாஸ்
5:25-27

௪௪ “வனாந்தரத்தல் பரிசுத்தக் கூடாரம்†

நமது முன்ேனாரிடம் இருந்தது. இந்தக்
கூடாரத்ைத எப்படி உண்டாக்குவது
என்று ேதவன் ேமாேசய டம் கூறனார்.
ேதவன் காட்டிய த ட்டத்தன்படிேய ேமாேச
அைத உண்டாக்கனார். ௪௫ பன்னால்
ப ற ேதசங்களின் நலங்கைளக்
ைகப்பற்றும்படியாக ேயாசுவா நமது
தந்ைதயைர வழி நடத்தனார். நமது மக்கள்
அங்குச் ெசன்றேபாது அங்கருந்த மக்கைள
ேதவன் ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார்.
நமது மக்கள் இப்புதய நலத்த ற்குச்
ெசன்றெபாழுது, இேத கூடாரத்ைதத்
தம்முடன் எடுத்துச் ெசன்றனர். தாவீதன்
காலம்வைரக்கும் நம் மக்கள் அைத
ைவத்தருந்தனர். ௪௬ ேதவன் தாவீைதக்
குற த்து மக ழ்ந்தார். தாவீது ேதவனிடம்
யாக்ேகாபன் ேதவனாகய அவருக்கு ஒரு
வீட்ைடக் கட்ட அனுமத ேவண்டினான்.
௪௭ ஆனால் சாலேமான் தான் அந்த

† ௭:௪௪: பரிசுத்தக் கூடாரம் இது சாட்ச க்குரிய கூடாரம்.
நகரத்தக்கது. பத்து கட்டைளகைள இங்கு ைவத்தருந்தனர்.
ேமாேச காலத்தல் ேதவன்தம்மக்கைளச் சந்த க்கும்இடம்.
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ஆலயத்ைதக்கட்டினான்.
௪௮ “ஆனால் உன்னதமானவர் மனிதர்

தங்கள் ைககளால் கட்டும் வீடுகளில்
வச ப்பதல்ைல. தீர்க்கதரிச இதைனேய
எழுதனார்.

௪௯ “கர்த்தர்கூறுகறார்,
‘வானம்எனதுசம்மாசனம்.

பூமி எனதுபாதங்கள்ைவக்கும்இடம்.
எனக்காக எவ்வதமான வீட்ைடக்

கட்டப்ேபாக றீர்கள்?
ஓய்ெவடுக்க எனக்கு ஓர் இடம்
ேதைவயல்ைல.

௫௦ நான் இைவ எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்க ேனன் என்பைத
நைனவுகூருங்கள்!’ ” ஏசாயா 66:1-2

என்றான்.

௫௧ பன் ஸ்ேதவான், “ப டிவாதமான
யூதத் தைலவர்கேள! நீங்கள்
உங்கள் இருதயங்கைள ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல! நீங்கள் அவர்
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டீர்கள்!
பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களிடம்
கூற முயல்வைத எப்ேபாதும்
எத ர்த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்கள்
தந்ைதயர் இைதச் ெசய்தார்கள்.
நீங்களும் அவர்கைளப் ேபாலேவ
இருக்கறீர்கள்! ௫௨ உங்கள் தந்ைதயர்
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தங்கள் காலத்தல் வாழ்ந்த ஒவ்ெவாரு
தீர்க்கதரிசையயும் புண்படுத்தனார்கள்.
அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் ெவகு காலத்த ற்கு
முன்ேப நீதயுள்ள ஒருவர் வருவார் எனக்
கூறனார்கள். ஆனால் உங்கள் தந்ைதயர்
அத்தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றார்கள்.
இப்ெபாழுது நீங்கள் நீதயுள்ள அவருக்கு
எத ராகத் தரும்பயுள்ளீர்கள். ௫௩ ேமாேசயன்
சட்டத்ைதப் ெபற்றவர்கள் நீங்கள். தமது
ேதவதூதர்களின் மூலமாகக் ேதவன் இந்தச்
சட்டத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
ஆனால் நீங்கேளா இந்தச் சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல” என்றான்.

ஸ்ேதவான்ெகால்லப்படுதல்
௫௪ இவற்ைற ஸ்ேதவான் கூறுவைத

யூதத் தைலவர்கள் ேகட்டனர். அவர்கள்
மிகுந்த சனம் அைடந்தனர். யூதத்
தைலவர்கள் ப த்துப் ப டித்தவர்கைளப்ேபால்,
ஸ்ேதவாைனேநாக்க ப்பற்கைளக்கடித்தனர்.
௫௫ஆனால்ஸ்ேதவாேனா பரிசுத்தஆவயால்
ந ரம்பயவனாக இருந்தான். ஸ்ேதவான்
வானத்ைத அண்ணாந்து பார்த்தான். அவன்
ேதவனுைடய மகைமையக் கண்டான்.
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் இேயசு
ந ற்பைதக் கண்டான். ௫௬ ஸ்ேதவான்,
“பாருங்கள்! பரேலாகம் த றந்தருப்பைத
நான் பார்க்க ேறன். ேதவனுைடய
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வலபக்கத்தல்மனிதகுமாரன்நற்பைதநான்
காண்க ேறன்!” என்றான்.
௫௭பன்யூதஅதகாரிகள்எல்ேலாரும்உரத்த

குரலில்சத்தமிட்டார்கள். அவர்கள்ைககளால்
தமது காதுகைளப் ெபாத்த க்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைன
ேநாக்க ஓடினர். ௫௮ அவர்கள் அவைன
நகரத்த ற்கு ெவளியல் ெகாண்டு
ெசன்று அவன் சாகும்வைர அவன் மீது
கற்கைள எற ந்தார்கள். ஸ்ேதவானுக்கு
எத ராகப் ெபாய் கூறயவர்கள் தங்களது
ேமலாைடகைளசவுல்என்னும்இைளஞனிடம்
ெகாடுத்தார்கள். ௫௯ பன் அவர்கள்
ஸ்ேதவானின் ேமல் கற்கைள வீசனார்கள்.
ஆனால் ஸ்ேதவான் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். அவன்,
“கர்த்தராக ய இேயசுேவ, எனது ஆவைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்!” என்றான். ௬௦ அவன்
முழங்காலில் நன்று, “கர்த்தேர! இந்தப்
பாவத்த ற்காக அவர்கைளக் குற்றம்
சாட்டாதரும்!” என்று ப ரார்த்த த்தான்.
இைதக் கூறய பறகு ஸ்ேதவான் இறந்து
ேபானான்.

௮
௧ ஸ்ேதவானின் ெகாைல ஒரு நல்ல

ந கழ்ச்ச ேய என்று சவுல் அச்சமயம்
ஒப்புக்ெகாண்டான்.

வசுவாச களுக்குஉபத்த ரவம்
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௨-௩ ச ல நல்ல மனிதர்கள்
ஸ்ேதவாைனப் புைதத்தனர். அவர்கள்
அவனுக்காகச் சத்தமிட்டு அழுதனர்.
எருசேலமிலுள்ள வசுவாச களின்
கூட்டத்த ற்கு அன்றலிருந்து யூதர்கள்
தீங்கைழக்க ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள
அதகமாகத் துன்புறுமாறு யூதர்கள்
ெசய்தனர். அக்கூட்டத்ைத அழிப்பதற்கு
சவுலும் முயன்றுெகாண்டிருந்தான்.
சவுல் அவர்களின் வீடுகளுக்குள்
நுைழந்தான். அவர்களில் ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும் ெவளிேய இழுத்து
வந்து சைறக்குள் தள்ளினான். எல்லா
வசுவாச களும் எருசேலைமவ ட்டு
அகன்றனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள் மட்டுேம
அங்குத் தங்கனர். யூேதயா, மற்றும் சமாரியா
ஆகய நாடுகளின் பல பகுத களுக்கும்
வசுவாச கள் ெசன்றனர். ௪ வசுவாச கள்
எல்லா இடங்களிலும் பரவயருந்தனர்.
வசுவாச கள் ெசன்ற இடங்களில் எல்லாம்
மக்களுக்குநற்ெசய்தையக்கூறனர்.

சமாரியாவல்பலிப்பு
௫ பலிப்பு சமாரியாவலுள்ள ஒரு

நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். அவன்
கறஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாத த்தான்.
௬ அங்குள்ள மக்கள் பலிப்பு கூறயைதக்
ேகட்டனர். அவன் ெசய்துெகாண்டிருந்த
அத சயங்கைளக் கண்டனர். பலிப்பு கூறய
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ெசய்த கைளக் கவனமாகக் ேகட்டனர்.
௭ அம்மக்களில் பலரினுள்ளும் அசுத்த
ஆவகள் இருந்தன. அசுத்த ஆவகள்
அவர்கைள வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக பலிப்பு
கட்டைளய ட்டான். அைவ ெவளிேய
வந்தேபாது, ஆவகள் மிகுந்த சத்தமிட்டன.
பாரிச வயாத க்காரர்கள் பலரும்,
ஊனமுற்றவர்கள் பலரும் அங்கருந்தனர்.
பலிப்பு அவர்கைளயும் குணப்படுத்தனான்.
௮ இதனால் அந்நகர மக்கள் மிகுந்த
சந்ேதாஷம்அைடந்தனர்.
௯ ஆனால் அந்நகரில் சீேமான் என்னும்

ெபயருள்ள மனிதன் இருந்தான். பலிப்பு
அங்கு வருமுன்னர், சீேமான் மந்த ர
தந்த ரங்கைளச் ெசய்தான். சமாரியா
மக்கைளத் தனது தந்த ரங்களால் வயப்புறச்
ெசய்தான். ௧௦ முக்கயமான, மற்றும்
முக்கயமற்ற மக்கள் அைனவரும் சீேமான்
கூறயவற்ைற நம்பனர். மக்கள், “ ‘மகத்தான
வல்லைம’ எனப்படும் ேதவனுைடய
வல்லைம இம்மனிதனுக்கு உள்ளது!”
என்றனர். ௧௧ சீேமான் தனது மந்த ர
தந்த ரங்களால் மக்கைள நீண்ட நாட்களாக
வயக்க ைவத்தான். மக்கள் அவைனப்
பன்பற்றுேவாராயனர். ௧௨ஆனால் பலிப்பு
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
நற்ெசய்தையயும், இேயசு க றஸ்துவன்
வல்லைமையயும் மக்களுக்கு எடுத்துக்
கூறனான். ஆண்களும் ெபண்களும்
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பலிப்புைவ நம்பனர். அவர்கள்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். ௧௩ சீேமானும்
கூட நம்ப க்ைக ைவத்து ஞானஸ்நானம்
ெபற்றான். சீேமான் பலிப்புேவாடு இருந்து
வந்தான். பலிப்பு ெசய்த அற்புதங்கைளயும்,
வல்லைமமிக்க காரியங்கைளயும் கண்ட
சீேமான்வயப்பைடந்தான்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் இன்னும்

எருசேலமில் இருந்தனர். ேதவனுைடய
வார்த்ைதைய சமாரியாவன் மக்கள்
ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்பைத அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டார்கள். ௧௫ ஆகேவ
ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடம்
அனுப்பனார்கள். ேபதுருவும் ேயாவானும்
வந்தேபாது சமாரிய வசுவாச கள் பரிசுத்த
ஆவையப் ெபற ேவண்டுெமன்று அவர்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௧௬ இந்த
மக்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரில்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றருந்தார்கள். ஆனால்
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்களில்
ஒருவர்மீதும் இறங்க வரவல்ைல. இந்த
ேநாக்கத்த ற்காகப் ேபதுருவும் ேயாவானும்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௧௭ இரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களும் அவர்கள் ைககைள
மக்கள் மீது ைவத்தார்கள். அப்ேபாது
அம்மக்கள்பரிசுத்தஆவையப்ெபற்றனர்.
௧௮ அப்ேபாஸ்தலர்கள் தமது ைககைள

மக்கள் மீது ைவத்தேபாது ஆவயானவர்
அவர்களுக்கு அளிக்கப் ெபற்றைத



அப்ேபாஸ்தலர்௮:௧௯ lviii அப்ேபாஸ்தலர்௮:௨௫

சீேமான் பார்த்தான். எனேவ சீேமான்
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் பணத்ைதக்
ெகாண்டுவந்து ௧௯ “நான் ஒருவன் மீது
எனது ைகைய ைவத்ததும், அவன் பரிசுத்த
ஆவையப்ெபறும்படிக்குஇந்தவல்லைமைய
எனக்குத்தாருங்கள்” என்றான்.
௨௦ேபதுரு சீேமாைன ேநாக்க , “நீயும்உனது

பணமும்அழிைவக்காணட்டும்! ேதவனுைடய
வரத்ைதப் பணத்தால் வாங்க முடியும் என்று
நீ எண்ணினாய். ௨௧ இந்த ேவைலயல் நீ
பங்ைகப்ெபறமுடியாது. ேதவனுக்குமுன்பாக
உனது இருதயம் ேநர்ைமயாக இல்ைல.
௨௨உனது மனைத மாற்று! நீ ெசய்த இந்தத்
தீய காரியத்தலிருந்துவலக வடு. கர்த்தைர
ேநாக்க ப ரார்த்தைன ெசய். நீ இவ்வாறு
நைனத்தைத அவர் மன்னிக்கக் கூடும்.
௨௩நீ ெவறுப்பனாலும், ெபாறாைமயனாலும்
ந ரம்ப , பாவத்தால் ஆளப்பட்டிருப்பைத நான்
பார்க்க ேறன்” என்றான்.
௨௪ சீேமான் பதலாக, “கர்த்தரிடம் நீங்கள்

இருவரும் எனக்காகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ெசான்னைவ எனக்கு
ேநராதபடிக்கு ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்!”
என்றான்.
௨௫ தாங்கள் கண்ட, இேயசு ெசய்த

காரியங்கைள, அப்ேபாஸ்தலர்கள்
மக்களுக்குக் கூறனர். கர்த்தரின்
ெசய்தைய அப்ேபாஸ்தலர் மக்களுக்குக்
கூறனர். பன்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குத்
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தரும்ப ச் ெசன்றனர். வழியல் அவர்கள்
சமாரியர்களின் ஊர்கள் பலவற்றற்குச்
ெசன்று, மக்களுக்கு நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்தனர்.

எத்த ேயாப்ப யஅத காரியும் பலிப்புவும்
௨௬ ேதவதூதன் ஒருவன் பலிப்புவ டம்

ேபசனான். “புறப்பட்டு ெதற்கு ேநாக்க ச்
ெசல். எருசேலமிலிருந்து காசாவ ற்குப்
ேபாகும் பாைதக்குச் ெசல். அந்தப் பாைத
பாைலவனம் வழியாகச் ெசல்க றது”
என்றான்.
௨௭ எனேவ பலிப்பு தயாராக ப்

புறப்பட்டுச் ெசன்றான். பாைதயல்
எத்த ேயாப்ப யாவலிருந்து வந்த மனிதன்
ஒருவைனக் கண்டான். அம்மனிதன்
ஆண்ைமயழந்தவன். எத்த ேயாப்ப யாவன்
அரசயாகய கந்தாேக என்பவளின்
அலுவலரில் அவன் ஒரு முக்கய
அதகாரியாக இருந்தான். அவன் அவளது
கருவூலத்தற்குப் ெபாறுப்பாயருந்தான்.
அம்மனிதன் எருசேலமில் வழிபாடு ெசய்யச்
ெசன்றருந்தான். ௨௮ இப்ேபாது அவன்
வீட்டிற்குப் பயணமாக க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் தனது இரதத்தல் அமர்ந்து
தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயாவன் புத்தகத்தல்
சலபகுத கைளவாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨௯ ஆவயானவர் பலிப்புைவ ேநாக்க ,

“இரதத்தன்அருேக ேபாய் காத்தரு” என்றார்.
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௩௦ எனேவ பலிப்பு இரதத்ைத ேநாக்க
ஓடினான். அம்மனிதன் தீர்க்கதரிச யாக ய
ஏசாயாவன் நூலிலிருந்து வாச ப்பைதக்
ேகட்டான். பலிப்பு அவைன ேநாக்க , “நீ
படித்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாள்ள
முடிக றதா?” என்றுேகட்டான்.
௩௧ அம்மனிதன், “நான் எப்படிப்

புரிந்துெகாள்ள முடியும்? அைத
வளக்க ச் ெசால்லக் கூடிய ஒருவர்
ேதைவ!” என்றான். அவன் பலிப்புைவ
இரதத்தனுள் ஏற , அவேனாடு உட்காருமாறு
ேவண்டினான். ௩௨ேவதவாக்கயத்தல்அவன்
படித்துக்ெகாண்டிருந்த பகுத இேதா,

“அவர் ெகால்லப்படுவதற்காக
அைழத்துச் ெசல்லப்படும் ஆட்ைடப்
ேபான்றருந்தார்.

அவர், தனது முடிெவட்டப்படுக றேபாது
சத்தமிடாதருக்க ற ஆட்டுக்குட்டிையப்
ேபான்றருந்தார்.

௩௩ அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். அவர்
உரிைமகள்பற க்கப்பட்டன.

உலகல்அவர்வாழ்க்ைகமுடிந்தது.
அவர் குடும்பம்பற்ற ச் ெசால்வதற்கு
எதுவுமில்ைல.” ஏசாயா 53:7-8

௩௪ அதகாரி பலிப்புவ டம், “யாைரக்
குற த்து தீர்க்கதரிச ெசால்கன்றார் என்பைத
தயவுெசய்துஎனக்குக்கூறுங்கள். தன்ைனக்
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குறத்தா அல்லது ேவறு யாைரக் குற த்து
அவர் ேபாசுக றார்?” என்று ேகட்டான்.
௩௫ பலிப்பு ேபச ஆரம்ப த்தான். அவன்
ேவதவாக்கயத்தன் இந்தப் பகுதயலிருந்து
ேபச ஆரம்ப த்து, அம்மனிதனுக்கு
இேயசுைவப் பற்றய நற்ெசய்தையச்
ெசால்லத்ெதாடங்கனான்.
௩௬அவர்கள் ேமலும் பயணம் ெசய்ைகயல்

தண்ணீர் இருந்த ஓர் இடத்த ற்கு அருேக
வந்தனர். அதகாரி, “பார்! இங்கு
தண்ணீர் உள்ளது. நான் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவதற்குத் தைட ஏது?” என்றான்.
௩௭ * ௩௮ அதகாரி இரதத்ைத நறுத்தக்
கட்டைளய ட்டான். பலிப்புவும் அத காரியும்
நீருக்குள் இறங்கனர். பலிப்பு அவருக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். ௩௯ அவர்கள்
நீரிலிருந்து ெவளிவந்தேபாது கர்த்தரின்
ஆவயானவர் பலிப்புைவ எடுத்துச்
ெசன்றுவட்டார். அதகாரி அவைன
மீண்டும் பார்க்கவல்ைல. அதகாரி தனது
வீட்ைட ேநாக்க ப் பயணமானான். அவன்
மகழ்வுடன் இருந்தான். ௪௦ ஆேசாத்து
என்னும் பட்டணத்தல் பலிப்பு பன்னர்
காட்ச தந்தான். அவன் ெசசரியா என்னும்

* ௮:௩௭: பன்னால்வந்தசலப ரத களில் 37வதுவாக்கயம்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. பலிப்பு பதலாக, ‘நீ முழு மனேதாடு
நம்பனால் உன்னால் முடியும்” என்றார். அந்த அத காரி,
“நான் இேயசு க றஸ்துதான் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
நம்புக ேறன்” என்றான்.
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நகரத்த ற்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் நற்ெசய்தைய ஆேசாத்தலிருந்து
ெசசரியா ெசல்லுகற எல்லா ஊர்களிலும்
ேபாத த்தான்.

௯
சவுல்மனம்மாறுதல்
௧ சவுல் கர்த்தரின் சீஷைரப் பயமுறுத்தவும்,

ெகால்லவும் எப்ெபாழுதும் முயன்று
ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவன் தைலைம
ஆசாரியனிடம் ெசன்றான். ௨ தமஸ்கு
நகரத்தல் ெஜப ஆலயங்களிலுள்ள
யூதர்களுக்குக் கடிதங்கைள எழுதுமாறு
அவைரக் ேகட்டான். தமஸ்குவல்
கறஸ்துவன் வழிையப் பன்பற்றுகற
சீஷர்கைளக் கண்டுபடிக்கும் அத காரத்ைத
அவனுக்குக் ெகாடுக்குமாறு தைலைம
ஆசாரியைரக் ேகட்டான். அங்கு ஆேணா,
ெபண்ேணா, வசுவாச கள் எவைரேயனும்
கண்டால் அவன் அவர்கைளக் ைகதுெசய்து
எருசேலமிற்குக்ெகாண்டுவரவரும்பனான்.
௩ எனேவ சவுல் தமஸ்குவற்கு புறப்பட்டுச்

ெசன்றான். அவன் நகரத்த ற்கு அருேக
வந்தேபாது, அவைனச் சுற்றலும் மிகுந்த
ப ரகாசமான ஒளி வானிலிருந்து த டீெரன
ெவளிச்சமிட்டது. ௪ சவுல் தைரயல்
வழுந்தான். அவன் தன்ேனாடு ேபசுக ற ஒரு
சத்தத்ைதக் ேகட்டான். “சவுேல, சவுேல! நீ
ஏன் புண்படுத்தும் காரியங்கைள எனக்குச்
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ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றது
அச்சத்தம்.
௫ சவுல், “ஆண்டவேர, நீர் யார்?” என்று

ேகட்டான்.
அந்தச் சத்தம் பதலாக, “நான் இேயசு,

௬ நீ புண்படுத்த நைனப்பது என்ைனேய. நீ
எழுந்து நகரத்துக்குள் ேபா. அங்கருக்கும்
ஒருவர் நீ ெசய்ய ேவண்டியைத உனக்குக்
கூறுவார்” என்றது.
௭ சவுேலாடு பயணம் ெசய்த

மனிதர் நன்றனர். அவர்கள் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல. அம்மனிதர் சத்தத்ைதக்
ேகட்டனர். ஆனால் யாைரயும்
பார்க்கவல்ைல. ௮ சவுல் தைரயலிருந்து
எழுந்தான். அவன் கண்கைளத் தறந்தேபாது
அவனால் பார்க்க முடிய வல்ைல. எனேவ
சவுேலாடு வந்த மனிதர்கள் அவன் ைகையப்
ப டித்து, அவைனத் தமஸ்குவுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றனர். ௯ மூன்று நாட்கள் சவுலால்
பார்க்க முடியவல்ைல. அவன் எைதயும்
உண்ணேவா, எைதயும்பருகேவாஇல்ைல.
௧௦தமஸ்குவல்இேயசுவன்சீஷன்ஒருவன்

இருந்தான். அவன்ெபயர்அனனியா. கர்த்தர்
ஒரு தரிசனத்தல் அவனிடம் வந்து ேபசனார்.
கர்த்தர், “அனனியாேவ!” என்றுஅைழத்தார்.
அனனியா பதலாக, “ஆண்டவேர, இேதா

இருக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧கர்த்தர் அனனியாைவ ேநாக்க , “எழுந்து

ெநடும்வீத எனப்படும் ெதருவுக்குப் ேபா.
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யூதாஸின்* வீட்ைடக் கண்டுபடி. தர்சு
நகரத்தன் சவுல் என்ற மனிதனுக்காக
வ சாரி. அவன் அங்குப் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ௧௨ சவுல் ஒரு
காட்ச கண்டான். அக்காட்ச யல் அனனியா
என்ெறாரு மனிதன் அவனிடம் வந்து
கரங்கைள அவன்மீது ைவத்தான். அப்ேபாது
சவுலால்மீண்டும்பார்க்கமுடிந்தது” என்றார்.
௧௩ ஆனால் அனனியா பதலாக,

“ஆண்டவேர பல மக்கள் இம்மனிதைனக்
குறத்து எனக்குக் கூறயருக்க றார்கள்.
எருசேலமிலுள்ள உமது தூய மக்களுக்கு
இந்த மனிதன் ெசய்த தீைமகைள அவர்கள்
எனக்குச் ெசான்னார்கள். ௧௪ இப்ேபாது
அவன் இங்கு தமஸ்குவுக்கு வந்துள்ளான்.
உம்மில் வசுவாசம் ைவக்க ற எல்ேலாைரயும்
ைகது ெசய்யும் அத காரத்ைதத் தைலைமப்
ேபாதகர்கள் அவனுக்கு அளித்துள்ளனர்”
என்றான்.
௧௫ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவ டம், “ேபா!

நான் சவுைல ஒரு முக்கய ேவைலக்காகத்
ேதர்ந்துள்ேளன். அவன் மன்னருக்கும்,
யூத மக்களுக்கும் ப ற நாடுகளுக்கும்
என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்லேவண்டும்.
௧௬ என் ெபயருக்காக அவன் படேவண்டிய
துன்பங்கைள நான் சவுலுக்குக் காட்டுேவன்”
என்றார்.
* ௯:௧௧: யூதாஸ் இவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய யூதாஸ்
அல்ல.
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௧௭ எனேவ அனனியா புறப்பட்டு,
யூதாஸின் வீட்டிற்குச் ெசன்றான். அவன்
தனது ைககைளச் சவுலின் மீது ைவத்து,
“சவுேல, எனது சேகாதரேன, கர்த்தர்
இேயசு என்ைன அனுப்பனார். நீ இங்கு
வந்துெகாண்டிருந்தெபாழுது வழியல் நீ
பார்த்தவரும் அவேர. நீ மீண்டும் பார்ைவ
அைடயவும், பரிசுத்த ஆவயால் ந ரம்பவும்
இேயசு என்ைன இங்கு அனுப்பனார்”
என்றான். ௧௮ உடேன மீன் ெசதல்கள்
ேபான்றைவ சவுலின் கண்களிலிருந்து
வழுந்தன. சவுலால் மீண்டும் பார்க்க
முடிந்தது. சவுல் எழுந்து ஞானஸ்நானம்
ெபற்றான். ௧௯அவன்ஆகாரம் உண்டு, பலம்
ெபற்றவனாகஉணர்ந்தான்.

சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்
சலநாட்கள்தமஸ்குவல்சவுல்இேயசுவன்

சீஷர்கேளாடு இருந்தான். ௨௦ ெஜப
ஆலயங்களில் இேயசுைவக் குறத்துப்
ேபாத க்க ஆரம்ப த்தான். மக்களுக்கு,
“இேயசு ேதவனுைடய குமாரன்!” என்று
கூறனான்.
௨௧ சவுைலக் ேகட்ட எல்லா மக்களும்

வயப்புற்றனர். அவர்கள், “இவன்
எருசேலமிலிருந்த அேத மனிதன். இந்தப்
ெபயைர நம்பய மக்கைளஅழிக்க முற்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான்! அவன் இங்கும் அைதச்
ெசய்வதற்காகேவ வந்தான். இேயசுவன்
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சீஷர்கைளக் ைகது ெசய்து எருசேலமிலுள்ள
தைலைம ஆசாரியர்களிடம் அைழத்துச்
ெசல்வதற்குவந்தான்” என்றனர்.
௨௨ ஆனால் சவுேலா ெமன்ேமலும்

வல்லைமயல் ெபருகனான். அவன்
இேயசுேவ க றஸ்து என நரூப த்தான்.
தமஸ்குவல் அவன் சான்றுகள் வலுவாக
இருந்தபடியால் யூதர்கள் அவேனாடு
வாக்குவாதம்ெசய்யஇயலவல்ைல.
சவுல்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௨௩ பல நாட்களுக்குப் ப றகு, யூதர்கள்

சவுைலக் ெகால்லத் த ட்டமிட்டனர்.
௨௪ சவுலுக்காக நகரத்தன் கதவுகைள
இரவும் பகலும் யூதர்கள் காவல்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகால்ல வரும்பனர். ஆனால்
சவுல்அவர்களின் சத த்த ட்டத்ைதக்குற த்துச்
ெசால்லப்பட்டிருந்தான். ௨௫ ஒரு நாள்
இரவல்சலசீஷர்கள்அவன்நகரத்தலிருந்து
ெவளிேயறுவதற்கு உதவனர். சீஷர்கள்
அவைன ஒரு கூைடயல் ைவத்தனர்.
நகரக் ேகாட்ைடயலிருந்த ஒரு துவாரத்தன்
வழியாக கூைடைய இறக்க அவைன
ெவளிேயவ ட்டனர்.
எருசேலமில் சவுல்
௨௬ப றகு சவுல் எருசேலமுக்குச் ெசன்றான்.

சீஷர் குழுவல் ேசர்ந்துெகாள்ள அவன்
முயற்ச த்தான். ஆனால் அவர்கள்
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எல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு பயந்தனர்.
சவுல் உண்ைமயாகேவ இேயசுைவப்
பன்பற்றுகறவன் என்பைத அவர்கள்
நம்பவல்ைல. ௨௭ ஆனால் பர்னபா
சவுைல ஏற்றுக் ெகாண்டு அவைன
அப்ேபாஸ்தலரிடம் அைழத்து வந்தான்.
பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு, தமஸ்குவுக்குச்
ெசல்லும் பாைதயல் சவுல் கர்த்தைர
தரிச த்தைதச் ெசான்னான். கர்த்தர்
சவுலிடம் ேபச ய வைகைய பர்னபா
அப்ேபாஸ்தலருக்கு வளக்கனான்.
பன் அவன் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு
இேயசுவுக்காக பயமின்ற தமஸ்குவல்
மக்களுக்கு சவுல் ேபாத த்தைதயும்
ெசான்னான்.
௨௮ சவுலும் சீஷேராடு தங்கனான்.

பயமின்ற கர்த்தைரப் பற்ற எருசேலமின்
எல்லா பகுத களுக்கும் ெசன்று ேபாத த்தான்.
௨௯ க ேரக்கெமாழி ேபச ய யூதரிடம் சவுல்
அவ்வப்ேபாது ேபசனான். அவர்கேளாடு
வவாதங்கள் நடத்தனான். ஆனால்
அவைனக் ெகால்வதற்கு அவர்கள் முயற்ச
ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். ௩௦ சேகாதரர்கள்
இைதப்பற்ற அற ந்தேபாது அவர்கள் சவுைல
ெசசரியா நகரத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றனர்.
ெசசரியாவலிருந்து தர்சு நகரத்த ற்கு
அவர்கள்சவுைலஅனுப்பனர்.
௩௧ யூேதயா, கலிேலயா, சமாரியா, ஆகய

இடங்களிலுள்ள சைபயனர் அைமதயுடன்
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வாழ்ந்தார்கள். பரிசுத்த ஆவயானவரின்
உதவயால் வலிைமயூட்டப்பட்டுக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். தாங்கள் வாழ்ந்த
வைகயால் கர்த்தைர அவர்கள் மத த்தனர்
என்பைத வசுவாச கள் காட்டினர். ஏெனனில்
பரிசுத்த ஆவயானவரின் உதவயனால்
வசுவாச கள்குழுெபருக வளர்ந்தது.

லித்தா மற்றும் ேயாப்பாவல்ேபதுரு
௩௨ எருசேலைமச் சுற்றலுமிருந்த எல்லா

ஊர்கள் வழியாகவும் ேபதுரு பயணமானான்.
லித்தாவல் வாழ்ந்த வசுவாச கைள†

அவன் சந்த த்தான். ௩௩ அங்கு பக்கவாத
வயாதயால் பீடிக்கப்பட்ட ஐேனயா என்ற
ெபயருள்ள ஒருவைன அவன் கண்டான்.
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக ஐேனயாவால்
அவனது படுக்ைகைய வ ட்டு நகர
முடியவல்ைல. ௩௪ ேபதுரு அவனிடம்,
“ஐேனயாேவ, இேயசு க றஸ்து உன்ைனக்
குணமாக்குகறார். எழுந்துஉன்படுக்ைகைய
மடக்கு. உன்னால் இப்ேபாது இதைனச்
ெசய்ய முடியும்!” என்றான். ஐேனயா உடேன
எழுந்து நன்றான். ௩௫ லித்தாவல் வாழ்ந்த
எல்லா மக்களும் சாேரானின் மக்களும்
அவைனக் கண்டனர். இம்மக்கள் கர்த்தரிடம்
தரும்பனார்கள்.

† ௯:௩௨: வசுவாச கள் பரிசுத்தமானவர்கள். இேயசுவல்
வசுவாசமுைடேயாரின்ெபயர்.
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௩௬ ேயாப்பா நகரில் தப த்தா என்னும்
ெபயருள்ள இேயசுவன் சீஷப் ெபண்
இருந்தாள். (அவளது க ேரக்க ெபயரான,
ெதார்காள், “மான்” எனப் ெபாருள்பட்டது)
அவள்மக்களுக்குஎப்ேபாதும்நன்ைமையேய
ெசய்தாள். ேதைவப்பட்ட மக்களுக்குப்
பண உதவயும் ெசய்து வந்தாள்.
௩௭ ேபதுரு லித்தாவலிருக்கும்ேபாது,
தப த்தா ேநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்தாள்.
அவர்கள் அவளது சரீரத்ைதக் கழுவ
மாடியல் ஓர் அைறயல் ைவத்தருந்தனர்.
௩௮ ேயாப்பாவல் சீஷர்கள் ேபதுரு
லித்தாவல் இருப்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர்.
(லித்தா ேயாப்பாவுக்கு அருகலுள்ளது).
எனேவ அவர்கள் இரண்டு மனிதர்கைளப்
ேபதுருவ டம் அனுப்பனர். அவர்கள்
அவனிடம் “வைரந்து எங்களிடம் சீக்க ரம்
வாரும்!” என்றுேவண்டினர்.
௩௯ ேபதுரு தயாராக அவர்கேளாடு

ேபானான். அவன் வந்து ேசர்ந்தெபாழுது
அவைன மாடிக்கு அைழத்துச் ெசன்றார்கள்.
வதைவகள் எல்ேலாரும் ேபதுருைவச்
சூழ்ந்து நன்றனர். அவர்கள்
அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ெதார்காள்
உய ேராடிருந்தேபாது ெசய்த அங்க கைளயும்
ப ற ஆைடகைளயும் ேபதுருவுக்குக்
காட்டினர். ௪௦ ேபதுரு எல்லா மக்கைளயும்
அைறக்கு ெவளிேய அனுப்பனான். அவன்
முழங்காலில்நன்றுப ரார்த்தைனெசய்தான்.
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பன் அவன் தப த்தாவன் சரீரத்துக்கு
ேநராகத் தரும்ப , “தப த்தாேவ, எழுந்து நல்!”
என்றான். அவள் கண்கைளத் தறந்தாள்.
அவள் ேபதுருைவக் கண்டேபாது, எழுந்து
அமர்ந்தாள். ௪௧ அவன் அவளுக்கு ேநராகக்
ைகைய நீட்டி, அவள் எழுந்தருக்கும்படி
உதவனான். பன்அவன்வசுவாச கைளயும்,
வதைவகைளயும் அைறக்குள் அைழத்தான்.
அவர்களுக்குத் தப த்தாைவக் காட்டினான்.
அவள்உய ேராடிருந்தாள்!
௪௨ ேயாப்பாவலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும்

இதைன அறந்தனர். அவர்களில்
பலர் கர்த்தைர நம்பனர். ௪௩ ேபதுரு
ேயாப்பாவல் பல நாட்கள் தங்கனான்.
ேதால் ெதாழிலாளியான சீேமான் என்னும்
ெபயருள்ள ஒரு மனிதேனாடு அவன்
தங்கனான்.

