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அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
நடபடிகள்

ஆச ரியர்
மருத்துவராக யலூக்கா,இந்த புத்தகத்தன்

ஆச ரியர் ஆவார். அப்ேபாஸ்தலர்களின்
பல ந கழ்வுகளுக்கு லூக்கா ஒரு கண்கண்ட
சாட்ச யாக இருந்தார். பல பகுத களில் நாம்
என்ற பதத்ைதப் பயன்படுத்துவதலிருந்து
இது உறுதயாக றது. (16: 10-17; 20: 5-21: 18;
27: 1-28: 16). பாரம்பரியமாகஅவர்ஒருச றந்த
மனிதராககருதப்பட்டார்,குற ப்பாகஅவர்ஒரு
சுவ ேசஷகனாகஇருந்தார்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 60-63 ன் இைடப்பட்ட

காலத்தல்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட இடங்கள் எைவெயனில்

எருசேலம், சமாரியா, லித்தா, ேயாப்பா,
அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா, லீஸ்த ரா,
ெதர்ைப, பலிப்ப , ெதசேலானிக்ேக,
ெபேராயா, ஏெதன்ஸ், ெகாரிந்து, எேபசு,
ெசசரியா,ெமலித்தா, ேராம்ஆகயனவாகும்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
ெதேயாபலுவுக்கு லூக்கா எழுதனார்

(அப்ேபாஸ்தலர் 1: 1). துரதருஷ்டவசமாக,
ெதேயாபலு யார் என்பது பற்ற அத கம்
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அறயப்படவல்ைல. லூக்காவன்
ஆதரவாளராக இருந்தருக்கலாம்
அல்லது ெதேயாபலு என்ற ெபயர்,
ேதவைன ேநச ப்பவர் என்று ெபாருள்படும்
உலகளாவய எல்லா க றஸ்தவர்கைளயும்
குற ப்பதற்காக இருக்கலாம் என்று சல
சாத்தயக்கூறுகள்இருக்கன்றன.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
அப்ேபாஸ்தலருைடய நடபடிகளின்

ேநாக்கம் சைபயன் பறப்பு மற்றும்
வளர்ச்சையப் பற்றய காரியங்கைளக்
கூறுவதாகும். இது ேயாவான் ஸ்நானகன்,
இேயசுமற்றும்சுவ ேசஷங்களில்அவருைடய
பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின்
ெசய்த ஆகயவற்ைறத் ெதாடர்க றது.
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்று பரிசுத்த
ஆவயன் வருைகயலிருந்து கறஸ்தவம்
பரவய காரியங்கைள இது நமக்குக்
ெகாடுக்க றது.

ைமயக்கருத்து
சுவ ேசஷத்தன்பரவுதல்
ெபாருளடக்கம்
1. பரிசுத்தஆவயானவரின்வாக்குத்தத்தம்

— 1:1-26
2. ெபந்ெதெகாஸ்ேத: பரிசுத்த
ஆவயானவரின்ெவளிப்பாடு— 2:1-4

3. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்த ஊழியமும்,
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எருசேலம் சைபக்கு உண்டான
உபவத்த ரவங்களும்— 2:5-8:3

4. பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஏவப்பட்டு
அப்ேபாஸ்தலர்கள் யூேதயாவலும்
சமாரியாவலும் ெசய்த ஊழியங்கள் —
8:4-12:25

5. பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ஏவப்பட்டு அப்ேபாஸ்தலர்கள் உலகன்
கைடமுைனவைர ெசய்த ஊழியங்கள் —
8:4-12:25

ஆதத்தருச்சைபயன்வரலாறு
1 48 ெதேயாப்பலுேவ, இேயசுவானவர் தாம்

ெதரிந்துெகாண்ட அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குப்
பரிசுத்தஆவயானவராேலகட்டைளய ட்டபன்பு,
2 அவர் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர
ெசய்தைவகள் மற்றும் ேபாத த்தைவகள்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து, முதலாம்
புத்தகத்ைதஎழுத ேனன். 3அவர்சலுைவயல்
பாடுபட்டப்பன்பு, நாற்பது நாட்கள்வைர
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குத் தரிசனமாக ,
ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்குரியைவகைள
அவர்கேளாடு ேபச , அேநகம் ெதளிவான
ஆதாரங்களினாேல அவர்களுக்குத் தம்ைம
உய ேராடிருக்க றவராகக் காண்பத்தார்.
4 அன்றயும், அவர் அவர்கேளாடு
கூடிவந்தருக்கும்ேபாது, அவர்கைள
ேநாக்க : ேயாவான் தண்ணீரினாேல
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான்; நீங்கள் சல
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நாட்களுக்குள்ேளபரிசுத்தஆவயானவராேல
ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள். 5 ஆகேவ,
நீங்கள் எருசேலைமவ ட்டுப் ேபாகாமல்
என்னிடத்தல் ேகள்வப்பட்ட ப தாவன்
வாக்குத்தத்தம் நைறேவறக் காத்தருங்கள்
என்று கட்டைளய ட்டார். 6 அப்ெபாழுது
கூடிவந்தருந்தவர்கள் அவைர ேநாக்க :
ஆண்டவேர, இக்காலத்தலா ராஜ்யத்ைத
இஸ்ரேவலுக்குத் தரும்பக் ெகாடுப்பீர் என்று
ேகட்டார்கள். 7 அதற்கு அவர்: ப தாவானவர்
தம்முைடய அதகாரத்தல் ைவத்தருக்க ற
காலங்கைளயும் ேவைளகைளயும் அறகறது
உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல. 8 பரிசுத்த
ஆவயானவர் உங்களிடம் வரும்ேபாது
நீங்கள் ெபலனைடந்து, எருசேலமிலும்,
யூேதயா முழுவதலும், சமாரியாவலும்,
பூமியன் கைடச எல்ைலவைரயலும்,
எனக்குச் சாட்ச களாக இருப்பீர்கள் என்றார்.
9 இைவகைள அவர் ெசான்னபன்பு,
அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
வானத்தற்குேமல் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்;
அவர்களுைடய கண்களுக்கு
மைறவாக ஒரு ேமகம் அவைர
எடுத்துக்ெகாண்டது. 10 அவர் ேபாக றேபாது
அவர்கள் வானத்ைத அண்ணாந்து
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேதா,
ெவண்ைமயான உைடயணிந்தவர்கள்
இரண்டுேபர் அவர்கள் அருேக நன்று:
11 கலிேலய மக்கேள, நீங்கள் ஏன்
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வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து
ந ற்க றீர்கள்? உங்களிடமிருந்துவானத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டஇந்தஇேயசுவானவர்
எப்படி உங்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாக
வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டாேரா,
அப்படிேயமறுபடியும்வருவார் என்றார்கள்.

மத்தயா ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
12 அப்ெபாழுது அவர்கள் எருசேலமுக்கு

அருகல்ஒருஓய்வுநாள்பயணதூரத்தலிருக்கற
ஒலிவமைல என்னப்பட்ட மைலயலிருந்து
எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
13 அவர்கள் அங்ேக வந்தேபாது ேமல்வீட்டில்
ஏறனார்கள்; அதல் ேபதுருவும்,
யாக்ேகாபும், ேயாவானும், அந்த ேரயாவும்,
பலிப்பும், ேதாமாவும், பர்ெதாெலாேமயும்,
மத்ேதயுவும், அல்ேபயுவன் குமாரனாகய
யாக்ேகாபும், ெசேலாத்ேத என்னப்பட்ட
சீேமானும், யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகய
யூதாவும் தங்கயருந்தார்கள். 14 அங்ேக
இவர்கெளல்ேலாரும், ெபண்கேளாடும்
இேயசுவன் தாயாகய மரியாேளாடும்,
அவருைடய சேகாதரர்கேளாடுகூட
ஒருமனப்பட்டு, ெஜபத்தலும்
ேவண்டுதலிலும் தரித்தருந்தார்கள்.
15 அந்த நாட்களிேல, சீடர்கள் ஏறக்குைறய
நூற்றருபதுேபர் கூடியருந்தேபாது,
அவர்கள் மத்தய ேல ேபதுரு
எழுந்து நன்று: 16 சேகாதரர்கேள,
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இேயசுைவப் ப டித்தவர்களுக்கு
வழிகாட்டின யூதாைசக்குற த்துப்
பரிசுத்த ஆவயானவர் தாவீதன்
வாக்கனால் முன்ெசான்ன ேவதவாக்கயம்
நைறேவறேவண்டியதாயருந்தது. 17 அவன்
எங்களில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டு,
இந்த ஊழியத்த ேல பங்குெபற்றவனாக
இருந்தான். 18 தவறான வழியன்
வருமானத்தனால் அவன் ஒரு நலத்ைதச்
சம்பாத த்து, தைலகீழாக வழுந்தான்;
அவன் வயறுெவடித்து, குடல்கெளல்லாம்
சரிந்துேபானது. 19 இது எருசேலமிலுள்ள
குடிகள் அைனவருக்கும் ெதரிந்தருக்க றது.
அதனாேல அந்த நலம் அவர்களுைடய
ெமாழிய ேல இரத்தநலம் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் அக்ெகல்தமா என
அைழக்கப்பட்டிருக்க றது. 20 சங்கீத
புத்தகத்த ேல
அவன்குடியருக்கும்வீடுஅழியக்கடவது,
ஒருவனும் அதல் குடியல்லாதருப்பானாக

என்றும்;
அவனுைடய தைலைமத்துவத்ைத

ேவெறாருவன் ெபறேவண்டும்’ என்றும்
எழுதயருக்க றது.

21 ஆதலால், ேயாவான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்த நாள்முதற்ெகாண்டு, கர்த்தராக ய
இேயசுவானவர் நம்மிடத்தலிருந்து
உயர எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர,
22 அவர் நம்மிடத்தல் வாழ்ந்தருந்த
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காலங்களிெலல்லாம் எங்கேளாடு
இருந்த மனிதர்களில் ஒருவன்
அவர் உய ேராெடழுந்தைதக்குற த்து,
எங்களுடேனகூடச் சாட்ச யாக
ஏற்படுத்தப்படேவண்டும் என்றான்.
23 அப்ெபாழுது அவர்கள் யுஸ்து
என்னும் மறுெபயருள்ள பர்சபா
என்னப்பட்ட ேயாேசப்பு, மத்தயா
ஆகய இவ்வ ரண்டுேபைரயும் நறுத்த :
24 எல்ேலாருைடய இருதயங்கைளயும்
அற ந்தருக்க ற கர்த்தாேவ, யூதாஸ்
என்பவன் தனக்குரிய இடத்த ற்குப்
ேபாகும்படி இழந்துேபான இந்த
ஊழியத்தலும் இந்த அப்ேபாஸ்தலப்
பணியலும் பங்குெபறுவதற்காக,
25 இவ்வ ரண்டுேபரில் ேதவரீர்
ெதரிந்துெகாண்டவைன எங்களுக்குக்
காண்பத்தருளும் என்று ெஜபம்பண்ணி;
26 பன்பு, அவர்கைளக்குறத்துச்
சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்; சீட்டு மத்தயாவன்
ெபயருக்கு வழுந்தது; அப்ெபாழுது
அவன் பதெனாரு அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 2

ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் பரிசுத்த
ஆவயானவரின்வருைக
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1 ெபந்ெதெகாஸ்ேத என்னும் நாள்
வந்தேபாது, அவர்கெளல்ேலாரும்
ஒருமனப்பட்டுஓரிடத்த ேலகூடிவந்தருந்தார்கள்.
2 அப்ெபாழுது பலத்தக் காற்று
அடிக்க றதுேபால, வானத்தலிருந்து
த டீெரன ஒரு முழக்கமுண்டாக , அவர்கள்
உட்கார்ந்தருந்த வீடு முழுவைதயும்
ந ரப்ப ற்று. 3அல்லாமலும் ெநருப்புமயமான
நாக்குகள்ேபால ப ரிந்தருக்கும்
நாக்குகள் அவர்களுக்குக் காணப்பட்டு,
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவர்ேமலும் வந்து
அமர்ந்தது. 4 அவர்கெளல்ேலாரும்
பரிசுத்த ஆவயானவராேல ந ரப்பப்பட்டு,
ஆவயானவர் தங்களுக்குத் தந்தருளின
வரத்தன்படிேய ெவவ்ேவறு ெமாழிகளிேல
ேபசத்ெதாடங்கனார்கள். 5 வானத்தன்கீேழ
இருக்க ற எல்லா ேதசத்தலுமிருந்து வந்த
ேதவபக்தயுள்ள யூதர்கள் அப்ெபாழுது
எருசேலமிேல தங்கயருந்தார்கள். 6 அந்த
சத்தம் உண்டானேபாது, அேநக மக்கள்
கூடிவந்து, தங்கள் தங்கள் ெமாழிய ேல
அவர்கள் ேபசுக றைத ேகட்டபடியனாேல
கலக்கமைடந்தார்கள். 7எல்ேலாரும் ப ரமித்து
ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து:
இேதா, ேபசுக ற இவர்கெளல்ேலாரும்
கலிேலயர்கள் அல்லவா? 8 அப்படியருக்க,
நம்மில் அவரவர்களுைடய தாய்
ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேபசக்ேகட்க ேறாேம,
இது எப்படி? 9 பார்த்தரும், ேமதரும்,
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ஏலாமீத்தரும், ெமெசாப்ெபாத்தாமியா,
யூேதயா, கப்பத்ேதாக்கயா, ெபாந்து,
ஆசயா, ப ரிக யா, 10 பம்பலியா, எக ப்து
என்னும் ேதசத்தார்களும், ச ேரேன
பட்டணத்ைதச் சுற்றயருக்க ற லீபயாவன்
தைசகளிேல குடியருக்க றவர்களும்,
இங்ேக வருைகதரும் ேராமாபுரியாரும்,
யூதர்களும், யூதமார்க்கத்ைத
பன்பற்றுகறவர்களும், 11 க ேரத்தரும்,
அரபயருமாகய நாம் நம்முைடய
ெமாழிகளிேல இவர்கள் ேதவனுைடய
மகத்துவங்கைளப் ேபசக்ேகட்க ேறாேம
என்றார்கள். 12 எல்ேலாரும் ப ரமித்து
சந்ேதகப்பட்டு, இது என்னமாய்
முடியுேமா என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 13 மற்றவர்கேளா:
இவர்கள் மதுபானம் அருந்தயருக்க றார்கள்
என்றுேகலிெசய்தார்கள்.

ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
14 அப்ெபாழுது ேபதுரு பதெனாரு

சீடர்கேளாடு நன்று, அவர்கைள
ேநாக்க , உரத்த சத்தமாக: யூதர்கேள,
எருசேலமில் வச க்கன்ற மக்கேள,
நீங்கெளல்ேலாரும் அற ந்துெகாள்வீர்களாக,
என் வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்.
15 நீங்கள் நைனக்கறபடி இவர்கள் மது
அருந்தயவர்கள் அல்ல, ெபாழுதுவடிந்து
ஒன்பது மணியாக இருக்க றேத.
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16 தீர்க்கதரிச யாக ய ேயாேவலினால்
உைரக்கப்பட்டபடிேயஇதுநைறேவறுகறது.
17 கைடச நாட்களில் நான் மாம்சமான

யாவர்ேமலும்
என்ஆவையப்ெபாழிேவன்,
அப்ெபாழுதுஉங்களுைடயகுமாரர்களும்
உங்களுைடய குமாரத்த களும்

தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுவார்கள்;
உங்களுைடய வாலிபர்கள் தரிசனங்கைளக்

காண்பார்கள்;
உங்களுைடய மூப்பர்கள் கனவுகைளக்

காண்பார்கள்;
18என்னுைடயஊழியக்காரர்கள்ேமலும்,
என்னுைடய ஊழியக்காரிகள்ேமலும்

அந்த நாட்களிேல என் ஆவையப்
ெபாழிேவன்,

அப்ெபாழுது அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுவார்கள்.