௧௦
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்
௧ ெசசரியா நகரில் ெகார்ேநலியு என்னும்

மனிதன் இருந்தான். ேராமப் பைடயல்
“இத்தாலிய” வகுப்பல் அவன் ஒரு பைட
அத காரியாக இருந்தான். ௨ ெகார்ேநலியு
நல்ல மனிதன். அவனும் அவன் வீட்டில்
வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் உண்ைமயான
ேதவைன வணங்கனர். தனது பணத்தன்
ெபரும் பகுதையயும் அவன் ஏைழ
மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ெகார்ேநலியு
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ேதவனிடம் எப்ேபாதும் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௩ ஒருநாள்
மதயத்த ற்குப்பன் மூன்று மணியளவல்
ெகார்ேநலியு ஒரு காட்சையக் கண்டான்.
அவன் ெதளிவாக அைதக் கண்டான்.
அக்காட்ச யல் ேதவனிடமிருந்து ஒரு
தூதன் அவனிடம் வந்து “ெகார்ேநலியுேவ!”
என்றான்.
௪ ெகார்ேநலியு ேதவதூதைனக் கண்டு

பயந்து, “ஆண்டவேர, என்ன ேவண்டும்?”
என்றான்.
ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுவ டம்,

“ேதவன் உனது ப ரார்த்தைனகளுக்குச்
ெசவ சாய்த்தார். நீ ஏைழ மக்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் தருமங்கைள அவர் பார்த்தார்.
ேதவன் உன்ைன நைனவுகூருகறார்.
௫ ேயாப்பா நகரத்த ற்குச் சல மனிதைர
அனுப்பு, சீேமான் என்னும் மனிதைன
அைழத்து வருவதற்கு அம்மனிதர்கைள
அனுப்பு. சீேமான், ேபதுரு எனவும்
அறயப்படுக றான். ௬ சீேமான் எனப்படும்
ேதால் ெதாழிலாளிேயாடு சீேமான்
ேபதுரு தங்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
கடற்கைரயல் உள்ள ஒரு ெபரிய வீட்டில்
இப்ேபாது இருக்க றான்” என்றான்.
௭ ெகார்ேநலியுேவாடு ேபச ய ேதவதூதன்
அகன்றான். பன் ெகார்ேநலியு இரண்டு
ேவைலக்காரர்கைளயும், ஒரு வீரைனயும்
அைழத்தான். அந்த வீரன் ஒரு நல்ல
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மனிதன். ெகார்ேநலியுவன் ெநருக்கமான
உதவயாளர்களில் அவ்வீரனும் ஒருவன்.
௮ ெகார்ேநலியு அம்மூன்று மனிதருக்கும்
எல்லாவற்ைறயும்வளக்கனான். பன்அவன்
அவர்கைளேயாப்பாவ ற்குஅனுப்பனான்.
௯ மறுநாள் இம்மனிதர்கள் ேயாப்பா

அருேக வந்தனர். அப்ேபாது ேபதுரு
மாடிக்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது
மதயமாக க்ெகாண்டிருந்தது. ௧௦ ேபதுரு
பசயைடந்தான். அவன் உண்ண
ேவண்டுெமனநைனத்தான். ஆனால் ேபதுரு
உண்ணும்படியாக அவர்கள் உணைவத்
தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
அவனுக்கு ஒரு காட்ச ெதரிந்தது. ௧௧ த றந்த
வானத்தன் வழியாக ஏேதா ஒன்று இறங்க
வருவைத அவன் கண்டான். அது பூமிக்கு
வரும் ெபரிய வ ரிப்ைபப் ேபான்றருந்தது.
அதனுைடய நான்கு மூைலகளிலிருந்து
பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது. ௧௨ ஒவ்ெவாரு
வைக ப ராணியும்அதல்இருந்தது. நடப்பன,
பூமியல் ஊர்வன, வானில் பறக்கும்
பறைவகள் ேபான்ற யாவும் அதல் இருந்தன.
௧௩ பன் ஒரு குரல் ேபதுருைவ ேநாக்க ,
“எழுந்தரு ேபதுரு, இந்தப் ப ராணிகளில் நீ
வரும்புக றயாைவயும் சாப்படு” என்றது.
௧௪ ஆனால் ேபதுரு, “நான் அைத

ஒருக்காலும் ெசய்யமாட்ேடன். கர்த்தாேவ!
தூய்ைமயற்றதும், பரிசுத்தமற்றதுமான
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உணைவ நான் ஒரு முைறகூடப்
புச த்ததல்ைல” என்றான்.
௧௫ ஆனால் குரல் மீண்டும் அவனுக்கு,

“ேதவன் இவற்ைறச் சுத்தமாக
உண்டாக்கயுள்ளார். அவற்ைற
தூய்ைமயற்றைவ என்று கூறாேத!” என்றது.
௧௬ இவ்வாறு மூன்று தடைவ ந கழ்ந்தது.
ப றகு அப்ெபாருள்முழுவதும் வானத்த ற்குள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
௧௭ இந்தக் காட்ச யன் ெபாருள் என்ன

என்று ேபதுரு ஆச்சரியப்பட்டான்.
இதற்கைடயல் ெகார்ேநலியு அனுப்பய
மனிதர்கள் சீேமானின் வீட்ைடக்
கண்டுபடித்தனர். அவர்கள் வாசலருேக
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ௧௮ அவர்கள்,
“சீேமான் என்று அைழக்கப்படும் ேபதுரு
இங்கு வச க்க றாரா?” என்று கூப்ப ட்டுக்
ேகட்டார்கள்.
௧௯ ேபதுரு இப்ேபாதும் அந்தக் காட்சையப்

பற்ற ேய நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் ஆவயானவர் அவனுக்கு,
“கவனி! மூன்று மனிதர்கள் உன்ைனத்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௨௦எழுந்துகீேழ
ேபா. அம்மனிதர்கேளாடு ேகள்வகள் எதுவும்
ேகட்காமல் ேபா. நான் அவர்கைள உன்னிடம்
அனுப்பயருக்க ேறன்” என்றார். ௨௧ எனேவ
ேபதுரு இறங்க அம்மனிதரிடம் ெசன்றான்.
அவன், “நீங்கள் ேதடி வந்த மனிதன் நாேன.
நீங்கள்ஏன்இங்குவந்தீர்கள்?” என்றான்.
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௨௨ அம்மனிதர்கள், “ஒரு ேதவதூதன்
உம்ைமத் தனது வீட்டிற்கு அைழத்து
வருமாறுெகார்ேநலியுவுக்குக்கூறயுள்ளான்.
ெகார்ேநலியு ஒரு பைட அத காரி. அவன்
ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான மனிதன். அவன்
ேதவைன வணங்குகறான். எல்லா யூத
மக்களும் அவைன மத க்கன்றனர். நீர்
கூறும் காரியங்கைளக் ெகார்ேநலியு
ேகட்கும்படியாக அவனது வீட்டிற்கு உம்ைம
அைழக்கும்படியாகக் ெகார்ேநலியுவுக்கு
ேதவதூதன் கூறயுள்ளான்” என்றனர்.
௨௩ ேபதுரு அம்மனிதைர உள்ேள
கூப்ப ட்டு இரவல் அங்ேக தங்கும்படியாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
மறுநாள் ேபதுரு தயாராக

அம்மூன்று மனிதேராடும் ெசன்றான்.
ேயாப்பாவலிருந்து சல சேகாதரர்கள்
ேபதுருேவாடு ெசன்றனர். ௨௪ அடுத்த
நாள் ெசசரியா நகரத்த ற்குள் அவர்கள்
வந்தனர். ெகார்ேநலியு அவர்களுக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தான். அவனது வீட்டில்
உறவனைரயும்,ெநருங்கயநண்பர்கைளயும்
ஏற்ெகனேவவரவைழத்தருந்தான்.
௨௫ேபதுருவீட்டிற்குள்நுைழந்தேபாதுெகார்ேநலியு

அவர்கைளச் சந்த த்தான். ெகார்ேநலியு
ேபதுருவன் பாதங்களில் வழுந்து அவைன
வணங்கனான். ௨௬ ஆனால் ேபதுரு
அவைன எழுந்தருக்குமாறு கூறனான்.
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ேபதுரு “எழுந்தரும், நானும் உம்ைமப்
ேபான்ற ஒரு மனிதேன” என்றான்.
௨௭ ேபதுரு ெகார்ேநலியுேவாடு ெதாடர்ந்து
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். ேபதுரு உள்ேள
ெசன்று ஒரு ெபரிய கூட்டமாகக் கூடியருந்த
மக்கைளஅங்ேககண்டான்.
௨௮ ேபதுரு மக்கைள ேநாக்க , “யூதரல்லாத

எந்த மனிதேனாடும் சந்த ப்பேதா ெதாடர்பு
ெகாள்வேதா கூடாது என்பது எங்கள் யூதச்
சட்டம் என்பைத நீங்கள் நன்கு அறவீர்கள்.
ஆனால் நான் எந்த மனிதைனயும்
‘தூய்ைமயற்றவன்’ எனவும், ‘சுத்தமற்றவன்’
எனவும் அைழக்கக் கூடாது என்று ேதவன்
எனக்குக் காட்டியுள்ளார். ௨௯ அதனால்தான்
அம்மனிதர் இங்கு வருமாறு என்ைன
அைழத்தேபாது நான் மறுக்கவல்ைல.
எதற்காக என்ைன இங்கு அைழத்தீர்கள்
என்பைதஇப்ேபாது தயவுெசய்துகூறுங்கள்”
என்றான்.
௩௦ ெகார்ேநலியு, “நான்கு நாட்களுக்கு

முன், என் வீட்டில் நான் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன். அது இேத
ேவைள பற்பகல் மூன்று மணியாயருந்தது.
த டீெரன ஒரு மனிதன் எனக்கு முன்பாக
நன்றுெகாண்டிருந்தான். அவன்
ஒளிமிக்க ப ரகாசமான ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டிருந்தான். ௩௧அம்மனிதன்,
‘ெகார்ேநலியுேவ! ேதவன் உன்
ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டார். நீ ஏைழ
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மக்களுக்கு அளிக்கும் தருமங்கைள
ேதவன் பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன
நைனவுகூருகறார். ௩௨ எனேவ சல
மனிதர்கைள ேயாப்பா நகரத்த ற்கு
அனுப்பு. சீேமான் எனப்படும் ேபதுருைவ
வரச்ெசால். ேதால் ெதாழிலாளியான
சீேமான்என்னும்ெபயர் ெகாண்டஒருவனின்
வீட்டில் ேபதுரு தங்கயருக்க றான்.
அவன் வீடு கடற்கைரயல் உள்ளது’
என்றான். ௩௩ எனேவ உடேனேய உமக்கு
வரச்ெசால்லியனுப்ப ேனன். நீர் இங்கு
வந்தது நல்லது. இப்ேபாது ேதவனுக்கு
முன்பாக நாங்கள் அைனவரும் கர்த்தர்
எங்களுக்குச் ெசால்லும்படியாக உமக்குக்
கட்டைளய ட்டவற்ைறக் ேகட்க இங்கு
கூடியருக்க ேறாம்” என்றான்.

ெகார்ேநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
௩௪ ேபதுரு ேபச ஆரம்ப த்தான்.

“ெமய்யாகேவ ேதவனுக்கு எல்லா மனிதரும்
சமமானவர்கள் என்பைத நான் இப்ேபாது
புரிந்துெகாள்க ேறன். ௩௫ சரியானவற்ைறச்
ெசய்து அவைர வழிபடுக ற எந்த
மனிதைனயும் ேதவன் ஏற்றுக்ெகாள்க றார்.
௩௬ ேதவன் யூத மக்கேளாடு ேபச யுள்ளார்.
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக சமாதானம்
வந்தது என்ற நற்ெசய்தைய ேதவன்
அவர்களுக்கு அனுப்பயுள்ளார். இேயசு
எல்லாமக்களின்கர்த்தராவார்.
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௩௭ “யூேதயா முழுவதும் ந கழ்ந்த
ெசயல்கைள நீங்கள் அறவீர்கள்.
ேயாவான் மக்களுக்கு ஞானஸ்நானத்ைதக்
குற த்து உபேதச க்கத் துவங்கயதற்குப்
பன் இைவ யாவும் கலிேலயாவல்
ஆரம்பமாயன. ௩௮ நீங்கள் நாசேரத்தன்
இேயசுைவக் குறத்து அறவீர்கள்.
பரிசுத்த ஆவையயும், வல்லைமையயும்
அவருக்குக் ெகாடுத்து ேதவன் அவைரக்
க றஸ்துவாக்கனார். இேயசு எல்லா
இடங்களுக்கும் ெசன்று மக்களுக்கு
நல்லவற்ைறச் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
ப சாசனால் முடக்கப்பட்ட மக்கைள
இேயசு குணப்படுத்தனார். ேதவன்
இேயசுேவாடிருந்தார் என்பைத இது
காட்டிற்று.
௩௯ “யூேதயாவலும் எருசேலமிலும்

இேயசு ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள்
பார்த்ேதாம். அதற்கு நாங்கள் சாட்ச கள்.
ஆனால் இேயசு ெகால்லப்பட்டார்.
மரத்தனால் ெசய்யப்பட்ட சலுைவயல்
அவைர அைறந்தனர். ௪௦ ஆனால்
மரணத்தற்குப்பன் மூன்றாவது நாள்
ேதவன் இேயசுைவ உய ேராடு எழுப்பனார்.
இேயசுைவ மக்கள் ெதளிவாகப் பார்க்கும்
வாய்ப்ைப ேதவன் ெகாடுத்தார். ௪௧ஆனால்
எல்லா மக்களும் அவைரப் பார்க்கவல்ைல.
ேதவனால் ஏற்ெகனேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
சாட்ச கள் மட்டும் அவைரப் பார்த்தார்கள்.
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நாங்கேள அந்த சாட்ச கள்! இேயசு மரித்து
பன்னர் எழுந்த ப றகு அவேராடு உண்ேடாம்,
குடித்ேதாம்.
௪௨ “மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்படியாக

இேயசு எங்களுக்குக் கூறனார்.
உய ேராடிருக்கும் மக்களுக்கும்
மரித்த மக்களுக்கும் நீத பதயாக
ேதவன் நயமித்தவர் அவேர என்று
மக்களுக்குச் ெசால்லும்படி எங்களுக்குக்
கூறனார். ௪௩ இேயசுவல் நம்ப க்ைக
ைவக்கற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன்
பாவங்களிலிருந்து மன்னிக்கப்படுவான்.
இேயசுவன் ெபயரால் ேதவன்
அம்மனிதனின் பாவங்கைள மன்னிப்பார்.
இது உண்ைமெயன்று எல்லா
தீர்க்கதரிச களும்கூறுகன்றனர்” என்றான்.

யூதரல்லாதவருக்கும்பரிசுத்தஆவ
௪௪ ேபதுரு இந்த வார்த்ைதகைளப்

ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகய ேலேய,
பரிசுத்த ஆவயானவர் அப்ேபச்ைசக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த எல்லா மக்களின்
மீதும் வந்த றங்கனார். ௪௫ ேபதுருேவாடு
வந்த யூத வசுவாச கள் வயந்தனர்.
யூதரல்லாத மக்களுக்கும் பரிசுத்த
ஆவயானவர் அருளப்பட்டைதக்
கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியமைடந்தனர்.
௪௬ ஏெனனில் அவர்கள் ேவற்று
ெமாழிகைளப் ேபசுவைதயும், ேதவைனத்
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துத ப்பைதயும் யூத வசுவாச கள்
ேகட்டனர். பன்பு ேபதுரு ௪௭ “தண்ணீரின்
மூலம் இம்மக்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவைத நாம் மறுக்க முடியாது. நாம்
ெபற்றைதப் ேபாலேவ இவர்களும் பரிசுத்த
ஆவையப் ெபற்றார்கள்!” என்றான்.
௪௮ ெகார்ேநலியுவும் அவன் உறவனரும்
நண்பர்களும்இேயசு க றஸ்துவன்ெபயரில்
ஞானஸ்நானம் ெபறேவண்டும் என்று
ேபதுரு கட்டைளய ட்டான். பன் அம்மக்கள்
ேபதுருைவச் சல நாட்கள் தங்கேளாடு
தங்கும்படியாகக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.

௧௧
எருசேலமில் ேபதுரு
௧ யூதரல்லாத மக்களும் ேதவனுைடய

ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்
என்பைத அப்ேபாஸ்தலர்களும்
யூேதயாவலுள்ள சேகாதரரும்
ேகள்வப்பட்டனர். ௨ எனேவ
எருசேலமுக்குப் ேபதுரு வந்தேபாது சல
யூத வசுவாச கள் அவேனாடு வாத ட்டனர்.
௩ அவர்கள், “யூதரல்லாதவர்களும்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்களும் ஆகய
மக்களின் வீடுகளுக்கு நீங்கள் ெசன்றீர்கள்!
அவர்கேளாடுசாப்ப டவும்ெசய்தீர்கள்!” என்று
கூறனார்கள்.
௪ எனேவ ேபதுரு நடந்தது முழுவைதயும்

அவர்களுக்கு வளக்கனான். ௫ ேபதுரு,
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“நான் ேயாப்பா நகரில் இருந்ேதன். நான்
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது,
எனக்கு ஒரு தரிசனம் கைடத்தது.
அக்காட்ச யல் நான் ஏேதா ஒன்று
வானிலிருந்து கீேழ வரக் கண்ேடன்.
அது ஒரு ெபரிய வ ரிப்ைபப் ேபான்று
ேதாற்றமளித்தது. அதன் நான்கு
மூைலகளாலும் ப டித்து பூமிக்கு அது
இறக்கப்பட்டது. அது கீேழ இறங்க எனக்கு
ெவகு அருகாைமயல் நன்றது. ௬ நான்
அதனுள்ேள கவனமாகப் பார்த்ேதன்.
ஊரும் ப ராணிகைளயும், வானில் பறக்கும்
பறைவகைளயும் கண்ேடன். வீட்டு
வலங்குகைளயும், வன வலங்குகைளயும்
நான் பார்த்ேதன். ௭ ஒரு குரல் என்ைன
ேநாக்க , ‘ேபதுரு எழுந்தரு. இந்தப்
ப ராணிகளில் எைதேயனும் நீ புச க்கலாம்’
என்றுகூறற்று.
௮ “ஆனால் நான், ‘கர்த்தாேவ நான்

ஒருேபாதும் அைதச் ெசய்யமாட்ேடன்.
தூய்ைமயற்றதும்அசுத்தமானெபாருைளயும்
நான்ஒருேபாதும்தன்றதல்ைல’ என்ேறன்.
௯ “ஆனால் வானத்தலிருந்து மீண்டும்

அந்தக் குரல் பதல் கூறற்று. ‘ேதவன்
இைவ சுத்தமானைவ என அறவத்துள்ளார்.
தூய்ைமயற்றைவ என அவற்ைற
அைழக்காேத!’
௧௦ “இது மூன்று தடைவ நடந்தது. பன்னர்

அைவ முழுவதும் வானத்த ற்குத் தரும்ப
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எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன. ௧௧ பன்
நான் வச த்துக்ெகாண்டிருந்த வீட்டிற்கு
மூன்று மனிதர்கள் வந்தார்கள். ெசசரியா
நகரத்தலிருந்து அவர்கள் என்னிடம்
அனுப்பப்பட்டவர்கள். ௧௨ சந்ேதகப்படாது
அவர்கேளாடு ேபாகும்படி ஆவயானவர்
கூறனார். இந்த ஆறு சேகாதரர்களும் கூட
என்ேனாடு வந்தார்கள். ெகார்ேநலியுவன்
வீட்டிற்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம்.
௧௩ ெகார்ேநலியு தனது வீட்டில் அவன்
கண்ட ேதவதூதைனக் குறத்து எங்களுக்குக்
கூறனான். ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுைவ
ேநாக்க , ‘ச ல மனிதைர ேயாப்பாவுக்கு
அனுப்பு. சீேமான் ேபதுருைவ இங்கு
வரும்படி அைழப்பாய். ௧௪அவன் உங்களிடம்
ேபசுவான். உங்கைளயும் உங்கள்
குடும்பத்தனர்அைனவைரயும்அவன்கூறும்
ெசய்த கள்இரட்ச க்கும்’ என்றான்.
௧௫ “நான் ேபச ஆரம்ப த்த ப றகு,

துவக்கத்தல்* பரிசுத்த ஆவயானவர் நம்மீது
வந்தைதப் ேபாலேவ,அவர்கள்மீதும்பரிசுத்த
ஆவயானவர் வந்தார். ௧௬ அப்ேபாது
கர்த்தராக ய இேயசுவன் வார்த்ைதகைள
நான்நைனவுகூர்ந்ேதன். கர்த்தர், ‘ேயாவான்
மக்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
வழங்கனான். ஆனால் நீங்கேளா

* ௧௧:௧௫: துவக்கத்தல் ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில்
தருச்சைபஆரம்ப த்தஅன்று. வாச க்க:அப். 2வதுஅதகாரம்.
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பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவீர்கள்’ என்றார். ௧௭கர்த்தராக யஇேயசு
க றஸ்துவல் நாம் நம்ப க்ைக ைவத்ததால்
நமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட அேத வரத்ைத
இந்த மக்களுக்கும் ேதவன் ெகாடுத்தார்.
ஆைகயால் நான் ேதவனுைடய ெசயைலத்
தடுக்கமுடிந்ததா? முடியவல்ைல!” என்றான்.
௧௮ யூத வசுவாச கள் இதைனக் ேகட்டதும்

அவர்கள் வாதடுவைத நறுத்தனர்.
அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த க் கூறனார்கள்,
“ஆைகயால் ேதவன் யூதரல்லாத மக்கள்
தங்கள் இருதயங்கைள மாற்ற நம்ைமப்
ேபான்ற வாழ்க்ைக உைடயவர்களாக வாழ
அனுமதக்க றார்” என்றுஒப்புக்ெகாண்டனர்.

அந்த ேயாகயாவற்குநற்ெசய்த
௧௯ ஸ்ேதவான் ெகால்லப்பட்ட ப றகு

வைளந்த துன்பங்களினால் வசுவாச கள்
ச தறுண்டனர். தூரத்து இடங்களாகய
ெபனிக்ேக, சீப்புரு, அந்த ேயாகயா
ேபான்ற இடங்களுக்குச் சல வசுவாச கள்
ெசன்றனர். வசுவாச கள் நற்ெசய்தைய
இந்த இடங்களிெலல்லாம் கூறனர்.
ஆனால் யூதர்களுக்கு மட்டுேம அவ்வாறு
ெசய்தார்கள். ௨௦இந்த வசுவாச களில் சலர்
சீப்புரு, ச ேரேன ஆகய நாடுகளிலிருந்து
வந்த மனிதர்கள். இந்த மனிதர்கள்
அந்த ேயாகயாவுக்கு வந்தேபாது அவர்களும்
க ேரக்கரிடம் ேபசனர். அந்த க ேரக்க
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மக்களுக்குக் கர்த்தர் இேயசுைவப் பற்றய
நற்ெசய்தைய அவர்கள்கூறனர். ௨௧கர்த்தர்
வசுவாச களுக்கு உதவக்ெகாண்டிருந்தார்.
ெபரும் எண்ணிக்ைகயலான மக்கள்
வசுவாசம்ைவத்துகர்த்தைரப் பன்பற்றனர்.
௨௨எருசேலமின்சைபஅந்த ேயாகயாவலிருந்த

இப்புதய வசுவாச கைளப்பற்ற அற ந்தது.
எனேவ பர்னபாைவ அந்த ேயாகயாவுக்கு
அனுப்பனர். ௨௩-௨௪ பர்னபா நல்ல
மனிதன். அவன் பரிசுத்த ஆவயாலும்
மிகுந்த வசுவாசத்தலும் ந ரம்பயருந்தான்.
அந்த ேயாகயா மக்கள் ெபரிதும் ேதவ
ஆசீர்வாதம் ெபற்றைதக் கண்டான், அது
பர்னபாவுக்கு மிகுந்த மக ழ்ச்சையத்
தந்தது. அவன் அந்த ேயாகயாவன் எல்லா
வசுவாச களுக்கும் உற்சாகமூட்டினான்.
அவன் அவர்கைள ேநாக்க , “ஒருெபாழுதும்
வசுவாசம் இழக்காதீர்கள். எப்ெபாழுதும்
உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடு கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றான். பற்பல மக்கள்
கர்த்தரின் சீஷராயனர்.
௨௫ பன்பு பர்னபா தர்சு நகரத்த ற்குச்

ெசன்றான். அவன் சவுைலத் ேதடினான்.
௨௬ அவன் சவுைலப் பார்த்தேபாது
பர்னபா அவைன அந்த ேயாகயாவுக்கு
அைழத்து வந்தான். ஓர் ஆண்டு முழுவதும்
சவுலும் பர்னபாவும் அங்ேக தங்க
இருந்தனர். வசுவாச களின் கூட்டம்
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ஒருங்ேக கூடியேபாெதல்லாம் சவுலும்
பர்னபாவும் அவர்கைளச் சந்த த்து மக்கள்
பலருக்குப்ேபாத த்தனர். அந்த ேயாகயாவல்
இேயசுவன் சீஷர்கள் முதன்முதலாக
“க றஸ்தவர்கள்” என்றுஅைழக்கப்பட்டனர்.
௨௭அேதகாலகட்டத்தல்சலதீர்க்கதரிச கள்

எருசேலமிலிருந்து அந்த ேயாகயாவற்குச்
ெசன்றனர். ௨௮ அந்தத் தீர்க்கதரிச களில்
ஒருவன் அகபு. அந்த ேயாகயாவல் அகபு
எழுந்து நன்று ேபசனான். “உலகம்
முழுவதற்கும் மிகப் ெபரிய பஞ்சம்வருகறது.
மக்கள் உண்ணஉணவராது” என்று பரிசுத்த
ஆவயானவரின் துைணயால் அறவத்தான்.
(கலவுதயு என்னும் சக்கரவர்த்தயன்
காலத்தல் உண்ைமயாகேவ இப்பஞ்சம்
ஏற்பட்டது) ௨௯யூேதயாவல் வாழ்ந்த சேகாதர
சேகாதரிகளுக்கு உதவேவண்டுெமன
வசுவாச கள் முடிெவடுத்தனர். தங்களால்
முடிந்த வைரக்கும் அவர்களுக்கு
அனுப்புவதாக ஒவ்ெவாரு வசுவாச யும்
த ட்டமிட்டனர். ௩௦ அவர்கள் அப்படிேய
பணத்ைதச் ேசர்த்து பர்னபாவ டமும்
சவுலிடமும் ெகாடுத்தனர். பன் பர்னபாவும்
சவுலும் அதைன யூேதயாவலிருந்த
ெபரிேயாரிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.

௧௨
சைபையத்துன்புறுத்துதல்
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௧ அேத காலத்தல் சைபையச் சார்ந்த சல
மக்கைள ஏேராது துன்புறுத்த ஆரம்ப த்தான்.
௨ ஏேராது யாக்ேகாைப வாளால் ெவட்டிக்
ெகால்வதற்கு ஆைணயட்டான். யாக்ேகாபு
ேயாவானின் சேகாதரன். ௩ யூதர்கள் இைத
வரும்பனர் என்பைத ஏேராது கண்டான்.
எனேவ அவன் ேபதுருைவயும் ைகது ெசய்ய
முடிெவடுத்தான். (இது பஸ்கா பண்டிைக
எனப்படும் யூதரின் பண்டிைகயன்ேபாது
நடந்தது) ௪ ஏேராது ேபதுருைவக் ைகது
ெசய்து சைறயல் ைவத்தான். 16 வீரர்களின்
கூட்டம் ேபதுருைவக் காவல் காத்தது. பஸ்கா
பண்டிைக கழியுமட்டும் காத்தருப்பதற்கு
ஏேராது வரும்பனான். பன்னர் மக்களின்
முன்னால் ேபதுருைவக் ெகாண்டு வர அவன்
த ட்டமிட்டான். ௫ எனேவ ேபதுரு சைறயல்
ைவக்கப்பட்டான். ஆனால் சைபயனேரா
ேபதுருவுக்காகத் ெதாடர்ந்து ேதவனிடம்
ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேபதுருவடுவக்கப்படுதல்
௬ இரண்டு வீரர்களுக்கு மத்தயல் ேபதுரு

படுத்து உறங்க க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
இரண்டு சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான்.
ேமலும் அதகமான வீரர்கள் சைறக்
கதைவக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது
இரவுப்ெபாழுது. மறுநாள் மக்களின்
முன்பாகப் ேபதுருைவ அைழத்துவர ஏேராது
த ட்டமிட்டிருந்தான்.
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௭ அைறயல் த டீெரன ஓர் ஒளி
ப ரகாச த்தது. ேதவ தூதன் ஒருவன்
ேபதுருைவப் பக்கவாட்டில் ெதாட்டு
எழுப்பனான். ேதவ தூதன், “வைரந்து எழு!”
என்றான். ேபதுருவன் கரங்களிலிருந்து
வலங்குகள் கழன்று வழுந்தன.
௮ ேதவதூதன் ேபதுருைவ ேநாக்க ,
“ஆைடகைள உடுத்து, ெசருப்புகைள
அணிந்துெகாள்” என்றான். அவ்வாேற
ேபதுருவும் ெசய்தான். பன் ேதவ தூதன்
“அங்கைய அணிந்துெகாண்டு என்ைனத்
ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
௯ ேதவதூதன் ெவளிேய ெசன்றான்.

ேபதுருவும் அவைனத் ெதாடர்ந்தான்.
நடந்தைவ உண்ைமயா என்பது
ேபதுருவுக்குத் ெதரியவல்ைல. ஏேதா
ஒரு காட்சையக் காண்பதாகேவ அவன்
எண்ணினான். ௧௦ ேபதுருவும் ேதவதூதனும்
முதல் காவலைனயும் இரண்டாம்
காவலைனயும் கடந்தனர். நகரத்தலிருந்து
அவர்கைளப் ப ரித்த ெபரிய இரும்புக்
கதவருேகவந்தனர். அந்தக் கதவுதானாகேவ
அவர்களுக்காகத் த றந்தது. ேபதுருவும் ேதவ
தூதனும் கதவன் வழியாகச் ெசன்று அடுத்த
ெதரு வைரக்கும் நடந்தார்கள். அப்ேபாது
த டீெரனேதவதூதன்மைறந்தான்.
௧௧ நடந்தது என்னெவன்பைதப் ேபதுரு

அப்ேபாது உணர்ந்தான். அவன், “கர்த்தர்
உண்ைமயாகேவ தனது ேதவதூதைன
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என்னிடம் அனுப்பனார் என்பைத நான்
அற ேவன். ஏேராத டமிருந்து அவன் என்ைன
வடுவத்தான். தீைம எனக்கு ேநருெமன்று
யூதர்கள் எண்ணினர். ஆனால் கர்த்தர்
இவற்றலிருந்து என்ைனக் காத்தார்” என்று
எண்ணினான்.
௧௨ ேபதுரு அைத உணர்ந்தேபாது அவன்

மரியாளின் வீட்டிற்குப் ேபானான். அவள்
ேயாவானின் தாய். ேயாவான் மாற்கு என்றும்
அைழக்கப்பட்டான். பல மக்கள் அங்கு
கூடியருந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும்
ப ரார்த்தைனெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.
௧௩ ேபதுரு ெவளிக் கதைவத் தட்டினான்.

ேராைத என்னும் ெபயருள்ள ேவைலக்காரச்
சறுமி பதல் கூற வந்தாள். ௧௪ ேராைத
ேபதுருவன் குரைல அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டாள். அவள் மிகுந்த
சந்ேதாஷம் அைடந்தாள். அவள் கதைவத்
த றக்கவும் மறந்துவ ட்டாள். அவள் உள்ேள
ஓடி, கூட்டத்தனரிடம், “ேபதுரு கதவருேக
ந ற்க றார்!” என்றாள். ௧௫ வசுவாச கள்
ேராைதைய ேநாக்க , “நீ ஒரு ைபத்தயம்!”
என்றனர். ஆனால் தான் கூறயது
உண்ைமேய என்று அவள் வற்புறுத்தனாள்.
எனேவஅவர்கள், “அதுேபதுருவன்தூதனாக
இருக்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௧௬ ஆனால் ேபதுரு ெதாடர்ந்து

தட்டிக்ெகாண்ேடயருந்தான். வசுவாச கள்
கதைவத் த றந்தேபாது ேபதுருைவக் கண்டு
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ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௭ அவர்கைள
அைமதயாக இருக்கும்படியாகப் ேபதுரு
தனது ைகயால் ைசைக ெசய்தான்.
ேதவன் அவைனச் சைறயனின்று
எவ்வாறு வடுவத்தார் என்பைத
அவன் அவர்களுக்கு வவரித்தான்.
அவன், “நடந்தைத யாக்ேகாபுக்கும் ப ற
சேகாதரருக்கும் ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
பன் ேவற டத்த ற்குப் ேபாவதற்காக
அவர்களிடமிருந்துப ரிந்துெசன்றான்.
௧௮ மறுநாள் காவலர்கள் மிகவும்

நைலகுைலந்தார்கள். ேபதுருவுக்கு
என்ன நடந்தருக்குெமன்று அவர்கள்
அத சயப்பட்டனர். ௧௯ ஏேராது ேபதுருவுக்காக
எல்லா இடங்களிலும் ேதடியும் அவன்
அகப்படவல்ைல. எனேவ ஏேராது
காவலைர வனவனான். பன் காவலைரக்
ெகால்லும்படியாகஆைணயட்டான்.

ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்மரணம்
பன்னர் ஏேராது யூேதயாவலிருந்து

ெசன்றான். அவன் ெசசரியா
நகரத்த ற்குச் ெசன்று அங்கு சல காலம்
தங்கனான். ௨௦ தீருவலும் சீேதான்
நகரிலுமுள்ள மக்கேளாடு ஏேராது
மிகவும் சனங்ெகாண்டான். அம்மக்கள்
எல்ேலாரும்கூட்டமாக ஏேராதுவ டம்வந்தனர்.
பலாஸ்துைவ அவர்கள் தங்கள் பக்கமாக
ேசருவதற்குத் தூண்டினார்கள். பலாஸ்து
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அரசனின் ேநர்முகப் பணியாள். ஏேராதுவன்
நாட்டிலிருந்து அவர்கள் நாட்டிற்கு உணவுப்
ெபாருட்கள் வரேவண்டியருந்ததால் மக்கள்
ஏேராதுவ டம் சமாதானத்ைத ேவண்டினர்.
௨௧ ஏேராது அவர்கைள சந்த ப்பதற்ெகன

ஒரு நாைளக் குறத்தான். அந்நாளில்
ஏேராது, அரசனுக்கானஅழகய ேமலங்கைய
அணிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
சம்மாசனத்தல் அமர்ந்துெகாண்டு
மக்களிடம் ேபச ஆரம்ப த்தான். ௨௨ மக்கள்
உரக்க, “இது ேதவனுைடய குரல்,
மனிதனுைடயதல்ல!” என்றனர். ௨௩ ஏேராது
இந்த வாழ்த்ைதத் தனக்குரியதாக
ஏற்றுக்ெகாண்டு, ேதவனுக்குரிய மகைமைய
அளிக்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தரின்
தூதன் ஒருவன் அவைன ேநாய்வாய்ப்படச்
ெசய்தான். அவன் உள்ேள புழுக்களால்
உண்ணப்பட்டுஇறந்தான்.
௨௪ேதவனுைடயெசய்த பரவ க்ெகாண்டிருந்தது.

வசுவாச களின் எண்ணிக்ைக
ெபருக க்ெகாண்ேடயருந்தது.
௨௫ எருசேலமில் பர்னபாவும் சவுலும்

அவர்கள் ேவைலைய முடித்தேபாது,
அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்பனர்.
ேயாவான்மாற்குஅவர்கேளாடிருந்தான்.

௧௩
வேசஷஅைழப்பு
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௧ அந்த ேயாகயா சைபயல் சல
தீர்க்கதரிச களும் ேபாதகர்களும் இருந்தனர்.
அவர்கள் பர்னபாஸ், ச மிேயான் (நீகர்
எனவும் அைழக்கப்பட்டான்), லூக
(ச ேரேன பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவன்),
மானாயீன் (ஆட்சயாளனான ஏேராதுேவாடு
வளர்ந்தவன்), சவுல் ஆக ேயார்.
௨ இம்மனிதர்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு
ேசைவ ெசய்யவும் உபவாசமிருக்கவும்
ெசய்தனர். பரிசுத்தஆவயானவர்அவர்கைள
ேநாக்க , “பர்னபாைவயும் சவுைலயும்
எனக்காக ஒரு ச றப்பான ேவைலக்காகத்
தனித்து வடுங்கள். இந்த ேவைலையச்
ெசய்ய நான் அவர்கைளத் ேதர்ந்துள்ேளன்”
என்றார்.
௩ எனேவ சைப உபவாசமிருந்து

ப ரார்த்தைன ெசய்தது. பர்னபாவன் மீதும்
சவுலின் மீதும் தங்கள் கரங்கைள ைவத்து
ெவளிேயஅனுப்பனர்.

சீப்புருவல்பர்னபாவும் சவுலும்
௪ பரிசுத்த ஆவயானவரால் பர்னபாவும்

சவுலும் அனுப்பப்பட்டனர். ெசலூக்கயா
நகரத்த ற்கு அவர்கள் ெசன்றனர். பன்
ெசலூக்கயாவலிருந்து சீப்புரு தீவற்குக்
கடல்வழியாகச்ெசன்றனர். ௫சாலமி என்னும்
நகரத்த ற்கு பர்னபாவும் சவுலும் வந்தேபாது
ேதவனுைடய ெசய்தைய அவர்கள்
யூத ெஜப ஆலயங்களில் ேபாத த்தனர்.
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(ேயாவான் மாற்கும் ஓர் உதவயாளனாக
அவர்கேளாடிருந்தான்).
௬ அவர்கள் தீைவக் கடந்து பாப்ேபா

நகர்வைரக்கும் ெசன்றனர். பாப்ேபாவல்
மந்த ர தந்த ரங்கள் ெசய்த ஒரு யூத
மனிதைன அவர்கள் சந்த த்தனர். அவன்
ெபயர் பர்ேயசு, அவன் ஒரு ேபாலித்
தீர்க்கதரிச . ௭ ஆளுநர் ெசர்க யு பவுல்
என்பவேராடு பர்ேயசு எப்ேபாதும் இருந்தான்.
ெசர்க யு பவுல் ஒரு ஞானவான். அவன்
பர்னபாைவயும் சவுைலயும் சந்த க்க
வரும்பனான். ௮ ஆனால் எலிமாஸ்
என்னும் மந்த ரவாத பர்னபாவுக்கும்
சவுலுக்கும் எத ரியாக இருந்தான். (பர்ேயசு
என்பதன் க ேரக்க ெமாழியாக்கம் எலிமாஸ்)
ெசர்க யுபவுல் இேயசுைவ நம்பாதபடி தடுக்க
பர்ேயசு முயன்றான். ௯ பவுல் பரிசுத்த
ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டான். (சவுலின்
மற்ெறாரு ெபயர் பவுல்) பவுல் எலிமாைஸப்
பார்த்து, ௧௦ “ப சாசன்மகேன! நீத க்ெகல்லாம்
நீ எத ரி. நீ தீய தந்த ரங்களாலும்
ெபாய்களாலும் ந ரப்பப்பட்டிருக்க றாய்.
கர்த்தரின் உண்ைமகைளப் ெபாய்களாக
த ரித்துக் கூற எப்ேபாதும் முயல்கறாய்!
௧௧ இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைனத் ெதாடுவார்.
நீ குருடனாவாய். ச ல காலம் வைரக்கும்
உன்னால் எைதயும் பார்க்க முடியாது.
சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிையக் கூடப்
பார்க்கமுடியாது” என்றான்.



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௧௨ xcii அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௧௫

அப்ேபாது எலிமாஸுக்கு எல்லாம் இருண்டு
ேபாயன. பார்க்க முடியாதபடி அங்குமிங்கும்
தடுமாறனான். ைகயால் ப டித்து அவைன
வழி நடத்துக ற ஒருவைனக் கண்டு
படிக்க முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
௧௨ஆளுநர் இைதப் பார்த்தேபாது நம்ப க்ைக
ைவத்தான். கர்த்தைரக் குற த்துப்
ேபாத க்கப்படுபவற்ைறக் ேகட்டு அவன்
வயப்புற்றான்.

ெதாடர்ஊழியம்
௧௩ பாப்ேபாவலிருந்து பவுலும்

அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் கடற்
பயணமாயனர். பம்பலியாவலுள்ள
ெபர்ேக என்னும் நகரத்த ற்கு அவர்கள்
வந்தனர். ஆனால் ேயாவான் மாற்கு
அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தான். அவன்
எருசேலமுக்குத் தரும்பனான். ௧௪ அவர்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெபர்ேகவலிருந்து
ப ச தயாவுக்கு அருேகயுள்ள நகராக ய
அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபானார்கள்.
அந்த ேயாகயாவல் ஓய்வுநாளில் யூத
ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ேபாய் அமர்ந்தார்கள்.
௧௫ ேமாேசயன் நயாயப் ப ரமாணமும்,
தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்களும்
வாச க்கப்பட்டன. பன் ெஜப ஆலயத்
தைலவர்கள் பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும்
ஒரு ெசய்த அனுப்பனர். “சேகாதரேர,
நீங்கள் இங்குள்ள மக்களுக்கு உதவுமாறு
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ஏேதனும் கூறேவண்டியருந்தால் தயவு
ெசய்துேபசுங்கள்” என்றனர்.
௧௬ பவுல் எழுந்து நன்றான். அவன்

அைமத க்காகத் தன் ைககைள உயர்த்த ,
“எனது யூத சேகாதரர்கேள, உண்ைமயான
ேதவைன வழிபடும் மக்கேள, தயவுெசய்து
நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
௧௭இஸ்ரேவலின்ேதவன்நமதுமுன்ேனாைரத்
ெதரிந்துெகாண்டார். அவர்கள் அந்நயராக
எக ப்தல் வாழ்ந்த காலத்தல் ேதவன்
அவரது மக்களுக்கு உதவனார். மிகுந்த
வல்லைமயால் அந்நாட்டிலிருந்து
அவர்கைள அைழத்து வந்தார்.
௧௮ வனாந்தரத்தல் நாற்பது ஆண்டுகள்
ேதவன் அவர்கேளாடு ெபாறுைமயாக
இருந்தார். ௧௯ கானானிலுள்ள ஏழு
ேதசங்கைள ேதவன் அழித்தார். அவரது
மக்களுக்கு அவர்கள் நாட்ைடக் ெகாடுத்தார்.
௨௦இைவெயல்லாம் சுமார் நானூற்று ஐம்பது
ஆண்டுகளில் நடந்தன.

“இதன் பறகு, சாமுேவல் என்னும்
தீர்க்கதரிச யன் காலம் வைரக்கும் ேதவன்
நமது மக்களுக்கு நயாயாத பத கைள
நயமித்தார். ௨௧ பன் மக்கள் ஒரு மன்னன்
ேவண்டுெமன்று ேகட்டனர். ேதவன்
அவர்களுக்கு கீஷ் என்பவனின் மகனாகய
சவுைலக் ெகாடுத்தார். சவுல் ெபன்யமீனின்
குடும்ப மரபல் வந்தவன். அவன் நாற்பது
ஆண்டுகள் மன்னனாக இருந்தான்.
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௨௨ ேதவன் சவுைல எடுத்துக்ெகாண்ட
ப றகு தாவீைத அவர்களுக்கு
மன்னனாக்கனார். தாவீைதக் குற த்து
ேதவன் கூறயதாவது: ‘ஈசாயன் மகனான
தாவீைத எனக்குப் ப டித்தருக்க றது.
என்ெனன்ன ெசய்யேவண்டுெமன நான்
நைனக்கறவற்ைறஅவன்ெசய்வான்’
௨௩ “ேதவன் தாவீதன் தைலமுைறயனரில்

ஒருவைர இஸ்ரேவலுக்கு மீட்பராக
அனுப்பனார். அவ்வாறு வந்தவர்தான்
இேயசு. ேதவன் இைதச் ெசய்வதாக
வாக்குறுத அளித்தார். ௨௪ இேயசு வரும்
முன்னர் எல்லா யூத மக்களுக்கும் ேயாவான்
ேபாத த்தான். அவர்கள்வாழ்க்ைகையமாற்ற
வரும்புவைதக் காட்டும் ெபாருட்டு ேயாவான்
மக்கைள ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக்
கூறனான். ௨௫ ேயாவான் தன் ேவைலைய
முடித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவன்,
‘நான் யாெரன்று நைனக்கறீர்கள்.
நான் கறஸ்து அல்ல. அவர் எனக்குப்
பன் வருவார். அவர் மித யடிகைள
அவழ்ப்பதற்கும் எனக்குத் தகுத கைடயாது’
என்றான்.
௨௬ “எனது சேகாதரர்கேள! ஆப ரகாமின்

குடும்பத்து மக்கேள! உண்ைமயான
ேதவைன வணங்கும் யூதரல்லாேதாேர,
கவனியுங்கள்! மீட்ைபக் குற த்த
ெசய்த நமக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
௨௭ எருசேலமில் வாழும் யூதர்களும், யூதத்
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தைலவர்களும் இேயசுேவ மீட்பர் என்பைத
உணரவல்ைல. இேயசுைவக் குறத்து
தீர்க்கதரிச கள் எழுதய வார்த்ைதகள்
ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளிலும் யூதர்களுக்கு
வாச க்கப்பட்டன. ஆனால் அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. யூதர்கள்
இேயசுைவக் குற்றப்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகள்
நைறேவறும்படிச் ெசய்தார்கள். ௨௮ இேயசு
இறப்பதற்கான உண்ைமயான காரணத்ைத
அவர்களால் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல.
ஆனால் அவைரக் ெகால்லும்படியாக
பலாத்துைவக் ேகட்டார்கள்.
௨௯ “க றஸ்துவுக்கு ஏற்படும் என

ேவதவாக்கயங்கள் கூறய எல்லா
தீைமகைளயும் அந்த யூதர்கள்
ெசய்தார்கள். பன் அவர்கள் இேயசுைவச்
சலுைவயலிருந்து இறக்க , அவைர ஒரு
கல்லைறயல் ைவத்தார்கள். ௩௦ ஆனால்
ேதவன் அவைர மரணத்தலிருந்து
எழுப்பனார்! ௩௧ அதன் பறகு,
கலிேலயாவலிருந்து எருசேலமுக்கு
இேயசுேவாடுவந்தருந்தவர்கள்அவைரப்பல
நாட்கள் கண்டார்கள். இவர்கேள, இப்ேபாது
எல்லாமக்களுக்கும்அவரதுசாட்ச கள்.
௩௨ “ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக்

ெகாடுத்த வாக்குறுதையப் பற்றய
நற்ெசய்தைய நாங்கள் உங்களுக்குக்
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கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ௩௩ நாம்
அவர்களுைடய மக்கள். இந்த வாக்குறுத
நமக்கு உண்ைமயாகுமாறு ேதவன்
ெசய்தார். இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
எழுப்பயபடியால் ேதவன் இைதச் ெசய்தார்.
சங்கீதம் இரண்டிலும் நாம் இைதப்பற்ற
வாச க்க ேறாம்.

“ ‘நீர் எனதுமகன்,
இன்று நான் உமது தந்ைதயாக
இருக்க ேறன்.’ சங்கீதம் 2:7

௩௪ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து
எழுப்பனார். இேயசு மீண்டும்
கல்லைறக்கு ஒரு ேபாதும் ேபாகமாட்டார்.
புழுதயாகமாட்டார். எனேவ ேதவன்
ெசான்னார்:

“ ‘நான் தாவீதுக்குச் ெசய்த தூய
உண்ைமயான வாக்குறுதகைள
உங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.’ ஏசாயா
55:3

௩௫ ஆனால் இன்ெனாரு இடத்தல் ேதவன்
ெசால்க றார்:

“ ‘உங்களது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக்
கல்லைறயல் மக்க ப்ேபாக
அனுமதக்கமாட்டீர்கள்.’ சங்கீதம் 16:10

௩௬ “ேதவனுைடய வருப்பத்ைத
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தாவீது உய ேராடிருக்கும் காலத்தல்
நைறேவற்றனான். பன் அவன்
இறந்தான். தாவீது அவனது முன்ேனாேராடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனது
சரீரமும் கல்லைறயல் மக்க ப் ேபானது.
௩௭ ஆனால் ேதவன் மரணத்தலிருந்து
எழுப்பனவேரா கல்லைறயல் மக்க ப்
ேபாகவல்ைல. ௩௮-௩௯ சேகாதரேர, நாங்கள்
உங்களுக்குக் கூறுவது என்னெவன்று
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இவர்
மூலமாக உங்கள் பாவங்களின் மன்னிப்ைப
நீங்கள் ெபற முடியும். ேமாேசயன் சட்டம்
உங்கைள உங்கள் பாவங்களிலிருந்து
வடுவக்க முடியவல்ைல. ஆனால்
இேயசுவல் வசுவாசம் ைவத்தருக்க ற
ஒவ்ெவாருமனிதனும்இேயசுவன்மூலமாகத்
தனது எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும்
வடுவக்கப்படுக றான். ௪௦ ச ல
காரியங்கள் நடக்குெமன்று தீர்க்கதரிச கள்
கூறனார்கள். எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்!
இக்காரியங்கள் உங்களுக்கு ேநராதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். தீர்க்கதரிச கள்,

௪௧ “ ‘ஐயம்ெகாள்ளும் மக்கேள,
கவனியுங்கள்.

நீங்கள்வயப்புறக்கூடும்,
ஆனால்மரித்துஅழிவீர்கள்.

ஏெனனில்உங்கள்காலத்தல்நீங்கள்நம்பாத
சலவற்ைறநான்ெசய்ேவன்.



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௪௨ xcviii அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௪௬

ச லர் உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசான்னாலும்
நீங்கள்நம்பமாட்டீர்கள்’ ” ஆபகூக் 1:5

என்றனர்.

௪௨ பவுலும் பர்னபாவும் ெஜப ஆலயத்ைத
வ ட்டுச் ெசல்லும்ெபாழுது, அடுத்த ஓய்வு
நாளில் மீண்டும் வந்து இவற்ைறக் குறத்து
இன்னும் பல வஷயங்கைள அவர்களுக்குச்
ெசால்லுமாறு மக்கள் கூறனார்கள்.
௪௩ இக்கூட்டத்த ற்குப் பன், அந்த
இடத்தலிருந்து யூதர்கள் பலர் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் பன்பற்றனார்கள்.
யூதர்கேளாடு யூத மதத்த ற்கு மாறய பலரும்
இருந்தார்கள். இவர்களும் உண்ைமயான
ேதவைன வணங்கனார்கள். பவுலும்
பர்னபாவும் ேதவனுைடய கருைபயல்
ெதாடர்ந்து நம்ப க்ைக ைவக்குமாறு
அவர்கைளஉற்சாகமூட்டினார்கள்.
௪௪ அடுத்த ஓய்வு நாளில் அேநகமாக

நகரத்தன் எல்லா மக்களும் ேதவனுைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்கும்படியாக
ஒருமித்துக் கூடினார்கள். ௪௫ யூதர்கள்
அந்த எல்லா மக்கைளயும் அங்ேக
கண்டார்கள். அது அவர்களுக்கு
மிகுந்த ெபாறாைமைய ஏற்படுத்தயது.
எனேவ, அவர்கள் ெவகு தீைமயான
சல காரியங்கைளக் கூற பவுல் கூறய
வார்த்ைதகளுக்கு எத ராக வவாத த்தார்கள்.
௪௬ ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் மிகவும்
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துணிச்சலாகப் ேபசனார்கள். அவர்கள்,
“யூதர்களாகய உங்களுக்கு முதலில்
ேதவனுைடய ெசய்தைய நாங்கள்
ெசால்ல ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள்
ேகட்க மறுக்க றீர்கள். நீங்கள் உங்கைள
இழக்கப்பட்டவர்களாக ந த்தயமான
வாழ்க்ைகக்குத் தகுதயற்றவர்களாகஆக்க க்
ெகாள்க றீர்கள்! எனேவ நாங்கள் இப்ேபாது
ேவறு ேதசங்களின் மக்களிடம் ெசல்ேவாம்!
௪௭ இைதத் தான் நாங்கள் ெசய்யும்படியாக
ஆண்டவர் எங்களிடம் ெசால்லியருக்க றார்.
கர்த்தர்கூறனார்:

“ ‘இரட்ச ப்பன் பாைதைய உலகன் எல்லா
மக்களுக்கும்நீங்கள்

காட்டும் ெபாருட்டு உங்கைள ேவறு
ேதசங்களுக்கு ஒளியாக்க ேனன்.’ ”
ஏசாயா 49:6

௪௮ பவுல் இவ்வாறு கூறயைத
யூதரல்லாத மக்கள் ேகட்டேபாது அவர்கள்
மக ழ்ச்ச ெகாண்டனர். அவர்கள் கர்த்தரின்
ெசய்த க்கு மத ப்பளித்தனர். பல மக்கள்
ெசய்தைய நம்பனர். இவர்கள் ந த்தயமான
வாழ்க்ைகக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
மக்களாவர்.
௪௯ எனேவ கர்த்தரின் ெசய்த நாடு

முழுவதும் ெசால்லப்பட்டது. ௫௦ ஆனால்
யூதர்கள் சல முக்கயமான பக்தயுள்ள
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ெபண்கைளயும், நகரத் தைலவர்கைளயும்
சனமைடயும்படியாகவும் பவுலுக்கும்
பர்னபாவுக்கும் எத ராகவும் நகரத்தலிருந்து
களப்ப வ ட்டனர். இந்த மக்கள்
பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் எத ரான
ெசயல்கைளச் ெசய்து அவர்கைள ஊைர
வ ட்டு ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தனர்.
௫௧ எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் தங்கள்
பாதங்களிலிருந்து தூசைய உதறனர். பன்
அவர்கள்அந்தஇடத்ைதவ ட்டுஇக்ேகானியா
நகருக்கு வந்தார்கள். ௫௨ ஆனால்
அந்த ேயாகயாவலுள்ள இேயசுவன்
சீஷர்கள் மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடந்து பரிசுத்த
ஆவயால்ந ரம்பனர்.

௧௪
இக்ேகானியத்தல்ஊழியம்
௧ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியம்

நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்யூத ெஜப
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர். (இைதத் தான்
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் ெசய்தனர்)
அவர்கள் அங்குள்ள மக்களிடம் ேபசனர்.
பவுலும் பர்னபாவும் ேபசன வதத்தல்
பல யூதர்களும், க ேரக்கர்களும் அவர்கள்
கூறயைத முழுைமயாக நம்பனர். ௨ஆனால்
மனந்தரும்பாத யூதர்கள், யூதரல்லாத
சேகாதரைரக் குற த்துத் தீைமயானவற்ைற
எண்ணும்படியாகச்ெசய்தனர்.
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௩ எனேவ பவுலும் பர்னபாவும்
இக்ேகானியத்தல் நீண்ட காலம் தங்கனர்.
கர்த்தருக்காகத் துணிேவாடு ேபசனர்.
ேதவனுைடய கருைபையக் குறத்து பவுலும்,
பர்னபாவும் ேபசனர். அற்புதங்கைளயும்
அத சயங்கைளயும் ந கழ்த்துவதற்கு
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு உதவ ெசய்து
அவர்கள் கூறயைத உண்ைமெயன்று
ேதவன்நரூப த்தார். ௪ஆனால்நகரமக்களில்
சலர்யூதர்கள்கூறயைதஒப்புக்ெகாண்டனர்.
நகரத்தன் மற்ற மக்கேளா பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் நம்பனர். எனேவ நகரம்
ப ரிவுபட்டது.
௫ ச ல யூதரல்லாத மக்களும், ச ல

யூதர்களும் அவர்களின் யூத அதகாரிகளும்
பவுைலயும் பர்னபாைவயும் துன்புறுத்த
முயன்றனர். இந்த மக்கள் அவர்கைளக்
கற்களால் எற ந்துெகால்ல எண்ணினர்.
௬ பவுலும் பர்னபாவும் இைத அற ந்தேபாது,
நகரிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள்
லிஸ்தீராவுக்கும், ெதர்ைபக்கும்
லிக்ேகானியாவன் நகரங்களுக்கும்,
அந்த நகரங்கைளச் சூழ்ந்த க ராமப்புறப்
பகுத களுக்கும் ெசன்றனர். ௭ அவர்கள்
அங்கும்கூடநற்ெசய்தையக்கூறனர்.

லிஸ்த ரா,ெதர்ைப நகரஊழியம்
௮ பாதங்களில் ஊனமுற்ற மனிதன்

ஒருவன் லிஸ்தீராவல் இருந்தான்.
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அவன் பறவய ேலேய ஊனமுற்றவன்.
௯ அவன் அங்கு உட்கார்ந்துெகாண்டு பவுல்
ேபசுவைதக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தான்.
பவுல் அவைனப் பார்த்தான். ேதவன்
அவைனக் குணப்படுத்த முடியும்
என்பைத அம்மனிதன் நம்பயைதப் பவுல்
கண்டான். ௧௦ எனேவ பவுல் உரக்க,
“எழுந்து உன் கால்களால் நல்” என்றான்.
அம்மனிதன் குதத்ெதழுந்து சுற்றலும் நடக்க
ஆரம்ப த்தான்.
௧௧ பவுல் ெசய்தைத மக்கள் கூட்டத்தனர்

கண்டேபாது, அவர்கள் லிக்ேகானிய
ெமாழியல் சத்தமிட்டனர். அவர்கள்,
“ேதவர்கள் மனிதைரப்ேபான்று
மாறயுள்ளனர்! அவர்கள் நம்மிடம் இறங்க
வந்துள்ளனர்!” என்றனர். ௧௨ மக்கள்
பர்னபாைவ “சீெயஸ்” என அைழக்கத்
ெதாடங்கனர். பவுல் முக்கய ேபச்சாளராக
இருந்ததால், அவர்கள் பவுைல “ெஹர்ம்ஸ்”
என்றைழத்தனர். ௧௩ சீயஸின் ேதவாலயம்
நகரத்தனருகல் இருந்தது. ேதவாலயத்தன்
பூசாரி ச ல காைளகைளயும் மாைலகைளயும்
நகரக் கதவுகளுக்கருேக ெகாண்டுவந்தான்.
பவுைலயும் பர்னபாைவயும் வழிபடுவதற்கு
பூசாரிகளும் மக்களும் பலி ெசலுத்த
வரும்பனர்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலராக ய பர்னபாவும்

பவுலும் மக்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப்
புரிந்துெகாண்டதும் அவர்கள் தங்கள்
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ஆைடகைளக் க ழித்தனர்.* பன் அவர்கள்
கூட்டத்தனர் மத்தயல் ஓடி, அவர்களிடம்
உரத்த குரலில், ௧௫ “மனிதேர ஏன்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க றீர்கள்? நாங்கள்
ேதவர்கள் அல்ல. உங்கைளப்ேபான்ற
மனிதர்கள்தான். எங்களுக்கும் உணர்வுகள்
உங்கைளப்ேபாலேவ உண்டு. உங்களுக்கு
நற்ெசய்தையச் ெசால்ல நாங்கள்
வந்ேதாம். பயனற்ற இந்தக் காரியங்கைள
வ ட்டுவலகும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
உண்ைமயான ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்த ற்குத்
தரும்புங்கள். அவேர வானம், பூமி, கடல்,
அவற்றலுள்ள ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும்
உண்டாக்கயவர்.
௧௬ “முன்பு எல்லா ேதசங்களும் அைவ

வரும்பயவற்ைறச் ெசய்வதற்கு ேதவன்
அனுமதத்தார். ௧௭ ஆனால் அேத சமயம்
ேதவன் உண்ைமயானவர் என்பைத நறுவும்
காரியங்கைளேய ேதவன் ெசய்தார். அவர்
உங்களுக்கு நல்லவற்ைறேய ெசய்க றார்.
அவர் வானிலிருந்து உங்களுக்கு மைழையத்
தருகறார். அவர் தக்க காலங்களில்
உங்களுக்கு நல்ல அறுவைடையக்
ெகாடுக்க றார். அவர் மிகுதயான உணைவ
உங்களுக்குத் தருகறார். அவர் உங்கள்
இருதயங்கைள மகழ்ச்ச யால் ந ரப்புக றார்”
* ௧௪:௧௪: தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்தனர் அவர்கள்
ேகாபத்துடன்உள்ளனர்என்பதற்கானஅைடயாளம்.
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என்றனர்.
௧௮ பவுலும் பர்னபாவும் மக்களுக்கு

இவற்ைறக் கூறனர். ஆனாலும் அவர்கைள
வழிபடுவதற்காக அவர்கள் இட்ட பலிைய
அேநகமாக பவுலும் பர்னபாவும் தடுத்து
நறுத்தமுடியவல்ைல.
௧௯ பன் அந்த ேயாகயாவலிருந்தும்,

இக்ேகானியத்தலிருந்தும் சல யூதர்கள்
வந்தனர். அவர்கள்பவுைலஎத ர்க்கும்படியாக
மக்கைள ஏவனர். எனேவ மக்கள்
பவுலின்மீது கற்கைள வீச , அவன்
இறந்துவ ட்டாெனன்று நைனத்து அவைன
ஊருக்குப் புறம்ேப இழுத்து வந்தனர்.
௨௦இேயசுவன் சீஷர்கள் பவுைலச் சுற்றலும்
கூடினர். பன் அவன் எழுந்து ஊருக்குள்
மீண்டும் ெசன்றான். மறுநாள் அவனும்
பர்னபாவும் புறப்பட்டு ெதர்ைப நகரத்துக்குச்
ெசன்றனர்.

அந்த ேயாகயாவுக்குத்தரும்புதல்
௨௧ பவுலும் பர்னபாவும் ெதர்ைப

நகரத்தலும் நற்ெசய்தையக் கூறனர்.
பல மக்கள் இேயசுவன் சீஷராயனர்.
லிஸ்த ரா, இக்ேகானியம், அந்த ேயாகயா
நகரங்களுக்குப் பவுலும் பர்னபாவும்
தரும்பனர். ௨௨ அந்நகரங்களில்
இேயசுவன் சீஷர்கைள பவுலும் பர்னபாவும்
வலிைமமிக்கவர்களாக ஆக்கனர்.
நம்ப க்ைகயல் நைலத்தருப்பதற்கு
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அவர்கள் உதவனர். பவுலும் பர்னபாவும்,
“ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் ெசல்லும்
நம் பாைதயல் நாம் பல துன்பங்கைள
அனுபவக்கேவண்டும்”என்றனர். ௨௩பவுலும்
பர்னபாவும் ஒவ்ெவாரு சைபக்கும்
மூப்பர்கைள அமர்த்தனார்கள். அவர்கள்
உபவாசமிருந்து அம்மூப்பர்களுக்காகப்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். அம்மூப்பர்கள்
கர்த்தராக ய இேயசுவல் நம்ப க்ைக ைவத்த
மனிதராயருந்தார்கள். எனேவ பவுலும்
பர்னபாவும் கர்த்தரின் பாதுகாப்பல்
அவர்கைளவ ட்டனர்.
௨௪ பவுலும் பர்னபாவும் ப ச தயா நாட்டின்

வழியாகச் ெசன்றனர். பன் அவர்கள்
பம்பலியா நாட்டிற்கு வந்தனர். ௨௫அவர்கள்
ெபர்காவல் ேதவனுைடய ெசய்தையக்
கூறனார்கள். பன் அவர்கள் அத்தாலியா
நகரத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௨௬ அங்கருந்து பவுலும் பர்னபாவும்

ச ரியாவலுள்ள அந்த ேயாகயாவற்குக்
கடல் வழியாகப் பயணமாயனர்.
இந்நகரில்தான் வசுவாச கள் அவர்கைள
ேதவனுைடய கண்காணிப்பல் ஆட்படுத்த
இவ்ேவைல ெசய்ய அனுப்பயருந்தனர்.
இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள் ேவைலைய
முடித்தருந்தனர்.
௨௭ பவுலும் பர்னபாவும் வந்துேசர்ந்தேபாது

அவர்கள் சைபையக் கூட்டினர்.
ேதவன் அவர்கேளாடு ெசய்த எல்லாக்
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காரியங்கைளயும் குறத்துப் பவுலும்
பர்னபாவும் அவர்களுக்குக் கூறனர்.
அவர்கள், “ேவறு ேதசங்களின் மக்களும்
நம்பும்படிக்கு ேதவன் ஒரு வாசைலத்
த றந்தார்” என்றார்கள். ௨௮ க றஸ்துவன்
சீஷர்கேளாடு பவுலும் பர்னபாவும்
நீண்டகாலம்அங்ேகேயதங்கனர்.

௧௫
எருசேலமில் சந்த ப்பு
௧ பன்பு யூேதயாவலிருந்து

அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல மனிதர் வந்தனர்.
யூதரல்லாத சேகாதரருக்கு அவர்கள் “நீங்கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால்
இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள். இைதச்
ெசய்யும்படியாக ேமாேச நமக்குக் கற்ப த்தார்”
என்று ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர். ௨ பவுலும்
பர்னபாவும் இந்தப் ேபாதைனைய
எத ர்த்தனர். அைதக் குறத்து இந்த
மனிதரிடம் அவர்கள் வவாத த்தனர். எனேவ
அந்தச் சைபயார் பவுைலயும் பர்னபாைவயும்,
ேவறு சல மனிதர்கைளயும் எருசேலமுக்கு
அனுப்பத் தீர்மானித்தனர். அங்கருந்த
அப்ேபாஸ்தலரிடமும்மூப்பர்களிடமும்இைதக்
குறத்து அதகமாகப் ேபசப் ேபாக றவர்களாக
இந்தமனிதர்கள்இருந்தார்கள்.
௩அவர்கள் பயணத்தற்கு சைப உதவற்று.

ெபனிக்ேக, சமாரியா ஆகய ேதசங்களின்
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வழியாக அம்மனிதர்கள் ெசன்றனர்.
யூதரல்லாதமக்கள்உண்ைமயானேதவனிடம்
தரும்பயது குறத்த அைனத்ைதயும்
அவர்கள் கூறனர். இது எல்லா
சேகாதரர்களுக்கும் மிகுந்த மக ழ்ச்சைய
உண்டாக்க ற்று. ௪ பவுலும் பர்னபாவும்
ப றரும் எருசேலைம வந்தைடந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலரும், மூப்பர்களும் வசுவாச கள்
அைனவரும் ேசர்ந்து அவர்கைள
வரேவற்றனர். பவுலும் பர்னபாவும், ப றரும்
ேதவன் தங்களிடம் ெசய்த அைனத்துக்
காரியங்கைளயும் கூறனர். ௫ எருசேலமின்
வசுவாச களில் சலர் பரிேசயர்கள்.
அவர்கள் எழுந்து “யூதரல்லாத வசுவாச கள்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு
அவர்களுக்குக் கூற ேவண்டும்” என்று
கூறனர்.
௬ அப்ேபாது அப்ேபாஸ்தலர்களும்

மூப்பர்களும் இந்தச் ச க்கைல ஆய்ந்து
அறயக் கூடினர். ௭ நீண்ட வவாதம்
நடந்தது. ேபதுரு எழுந்து அவர்கைள
ேநாக்க , “சேகாதரர்கேள, ெதாடக்கக்
காலத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைற நீங்கள்
நைனவுகூருகறீர்கள் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ேபாதைன ெசய்வதற்கு
அப்ேபாது உங்களுக்கைடயலிருந்து
ேதவன் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
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அவர்கள் என் மூலமாக நற்ெசய்தையக்
ேகட்டு வசுவாசம் ைவத்தனர். ௮ ேதவன்
மனிதரின் எண்ணங்கைள அறவார். அவர்
யூதரல்லாத மக்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
எங்களுக்குச் ெசய்தது ேபாலேவ
அவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவைய அளித்து
ேதவன் இதைனக் காட்டினார். ௯ இந்த
மனிதர்கள் ேதவனுக்கு நம்மிலிருந்தும்
ேவறுபட்டவர்களல்லர். அவர்கள்
வசுவாசம் ைவத்தேபாது, ேதவன் அவர்கள்
இருதயங்கைள பரிசுத்தமுறச் ெசய்தார்.
௧௦ எனேவ யூதரல்லாத வசுவாச களிகளின்
கழுத்தல் ஏன் ெபரும் பாரத்ைதச்
சுமத்துகறீர்கள். ேதவைனக் ேகாபப்படுத்த
நீங்கள் முயன்றுெகாண்டிருக்க றீர்களா?
அந்தப் பாரத்ைதச் சுமப்பதற்கு நமக்கும்
நமது முன்ேனார்களுக்கும் வலிைம
இருக்கவல்ைல! ௧௧ நாமும் இந்த மக்களும்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் கருைபயனாேல
இரட்ச க்கப்படுேவாம் என்று நான்
நம்புக ேறன்.” என்றான்.
௧௨ அப்ேபாது அந்தக் கூட்டம் முழுைமயும்

அைமதயாய ற்று. பவுலும் பர்னபாவும்
ேபசுவைதக் கவனித்தனர். யூதரல்லாத
மக்களின் மத்தயல் ேதவன் அவர்கள்
மூலமாகச் ெசய்த அத சயங்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் குறத்துப் பவுலும்
பர்னபாவும் வவரித்தார்கள். ௧௩ பவுலும்
பர்னபாவும் ேபச முடித்தனர். பன் யாக்ேகாபு
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ேபசனான். அவன், “சேகாதரேர, எனக்குச்
ெசவ ெகாடுங்கள். ௧௪ ேதவன் யூதரல்லாத
மக்களுக்குத் தமது அன்ைப எவ்வாறு
காட்டினார் என்பைத சீேமான் ேபதுரு
நமக்கு வவரித்தார். முதன் முைறயாக
யூதரல்லாத மக்கைள ேதவன் ஏற்று,
அவர்கைளத் தனது மக்களாக்கனார்.
௧௫ தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகளும்
இதேனாடுஒத்துப்ேபாகன்றன.

௧௬ “ ‘இதற்குப் ப றகு நான் மீண்டும்
தரும்புேவன்.

தாவீதன்வீட்ைடமீண்டும்கட்டுேவன்.
அதுவழுந்துவ ட்டது.

அந்த வீட்டின் இடிந்த பகுத கைள மீண்டும்
கட்டுேவன்.

அவனதுவீட்ைடப் புதயதாக்குேவன்.
௧௭ பன் பற மக்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தைரத்

ேதடுவர்.
யூதரல்லாதமக்களும்என்மக்கேள.

கர்த்தர்இைதக்கூறனார்.
இந்தக் காரியங்கள் அைனத்ைதயும்

ெசய்பவர்அவேர.’ ஆேமாஸ் 9:11-12

௧௮ “ெதாடக்கக் காலத்தலிருந்ேத, இைவ
அைனத்தும்அறயப்பட்டிருந்தன.