19 அல்லாமலும் உயர வானத்த ேல
அற்புதங்கைளயும்,

கீேழ பூமிய ேல இரத்தம், அக்கனி,
புைகக்காடாக ய அத சயங்கைளயும்
காட்டுேவன்.

20கர்த்தருைடயெபரிதும்ப ரகாசமுமானநாள்
வரும்முன்ேனசூரியன்இருளாகவும்,

சந்த ரன்இரத்தமாகவும்மாறும்.
21 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்

ெதாழுதுெகாள்ளுகறவெனவேனா
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அவன் இரட்ச க்கப்படுவான்’ என்று ேதவன்
உைரத்தருக்க றார்.

22 “இஸ்ரேவலர்கேள, நான் ெசால்லும்
வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்; உங்களுக்கு
ெதரிந்தருக்க றபடி நசேரயனாகய
இேயசுைவக்ெகாண்டு ேதவன்
உங்களுக்குள்ேள பலத்த க ரிையகைளயும்,
அற்புதங்கைளயும், அத சயங்கைளயும்
நடப்ப த்து, அைவகளினாேல அவைர
உங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனார்.
23 அப்படியருந்தும், ேதவன்
நயமித்தருந்த ஆேலாசைனயன்படிேயயும்,
அவருைடய முன்னறவன்படிேயயும்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட அந்த இேயசுைவ
நீங்கள் ப டித்து, அக்க ரமக்காரர்களுைடய
ைககளினாேல சலுைவயல் ஆணியடித்துக்
ெகாைலெசய்தீர்கள். 24 ேதவன்
அவருைடய மரணேவதைனகளின்
கட்டுகைள நீக்க , அவைர உய ேராடு
எழுப்பனார்; அவர் மரணத்தனால்
கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடாமலிருந்தது.
25அவைரக்குற த்துதாவீது:
கர்த்த்தைர எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்பாக

நறுத்த ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
நான் அைசக்கப்படாதபடி அவர் என்

வலதுபக்கத்த ேலஇருக்க றார்;
26அதனாேலஎன்இருதயம்மக ழ்ந்தது,
என்நாக்குகளிகூர்ந்தது,
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என் சரீரமும் நம்ப க்ைகேயாடு
தங்கயருக்கும்;

27 என் ஆத்துமாைவப் பாதாளத்தல்
வ டமாட்டீர்,

உம்முைடய பரிசுத்தர் அழிைவக்
காணவடமாட்டீர்;

28ஜீவவழிகைளஎனக்குத்ெதரியப்படுத்தனீர்;
உம்முைடய சமூகத்த ேல என்ைனச்

சந்ேதாஷத்தனால் ந ரப்புவீர் என்று
ெசால்லுகறான்.

29சேகாதரர்கேள, “ேகாத்த ரத்தைலவனாகய
தாவீைதக்குற த்து நான் உங்கேளாடு
ைதரியமாகப் ேபசுக றதற்கு
இடங்ெகாடுங்கள்; அவன் மரணமைடந்து
அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்; அவனுைடய
கல்லைறஇந்தநாள்வைரநம்மிடத்தலிருக்கறது.
30 அவன் தீர்க்கதரிச யாக இருந்து: உன்
சங்காசனத்தல்வீற்றருக்கஉன்வம்சத்த ேல
க றஸ்துைவ எழும்பப்பண்ணுேவன்” என்று
ேதவன் தனக்கு சத்தயம்பண்ணினைதத்
ெதரிந்தபடியால், 31அவன்
கறஸ்துவனுைடய ஆத்துமா பாதாளத்த ேல

வ டப்படுவதல்ைலெயன்றும்,
அவருைடய சரீரம் அழிைவக்

காண்பதல்ைலெயன்றும் முன்ேப
அற ந்து,

அவர் உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து இப்படிச்
ெசான்னான்.
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32 இந்த இேயசுைவ ேதவன்
உய ேராடு எழுப்பனார்; இதற்கு
நாங்கள் எல்ேலாரும் சாட்ச களாக
இருக்க ேறாம். 33 அவர் ேதவனுைடய
வலது கரத்தனாேல உயர்த்தப்பட்டு,
ப தா அருளிய வாக்குத்தத்தத்தன்படி
பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்று, நீங்கள்
இப்ெபாழுது காண்கறைவகைளயும்
ேகட்க றைவகைளயும்ெபாழிந்தருளினார்.
34 தாவீது பரேலாகத்த ற்கு இன்னும்

எழுந்துேபாகவல்ைலேய.
நான் உம்முைடய சத்துருக்கைள உமது

பாதத்தன்கீேழ ேபாடும்வைரக்கும்,
35நீர் என்வலதுபக்கத்தல்உட்காரும்என்று
கர்த்தர் என் ஆண்டவருடேன ெசான்னார்

என்றுஅவேனெசால்லியருக்க றான்.
36 ஆகேவ, நீங்கள் சலுைவயல்

அைறந்த இந்த இேயசுைவேய ேதவன்
ஆண்டவரும் கறஸ்துவுமாக்கனாெரன்று
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் அைனவரும்
ந ச்சயமாக அற ந்துெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 37 இைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது,
இருதயத்த ேல குத்தப்பட்டவர்களாக ,
ேபதுருைவயும்மற்றஅப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
பார்த்து: சேகாதரர்கேள, நாங்கள்
என்னெசய்யேவண்டும் என்றார்கள்.
38 ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
மனந்தரும்ப , ஒவ்ெவாருவரும்
பாவமன்னிப்புக்ெகன்றுஇேயசுக றஸ்துவன்
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நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள், அப்ெபாழுது
பரிசுத்த ஆவயானவரின் வரத்ைதப்
ெபறுவீர்கள். 39 வாக்குத்தத்தமானது
உங்களுக்கும், உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்கும், நம்முைடய ேதவனாகய
கர்த்தர் வரவைழக்கும் தூரத்தலுள்ள
அைனவருக்கும் உண்டாயருக்க றது
என்று ெசால்லி; 40 இன்னும் அேநக
வார்த்ைதகளாலும் சாட்சகூற , மாறுபாடுள்ள
இந்த வம்சத்ைத வ ட்டுவலக உங்கைளக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள் என்றும்
புத்த ெசான்னான். 41 அவனுைடய
வார்த்ைதகைள சந்ேதாஷமாக
ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றார்கள். அன்ைறயதனம் ஏறக்குைறய
மூவாய ரம்ேபர் வ சுவாச களின் கூட்டத்தல்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்கள்.

வசுவாச களின்ஐக்கயம்
42 அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய

ேபாதைனகளிலும், ஐக்கயத்தலும், அப்பம்
புச த்தலிலும், ெஜபம்பண்ணுதலிலும்
உறுதயாகத் தரித்தருந்தார்கள்.
43 எல்ேலாருக்கும் பயமுண்டானது.
அப்ேபாஸ்தலர்களாேல அேநக
அற்புதங்களும் அத சயங்களும்
ெசய்யப்பட்டது. 44 வசுவாச கள் எல்ேலாரும்
ஒன்றாக இருந்து, எல்லாவற்ைறயும்
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ெபாதுவாய் ைவத்து அனுபவத்தார்கள்.
45 நலங்கைளயும் ெசாத்துக்கைளயும்வற்று,
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ேதைவக்குத்தக்கதாக
அைவகளில் எல்ேலாருக்கும்
பக ர்ந்துெகாடுத்தார்கள். 46 அவர்கள்
ஒருமனப்பட்டவர்களாக ேதவாலயத்த ேல
அனுதனமும் தரித்தருந்து, வீடுகள்ேதாறும்
அப்பம்புச த்து மக ழ்ச்ச ேயாடும்
கபடம் இல்லாத இருதயத்ேதாடும்
சாப்ப ட்டு, 47 ேதவைனத் துதத்து,
மக்கெளல்ேலாரிடத்தலும்தயவுெபற்றருந்தார்கள்.
மீட்கப்படுக றவர்கைளக் கர்த்தர்
அனுதனமும்சைபய ேலேசர்த்துக்ெகாண்டுவந்தார்.

அத்த யாயம் 3
ேபதுருமுடவைனக்குணமாக்குதல்

1 ஒருநாள், ெஜபேவைளயாகய ப ற்பகல்
மூன்றுமணியளவல் ேபதுருவும் ேயாவானும்
ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள். 2 அப்ெபாழுது
பறவய ேலேய சப்பாணியாகப் ப றந்த ஒரு
மனிதைன சுமந்துெகாண்டுவந்தார்கள்;
ஆலயத்தற்குள் வருகறவர்களிடத்தல்
ப ச்ைசேகட்கும்படி, அனுதனமும்
அவைன அலங்காரவாசல் என்னப்பட்ட
ேதவாலய வாசலருகல் ைவப்பார்கள்.
3 அவன் ஆலயத்தற்குள் ப ரேவச க்க ற
ேபதுருைவயும், ேயாவாைனயும் பார்த்து
ப ச்ைச ேகட்டான். 4 ேபதுருவும்,
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ேயாவானும் அவைன உற்றுப்பார்த்து:
எங்கைள ேநாக்க ப்பார் என்றார்கள்.
5 அவன் அவர்களிடத்தல் ஏதாவது
கைடக்கும் என்று நைனத்து, அவர்கைள
ேநாக்க ப்பார்த்தான். 6 அப்ெபாழுது ேபதுரு:
ெவள்ளியும் ெபான்னும் என்னிடத்தல்
இல்ைல; என்னிடத்தல் இருப்பைத
உனக்குத் தருக ேறன்; நசேரயனாகய
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
நீ எழுந்து நட என்று ெசால்லி, 7 தன்
வலது ைகயனால் அவைனப் ப டித்துத்
தூக்கவ ட்டான்; உடேன அவனுைடய
கால்களும் கணுக்களும் ெபலன்
ெகாண்டது. 8 அவன் குதத்து, எழுந்து,
நன்று, நடந்தான்; நடந்து, குதத்து,
ேதவைனப் புகழ்ந்துெகாண்டு, அவர்கேளாடு
ேதவாலயத்த ற்குள் ேபானான். 9 அவன்
நடக்க றைதயும், ேதவைனப் புகழ்க றைதயும்,
மக்கெளல்ேலாரும் கண்டு: 10 ஆலயத்தன்
அலங்கார வாசலருகல் ப ச்ைசேகட்க
உட்கார்ந்தருந்தவன் இவன்தான் என்று
அறந்து, அவனுக்கு நடந்தைதக்குற த்து
மிகவும்ஆச்சரியப்பட்டு ப ரமித்தார்கள்.

ேபதுருமக்கேளாடு ேபசுதல்
11 சுகமாக்கப்பட்ட சப்பாணி ேபதுரு

மற்றும் ேயாவாேனாடு இருக்கும்ேபாது,
மக்கெளல்ேலாரும் தைகத்து, சாெலாேமான்
மண்டபம் என்னும் மண்டபத்த ேல



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்3:12xviiஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்3:16

அவர்களிடத்த ற்கு ஓடிவந்தார்கள்.
12 ேபதுரு மக்கைளப் பார்த்து:
இஸ்ரேவலர்கேள, இைதக்குறத்து நீங்கள்
ஆச்சரியப்படுக றெதன்ன? நாங்கள்
எங்களுைடய சுயசக்தயனாலாவது,
சுயபக்தயனாலாவது, இவைன நடக்க
ெசய்ேதாெமன்று நீங்கள் எங்கைள
உற்றுப்பார்க்க றெதன்ன? 13 ஆப ரகாம்
ஈசாக்கு யாக்ேகாபு என்பவர்களுைடய
ேதவனாகய நம்முைடய ப தாக்களின்
ேதவன் தம்முைடய குமாரனாகய
இேயசுைவ மகைமப்படுத்தனார்;
அவைர நீங்கள் ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள்;
பலாத்து அவைர வடுதைல ெசய்ய
தீர்மானித்தேபாது, அவனுக்கு முன்பாக
அவைர மறுதலித்தீர்கள். 14 பரிசுத்தமும்
நீதயுமுள்ளவைர நீங்கள் மறுதலித்து,
ெகாைலபாதகைன உங்களுக்காக
வடுதைல ெசய்யேவண்டுெமன்று
ேகட்டு, 15 ஜீவாத பதயாகய இேயசுைவக்
ெகாைலெசய்தீர்கள்; ேதவன் அவைர
மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனார்;
அதற்கு நாங்கள் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம்.
16 அவருைடய நாமத்தல் ைவத்தருக்கும்
வசுவாசத்தனாேல அவருைடய நாமேம
உங்களுக்கு அறமுகமான இவைன
ெபலப்படுத்தனது; அவரால் உண்டாகய
நம்ப க்ைக உங்கெளல்ேலாருக்கும்
முன்பாக, இவனுைடய முழுசரீரத்த ற்கும்
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இந்த சுகத்ைதக் ெகாடுத்தது.
17 சேகாதரர்கேள நீங்களும் உங்களுைடய
அதகாரிகளும் அறயாைமயனாேல இைதச்
ெசய்தீர்கெளன்று எனக்குத் ெதரியும்
18 க றஸ்து பாடுபடேவண்டுெமன்று ேதவன்
தம்முைடய தீர்க்கதரிச கெளல்ேலாருைடய
வார்த்ைதயனாலும் முன்னேம
ெசான்னைவகைள இவ்வதமாக
நைறேவற்றனார். 19 ஆகேவ, கர்த்தருைடய
சந்ந தானத்தலிருந்து இைளப்பாறுதலின்
நாட்கள் வரும்படிக்கும், முன்ேப குற க்கப்பட்ட
இேயசுக றஸ்துைவ அவர் உங்களிடம்
அனுப்பவும், 20 உங்களுைடய குற்றங்கள்
மன்னிக்கப்படவும் நீங்கள் மனந்தரும்ப
குணப்படுங்கள். 21உலகம்உண்டானதுமுதல்
ேதவன் தம்முைடய பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள்
எல்ேலாருைடய வார்த்ைதயனாலும்
முன்னேம ெசான்ன எல்லாம்
நைறேவறமுடியும் நாட்கள் வரும்வைர அவர்
பரேலாகத்தல் இருக்கேவண்டும். 22 ேமாேச
முற்ப தாக்கைளப்பார்த்து: உங்களுைடய
ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைனப்ேபால
ஒரு தீர்க்கதரிசைய உங்களுக்காக
உங்களுைடய சேகாதரர்களிலிருந்து
எழும்பப்பண்ணுவார்; அவர் உங்களுக்குச்
ெசால்லும் எல்லாவற்றலும் அவருக்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 23அந்தத் தீர்க்கதரிச யன்
ெசால்ைலக் ேகளாதவன் எவேனா,
அவன் மக்கள் மத்தயல் இல்லாதபடிக்கு
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அழிக்கப்படுவான் என்றான். 24 சாமுேவல்
முதற்ெகாண்டு, எத்தைனேபர் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கேளா, அத்தைனேபரும் இந்த
நாட்கைள முன்னேம அறவத்தார்கள்.
25 நீங்கள் அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்குப்
பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள்;
உன் சந்ததயனாேல பூமியலுள்ள
வம்சங்கெளல்லாம் ஆசீர்வத க்கப்படும்
என்று ேதவன் ஆப ரகாமுக்குச் ெசால்லி,
நம்முைடய முன்ேனார்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகக்கும் பள்ைளகளாக
இருக்க றீர்கள். 26அவர்உங்கெளல்ேலாைரயும்
உங்களுைடய ெபால்லாங்குகளிலிருந்து
வலக்க ,உங்கைளஆசீர்வத க்கும்படி ேதவன்
தம்முைடயகுமாரனாகயஇேயசுைவஎழுப்ப ,
முதலாவது உங்களிடத்த ற்ேக அவைர
அனுப்பனார் என்றான்.

அத்த யாயம் 4
யூத ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்கு முன்பாக

ேபதுருவும், ேயாவானும்
1 ேபதுருவும் ேயாவானும் மக்களுடேன

ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஆசாரியர்களும் ேதவாலயத்துப்
பைடத்தைலவனும் சதுேசயர்களும்
அவர்களிடத்தல் வந்து, 2 அவர்கள்
மக்களுக்கு ேபாத க்க றதனாலும்,
இேயசுைவ முன்ைவத்து, மரித்ேதாரிலிருந்து
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உய ர்த்ெதழுதைலப் ப ரசங்க க்க றதனாலும்,
ேகாபமைடந்து, 3 அவர்கைளப் ப டித்து,
மாைலேநரமாக இருந்தபடியனால்,
மறுநாள்வைர காவலில் ைவத்தார்கள்.
4 வசனத்ைதக் ேகட்டவர்களில் அேநகர்
வசுவாச த்தார்கள்; அவர்களுைடய ெதாைக
ஏறக்குைறய ஐயாய ரமாக இருந்தது.
5 மறுநாளிேல மக்களுைடய அதகாரிகளும்
மூப்பர்களும் ேவதபண்டிதர்களும், 6 ப ரதான
ஆசாரியனாகய அன்னாவும், காய்பாவும்,
ேயாவானும், அெலக்சந்தரும், ப ரதான
ஆசாரியனுைடய குடும்பத்தார் அைனவரும்
எருசேலமிேலகூடிவந்து, 7அவர்கைளநடுேவ
நறுத்த : நீங்கள் எந்த வல்லைமயனாேல,
எந்த நாமத்தனாேல, இைதச் ெசய்தீர்கள்
என்று ேகட்டார்கள். 8 அப்ெபாழுது ேபதுரு
பரிசுத்த ஆவயானவராேல நைறந்து,
அவர்கைளேநாக்க : மக்களின்அதகாரிகேள,
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கேள, 9 வயாதயாக
இருந்த இந்த மனிதனுக்குச் ெசய்யப்பட்ட
உபகாரத்ைதக்குற த்து எதனாேல இவன்
சுகமானான் என்றுநீங்கள்இன்றுஎங்களிடம்
வ சாரித்துக்ேகட்டால், 10 உங்களால்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டவரும்,
ேதவனால் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பப்பட்டவருமாக இருக்க ற
நசேரயனாகய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்தனாேலேய இவன் உங்களுக்கு
முன்பாகச் சுகமாக்கப்பட்டவனாக
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ந ற்க றாெனன்று உங்கெளல்ேலாருக்கும்,
இஸ்ரேவல் மக்கெளல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்தருக்கக்கடவது. 11வீடுகட்டுக றவர்களாகய
உங்களால் அற்பமாக நைனக்கப்பட்ட
அவேர அஸ்த பாரத்த ற்கு முதற்கல்லானவர்.
12 அவைரத்தவ ர ேவெறாருவராலும்
இரட்ச ப்புஇல்ைல;நாம்இரட்ச க்கப்படும்படிக்கு
வானத்தன் கீெழங்கும், மனிதர்களுக்குள்ேள
அவருைடய நாமம்தவ ர ேவெறாரு
நாமம் ெகாடுக்கப்படவுமில்ைல
என்றான். 13 ேபதுருவும் ேயாவானும்
ேபசுக ற ைதரியத்ைத அவர்கள் கண்டு,
அவர்கள் படிப்பறயாதவர்கெளன்றும்
ேபைதகெளன்றும் அறந்து ஆச்சரியப்பட்டு,
அவர்கள் இேயசுேவாடுகூட
இருந்தவர்கெளன்றும்ெதரிந்துெகாண்டார்கள்.
14 சுகமாக்கப்பட்ட மனிதன் அவர்கள் அருேக
ந ற்க றைதக் கண்டபடியால், எத ர்த்துேபச
அவர்களுக்கு முடியாமற்ேபானது.
15 அப்ெபாழுது அவர்கைள ஆேலாசைனச்
சங்கத்ைதவ ட்டு ெவளிேய ேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டு, தங்களுக்குள்ேள
ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டு: 16 இந்த
மனிதர்கைள நாம் என்ன ெசய்யலாம்?
எருசேலமில் வச க்கன்ற எல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்தருக்க றபடி ெவளிப்பைடயான
அற்புதம் இவர்களால் ெசய்யப்பட்டேத, அைத
நாம் இல்ைலெயன்று ெசால்லக்கூடாது.
17ஆனாலும்இதுஅதகமாகமக்களுக்குள்ேள
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பரவாதபடிக்கு,இதுமுதல்ஒருவேராடும்இந்த
நாமத்ைதக்குற த்துப் ேபசக்கூடாெதன்று,
அவர்கைள உறுதயாக எச்சரிக்கேவண்டும்
என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு, 18 அவர்கைள
அைழத்து: இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து
எைதயும் ேபசவும், ேபாத க்கவும்
கூடாெதன்று அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்கள். 19 ேபதுருவும்
ேயாவானும் அவர்கைள ேநாக்க :
ேதவனுக்குச் ெசவெகாடுக்க றைதவ ட
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்க றது
ேதவனுக்குமுன்பாக நயாயமாக
இருக்குேமா என்று நீங்கேள
ேயாச த்துப்பாருங்கள். 20 நாங்கள்
கண்டைவகைளயும் ேகட்டைவகைளயும்
ேபசாமலிருக்கக்கூடாேத என்றார்கள்.
21 நடந்த சம்பவங்கைளக்குறத்து எல்ேலாரும்
ேதவைன மகைமப்படுத்தனபடியால்,
மக்களுக்குப் பயந்து அவர்கைளத் தண்டிக்க
வழிெயான்றும் இல்லாமல், அவர்கைளப்
பயமுறுத்த வ ட்டுவ ட்டார்கள். 22அற்புதமாகச்
சுகமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்பது வயதுக்கு
ேமற்பட்டவனாகஇருந்தான்.

வசுவாச களின்ெஜபம்
23 அவர்கள் வடுதைலயாக்கப்பட்டப்பன்பு,

தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களிடத்தல் வந்து,
ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும்
தங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
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அறவத்தார்கள். 24 அவர்கள் அைதக்ேகட்டு,
ஒருமனப்பட்டு ேதவைன ேநாக்க ச்
சத்தமிட்டு: கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும்
பூமிையயும் கடைலயும் அைவகளிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கன ேதவனாக
இருக்க றீர்.
25யூதரல்லாேதார் ேகாபமைடந்து,
மக்கள் வீணான காரியங்கைளச் ச ந்த ப்பது

ஏன்என்றும்,
26கர்த்தருக்குவ ேராதமாகவும்
அவருைடய க றஸ்துவுக்கு வ ேராதமாகவும்

பூமியன் ராஜாக்கள்எழும்ப நன்று,
அதகாரிகள்ஒன்றுகூடினார்கள்என்றும்
ேதவரீர் உம்முைடய அடியானாகய தாவீதன்

வாக்கனால்உைரத்தீேர.
27அந்தப்படிஉம்முைடயகரமும்
உம்முைடய ஆேலாசைனயும்

முன்குறத்தைவகள் யாைவயும்
ெசய்யும்படி,

28ஏேராதும்ெபாந்தயுபலாத்தும்,
யூதரல்லாதாேராடும் இஸ்ரேவல்

மக்கேளாடுகூட,
நீர் அப ேஷகம்பண்ணின உம்முைடய

பரிசுத்த பள்ைளயாகய இேயசுவற்கு
வ ேராதமாக,

ெமய்யாகேவகூட்டம்கூடினார்கள்.
29இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ,
அவர்கள் பயமுறுத்தல்கைள ேதவரீர்

கவனித்து,
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30 உம்முைடய பரிசுத்த பள்ைளயாகய
இேயசுவன் நாமத்தனாேல
அத சயங்களும் அற்புதங்களும்
நடக்கும்படிச்ெசய்து,

ேநாயாளிகைளக் குணமாக்கும்படி
உம்முைடயகரத்ைதநீட்டி,

உம்முைடய ஊழியக்காரர்கள் உம்முைடய
வசனத்ைத

முழு ைதரியத்ேதாடு ெசால்லும்படி
அவர்களுக்கு உதவ ெசய்தருளும்”
என்றார்கள்.

31 அவர்கள் ெஜபம்பண்ணினேபாது,
அவர்கள் கூடியருந்த இடம் அைசந்தது.
அவர்கெளல்ேலாரும் பரிசுத்த
ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டு,
ேதவவார்த்ைதையத் ைதரியமாகச்
ெசான்னார்கள்.

வசுவாச களின்ஐக்கயம்
32 த ரளான வசுவாசக் கூட்டத்தார் ஒேர

இருதயமும் ஒேர மனமுள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள். ஒருவனும்தனக்குள்ளைவகளில்
ஒன்ைறயும் தன்னுைடயெதன்று
ெசால்லவல்ைல; அைனத்தும்
அவர்களுக்குப் ெபாதுவாக இருந்தது.
33 கர்த்தராக ய இேயசுவன்
உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்துஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
மிகுந்த உறுதயாக சாட்ச ெகாடுத்தார்கள்;
அவர்கெளல்ேலார்ேமலும் பூரணகருைப
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உண்டாயருந்தது. 34 நலங்கைளயும்
வீடுகைளயும் உைடயவர்கள் அைவகைள
வற்று, வற்கப்பட்டைவகளின் ெதாைகையக்
ெகாண்டுவந்து, 35 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
பாதத்த ேல ைவத்தார்கள். அவனவனுக்குத்
ேதைவக்குத்தக்கதாகப்பக ர்ந்துெகாடுக்கப்பட்டது;
அவர்களில் ஒருவனுக்கும் ஒன்றும்
குைறவாக இருந்ததல்ைல.
36 சீப்புருதீவானும் ேலவயனும்
அப்ேபாஸ்தலர்களாேல ஆறுதலின் மகன்
என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் பர்னபா என்னும்
மறுெபயர்ெபற்றவனுமாகய ேயாேச
என்பவன், 37 தனக்கு உண்டாயருந்த
நலத்ைத வற்று, அதன் ெதாைகையக்
ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
பாதத்த ேலைவத்தான்.

அத்த யாயம் 5
அனனியாவும், சப்பீராளும்

1 அனனியா என்னும் ேபருள்ள
ஒருவனும், அவனுைடய மைனவயாகய
சப்பீராளும் தங்களுைடய ெசாத்துக்கைள
வற்றார்கள். 2 தன் மைனவயன்
சம்மதத்ேதாடு அவன் வற்ற பணத்த ேல
ஒரு பங்ைக மைறத்துைவத்து, ஒரு பங்ைகக்
ெகாண்டுவந்து, அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய
பாதத்த ேல ைவத்தான். 3 ேபதுரு அவைன
ேநாக்க : அனனியாேவ, ெசாத்ைத வற்றதல்
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ஒரு பங்ைக மைறத்துைவத்து, பரிசுத்த
ஆவயானவரிடத்தல் ெபாய்ெசால்லும்படி,
சாத்தான் உன் இருதயத்ைத
ந ரப்பனெதன்ன? 4அைத வற்கும் முன்ேன
அது உன்னுைடயதாயருக்கவல்ைலேயா?
அைத வற்றப்பன்பும் அதன் க ரயப்பணம்
உன்னிடத்தலிருக்கவல்ைலேயா? நீ
உன் இருதயத்த ேல இப்படிப்பட்ட
எண்ணம் ெகாண்டெதன்ன? நீ
மனிதனிடத்தல் இல்ைல, ேதவனிடத்தல்
ெபாய்ெசான்னாய் என்றான். 5 அனனியா
இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டவுடேன,
கீேழ வழுந்து மரித்துப்ேபானான்.
இைவகைளக் ேகள்வப்பட்ட எல்ேலாருக்கும்
மிகுந்த பயமுண்டானது. 6 வாலிபர்கள்
எழுந்து, அவைனத் துணியல் சுற்ற ,
ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அடக்கம்பண்ணினார்கள். 7 ஏறக்குைறய
மூன்று மணி ேநரத்த ற்குப்பன்பு,
அவனுைடய மைனவ நடந்தைத அறயாமல்,
உள்ேள வந்தாள். 8 ேபதுரு அவைள
ேநாக்க : நலத்ைத இவ்வளவற்குத்தான்
வற்றீர்களா என்று எனக்குச் ெசால்
என்றான். அவள்: ஆம், இவ்வளவற்குத்தான்
என்றாள். 9 ேபதுரு அவைள ேநாக்க :
கர்த்தருைடய ஆவையச் ேசாத க்க றதற்கு
நீங்கள் ஒருமனப்பட்டெதன்ன? இேதா, உன்
கணவைன அடக்கம்பண்ணினவர்களுைடய
கால்கள் வாசற்படிய ேல வந்தருக்க றது,



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்5:10xxviiஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்5:15

உன்ைனயும்ெவளிேய ெகாண்டுேபாவார்கள்
என்றான். 10 உடேன அவள் அவனுைடய
பாதத்தல் வழுந்து மரித்துப்ேபானாள்.
வாலிபர்கள் உள்ேள வந்து, அவள்
மரித்துப்ேபானைதக் கண்டு அவைள
ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அவளுைடயகணவனருேகஅடக்கம்பண்ணினார்கள்.
11 சைபயாெரல்ேலாருக்கும், இைவகைளக்
ேகள்வப்பட்ட மற்ற எல்ேலாருக்கும், மிகுந்த
பயமுண்டானது.