௧௯ “ேதவனிடம் தரும்பய யூதரல்லாத
சேகாதரைரத் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது
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என்பதுஎன்னுைடயநயாயம். ௨௦ஆனால்ஒரு
கடிதத்ைதநாம்அவர்களுக்குஎழுதேவண்டும்.
அதல்:

‘வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
உணைவஉண்ணாதீர்கள்.

பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள்.
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள்என்றுஎழுதுேவாம்.’

௨௧ ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் ேமாேசயன்
சட்டத்ைதப் ேபாத க்கும் மனிதர்கள்
இருப்பதால், அவர்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யக்கூடாது. ஒவ்ெவாரு ஓய்வு
நாளன்றும் ேமாேசயன் ேபாதைனகள் ெஜப
ஆலயத்தல் படிக்கப்படுகன்றன. இவ்வாறு
எழுதப்படேவண்டும்” என்றுகூறனான்.

யூதரல்லாத சேகாதரருக்குக்கடிதம்
௨௨ பவுல், பர்னபா ஆக ேயாருடன்

அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல மனிதர்கைள
அனுப்பேவண்டுெமன அப்ேபாஸ்தலரும்,
மூப்பரும், சைபயனர் எல்ேலாரும்
முடிவு ெசய்தார்கள். அக்கூட்டத்தனர்
தங்களில் சலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவர்கள் பர்சபா என்ற யூதாைவயும்,
சீலாைவயும் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். எருசேலமின்
சேகாதரர்கள் அவர்கைள மத த்தனர்.
௨௩ அக்கூட்டத்தனர் அவர்கள் மூலமாக
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அக்கடிதத்ைத அனுப்பனார்கள். அக்கடிதம்
கூறயது:

அப்ேபாஸ்தலர்கள், மூப்பர்கள்,
சேகாதரர்களிடமிருந்து,
அந்த ேயாகயாவலும், ச ரியாவலும்,
சலிசயாவலுமுள்ள

அன்பானயூதரல்லாத சேகாதரருக்கு:
௨௪ எங்கள் கூட்டத்தலிருந்து சல

மனிதர்கள் உங்களிடம் வந்தார்கள்
எனக் ேகள்வப்பட்ேடாம். அவர்கள்
கூறய காரியங்கள் உங்கைளத்
ெதாந்தரவு ெசய்து உங்கள் மனங்கைள
நைலகுைலயச் ெசய்துள்ளன. ஆனால்
அவற்ைறச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள்
அவர்களுக்குக் கூறவல்ைல. ௨௫ ச ல
மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து உங்களிடம்
அனுப்புவெதன நாங்கள் எல்ேலாரும் முழு
மனதாக முடிவு ெசய்துள்ேளாம். நமது
அன்பான நண்பர்களாகய பர்னபா, பவுல்
ஆக ேயாேராடு அவர்களும் இருப்பார்கள்.
௨௬நமதுகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
ேசைவக்காக பர்னபாவும் பவுலும் தங்கள்
ப ராணைனேய ெகாடுத்துள்ளார்கள்.
௨௭ எனேவ அவர்கேளாடு யூதாைவயும்
சீலாைவயும் அனுப்புக ேறாம். அவர்கள்
வாய் வார்த்ைதகளினால் அவற்ைற
உங்களுக்கு உறுதெசய்வார்கள்.
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௨௮ உங்கள் மீது இன்னும் அதகமான
பாரங்கள் வத க்கப்படலாகாெதன பரிசுத்த
ஆவயானவர் முடிவு ெசய்தார். நாங்களும்
அைத ஆேமாத க்க ேறாம். நீங்கள் ெசய்யத்
ேதைவயானஇந்தக்காரியங்கைளமட்டுேம
ெசய்ய ேவண்டும்.

௨௯ வக்க ரகங்களுக்கு பைடக்கப்பட்ட
உணைவச் சாப்ப டாதீர்கள்.

இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள்.
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைளச்
சாப்ப டாதீர்கள்.

பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.

இத்தைகயகாரிங்களில் நீங்கள்உங்கைள

ஈடுபடுத்தாதருந்தால்நல்லது.

௩௦ எனேவ பவுல், பர்னபா, யூதா,
சீலா ஆக ேயார் எருசேலைம வ ட்டுச்
ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குச்
ெசன்றனர். அந்த ேயாகயாவல்
வசுவாச கைளக் கூட்டி அக்கடிதத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். ௩௧ வசுவாச கள் அைத
வாச த்தேபாது மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
அக்கடிதம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது.
௩௨யூதாவும் சீலாவும்கூடத் தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தனர். சேகாதரர்கள் வலிைமெபற
உதவுவதற்காகஅவர்கள்பலகாரியங்கைளக்
கூறனர். ௩௩ அவர்கள் சேகாதரரிடமிருந்து
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அைமதயன் வாழ்த்ைதப் ெபற்றனர்.
யூதாவும் சீலாவும் எருசேலமில் தங்கைள
அனுப்பய சேகாதரரிடம் ெசன்றனர். ௩௪ *
௩௫ ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும்

அந்த ேயாகயாவல் தங்கனர். அவர்களும்
இன்னும் பலரும் ேதவனுைடய ெசய்தையக்
கற்ப க்கவும்உபேதச க்கவும்ெசய்தார்கள்.
பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிதல்
௩௬ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு பவுல்

பர்னபாைவ ேநாக்க , “பல ஊர்களில்
கர்த்தரின் ெசய்தைய நாம் கூறயுள்ேளாம்.
அந்த ஊர்களிலுள்ள சேகாதரர்கைளயும்
சேகாதரிகைளயும் சந்த க்கவும், அவர்கள்
எவ்வாறு இருக்கறார்கள் என்பைதக்
காணவும் நாம் அந்த ஊர்களுக்குத்
தரும்பவும் ேபாக ேவண்டும்” என்றான்.
௩௭ பர்னபா அவர்கேளாடு ேயாவான்

மாற்குைவயும் அைழத்துச் ெசல்ல
வரும்பனான். ௩௮ ஆனால் அவர்களின்
முதல் பயணத்தல் பம்பலியாவல் ேயாவான்
மாற்கு அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தான்.
அவர்களது ேவைலயல் அவர்கேளாடு
அவன் ேசர்ந்துெகாள்ளவல்ைல.
எனேவ பவுல் அவைனத் தம்முடன்
அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டாெமன
வலியுறுத்தனான். ௩௯ பவுலும் பர்னபாவும்

* ௧௫:௩௪: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில் 34வது வாக்கயம்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ஆனால் சீலா அங்ேகேய இருக்கத்
தீர்மானித்தான்.”
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இைதக் குறத்துப் ெபரிய வாக்குவாதம்
ந கழ்த்தனார்கள். எனேவ அவர்கள் ப ரிந்து
ெவவ்ேவறு வழிகளில் ெசன்றார்கள்.
பர்னபா சீப்புருவுக்கு கடல் வழியாகச்
ெசன்றான். அவேனாடு மாற்குைவயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
௪௦பவுல்தன்ேனாடுெசல்வதற்குசீலாைவத்

ேதர்ந்துெகாண்டான். அந்த ேயாகயாவல்
சேகாதரர்கள் பவுைலக் கர்த்தரின்
கவனிப்பல் ஒப்புவத்து அவைன
அனுப்பனர். ௪௧ பவுலும் சீலாவும் ச ரியா,
சலிசயா நாடுகளின் வழியாக சைபகள்
பலமைடவதற்கு உதவயபடிேய பயணம்
ெசய்தனர்.

௧௬
பவுல்-சீலா-தீேமாத்ேதயு
௧ ெதர்ைப, லிஸ்த ரா ஆகய

நகரங்களுக்குப் பவுல் ெசன்றான்.
தீேமாத்ேதயு எனப்படும் க றஸ்துவன் சீடன்
அங்கருந்தான். தீேமாத்ேதயுவன் தாய்
ஒரு வசுவாச யான யூதப் ெபண்மணி,
அவன் தந்ைத ஒரு க ேரக்கன். ௨லிஸ்த ரா,
இக்ேகானியம் நகரங்களிலுள்ள
வசுவாச கள் தீேமாத்ேதயுைவ மத த்தனர்.
அவைனப் பற்றய நல்ல கருத்துக்கைளேய
கூறனர். ௩ தீேமாத்ேதயு தன்னுடன்
பயணம் ெசய்ய பவுல் வரும்பனான்.
அப்பகுதயல் வச த்த எல்லா யூதர்களும்
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தீேமாத்ேதயுவன் தந்ைத க ேரக்கன்
என்பைத அற ந்தருந்தார்கள். ஆகேவ
பவுல் தீேமாத்ேதயுவற்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்வத்தான்.
௪ பன் பவுலும் அவேனாடிருந்த

மனிதர்களும் பற பட்டணங்கள் வழியாகப்
ப ரயாணம் ெசய்தனர். எருசேலமில்
அப்ேபாஸ்தலரும் மூப்பர்களும் எடுத்த
முடிவுகைளயும் வத கைளயும் அவர்கள்
வசுவாச களுக்கு அளித்தார்கள்.
இந்த வத கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு
அவர்கள் வசுவாச களுக்குக் கூறனர்.
௫ எனேவ சைபகள் வசுவாசத்தல்
வலிைமயுற்று நாள்ேதாறும் வளர்ச்ச
அைடந்துெகாண்டிருந்தன.

ஆசயாவற்குெவளிேயஅைழப்பு
௬ ப ரிக யா, கலாத்தயா நாடுகளின்

வழியாகப் பவுலும் அவேனாடிருந்த
மனிதர்களும் ெசன்றனர். ஆசயா
நாட்டில் அவர்கள் நற்ெசய்தையப்
ேபாத ப்பைத பரிசுத்த ஆவயானவர்
அனுமதக்கவல்ைல. ௭மீசயா நாட்டிற்கருேக
பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும் ெசன்றனர்.
ப த்தனியா நாட்டிற்குள் ேபாக அவர்கள்
வரும்பனர். ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவர்கைள உள்ேள ெசல்ல வ டவல்ைல.
௮எனேவஅவர்கள்மீசயாவழியாகச் ெசன்று
துேராவா நகருக்குச்ெசன்றனர்.
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௯ அன்ற ரவு பவுல் ஒரு காட்சையக்
கண்டான். அந்தக் காட்ச யல் மக்கேதானியா
நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் பவுலிடம்
வந்தான். அம்மனிதன் அங்கு நன்று,
“மக்கேதானியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு
உதவுங்கள்” என்றான். ௧௦ பவுல்
அக்காட்சையக் கண்ட பன்பு கர்த்தருைடய
நற்ெசய்தைய அம்மக்களுக்குக் கூறுவதற்கு
ேதவன் எங்கைள அைழத்துள்ளார் என்பைத
நாங்கள்புரிந்துெகாண்ேடாம்.

லீதயாளின்மாற்றம்
௧௧ நாங்கள் ஒரு கப்பலில் துேராவாைவ

வ ட்டுப் புறப்பட்டு சாேமாத்த ராக்ேக
தீவற்குப் பயணமாேனாம். மறுநாள்
நாங்கள் நயாப்ேபாலி நகருக்கு கடல்
வழியாகப் பயணமாேனாம். ௧௨ அங்கருந்து
நாங்கள் பலிப்ப க்குச் ெசன்ேறாம்.
மக்கேதானியாவல் பலிப்ப ஒரு
முக்கயமான நகரம். அது ேராமர்களுக்கான
நகரம். ச ல நாட்கள் நாங்கள் அந்நகரில்
தங்க ேனாம்.
௧௩ ஓய்வுநாளில் நகர வாசல் வழியாக

ஆற்ைற ேநாக்க ச் ெசன்ேறாம். நதயருேக
ஒரு ச றப்பான ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்கு
இடம் கைடக்கக்கூடும் என்றுஎண்ணிேனாம்.
ச ல ெபண்கள் அங்குக் கூடியருந்தனர்.
நாங்கள் அங்கு அமர்ந்து அவர்கேளாடு
ேபச ேனாம். ௧௪ தயத்தீரா என்னும்
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நகரிலுள்ள லீதயாள் என்னும் ெபண்மணி
அங்கருந்தாள். ஊதாந ற பட்டு ஆைடகைள
வற்பேத அவளது ெதாழில். அவள்
உண்ைமயான ேதவைன வழிபட்டாள். அவள்
பவுைலக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள்.
கர்த்தர் அவளது இருதயத்ைதத் த றந்து
பவுல் ெசான்னவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்ளச்
ெசய்தார். அவள் பவுல் கூறயவற்ைற
நம்பனாள். ௧௫அவளும் அவளது வீட்டினரும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். பன் லீதயாள்
எங்கைள அவளது வீட்டிற்கு அைழத்தாள்.
அவள், “கர்த்தராக ய இேயசுவல் நான்
உண்ைமயாகேவவசுவாசம்உள்ளவள்என்று
நீங்கள் எண்ணினால் என் வீட்டிற்கு வந்து
தங்குங்கள்” என்றாள். அவள் எங்கைள
அவேளாடுதங்குமாறுவற்புறுத்தனாள்.

சைறயல்பவுலும்சீலாவும்
௧௬ ஒரு நாள் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுமிடத்துக்குநாங்கள்ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
ஒரு ந கழ்ச்ச நடந்தது. ஒரு ேவைலக்காரச்
சறுமி எங்கைளச் சந்த த்தாள். அவளுக்குள்
ஒரு வேசஷஆவ இருந்தது. எத ர்காலத்தல்
நடக்கவருப்பைதப்பற்ற க் கூறும்
வல்லைமைய இந்த ஆவ அவளுக்குக்
ெகாடுத்தது. அவளது உரிைமயாளர்களுக்கு
இைதச் ெசய்து மிகுந்த பணத்ைத அவள்
சம்பாத த்துக்ெகாடுத்தாள். ௧௭இந்தப் ெபண்
பவுைலயும்எங்கைளயும்ெதாடர்ந்துவந்தாள்.
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அவள் உரத்த குரலில் “இம்மனிதர்கள்
மிக உன்னதமான ேதவனின் ஊழியர்கள்!
உங்களுக்கு இரட்ச ப்பன் வழிைய
அவர்கள் கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்!”
என்றாள். ௧௮ அவள் இைதேய பல நாட்கள்
ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தாள். ேமலும்
அைதப் ெபாறுக்கமுடியாத பவுல் அந்த
ஆவையப் பார்த்து, “இேயசு க றஸ்துவன்
வல்லைமயால் அவளிடமிருந்து ெவளிேய
வருமாறு உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்!”
என்றான். உடேனஆவ ெவளிேயற ற்று.
௧௯ அந்த ேவைலக்காரப் ெபண்ணின்

உரிைமயாளர்கள் இைதக் கண்டனர்.
அப்ெபண்ைணப் பணம் சம்பாத ப்பதற்கு
இனிேமல் பயன்படுத்த முடியாது என்பைத
அம்மனிதர்கள் அற ந்தனர். எனேவ
அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் ப டித்து
வந்து நகரத்தன் சந்தயல் நறுத்தனர்.
நகர அத காரிகள் அங்கருந்தனர்.
௨௦ தைலவர்களின் முன்பு அம்மனிதர்கள்
பவுைலயும் சீலாைவயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள், “இம்மனிதர்கள் யூதர்கள்.
நகரத்தல் துன்பத்ைத வைளவக்கறார்கள்.
௨௧ நமக்குத் தகாத காரியஙகைளச்
ெசய்யும்படியாக அவர்கள் மக்களுக்குக்
கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நாம் ேராம
மக்கள். இக்காரியங்கைளச்ெசய்யமுடியாது”
என்றார்கள்.
௨௨ பவுைலயும், சீலாைவயும் கூட்டத்தனர்
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எத ர்த்தார்கள். பவுல், சீலா ஆக ேயாரின்
ஆைடகைளத் தைலவர்கள் க ழித்தார்கள்.
பவுைலயும், சீலாைவயும் கழிகளால்
அடிக்கும்படி அவர்கள் சல மனிதர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். ௨௩ அம்மனிதர்கள்
பவுைலயும் சீலாைவயும் பல முைற
அடித்தார்கள். பன் அவர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் சைறயல் தள்ளினார்கள்.
தைலவர்கள் சைற அதகாரிைய ேநாக்க ,
“கவனமாக அவர்கைளக் காவலில்
ைவயுங்கள்!” என்றார்கள். ௨௪ சைறயத காரி
இந்தச் ச றப்புக் கட்டைளையக் ேகட்டான்.
எனேவ அவன் பவுைலயும் சீலாைவயும்
சைறயன் மிக உட்பகுத க்கு அைழத்துச்
ெசன்று அைடத்து காவலில் ைவத்தான்.
ெபரிய மரத்தூண்களுக்கைடயல் அவர்கள்
கால்கைளக்கட்டினான்.
௨௫ நள்ளிரவல் பவுலும், சீலாவும்

ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டும்
ேதவைன ேநாக்க துத ப்பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டுமிருந்தனர். மற்ற
சைறக் ைகத கள் அவர்கைளக்
கவனித்தவண்ணமிருந்தனர்.
௨௬ த டீெரன்று ஒரு ெபரிய பூமியத ர்ச்ச
உண்டாயற்று. சைறயன் அஸ்தபாரத்ைத
அைசக்கும்படியாக அது பலமாக இருந்தது.
பன் சைறச் சாைலயன் கதவுகள் எல்லாம்
த றந்தன. எல்லா ைகத களும் அவர்களது
வலங்குகளிலிருந்து வடுபட்டனர்.
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௨௭ சைறயத காரி வ ழித்ெதழுந்தான்.
சைறக் கதவுகள் தறந்தருப்பைத அவன்
கண்டான். சைறக் ைகத கள் ஏற்ெகனேவ
தப்ப த்துப் ேபாயருக்க ேவண்டுெமன அவன்
நைனத்தான். எனேவ சைறயத காரி தன்
வாைளஉருவத்தற்ெகாைலெசய்துெகாள்ள
இருந்தான். ௨௮ ஆனால் பவுல் உரக்க,
“உன்ைனத் துன்புறுத்த க்ெகாள்ளாேத.
நாங்கள் எல்ேலாரும் இங்கு இருக்க ேறாம்!”
என்றான்.
௨௯ சைறயத காரி வளக்குகைளக்

ெகாண்டுவருமாறு ஒருவனுக்குப்
பணித்தான். பன் அவன் உள்ேள ஓடினான்.
அவன்பயத்தால் நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் பவுல், சீலா ஆக ேயார் முன்பாகக்
கீேழ வழுந்தான். ௩௦ பன் அவன் அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்து வந்து அவர்களிடம்,
“நான் இரட்ச ப்பைடய என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௩௧அவர்கள்அவைனேநாக்க , “கர்த்தராக ய

இேயசுவல் வசுவாசமாயரு. நீயும்
உன் வீட்டாரும் இரட்ச ப்பு அைடவீர்கள்”
என்றார்கள். ௩௨ எனேவ பவுலும் சீலாவும்
கர்த்தரின் ெசய்தைய சைறயத காரிக்கும்
அவன் வீட்டிலிருந்த ஒவ்ெவாருவருக்கும்
கூறனர். ௩௩ சைறயத காரி பவுைலயும்
சீலாைவயும் அைழத்துச் ெசன்று அவர்களது
காயங்கைளக் கழுவனான். பன்
சைறயத காரியும் அவன் வீட்டிலிருந்த
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அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர்.
௩௪ அதன் பறகு சைறயத காரி பவுைலயும்
சீலாைவயும் வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்று
சாப்பாடு ெகாடுத்தான். அவன் வீட்டிலிருந்த
அைனவரும் ேதவன் மீதுெகாண்ட
வசுவாசத்தால்மக ழ்ந்தார்கள்.
௩௫ மறுநாள் காைலயல், தைலவர்கள்

சல வீரர்கைளச் சைறயத காரிய டம்,
“அம்மனிதர்கைள வடுதைல ெசய்!” என்று
கூறஅனுப்பனர்.
௩௬ சைறயத காரி பவுலிடம்,

“உங்கைள வடுதைல ெசய்யும்படியாகக்
கூற தைலவர்கள் இந்த வீரர்கைள
அனுப்பயுள்ளனர். நீங்கள் ேபாகலாம்.
அைமதயாகச் ெசல்லுங்கள்” என்று
அறவத்தான்.
௩௭ ஆனால் பவுல் வீரைர ேநாக்க ,

“உங்கள் தைலவர்கள் எங்கைள வசாரைண
ெசய்யவல்ைல. ஆனால் மக்கள் முன்பாக
அவர்கள் எங்கைள அடித்துச் சைறயல்
அைடத்தார்கள். நாங்கள் ேராம மக்கள்.
எங்களுக்கு உரிைம உள்ளது. இப்ேபாது
தைலவர்கள் நாங்கள் இரகச யமாகப்
ேபாக ேவண்டுெமன வரும்புக றார்கள்.
முடியாது, தைலவர்கேள வந்து எங்கைள
ெவளிேயற்றட்டும்!” என்றான்.
௩௮ பவுல் கூறயவற்ைற வீரர்கள்

தைலவர்களுக்குக் கூறனர். பவுலும்
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சீலாவும் ேராம மக்கள் என்பைதத்
தைலவர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள்
பயந்தார்கள். ௩௯ எனேவ அவர்கள்
வந்து பவுலிடமும், சீலாவ டமும் தங்கள்
வருத்தத்ைதத் ெதரிவ த்தார்கள். அவர்கள்
பவுைலயும் சீலாைவயும் சைறக்கு ெவளிேய
அைழத்துவந்து அவர்கைள நகரத்ைத
வ ட்டுப்ேபாகுமாறு கூறனர். ௪௦ ஆனால்
பவுலும் சீலாவும் சைறயனின்று வந்தேபாது
அவர்கள் லிதயாளின் வீட்டிற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் வசுவாச கள் சலைரக் கண்டு,
அவர்கைள ஆறுதல்படுத்தனார்கள். பன்
பவுலும்சீலாவும்ெவளிேயறனர்.

௧௭
ெதசேலானிக்ேகயல்பவுலும்சீலாவும்
௧ அம்ப ேபாலி, அப்ேபாேலானியா

நகரங்கள் வழியாகப் பவுலும் சீலாவும்
ப ரயாணம் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெதசேலானிக்ேக நகரத்த ற்கு வந்தனர்.
அந்நகரில் யூதர்களின் ெஜப ஆலயம் ஒன்று
இருந்தது. ௨யூதர்கைளப் பார்க்கும்படியாகப்
பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான்.
இைதேய அவன் எப்ேபாதும் ெசய்தான்.
மூன்று வாரங்கள் ஓய்வு நாட்களில்
ேவதவாக்கயங்கைளக் குறத்துப்
பவுல் யூதர்கேளாடு ேபசனான்.
௩ ேவதவாக்கயங்கைள யூதர்களுக்கு
பவுல் வவரித்தான். க றஸ்து
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இறக்க ேவண்டும் என்பைதயும்,
மரணத்தலிருந்துஎழேவண்டும்என்பைதயும்
காட்டினான். பவுல் “நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற மனிதனாகய
இேயசுேவ க றஸ்து ஆவார்” என்றான்.
அவர்களில் சலர் ஒப்புக்ெகாண்டு
பவுலுடனும் சீலாவுடனும் இைணந்தார்கள்.
௪ெஜபஆலயத்தல் உண்ைமயான ேதவைன
வழிபட்ட க ேரக்க மனிதர்கள் இருந்தனர்.
அங்கு முக்கயமான ெபண்மணிகள் பலரும்
இருந்தனர். இவர்களில் பலரும் பவுேலாடும்
சீலாேவாடும் ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
௫ ஆனால் வசுவாச யாத யூதர்கள்

ெபாறாைம ெகாண்டனர். நகரத்தலிருந்து
சல தீய மனிதர்கைள கூலிக்காக
அமர்த்த க்ெகாண்டனர். இத்தீய மனிதர்கள்
பல மக்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு நகரத்தல்
கலகம் வைளவத்தனர். பவுைலயும்
சீலாைவயும் ேதடிக்ெகாண்டு இந்த
மனிதர்கள் யாேசானின் வீட்டிற்குச்
ெசன்றனர். பவுைலயும் சீலாைவயும்
நகர சைபயன் முன்பாக அைழத்து
வரேவண்டுெமன்று அம்மனிதர்கள்
ேகட்டனர். ௬ ஆனால் அவர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் கண்டுபடிக்கவல்ைல.
எனேவ மக்கள் யாேசாைனயும்,
ேவறு சல வசுவாச கைளயும் நகரின்
தைலவர்கள் முன்பாக இழுத்து வந்தனர்.
மக்கள் எல்ேலாரும், “இம்மனிதர்கள்
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உலகத்தன் எல்லா இடங்களிலும்
கலகமுண்டாக்கனார்கள். இப்ேபாது
இவர்கள் இங்கும் வந்துவ ட்டனர்!
௭ யாேசான் அவர்கைளத் தனது வீட்டில்
ைவத்தருக்க றான். இராயரின்
சட்டங்களுக்கு எத ரான ெசயல்கைள
அவர்கெளல்லாம் ெசய்கன்றனர்.
இேயசு என்னும் இன்ெனாரு மன்னன்
இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகன்றனர்” என்று
கூக்குரலிட்டனர்.
௮ நகரத்தன் தைலவர்களும் பற

மக்களும் இவற்ைறக் ேகட்டனர். அவர்கள்
கலக்கமைடந்தார்கள். ௯ யாேசானும்
ப ற வசுவாச களும் தண்டைனப் பணம்
ெசலுத்தும்படியாகச் ெசய்தனர். பன்
வசுவாச கைளவடுதைலெசய்து ேபாகும்படி
அனுமதத்தனர்.

ெபேரயாவல்ஊழியம்
௧௦ அேத இரவல் வசுவாச கள்

பவுைலயும் சீலாைவயும் ெபேரயா
எனப்பட்ட மற்ெறாரு நகரத்த ற்கு
அனுப்பனர். ெபேரயாவல் பவுலும்
சீலாவும் யூதர்களின் ெஜப ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்றனர். ௧௧ ெதசேலானிக்ேகயன்
யூதர்கைளக் காட்டிலும் இந்த யூதர்கள்
ச றந்தவர்களாக இருந்தனர். பவுலும்
சீலாவும் கூறயவற்ைற இந்த யூதர்கள்
மிகுந்த ஆர்வமுடன் வரேவற்றார்கள்.
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ெபேரயாவன் யூதர்கள் ஒவ்ெவாருநாளும்
ேவதவாக்கயங்கைளக் கற்றார்கள்.
இக்காரியங்கள் உண்ைமயானைவயா என்று
அறய இந்த யூதர்கள் வரும்பனார்கள்.
௧௨ இந்த யூதர்களில் பலர் நம்ப க்ைக
ெகாண்டனர். உயர்நைலயலிருந்த பல
க ேரக்கப் ெபண்களும் ஆண்கைளப்
ேபாலேவநம்ப க்ைகெகாண்டனர்.
௧௩ ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள்

ெபேரயாவல் பவுல் ேதவனுைடய
வார்த்ைதகைள உபேதச த்தான் என்பைத
அற ந்தேபாது அவர்கள் ெபேரயாவுக்கும்
வந்தனர். ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள்
ெபேரயாவன் மக்கைளக் கலக்கமுறச்
ெசய்து கலகம் உண்டாக்கனர். ௧௪ எனேவ
வசுவாச கள் வைரந்து பவுைலக் கடற்கைர
வழியாக அனுப்ப ைவத்தனர், ஆனால்
சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும் ெபேரயாவல்
தங்கனர். ௧௫ பவுேலாடு ெசன்ற
வசுவாச கள்அவைனஅத்ேதேனநகரத்த ற்கு
அைழத்துச் ெசன்றனர். பவுலிடமிருந்து
அந்தச் சேகாதரர்கள் சீலாவுக்கும்
தீேமாத்ேதயுவுக்கும் குற ப்புகைள எடுத்துச்
ெசன்றனர். அக்குற ப்புகள், “எவ்வளவு
வைரவல் முடியுேமா, அவ்வளவு வைரவல்
என்னிடம்வாருங்கள்” என்றன.

அத்ேதேனயல்பவுல்
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௧௬ அத்ேதேனயல் பவுல் சீலாவுக்காகவும்
தீேமாத்ேதயுவுக்காகவும்காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
நகரம் வ க்க ரகங்களால் நைறந்தருப்பைதக்
கண்டு பவுல் மனக்கலக்கமைடந்தருந்தான்.
௧௭ ெஜப ஆலயத்தல் பவுல் யூதர்கேளாடும்
உண்ைமயான ேதவைன வழிபட்ட
க ேரக்கேராடும்ேபசனான். நகரத்தன்சந்ைத
ெவளிகளில் ேநரம் ேபாக்க க்ெகாண்டிருந்த
சல மக்கேளாடும் பவுல் ேபசனான்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் பவுல் இைதச்
ெசய்தான். ௧௮ எப்ப க்கூரர், ஸ்ேதாய க்கர்
தத்துவவாத களில் சலர் அவேனாடு
வவாத த்தார்கள்.
அவர்களில் சலர், “தான்

கூறக்ெகாண்டிருப்பைதப் பற்ற
இந்த மனிதனுக்கு உண்ைமயாகேவ
ெதரியாது. அவன் என்ன ெசால்ல
முயன்றுெகாண்டிருக்க றான்?”
என்றார்கள். இேயசு மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்பட்ட நற்ெசய்தையப் பவுல்
அவர்களுக்குக் கூறக்ெகாண்டிருந்தான்.
எனேவ அவர்கள், “ேவறு ஏேதா ச ல
ேதவர்கைளக் குறத்து அவன் நமக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பதாகப் படுக றது”
என்றனர்.
௧௯ அவர்கள் பவுைலக் கண்டுபடித்து

அரிேயாபாகஸ்* சங்கத்தன் கூட்டத்த ற்கு

* ௧௭:௧௯: அரிேயாபாகஸ் சங்கம் அத்ேதேனயல் உள்ள
முக்கயத்தைலவர்கள்உள்ளஒருகுழு.
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அவைன அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்,
“நீங்கள் ேபாத க்க ற இப்புதய கருத்ைத
எங்களுக்கு வளக்குங்கள். ௨௦ நீங்கள்
ெசால்லுபைவ எங்களுக்குப் புதயைவ.
இவற்ைறக் குறத்து நாங்கள் முன்னர்
ேகள்வப்பட்டதல்ைல. இப்ேபாதைனயன்
ெபாருள் என்ன என்று நாங்கள்
அறய வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௨௧ (அத்ேதேனயன் மக்கள் அைனவரும்
அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த ப ற
நாட்டு மக்களும் இந்தப் புத்தம்புதய
கருத்துக்கைளப் பற்ற ப் ேபச ப் ேபச ேய
ெபாழுைதக்கழித்தனர்.)
௨௨ அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தன் கூட்டத்தல்

பவுல் எழுந்து நன்றான். பவுல்,
“அத்ேதேனயன் மனிதர்கேள, நீங்கள்
எல்லாவற்றலும் பக்தயல் மிக்கவர்களாக
இருப்பைத என்னால் பார்க்க முடிக றது.
௨௩ நான் உங்கள் நகரத்தன் வழியாகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். நீங்கள்
வழிபடுகன்ற ெபாருட்கைளப் பார்த்ேதன்.
‘அறயப்படாத ேதவனுக்கு’ என்று எழுதப்பட்ட
ஒரு பீடத்ைதயும் கண்ேடன். நீங்கள்அறயாத
ஒரு ேதவைன வழிபடுகன்றீர்கள். நான்
உங்களுக்குக்கூறுகன்றேதவன்அவேர!
௨௪ “அவேர உலகம் முழுவைதயும்

அதலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
உண்டாக்கன ேதவன். அவேர வானம் பூமி
ஆகயவற்றன் கர்த்தர். மனிதன் கட்டுக ற
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ஆலயங்களில் அவர் வச ப்பதல்ைல.
௨௫ உய ர், மூச்சு, ப ற அைனத்ைதயும்
மக்களுக்குக் ெகாடுப்பவர் இந்த ேதவேன,
அவருக்கு மக்களிடமிருந்து எந்த உதவயும்
ேதைவயல்ைல. ேதவனுக்குத் ேதைவயான
எல்லாம் அவரிடம் இருக்கன்றன. ௨௬ ஒரு
மனிதைன உருவாக்குவதலிருந்து ேதவன்
ஆரம்ப த்தார். அவனிலிருந்து ேதவன்
ெவவ்ேவறான மக்கைள உருவாக்கனார்.
ேதவன் அவர்கைள உலகன் எல்லாப்
பகுத களிலும் வச க்கச் ெசய்தார். எப்ேபாது,
எங்கு அவர்கள் வச க்க ேவண்டுெமன்பைத
ேதவன்மிகச் சரியாகத் தீர்மானித்தார்.
௨௭ “மக்கள் தன்ைனத் ேதடேவண்டுெமன்று

ேதவன் வரும்பனார். அவர்கள்
எல்லா இடங்களிலும் ேதடி அவைரக்
கண்டுெகாள்ளக்கூடும். ஆனால் அவர் நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும்ெதாைலவல்இல்ைல.
௨௮ “நாம் அவேராடு வாழ்க ேறாம்.

நாம் அவேராடு நடக்க ேறாம்.
நாம் அவேராடு இருக்க ேறாம்.
உங்கள் கவஞர்கள் சலர் இைதச்
ெசால்லியருக்க றார்கள். ‘ஏெனன்றால் நாம்
அவரதுபள்ைளகள்.’
௨௯ “நாம் ேதவனின் பள்ைளகள்.

மக்கள் கற்பைன ெசய்க ற அல்லது
உண்டாக்குகற ெபாருைளப் ேபான்றவர்
ேதவன் என்று நாம் நைனக்கக்கூடாது.
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அவர் ெபான், ெவள்ளி அல்லது கல்லால்
ெசய்யப்பட்ட ெபாருைளப் ேபான்றவர் அல்ல.
௩௦ கடந்த காலத்தல் மக்கள் ேதவைனப்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. ேதவனும் அைதப்
ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ஆனால் இப்ேபாது
உலகலுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும்
அவனது இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும்
மாற்றும்படியாக எல்லா இடங்களிலும்
கூறுகறார். ௩௧ ேதவன் உலகலுள்ள எல்லா
மக்கைளயும் நயாயம்தீர்ப்பதற்கு ஒரு
நாைளக் குறத்து ைவத்துள்ளார். அவர்
சரியான தீர்ப்பு வழங்குவார். அவர் ஒரு
மனிதைனப் பயன்படுத்துவார். ேதவன் பல
காலத்த ற்கு முன்னேரேய இம்மனிதைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அம்மனிதைன
மரணத்தனின்றுஎழுப்பயதன்மூலம்ேதவன்
இதற்கான உறுதைய அைனவருக்கும்
அளித்தார்” என்றான்.
௩௨ இேயசு மரணத்தனின்று எழுதல்

என்பைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது அவர்களில்
சலர் ேகலி ெசய்தார்கள். மற்றவர்கள்,
“உங்களிடம் இைதக்குற த்து ேமலும் பன்னர்
ேகட்ேபாம்” என்றனர். ௩௩ எனேவ பவுல்
அவர்களுக்கைடயலிருந்து ெசன்றான்.
௩௪ ஆனால் மக்களில் சலர் பவுைல
நம்ப அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
அவர்களில் ஒருவன் தெயானீசயு, அவன்
அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தன் உறுப்பனன்.
ேவெறாருத்த தாமரி என்று அைழக்கப்பட்ட
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ஒரு ெபண்மணி. இன்னும் சல மக்களும்
அவர்களுடன்வசுவாச களாகமாறனர்.