அப்ேபாஸ்தலர்கள் அேநகைரக்
குணமாக்குதல்

12 அப்ேபாஸ்தலர்களுைடய ைககளினாேல
அேநக அைடயாளங்களும் அற்புதங்களும்
மக்களுக்குள்ேள ெசய்யப்பட்டது.
சைபயாெரல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டு
சாெலாேமானுைடய மண்டபத்தல்
கூடியருந்தார்கள். 13 மற்றவர்களில்
ஒருவரும் அவர்கேளாடு ேசரத்
துணியவல்ைல. ஆனாலும்
மக்கள் அவர்கைளப் புகழ்ந்தார்கள்.
14 அேநக ஆண்களும், ெபண்களும்
வசுவாசமுள்ளவர்களாக கர்த்தரிடத்தல்
அத கமத கமாகச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
15சுகவீனமானவர்கைளப்படுக்ைககளின்ேமலும்
கட்டில்களின்ேமலும் க டத்த , ேபதுரு
நடந்துேபாகும்ேபாது அவனுைடய
ந ழலாவது அவர்களில் சலர்ேமல்
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படும்படிக்கு, அவர்கைள ெவளிேய
வீத களில் ெகாண்டுவந்து ைவத்தார்கள்.
16 சுற்றுப்பட்டணங்களிலுமிருந்து த ரளான
மக்கள் சுகவீனமானவர்கைளயும்
அசுத்தஆவகளால்துன்புறுத்தப்பட்டவர்கைளயும்
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும்குணமாக்கப்பட்டார்கள்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்துன்பப்படுத்தப்படுதல்
17 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனும்

அவனுடேன இருந்த சதுேசய சமயத்தனர்
அைனவரும் எழும்ப , ெபாறாைமயனால்
நைறந்து, 18 அப்ேபாஸ்தலர்கைளப்
ப டித்து, ெபாதுவான சைறச்சாைலய ேல
ைவத்தார்கள். 19 கர்த்தருைடய
தூதன் இரவ ேல சைறச்சாைலயன்
கதவுகைளத் தறந்து, அவர்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவந்து: 20 நீங்கள் ேபாய்,
ேதவாலயத்த ேல நன்று, இந்த ஜீவனுள்ள
வார்த்ைதகள்எல்லாவற்ைறயும்மக்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள் என்றான். 21 அவர்கள்
அைதக்ேகட்டு, அதகாலேம ேதவாலயத்தல்
ப ரேவச த்து ேபாதகம்பண்ணினார்கள்.
ப ரதான ஆசாரியனும் அவனுடேன
இருந்தவர்களும் வந்து, ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனைரயும் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்தன் மூப்பர்கெளல்ேலாைரயும்
வரவைழத்து, அப்ேபாஸ்தலர்கைள
அைழத்துவரும்படி சைறச்சாைலக்கு
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அதகாரிகைள அனுப்பனார்கள்.
22 அதகாரிகள் ேபாய், சைறச்சாைலய ேல
அவர்கைளக் காணாமல், தரும்பவந்து:
23 சைறச்சாைல மிகுந்த பத்த ரமாகப்
பூட்டப்பட்டிருக்கவும், காவல்காரர்கள்
ெவளிேய கதவுகளுக்கு முன் நற்கவும்
கண்ேடாம்; த றந்தெபாழுேதா உள்ேள
ஒருவைரயும் காேணாம் என்று
அறவத்தார்கள். 24 இந்தச் ெசய்தைய
ஆசாரியனும் ேதவாலயத்ைதக் காக்க ற
பைடத்தைலவனும் ப ரதான ஆசாரியர்களும்
ேகட்டெபாழுது, இது என்னமாய்
முடியுேமா என்று, அவர்கைளக்குறத்துக்
கலக்கமைடந்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது
ஒருவன் வந்து: இேதா, நீங்கள் காவலில்
ைவத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்த ேல நன்று
மக்களுக்குப் ேபாதகம்பண்ணுகறார்கள்
என்று அவர்களுக்கு அறவத்தான்.
26 உடேன பைடத்தைலவன்
அதகாரிகேளாடுகூடப்ேபாய், மக்கள்
கல்ெலறவார்கெளன்று பயந்ததனால்,
பலவந்தம்பண்ணாமல் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 27 அப்படி
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, ஆேலாசைனச்
சங்கத்த ற்கு முன்பாக நறுத்தனார்கள்.
அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியன்
அவர்கைள ேநாக்க : 28 நீங்கள்
இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்து
ேபாதகம்பண்ணக்கூடாது என்று
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நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதயாகக்
கட்டைளய டவல்ைலயா? அப்படியருந்தும்,
இேதா, எருசேலைம உங்களுைடய
ேபாதகத்தனாேல ந ரப்ப , அந்த
மனிதனுைடய இரத்தப்பழிைய எங்கள்ேமல்
சுமத்தேவண்டுெமன்றருக்க றீர்கள்
என்று ெசான்னான். 29 அதற்கு
ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும்:
மனிதர்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றைதவ ட
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிக றேத அவசயமாக
இருக்க றது. 30 நீங்கள் சலுைவயல்
அைறந்து ெகாைலெசய்த இேயசுைவ
நம்முைடய முற்ப தாக்களின் ேதவன் எழுப்ப ,
31 இஸ்ரேவலுக்கு மனந்தரும்புதைலயும்
பாவமன்னிப்ைபயும் ெகாடுப்பதற்காக,
அவைர அத பதயாகவும் இரட்சகராகவும்
தமது வலது கரத்தனாேல உயர்த்தனார்.
32 இந்தச் ெசய்த கைளக்குறத்து நாங்கள்
அவருக்குச் சாட்ச களாக இருக்க ேறாம்;
ேதவன் தமக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுக்குக்
ெகாடுத்த பரிசுத்த ஆவயானவரும்
சாட்ச என்றார்கள். 33 அைத அவர்கள்
ேகட்டெபாழுது, மிகுந்த ேகாபமைடந்து,
அவர்கைளக் ெகாைலெசய்யும்படிக்கு
ேயாசைனபண்ணினார்கள். 34 அப்ெபாழுது
அைனத்து மக்களாலும் கனம்ெபற்ற
ேவதபண்டிதர் கமாலிேயல் என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ஒரு பரிேசயன்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் எழுந்தருந்து,
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அப்ேபாஸ்தலர்கைளக் ெகாஞ்சேநரம்
ெவளிேய ெகாண்டுேபாகச் ெசால்லி,
35 சங்கத்தனைர ேநாக்க : இஸ்ரேவலர்கேள,
இந்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள்
ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 36 ஏெனன்றால்,
இந்த நாட்களுக்கு முன்ேன ெதயுதாஸ்
என்பவன் எழும்ப , தன்ைன ஒரு
ெபரியவனாகப் பாராட்டினான்;
ஏறக்குைறய நானூறுேபர் அவனிடத்தல்
ேசர்ந்தார்கள்; அவன் மரித்துப்ேபானான்;
அவைன நம்பன அைனவரும்
ச தற ப்ேபானார்கள். 37 அவனுக்குப்பன்பு,
மக்கைளக் கணக்ெகடுக்கும் நாட்களிேல,
கலிேலயனாகய யூதாஸ் என்பவன் எழும்ப ,
தன்ைனப் பன்பற்றும்படி அேநக மக்கைள
இழுத்தான்; அவனும் மரித்துப்ேபானான்;
அவைன நம்பயருந்த அைனவரும்
ச தற ப்ேபானார்கள். 38 இப்ெபாழுது
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால் இந்த மனிதர்களுக்கு
ஒன்றும் ெசய்யாமல் இவர்கைள
வ ட்டுவடுங்கள். இந்த ேயாசைனயும்
இந்தச் ெசயல்களும் மனிதர்களால்
உண்டாயருந்ததானால் அழிந்துேபாகும்;
39 ேதவனால் உண்டாயருந்தேதயானால்,
அைத அழித்துவ ட உங்களால் முடியாது;
ேதவேனாடு ேபார் ெசய்யாதவர்களாக
இருக்கும்படிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்
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என்றான். 40 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவனுைடய ேயாசைனக்கு உடன்பட்டு,
அப்ேபாஸ்தலர்கைள வரவைழத்து,
அடித்து, இேயசுவன் நாமத்ைதக்குற த்துப்
ேபசக்கூடாெதன்று கட்டைளய ட்டு,
அவர்கைள வடுதைலயாக்கனார்கள்.
41 அவருைடய நாமத்துக்காக தாங்கள்
அவமானமைடவதற்குத் தகுதயானவர்களாக
எண்ணப்பட்டபடியனால், சந்ேதாஷமாக
ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், 42 தனந்ேதாறும்
ேதவாலயத்த ேலயும் வீடுகளிேலயும்
இைடவ டாமல் உபேதசம்பண்ணி இேயசுேவ
க றஸ்துஎன்றுப ரசங்க த்தார்கள்.

அத்த யாயம் 6
ஏழுநபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்

1 அந்த நாட்களிேல, சீடர்களின்
எண்ணிக்ைக அத கமானேபாது,
க ேரக்கர்களானவர்கள், தங்களுைடய
வதைவகள் அன்றாட பராமரிப்ப ல்
சரியாக பராமரிக்கப்படவல்ைலெயன்று,
எப ெரயர்களுக்கு வேராதமாக
முறுமுறுத்தார்கள். 2 அப்ெபாழுது
பன்னிரண்டு சீடர்களும் மற்ற சீடர்கள்
கூட்டத்ைத வரவைழத்து: நாங்கள்
ேதவவசனத்ைதப் ேபாத க்காமல்,
பந்தவ சாரிப்பு ெசய்வது தகுதயல்ல.
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3 ஆதலால் சேகாதரர்கேள, பரிசுத்த
ஆவயும், ஞானமும், நற்சாட்ச யும்
ெபற்றருக்க ற ஏழுேபைர உங்களில்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவர்கைள
இந்த ேவைலக்காக நயமிப்ேபாம்.
4 நாங்கேளா ெஜபம்பண்ணுவதலும்
ேதவவசனத்ைதப் ேபாத ப்பதலும்
இைடவ டாமல் உறுதயாகத் தரித்தருப்ேபாம்
என்றார்கள். 5 இந்த ேயாசைன
சைபயாெரல்ேலாருக்கும் ப ரியமாக
இருந்தது. அப்ெபாழுது வசுவாசமும்
பரிசுத்த ஆவயும் நைறந்தவனாகய
ஸ்ேதவாைனயும், பலிப்ைபயும்,
ப ெராேகாைரயும், ந க்காேனாைரயும்,
தீேமாைனயும், பர்ெமனாைவயும், யூத
மதத்ைதச் ேசர்ந்தவனான அந்த ேயாகயா
பட்டணத்தானாகய ந க்ெகாலாைவயும்
ெதரிந்துெகாண்டு, 6 அவர்கைள
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக
நறுத்தனார்கள். இவர்கள் ெஜபம்பண்ணி,
அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்தார்கள்.
7 ேதவவசனம் அதகமாகப் பரவயது;
சீடருைடய எண்ணிக்ைக எருசேலமில்
மிகவும் ெபருகயது; ஆசாரியர்களில் அேநகர்
வசுவாசத்த ற்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
8 ஸ்ேதவான் வசுவாசத்தனாலும்

வல்லைமயனாலும் நைறந்தவனாக
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மக்களுக்குள்ேள ெபரிய அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்தான்.
9அப்ெபாழுதுலிபர்த்தீனர்என்னப்பட்டவர்களின்
ஆலயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களிலும், ச ேரேன
பட்டணத்தாரிலும், அெலக்சந்த ரியா
பட்டணத்தாரிலும், சலிசயா
நாட்டாரிலும், ஆசயா ேதசத்தாரிலும்
சலர் எழும்ப , ஸ்ேதவாேனாடு
வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
10 அவன் ேபசன ஞானத்ைதயும்
ஆவையயும் எத ர்த்துந ற்க அவர்களால்
முடியாமல்ேபானது. 11அப்ெபாழுதுஅவர்கள்:
ேமாேசக்கும் ேதவனுக்கும் எத ராக இவன்
அவதூறான வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதக்
ேகட்ேடாம் என்று ெசால்லச்ெசால்லி
மனிதர்கைளத் தூண்டிவட்டு; 12 மக்கைளயும்
மூப்பர்கைளயும் ேவதபண்டிதைரயும்
ஏவ ; அவன்ேமல் பாய்ந்து, அவைனப்
ப டித்து, ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்களுக்கு
முன்பாக இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்;
13 ெபாய்ச்சாட்ச கைளயும் நறுத்தனார்கள்.
இவர்கள்: இந்த மனிதன் இந்தப் பரிசுத்த
இடத்த ற்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும்
எத ராக அவதூறான வார்த்ைதகைளேய
எப்ெபாழுதும்ேபசுக றான்; 14எப்படிெயன்றால்,
நசேரயனாகய அந்த இேயசு இந்த இடத்ைத
அழித்துப்ேபாட்டு, ேமாேச நமக்குக் ெகாடுத்த
வழக்கங்கைள மாற்றுவாெனன்று இவன்
ெசால்வைதக் ேகட்ேடாம் என்றார்கள்.
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15ஆேலாசைனச் சங்கத்தல் உட்கார்ந்தருந்த
அைனவரும் அவைன உற்றுப்பார்த்து,
அவனுைடய முகம் ேதவதூதனுைடய
முகத்ைதப்ேபாலஇருப்பைதக்கண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 7
ஆேலாசைனச் சங்கத்த ற்கு முன்

ஸ்ேதவான்
1 ப ரதான ஆசாரியன் அவைன

ேநாக்க : காரியம் இப்படியா இருக்க றது
என்று ேகட்டான். 2 அதற்கு அவன்:
சேகாதரர்கேள, தகப்பன்மார்கேள,
ேகளுங்கள். நம்முைடய முற்ப தாவாகய
ஆப ரகாம் காரானூரிேல குடியருக்க றதற்கு
முன்ேப ெமெசாப்ெபாத்தாமியா நாட்டிேல
இருக்கும்ேபாது மகைமயன் ேதவன்
அவனுக்குத் தரிசனமாக : 3 நீ உன்
ேதசத்ைதயும் உன் இனத்ைதயும்வ ட்டுப்
புறப்பட்டு, நான் உனக்குக் காண்பக்கும்
ேதசத்த ற்குப் ேபா என்றார். 4 அப்ெபாழுது
அவன் கல்ேதயர் ேதசத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, காரானூரிேல குடியருந்தான்.
அவனுைடய தகப்பன் மரித்தபன்பு, அந்த
இடத்ைதவ ட்டு நீங்கள் இப்ெபாழுது
குடியருக்க ற இந்த ேதசத்த ற்கு
அவைன அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து
குடியருக்கும்படி ெசய்தார். 5 இத ேல
ஒரு அடி நலத்ைதயாவது அவனுக்கு
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ெசாத்தாகக் ெகாடுக்காமல், அவனுக்குப்
பள்ைளயல்லாதருக்கும்ேபாது: உனக்கும்
உனக்குப் பன்வரும் உன் சந்தத க்கும் இைத
ெசாத்தாகத் தருேவன் என்று அவனுக்கு
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினார். 6 அப்படிேய,
ேதவன் அவைன ேநாக்க : உன் சந்ததயார்
ேவறு ேதசத்தல் குடியருப்பார்கள்; அந்த
ேதசத்தார் அவர்கைள அடிைமகளாக்க ,
நானூறு வருடங்கள் துன்பப்படுத்துவார்கள்.
7 அவர்கைள அடிைமப்படுத்தும் மக்கைள
நான் தண்டிப்ேபன். அதற்குப்பன்பு
அவர்கள் புறப்பட்டுவந்து இந்த இடத்த ேல
எனக்கு ஆராதைன ெசய்வார்கள்
என்றார். 8 ேமலும் வருத்தேசதன
உடன்படிக்ைகையயும் அவனுக்கு
ஏற்படுத்தனார். அந்தப்படிேய அவன்
ஈசாக்ைகப் ெபற்றேபாது, எட்டாம் நாளிேல
அவனுக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணினான்.
ஈசாக்கு யாக்ேகாைபயும், யாக்ேகாபு
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரப்ப தாக்கைளயும்
ெபற்றார்கள். 9 அந்தக் ேகாத்த ரப்ப தாக்கள்
ெபாறாைமெகாண்டு ேயாேசப்ைப
எக ப்துக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படியாக
வற்றுப்ேபாட்டார்கள். 10 ேதவேனா
அவேனாடிருந்து, எல்லா உபத்த ரவங்களில்
இருந்தும் அவைன வடுவத்து, எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவானிடம் அவனுக்கு
தயைவயும் ஞானத்ைதயும் அருளினார்;
அந்த ராஜா அவைன எக ப்துேதசத்த ற்கும்
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தன் வீடு அைனத்தற்கும் அதகாரியாக
ஏற்படுத்தனான். 11 பன்பு எக ப்து
கானான் என்னும் ேதசங்களிெலங்கும்
பஞ்சமும் அதக வருத்தமும் உண்டாக ,
நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு ஆகாரம்
கைடக்காமல்ேபானது. 12 அப்ெபாழுது
எக ப்த ேல தானியம் உண்டு என்று
யாக்ேகாபு ேகள்வப்பட்டு, ேயாேசப்புைடய
மூத்த சேகாதரர்கைள முதல்முைற
அனுப்பனான். 13இரண்டாம்முைறேயாேசப்பு
தன்னுைடய சேகாதரர்களுக்குத் தன்ைனத்
ெதரியப்படுத்தனான். ேயாேசப்புைடய
வம்சமும் பார்ேவானுக்குத் ெதரியவந்தது.
14 பன்பு ேயாேசப்பு, தன்னுைடய தகப்பன்
யாக்ேகாைபயும் தன்னுைடய இனத்தார்
எழுபத்ைதந்துேபைரயும் அைழத்துவரும்படி
அனுப்பனான். 15 அந்தப்படி யாக்ேகாபு
எக ப்துக்குப் ேபானான். அவனும் நம்முைடய
முற்ப தாக்களும் மரித்து, 16 அங்ேகயருந்து
சீேகமுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டு, ஆப ரகாம்
சீேகமின் தகப்பனாகய ஏேமாருைடய
சந்ததயாரிடத்தல் வைலக்கு வாங்கயருந்த
கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டார்கள்.
17 ஆப ரகாமுக்கு ேதவன் ஆைணயட்டு
அருளின வாக்குத்தத்தம் நைறேவறும்
ேநரம் ெநருங்கயேபாது, 18 ேயாேசப்ைபத்
ெதரியாத ேவெறாரு ராஜா ேதான்றன
காலம்வைரயலும், மக்கள் எக ப்த ேல
பலுக ப் ெபருகனார்கள். 19 அவன்
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நம்முைடய மக்கைள வஞ்சகமாக நடப்ப த்து,
நம்முைடய முற்ப தாக்களின் குழந்ைதகள்
உய ேராடிராதபடிக்கு அவர்கள் அைவகைள
ெவளிேய ேபாட்டுவடும்படி ெசய்து,
அவர்கைள உபத்த ரவப்படுத்தனான்.
20 அக்காலத்த ேல ேமாேச ப றந்து,
மிகுந்த அழகுள்ளவனாக இருந்து,
மூன்று மாதங்கள் தன் தகப்பன் வீட்டிேல
வளர்க்கப்பட்டான். 21 அவன் வீட்டிற்கு
ெவளிேய ேபாட்டுவ டப்பட்டேபாது,
பார்ேவானுைடய மகள் அவைன எடுத்துத்
தனக்குப் பள்ைளயாக வளர்த்தாள்.
22 ேமாேச எக ப்தயருைடய எல்லா
சாஸ்த ரங்களிலும் கற்ப க்கப்பட்டு,
வாக்கலும்ெசய்ைகயலும்வல்லவனானான்.
23 அவனுக்கு நாற்பது வயதானேபாது,
இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளாகய தன்னுைடய
சேகாதரர்கைளக் கண்டு சந்த க்கும்படி
அவனுைடய இருதயத்தல் ேதான்றயது.
24 அப்ெபாழுது அவர்களில் ஒருவன்
அநயாயமாக நடத்தப்படுக றைத அவன்
கண்டு, அவனுக்குத் துைணயாக
இருந்து, எக ப்தயைன ெவட்டி,
துன்பப்பட்டவனுக்கு நயாயம் ெசய்தான்.
25 தன்னுைடய ைகயனாேல ேதவன்
தங்களுக்கு வடுதைலையத் தருவார்
என்பைதத் தன்னுைடய சேகாதரர்கள்
ெதரிந்துெகாள்வார்கெளன்று அவன்
நைனத்தான்; அவர்கேளா அைத
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ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல. 26 மறுநாளிேல
சண்ைடபண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ற
இரண்டுேபைர அவன் கண்டு: மனிதர்கேள,
நீங்கள் சேகாதரர்களாக இருக்க றீர்கள்;
ஒருவருக்ெகாருவர் அநயாயம்
ெசய்க றது என்ன என்று, அவர்கைளச்
சமாதானப்படுத்தும்படிேபசனான். 27ஆனால்
மற்றவனுக்கு அநயாயஞ்ெசய்தவன்
அவைனப் ப டித்துத் தள்ளி: எங்கள்ேமல்
அதகாரியாகவும், நயாயாத பதயாகவும்
உன்ைன நயமித்தவன் யார்? 28 ேநற்று
நீ அந்த எக ப்தயைனக் ெகான்றதுேபால
என்ைனயும்ெகான்றுேபாடநைனக்கறாேயா
என்றான். 29 இந்த வார்த்ைதயனிமித்தம்
ேமாேச ஓடிப்ேபாய், மீதயான் ேதசத்த ேல
வச த்து வந்தான்; அங்ேக இருக்கும்ேபாது
அவனுக்குஇரண்டுகுமாரர்கள் ப றந்தார்கள்.
30 நாற்பது வருடங்கள் முடிந்தபன்பு,
சீனாய்மைலயன் வனாந்த ரத்த ேல
கர்த்தருைடய தூதன் முட்ெசடி எரிக ற
அக்கனிஜூவாைலய ேல அவனுக்குத்
தரிசனமானார். 31 ேமாேச அந்தத்
தரிசனத்ைதக் கண்டு, அத சயப்பட்டு, அைத
உற்றுப்பார்க்கும்படி அருகல் வரும்ேபாது:
32 நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன்
ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய
உன் முற்ப தாக்களுைடய ேதவனாக
இருக்க ேறன் என்று கர்த்தர் உைரத்த
சத்தம் அவனுக்குக் ேகட்டது. அப்ெபாழுது
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ேமாேச நடுக்கமைடந்து, உற்றுப்பார்க்கத்
துணிச்சல் இல்லாமலிருந்தான். 33 பன்னும்
கர்த்தர் அவைன ேநாக்க : உன்
பாதங்களிலிருக்க ற காலணிகைளக்
கழற்ற ப்ேபாடு; நீ ந ற்க ற இடம் பரிசுத்த
பூமியாக இருக்க றது. 34 எக ப்தலிருக்கற
என் மக்களின் உபத்த ரவத்ைத நான்
கண்டு, அவர்கள் ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு,
அவர்கைள வடுவக்கும்படி இறங்க ேனன்;
ஆகேவ, நீ வா, நான் உன்ைன எக ப்த ற்கு
அனுப்புேவன் என்றார். 35 உன்ைன
அதகாரியாகவும் நயாயாத பதயாகவும்
நயமித்தவன் யார் என்று ெசால்லி அவர்கள்
ந ராகரித்த இந்த ேமாேசையத்தான் ேதவன்,
முட்ெசடியல் அவனுக்குத் தரிசனமான
தூதனாேல தைலவனாகவும் மீட்பனாகவும்
அனுப்பனார். 36 இவேன அவர்கைள
அங்ேகயருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
எக ப்து ேதசத்த ேலயும் ெசங்கடலிேலயும்,
நாற்பதுவருடகாலமாகவனாந்த ரத்த ேலயும்,
அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்தான். 37 இஸ்ரேவல் மக்கைள
ேநாக்க : உங்களுைடய ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுைடய சேகாதரர்களிலிருந்து
என்ைனப்ேபால ஒரு தீர்க்கதரிசைய
உங்களுக்காக ஏற்படுத்துவார், அவர்
ெசால்வைத ேகட்பீர்களாக என்று
ெசான்னவனும் இந்த ேமாேசேய.
38 சீனாய்மைலயல் தன்ேனாடு ேபசன
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தூதேனாடும் நம்முைடய முற்ப தாக்கேளாடும்
வனாந்த ரத்தல் இருந்தவனும், நமக்குக்
ெகாடுக்கும்படி ஜீவவார்த்ைதகைளப்
ெபற்றவனும் இவேன. 39 இவனுக்கு
நம்முைடய முற்ப தாக்கள் கீழ்ப்படிய
மனமில்லாமல், இவைனத் தள்ளிவ ட்டு,
தங்களுைடய இருதயங்களில் எக ப்துக்குத்
தரும்ப , 40 ஆேராைன ேநாக்க :
எக ப்துேதசத்தலிருந்து எங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த
ேமாேசக்கு என்ன ஆனேதா ெதரியாது;
ஆதலால் எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும்
ெதய்வங்கைளஎங்களுக்குஉண்டுபண்ணும்
என்று ெசால்லி; 41 அந்த நாட்களில்
ஒரு கன்றுக்குட்டிைய உண்டுபண்ணி,
அந்த வக்க ரகத்த ற்குப் பலிய ட்டு,
தங்களுைடய ைகேவைலகளில்
மக ழ்ந்தருந்தார்கள். 42அப்ெபாழுது ேதவன்
அவர்கைளவ ட்டு வலக , வானத்தன்
ேகாள்களுக்கு ஆராதைனெசய்ய அவர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அைதக்குறத்து:
இஸ்ரேவல்வம்சத்தாேர,
நீங்கள் வனாந்த ரத்தலிருந்த

நாற்பது வருடங்கள்வைரயல்
காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும்
எனக்குச்ெசலுத்தனீர்கேளா என்றும்,

43பணிந்துெகாள்ளும்படி
நீங்கள் உண்டாக்கன ெசாரூபங்களாகய

ேமாேளாகனுைடயகூடாரத்ைதயும்,
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உங்களுைடய ேதவனாகய ெரம்பான்
என்னும் நட்சத்த ர ெசாரூபத்ைதயும்
சுமந்தீர்கேள;

ஆகேவ, உங்கைளப் பாப ேலானுக்கு
அப்புறத்த ேலகுடிேபாகப்பண்ணுேவன்’
என்றும் தீர்க்கதரிச களின் புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றேத.

44 ேமலும் நீ பார்த்த மாத ரியன்படிேய
சாட்ச யன்கூடாரத்ைதஉண்டுபண்ணுஎன்று
ேமாேசயுடேன ேபசனவர் கட்டைளய ட்டபடி,
அந்தக் கூடாரம் வனாந்த ரத்த ேல
நம்முைடய முற்ப தாக்கேளாடு இருந்தது.
45 ேமலும், ேயாசுவாேவாடுகூட நம்முைடய
முற்ப தாக்கள் அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு,
ேதவன்அவர்களுக்குமுன்பாகத்துரத்தவ ட்ட
யூதரல்லாதவர்களுைடய ேதசத்ைத
அவர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது,
அைத அந்த ேதசத்த ற்கு ெகாண்டுவந்து
தாவீதன் நாள்வைர ைவத்தருந்தார்கள்.
46 இவன் ேதவனிடத்தல் தயவு
ெபற்றபடியனால், யாக்ேகாபன் ேதவனுக்கு
ஒருஆலயத்ைதத் தான் கட்டேவண்டுெமன்று
வண்ணப்பம்பண்ணினான்.
47 சாெலாேமாேனா அவருக்கு ஆலயத்ைதக்
கட்டினான். 48 ஆனாலும் உன்னதமான
ேதவன் ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட
ஆலயங்களில்வாசம்பண்ணுவதல்ைல.
49வானம்எனக்குச் சங்காசனமும்
பூமி எனக்குப் பாதபடியுமாகஇருக்க றது;
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எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்ைடக்
கட்டுவீர்கள்;

நான்தங்கயருக்கத்தக்கஇடம் எது;
50 இைவகள் எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய

கரம் உண்டாக்கவல்ைலயா’ என்று
கர்த்தர்உைரக்க றார் என்றுதீர்க்கதரிச
ெசால்லியருக்க றாேன.

51 “வணங்காக் கழுத்துள்ளவர்கேள,
இருதயத்தலும் காதுகளிலும்
வருத்தேசதனம் ெபறாதவர்கேள,
உங்களுைடய முற்ப தாக்கைளப்ேபால
நீங்களும் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
எப்ெபாழுதும் எத ர்த்துந ற்க றீர்கள்.
52 தீர்க்கதரிச களில் யாைர உங்களுைடய
முற்ப தாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல்
இருந்தார்கள்? நீத பரராக ய இேயசுவன்
வருைகைய முன்னறவத்தவர்கைளயும்
அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள். இப்ெபாழுது
நீங்கள் அவருக்குத் துேராக களும் அவைரக்
ெகாைலெசய்த பாதகருமாக இருக்க றீர்கள்.
53 ேதவதூதர்கைளக்ெகாண்டு நீங்கள்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதப் ெபற்றருந்தும்,
அைதக் கைடப டிக்காமல்ேபானீர்கள்”
என்றான்.

ஸ்ேதவான்கல்ெலறயப்படுதல்
54 இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது

மிகுந்த ேகாபமைடந்து, அவைனப் பார்த்துப்
பல்ைலக் கடித்தார்கள். 55 அவன் பரிசுத்த
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ஆவயானவராேல நைறந்தவனாக,
வானத்ைத அண்ணாந்துபார்த்து,
ேதவனுைடய மகைமையயும், ேதவனுைடய
வலதுபக்கத்தல் இேயசுவானவர்
ந ற்க றைதயும் பார்த்து: 56அேதா வானங்கள்
தறந்தருக்க றைதயும், இேயசுவானவர்
ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
ந ற்க றைதயும் காண்க ேறன் என்றான்.
57 அப்ெபாழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாகக்
கூக்குரலிட்டுத் தங்களுைடய காதுகைள
அைடத்துக்ெகாண்டு, ஒன்றுேசர்ந்து
அவன்ேமல் பாய்ந்து, 58 அவைன
நகரத்த ற்கு ெவளிேய தள்ளி, அவன் மீது
கல்ெலற ந்தார்கள். சாட்ச க்காரர்கள்
தங்களுைடய ஆைடகைளக் கழற்ற , சவுல்
என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுைடய பாதத்தன்
அருேக ைவத்தார்கள். 59 அப்ெபாழுது:
கர்த்தராக ய இேயசுேவ, என் ஆவைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் என்று ஸ்ேதவான்
ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது, அவைனக்
கல்ெலற ந்தார்கள். 60 அவேனா,
முழங்காற்படிய ட்டு: ஆண்டவேர,
இவர்கள்ேமல்இந்தப்பாவத்ைதச் சுமத்தாமல்
இரும் என்று அதக சத்தமிட்டுச் ெசான்னான்.
இப்படிச்ெசால்லிஉயைரவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 8
எருசேலம்சைபதுன்புறுத்தப்படுதல்
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1 ஸ்ேதவாைனக் ெகாைலெசய்வதற்கு
சவுலும் சம்மத த்தருந்தான். அந்த
நாட்களிேல எருசேலமிலுள்ள சைபக்கு
மிகுந்த துன்பம் உண்டானது.
அப்ேபாஸ்தலர்கள்தவ ர, மற்ற
எல்ேலாரும் யூேதயா சமாரியா
நாடுகளில் ச தறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
2 ேதவபக்தயுள்ள மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைன
எடுத்து அடக்கம்ெசய்து, அவனுக்காக
மிகவும் துக்கம் அனுசரித்தார்கள்.
3 சவுல் ஒவ்ெவாரு வீடாகப்புகுந்து,
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய், சைறப்ப டித்து
சைபையஅழித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

சமாரியாவல்பலிப்பு
4 ச தற ப்ேபானவர்கள் எங்கும்

சுற்ற த்த ரிந்து நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்துவந்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது
பலிப்பு என்பவன் சமாரியாவலுள்ள
ஒரு பட்டணத்தற்குச் ெசன்று,
அங்குள்ளவர்களுக்குக்க றஸ்துைவக்குறத்துப்
ேபாத த்தான். 6 பலிப்பு ெசய்த
அத சயங்கைள மக்கள் ேகள்வப்பட்டு
கண்டு, அவனால் ெசால்லப்பட்டைவகைள
ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள்.
7 அேநகருக்குள் இருந்த அசுத்தஆவகள்
மிகுந்தசத்தமிட்டுஅவர்கைளவ ட்டுப்ேபானது.
அேநக ைககால்கள் ெசயலிலந்தவர்களும்,
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நடக்கஇயலாதவர்களும்சுகமாக்கப்பட்டார்கள்.
8 அந்தப் பட்டணத்த ேல மிகுந்த மக ழ்ச்ச
உண்டானது.