௧௮
ெகாரிந்துவல்பவுல்
௧ இதன் பறகு பவுல் அத்ேதேனைய

வ ட்டு, ெகாரிந்து நகரத்த ற்குச் ெசன்றான்.
௨ ெகாரிந்துவல் பவுல் ஆக்கல்லா
என்னும் ெபயருள்ள யூத மனிதைனச்
சந்த த்தான். ஆக்கல்லா ெபாந்து நாட்டில்
ப றந்தவன். ஆனால் ஆக்கல்லாவும்
அவனது மைனவ ப ரிச ல்லாவும் சமீபத்தல்
இத்தாலியலிருந்துெகாரிந்துவுக்கு
வந்தருந்தனர். கலவுதயு எல்லா
யூதர்களும் ேராைம வ ட்டுப் ேபாக
ேவண்டுெமன்றுகட்டைளய ட்டதால்அவர்கள்
இத்தாலியலிருந்து வந்தனர். பவுல்,
ஆக்கல்லா, ப ரிச ல்லா ஆக ேயாைரச்
சந்த க்கச் ெசன்றான். ௩ அவர்களும்
பவுைலப் ேபாலேவ கூடாரம் கட்டுபவர்கள்.
இதன் காரணமாகப் பவுல் அவர்கேளாடு
தங்கயருந்துேவைலெசய்துவந்தான்.
௪ ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் பவுல் ெஜப

ஆலயத்தல் யூதேராடும் க ேரக்கேராடும்
ேபசனான். அவர்கள் இேயசுவல்
வசுவாசம்ெகாள்ள ஒப்புமாறு ெசய்வதற்குப்
பவுல் முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
௫ சீலாவும் தீேமாத்ேதயுவும்
மக்கேதானியாவலிருந்துெகாரிந்துவலுள்ள
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பவுலிடம் வந்தனர். இதன் பறகு
பவுல் தனது ேநரம் முழுவைதயும்
மக்களுக்கு நற்ெசய்தையக் கூறுவத ேலேய
ெசலவ ட்டான். இேயசுேவ க றஸ்து
என்பைத அவன் யூதர்களுக்குக் காட்டினான்.
௬ ஆனால் யூதர்கள் பவுலின் ேபாதைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ச ல புண்படுத்தும்
வார்த்ைதகைள யூதர்கள் கூறனர்.
எனேவ பவுல் உைடயலிருந்த தூசைய
உதறனான். அவன்யூதைர ேநாக்க , “நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால் அது உங்களின்
தவறுதான்! நான் என்னால் முடிந்தைதச்
ெசய்துவ ட்ேடன்! இதன் பறகு, நான்
யூதரல்லாத மக்களிடம் மட்டுேம ெசல்ேவன்!”
என்றான்.
௭ பவுல் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டு

யுஸ்து என்பவரின் வீட்டிற்குப் ேபானான்.
இம்மனிதன் உண்ைமயான ேதவைன
வணங்கனான். அவன் வீடு ெஜப
ஆலயத்த ற்கு அடுத்தருந்தது. ௮அந்த ெஜப
ஆலயத்த ற்கு அதகாரி க றஸ்பு என்பவன்.
க றஸ்புவும் அவன் வீட்டில் வச க்கும்
எல்லா மக்களும் கர்த்தைர வசுவாச த்தனர்.
ெகாரிந்துவலுள்ள ேவறு பலரும் பவுல்
கூறயைதக் ேகட்டனர். அவர்களும்
வசுவாசம் ைவத்து ஞானஸ்நானம்
ெபற்றனர்.
௯இரவுேவைளயல்பவுலுக்குஒருதரிசனம்

கைடத்தது. கர்த்தர் அவைன ேநாக்க ,
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“பயப்படாேத! மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைதத்
ெதாடர்ந்து ெசய். நறுத்தாேத! ௧௦ நான்
உன்ேனாடு இருக்க ேறன். யாரும் உன்ைன
தாக்க த் துன்புறுத்த முடியாது. என்னுைடய
மக்கள் பலர் நகரத்தல் இருக்க றார்கள்”
என்றார். ௧௧ ஒன்றைர ஆண்டு காலம் பவுல்
அங்ேகேய தங்க மக்களுக்கு ேதவனுைடய
வார்த்ைதையஉபேதச த்தான்.

கல்லிேயான்முன்பவுல்
௧௨ கல்லிேயான் அகாயா நாட்டின்

ஆளுநரானான். அக்காலத்தல் யூதர்களில்
சலர் பவுலுக்கு எத ராகக் குழுவாக
வந்தனர். அவர்கள் பவுைல நீத
மன்றத்த ற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள்.
௧௩ யூதர்கள் கல்லிேயானிடம், “யூத
வத க்கு மாறான வைகயல் ேதவைன
வழிபடும்படி இம்மனிதன் மக்களுக்குக்
கற்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க றான்!” என்றார்கள்.
௧௪ பவுல் ஏேதா ெசால்ல இருந்தான்.

ஆனால் கல்லிேயான் யூதர்களிடம்,
“நீங்கள் ெபரிய குற்றத்ைதக் குற த்ேதா
அல்லது தவைறக் குறத்ேதா புகார்
ெசய்தருந்தால் நான் உங்களுக்குச்
ெசவ சாய்த்தருப்ேபன். ௧௫ ஆனால்
யூதர்களாகய நீங்கள் கூறுபைவேயா
வார்த்ைதகள், ெபயர்கள் ஆகயவற்ைறப்
பற்றய வனாக்களும், உங்களுைடய
சட்டத்ைதப் பற்றய வாக்குவாதமும்
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மட்டுேமயாகும். எனேவ நீங்கேள இந்தப்
ப ரச்சைனையத் தீர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
இந்த வஷயங்களில் நான் நீத பதயாக
இருக்க வரும்பவல்ைல!” என்றான். ௧௬ பன்
கல்லிேயான் அவர்கைள நீத மன்றத்ைத
வ ட்டுப்ேபாகச் ெசய்தான்.
௧௭அவர்கள்எல்ேலாரும்ெசாஸ்ேதேனையப்

ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். (ெசாஸ்ேதேன
அப்ேபாது ெஜப ஆலயத்தன் தைலவனாக
இருந்தான்) அவர்கள் ெசாஸ்ேதேனைய
நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக அடித்தார்கள்.
ஆனால் கல்லிேயான் இைதக்குறத்து எந்தக்
கவைலயும்படவல்ைல.

அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்புதல்
௧௮ பவுல் சேகாதரர்களுடன் பலநாட்கள்

தங்கயருந்தான். பன் அவன் அவர்கைள
வ ட்டுப் புறப்பட்டு, ச ரியாவ ற்குக்
கடற்பயணமானான். ப ரிச ல்லாவும்
ஆக்கல்லாவும் அவேனாடிருந்தனர்.
ெகங்க ேரயாவல்பவுல்தனதுதைலமயைரக்
கைளந்தான். அவன் ேதவனுக்கு ஒரு
வாக்குறுத ெகாடுத்தருந்தான் என்பைத
இது உணர்த்தயது. ௧௯ பன் அவர்கள் எேபசு
பட்டணத்ைத அைடந்தார்கள். இங்கு அவன்
ஆக்கல்லாைவயும், ப ரிச ல்லாைவயும்
ப ரிந்தான். பவுல் எேபசுவல் இருந்தேபாது
ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று யூதேராடு
ேபசனான். ௨௦ யூதர்கள் பவுைல இன்னும்
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ச ல காலம் தங்குமாறு ேவண்டினார்கள்.
ஆனால் பவுல் மறுத்துவ ட்டான். ௨௧ “ஆனால்
ேதவன் வரும்பனால் நான் உங்களிடம்
மீண்டும்வருேவன்”என்றுபுறப்படும்ெபாழுது
கூறனான். எனேவ பவுல் எேபசுவலிருந்து
மீண்டும்கடற்பயணம்ெசய்தான்.
௨௨ பவுல் ெசசரியா நகரத்த ற்குச்

ெசன்றான். பன்னர் அவன்
எருசேலமிலிருந்த சைபயனைரச் சந்த த்து
அவர்கைள வாழ்த்தனான். அதன் பறகு
பவுல் அந்த ேயாகயா நகரத்த ற்குச்
ெசன்றான். ௨௩ பவுல் அந்த ேயாகயாவல்
சலகாலம் தங்கயருந்தான். பன் அவன்
கலாத்தயா, ப ரிக யா நாடுகள் வழியாகச்
ெசன்றான். இந்நாடுகளில் பவுல் ஊர்
ஊராகப் பயணம் ெசய்தான். அவன்
இேயசுவன் சீஷர்கள் அைனவைரயும்
பலப்படுத்தனான்.

அப்ெபால்ேலாவன்ஊழியம்
௨௪ அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயருள்ள

யூதன் எேபசுவற்குவந்தான். அப்ெபால்ேலா,
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தல் ப றந்தவன்.
அவன் கல்வயல் ேதர்ந்தவன். அவன்
ேவத வாக்கயங்கைள வல்லைமயுடன்
பயன்படுத்தனான். ௨௫ கர்த்தைரப் பற்ற
அவன் கற்றருந்தான். அப்ெபால்ேலா
ஆன்மீக உற்சாகம் ந ரம்பயருந்தான்.
இேயசுைவக் குறத்து மக்களிடம்
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ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். இேயசுைவக்
குறத்து சரியான கருத்துக்கைளேய
அப்ெபால்ேலா கற்ப த்தான். அவனுக்குத்
ெதரிந்தது ேயாவானின் ஞானஸ்நானம்
மட்டுேம. ௨௬ அப்ெபால்ேலா ெஜப
ஆலயங்களில் துணிவாகப் ேபசத்
ெதாடங்கனான். ஒவ்ெவாரு முைறயும்
அவன்துணிவுடன்அைதச்ெசய்தான். அவன்
ேபசுவைதப் ப ரிச ல்லாவும் ஆக்கல்லாவும்
ேகட்டனர். அவர்கள் அவைனத் தங்கள்
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்று ேதவனுைடய
வழிைய இன்னும் துல்லியமாக அறய
உதவனார்கள்.
௨௭ அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாவதற்கு

அப்ெபால்ேலா வரும்பனான். அதற்கு
எேபசுவன் சேகாதரர்கள் அவனுக்கு
உதவனர். அகாயாவலுள்ள இேயசுவன்
சீஷர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு கடிதம்
எழுதனர். அக்கடிதத்தல் அப்ெபால்ேலாைவ
இச்சீஷர்கள் வரேவற்குமாறு அவர்கள்
ேகட்டனர். அகாயாவல் உள்ள இந்தச்
சீஷர்கள் ேதவனுைடய கருைபயன்
மூலமாக இேயசுவல் வசுவாசம்
ைவத்தருந்தார்கள். அப்ெபால்ேலா அங்கு
வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவன் அவர்களுக்கு
மிகவும் உதவனான். ௨௮ அவன் எல்லா
மக்களுக்கும் முன்பாக யூதர்களுக்கு
எத ராக மிக வன்ைமயாக வாத ட்டான்.
யூதர்கள் தவறான ேபாதைனகைளப்
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ெபற்றருந்தார்கள் என்பைத நரூப த்தான்.
அவன் ேவதவாக்கயங்கைளப் பயன்படுத்த
இேயசுேவக றஸ்துஎன்றுகாட்டினான்.

௧௯
எேபசுவல்பவுல்
௧ அப்ெபால்ேலா ெகாரிந்து நகரில்

இருந்தேபாது எேபசு நகருக்குச் ெசல்லும்
வழியல் பவுல் சல உள்பகுத களின்
வழியாகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான்.
பவுல் எேபசுவல் சீஷர்கள் சலைரக்
கண்டுபடித்தான். ௨ பவுல் அவர்கைள
ேநாக்க , “நீங்கள் வசுவாச த்தேபாது பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்றீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
இந்தச் சீஷர்கள் அவனுக்கு, “நாங்கள்

பரிசுத்த ஆவயானவைரப் பற்ற க்
ேகள்வப்படேவஇல்ைல” என்றனர்.
௩ எனேவ பவுல் அவர்கைள ேநாக்க ,

“பன் நீங்கள் எத்தைகய ஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “ேயாவான் கற்ப த்த

ஞானஸ்நானம்அது” என்றார்கள்.
௪ பவுல், “மக்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய

மாற்றயைமக்க வரும்புவைதக்
காட்டுவதற்கு ேயாவான் அவர்கைள
ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக் கூறனான்.
அவனுக்குப் பன் வருகற ஒருவைர
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நம்பும்படியாக ேயாவான் மக்களுக்குக்
கூறனான். அவர்இேயசுேவ” என்றான்.
௫ அவர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது

கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரில்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௬ அப்ேபாது
பவுல் அவனது ைககைள அவர்கள்மீது
ைவத்தேபாது பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவர்கள்மீது வந்தார். அவர்கள் ெவவ்ேவறு
ெமாழிகைளப் ேபசவும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லவும் ஆரம்ப த்தனர். ௭ இக்குழுவல்
சுமார் பன்னிரண்டுமனிதர்கள்இருந்தனர்.
௮ பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று,

மிகவும் துணிவாகப் ேபசனான். பவுல்
மூன்று மாதங்கள் இைதச் ெசய்தான்.
அவன் யூதர்களிடம் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்ற ப் ேபச , அவற்ைற
யூதர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படித் தூண்ட
முயற்ச த்தான். ௯ ஆனால் சல யூதர்கள்
ப டிவாதமாக இருந்தனர். அவர்கள் நம்ப
மறுத்தனர். இந்த யூதர்கள் ேதவனுைடய
வழிையக் குற த்துத் தீயவற்ைறப் ேபசனர்.
எல்லாமக்களும்இவற்ைறேகட்டனர். எனேவ
பவுல்இந்தயூதைர வ ட்டு நீங்க , இேயசுவன்
சீஷர்கைளத் தன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசன்றான். த றன்னு என்ற ஒருவனின்
பள்ளிக்கூடம் இருந்த இடத்த ற்குப்
பவுல் ேபானான். பவுல் அங்கருந்த
மக்களுடன் தனமும் கலந்துைரயாடினான்.
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௧௦ பவுல் இைத இரண்டு வருடங்கள்
ெசய்தான். இச்ெசயலால் ஆசயாவல்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்த ஒவ்ெவாரு யூதனும்
க ேரக்கனும் ேதவனுைடய வார்த்ைதையக்
ேகட்டனர்.

ஸ்ேகவாவன்பள்ைளகள்
௧௧ ச ல அசாதாரணமான அற்புதங்கைளச்

ெசய்வதற்கு ேதவன் பவுைலப்
பயன்படுத்தனார். ௧௨ பவுல் பயன்படுத்தய
துணிகைளயும் ைகக்குட்ைடகைளயும்
சலர் எடுத்துச் ெசன்றனர். இவற்ைற
மக்கள் ேநாயாளிகள் மீது ைவத்தனர்.
அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது, ேநாயாளிகள்
குணமைடந்தார்கள். அசுத்த ஆவகள்
அவர்கைளவ ட்டுநீங்க ச்ெசன்றன.
௧௩-௧௪ ச ல யூதர்களும் சுற்றுப் ப ரயாணம்

ெசய்து மக்கைள வ ட்டு அசுத்த ஆவகள்
நீங்கும்படியாகச் ெசய்தனர். ஸ்ேகவாவன்
ஏழு மகன்களும் இைதச் ெசய்தனர்.
(ஸ்ேகவா ஒரு தைலைம ஆசாரியன்)
கர்த்தர் இேயசுவன் ெபயைரப் பயன்படுத்த ,
மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவகைள
ெவளிேயற்ற இந்த யூதர்கள் முயன்றனர்.
அவர்கள் எல்ேலாரும், “பவுல் ேபசுகன்ற
அேத இேயசுவனால், ெவளிேயறுமாறு நான்
கட்டைளயடுக ேறன்!” என்றுகூறனர்.
௧௫ ஆனால் ஒருமுைற ஓர் அசுத்த

ஆவ இந்த யூதர்கைள ேநாக்க , “எனக்கு
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இேயசுைவத் ெதரியும், எனக்குப் பவுைலப்
பற்றயும் ெதரியும், ஆனால் நீங்கள் யார்?”
என்றுேகட்டது.
௧௬ ேமலும் அசுத்த ஆவ ப டித்த மனிதன்,

இந்த யூதர்கள் மீது தாவனான். அவர்கள்
எல்ேலாைரக் காட்டிலும் அவன் மிகுந்த
பலம் ெபாருந்தயவனாக இருந்தான்.
அவன் அவர்கைள அடித்து, அவர்களின்
ஆைடகைளக் க ழித்துப்ேபாட்டான். அந்த
வீட்டிலிருந்து இந்த யூதர்கள் ந ர்வாணமாக
ஓடிப் ேபானார்கள்.
௧௭ எேபசுவன் எல்லா ஜனங்களும், யூதரும்

க ேரக்கரும் இதைன அறந்தனர். ேதவனிடம்
மிகுந்த மரியாைத ெகாள்ளத் துவங்கனர்.
கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயைர மக்கள்
அதகமாக மகைமப்படுத்தஆரம்ப த்தனர்.
௧௮ வசுவாச களில் பலர் தாங்கள் ெசய்த

பாவச் ெசயல்கைள ெவளிப்பைடயாக
ஒப்புக்ெகாள்ளத் துவங்கனார்கள்.
௧௯ ச ல வசுவாச கள் மந்த ரத்ைதப்
பயன்படுத்தனவர்களாயருந்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் மந்த ர நூல்கைளக்
ெகாண்டு வந்து, அவற்ைற எல்ேலாருக்கும்
முன்பாக எரித்தனர். அப்புத்தகங்கள்
சுமார் ஐம்பதாய ரம் ெவள்ளிக் காசுகள்
மத ப்புைடயனவாக இருந்தன. ௨௦இவ்வாேற
கர்த்தரின்வார்த்ைதமிக்கவல்லைமவாய்ந்த
வைகயல் அதகமான மக்கைளப் பாத க்க
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ஆரம்ப த்தது. மிக அத க எண்ணிக்ைகயல்
மக்கள்வசுவாசம்ைவத்தனர்.

பவுல்பயணத்த ட்டம்
௨௧ இக்காரியங்களுக்குப் ப றகு, பவுல்

எருசேலமுக்குச் ெசல்லத் த ட்டமிட்டான்.
மக்கேதானியா, அகாயா நாடுகள்
வழியாகச் ெசன்று, பன் எருசேலமுக்குச்
ெசல்லப் பவுல் த ட்டமிட்டான். பவுல்,
“நான் எருசேலைம அைடந்த ப றகு,
ேராைமயும் பார்க்க ேவண்டும்” என்று
எண்ணினான். ௨௨ தீேமாத்ேதயுவும்,
எரஸ்துவும் பவுலுக்கு உதவயவர்களில்
இருவர். மக்கேதானியாவுக்கு அவர்கைளத்
தனக்கு முன்பாகேவ பவுல் அனுப்பனான்.
ஆசயாவல் இன்னும் சலகாலம் பவுல்
தங்கயருந்தான்.

எேபசுவல்குழப்பம்
௨௩ ஆனால் அக்காலத்தல் எேபசுவல்

மிகத் தீவ ரமான ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது.
ேதவனுைடய வழிையக் குற த்த குழப்பம்
அது. அைவெயல்லாம் இவ்வாறு ந கழ்ந்தன.
௨௪ ெதெமத்த ரியு என்னும் ெபயர் ெகாண்ட
மனிதன்ஒருவன்இருந்தான். அவன்ெவள்ளி
ேவைல ெசய்பவனாக இருந்தான். ஆர்தமிஸ்
ேதவைதயன் ேதவாலயத்ைதப் ேபான்று
ேதாற்றமளித்த ெவள்ளியாலான ச றய
மாத ரி ேதவாலயங்கைள அவன் ெசய்து
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வந்தான். இவ்ேவைலையச் ெசய்தவர்கள்
மிகுந்த பணம்சம்பாத த்தார்கள்.
௨௫இேத ேவைலையச் ெசய்து வந்தவர்கள்

அைனவைரயும் அதன் ெதாடர்பான
ேவைலையச் ெசய்தவர்கைளயும்
ெதெமத்த ரியு ஒன்று கூட்டினான்.
ெதெமத்த ரியு அவர்கைள ேநாக்க , “நமது
வளம் இத்ெதாழிைலச் சார்ந்துள்ளைத
அறவீர்கள். ௨௬ ஆனால் இந்த மனிதன்
பவுல் ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்!
அவன் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்!
பவுல் மனிதர்கைளத் தூண்டி, மனம்
மாற்றவ ட்டான். எேபசுவலும் அேநகமாக
ஆசயாவன் எல்லாப் பகுத களிலும் இைதச்
ெசய்தருக்க றான். மனிதன் ெசய்கன்ற
கடவுள் சைலகள் உண்ைமயானைவ
அல்ல என்று பவுல் ெசால்க றான்.
௨௭ பவுல் ெசால்கன்ற இந்தக் காரியங்கள்
மக்கைள, நமது ேவைலக்ெகத ராகத்
தருப்பக்கூடும். ஆனால் இன்ெனாரு
ச க்கலும் இருக்கறது. ெபரிய ேதவயான
ஆர்தமிஸின் ேதவாலயம் முக்கயமானதல்ல
என்று மக்கள் நைனக்கக் கூடும். அவளது
ெபருைமஅழிக்கப்படக்கூடும். ஆசயாவலும்,
உலகம் முழுவதலும் உள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
வழிப்படுகன்ற ேதவைத ஆர்தமிஸ் ஆவாள்”
என்றான்.
௨௮ அம்மனிதர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது

மிகவும் ேகாபமுற்றனர். அவர்கள்,
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“எேபசு பட்டணத்தார்களின் ேதவயான
ஆர்தமிேஸ ெபரியவள்” என்று உரக்க
கூவனர். ௨௯ நகரத்தன் எல்லா மக்களும்
குழப்பமான நைலயல் காயுைவயும்,
அரிஸ்தர்க்குைவயும் ப டித்தார்கள்.
(இவ்வருவரும் மக்கேதானியாைவச்
ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பவுேலாடு பயணம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.) பன் எல்லா
மக்களும் அரங்கற்குள் ஓடினார்கள்.
௩௦ பவுல் உள்ேள ெசன்று கூட்டத்தல் ேபச
வரும்பனான். ஆனால்இேயசுவன்சீஷர்கள்
அவைனப் ேபாக அனுமதக்கவல்ைல.
௩௧ேமலும்நாட்டின்சலதைலவர்கள்பவுலின்
நண்பர்களாக இருந்தனர். இத்தைலவர்கள்
அவனுக்குஒருெசய்த அனுப்பனர். அவர்கள்
பவுல் அரங்கற்குள் ெசல்ல ேவண்டாெமன்று
கூறனர்.
௩௨ ஒருவர் சத்தம் ேபாட்டு ஒன்ைறயும்

இன்ெனாருவர் சத்தம் ேபாட்டு
இன்ெனான்ைறயும் ெசான்னார்கள். ேமலும்
அவர்கள் எதற்காகக் கூடியருக்க றார்கள்
என்பைதப் ெபரும்பாேலார் அறயாதவாறு
கூட்டத்தல் குழப்பம் மிகுந்தருந்தது.
௩௩ யூதர்கள் அெலக்ஸாண்டர் என்னும்
ெபயருள்ள ஒருவைன மக்கள் முன்பாக
நறுத்தனர். அவன் ெசய்ய ேவண்டியைத
மக்கள் அவனுக்கு வளக்கனார்கள்.
மக்களுக்குக் காரியங்கைள
வளக்கேவண்டியருந்ததால்அேலக்ஸாண்டர்
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தனது ைகைய அைமத க்காக அைசத்தான்.
௩௪ அெலக்ஸாண்டர் ஒரு யூதன் என்பைத
மக்கள் அைடயாளம் கண்டேபாது அவர்கள்
எல்ேலாரும் உரத்த குரலில் கூச்சலிட
ஆரம்ப த்தனர். சுமார் இரண்டு மணி
ேநரம் அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூச்சலிட்டனர்.
மக்கள் “எேபசுவன் ஆர்தமிஸ் ெபருைம
ெபாருந்தயவள்! எேபசுவன் ஆர்தமிஸ்
ெபருைம மிக்கவள்! ஆர்தமிஸ் ெபரியவள்!”
என்றனர்.
௩௫ நகர அலுவலன் மக்கைள அைமதயாக

இருக்குமாறு ேவண்டினான். அவன்,
“எேபசுவன் மக்கேள! ஆர்தமிஸ் ேதவயன்
ேதவாலயத்ைதயும் பரேலாகத்தலிருந்து
வழுந்த அவளது பரிசுத்தப் பாைறையயும்*
ெபற்ற நகரம் எேபசு என்பைத எல்லா
மக்களும் அறவர். ௩௬ இவற்ைற யாரும்
மறுக்க முடியாது. எனேவ நீங்கள்
அைமதயாக இருங்கள். முரட்டுத்தனமாக
எைதயும்ெசய்யாதீர்கள்
௩௭ “நீங்கள் இந்த மனிதர்கைள அைழத்து

வந்தருக்க றீர்கள். ஆனால் நமது ேதவக்கு
வ ேராதமாக அவர்கள் எதுவும் கூறவல்ைல.
அவள் ேதவாலயத்தலிருந்து அவர்கள்
எைதயும் தருடவல்ைல. ௩௮ நம்மிடம் நீத
வழங்கும் மன்றங்களும் நீத பத களும்

* ௧௯:௩௫: பரிசுத்தப் பாைற சாதாரணமான இது
ஒரு பாைற. ஆனால் மக்கள் இப்பாைற ஆர்தமிஸ் ேபால்
இருப்பதாக எண்ணிவணங்கனர்.
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இருக்கறார்கள். ெதெமத்த ரியுக்கும்,
ெதாழில் வல்லுநர்களுக்கும் எவருக்ேகனும்
அவர்களுக்கு எத ராக வழக்குகள்
இருக்கன்றனவா? அவர்கள்
நீத மன்றத்த ற்குப் ேபாக ேவண்டும்!
அங்ேக குற்றச்சாட்டுகைளயும் எத ர்
குற்றச்சாட்டுக்கைளயும்ைவக்கலாம்.
௩௯ “நீங்கள் ேபசேவண்டியது ேவறு

ஏேதனும் உள்ளதா? அப்படியானால்
மக்களின் நகரமன்றம் நமக்கருக்க றது.
அங்கு முடிெவடுக்கலாம். ௪௦ நான் இைத
ஏன் ெசால்க ேறன் என்றால் இன்று ஒருவன்
இந்தத் ெதால்ைலையப் பார்த்துவ ட்டு,
நாம் கலகத்ைத உண்டாக்குக ேறாம்
என்று கூறலாம். இந்தத் ெதால்ைலைய
நம்மால் வளக்க முடியாது, ஏெனனில்
இக்கூட்டத்த ற்கு உண்ைமயான காரணம்
எதுவும் இல்ைல” என்றான். ௪௧ நகர
அலுவலன் இவற்ைறக் கூறய பறகு,
அவன் மக்கைள வீடுகளுக்குச் ெசல்லுமாறு
கூறனான். எல்லா மக்களும்கைலந்தார்கள்.

௨௦
மக்கேதானியா, க ரீஸில்பவுல்
௧ ெதால்ைல நீங்கயேபாது பவுல்

சீஷர்கைளத் தன்ைன வந்து பார்க்குமாறு
அைழத்தான். அவன் அவர்களுக்கு
ஆறுதல் ெமாழிகைளக் கூற ,பன் வைட
ெபற்றான். பவுல் மக்கேதானியா
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நாட்டிற்குத் தன் பயணத்ைதத் துவக்கனான்.
௨ மக்கேதானியாவற்குச் ெசன்ற வழியல்
பல இடங்களில் தங்க சீஷர்கைள
பலப்படுத்துவதற்குப் பல காரியங்கைள
அவர்களுக்குக் கூறனான். பன் பவுல்
க ரீைச அைடந்தான். ௩ அவன் அங்கு
மூன்று மாதங்கள் தங்கனான். அவன்
ச ரியாவுக்குக் கடற்பயணம் ெசய்வதற்குத்
தயாராக க்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால்
சல யூதர்கள் அவனுக்ெகத ராகத் த ட்டம்
வகுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். எனேவ பவுல்
மக்கேதானியா வழியாக ச ரியாவுக்குத்
தரும்ப ப் ேபாக முடிவு ெசய்தான்.
௪ ச ல மனிதர்கள் அவேனாடிருந்தனர்.
அவர்கள் ெபேரயா நகரத்ைதச் ேசர்ந்த
ேசாபத்தர், ெதசேலானிக்கா நகரத்தன்
அரிஸ்தர்க்கு மற்றும் ெசக்குந்து, ெதர்ெப
நகரின் காயு, தீேமாத்ேதயு, ஆசயாவன்
இரண்டு மனிதர்களான தீக க்குவும்,
துேராப்பீமும் ஆவர். ௫ பவுலுக்கு முன்னேர
இம்மனிதர்கள் ெசன்றனர். துேராவா நகரில்
அவர்கள் எங்களுக்காகக் காத்தருந்தனர்.
௬ புளிப்ப ல்லாத அப்பத்தன் பண்டிைகக்குப்
ப றகு நாங்கள் பலிப்ப நகரத்தலிருந்துகடற்
பயணமாகச்ெசன்ேறாம். ஐந்துநாட்களுக்குப்
ப றகு துேராவாவல் இம்மனிதர்கைள
நாங்கள் சந்த த்ேதாம். அங்கு ஏழு நாட்கள்
தங்க ேனாம்.
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துேராவாவல்பவுல்
௭ கர்த்தரின் தருவருந்ைத* உண்பதற்காக

நாங்கள் அைனவரும் வாரத்தன் முதல்
நாளாகய ஞாயறு அன்று கூடிேனாம்.
பவுல் கூட்டத்தல் ேபசனான். மறுநாள்
அங்கருந்து ெசல்லத் த ட்டமிட்டான்.
நள்ளிரவு வைரக்கும் பவுல் ெதாடர்ந்து
ேபச க்ெகாண்ேடயருந்தான். ௮ நாங்கள்
எல்ேலாரும் மாடியலுள்ள அைறயல்
கூடியருந்ேதாம். அைறயல் பல வளக்குகள்
ஒளி வீச க்ெகாண்டிருந்தன. ௯ ஐத்தீகு
என்னப்பட்ட இைளஞன் ஜன்னலில்
அமர்ந்தருந்தான். பவுல் ெதாடர்ந்து ேபச க்
ெகாண்ேடயருந்தான். ஐத்தீகுமிக,மிகதூக்க
கலக்கமுற்றான். கைடச யல் அவன் தூங்க ,
ஜன்னலிலிருந்து வழுந்தான். மூன்றாம்
மாடியலிருந்து அவன் கீேழ வழுந்தான்.
மக்கள் ெசன்று அவைனத் தூக்கயேபாது
அவன்இறந்துவ ட்டிருந்தான்.
௧௦பவுல்ஐத்தீகுவ டம்இறங்க ச் ெசன்றான்.

அவன் முழங்காலிட்டு ஐத்தீகுைவ கட்டித்
தழுவனான். பவுல் ப ற வசுவாச கைள
ேநாக்க , “கவைலப்படாதீர்கள். அவன்
இப்ேபாது உய ேராடிருக்க றான்” என்றான்.
௧௧ பவுல் மீண்டும் மாடிக்குச் ெசன்றான்.
அவன் அவர்கேளாடு அப்பத்ைதப்

* ௨௦:௭: கர்த்தரின் தருவருந்து. இேயசு தன்
சீஷர்களுக்குத் தன்ைன நைனவுெகாள்வதற்காகக்
ெகாடுத்தஉணவு. லூக்கா 22:14-20.
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ப ட்டு உண்டான். பவுல் அவர்கேளாடு
நீண்ட ேநரம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் ேபச முடித்தேபாது அத காைலப்
ெபாழுதாகயருந்தது. பன் பவுல் புறப்பட்டுப்
ேபானான். ௧௨ மக்கள் இைளஞைன
வீட்டிற்குள் எடுத்துச்ெசன்றனர். அவன்
உயேராடிருந்தான். மக்கள் மிகவும் ஆறுதல்
அைடந்தனர்.

மிேலத்துவுக்குப் பயணம்
௧௩ஆேசாநகருக்குநாங்கள்கடல்வழியாகப்

பயணமாேனாம். நாங்கள் பவுலுக்கு
முன்பாகேவ முதலாவதாக அங்கு
ெசன்ேறாம். ஆேசாவல் பவுல் எங்கைளச்
சந்த த்து அங்குள்ள கப்பலில் எங்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாள்ளத் த ட்டமிட்டான். பவுல்
ஆேசாவற்கு நலத்தன் வழியாகப் பயணம்
ெசய்ய வரும்பயதால் இவ்வாறு ெசய்யும்படி
எங்களுக்குக் கூறனான். ௧௪ பன்னர்
பவுைல நாங்கள் ஆேசாவல் சந்த த்ேதாம்.
அங்கு அவன் எங்கேளாடு கப்பலின்ேமல்
வந்தான். நாங்கள் எல்ேலாரும்
மித்த ேலேன நகருக்குச் ெசன்ேறாம்.
௧௫மறுநாள் நாங்கள் மித்த ேலேனயலிருந்து
கடற்பயணமாேனாம். கீயுதீவன்
அருேகயுள்ள ஓரிடத்த ற்கு வந்ேதாம்.
மறுநாள் சாேமாஸ் தீவற்கு நாங்கள்
கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம். ஒரு நாள்
கழித்து, மிேலத்து நகரத்த ற்கு வந்ேதாம்.
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௧௬ எேபசுவல் தங்கேவண்டாெமன்று
பவுல் ஏற்ெகனேவ முடிெவடுத்தருந்தான்.
ஆசயாவல் நீண்ட காலம் தங்க
அவன் வரும்பவல்ைல. முடிந்தால்
ெபந்ெதேகாஸ்து† நாளில் எருசேலமில்
இருக்க வரும்பயதால் அவன்
அவசரப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.

எேபசுமூப்பர்களுடன்பவுல்
௧௭ மிேலத்துவலிருந்து பவுல் ஒரு

ெசய்தைய எேபசுவுக்கு அனுப்பனான்.
எேபசு சைபயன் மூப்பைரத் தன்னிடம்
வருமாறுஅவன்அைழத்தான்.
௧௮ மூப்பர்கள் அவனிடம் வந்தெபாழுது

பவுல் அவர்கைள ேநாக்க , “நான்
ஆசயாவுக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்து என்
வாழ்க்ைகையக் குறத்து நீங்கள் அறவீர்கள்.
நான் உங்கேளாடிருந்த காலம் முழுவதும்
நான் வாழ்ந்த வைகையயும் நீங்கள்
அறவீர்கள். ௧௯ யூதர்கள் அடிக்கடி எனக்கு
எத ராகக் காரியங்கைளத் த ட்டமிட்டனர்.
இது எனக்குத் துன்பங்கைளத் தந்தது.
நான் அடிக்கடி அழுேதன். ஆனால் மிகப்
பணிவாக எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்ேதன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
௨௦ உங்களுக்கு மிகவும் ச றந்தைதேய
நான் எப்ேபாதும் ெசய்ேதன். இேயசுைவக்

† ௨௦:௧௬: ெபந்ெதேகாஸ்து ேகாதுைம அறுவைட நாைள
யூதர்கள்வழாவாகக்ெகாண்டாடுவர்.
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குறத்த நற்ெசய்தைய உங்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாகக் கூற ேனன். வீடுகளிலும்
உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதன். ௨௧ தங்கள்
இருதயங்கைள மாற்ற , ேதவனுக்கு ேநராகத்
தரும்பும்படி, யூதரும் க ேரக்கருமாகய
எல்லா மக்களுக்கும் நான் கூற ேனன்.
நமது கர்த்தராக ய இேயசுவல் நம்ப க்ைக
ைவக்குமாறு அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ெசான்ேனன்.
௨௨ “ஆனால் இப்ேபாது பரிசுத்த

ஆவயானவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
எருசேலமுக்கு நான் ேபாக ேவண்டும்.
எனக்கு அங்கு என்ன ேநருெமன்று எனக்குத்
ெதரியாது. ௨௩ துன்பமும் சைறயும்
எருசேலமில் எனக்காக காத்தருப்பைத
பரிசுத்த ஆவயானவர் ஒவ்ெவாரு நகரிலும்
கூறுவைத மட்டும் அற ேவன். ௨௪ நான்
எனது உயைரப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல.
நான் பந்தயத்ைத முடிக்க ேறன் என்பதும்
ேதவனுைடய கருைபையப் பற்றய
நற்ெசய்தைய மக்களுக்குச் ெசால்லுமாறு
கர்த்தராக ய இேயசு எனக்குக் ெகாடுத்த
ேவைலைய முடிக்க ேறன் என்பதும்
முக்கயமானைவ.
௨௫ “இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக்

ேகளுங்கள். என்ைன உங்களில் ஒருவரும்
தரும்பவும் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தைய
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நான் உங்கேளாடிருந்த ேபாெதல்லாம்
உங்களுக்குக் கூற ேனன். ௨௬ எனேவ
நான் உறுதயாயருக்க ற ஒன்ைறக்
குறத்து இன்று உங்களுக்குக் கூற முடியும்.
உங்களில் சலர் இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால்
ேதவன் என்ைனக் குற்றம் சாட்டமாட்டார்.
௨௭ நீங்கள் அற ந்துெகாள்ளேவண்டுெமன
ேதவன் வரும்பய அைனத்ைதயும்
உங்களுக்குக் கூற ேனன். எைதயும் வ ட்டு
ைவக்கவல்ைல என்பதால் இைத நான்
ெசால்ல முடிக றது. ௨௮ உங்களுக்காகவும்
ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த எல்லா
மக்களுக்காகவும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
அவரதுமந்ைதையக்கவனிக்கும்ேவைலைய
பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். ேதவனின்
சைபக்கு நீங்கள் ேமய்ப்பர்கைளப்ேபால்
இருக்க ேவண்டும். ேதவன் தமது
ெசாந்த இரத்தத்தால் வாங்கய சைப
இது. ௨௯ நான் ப ரிந்த பன் உங்கள்
குழுவல் சல மனிதர்கள் வருவார்கள்
என்பைத அற ேவன். அவர்கள் ெகாடிய
ஓநாய்கைளப் ேபால் இருப்பார்கள். அவர்கள்
மந்ைதைய அழிக்க முயல்வர். ௩௦ ேமலும்
உங்கள் ெசாந்தக் குழுவன் மனிதர்களும்
ேமாசமான தைலவராக மாறுவர். அவர்கள்
தவறான ேபாதைனகைளப் ேபாத க்கத்
ெதாடங்குவர். உண்ைமைய வ ட்டு
வலக இேயசுவன் சீஷர்கள் சலைரத்
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தம்ைமப் பன்பற்றுமாறு ெசய்வார்கள்.
௩௧ எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்!
எப்ேபாதும் இைத நைனவுகூருங்கள். நான்
உங்கேளாடு மூன்று ஆண்டுகள் இருந்ேதன்.
இக்காலத்தல் நான் உங்கைள எச்சரிப்பைத
நறுத்தவல்ைல. நான் இரவும் பகலும்
உங்களுக்கு உபேதச த்ேதன். நான் அடிக்கடி
உங்களுக்காகஅழுேதன்.

௩௨ “நான் இப்ேபாது உங்கைள ேதவனுக்கு
நயமம் ெசய்க ேறன். உங்கைள
பலப்படுத்தக் கூடிய ேதவனுைடய
கருைபையப் பற்றய ேதவனுைடய
ெசய்தையச் சார்ந்தருக்க ேறன். ேதவன்
தனது பரிசுத்த மக்கள் எல்ேலாருக்கும்
ெகாடுக்கும் ஆசீர்வாதத்ைத இந்தச்
ெசய்த உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.
௩௩ நான் உங்கேளாடிருந்தேபாது,
ப றருைடய பணத்ைதேயா வைல உயர்ந்த
ஆைடகைளேயா வரும்பவல்ைல. ௩௪ எனது
ேதைவகைளப்பூர்த்த ெசய்துெகாள்வதற்கும்,
என்ேனாடிருந்தமக்களின்ேதைவகளுக்காகவும்
எனதுைககைளக்ெகாண்ேடநான்எப்ேபாதும்
உைழத்ேதன் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். ௩௫ நான் ெசய்தைதப் ேபாலேவ
நீங்களும் உைழத்து எளிய மக்களுக்கு உதவ
ேவண்டுெமன எப்ேபாதும் உங்களுக்குச்
சுட்டிக் காட்டிேனன். கர்த்தராக ய இேயசுவன்
வார்த்ைதகைள நைனவு கூருவதற்கு
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உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதன். ‘நீங்கள்
ஒன்ைறப் ெபறும் ேவைளையக் காட்டிலும்
ப றருக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாேத மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள்’என்றுஇேயசுகூறனார்”என்றான்.
௩௬ இவ்வஷயங்கைளக் கூற முடித்த

பன்னர், பவுல் எல்ேலாருடனும்
முழங்காலிட்டுப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
௩௭-௩௮ அங்கு அழுகன்ற ெபரும் சத்தம்
இருந்தது. பவுல் மீண்டும், அவர்கள்
தன்ைனப் பார்க்கமாட்டார்கள் என்று
கூறயதால் அம்மனிதர்கள், மிகவும்
வருத்தமுடனிருந்தார்கள். அவர்கள் பவுைலக்
கட்டிக்ெகாண்டு, முத்தம் ெகாடுத்தனர்.
அவைன வழியனுப்புவதற்காக அவேனாடு
கப்பல்வைரக்கும்ெசன்றனர்.

௨௧
பவுல்எருசேலமுக்குப் ேபாக றான்
௧நாங்கள்அைனவரும்மூப்பர்களிடமிருந்து

வைடெபற்ேறாம். பன் கடற்பயணம்
துவங்க ேனாம். ேநராகக் ேகாஸ் தீவற்குச்
ெசன்ேறாம். மறுநாள் ேராது தீவற்குச்
ெசன்ேறாம். ேராதுவலிருந்து நாங்கள்
பத்தாராவுக்குப் ேபாேனாம். ௨ சீப்புரு
பகுத க்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்த கப்பல்
ஒன்ைற பத்தாராவல் கண்ேடாம். நாங்கள்
அக்கப்பலில்ஏற , கடலில்பயணப்பட்ேடாம்.
௩ சீப்புரு தீவனருேக நாங்கள் கடற்பயணம்

ெசய்ேதாம். வடதைசயல் நாங்கள்
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அைதப்பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் நாங்கள்
அங்கு நற்கவல்ைல. நாங்கள் ச ரியா
நாட்டிற்குப் பயணமாேனாம். தீரு நகரத்தல்
சல சரக்குகைள இறக்கும் ெபாருட்டு கப்பல்
நறுத்தப்பட்டது. ௪ தீருவல் சீஷர்கள்
சலைரக் கண்ேடாம். அவர்கேளாடு ஏழு
நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம். பரிசுத்த
ஆவயானவர் அவர்களுக்குக் கூறயதன்படி,
அவர்கள் பவுைல எருசேலமுக்குப்
ேபாகாதபடி எச்சரித்தனர். ௫ ஆனால்
எங்கள் சந்த ப்ப ற்குப் பன் நாங்கள்
புறப்பட்ேடாம். எங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்ேதாம். இேயசுவன் சீஷர்கள்
எல்ேலாரும், ெபண்களும், குழந்ைதகளும்
கூட எங்கேளாடு நகருக்கு ெவளிேய வந்து
எங்களுக்கு வைட ெகாடுக்க வந்தனர்.
கடற்கைரயல் நாங்கள் முழங்காலிட்டுப்
ப ரார்த்தைன ெசய்ேதாம். ௬ பன் நாங்கள்
வைட ெபற்று கப்பலில் ஏற ேனாம். சீஷர்கள்
வீட்டிற்குச்ெசன்றனர்.

௭ தீருவலிருந்து நாங்கள் எங்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து ப த்ெதாேலாமாய்
நகருக்குச் ெசன்ேறாம். அங்கு
நாங்கள் சேகாதரர்கைள வாழ்த்த ேனாம்,
அவர்கேளாடு ஒரு நாள் தங்கயருந்ேதாம்.
௮ மறுநாள் நாங்கள் ப த்ெதாேலாமாைய
வ ட்டுப் புறப்பட்டு ெசசரியா நகரத்த ற்குப்
ேபாேனாம். நாங்கள் பலிப்புவன்



அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௯ cliv அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௧௩

வீட்டிற்குச் ெசன்று, அவேனாடு தங்க ேனாம்.
நற்ெசய்தையக் கூறும் ேவைலைய பலிப்பு
ெசய்து வந்தான். ஏழு உதவயாளரில்
அவனும் ஒருவன். ௯ அவனுக்குத்
தருமணமாகாத நான்கு ெபண்கள்
இருந்தனர். தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரம்
அப்ெபண்களுக்குஇருந்தது.
௧௦ பல நாட்கள் நாங்கள் அங்கருந்த

ப றகு அகபு என்னும் தீர்க்கதரிச
யூேதயாவலிருந்து வந்தான். ௧௧ அவன்
எங்களிடம் வந்து பவுலின் கச்ைசைய*
வாங்கனான். பன்பு அகபு அக்கச்ைசயால்
தனது ைககைளயும் கால்கைளயும்
கட்டினான். அகபு, “இக்கச்ைசையக் கட்டுக ற
மனிதைன இவ்வாேற எருசேலமில் யூதர்கள்
கட்டுவார்கள். பன் அவைன யூதரல்லாத
மனிதரிடம் ஒப்பைடப்பார்கள் என்று
பரிசுத்த ஆவயானவர் எனக்குக் கூறுகறார்”
என்றான்.
௧௨ நாங்கள் எல்ேலாரும் இந்த

வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடாம். எனேவ
நாங்களும் இேயசுவன் உள்ளூர் சீஷர்களும்
எருசேலமுக்குப் ேபாக ேவண்டாெமன்று
பவுைலக் ெகஞ்ச ேனாம். ௧௩ஆனால் பவுல்,
“ஏன் நீங்கள் அழுதுெகாண்டிருக்க றீர்கள்?
ஏன் என்ைன இத்தைன கவைல ெகாள்ளச்

* ௨௧:௧௧: கச்ைச பவுலின் கச்ைச. அகபு எருசேலமில்
உள்ள யூதர்கள் பவுைலக் ைகது ெசய்வார்கள் என்று
தீர்க்கதரிசனம்கூறனான்.



அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௧௪ clv அப்ேபாஸ்தலர்௨௧:௧௮

ெசய்க றீர்கள்? நான் எருசேலமில்
கட்டப்படுவதற்குத் தயாராக இருக்க ேறன்.
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்த ற்காக
இறப்பதற்கும் நான் தயாராக உள்ேளன்”
என்றான்.
௧௪ பவுைல வற்புறுத்த அவைன

எருசேலமுக்குப் ேபாகாதருக்கச் ெசய்ய
எங்களால் இயலவல்ைல. எனேவ அவைன
ேவண்டுவைத நாங்கள் நறுத்தவ ட்டு,
“கர்த்தர் வரும்புவது நடக்கட்டும் என்று
நாங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம்”
என்ேறாம்.
௧௫ இதன் பறகு நாங்கள் தயாராக

எருசேலமுக்குப் புறப்பட்ேடாம்.
௧௬ ெசசரியாவலுள்ள சீஷர்களில்
சலர் எங்கேளாடு ெசன்றனர். இந்தச்
சீஷர்கள் ெசசரியாவலிருந்த எங்கைள
சீப்புருவலிருந்து வந்த மினாேசானின்
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். முதன்
முதலாக இேயசுவன் சீஷர்களாக
மாறயவர்களில் இந்த மினாேசானும்
ஒருவன். நாங்கள்அவேனாடுதங்கும்படியாக
அவர்கள் எங்கைள அவனது வீட்டிற்கு
அைழத்துச்ெசன்றனர்.

பவுல்யாக்ேகாைபச் சந்த த்தல்
௧௭ எருசேலமிேல வசுவாச கள் எங்கைளக்

கண்டு, சந்ேதாஷம் அைடந்தனர்.
௧௮ மறுநாள் பவுல் யாக்ேகாைபக் காண
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எங்கேளாடு வந்தான். எல்லா மூப்பர்களும்
அங்கருந்தனர். ௧௯ பவுல் அவர்கள்
எல்ேலாைரயும் வாழ்த்தனான். யூதரல்லாத
மக்கள் மத்தயல் பல காரியங்கைளச்
ெசய்வதற்கு ேதவன் அவைன எவ்வாறு
பயன்படுத்தனார் என்பைத அவன்
அவர்களுக்குக் கூறனான். ேதவன் அவன்
மூலமாகச் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அவன்
அவர்களுக்குச்ெசான்னான்.
௨௦ மூப்பர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டேபாது,

அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்தனர்.
பன் அவர்கள் பவுைல ேநாக்க ,
“சேகாதரேர, ஆயரக்கணக்கான யூதர்கள்
வசுவாச களாக மாறயைத நீங்கள்
பார்க்க முடிக றது. ஆனால் அவர்கள்
ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவைத
முக்கயமானதாக நைனக்கறார்கள்.
௨௧ உங்கள் ேபாதைனையக் குறத்து
இந்த யூதர்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள்.
யூதர்கள் அவர்கள் பள்ைளகளுக்கு
வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டாெமன்றும்,
யூத வழக்கங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டாம்
எனவும்நீர்கூறுவதாகக் ேகட்டிருக்க றார்கள்.
௨௨ “நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்? நீர்

வந்தருப்பைத இங்குள்ள யூத வசுவாச கள்
அற ந்துெகாள்வர். ௨௩ எனேவ நீங்கள்
ெசய்ய ேவண்டியைத நாங்கள் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறாம். எங்களுடனிருப்ேபாரில்
நான்கு ேபர் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுத
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அளித்துள்ளனர். ௨௪ இம்மனிதர்கைள
உங்கேளாடு அைழத்துச் ெசன்று அவர்களின்
தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கல் பங்கு
ெபறுங்கள். அவர்கள் ெசலைவ ஏற்றுக்
ெகாள்ளுங்கள். எனேவ அவர்கள் தங்கள்
தைல முடிைய சைரத்துக்ெகாள்ள† முடியும்.
இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கைளப்பற்ற
அவர்கள் ேகள்வப்பட்ட வஷயங்கள்
ெபாய்யானைவ என்று அது எல்ேலாருக்கும்
நரூப த்துக் காட்டும். உங்கள் ெசாந்த
வாழ்க்ைகயல் ேமாேசயன் சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிக றீர்கள் என்பைத அவர்கள்
காண்பார்கள்.
௨௫ “யூதரல்லாத வசுவாச களுக்கு நாங்கள்

ஏற்ெகனேவ ஒரு கடிதம் அனுப்பயுள்ேளாம்.
அக்கடிதம்,

‘வக்க ரகங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
உணைவஉண்ணாதீர்கள்.

இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள்,
ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள்,

பாலியல் ெதாடர்பான பாவங்கைளச்
ெசய்யாதீர்கள்’ என்று கூறற்று”
என்றார்கள்.

பவுல்ைகதுெசய்யப்படுக றார்

† ௨௧:௨௪: தைலமுடிையச் சைரத்துக்ெகாள்ள தங்கள்
ெபாருத்தைனமுடிந்துவ ட்டைதக்காட்டும்அைடயாளம்.
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௨௬ பன்பு பவுல் அந்த நான்கு
மனிதர்கைளயும் அவேனாடு அைழத்துச்
ெசன்றான். மறுநாள் பவுல்
தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கல் பங்ேகற்றான்.
பன் அவன் ேதவாலயத்துக்குச் ெசன்றான்.
தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கு முடிய ேவண்டிய
காலத்ைதப் பவுல் ப றருக்கு அறவத்தான்.
கைடச நாளில்ஒவ்ெவாருமனிதனுக்காகவும்
ஒருகாணிக்ைகெகாடுக்கப்படும்.
௨௭ ஏழு நாட்களும் முடிவைடயும்

காலம் ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
ஆசயாவலுள்ள யூதர்களில் சலர்
பவுைல ேதவாலயத்தல் கண்டனர்.
அவர்கள் எல்லா மக்களிடமும் குழப்பம்
வைளவத்தனர். அவர்கள் பவுைலப்
ப டித்தனர். ௨௮ அவர்கள் உரக்க, “யூத
மனிதேர, எங்களுக்கு உதவுங்கள்!
ேமாேசயன் சட்டத்ைத எத ர்க்கவும்
நம் மக்களுக்கும் ேதவாலயத்துக்கும்
எத ராகவும் பலவற்ைறயும் கற்ப க்கன்ற
மனிதன் இவன்தான். இம்மனிதன் எல்லா
இடங்களிலுமுள்ள எல்லா மனிதருக்கும்
இவ்வஷயங்கைள உபேதச க்கன்றான்.
இப்ேபாது ேதவாலயத்துக்கு உள்ேள சல
க ேரக்க மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
வந்தருக்க றான். இத்தூய ஸ்தலத்ைதத்
தூய்ைமயழக்கச் ெசய்தருக்க றான்!”
என்றார்கள். ௨௯ பவுேலாடு துேராப்பீமுைவ
எருசேலமில் பார்த்ததால் யூதர்கள்
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இைதச் ெசான்னார்கள். எேபசுவலுள்ள
துேராப்பீமு ஒரு க ேரக்கன். பவுல் அவைன
ேதவாலயத்துக்குள் அைழத்துச் ெசன்றான்
என்றுயூதர்கள்எண்ணினர்.
௩௦ எருசேலமின் எல்லா மக்களும்

நைலகுைலந்தார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும்
ஓடிப் பவுைலப் ப டித்தனர். ேதவாலயத்துக்கு
ெவளிேய அவைன இழுத்து வந்தனர்.
உடேன கதவுகள் மூடப்பட்டன. ௩௧ மக்கள்
பவுைலக் ெகால்ல முயற்ச த்தனர்.
எருசேலமிலுள்ள ேராமப் பைட அத காரி
நகரம் முழுவதும் ெதால்ைல அைடந்துள்ளது
என்ற ெசய்தையப் ெபற்றான். ௩௨ உடேன
அவன் மக்கள் கூடியருந்த இடத்த ற்கு
ஓடினான். அவன் வீரர்கைளயும் பைட
அத காரிகைளயும் தன்னுடன் அைழத்து
வந்தான். மக்கள் அதகாரிகைளயும்
வீரர்கைளயும் கண்டனர். எனேவ பவுைல
அடிப்பைதநறுத்தனர்.
௩௩ அதகாரி பவுலிடம் ெசன்று

அவைனக் ைகது ெசய்தான். இரண்டு
வலங்குகளால்பவுைலக்கட்டுமாறுஅதகாரி
வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். பன்
அதகாரி, “இம்மனிதன் யார்? இவன்
ெசய்த தவறு என்ன?” என்று ேகட்டான்.
௩௪ அங்கருந்ேதாரில் ச லர் ஒன்ைறக்
கூக்குரலிடவும் ப றர் ேவெறான்ைறக்
கூக்குரலிடவும் ெசய்தனர். குழப்பமாகவும்,
கூச்சலாகவும் இருந்தைமயால் அத காரி
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நடந்த உண்ைமைய அறந்துெகாள்ள
முடியவல்ைல. எனேவ அதகாரி
வீரர்களிடம் பவுைலப் பைடக்கூடத்துக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டு ெசல்லுமாறு
கூறனான். ௩௫-௩௬ எல்லா மக்களும்
அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தனர். வீரர்கள்
படிகளினருேக வந்தேபாது, அவர்கள் பவுைல
சுமக்க ேவண்டியதாய ற்று. மக்கள்அவைனக்
காயப்படுத்த முைனந்ததால் அவனது
பாதுகாப்ப ற்காக அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்தனர். மக்கள் உரக்க, “அவைனக்
ெகால்லுங்கள்” என்றுகத்தனர்.
௩௭ வீரர்கள் பவுைலப் பைடக்கூடத்த ற்குள்

ெகாண்டுெசல்லத் தயாராயனர். ஆனால்
பவுல் அதகாரிய டம் ேபசனான். பவுல்,
“நான் உங்கேளாடு சலவற்ைறப் ேபசலாமா?”
என்று ேகட்டான். அதகாரி, “நீ க ேரக்க
ெமாழி ேபசுக றாயா? ௩௮ அப்படியானால்
நான் நைனத்தது ேபான்ற மனிதன் அல்ல
நீ. சமீபத்தல் அரசுக்கு எத ராகத் ெதால்ைல
ஏற்படுத்தய எக ப்தய மனிதன் என்று நான்
எண்ணிேனன். எக ப்தயமனிதன்நாலாய ரம்
ெகாைலயாளிகைள பாைலவனத்தற்குக்
கூட்டிச்ெசன்றான்” என்றான்.
௩௯ பவுல், “இல்ைல நான் தர்சுைவச்

ேசர்ந்த யூத மனிதன். தர்சு சலிசயா நாட்டில்
உள்ளது. அம்முக்கயமான நகரின் குடிமகன்
நான். தயவு ெசய்து நான் மக்களிடம் ேபச
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அனுமதயுங்கள்” என்றான்.
௪௦ பவுல் மக்களிடம் ேபச அத காரி

அனுமத த்தான். எனேவ பவுல் படிகளில்
ஏற நன்றான். மக்கள் அைமதயாக
இருக்கும்படியாகக் ைககளால் ைசைக
ெசய்தான். மக்கள் அைமதயைடந்ததும்
பவுல் அவர்கேளாடு ேபசனான். அவன்
யூதெமாழிையப் பயன்படுத்தனான்.

௨௨
பவுல்மக்கேளாடு ேபசுக றான்
௧பவுல், “எனதுசேகாதரர்கேள! தந்ைதயேர!

நான் கூறுவைதக் ேகளுங்கள், நான்
என் சார்பான நயாயங்கைள உங்கள்
முன்ைவக்க ேறன்” என்றான்.
௨பவுல்யூதெமாழியல்ேபசுவைதயூதர்கள்

ேகட்டார்கள். எனேவ அவர்கள் ேமலும்
அைமதயாயனர். பவுல்,
௩ “நான் ஒரு யூதன், நான் சலிசயா

நாட்டிலுள்ளதர்சுவல்ப றந்தவன். இந்நகரில்
வளர்ந்தவன். நான் கமாலிேயலின்*
மாணவன். நமது முன்ேனாரின் சட்டங்கைள
அவர் எனக்கு மிக நம்ப க்ைகயுடன்
ேபாத த்தார். நான் ேதவனுைடய
ேசைவயல், நீங்கள் எல்ேலாரும் இப்ேபாது
இருப்பைதப் ேபால், முைனந்து நன்ேறன்.
௪ இேயசுவன் வழிையப் பன்பற்றய

* ௨௨:௩: கமாலிேயல் பரிேசயர்களின் மிக முக்கயமான
ஆச ரியர். யூதமதகுருஅப். 5:34.
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மக்கைளத் தண்டித்ேதன். அவர்களில்
சலர் என் நமித்தமாகக் ெகால்லப்பட்டனர்.
நான் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
ைகது ெசய்ேதன். அவர்கைள சைறயல்
ைவத்ேதன்.
௫ “தைலைம ஆசாரியரும் முதய

யூதர்களின் சங்கமும் இது உண்ைம
என்பைத உங்களுக்குக் கூறமுடியும்!
ஒருமுைற இந்த அத காரிகள் என்னிடம் சல
கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தனர். அக்கடிதங்கள்
தமஸ்குவலுள்ள யூத சேகாதரர்களுக்கு
முகவரி இடப்பட்டிருந்தன. நான்
அங்கு இேயசுவன் சீஷர்கைளக் ைகது
ெசய்வதற்கும் தண்டைனக்காக அவர்கைள
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவரவும் ேபாய்க்
ெகாண்டிருந்ேதன்.

பவுலின்சாட்ச
௬ “ஆனால் தமஸ்குவற்கு நான்

ெசல்லும் வழியல் ஏேதா ஒன்று
எனக்கு ந கழ்ந்தது. நான் தமஸ்குைவ
ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தேபாது அது நண்
பகல் ேநரம். தீடீெரன்று என்ைனச் சுற்றலும்
வானிலிருந்து மிகுந்த ஒளி ப ரகாச த்தது.
௭ நான் தைரயல் வீழ்ந்ேதன். ஒரு குரல்
என்னிடம், ‘சவுேல, சவுேல, நீ ஏன் எனக்கு
இத்தீய காரியங்கைளச் ெசய்கன்றாய்?’
என்றது.
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௮ “நான், ‘ஆண்டவேர நீர் யார்?’ என்று
ேகட்ேடன், அக்குரல், ‘நான் நாசேரத்தன்
இேயசு. நீெகாடுைமப்படுத்துகறவன்நாேன’
என்றது. ௯ என்ேனாடிருந்த மனிதர்கள்
அக்குரைலக் ேகட்கவல்ைல. ஆனால்
அம்மனிதர்கள்ஒளிையக்கண்டார்கள்.
௧௦ “நான், ‘ஆண்டவேர, நான் என்ன

ெசய்யட்டும்?’ என்ேறன். கர்த்தராக ய இேயசு
பதலாக, ‘எழுந்து தமஸ்குவுக்குள் ேபா, நீ
ெசய்ய ேவண்டுெமன நான் த ட்டமிட்டுள்ள
அைனத்ைதயும் குறத்து அங்ேக உனக்கு
அறவக்கப்படும்’ என்றார். ௧௧ என்னால்
பார்க்கமுடியாதபடிக்கு, அப்ப ரகாசமான
ஒளி என்ைனக் குருடாக்க ற்று. எனேவ என்
மனிதர்கள் என்ைனத் தமஸ்குவுக்கு வழி
நடத்தனார்கள்.
௧௨ “தமஸ்குவல் அனனியா† என்னும்

ெபயருள்ள மனிதன் என்னிடம் வந்தான்.
அனனியா பக்த மான். அவன் ேமாேசயன்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவன். அங்கு
வாழ்ந்த யூதர்கள் அைனவரும் அவைன
மத த்தனர். ௧௩ அனனியா என் அருகல்
வந்து, ‘சேகாதரனாகய சவுேல, மீண்டும்
பார்ப்பாயாக’ என்றான். உடேன என்னால்
பார்க்கமுடிந்தது.
௧௪ “அனனியா என்னிடம், ‘நமது

முன்ேனார்களின்ேதவன்அவரதுத ட்டத்ைதத்

† ௨௨:௧௨: அனனியா அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகளில் மூன்று
ேபர்இேதெபயரில்உள்ளனர். அப். 5:1; 23:2.
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ெதரிந்துெகாள்வதற்கு உன்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேநர்ைமயானவைரக்
கண்டு அவரது வார்த்ைதகைள
அவரிடமிருந்து ேகட்பதற்காக அவர்
உன்ைனத் ெதரிந்துெகாண்டார். ௧௫ எல்லா
மக்களுக்கும்நீஅவரதுசாட்ச யாகஇருப்பாய்.
நீ பார்த்தைதயும் ேகட்டைதயும் மனிதருக்குக்
கூறுவாய். ௧௬ இப்ேபாது இன்னும்
காத்த ராமல் எழுந்தரு. ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள். உன் பாவங்கள் நீங்கக்
கழுவப்படு. உன்ைன இரட்ச ப்பதற்காக
இேயசுவன் மீது வசுவாசம் ெகாண்டு
இதைனச்ெசய்’ என்றான்.
௧௭ “ப ற்பாடு நான் எருசேலமுக்குத் தரும்ப

வந்ேதன். நான் ேதவாலய முற்றத்தல்
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது
ஒரு காட்சையக் கண்ேடன். ௧௮ நான்
இேயசுைவக் கண்ேடன். இேயசு என்னிடம்,
‘வைரவாகச் ெசயல்படு. இப்ேபாேத
எருசேலைம வ ட்டுச் ெசல். இங்குள்ள
மக்கள் என்ைனப்பற்றய உனது சாட்சைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்’ என்றார்.
௧௯ “நான், ‘ஆனால் கர்த்தாேவ,

நான் வசுவாச கைளச் சைறயல்
அைடத்தும் அவர்கைள அடித்துத்
துன்புறுத்தயவனுமாயருந்ேதன் என்பைத
மக்கள் அறவர். உங்களிடம் நம்ப க்ைக
ைவத்த மக்கைளத் ேதடி யூத ெஜப
ஆலயங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்ேறன்.
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௨௦ உங்கள் சாட்ச யாக ஸ்ேதவான்
ெகால்லப்பட்டேபாதுநான்அங்கருந்தைதயும்
மக்கள் அறவர். நான் அங்கு நன்று
ஸ்ேதவான் ெகால்லப்பட ேவண்டுெமன
ஆேமாத த்ேதன். அவைனக் ெகான்று
ெகாண்டிருந்தமனிதர்களின்அங்ககைளயும்
ைவத்தருந்ேதன்!’ என்ேறன்.
௨௧ “ஆனால் பன்னர் இேயசு என்ைன

ேநாக்க , ‘இப்ேபாது புறப்பட்டுச் ெசல். நான்
உன்ைனத் தூர இடங்களுக்கு யூதரல்லாத
மக்களிடம்அனுப்புேவன்’ என்றார்” என்றான்.
௨௨ யூதரல்லாத மக்களிடம் ெசல்வைதப்

பற்றய இக்கைடச வார்த்ைதகைளப்
பவுல் கூறயேபாது, மக்கள் கவனிப்பைத
நறுத்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் உரக்க,
“அவைனக்ெகால்லுங்கள். உலகத்தலிருந்து
அவைன ஒழித்துக்கட்டுங்கள். இப்படிப்பட்ட
ஒரு மனிதைன உய ர்வாழ வ டக்கூடாது”
என்றனர். ௨௩ அவர்கள் கூக்குரலிட்டு
தங்கள் அங்ககைளக் கழற்ற வீசனர்.
அவர்கள் புழுதைய அள்ளி வானத்தல்
வீசனர்.‡ ௨௪ அப்ேபாது அத காரி பவுைலப்
பைடக்கூடத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்லுமாறு
கட்டைளய ட்டான். பவுைல அடிக்குமாறு
வீரர்களுக்கு கூறனான். அவனுக்கு எத ராக
மக்கள் கூக்குரலிடுவதன் காரணத்ைதப்

‡ ௨௨:௨௩: புழுதைய அள்ளி வானத்தல் வீசனர்.
இம்முைறயல்அவர்கள்தமதுேகாபத்ைதக்காட்டினர்.
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பவுல் கூறேவண்டுெமன்று வரும்பனான்.
௨௫ எனேவ வீரர்கள் பவுைல அடிப்பதற்கு
முயலத் துவங்கனர். ஆனால் பவுல்
அங்கருந்த பைட அத காரிைய ேநாக்க ,
“தவறு ெசய்ததாக நரூப க்கப்படாத ஒரு
ேராமக் குடிமகைன அடிக்கும் உரிைம
உங்களுக்குஉண்டா?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ அதகாரி இைதக் ேகட்டேபாது,

கட்டைளயடுபவனிடம் ெசன்று இைதக்
குறத்துப் ேபசனான். அவன், “நீர் ெசய்வது
என்னெவன்று உமக்குத் ெதரியுமா?
இம்மனிதன் ஒரு ேராமக் குடிமகன்!”
என்றான்.
௨௭ அதகாரி பவுலிடம் வந்து, “ெசால், நீ

உண்ைமயாகேவ ேராமக் குடிமகனா?” என்று
ேகட்டான்.
பவுல் “ஆம்” என்றான்.
௨௮ அதகாரி, “நான் ேராமக் குடிமகன்

ஆவதற்கு மிகுந்த பணம் ெசலுத்த
ேவண்டியதாய ற்று” என்றான்.
ஆனால் பவுல், “நான் ப றப்பால் குடிமகன்”

என்றான்.
௨௯பவுைலக்ேகள்வ ேகட்பதற்குஅவைனத்

தயார் ெசய்துெகாண்டிருந்த மனிதர்கள்
உடேன அவைன வட்டு வலகனர். ேராமக்
குடிமகனான பவுைலக் கட்டியதால் அத காரி
பயந்தான்.

பவுலும்-யூதத்தைலவர்களும்
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௩௦ மறுநாள் யூதர்கள் பவுலுக்கு எத ராகப்
ேபசும் உறுதயான காரணத்ைதக் கண்டறய
அந்த அத காரி முடிவு ெசய்தான். எனேவ
தைலைம ஆசாரியைரயும் யூதர்கைளயும்
அைழத்து பவுலின் வலங்குகைளக் கழற்றக்
கட்டைளய ட்டான். பன் பவுைல ெவளிேய
அைழத்து வந்து, அக்கூட்டத்தன் முன்பாக
நறுத்தனான்.

௨௩
௧ யூத சங்கக் கூட்டத்தனைரப் பார்த்துப்

பவுல், “சேகாதரர்கேள! ேதவனுக்கு முன்பாக
நல்ல வைகயல் என் வாழ்க்ைகைய
வாழ்ந்தருக்க ேறன். சரிெயன்று
நான் நைனத்தைதேய எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௨ தைலைம ஆசாரியனான அனனியா
அங்கருந்தான். பவுல் கூறுவைதக் ேகட்ட
அனனியா, பவுலின் அருேக நன்ற மனிதைர
ேநாக்க ப் பவுலின் வாயல் அடிக்குமாறு
கூறனான். ௩ பவுல் அனனியாைவப்
பார்த்து, “ேதவன் உன்ைனயும் அடிப்பார்!
அழுக்கான சுவர் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்டது
ேபான்று நீ காணப்படுகறாய்! நீ
அங்கு அமர்ந்து ேமாேசயன் சட்டப்படி
என்ைன நயாயந்தீர்க்க றாய். ஆனால்
என்ைன அடிக்குமாறு அவர்களிடம்
கூறக்ெகாண்டிருக்க றாய். அது ேமாேசயன்
சட்டத்த ற்குஎத ரானது” என்றான்.
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௪ பவுலின் அருகல் நன்றருந்த
மனிதர்கள் அவைன ேநாக்க , “ேதவனுைடய
தைலைமஆசாரியனிடம் நீ இவ்வாறு
ேபசக்கூடாது. நீ அவைர அவமானப்படுத்த க்
ெகாண்டிருக்க றாய்!” என்றனர்.
௫ பவுல், “சேகாதரர்கேள, இம்மனிதன்

தைலைம ஆசாரியன் என்பது எனக்குத்
ெதரியாது. ேவதவாக்கயங்களில்
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது, ‘உன் மக்களின்
தைலவர்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறக்
கூறலாகாது’✡ என்று எழுதப்பட்டள்ளது”
என்றான்.
௬ அக்கூட்டத்தல் சலர் சதுேசயராகவும்,

ச லர் பரிேசயராகவும் இருந்தார்கள். எனேவ
பவுலுக்கு ஒரு ேயாசைன ஏற்பட்டது. அவன்
அவர்களிடம் உரக்க, “எனது சேகாதரேர,
நான் ஒரு பரிேசயன். எனது தந்ைதயும் ஒரு
பரிேசயர். மரணத்தலிருந்து மக்கள் எழுவர்
என்று நான் நம்புவதால் என்ைன இங்கு
நயாயந்தீர்க்கன்றனர்!” என்றான்.
௭ பவுல் இைதக்கூறயதும், சதுேசயருக்கும்

பரிேசயருக்கும் ெபரும் வாக்குவாதம்
ஏற்பட்டது. குழுவல் ஒரு ப ரிவைன
ஏற்பட்டது. ௮ (மக்கள் இறந்தப றகு,
மீண்டும் வாழ இயலாது என்று சதுேசயர்
நம்புக றார்கள். ேதவதூதர்கேளா, ஆவகேளா
இருப்பதல்ைல என்று சதுேசயர்கள்

✡ ௨௩:௫: யாத். 22:28-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபாத க்க றார்கள். ஆனால் பரிேசயர்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் நம்புக றார்கள்.)
௯ எல்லா யூதர்களும் உரக்கச் சத்தமிட
ஆரம்ப த்தனர். பரிேசயரான சல
ேவதபாரகர்கள் எழுந்து நன்று, இவ்வாறு
வவாத த்தனர், “நாங்கள் இந்த மனிதனிடம்
எந்தக் குற்றத்ைதயும் காணவல்ைல.
தமஸ்குவுக்கு வரும் வழியல் ேதவதூதேனா
ஆவேயா அவேனாடு ேபச யருக்க
ேவண்டும்!” என்றனர்.
௧௦ வவாதம் சண்ைடயாக மாற ற்று.