சீேமான்என்னும்மாயவத்ைதக்காரன்
9 சீேமான் என்ற ஒருவன் அந்தப்

பட்டணத்த ேல மாயவத்ைத ெசய்து,
தன்ைன ஒரு ெபரியவெனன்று
ெசால்லி, சமாரியா நாட்டு மக்கைளத்
தைகக்கைவத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
10 ெதய்வத்தன் ெபரிய சக்த இவன்தான்
என்று நைனத்து, ச ற ேயார் ெபரிேயார்
எல்ேலாரும் அவனுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு
வந்தார்கள். 11 அவன் நீண்ட நாட்களாக
தன்னுைடய மாயவத்ைதகளினாேல
அவர்கைளப் ப ரமிக்கப்பண்ணினதனால்
அவைன மத த்துவந்தார்கள். 12 ேதவனுைடய
இராஜ்யத்த ற்கும் இேயசுக றஸ்துவனுைடய
நாமத்த ற்கும் ஏற்றைவகைளக்குறத்து,
பலிப்பு ேபாத த்தைத அவர்கள்
வசுவாச த்தேபாது, ஆண்களும் ெபண்களும்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 13அப்ெபாழுது
சீேமானும் வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம்
ெபற்று, பலிப்ைபச் ேசர்ந்துெகாண்டு,
அவனால் நடந்த அைடயாளங்கைளயும்
ெபரிய அற்புதங்கைளயும் பார்த்து
ப ரமித்தான். 14 சமாரியர் ேதவவசனத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டைத எருசேலமிலுள்ள
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேகள்வப்பட்டு,
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ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும்
அவர்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
15 இவர்கள் வந்தெபாழுது அவர்களில்
ஒருவரும் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபறாமல் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும்
ெபற்றருந்தவர்களாகக் கண்டு,
16 அவர்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி அவர்களுக்காக
ெஜபம்ெசய்து, 17 அவர்கள்ேமல் கரங்கைள
ைவத்தார்கள், அப்ெபாழுது அவர்கள்
பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றார்கள்.
18 அப்ேபாஸ்தலர்கள் தங்களுைடய
கரங்கைள அவர்கள்ேமல் ைவத்ததனால்
பரிசுத்தஆவயானவர்ெகாடுக்கப்படுக றைத
சீேமான் பார்த்தேபாது, அவர்களிடத்தல்
பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து: 19 நான்
எவன்ேமல் என் கரங்கைள ைவக்க ேறேனா,
அவனும் பரிசுத்த ஆவயானவைரப்
ெபறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த
அத காரத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்றான். 20 ேபதுரு அவைனப் பார்த்து:
ேதவனுைடய வரத்ைத பணத்தனாேல
சம்பாத த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நீ நைனத்தபடியால் உன் பணம்
உன்ேனாடுகூட அழிந்து ேபாகக்கடவது.
21 உன் இருதயம் ேதவனுக்கு முன்பாகச்
ெசம்ைமயாக இல்லாதபடியால், இந்த
வஷயத்த ேல உனக்குப் பங்குமில்ைல
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பாகமுமில்ைல. 22 ஆகேவ, நீ உன்
தீயகுணத்ைதவ ட்டு மனம்தரும்ப ,
ேதவைன ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்;
ஒருேவைள உன் இருதயத்தன் எண்ணம்
உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம். 23 நீ
கசப்பான வஷத்தலும் பாவக்கட்டிலும்
அகப்பட்டிருக்க றதாகக் காண்க ேறன்
என்றான். 24 அதற்குச் சீேமான்: நீங்கள்
ெசான்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு
சம்பவக்காதபடிக்கு, எனக்காகக் கர்த்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள் என்றான்.
25 இவ்வதமாக அவர்கள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையச் சாட்ச யாக அறவத்துச்
ெசான்னபன்பு, சமாரியருைடய அேநக
க ராமங்களில் நற்ெசய்தையப் ேபாத த்து,
எருசேலமுக்குத்தரும்பவந்தார்கள்.

பலிப்புவும்எத்த ேயாப்ப யனும்
26 பன்பு கர்த்தருைடய தூதன் பலிப்ைப

ேநாக்க : நீ எழுந்து, ெதற்கு தைசயாக
எருசேலமிலிருந்து காசா பட்டணத்தற்குப்
ேபாக ற வனாந்த ரப்பாைதவழியாகப்
ேபா என்றான். 27 அந்தப்படி அவன்
எழுந்துேபானான். அப்ெபாழுது
எத்த ேயாப்ப யருைடய ராஜாத்தயாகய
கந்தாேக என்பவளுக்கு மந்த ரியும்
அவளுைடய ெபாக்கஷெமல்லாவற்றற்கும்
தைலவனுமாகஇருந்தஎத்த ேயாப்ப யனாகய
ஒருவன் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி
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எருசேலமுக்கு வந்தருந்து; 28 ஊருக்குத்
தரும்ப ப்ேபாகும்ேபாது, தன் இரதத்த ேல
உட்கார்ந்து, ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன்
புத்தகத்ைத வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
29ஆவயானவர்: நீ ேபாய்,அந்தஇரதத்துடேன
ேசர்ந்துெகாள் என்று பலிப்புடேன
ெசான்னார். 30 அப்ெபாழுது பலிப்பு
ஓடிப்ேபாய்ச்ேசர்ந்து, அவன் ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்ைத வாச க்க றைதக்
ேகட்டு: நீர் வாச க்க றைவகளின்
கருத்து உமக்குப் புரிக றதா என்றான்.
31 அதற்கு அவன்: ஒருவன் எனக்குப்
புரியைவக்காவ ட்டால் அது எனக்கு
எப்படி புரியும் என்று ெசால்லி;
பலிப்ைப, தன்னுடேன ஏற உட்காரும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டான். 32 அவன் வாச த்த
ேவதவாக்கயம்என்னெவன்றால்:
“அவர் ஒரு ஆட்ைடப்ேபால

அடிக்கப்படுவதற்குக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்;
மய ர் கத்தரிக்க றவனுக்கு முன்பாகச்

சத்தம்ேபாடாத ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால
அவர் தமதுவாையத்த றவாதருந்தார்.

33அவர்தம்ைமத்தாழ்த்தனேபாது
அவருைடயநயாயம் எடுத்துப்ேபாடப்பட்டது;
அவருைடய ஜீவன் பூமியலிருந்து

எடுபட்டுப்ேபானது;
அவருைடய வம்சத்ைத யாராேல

ெசால்லிமுடியும்” என்பேத.
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34 மந்த ரி பலிப்ைப ேநாக்க :
“தீர்க்கதரிச யாைரக்குற த்து இைதச்
ெசால்லுகறார்? தம்ைமக்குற த்ேதா,
ேவெறாருவைரக்குற த்ேதா? எனக்குச்
ெசால்லேவண்டும்”என்றுேகட்டுக்ெகாண்டான்.

எத்த ேயாப்ப ய மந்த ரி ஞானஸ்நானம்
ெபறுதல்

35 அப்ெபாழுது பலிப்பு ேபசத்ெதாடங்க ,
இந்த ேவதவாக்கயத்ைத அடிப்பைடயாக
ைவத்து இேயசுைவக்குறத்து அவனுக்குப்
ேபாத த்தான். 36 இவ்வதமாக அவர்கள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, தண்ணீர்
உள்ள ஒரு இடத்த ற்கு வந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது மந்த ரி: “இேதா, தண்ணீர்
இருக்கறேத, நான் ஞானஸ்நானம்
ெபறுகறதற்குத் தைட என்ன” என்றான்.
37 அதற்குப் பலிப்பு: “நீர் முழு
இருதயத்ேதாடும் வசுவாச த்தால்
தைடயல்ைல” என்றான். அப்ெபாழுது
அவன்: “இேயசுக றஸ்துைவ ேதவனுைடய
குமாரெனன்று வசுவாச க்க ேறன்”
என்று ெசால்லி; 38 இரதத்ைத
நறுத்தச்ெசான்னான். அப்ெபாழுது
பலிப்புவும் மந்த ரியும் தண்ணீரில்
இறங்கனார்கள், பலிப்பு அவனுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். 39 அவர்கள்
தண்ணீைரவ ட்டுக் கைரேயறனெபாழுது,
கர்த்தருைடய ஆவயானவர் பலிப்ைபக்
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ெகாண்டுேபாய்வ ட்டார். மந்த ரி
அதற்குப்பன்பு அவைனக் காணாமல்,
சந்ேதாஷத்ேதாடு தன் வழிேய ேபானான்.
40 பலிப்பு ஆேசாத்த ேல காணப்பட்டு,
அந்த இடத்தலிருந்து ப ரயாணம்பண்ணி,
ெசசரியாவ ற்கு வருகறவைரயல் அைனத்து
பட்டணங்களிலும் நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டுவந்தான்.

அத்த யாயம் 9
சவுலின்மனந்தரும்புதல்

1 சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருைடய
சீடர்கைள பயமுறுத்த க் ெகாைலெசய்யும்படி
ப ரதான ஆசாரியனிடத்த ற்குப்ேபாய்; 2இந்த
மார்க்கத்தாராக ய ஆண்கைளயாவது,
ெபண்கைளயாவது தான் கண்டுபடித்தால்,
அவர்கைளக் கட்டி எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவரும்படி, தமஸ்குவலுள்ள ெஜப
ஆலயங்களுக்கு உத்தரவுகைளக் ேகட்டு
வாங்கனான். 3 அவன் பயணமாகப்ேபாய்,
தமஸ்குவற்கு அருகல் வந்தேபாது,
த டீெரன்று வானத்தலிருந்து ஒரு ஒளி
அவைனச் சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது; 4 அவன்
தைரய ேல வழுந்தான். அப்ெபாழுது:”
சவுேல, சவுேல, நீ என்ைன ஏன்
துன்பப்படுத்துகறாய்” என்று தன்னுடேன
ெசால்லுகற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டான்.
5 அதற்கு அவன்: “ஆண்டவேர, நீர்
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யார்?” என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்:
“நீ துன்பப்படுத்துகற இேயசு நாேன;
முள்ளில் உைதக்க றது உனக்குக் கடினமாம்”
என்றார். 6 அவன் நடுங்கத் தைகத்து:
“ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்ய ப ரியமாக
இருக்க றீர்” என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்:
“நீ எழுந்து, பட்டணத்தற்குள்ேள ேபா,
நீ ெசய்யேவண்டியது அங்ேக உனக்குச்
ெசால்லப்படும்” என்றார். 7அவனுடேனகூடப்
பயணம்பண்ணின மனிதர்கள் சத்தத்ைதக்
ேகட்டும் ஒருவைரயும் காணாமல்
ெசய்வதறயாமல் ப ரமித்து நன்றார்கள்.
8 சவுல் தைரயலிருந்ெதழுந்து, தன்
கண்கைளத் தறந்தேபாது ஒருவைரயும்
காணவல்ைல. அப்ெபாழுது ைகையப்
ப டித்து, அவைனத் தமஸ்குவற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். 9 அவன்
மூன்று நாட்கள் பார்ைவயல்லாதவனாக
ஆகாரம் சாப்ப டாமலும், தண்ணீர்
குடிக்காமலும் இருந்தான். 10 தமஸ்குவேல
அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு
சீடன் இருந்தான். அவனுக்குக் கர்த்தர்
தரிசனமாக : “அனனியாேவ,” என்றார்.
அவன்: “ஆண்டவேர, இேதா, அடிேயன்”
என்றான். 11 அப்ெபாழுது கர்த்தர்:
“நீ எழுந்து ேநர்த்ெதருவு என்னப்பட்ட
ெதருவற்குப்ேபாய், யூதாவன் வீட்டிேல
தர்சுபட்டணத்தானாகய சவுல் என்னும்
ேபருள்ள ஒருவைனத் ேதடு; அவன்
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இப்ெபாழுது ெஜபம்பண்ணுகறான்;
12 அனனியா என்னும் ேபருள்ள ஒரு
மனிதன் தன்னிடத்தல் வரவும், தான்
பார்ைவயைடயும்படி தன்ேமல் ைகைய
ைவக்கவும் தரிசனம் கண்டான்” என்றார்.
13 அதற்கு அனனியா: “ஆண்டவேர,
இந்த மனிதன் எருசேலமிலுள்ள
உம்முைடய பரிசுத்தவான்களுக்கு
எத்தைனேயா தீங்குகைளச் ெசய்தாெனன்று
அவைனக்குறத்து அேநகரால்
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். 14 இங்ேகயும்
உம்முைடய நாமத்ைத ஆராத க்கன்ற
எல்ேலாைரயும் ைகதுெசய்யும்படி
அவன் ப ரதான ஆசாரியனிடத்தல்
அத காரம் ெபற்றருக்க றாேன” என்றான்.
15 அதற்குக் கர்த்தர்: “நீ ேபா; அவன்
யூதரல்லாதவர்களுக்கும், ராஜாக்களுக்கும்,
இஸ்ரேவல் சந்தத களுக்கும் என்னுைடய
நாமத்ைத அறவக்க றதற்காக நான்
ெதரிந்துெகாண்ட நபராக இருக்க றான்.
16 அவன் என்னுைடய நாமத்தனிமித்தம்
எவ்வளவு பாடுபடேவண்டுெமன்பைத
நான் அவனுக்குக் காண்பப்ேபன்”
என்றார். 17 அப்ெபாழுது அனனியா ேபாய்,
வீட்டிற்குள்ேள ப ரேவச த்து, அவன்ேமல்
ைகைய ைவத்து: “சேகாதரனாகய
சவுேல, நீ வந்த வழிய ேல உனக்குத்
தரிசனமான இேயசுவாகய கர்த்தர்,
நீ பார்ைவயைடயும்படிக்கும் பரிசுத்த
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ஆவயானவராேல ந ரப்பப்படும்படிக்கும்
என்ைன அனுப்பனார்” என்றான்.
18 உடேன அவன் கண்களிலிருந்து மீன்
ெசதல்கள் ேபான்றைவகள் வழுந்தது.
அவன் பார்ைவயைடந்து, எழுந்தருந்து,
ஞானஸ்நானம்ெபற்றான்.

சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்
19 பன்பு அவன் உணவு சாப்ப ட்டு

பலப்பட்டான். சவுல் தமஸ்குவலுள்ள
சீடர்களுடேன சலநாட்கள் இருந்து,
20 தாமதமின்ற , க றஸ்து ேதவனுைடய
குமாரெனன்றுஆலயங்களிேல ேபாத த்தான்.
21 ேகட்டவர்கெளல்ேலாரும் ஆச்சரியப்பட்டு:
எருசேலமில் இேயசுவன் நாமத்ைத
ஆராத க்கன்றவர்கைள துன்புறுத்த ,
இங்ேகயும் அப்படிப்பட்டவர்கைளக்
ைகதுெசய்து ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல்
ெகாண்டுேபாகும்படி வந்தவன்இவனல்லவா
என்றார்கள். 22 சவுல் அதகமாகத்
த டன்ெகாண்டு, இவேர க றஸ்துெவன்று
ெதாடர்ந்துப் ேபச , தமஸ்குவல்குடியருக்க ற
யூதர்கைளக் கலங்கப்பண்ணினான்.
23 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, யூதர்கள்
அவைனக் ெகாைலெசய்யும்படி
ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.
24 அவர்களுைடய ேயாசைன
சவுலுக்குத் ெதரியவந்தது. அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்படி அவர்கள் இரவும்
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பகலும் ேகாட்ைடவாசல்கைளக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
25 சீடர்கள் இராத்த ரிய ேல அவைனக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், ஒரு கூைடய ேல
ைவத்து, மதல்வழியாக இறக்கவ ட்டார்கள்.
26 சவுல் எருசேலமுக்கு வந்து,
சீடர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாள்ளப்பார்த்தான்;
அவர்கள் அவைனச் சீடெனன்று
நம்பாமல் எல்ேலாரும் அவனுக்குப்
பயந்தருந்தார்கள். 27 அப்ெபாழுது பர்னபா
என்பவன் அவைனச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்தல்அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
வழிய ேல அவன் கர்த்த்தைரக் கண்ட
வதத்ைதயும், அவர் அவனுடேன
ேபசனைதயும், தமஸ்குவல் அவன்
இேயசுவன் நாமத்தனாேல ைதரியமாகப்
ப ரசங்க த்தைதயும் அவர்களுக்கு
வவரித்துச்ெசான்னான். 28 அதன்பன்பு
அவன் எருசேலமிேல அவர்களிடத்தல்
ேபாக்கும்வரத்துமாகஇருந்து; 29கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமத்தனாேல ைதரியமாகப்
ப ரசங்க த்து, க ேரக்கர்களுடேன ேபச
வவாத த்தான்; அவர்கேளா அவைனக்
ெகாைலெசய்ய வைகேதடினார்கள்.
30 சேகாதரர்கள் அைத அற ந்து, அவைனச்
ெசசரியாவ ற்கு அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
தர்சுவற்கு அனுப்பவ ட்டார்கள்.
31 அப்ெபாழுது யூேதயா கலிேலயா சமாரியா
நாடுகளிெலங்கும் சைபகள் சமாதானம்
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ெபற்று, பக்தவளர்ச்ச யைடந்து,கர்த்தருக்குப்
பயப்படுக ற பயத்ேதாடும், பரிசுத்த
ஆவயானவரின் ஆறுதேலாடும் வளர்ந்து
ெபருகன.

ஐேனயாவும்,ெதாற்காளும்
32 ேபதுரு ேபாய் எல்ேலாைரயும்

சந்த த்துவரும்ேபாது, அவன் லித்தா ஊரிேல
குடியருக்க ற பரிசுத்தவான்களிடத்த ற்கும்
ேபானான். 33 அங்ேக எட்டு வருடங்களாக
கட்டிலின்ேமல் ைக, கால்கள் ெசயலிழந்து
க டந்த ஐேனயா என்னும் ேபருள்ள ஒரு
மனிதைனக் கண்டான். 34 ேபதுரு அவைனப்
பார்த்து: “ஐேனயாேவ, இேயசுக றஸ்து
உன்ைனக் குணமாக்குகறார்; நீ எழுந்து,
உன் படுக்ைகைய நீேய ேபாட்டுக்ெகாள்”
என்றான். உடேன அவன் எழுந்தருந்தான்.
35 லித்தாவலும் சாேரானிலும்
குடியருந்தவர்கெளல்ேலாரும் அவைனக்
கண்டு, கர்த்தரிடத்தல் தரும்பனார்கள்.
36 ேயாப்பா பட்டணத்தல் உள்ள சீடர்களில்,
க ேரக்கு ெமாழிய ேல ெதாற்காள் என்று
அர்த்தங்ெகாள்ளும் தபீத்தாள் என்னும்
ெபயருைடய ஒரு ெபண் இருந்தாள்; அவள்
நல்லகாரியங்கைளயும் தருமங்கைளயும்
மிகுதயாகச் ெசய்துெகாண்டுவந்தாள்.
37 அந்த நாட்களிேல அவள் வயாத ப்பட்டு
மரித்துப்ேபானாள். அவைளக் குளிப்பாட்டி,
ேமல்வீட்டிேல க டத்தைவத்தார்கள்.
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38 ேயாப்பா பட்டணம் லித்தா ஊருக்கு
அருகலிருந்தபடியனாேல, ேபதுரு
அந்த இடத்தல் இருக்கறாெனன்று
சீடர்கள் ேகள்வப்பட்டு, தாமதமில்லாமல்
தங்களிடத்தல் வரேவண்டும் என்று
ெசால்லும்படி இரண்டு மனிதர்கைள
அவனிடத்த ற்கு அனுப்பனார்கள்.
39 ேபதுரு எழுந்து, அவர்கேளாடு
ேபானான். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபாழுது,
அவர்கள் அவைன ேமல்வீட்டிற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
அப்ெபாழுது வதைவகெளல்ேலாரும் அழுது,
ெதாற்காள் தங்கேளாடு இருந்தேபாது
ெசய்தருந்த அங்க கைளயும், மற்ற
ஆைடகைளயும் காண்பத்து, அவைனச்
சூழ்ந்துநன்றார்கள். 40 ேபதுரு
எல்ேலாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசய்து,
முழங்காற்படிய ட்டு ெஜபம்பண்ணி,
சடலத்தன் பக்கமாக தரும்ப : “தபீத்தாேள,
எழுந்தரு” என்றான். அப்ெபாழுது
அவள் தன் கண்கைளத் தறந்து,
ேபதுருைவப் பார்த்து உட்கார்ந்தாள்.
41 அவன் அவளுக்குக் ைகெகாடுத்து,
அவைள எழுந்தருக்கப்பண்ணி,
பரிசுத்தவான்கைளயும், வதைவகைளயும்
அைழத்து, அவைள உயருள்ளவளாக
அவர்களுக்குமுன் நறுத்தனான். 42 இது
ேயாப்பா பட்டணம் எங்கும் ெதரியவந்தது.
அப்ெபாழுது அேநகர் கர்த்தரிடத்தல்
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வசுவாசமுள்ளவர்களானார்கள். 43 பன்பு
அவன் ேயாப்பா பட்டணத்த ேல
ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான்
என்னும் ஒருவனிடத்தல் அேநகநாட்கள்
தங்கயருந்தான்.

அத்த யாயம் 10
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்

1 இத்தாலியா இராணுவத்தல்
நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவ ற்கு
ெகார்ேநலியு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு மனிதன் தைலவனாக இருந்தான்.
அவன் ெசசரியா பட்டணத்தல் வாழ்ந்து
வந்தான். 2 அவன் ேதவபக்தயுள்ளவனும்
தன் குடும்பத்தாேராடும் ேதவனுக்குப்
பயந்தவனுமாக இருந்து, மக்களுக்கு
அதக தருமங்கைளச் ெசய்து,
எப்ெபாழுதும் ேதவைன ேநாக்க
ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தான்.
3 ப ற்பகலில் ஏறக்குைறய மூன்று
மணியளவல் ேதவனுைடய தூதன்
அவனிடத்தல் வந்து, ெகார்ேநலியுேவ!
என்று அைழத்தைத ெதளிவாய் தரிசனம்
கண்டு, 4 அவைன உற்றுப்பார்த்து, பயந்து:
ஆண்டவேர, என்ன என்றான். அப்ெபாழுது
அவன்: உன்ெஜபங்களும்உன்தருமங்களும்
ேதவனுக்கு நைனப்பூட்டுதலாக அவர்
சமூகத்தல் வந்து ேசர்ந்தருக்க றது.
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5 இப்ெபாழுது நீ ேயாப்பா பட்டணத்தற்கு
மனிதர்கைள அனுப்ப , ேபதுரு என்று
மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன கூப்படு.
6அவன் ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமான்
என்னும் ஒருவனிடத்தல் தங்கயருக்க றான்;
அவனுைடய வீடு கடேலாரத்தலிருக்கறது.
நீ ெசய்யேவண்டியைத அவன் உனக்குச்
ெசால்லுவான் என்றான். 7 ெகார்ேநலியு
தன்ேனாடு ேபசன ேதவதூதன் ேபானபன்பு,
தன் வீட்டு மனிதர்களில் இரண்டுேபைரயும்
தன்னிடத்தல் ேவைலெசய்க ற இராணுவ
வீரர்களில் ேதவபக்தயுள்ள ஒருவைனயும்
அைழத்து, 8 எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்லி, அவர்கைள ேயாப்பா
பட்டணத்தற்குஅனுப்பனான்.

ேபதுருவன்தரிசனம்
9 மறுநாளிேல அவர்கள் பயணப்பட்டு,

அந்தப் பட்டணத்தற்கு அருகல்
வரும்ேபாது, ேபதுரு மதயம் பன்னிரண்டு
மணியளவ ேல ெஜபம்பண்ணும்படி
ேமல்வீட்டில் ஏறனான். 10 அவன் அதக
பச யைடந்து சாப்ப ட வரும்பனான்;
அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம்பண்ணும்ேபாது,
அவன் தரிசனத்தல், 11 வானம்
தறந்தருக்க றதாகவும், நான்கு முைனகளும்
கட்டப்பட்ட ெபரிய வ ரிப்பு ஒருவதமான
கூடுேபால தன்னிடத்தல்இறங்க த் தைரயல்
வ டப்பட்டிருக்க றதாகவும், 12 அத ேல
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பூமியலுள்ள எல்லாவதமான நான்குகால்
ஜீவன்களும், காட்டுமிருகங்களும், ஊரும்
ப ராணிகளும், ஆகாயத்துப் பறைவகளும்
இருக்கறதாகவும் கண்டான். 13அல்லாமலும்:
ேபதுருேவ, எழுந்தரு, அடித்து சாப்படு
என்று அவனுக்குச் ெசால்லும் ஒரு சத்தம்
ேகட்டது. 14 அதற்குப் ேபதுரு: அப்படியல்ல,
ஆண்டவேர, தீட்டும் அசுத்தமுமாக
இருக்க ற எைதயும் நான் எப்ேபாதும்
சாப்ப ட்டதல்ைல என்றான். 15 அப்ெபாழுது:
ேதவன் சுத்தமாக்கனைவகைள
நீ தீட்டாக நைனக்காேத என்று
இரண்டாம்முைறயும் அவனுக்கு சத்தம்
ேகட்டது. 16 மூன்றாம்முைறயும் அப்படிேய
ேகட்டது. பன்பு அந்தக் கூடு தரும்ப
வானத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
17 அப்ெபாழுது ேபதுரு, தான்
கண்ட தரிசனத்ைதப்பற்ற தன்
மனதல் சந்ேதகப்படும்ேபாது, இேதா,
ெகார்ேநலியுவனால் அனுப்பப்பட்ட
மனிதர்கள் சீேமானுைடய வீட்ைட
வ சாரித்துக்ெகாண்டு வாசற்படிய ேல
வந்துநன்று: 18 ேபதுரு என்று
மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமான் இங்ேக
தங்கயருக்க றாரா என்று ேகட்டார்கள்.
19 ேபதுரு அந்தத் தரிசனத்ைதக்குற த்து
ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஆவயானவர்: இேதா, மூன்று மனிதர்கள்
உன்ைனத் ேதடுக றார்கள். 20 நீ எழுந்து,
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இறங்க , எைதக்குற த்தும் சந்ேதகப்படாமல்,
அவர்கேளாடு ேபா; நாேன அவர்கைள
அனுப்ப ேனன் என்று அவனுக்குச்
ெசான்னார். 21 அப்ெபாழுது ேபதுரு
ெகார்ேநலியுவனால் தன்னிடத்தல்
அனுப்பப்பட்ட மனிதர்களிடத்த ற்கு
இறங்க ப்ேபாய்: இேதா, நீங்கள் ேதடுக றவன்
நான்தான், நீங்கள் வந்தருக்க ற வஷயம்
என்ன என்றான். 22 அதற்கு அவர்கள்:
நீத மானும், ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவரும்,
யூதமக்களால் நல்லவெரன்று சாட்ச
ெபற்றவருமாகய ெகார்ேநலியு என்னும்
நூறுேபர்ெகாண்ட பைடப்ப ரிவன் தைலவர்
உம்ைமத் தன்னுைடய வீட்டிற்கு அைழத்து,
உம்மால் ெசால்லப்படும் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்கும்படிேதவனுைடயபரிசுத்ததூதனாேல
கட்டைளெபற்றார் என்றார்கள்.