யூதர்கள் பவுைல நார் நாராகக்
க ழித்து வடுவார்கள் என்று அதகாரி
அஞ்சனான். எனேவ அவன் கீேழ ெசன்று
யூதர்களிடமிருந்துபவுைலவலக்க அைழத்து
வந்து பைடக் கூடத்தல் ைவத்தருக்குமாறு
வீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
௧௧ மறுநாள் இரவு கர்த்தர் பவுலின் அருேக

வந்து நன்றார். அவர், “ைதரியமாக இரு.
என்ைனக் குறத்து எருசேலமின் மக்களுக்கு
நீ கூறயருக்க றாய். நீ ேராமுக்கும் ெசன்று
அங்குள்ள மக்களுக்கு என்ைனக் குறத்துச்
ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.

பவுைலக்ெகால்லசலயூதர்களின்த ட்டம்
௧௨ மறுநாள் காைலயல் சல யூதர்கள்

ஒரு த ட்டம் வகுத்தனர். அவர்கள்
பவுைலக் ெகால்ல வரும்பனர். அவர்கள்
தங்களுக்குள் பவுைலக் ெகால்லும்
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மட்டும் உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல
என்று ஒரு சபதம் ெசய்துெகாண்டனர்.
௧௩ நாற்பது யூதர்களுக்கு ேமலாக
இச்சத த்த ட்டத்ைத வகுத்தனர். ௧௪ இந்த
யூதர்கள் தைலைம ஆசாரியரிடமும்
முதய யூதத் தைலவர்களிடமும் ெசன்று
ேபசனர். யூதர்கள், “நாங்கள் எங்களுக்குள்
ஒரு சபதம் ெசய்துள்ேளாம். பவுைலக்
ெகால்லும் மட்டும் உண்பேதா, உறங்குவேதா
இல்ைல என்று தீர்மானமாகச் சபதம்
பூண்டுள்ேளாம்! ௧௫ எனேவ நாங்கள்
ெசய்ய வரும்புவது இதுேவ, நீங்களும் யூதக்
குழுைவச் ேசர்ந்த எல்லாத் தைலவர்களும்
ேபார் அத காரிக்கு ஒரு ெசய்தைய
அனுப்புங்கள். பவுைல உங்களிடம்
அனுப்புமாறு அவ்வதகாரிக்குக் கூறுங்கள்.
பவுலிடம் இன்னும் அதகமான ேகள்வகள்
ேகட்க வரும்புவதாக அவ்வதகாரிக்குச்
ெசால்லுங்கள். அவன் இங்கு வரும்
வழியல் பவுைலக் ெகால்வதற்காக நாங்கள்
காத்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம்” என்றனர்.

௧௬ பவுலின் சேகாதரியன் மகன்
இத்த ட்டத்ைதப் பற்ற க் ேகள்வப்பட்டான்.
அவன் பைடக் கூடத்த ற்குச் ெசன்று,
இைதக் குறத்துப் பவுலுக்குக் கூறனான்.
௧௭ அப்ேபாது பவுல் பைட அத காரிகளில்
ஒருவைர அைழத்து அவைர ேநாக்க ,
“இவ்வைளஞைனஅதகாரிய டம்அைழத்துச்
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ெசல்லுங்கள். இவன் அவருக்கு ஒரு
ெசய்த ெசால்லேவண்டும்” என்றான்.
௧௮ எனேவ பைட அத காரி பவுலின்
சேகாதரியன் மகைன அதகாரிய டம்
அைழத்து வந்தான். அதகாரி “பவுல்
என்ற ைகத இவ்வைளஞைன உங்களிடம்
அைழத்து ெசல்லுமாறு கூறனான். அவன்
உங்களிடம் ஏேதா கூற ேவண்டுமாம்”
என்றான்.
௧௯ அதகாரி இைளஞைனக் ைகையப்

ப டித்து தனித்த ஓரிடத்த ற்கு அைழத்துச்
ெசன்றான். அவன் இைளஞைன ேநாக்க ,
“நீ என்னிடம் என்ன கூற வரும்புக றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
௨௦ இைளஞன், “பவுைல நாைளயச் சங்கக்

கூட்டத்த ற்கு அைழத்து வரும்படியாக
உங்கைளக் ேகட்பதற்கு யூதர்கள்
முடிெவடுத்துள்ளனர். அவர்கள் பவுலிடம்
சல வளக்கங்கைளக் ேகட்கவருப்பதாக
நீங்கள் நைனக்க ேவண்டுெமன
வரும்புகன்றனர். ௨௧ ஆனால் அவர்கைள
நம்பாதீர்கள் 40 ேபருக்கும் ேமலான
யூதர்கள் ஒளிந்தருந்து பவுைலக் ெகால்லக்
காத்தருப்பர். அவைனக் ெகால்லும்
வைரக்கும் உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல
என்று அவர்கள் சபதமிட்டுள்ளனர். உங்கள்
சம்மதத்த ற்காக இப்ேபாது அவர்கள்
தயாராகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்”
என்றான்.
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௨௨ அதகாரி இைளஞைன
அனுப்பவ ட்டான். அதகாரிஅவைனேநாக்க ,
“அவர்கள் த ட்டத்ைத எனக்குக் கூறயதாக
யாரிடமும்ெசால்லாேத” என்றான்.

ெசசரியாவ ற்குப் பவுல்அனுப்பப்படுதல்
௨௩ பன்பு அத காரி இரண்டு பைட

அத காரிகைள அைழத்தான். அவன்
அவர்கைள ேநாக்க , “ெசசரியாவுக்குப்
ேபாவதற்குச் சல மனிதர்கள்
ேவண்டும். இருநூறு பைட வீரர்கைள
ஆயத்தப்படுத்துங்கள். எழுபது குதைர
வீரர்கைளயும் இருநூறு ஈட்டிேயந்தய
வீரர்கைளயும் தயார்படுத்துங்கள். இன்ற ரவு
ஒன்பது மணிக்குப் புறப்படத் தயாராக
இருங்கள். ௨௪ பவுல் சவாரி ெசய்வதற்கும்
சல குதைரகைளப் ெபறுங்கள். ஆளுநர்
ெபலிக்ஸிடம் அவன் பாதுகாப்பாக
அனுப்பப்பட ேவண்டும்” என்றான்.
௨௫ அதகாரி ஒரு கடிதம் எழுதனான்.
அக்கடிதத்தன்வபரம்வருமாறு.

௨௬ களாடியஸ் ைலசயஸிடமிருந்து மிக
மாட்சைம மிக்க ஆளுநர் ெபலிக்ஸ்
அவர்களுக்கு,

வாழ்த்துக்கள்.
௨௭ யூதர்கள் இம்மனிதைனக் ைகப்பற்ற

அவைனக் ெகால்வதற்கு இருந்தார்கள்.
அவன்ஒருேராமக்குடிமகன்என்பைதநான்
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அறந்ேதன். எனேவ நான் எனது வீரேராடு
ெசன்று அவைனக் காப்பாற்ற ேனன்.
௨௮அவர்கள்ஏன்அவைனப்பழிக்க றார்கள்
என்பைத அற ந்துெகாள்ள வரும்ப ேனன்.
௨௯ எனேவ யூத சங்கத்த ற்கு முன்னால்
அவைனக் ெகாண்டு வந்ேதன்.
இதுேவ நான் கண்டது. தவறான
சல காரியங்கைளப் பவுல் ெசய்ததாக
யூதர்கள் கூறுகறார்கள். ஆனால்
அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் அவர்களது
ெசாந்த யூதவத கைளப் பற்றயது.
இந்த வஷயங்கள் எதுவும் சைறத்
தண்டைனக்ேகா மரண தண்டைனக்ேகா
ஏற்றைவஅல்ல. ௩௦ ச ல யூதர்கள் பவுைலக்
ெகால்லத் த ட்டமிடுக றார்கள் என்று
எனக்குச் ெசால்லப்பட்டது. எனேவ,
தாமத க்காமல் நான் அவைன உங்களிடம்
அனுப்புக ேறன். அவனுக்ெகத ரான
காரியங்கைள உங்களுக்குச் ெசால்லுமாறு
நான் அந்த யூதர்களுக்குச் ெசால்லி
இருக்க ேறன்என்பேத.

௩௧ அவர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட
காரியங்கைள வீரர்கள் ெசய்தனர்.
அன்ற ரவு அந்த பத்ரி நகரத்த ற்கு வீரர்கள்
பவுைலக் கூட்டிச் ெசன்றனர். ௩௨ மறு நாள்
குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள் பவுேலாடு
ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றனர். ஆனால்
மற்ற வீரர்களும் ஈட்டிேயந்தய வீரர்களும்
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எருசேலமிலுள்ள பைடக்கூடத்துக்குத்
தரும்பனர். ௩௩குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள்
ெசசரியாவுக்குள் நுைழந்து ஆளுநரிடம்
கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தனர். பன் பவுைல
அவரிடம்ஒப்பைடத்தனர்.
௩௪ ஆளுநர் கடிதத்ைதப் படித்தார். பன்

அவர் பவுைல ேநாக்க , “நீ எந்தப் பகுதையச்
ேசர்ந்தவன்?” என்று ேகட்டார். பவுல்
சலிசயாைவச்ேசர்ந்தவன்என்பைதஆளுநர்
அற ந்தார். ௩௫ ஆளுநர், “உன்மீது குற்றம்
சுமத்தயவர்கள் இங்கு வரும்ேபாது வழக்ைக
வ சாரிக்க ேறன்” என்றார். அரண்மைனயல்
பவுைல ைவத்தருக்கும் ெபாருட்டு ஆளுநர்
ஆைணகள் பறப்ப த்தார். (இக்கட்டிடம்
ஏேராதால்கட்டப்பட்டது)

௨௪
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு
௧ ஐந்து நாட்களுக்குப் ப றகு அனனியா

ெசசரியா நகரத்த ற்கு வந்தான். அனனியா
தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். ச ல
முதய யூதத் தைலவர்கைளயும் ெதர்த்துல்லு
என்னும் ெபயருள்ள வழக்கறஞைரயும்
அனனியாஅைழத்துவந்தருந்தான். ஆளுநர்
முன்னால் பவுல் மீது வழக்கு ெதாடுக்கும்
ெபாருட்டு அவர்கள் ெசசரியாவுக்குச்
ெசன்றார்கள். ௨ கூட்டத்த ற்கு முன்
பவுல் அைழக்கப்பட்டான். ெதர்த்துல்லு
குற்றச்சாட்டுகைள எடுத்துைரக்கத்
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துவங்கனான். ெதர்த்துல்லு, “மிகக்
கனம் ெபாருந்தய ெபலிக்ஸ் அவர்கேள!
உங்களால் எங்கள் மக்கள் மிகுந்த
அைமத ேயாடு வாழ்க றார்கள். உங்கள்
ஞானமான உதவயால் எங்கள் நாட்டில்
பல தவறான காரியங்கள் தருத்தப்பட்டு
வருகன்றன. ௩உங்களிடமிருந்துஇவற்ைறப்
ெபறுவதால் மிக நன்றயுைடயவர்களாக
இருக்க ேறாம். எல்லாஇடங்களிலும் நாங்கள்
அவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம். ௪ ஆனால்
உங்கள் ேநரத்ைத ேமலும் வீணாக்க நான்
வரும்பவல்ைல. எனேவ நான் சுருக்கமாகச்
ெசால்க ேறன். தயவு ெசய்து ெபாறுைமயாக
இருங்கள். ௫ இம்மனிதன் ெதால்ைலகைள
ஏற்படுத்துகறவன். உலகெமங்குள்ள
யூதர்களிடம் அைமதையக் குைலக்கறான்.
நசேரயக் குழுவன் தைலவன் இவன்.
௬-௮ ேமலும்அவன் ேதவாலயத்ைத நாசமாக்க
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ஆனால்
நாங்கள் அவைனத் தடுத்துவ ட்ேடாம்.
இக்குற்றச்சாட்டுகள் அைனத்தும்
உண்ைமயா என்பைத நீர் முடிவு கட்டலாம்.
நீேர அவனிடம் சல ேகள்வகைளக்
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ேகளும்”* என்றான். ௯ ப ற யூதர்களும்
ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள்,
“இைவயைனத்தும்உண்ைமேய!” என்றனர்.
பவுல் தனக்காக ெபலிக்ஸின் முன்பு

வழக்காடுதல்
௧௦ பவுல் ேபசுமாறு ஆளுநர் குற ப்ப ட்டார்.

எனேவ பவுல் பதலாக, “ஆளுநர்
ெபலிக்ஸ் அவர்கேள, இந்தத் ேதசத்தன்
நயாயாத பதயாக, நீண்ட காலமாக
நீங்கள் இருந்து வருகறீர்கள் என்பது
எனக்குத் ெதரியும். எனேவ நான்
உங்கள் முன்பு எனக்காக வழக்காடுவதல்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ௧௧ பன்னிரண்டு
நாட்களுக்கு முன்புதான் நான் எருசேலமுக்கு
வழிபடச் ெசன்ேறன். இது உண்ைமயா
என்று நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.
௧௨ என்ைனப் பழிக்க ற இந்த யூதர்கள் நான்
ஆலயத்தல் யாேராடும் வவாத ப்பைதப்
பார்க்கவல்ைல. நான் மக்களிடம்
ெதால்ைலையயும் வைளவக்கவல்ைல.
ெஜப ஆலயங்களிேலா, நகரத்தன்
ேவரிடங்களிேலா நான் வவாத க்கேவா,
ெதால்ைலவைளவக்கேவா ெசய்யவல்ைல.

* ௨௪:௬-௮: வாக்கயங்கள் சல க ேரக்கப் ப ரத களில்
66-8a ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. ‘நாங்கள் அவைன எங்கள்
ெசாந்தச் சட்டங்கள்மூலம்தண்டிக்கவரும்ப ேனாம். ஆனால்
ைலசயாஸ் வந்து அதகமாக வற்புறுத்த எங்களிடமிருந்து
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ைலசயாஸ் தன்
மக்களுக்குஎங்கைளக்குற்றம்சாட்ட கட்டைளய ட்டுள்ளான்.”
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௧௩இப்ேபாது எனக்ெகத ராக அவர்கள்கூறும்
குற்றச் சாட்டுகைள அவர்கள் நரூப க்க
முடியாது.
௧௪ “ஆனால் நான் உங்களுக்கு இைதச்

ெசால்ேவன். இேயசுவன் வழிையப்
பன்பற்றும்சீடனாகநான்நமதுமுன்ேனாரின்
ேதவைன வணங்குக ேறன். ௧௫ இந்த
யூதர்கள் ேதவனிடம் ெகாண்டுள்ள
நம்ப க்ைக, அதாவது நல்ேலாராயனும்
தீேயாராயனும் சரி எல்லா மக்களும்
மரணத்தனின்று எழுப்பப்படுவர் என்ற அேத
நம்ப க்ைக எனக்கும் உள்ளது. ௧௬ எனேவ
தான் ேதவனுக்கும் மனிதருக்கும் முன்பாக
நான் சரிெயன்று நம்புவைத எப்ெபாழுதும்
ெசய்யமுயல்க ேறன்.
௧௭ “பலகாலம் எருசேலமிலிருந்து

ெதாைலவல் வாழ்ந்து வந்ேதன்.
என் மக்களுக்குப் பணம் ெகாண்டு
வரவும் காணிக்ைக ெசலுத்தவும்
நான் அங்குத் தரும்ப ச் ெசன்ேறன்.
௧௮ ேதவாலயத்தல் நான் இைதச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது சல யூதர்கள்
என்ைனக் கண்டனர். சுத்தப்படுத்தும்
பண்டிைகைய† முடித்ேதன். நான் எந்தக்
ெதால்ைலையயும் ஏற்படுத்தவல்ைல.
என்ைன சுற்ற எந்தக்கூட்டமும் ேசரவல்ைல.
௧௯ ஆசயாவலுள்ள சல யூதர்கள்

† ௨௪:௧௮: சுத்தப்படுத்தும் பண்டிைக யூதர்கள் நசேரய
வ ரதத்ைதமுடிக்கச்ெசய்யும் ச றப்பானெசயல்கள்.
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அங்கருந்தார்கள். இங்கும் உங்கள் முன்
அவர்கள் நன்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
நான் ஏேதனும் தவறாகச் ெசய்தருந்தால்
என்ைனக் குற்றம் சாட்டேவண்டியவர்கள்
அவர்கேள. ௨௦ எருசேலமிலுள்ள யூத
சங்கத்தன் முன் நான் நன்றேபாது என்னில்
ஏேதனும் பைழைய அவர்கள் கண்டார்களா
என்பைத இந்த யூதர்களிடம் வ சாரியுங்கள்.
௨௧ நான் அவர்கள் முன்னிைலயல்
நன்றேபாது ஒன்ைற மட்டும் கூற ேனன்.
‘மரணத்தனின்றுமக்கள்எழும்புவர்என்பைத
நான் நம்புவதால் இன்ைறக்கு நீங்கள்
என்ைன நயாயந்தீர்க்க றீர்கள்’ என்ேறன்”
என்றுகூறனான்.
௨௨ இேயசுவன் வழிகைளக் குறத்து

ஏற்கனேவ ெபலிக்ஸ் ந ரம்பத்
ெதரிந்துைவத்தருந்தான். அவன் வழக்ைக
இந்த இடத்தல் நறுத்தயவனாக, “அதகாரி
லீச யா இங்கு வருகறேபாது, இவற்ைறக்
குறத்து முடிெவடுப்ேபன்” என்றான்.
௨௩ ெபலிக்ஸ் பைட அத காரிய டம் பவுைலக்
காவலில் ைவக்குமாறு கூறனான். அவன்
பைட அத காரிய டம் பவுலுக்குச் சற்றுச்
சுதந்த ரம் அளிக்குமாறும், பவுலின்
நண்பர்கள் அவனுக்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவந்து உதவுவதற்கு
அனுமத அளிக்குமாறும்கூறனான்.

ெபலிக்ஸ்முன்பவுல்
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௨௪ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு ெபலிக்ஸ்,
அவனதுமைனவ துருசல்லாவுடன்வந்தான்.
அவள் யூதப் ெபண்மணி. ெபலிக்ஸ்
பவுைலத் தன்னிடம் அைழத்து வருமாறு
கூறனான். க றஸ்து இேயசுவல் ைவக்கும்
வசுவாசத்ைதக் குற த்துப் பவுல் ேபசுவைத
ெபலிக்ஸ் ேகட்டான். ௨௫ ேநர்ைமயான
வாழ்வு, தன்னடக்கம், எத ர்காலத்தன்
நயாயத்தீர்ப்பு ஆகயவற்ைறக் குறத்துப்
பவுல்கூறயைதக்ேகட்டுஅவன்அஞ்சனான்.
ெபலிக்ஸ் “இப்ேபாது ேபாய் வடு! இன்னும்
கால அவகாசம் கைடக்கும்ேபாது உன்ைன
அைழக்க ேறன்” என்றான். ௨௬ பவுேலாடு
ெபலிக்ஸ் ேபசுவதற்கு மற்ெறாரு காரணமும்
இருந்தது. பவுல் தனக்கு லஞ்சம்
ெகாடுப்பான் எனவும் ெபலிக்ஸ் நம்பனான்.
எனேவ ெபலிக்ஸ் பவுைல அடிக்கடி
அைழப்ப த்துஅவேனாடு ேபசனான்.
௨௭ ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்

ப றகு, ேபார்ச யு ெபஸ்து ஆளுநரானார்.
ெபலிக்ஸ் ஆளுநராக இருக்கவல்ைல.
ெபலிக்ஸ் யூதர்கைள மக ழ்வக்கும்படியாக
ஏேதனும் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
வரும்பயதால் பவுைலச் சைறய ேலேய
வ ட்டுச்ெசன்றான்.

௨௫

பவுலின்வாதம்
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௧ ெபஸ்து ஆளுநரானான்.
மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு அவன்
ெசசரியாவலிருந்து எருசேலமுக்குச்
ெசன்றான். ௨ தைலைம ஆசாரியரும்
முக்கயமான யூதத் தைலவர்களும்
ெபஸ்துவுக்கு முன் பவுலுக்கு எத ராக
வழக்குகைளத் ெதாடுத்தனர். ௩ தங்களுக்கு
ஓர் உதவ ெசய்யும்படியாக ெபஸ்துைவ
ேவண்டினர். பவுைல எருசேலமுக்கு மீண்டும்
அனுப்பும்படியாக ெபஸ்துைவக் ேகட்டார்கள்.
வழியல் பவுைலக் ெகால்வதற்குத் த ட்டம்
வகுத்தனர்.
௪ ஆனால் ெபஸ்து, “இல்ைல! பவுல்

ெசசரியாவல் ைவக்கப்படுவான். நாேன
ெசசரியாவுக்குச் சீக்க ரம் ேபாேவன்.
௫ உங்கள் தைலவர்கள் சலரும் என்ேனாடு
வரலாம். அவன் உண்ைமயாகேவ குற்றம்
ெசய்தருந்தால் ெசசரியாவல் அவர்கள்
அம்மனிதன் மீது வழக்கு ெதாடரலாம்”
என்றான்.
௬ எட்டு அல்லது பத்து நாட்கள் ெபஸ்து

எருசேலமில் தங்கனான். பன் அவன்
ெசசரியாவுக்குத் தரும்பனான். மறுநாள்
ெபஸ்து பவுைலத் தனக்கு முன்னால்
அைழத்து வருமாறு வீரர்களுக்குக்
கூறனான். ெபஸ்து நீத பதயன்
இருக்ைகயல் அமர்ந்தருந்தான். ௭ பவுல்
அைறக்குள் வந்தான். எருசேலமிலிருந்து
வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்றலும் நன்று



அப்ேபாஸ்தலர்௨௫:௮ clxxxi அப்ேபாஸ்தலர்௨௫:௧௧

ெகாண்டனர். பவுல் பல குற்றங்கைளச்
ெசய்தான் என்று யூதர்கள் கூறனார்கள்.
ஆனால் இக்காரியங்கள் எைதயும் நரூப க்க
முடியவல்ைல. ௮ பவுல் தன்ைனக்
காத்துக்ெகாள்வதற்குக் கூறயதாவது, “யூத
சட்டத்துக்கு மாறாகேவா, ேதவாலயத்துக்கு
எத ராகேவா, இராயருக்கு வ ேராதமாகேவா,
நான் எந்தக் குற்றத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல”
என்றான்.
௯ ஆனால் ெபஸ்து யூதர்கைளத்

தருப்த ப்படுத்தநைனத்தான். எனேவஅவன்
பவுைல ேநாக்க , “நீ எருசேலமுக்குப் ேபாக
வரும்புக றாயா? இக்குற்றங்களுக்காக
நான் அங்கு நீத வழங்கேவண்டுெமன்று
வரும்புக றாயா?” என்றுேகட்டான்.
௧௦ பவுல், “இராயனின் நயாயஸ்தலத்த ற்கு

முன்பாக நான் நன்று ெகாண்டிருக்க ேறன்.
இங்கு நான் நயாயந்தீர்க்கப்படேவண்டும்!
நான் யூதர்களுக்கு எந்தக் குற்றத்ைதயும்
ெசய்யவல்ைல. இது உண்ைமெயன்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௧ நான் ஏேதனும்
தவறு ெசய்து, சட்டமும் நான் அதற்காக
இறக்க ேவண்டுெமனக் கூறனால், நான்
இறப்பதற்குச் சம்மத க்க ேறன். நான்
மரணத்தனின்று தப்பேவண்டுெமன்று
ேகட்கவல்ைல. ஆனால் இப்பழிகள்
ெபாய்ெயனில் யாரும் என்ைன யூதரிடம்
ஒப்பைடக்கக் கூடாது. நான் இராயரால்
நயாயந்தீர்க்கப்பட வரும்புக ேறன்!”
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என்றான்.
௧௨ ெபஸ்து தனது ஆேலாசகர்களிடம்

இைதக் குற த்துக் கலந்தாேலாச த்தான்.
பன்பு அவன், “நீ இராயைரப் பார்க்க
ேவண்டுெமனக் ேகட்டாய், எனேவ நீ
இராயரிடம் ேபாவாய்” என்றான்.

ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்முன்பவுல்
௧௩ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு அக ரிப்பா

மன்னரும் ெபர்னிசும் ெபஸ்துைவ
சந்த க்குமாறு ெசசரியாவுக்கு வந்தனர்.
௧௪ அங்குப் பல நாட்கள் தங்கயருந்தனர்.
பவுலின் வழக்ைகக் குற த்து ெபஸ்து
மன்னருக்குக் கூறனான். ெபஸ்து,
“ெபலிக்ஸ் சைறயல் வ ட்டுச் ெசன்ற
ஒரு மனிதன் இருக்கறான். ௧௫ நான்
எருசேலமுக்குப் ேபானேபாது தைலைம
ஆசாரியரும், முதய யூத அதகாரிகளும்
அவன் மீது வழக்குத் ெதாடுத்தனர்.
அவனுக்கு நான் மரண தண்டைன அளிக்க
ேவண்டுெமன யூதர்கள் வரும்பனர்.
௧௬ ஆனால் நான், ‘ஒரு மனிதன் குற்றம்
ெசய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டால்,
ேராமர் அவைனப் ப றரிடம் ந யாயம்
வழங்குவதன் ெபாருட்டு ஒப்பைடப்பதல்ைல.
முதலில் அம்மனிதன் அவைனப் பழியடும்
மக்கைள எத ர்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்கள்
இட்ட வழக்குகளுக்கு எத ரான தனது
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கருத்துக்கைளச் ெசால்லேவண்டும்’ என்று
பதல்அளித்ேதன்.
௧௭ “எனேவ இந்த யூதர்கள்

வழக்காடுவதற்காக ெசசரியாவுக்குவந்தனர்.
நான் காலத்ைத வீணாக்கவல்ைல.
மறுநாேள நீத பதயன் இருக்ைகயல்
அமர்ந்து, அம்மனிதைன அைழத்து
வருமாறு கட்டைளய ட்ேடன். ௧௮ யூதர்கள்
எழுந்து நன்று அவைனப் பழித்தனர்.
ஆனால் எந்தப் பயங்கரக் குற்றத்ைதயும்
அவன் ெசய்ததாக யூதர்கள் கூறவல்ைல.
அவர்கள் ெசால்வார்கள் என்று நான்
எண்ணியருந்ேதன். ௧௯ அவர்கள் தங்கள்
மதத்ைதக் குற த்தும் இேயசு என்கற
மனிதைனப் பற்றயும் மட்டுேம கூறனார்கள்.
இேயசு இறந்தார், ஆனால் பவுல் அவர்
இன்னும் உய ேராடிருக்க றார். என்று
கூறுகறான். ௨௦ எனக்கு இவற்ைறக் குறத்து
வவரமாகத் ெதரியவல்ைல. எனேவ
நான் ேகள்வகள் ேகட்கவல்ைல. நான்
பவுைல ேநாக்க , ‘நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய்
அங்கு இைவ குறத்து நயாயந்தீர்க்கப்பட
வரும்புக றாயா?’ என்று ேகட்ேடன்.
௨௧ ஆனால் பவுல் ெசசரியாவ ேலேய
ைவக்கப்பட ேவண்டுெமன்று ேகட்டான்.
அவன் இராயர் முடிெவடுக்க ேவண்டுெமன
வரும்புக றான். ேராமில் இராயரிடம்
அவைன அனுப்பும் மட்டும் அவன் இங்ேகேய
ைவக்கப்பட நான் கட்டைளய ட்டுள்ேளன்”
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என்றுகூறனான்.
௨௨அக ரிப்பாெபஸ்துைவேநாக்க , “நானும்

நாைள இந்த மனிதன் கூறுவைதக் ேகட்க
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
ெபஸ்து, “நீங்கள்ேகட்பீர்கள்” என்றான்.
௨௩ மறுநாள் அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும்

அங்கு வந்தார்கள். மிக முக்கயமான
மனிதர்களுக்குரிய ஆைடகைள உடுத்த ,
அதற்ேகற்றவாறு நடந்துெகாண்டனர்.
அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும் பைட
அத காரிகளும், ெசசரியாவன் முக்கய
மனிதர்களும் நயாயத்தீர்ப்பு அைறக்குள்
ெசன்றனர். ெபஸ்து பவுைல உள்ேள
அைழத்து வருமாறு வீரர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டான்.
௨௪ ெபஸ்து, “அக ரிப்பா மன்னரும்

இங்குள்ள எல்ேலாரும் இப்ேபாது
இம்மனிதைனப் பார்க்க றீர்கள்.
இங்கும், எருசேலமிலுள்ள எல்லா
யூத மக்களும் இவனுக்ெகத ராக
என்னிடம் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
அவர்கள் குற்றங்கைளக் கூறயேபாது,
அவைன இனிேமலும் உய ேராடு வ ட்டு
ைவக்கக்கூடாெதன்று கூக்குரலிட்டனர்.
௨௫ நான் நயாயங்ேகட்டேபாது அவனிடம்
எந்தத் தவைறயும் காணவல்ைல. அவனுக்கு
மரண தண்டைன வதக்குமளவற்கு எந்தக்
காரணமும் இருக்கவல்ைல. அவன்
இராயரிடம் ந யாயம் ெபற வரும்புக றான்.
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எனேவ அவைன ேராமுக்கு அனுப்பத்
தீர்மானித்துள்ேளன். ௨௬ இம்மனிதன்
ெசய்த தவறாக இராயருக்கு எழுதுவதற்குத்
தீர்மானமாக எதுவும் இல்ைல. எனேவ
உங்களுக்கு முன்பாக, வேசஷமாக
அக ரிப்பா மன்னேர, உங்களுக்கு முன்பாக
அவைனக் ெகாண்டு வந்துள்ேளன். நீங்கள்
அவைன வனவலாம். இராயருக்கு
ஏதாவது எழுதுமாறு கூறலாம். ௨௭ ஒரு
ைகத க்கு எத ராக எந்தக் குற்றத்ைதயும்
குற ப்ப டாமல் அவைன இராயரிடம்
அனுப்புவது மூடத்தனமானது என்று
நைனக்க ேறன்” என்றான்.

௨௬
அக ரிப்பா மன்னன்முன்பவுல்
௧ அக ரிப்பா பவுைல ேநாக்க , “இப்ேபாது

உன்ைனப்பற்ற நீேய ேபசலாம்” என்றான்.
பன் பவுல் தனதுைகைய உயர்த்த த் தனக்கு
சார்பாகப் ேபசத் துவங்கனான். ௨ அவன்,
“அக ரிப்பா மன்னேர, யூதர்கள் எனக்கு
எத ராகச் ெசான்ன எல்லா வழக்குகளுக்கும்
நான் பதல்கூறுேவன். நான் இன்றுஉங்கள்
முன்பாக நன்று இைதச் ெசய்வைத ஓர்
ஆசீர்வாதமாகக் கருதுக ேறன். ௩ நீங்கள்
எல்லா யூத வழக்கங்கைளயும் யூதர்கள்
வாதடுக ற காரியங்கைளயும் மிகுதயாக
அற ந்தருப்பதால் நான் உங்கேளாடு
ேபசுவதல் மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுக ேறன். தயவு
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ெசய்து நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக்
ேகளுங்கள்.
௪ “எனது முழு வாழ்க்ைகையக் குறத்து

எல்லா யூதர்களும் அறந்தருக்க றார்கள்.
முதலில் எனது ெசாந்த நாட்டில் நான்
வாழ்ந்த வைகையயும், பன்னர் எருசேலமில்
வாழ்ந்த வைகையயும் பற்ற அவர்கள்
அற ந்தருக்க றார்கள். ௫இந்த யூதர்களுக்கு
என்ைனப் பல காலமாகத் ெதரியும். அவர்கள்
வரும்பனால் நான் ஒரு நல்ல பரிேசயன்
என்று உங்களுக்குக் கூற முடியும். யூத
மக்களில்ப றஎல்லாப ரிவனைரக்காட்டிலும்
பரிேசயர்கள்யூதமதவத கைளக்கவனமாகப்
பன்பற்றுகறார்கள். ௬ ேதவன் நமது
முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதைய
நான் நம்புவதால் இப்ேபாது நான்
வ சாரைணயலிருக்க ேறன். ௭ நமது
மக்களில் பன்னிரண்டு குலத்தனரும்
ெபறேவண்டுெமன நம்பும் வாக்குறுத
இதுேவ. இந்நம்ப க்ைகக்காக யூதர்கள்
ேதவனுக்கு இரவும் பகலும் ேசைவ
புரிகன்றனர். எனது மன்னேர, நான்
இந்த வாக்குறுதய ேல நம்ப க்ைக
ைவத்தருப்பதால் யூதர்கள் என் மீது
பழி சுமத்துகன்றனர்! ௮ ேதவன்
மரணத்தனின்று மக்கைள எழுப்ப
முடியுெமன்பது நம்ப இயலாதது என ஏன்
மக்கள்எண்ணுகன்றனர்?
௯ “நான் பரிேசயனாக இருந்தேபாது,
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நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசுவன்
ெபயருக்கு எத ராகப் பல காரியங்கைளச்
ெசய்ய எண்ணிேனன். ௧௦ எருசேலமில்
வசுவாச களுக்கு* எத ராகப் பல
காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். வசுவாச களில்
பலைரச் சைறயலிடும் அதகாரத்ைதத்
தைலைம ஆசாரியர் எனக்குக்
ெகாடுத்தருந்தனர். இேயசுவன் சீஷர்கள்
ெகால்லப்பட்டேபாது, அது ஒரு நல்ல
ெசய்ைக என்று நான் ஒப்புக்ெகாண்ேடன்.
௧௧ஒவ்ெவாரு யூத ெஜப ஆலயத்தலும் நான்
அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். இேயசுவுக்கு
எத ராக அவர்கள் தகாதவற்ைறப் ேபசச்
ெசய்வதற்கு முயற்ச த்ேதன். அம்மக்களிடம்
நான்ெகாண்டஅதகசனத்தால்அவர்கைளக்
கண்டு படித்துத் துன்புறுத்துவதற்காக ேவறு
நகரங்களுக்குெசன்ேறன்.
இேயசுைவப்பற்ற பவுலின்சாட்ச
௧௨ “ஒருமுைறதைலைமஆசாரியர்தமஸ்கு

நகரத்த ற்குப் ேபாகும் அத காரத்ைதயும்
அனுமதையயும் ெகாடுத்தார்கள். ௧௩ நான்
தமஸ்குவுக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
அது நண்பகல் ெபாழுது. நான்
வானத்தலிருந்து ஓர் ஒளிையப் பார்த்ேதன்.
சூரியைனக்காட்டிலும்அதகமாகஅவ்ெவாளி
ப ரகாச த்தது. அந்த ஒளி என்ைனயும்

* ௨௬:௧௦: வசுவாச கள் எழுத்தன்படியான ெபாருள்
“தூயவர்கள்” இேயசுைவ வசுவாச க்கும் மக்களுக்கு
வழங்கப்படும்ெபயராகும்.
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என்ேனாடு பயணம் ெசய்த மனிதர்கைளச்
சுற்றயும் ப ரகாச த்தது. ௧௪ நாங்கள்
எல்ேலாரும் நலத்தல் வீழ்ந்ேதாம். அப்ேபாது
யூத ெமாழியல் ஒரு குரல் என்ேனாடு
ேபசுவைதக் ேகட்ேடன். அக்குரல் ‘சவுேல,
சவுேல, ஏன் இக்ெகாடுைமகைள எனக்கு
எத ராகச் ெசய்க றாய்? நீ என்ைன
எத ர்ப்பதன் மூலம் உன்ைன நீேய
துன்புறுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்’ என்றது.

௧௫ “நான், ‘ஆண்டவேர, நீங்கள் யார்’
என்ேறன். ஆண்டவர், ‘நான் இேயசு. நீ
துன்பப்படுத்துகறவர் நாேன. ௧௬ எழுந்தரு.
நான் உன்ைன எனது ஊழியனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். நீ எனக்குச்
சாட்ச யாக இருப்பாய். இன்று பார்த்த
என்ைனப் பற்றய ெசய்த கைளயும், உனக்கு
நான் காட்டப்ேபாக ற வஷயங்கைளயும்
நீ மக்களுக்குக் கூறுவாய். ௧௭ நான்
உனது ெசாந்த மக்கள் உன்ைனத்
துன்புறுத்துவதற்கு அனுமதக்கமாட்ேடன்.
யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்தும் நான்
உன்ைனப் பாதுகாப்ேபன். நான்
உன்ைன இம்மக்களிடம் அனுப்புக ேறன்.
௧௮ உண்ைமைய இம்மக்களுக்கு
நீ காட்டுவாய். அதனால் மக்கள்
இருளிலிருந்து ஒளிக்குத் தரும்புவார்கள்.
சாத்தானின் அதகாரத்தலிருந்து ேதவனிடம்
தரும்புவார்கள். ேமலும் அவர்களது
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பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும். என்ைன
நம்புவதால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மனிதேராடு
அவர்களும் பங்குெபற முடியும்’ என்றார்”
என்றுகூறனான்.

தன்ஊழியம் பற்ற பவுல்
௧௯பவுல்ெதாடர்ந்துேபசனான். “அக ரிப்பா

மன்னேர, பரேலாகத்தலிருந்து இக்காட்ச
வந்தேபாது, நான் அதற்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன்.
௨௦ மக்கள் அவர்களது இருதயங்கைளயும்
வாழ்க்ைககைளயும் மாற்ற க்ெகாண்டு,
ேதவனிடம் தரும்ப ேவண்டுெமன்று
அவர்களுக்குக் கூற ஆரம்ப த்ேதன்.
அவர்கள் மனம் மாறனார்கள் என்பைத
ெவளிக்காட்டும்படியான ெசயல்கைளச்
ெசய்யுமாறு மக்களுக்குக் கூற ேனன்.
தமஸ்குவலுள்ள மக்களுக்கு முதலில்
இைதக் கூற ஆரம்ப த்ேதன். பன்
எருசேலமுக்கும், யூேதயாவன் ஒவ்ெவாரு
பாகத்த ற்கும் ெசன்று, அங்குள்ள மக்களுக்கு
இவற்ைறக் கூற ேனன். ேமலும் யூதரல்லாத
மக்களிடமும் நான்ெசன்ேறன்.
௨௧ “எனேவதான் யூதர்கள் என்ைனப்

ப டித்து, ேதவாலயத்தல் என்ைனக் ெகால்ல
முயன்றார்கள். ௨௨ ஆனால் ேதவன்
எனக்கு உதவனார். இன்னமும் எனக்கு
உதவக் ெகாண்டிருக்க றார். ேதவனுைடய
உதவயால் நான் இன்று இங்கு நன்று
ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் கண்ட
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மகத்தானதும் எளியதுமானவற்ைறயும்
கூறக்ெகாண்டுள்ேளன். ஆனால்
நான் எைதயும் புத தாகக் கூறக்
ெகாண்டிருக்கவல்ைல. பன்னர்
ந கழுெமன்று ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும்
கூறயவற்ைறநான்கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௩ ெதால்ைலகைள அனுபவத்தபன்
மரணத்தன்று முதன் முதலில் எழுபவர்
க றஸ்துேவ என்று அவர்கள் கூறனர்.
ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் கறஸ்து யூத
மக்களுக்கும் யூதரல்லாத மக்களுக்கும்
ஒளிையத் தருபவர் என்று கூறனார்கள்”
என்றான்.

அக ரிப்பாைவதன்சார்பாக்கமுைனவது
௨௪ பவுல் இவற்ைறத் தனக்குச் சாதகமாகக்

கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுதுெபஸ்துஉரக்க,
“பவுேல, நீ ைபத்தயக்காரன்! அதகப் படிப்பு
உன்ைனப்ப த்தனாக்கவ ட்டது!” என்றான்.
௨௫ பவுல், “மிக மாட்சைமமிக்க

ெபஸ்துேவ, நான் ப த்தன் அல்லன். நான்
கூறுபைவ உண்ைமயானைவ. எனது
வார்த்ைதகள் ஒரு மூடனின் வார்த்ைதகள்
அல்ல. அைவ உண்ைமயானைவயும்,
ஞானமிக்கைவயும் ஆகும். ௨௬ அக ரிப்பா
மன்னர் இவற்ைற நன்கு அறந்தருக்க றார்.
நான் சுதந்த ரமாக அவேராடு ேபசமுடியும்.
இைவ அைனத்ைதயும் குறத்து அவர்
ேகள்வப்பட்டிருக்க றார் என்பைத நான்
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அற ேவன். ஏன்? இைவயைனத்தும் மக்கள்
காணும்படியாக நடந்தைவேய. ௨௭அக ரிப்பா
மன்னேர, தீர்க்கத ரிச கள் எழுதயவற்ைற
நம்புக றீர்களா? நீங்கள்நம்புக றீர்கள்என்பது
எனக்குத்ெதரியும்!” என்றான்.
௨௮ அக ரிப்பா பவுலிடம் “நீ அவ்வளவு

எளிதாக என்ைனக் கறஸ்தவனாக
மாறுவதற்குத் தூண்ட முடியும் என்று
நைனக்கறாயா?” என்றுேகட்டான்.
௨௯ பவுல், “அது எளிதானதா கடினமானதா,

என்பது முக்கயமல்ல. நீங்கள்
மட்டுமல்ல, என்ைனக் ேகட்க ற இங்குள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் இன்று இரட்ச க்கப்பட்டு
எனக்குப் பூட்டப்பட்டுள்ள இந்த
வலங்குகைளத் தவ ர்த்து எல்லாவற்றலும்
என்ைனப் ேபாலாக ேவண்டுெமன்று
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்”
என்றான்.
௩௦ அக ரிப்பா மன்னரும் கவர்னர்

ெபஸ்துவும் ெபர்னிசும் அவர்கேளாடு
அமர்ந்தருந்த எல்லா மக்களும் எழுந்து
௩௧ஒருவேராெடாருவர் ேபச க்ெகாண்டுஅந்த
அைறைய வ ட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்,
“இம்மனிதன் ெகால்லப்படேவா, சைறயல்
அைடக்கப்படேவா கூடாது, உண்ைமய ேலேய
தவறான எைதயும் அவன் ெசய்யவல்ைல!”
என்றார்கள். ௩௨ அக ரிப்பா ெபஸ்துைவ
ேநாக்க , “அவன் மட்டும் இராயரிடம்
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வண்ணப்பக்காமலிருந்தருந்தால் அவன்
வடுதைலெசய்யப்பட்டிருக்கலாம்” என்றான்.

௨௭
ேராமாபுரிப் பயணம்
௧ நாங்கள் இத்தாலிக்குக் கடற்பயணம்

ெசய்யேவண்டுெமன முடிெவடுக்கப்பட்டது.
ஜூலியஸ் என்னும் ெபயருள்ள பைட
அத காரி பவுைலயும் ேவறு சல
ைகத கைளயும் ெபாறுப்ேபற்றுக்
ெகாண்டான். இராயரின்பைடயல்ஜூலியஸ்
ேசைவ புரிந்துெகாண்டிருந்தான். ௨ நாங்கள்
ஒரு கப்பலில் ஏற ச் ெசன்ேறாம். கப்பல்
அத ரமித்த யம் என்னும் நகரிலிருந்து வந்து
ஆசயாவன் பல இடங்களுக்குப் பயணம்
ெசல்லத் தயாராக இருந்தது. அரிஸ்தர்க்கும்
எங்கேளாடு வந்தான். அம்மனிதன்
மக்கேதானியாவல் ெதசேலானிக்கா
நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௩ மறுநாள் நாங்கள் சீேதான் நகரத்த ற்கு

வந்ேதாம். ஜூலியஸ் பவுேலாடு நல்ல
முைறயல் நடந்துெகாண்டான். அவன்,
பவுல் அவனது நண்பர்கைளச் ெசன்று
சந்த க்கும் சுதந்த ரத்ைத அவனுக்குக்
ெகாடுத்தான். இந்த நண்பர்கள்பவுலுக்குரிய
ேதைவகைளக் கவனித்து வந்தனர்.
௪ நாங்கள் சீேதான் நகரத்தலிருந்து கடலில்
பயணமாேனாம். காற்று எங்களுக்கு
எத ர்த் தைசயல் வீசயபடியால் சீப்புரு
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தீவன் கைரேயாரம் எங்கள் கடற்பயணம்
ெதாடர்ந்தது. ௫ சலிசயா, பம்பலியா
வழியாகக் கடைலக் கடந்து ெசன்ேறாம்.
பன் லீசயாவலுள்ள மீரா நகரத்த ற்கு
நாங்கள்வந்ேதாம். ௬மீராவல் பைடஅத காரி
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தலிருந்து வந்த
ஒரு கப்பைலக் கண்டான். இந்தக் கப்பல்
இத்தாலிக்குப் ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது.
எனேவஅவன்எங்கைளஅதல்ஏற்றனான்.
௭நாங்கள்ந தானமாகப்பலநாட்கள்கடலில்

பயணம் ெசய்ேதாம். காற்று எங்களுக்கு
எத ராக வீச க்ெகாண்டிருந்தபடியால் கனீது
நகைர அைடவேத கடினமாக இருந்தது.
அவ்வழியாக ேமலும் ேபாக முடியவல்ைல.
சால்ேமானின் அருேகயுள்ள க ேரத்தா
தீவன் ெதன் பகுதயன் வழியாகக் கடல்
பயணமாேனாம். ௮ கடற்கைர ஓரமாகப்
ேபாேனாம். ஆனாலும் கடற் பயணம்
கடினமாக இருந்தது. பாதுகாப்பான
துைறமுகம் என்னும் இடத்த ற்கு வந்ேதாம்.
லேசயா நகரம் அந்த இடத்த ற்கு
அருகாைமயலிருந்தது.
௯ நைறய ேநரத்ைத நாங்கள்

இழந்தருந்ேதாம். கடற்பயணம்
ெசய்வது ஆபத்தானதாக இருந்தது.
ஏெனனில் யூதர்களின் உபவாச தனம்
ஆரம்ப த்தருந்தது. எனேவ பவுல்,
௧௦ “மனிதேர இப்பயணத்தல் இன்னும்
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ெதால்ைலகள் மிகுதயாக இருக்கும்
என்று எண்ணுகேறன்” என்று அவர்கைள
எச்சரித்தான். “கப்பலும், கப்பலின்
ெபாருள்களும் இழக்கப்படலாம். நம்
உயைரயும் நாம் இழக்கக்கூடும்!” என்றான்.
௧௧ ஆனால் கப்பல் தைலவனும் கப்பலின்
ெசாந்தக்காரனும் பவுல் கூறயைத
ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. அதனால் பைட
அத காரி பவுைல நம்பவல்ைல. பதலாக,
தைலவனும் கப்பலின் ெசாந்தக்காரனும்
கூறயைத அதகாரி நம்பனான்.
௧௨ குளிர்காலத்தல் கப்பல் தங்குவதற்கு
அத்துைறமுகமும் ஏற்றதல்ல. எனேவ
ெபரும்பான்ைமயான மனிதர்களும் கப்பல்
புறப்படேவண்டுெமன முடிெவடுத்தனர்.
ேபனிக்ஸ் நகரத்ைத அைடயக் கூடுெமன
அவர்கள் நம்பனர். குளிர்காலத்தல் கப்பல்
அங்கு தங்கமுடியும். (க ேரத்தா தீவல்
ேபனிக்ஸ் ஒரு நகரம். ெதன் ேமற்கு, வட
ேமற்கு தைசகைள ேநாக்கய துைறமுகம்
அங்கருந்தது.)

புயல்
௧௩ ெதற்கலிருந்து ஒரு நல்ல காற்று

வீசயது. கப்பலிலிருந்த மனிதர்கள்,
“நமக்குத்ேதைவயானகாற்றுஇது. இப்ேபாது
அது வீசுகறது!” என்று நைனத்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் நங்கூரத்ைத ேமேல
இழுத்தார்கள். க ேரத்தா தீவுக்கு ெவகு
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அருகல் பயணம் ெசய்ேதாம். ௧௪ “வட
க ழக்கன்” என்னும் ெபயருள்ள மிகப்
பலமான காற்று தீவன் குறுக்காக
வந்தது. ௧௫ இக்காற்று கப்பைலச் சுமந்து
ெசன்றது. காற்றுக்கு எத ராகக் கப்பலால்
ெசல்ல முடியவல்ைல. எனேவ, முயற்ச
ெசய்வைதவ ட்டு, காற்று எங்கைளச் சுமந்து
ெசல்லும்படியாகவ ட்ேடாம்.
௧௬ கலவுதா என்னும் ஒரு ச றய தீவன்

கீேழ ெசன்ேறாம். எங்களால் உய ர்
மீட்கும் படைக ெவளிேய எடுக்கமுடிந்தது.
ஆனால் அைத எடுப்பது மிகக் கடினமான
ெசயலாக இருந்தது. ௧௭ உய ர் மீட்கும்
படைக மனிதர்கள் எடுத்த பன், அவர்கள்
கப்பைலச் சுற்றலும் கயறுகளால்
கப்பல் சரியாக இருப்பதற்ெகன்று
கட்டினார்கள். ச ர்டிஸின் மணற் பாங்கான
கைரயல் கப்பல் ேமாதக்கூடுெமன்று
அவர்கள் நைனத்தார்கள். எனேவ
துடுப்புகைளஎடுத்துவ ட்டு, காற்று கப்பைலச்
ெசலுத்தும்படியாகவ ட்டார்கள்.
௧௮ மறுநாள் புயல் கடுைமயாகத்

தாக்கயதால் மனிதர்கள் கப்பலிலிருந்து சல
ெபாருட்கைளெவளிேயவீசனார்கள். ௧௯ஒரு
நாள் கழிந்ததும் கப்பலின் கருவகைள
ெவளிேய வீசனர். ௨௦பல நாட்கள் எங்களால்
சூரியைனேயா, நட்சத்த ரங்கைளேயா
பார்க்க முடியவல்ைல. புயல் ெகாடுைமயாக
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இருந்தது. நாங்கள் உய ர் பைழக்கும்
நம்ப க்ைகையக் ைகவ ட்ேடாம். நாங்கள்
இறந்துவடுேவாெமனஎண்ணிேனாம்.
௨௧ நீண்ட காலமாக அம்மனிதர்கள்

சாப்ப டவல்ைல. பன்பு ஒருநாள்
பவுல் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து
நன்று, “மனிதேர, க ேரத்தாைவ வ ட்டுப்
புறப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்குச்
ெசான்ேனன். நீங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். இத்தைன
ெதால்ைலகளும் நஷ்டமும் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்காது. ௨௨ ஆனால் இப்ேபாதும்
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படிக்கு உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். உங்களில் ஒருவரும்
இறக்கமாட்டீர்கள்! ஆனால் கப்பல்
அழிந்து ேபாகும். ௨௩ ேநற்று இரவு
ேதவனிடமிருந்து ஒரு தூதன் என்னிடம்
வந்தான். நான் வணங்குகற ேதவன்அவேர.
நான் அவருைடயவன். ௨௪ ேதவதூதன்,
‘பவுேல, பயப்படாேத! நீ இராயருக்குமுன்
நற்க ேவண்டும். ேதவன் உனக்கு
இவ்வாக்குறுதையத் தருகறார். உன்ேனாடு
பயணமாக ற எல்லா மனிதரின் உய ர்களும்
காப்பாற்றப்படும்’ என்றான். ௨௫ எனேவ
மனிதேர மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்! நான்
ேதவனிடம் நம்ப க்ைக ைவத்துள்ேளன்.
அவரது தூதன் கூறயபடி எல்லாம் நடக்கும்.
௨௬ ஆனால் நாம் ஒரு தீவற்குச் ெசன்று
ேமாதுேவாம்” என்றான்.
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௨௭ பதனான்காம் நாள் இரவல்
ஆத ரியாக் கடைலச் சுற்றலும் நாங்கள்
கப்பலில் மிதந்துெகாண்டிருந்ேதாம்.
மாலுமிகள் கைரைய ெநருங்குக ேறாம்
என்று எண்ணினர். ௨௮ அவர்கள் ஒரு
கனமான ெபாருைள நுனியல் கட்டி
கயற்ைற நீருக்குள் வீசனர். நீர் 120 அடி
ஆழமானது என்று அவர்கள் கண்டனர்.
இன்னும் சற்று தூரம் ெசன்று கயற்ைற
மீண்டும் வீசனர். அங்கு நீர் 90 அடி
ஆழமாயருந்தது. ௨௯ நாங்கள் பாைறயல்
ேமாதுேவாெமன்று மாலுமிகள் பயந்தார்கள்.
எனேவ நான்கு நங்கூரங்கைள நீருக்குள்
பாய்ச்சனர். மறுநாளின் பகெலாளிக்காகப்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௩௦ ச ல மாலுமிகள்
கப்பைலக் ைகவ ட வரும்பனர். அவர்கள்
உய ர் மீட்கும் படைக நீரில் இறக்கனர்.
கப்பலின் முன்பக்கத்தலிருந்து அதகமான
நங்கூரங்கைள வீசுவதாக ப றமனிதர்கள்
கருதும்படியாக நடந்துெகாண்டனர்.
௩௧ ஆனால் பவுல் பைட அத காரிையயும்,
ப ற வீரர்கைளயும் ேநாக்க , “இம்மனிதர்கள்
கப்பலிேல இருக்காவ ட்டால் உங்கள்
உய ர்கைளக் காக்க முடியாது” என்றான்.
௩௨ எனேவ வீரர்கள் கயறுகைள அறுத்து
உய ர்மீட்கும் படைகநீரில்வழச்ெசய்தனர்.
௩௩ அதகாைலக்குச் சற்று முன்

பவுல் எல்லா மக்கைளயும் ஏேதனும்
உண்பதற்குச் சம்மத க்க ைவத்தான். அவன்
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“கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நீங்கள்
காத்துக்ெகாண்டும், கவனித்துக்ெகாண்டும்
இருக்கறீர்கள். பதனான்கு நாட்களாக
நீங்கள் எைதயும் உண்ணவல்ைல.
௩௪ நீங்கள் இப்ேபாது எைதயாவது
சாப்படுமாறு உங்கைள ேவண்டுக ேறன்.
உய ேராடிருப்பதற்கு உங்களுக்கு இது
ேதைவ. உங்களில் யாரும் ஒரு தைல
முடிையக் கூட இழக்கமாட்டீர்கள்” என்றான்.
௩௫ இைதக் கூறய பறகு பவுல் ெராட்டிைய
எடுத்து எல்ேலார் முன்பாகவும் அதற்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னான். அதல்
ஒரு பகுதைய எடுத்து, அவன் உண்ண
ஆரம்ப த்தான். ௩௬ எல்லா மனிதர்களும்
உற்சாகம் ெபற்றனர். அவர்களும் சாப்ப ட
ஆரம்ப த்தார்கள். ௩௭ (கப்பலில் 276 ேபர்
இருந்தனர்.) ௩௮ நாங்கள் தருப்தயாகச்
சாப்ப ட்ேடாம். பன் கப்பலிலிருந்த
தானியங்கைள எல்லாம் கப்பலின்
பாரத்ைதக் குைறக்கும்ெபாருட்டு கடலுக்குள்
வீச ேனாம்.

கப்பல்அழிந்தது
௩௯பகல்ஒளிவரஆரம்ப த்ததும்மாலுமிகள்

நலத்ைதக் கண்டனர். அந்நலம் எதுெவன்று
அவர்களால் அறயமுடியவல்ைல. அவர்கள்
கடற்கைரேயாடு கூடிய ஒரு வைளகுடாைவக்
கண்டனர். மாலுமிகள் அவர்களால்
முடிந்தவைரக்கும் கடற்கைரக்கு ேநராக
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கப்பைலச் ெசலுத்த முயன்றனர். ௪௦ஆனால்
கப்பல் மணல் ேமட்டில் ேமாத யது.
௪௧ கப்பலின் முன்பகுத அதற்குள்
நுைழந்து நன்றது. கப்பலால் அைசய
முடியவல்ைல. ெபரும் அைலகள் வந்து
கப்பலின் பன்பகுதயல் ேமாத , கப்பைல
உைடத்துவ ட்டன.
௪௨ எந்தக் ைகதயும் நீந்த த் தப்ப த்துப்

ேபாகாதவாறு வீரர்கள் அவர்கைளக்
ெகால்வதற்குமுடிவுெசய்தார்கள். ௪௩ஆனால்
பைடத் தைலவன் பவுைல உய ேராடு காக்க
எண்ணினான். எனேவவீரர்கள்ைகத கைளக்
ெகால்வதற்கு அவன் அனுமதக்கவல்ைல.
நீந்தத் ெதரிந்தவர்கள் கடலில் குதத்து
நீந்த க் கைர ேசரலாெமன்று ஜூலியஸ்
மக்களுக்குக் கூறனான். ௪௪ ப ற மக்கள்
மரப் பலைககைளேயா கப்பலின் உைடந்த
பகுத கைளேயா ப டித்து நீந்தனர். இவ்வாறு
எல்லா மக்களும் நலத்ைத அைடந்தனர்.
மக்களில்ஒருவரும்இறக்கவல்ைல.

௨௮
ெமலித்தா தீவல்பவுல்
௧ நாங்கள் நலமாகக் கைரைய

அைடந்தேபாது அத்தீவு ெமலித்தா என்று
அைழக்கப்பட்டைத அற ந்ேதாம். ௨ மைழ
ெபய்துெகாண்டிருந்தது. குளிர் மிகுதயாக
இருந்தது. ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த
மக்கள் எங்கைள அசாதாரணமான
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அன்புடன் நடத்தனார்கள். அவர்கள்
எங்களுக்காகத் தீ மூட்டி எங்கைளெயல்லாம்
வரேவற்றனர். ௩ ெநருப்பன் ெபாருட்டு
பவுல் வறகுக் குச்ச கைள ேசகரித்தான்.
பவுல் அக்குச்ச கைள ெநருப்பல்
இட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். வஷப் பாம்பு
ஒன்று ெவப்பத்தனால் ெவளிேயற வந்து
பவுலின் ைகயல் கடித்தது. ௪ தீவல்
வாழ்ந்த மக்கள் பவுலின் ைகயல்
அப்பாம்பு ெதாங்க க்ெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டனர். அவர்கள், “இம்மனிதன் ஒரு
ெகாைலக்காரனாக இருக்க ேவண்டும்.
அவன் கடலில் இறக்கவல்ைல. ஆனால்
ெதய்வீக நீதயானது அவன் வாழ்வைத
வரும்பவல்ைல” என்றனர்.
௫ ஆனால் பவுல் பாம்ைபத் தீயனுள்

உதறனான். அவனுக்கு எந்தத் தீங்கும்
ஏற்படவல்ைல. ௬ பவுல் சரீரம் வீங்கக்
கூடும், அல்லது அவன் இறந்துவ டக்கூடும்
என்று மக்கள் எண்ணினர். மக்கள்
காத்தருந்து நீண்ட ேநரம் பவுைலக்
கண்காணித்தனர். ஆனால் அவனுக்கு
எந்தத் தீங்கும் ேநரவல்ைல. எனேவ
பவுைலக் குறத்த தங்கள் கருத்ைத அவர்கள்
மாற்ற க்ெகாண்டனர். அவர்கள் “அவன் ஒரு
ேதவன்” என்றனர்.
௭ அப்பகுதையச் சுற்றலும் சல

வயல்கள் இருந்தன. தீவன் ஒரு
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முக்கயமான மனிதனுக்கு அந்த வயல்கள்
ெசாந்தமானைவ. அவன் ெபயர் புபலியு.
அவன் எங்கைளத் தனது வீட்டிற்குள்
வரேவற்றான். அவன் எங்களுக்கு
நல்லவனாக இருந்தான். நாங்கள் அவனது
வீட்டில் மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்.
௮ புபலியுவன் தந்ைத மிகவும் ேநாயுற்றுப்
படுக்ைகயலிருந்தார். அவருக்கு காய்ச்சலும்
வயற்றைளச்சலும் இருந்தது. ஆனால்
பவுல் அவனிடம் ெசன்று அவனுக்காகப்
ப ரார்த்தைன ெசய்தான். பவுல் தனது
ைககைள அம்மனிதன் மீது ைவத்து
அவைனக் குணமாக்கனான். ௯ இது நடந்த
பன் தீவலுள்ள எல்லா ேநாயாளிகளும்
பவுலிடம் வந்தனர். அவர்கைளயும் கூடப்
பவுல்குணமாக்கனான்.
௧௦-௧௧ தீவன் மக்கள் எங்களுக்குப்

பல ெகௗரவங்கைள அளித்தார்கள்.
(நாங்கள் தீவல் மூன்று மாதம் தங்க ேனாம்)
நாங்கள் புறப்படுவதற்குத் தயாரானேபாது
எங்களுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள
மக்கள்ெகாடுத்தார்கள்.

பவுல்ேராமுக்குப் ேபாக றான்

அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து வந்த
ஒரு கப்பலில் நாங்கள் ஏற ேனாம்.
குளிர் காலத்தல் அக்கப்பல் ெமலித்தா
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தீவல் தங்கயருந்தது. மிதுனம்*
என்னும் சன்னம் கப்பலில் முன்புறத்தல்
இருந்தது. ௧௨ ச ராகூஸ் நகரில் நாங்கள்
கப்பைல நறுத்த ேனாம். மூன்று
நாட்கள் ச ராகூஸில் தங்கயருந்து பன்
புறப்பட்ேடாம். ௧௩ ேரக யு நகருக்கு நாங்கள்
வந்ேதாம். ெதன்ேமற்கலிருந்து மறுநாள்
ஒரு காற்று வீசயது. எனேவ நாங்கள்
கடலில் பயணமாக முடிந்தது. ஒரு நாள்
கழித்து நாங்கள் புத்ேதேயாலி நகருக்கு
வந்ேதாம். ௧௪ அங்குச் சல சேகாதரர்கைள
நாங்கள் கண்ேடாம். ஒரு வாரம் தம்ேமாடு
எங்கைளத் தங்கயருக்குமாறு எங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். இறுதயல் நாங்கள்
ேராைம அைடந்ேதாம். ௧௫ ேராமிலுள்ள
வசுவாச கள் நாங்கள் அங்கருப்பைத
ேகள்வப்பட்டனர். அப்பயு சந்ைதயலும்,
மூன்று வடுதகளிலும் எங்கைளச்
சந்த க்கும்படியாக அவர்கள் வந்தனர்.
வசுவாச கைளக் கண்டேபாது பவுல் ஊக்கம்
ெபற்றான். பவுல் ேதவனுக்கு நன்ற
கூறனான்.
ேராமில் பவுல்
௧௬ பன்பு நாங்கள் ேராமுக்குச் ெசன்ேறாம்.

ேராமில் பவுல் தனித்துத் தங்குவதற்கு
அனுமதக்கப்பட்டான். ஒரு வீரன் மட்டும்

* ௨௮:௧௦-௧௧: மிதுனம் இரட்ைடக் கடவுள். இவர்கள்
ேகஸ்டர் மற்றும் ேபாலுக்ஸ் எனப்படும் க ேரக்க
ெதய்வங்களின் சைலகள்.
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பவுைலக் காவல் காப்பதற்காக அவேனாடு
தங்கனான்.
௧௭ மூன்று நாைளக்குப் பன் பவுல், ச ல

மிக முக்கயமான யூதர்கைளத் தன்னிடம்
வருமாறு ெசால்லியனுப்பனான். அவர்கள்
எல்ேலாரும் வந்தேபாது பவுல், “எனது யூத
சேகாதரர்கேள, நான் நமது மக்களுக்கு
எத ராக எைதயும் ெசய்யவல்ைல, நம்
முன்ேனார்களின் மரப ற்கு எத ராகவும்
எைதயும் நான் ெசய்யவல்ைல. ஆனால்
என்ைன எருசேலமில் சைறப்ப டித்து
ேராமரிடம் ஒப்பைடத்தனர். ௧௮ ேராமர்கள்
என்ைன வசாரித்தார்கள். ஆனால்
நான் ெகால்லப்படுவதற்கு ஏதுவான
எந்தக் காரணத்ைதயும் என்னிடம்
கண்டுப டிக்க முடியவல்ைல. எனேவ
அவர்கள் என்ைன வடுதைல ெசய்ய
வரும்பனர். ௧௯ஆனால்அங்கருந்தயூதர்கள்
அைத வரும்பவல்ைல. எனேவ நான்
என்ைன இராயரிடம் வழக்காடும்படியாக
ேராமுக்குக் ெகாண்டு வருமாறு ேகட்க
ேவண்டியதாய ற்று. ஆனால் எனது மக்கள்
தவறைழத்தார்கள் என்று நான் குற்றம்
சாட்டிக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. ௨௦ எனேவ
தான் உங்கைளச் சந்த த்து உங்கேளாடு
ேபச வரும்ப ேனன். இஸ்ரேவலரின்
நம்ப க்ைகைய நான் ெகாண்டிருப்பதால்
இவ்வலங்குகளால் கட்டப்பட்டிருக்க ேறன்”
என்றான்.
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௨௧யூதர்கள் பவுலுக்குப் பதலாக, “நாங்கள்
உன்ைனக் குறத்து யூேதயாவலிருந்து
கடிதங்கள் எைதயும் ெபறவல்ைல.
அங்கருந்து பயணம் ெசய்த எந்த யூத
சேகாதரரும் உன்ைனக் குறத்து ெசய்த
ெகாண்டுவரேவா, உன்ைனப் பற்ற த்
தவறாக எைதயும் கூறேவா இல்ைல.
௨௨ நாங்கள் உனது கருத்துக்கைள
அறய வரும்புக ேறாம். இந்தக்
கூட்டத்தனருக்கு (க றஸ்தவர்களுக்கு)
எத ராக எல்லா இடங்களின் மக்களும்
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்” என்றனர்.
௨௩ பவுலும் யூதரும் கூட்டத்த ற்கு ஒரு

நாைளத் ேதர்ந்துெகாண்டனர். அந்த
நாளில் இன்னும் பல யூதர்கள் பவுைல
அவனது வீட்டில் சந்த த்தனர். நாள்
முழுவதும் பவுல் அவர்களிடம் ேபசனான்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் குற த்து
பவுல் அவர்களுக்கு வளக்கனான்.
இேயசுைவக் குறத்த காரியங்களில்
அவர்கள் நம்ப க்ைக ெகாள்ளச் ெசய்ய
முயன்றான். ேமாேசயன் சட்டங்கைளயும்
தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்கைளயும்
இதற்குப் பயன்படுத்தனான். ௨௪ ச ல
யூதர்கள் பவுல் கூறயவற்ைற நம்பனார்கள்.
ஆனால் மற்றவர்கள் அைத நம்பவல்ைல.
௨௫ அவர்களிைடேய ஒரு கருத்து ேவறுபாடு
ஏற்பட்டது. யூதர்கள் புறப்படுவதற்குத்
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தயாராக இருந்தனர். ஆனால் பவுல்
அவர்களுக்கு ேவெறாரு ெசய்தையயும்
ெசால்லியனுப்பனான்: “பரிசுத்த
ஆவயானவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்
மூலமாக உங்கள் முன்ேனாருக்கு
உண்ைமையக்கூறனார். அவர்,

௨௬ “ ‘இம்மக்களிடம் ேபாய் அவர்களுக்குக்
கூறு,

நீங்கள்கவனிப்பீர்கள், நீங்கள்ேகட்பீர்கள்,
ஆனால்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

நீங்கள்காண்பீர்கள், நீங்கள்பார்ப்பீர்கள்,
ஆனால் நீங்கள் பார்ப்பவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

௨௭ ஆம், இம்மக்களின் இருதயங்கள்
கடினப்பட்டுள்ளன.

இம்மக்களுக்குக்காதுகள்உள்ளன.
ஆனால்அவர்கள்ேகட்பதல்ைல.

இம்மக்கள் உண்ைமையக் காணவும்
மறுக்க றார்கள்.

இம்மக்கள்தம்கண்களால்பார்க்காமலும்,
தம் காதுகளால் ேகளாமலும்,
தம் மனங்களால் புரிந்துெகாள்ளாமலும்
இருக்கப் ேபாவதாேலேயஇதுநடந்தது.

அவர்கள் குணமைடவதற்காக
என்ைன ேநாக்க த் தரும்பாமல்
இருப்பதற்காகேவ இது ந கழ்ந்தது’
என்றார். ஏசாயா 6:9-10
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௨௮ “ேதவன் தமது இரட்ச ப்ைப யூதரல்லாத
மக்களுக்கு அனுப்பனார் என்பைத
யூதராக ய நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன நைனக்க ேறன். அவர்கள்
கவனிப்பார்கள்!” என்றான். ௨௯ †
௩௦அவனதுவாடைக வீட்டில் பவுல்இரண்டு

ஆண்டுகள் முழுவதும் தங்கயருந்தான்.
அவைனச் சந்த க்கும்படியாக வந்த மக்கைள
வரேவற்றான். ௩௧ பவுல் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதக் குற த்துப் ேபாத த்தான்.
கர்த்தர் இேயசு க றஸ்துைவக் குறத்துக்
கற்ப த்தான். அவன் ைதரியசாலியாக
இருந்தான். அவன் ேபசுவைத நறுத்த
ஒருவரும்முயற்ச க்கவல்ைல.

† ௨௮:௨௯: ப ற்காலத்தல் வந்த சல அப்ேபாஸ்தலர்
நடபடிகள் ப ரத களில் 29வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது
‘பவுல் இதைனச் ெசான்ன பறகு, யூதர்கள் ெசன்றனர்.
ஒருவேராடுஒருவர்மிகவும்வவாத த்துக்ெகாண்டனர்.”
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