ெகார்ெநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
23 அப்ெபாழுது ேபதுரு அவர்கைள

உள்ேள அைழத்து, தங்க ைவத்து ேவண்டிய
உதவகைளச் ெசய்தான். மறுநாளிேல
அவர்கேளாடு புறப்பட்டான்; ேயாப்பா
பட்டணத்து சேகாதரர்களில் சலரும்
அவேனாடுகூட ேபானார்கள். 24 மறுநாளிேல
ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள்.
ெகார்ேநலியு தன் உறவனைரயும்
தன்னுைடய ெநருங்கய நண்பர்கைளயும்
வரவைழத்து, அவர்களுக்காகக்
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காத்தருந்தான். 25 ேபதுரு உள்ேள
நுைழயும்ெபாழுது, ெகார்ேநலியு அவனுக்கு
எத ேரேபாய், அவன் பாதத்தல் வழுந்து,
பணிந்துெகாண்டான். 26 ேபதுரு அவைனத்
தூக்கெயடுத்து: எழுந்தரும், நானும் ஒரு
மனிதன்தான் என்றான். 27 அவேனாடுகூட
ேபச க்ெகாண்டு உள்ேளேபாய், அேநக
மக்கள் கூடிவந்தருக்க றைதக் கண்டு,
28 அவர்கைள ேநாக்க : யூதரல்லாதவேனாடு
கலந்து அவனிடத்தல் ேபாக்கும் வரத்துமாக
இருப்பது யூத சட்டத்த ற்கு எத ரானது
என்று நீங்கள் ெதரிந்தருக்க றீர்கள்;
அப்படியருந்தும், எந்த மனிதைனயும்
தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தமுள்ளவன்
என்றும் நான் ெசால்லாதபடிக்கு ேதவன்
எனக்குத் தரிசனத்தல் காண்பத்தருக்க றார்.
29 ஆகேவ, நீங்கள் என்ைன அைழத்தேபாது
நான் மறுப்பு ெசால்லாமல் வந்ேதன்.
இப்ேபாதும் என்ன காரியத்துக்காக
என்ைன அைழத்தீர்கள் என்று
ேகட்க ேறன் என்றான். 30 அதற்குக்
ெகார்ேநலியு: நான்கு நாட்களுக்கு
முன்ேன இந்ேநரத்த ேல நான் உபவாச த்து,
ப ற்பகல் மூன்று மணியளவல் என்
வீட்டிேல ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்ேதன்;
அப்ெபாழுது ெவண்ைமயான ஆைட
அணிந்த மனிதன் ஒருவன் எனக்கு முன்பாக
நன்று: 31 ெகார்ேநலியுேவ, உன் ெஜபம்
ேகட்கப்பட்டது, உன் தானதருமங்கள் ேதவ
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சமுகத்தல் நைனக்கப்பட்டது. 32 ேயாப்பா
பட்டணத்தற்கு ஆள் அனுப்ப , ேபதுரு
என்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன
வரவைழப்பாயாக, அவன் கடேலாரத்த ேல
ேதால்பதனிடுக றவனாகய சீேமானுைடய
வீட்டிேல தங்கயருக்க றான்; அவன்
வந்து உன்னிடத்தல் ேபசுவான் என்றார்.
33 அந்தப்படிேய நான் உடேன உம்மிடத்த ற்கு
ஆள் அனுப்ப ேனன்; நீர் வந்தது நல்லது;
ேதவனாேல உமக்குக் கட்டைளய டப்பட்ட
எல்லாவற்ைறயும்ேகட்கநாங்கள்எல்ேலாரும்
இப்ெபாழுது இங்ேக ேதவனுைடய
சமுகத்தல் கூடியருக்க ேறாம் என்றான்.
34 அப்ெபாழுது ேபதுரு ேபசத்ெதாடங்க :
ேதவன் பட்சபாதமுள்ளவரல்ல என்றும்,
35 எந்த இனமாக இருந்தாலும் அவருக்குப்
பயந்தருந்து ேநர்ைமயானைதச்
ெசய்க றவன் எவேனா அவேன
அவருக்குப் ப ரியமானவன் என்றும்
ந ச்சயமாகத் ெதரிந்தருக்க ேறன்.
36 எல்ேலாருக்கும் கர்த்தராக இருக்க ற
இேயசுக றஸ்துைவக்ெகாண்டு அவர்
சமாதானத்ைத நற்ெசய்தயாகக் கூற ,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அனுப்பன
வார்த்ைதைய ெதரிந்தருக்க றீர்கேள.
37 ேயாவான் ஞானஸ்நானத்ைதக்குற த்துப்
ேபாத த்தப்பன்பு, கலிேலயா ேதசத்தல்
துவங்க யூேதயா ேதசெமங்கும்
நடந்த சம்பவங்கள் இைவகேள.
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38நசேரயனாகயஇேயசுைவேதவன்பரிசுத்த
ஆவயானவராலும் வல்லைமயனாலும்
அப ேஷகம்பண்ணினார்; ேதவன்
அவருடேனகூட இருந்தபடியனாேல அவர்
நன்ைமெசய்க றவராகவும் ப சாசன்
ப டியல் ச க்கன எல்ேலாைரயும்
குணமாக்குகறவராகவும் சுற்ற த்த ரிந்தார்.
39யூதர்களுைடய ேதசத்தலும் எருசேலமிலும்
அவர் ெசய்த எல்லாவற்றற்கும் நாங்கள்
சாட்ச களாக இருக்க ேறாம். அவைர
மரத்த ேல தூக்க க் ெகாைலெசய்தார்கள்.
40 மூன்றாம்நாளிேல ேதவன் அவைர
உய ேராடு எழுப்ப நாம் அவைரக்
காணும்படிச்ெசய்தார். 41 என்றாலும், எல்லா
மக்களும் அவைரக் காணும்படிச்ெசய்யாமல்,
அவர் உய ேராடு எழுந்தபன்பு அவேராடு
சாப்ப ட்டு குடித்தவர்களும் ேதவனால்
நயமிக்கப்பட்ட சாட்ச களாகய நாங்கள்
காணும்படிச்ெசய்தார். 42 அவேர
உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும்
மரித்ேதார்களுக்கும் ேதவனால்
நயமிக்கப்பட்ட ந யாயாத பத ெயன்று
மக்களுக்குப் ேபாத க்கவும், சாட்ச யாக
அறவக்கவும், அவர் எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 43 அவைர
வசுவாச க்க றவன் எவேனா
அவன் அவருைடய நாமத்தனாேல
பாவமன்னிப்ைபப் ெபறுவான்
என்று தீர்க்கதரிச கள் எல்ேலாரும்
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அவைரக்குற த்ேத சாட்ச ெகாடுக்க றார்கள்
என்றான். 44 இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபதுரு
ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது வசனத்ைதக்
ேகட்டஎல்ேலார்ேமலும்பரிசுத்தஆவயானவர்
இறங்கனார். 45 அவர்கள் பலவதமான
ெமாழிகைளப் ேபசுக றைதயும், ேதவைனப்
புகழ்வைதயும், 46 ேபதுருவுடன் வந்தருந்த
வருத்தேசதனம்பண்ணப்பட்ட வசுவாச கள்
ேகட்கும்ேபாது, பரிசுத்த ஆவயானவரின்
வரம் யூதரல்லாதவர்கள்ேமலும்,
ெபாழிந்தருளப்பட்டைதக்குற த்து
வயப்பைடந்தார்கள். 47 அப்ெபாழுது
ேபதுரு: நம்ைமப்ேபால பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்ற இவர்களும்
தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் ெபறாதபடி
இவர்கைளத் தைடெசய்யலாமா?
என்று ெசால்லி, 48 கர்த்தருைடய
நாமத்தனாேல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கும்படிக் கட்டைளய ட்டான்.
அப்ெபாழுது சலநாட்கள் அங்ேக தங்கும்படி
அவைனக்ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 11
ேபதுரு தன்னுைடய காரியத்ைத

வளக்குதல்
1 யூதரல்லாதவர்களும் ேதவவசனத்ைத

ஏற்றுக்ெகாண்டார்கெளன்று
யூேதயாவலிருக்கற அப்ேபாஸ்தலர்களும்
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சேகாதரர்களும் ேகள்வப்பட்டார்கள்.
2 ேபதுரு எருசேலமுக்குத் தரும்பவந்தேபாது,
வருத்தேசதனமுள்ளவர்கள் அவைன
ேநாக்க : 3 வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாத
மனிதர்களிடத்தல் நீர் ேபாய்,
அவர்கேளாடு சாப்ப ட்டீர் என்று,
அவனிடம் வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள்.
4 அதற்குப் ேபதுரு காரியத்ைத
முதலிலிருந்து வரிைசயாக அவர்களுக்கு
வளக்க ச் ெசால்லத்ெதாடங்க :
5 நான் ேயாப்பா பட்டணத்தல்
ெஜபம் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது
ஒரு தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; அது
என்னெவன்றால், நான்கு முைனகளும்
கட்டப்பட்ட ெபரிய வ ரிப்பு ஒருவதமான
கூடுேபால வானத்தலிருந்து என்னிடத்தல்
இறங்கவந்தது. 6 அத ேல நான் உற்று
கவனித்தேபாது, பூமியலுள்ள நான்குகால்
ஜீவன்கைளயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்,
ஊரும் ப ராணிகைளயும், ஆகாயத்துப்
பறைவகைளயும் பார்த்ேதன். 7அப்ெபாழுது:
ேபதுருேவ, எழுந்தரு, அடித்து சாப்படு!
என்று ெசால்லுகற சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடன்.
8 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர, அப்படியல்ல,
தீட்டும் அசுத்தமுமாக இருக்க ற எதுவும்
எப்ேபாதும்என்வாய்க்குள்ேளேபானதல்ைல
என்ேறன். 9 இரண்டாவதுமுைறயும்
வானத்தலிருந்து சத்தம் உண்டாக :
ேதவன் சுத்தமாக்கனைவகைள நீ
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தீட்டாக நைனக்கேவண்டாம் என்று
ெசால்லியது. 10 இப்படி மூன்றுமுைற
நடந்தபன்பு, எல்லாம் வானத்த ற்குத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது. 11 உடேன
ெசசரியாவலிருந்து என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பப்பட்ட மூன்று மனிதர்கள்
நான் தங்கயருந்த வீட்டிற்குமுன்ேன
வந்துநன்றார்கள். 12 நான் ஒன்றுக்கும்
சந்ேதகப்படாமல் அவர்கேளாடு
ேபாகும்படி ஆவயானவர் எனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். சேகாதரர்களாகய
இந்த ஆறுேபரும் என்ேனாடு வந்தார்கள்;
அந்த மனிதனுைடய வீட்டிற்குள்
நுைழந்ேதாம். 13 அவேனா தன் வீட்டில் ஒரு
ேதவதூதன் நற்க றைதப் பார்த்ததாகவும்,
ேயாப்பா பட்டணத்தலிருக்கற ேபதுரு
என்று மறுெபயர்ெகாண்ட சீேமாைன
அைழத்துவரும்படி மனிதர்கைள அந்த
இடத்த ற்கு அனுப்பு; 14 நீயும் உன்
குடும்பத்தாரும் இரட்ச க்கப்படுவதற்கான
வார்த்ைதகைள அவன் உனக்குச்
ெசால்லுவான்என்றுஅந்தத்தூதன்தனக்குச்
ெசான்னதாகவும் எங்களுக்கு ெசான்னான்.
15 நான் ேபசத்ெதாடங்கனேபாது,
பரிசுத்த ஆவயானவர் ஆரம்பத்த ேல
நம்ேமல் இறங்கனதுேபாலேவ,
அவர்கள்ேமலும் இறங்கனார். 16 ேயாவான்
தண்ணீரினால்ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்,
நீங்கேளா பரிசுத்த ஆவயானவராேல
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ஞானஸ்நானம் ெபறுவீர்கள் என்று கர்த்தர்
ெசான்ன வார்த்ைதைய அப்ெபாழுது
நைனத்துப்பார்த்ேதன். 17 எனேவ
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச த்தருக்க ற நமக்கு
ேதவன் வரத்ைத ெகாடுத்ததுேபால
அவர்களுக்கும் அந்த வரத்ைதேய
ெகாடுத்தருக்கும்ேபாது ேதவைனத்
தடுக்க றதற்கு நான் யார்? என்றான்.
18 இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபாழுது
உட்கார்ந்தருந்து: அப்படியானால்
ஜீவனுக்ேகதுவான மனந்தரும்புதைல
ேதவன் யூதரல்லாதவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தார் என்று ெசால்லி, ேதவைன
மகைமப்படுத்தனார்கள்.

அந்த ேயாகயா சைப
19 ஸ்ேதவானுைடய மரணத்தனால் வந்த

உபத்த ரவத்தனாேல ச தறப்பட்டவர்கள்
நற்ெசய்த வசனத்ைத யூதர்களுக்குமட்டும்
அறவத்து மற்றவர்களுக்கு அறவக்காமல்,
ெபனிக்ேக நாடு, சீப்புரு தீவு, அந்த ேயாகயா
பட்டணம்வைரக்கும் சுற்ற த்த ரிந்தார்கள்.
20 அவர்களில் சீப்புருதீவாரும் ச ேரேன
பட்டணத்தாருமாகய சலர் அந்த ேயாகயா
பட்டணத்தற்கு வந்து, க ேரக்கர்களுடேன
ேபச க் கர்த்தராக ய இேயசுைவக்குறத்து
ேபாத த்தார்கள். 21 கர்த்தருைடய
கரம் அவர்கேளாடு இருந்தது; அேநக
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மக்கள் வசுவாச த்து, கர்த்தரிடத்தல்
வந்தார்கள். 22 எருசேலமிலுள்ள சைபமக்கள்
இந்தக் காரியங்கைளக்குறத்துக்
ேகள்வப்பட்டேபாது,அந்த ேயாகயாவைரக்கும்
ேபாகும்படி பர்னபாைவ அனுப்பனார்கள்.
23 அவன் ேபாய்ச்ேசர்ந்து, ேதவனுைடய
கருைபையப் பார்த்தேபாது,
சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தரிடத்தல்
மனஉறுதயாக நைலத்தருக்கும்படி
எல்ேலாருக்கும் புத்த ெசான்னான்.
24 அவன் நல்லவனும், பரிசுத்த
ஆவயானவராலும் வசுவாசத்தனாலும்
நைறந்தவனுமாக இருந்தான்; அேநக
மக்கள் கர்த்தரிடம் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.
25 பன்பு பர்னபா சவுைலத் ேதடும்படி,
தர்சுவற்குப் புறப்பட்டுப்ேபாய், அவைனப்
பார்த்து, அந்த ேயாகயாவற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 26 அவர்கள்
ஒருவருடம் சைபமக்கேளாடுஇருந்து, அேநக
மக்களுக்கு உபேதசம்பண்ணினார்கள்.
முதன்முதலில் அந்த ேயாகயாவ ேல
சீடர்களுக்குக் க றஸ்தவர்கள் என்கற
ெபயர் உண்டானது. 27 அந்த நாட்களிேல
எருசேலமிலிருந்து சல தீர்க்கதரிச கள்
அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தார்கள்.
28 அவர்களில் ஒருவனாகய அகபு என்பவன்
எழுந்து, உலகெமங்கும் ெகாடிய பஞ்சம்
உண்டாகும் என்று ஆவயானவராேல
அறவத்தான்; அது அப்படிேய கலவுதயு
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ேபரரசனுைடய நாட்களிேல நடந்தது.
29 அப்ெபாழுது சீடர்களில் அவரவர்கள்
தங்கள் தங்கள் தகுத க்ேகற்ப யூேதயாவல்
குடியருக்க றசேகாதரர்களுக்குஉதவெசய்ய
பணம் ேசகரித்து அனுப்பேவண்டுெமன்று
தீர்மானம்பண்ணினார்கள். 30 அப்படிேய
அவர்கள் ேசகரித்து, பர்னபா சவுல்
என்பவர்களுைடய ைகய ேல ெகாடுத்து,
மூப்பர்களிடத்த ற்குஅனுப்பனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
ேபதுருசைறயலிருந்துவடுவக்கப்படுதல்

1 அக்காலத்த ேல ஏேராதுராஜா சைபய ேல
சலைரத் துன்பப்படுத்தத் ெதாடங்க ;
2 ேயாவானுைடய சேகாதரனாகய
யாக்ேகாைபப் பட்டயத்தனாேல
ெகாைலெசய்தான். 3 அது யூதர்களுக்குப்
ப ரியமாக இருக்க றெதன்று அவன் அறந்து,
ேபதுருைவயும் ப டிக்கப் பன்ெதாடர்ந்தான்.
அப்ெபாழுது புளிப்பல்லாத அப்பப்பண்டிைக
நாட்களாக இருந்தது. 4 அவைனப்
ப டித்து சைறச்சாைலய ேல ைவத்து,
பஸ்காபண்டிைகக்குப்பன்பு மக்களுக்கு
முன்பாக அவைன ெவளிேய
ெகாண்டுவரலாம் என்று நைனத்து,
அவைனக் காவல்காக்கும்படி நான்கு
ேபார்வீரர்கள் அடங்கய நான்கு பைடக்
குழுவனரிடம் ஒப்பைடத்தான். 5 அப்படிேய
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ேபதுரு சைறச்சாைலய ேல காவலில்
இருக்கும்ேபாது, சைப மக்கள் அவனுக்காக
ேதவைன ேநாக்க ஊக்கத்ேதாடு
ெஜபம்பண்ணினார்கள். 6 ஏேராது அவைன
ெவளிேய ெகாண்டுவரும்படி குற த்தருந்த
நாளுக்கு முந்தனநாள் இராத்த ரிய ேல,
ேபதுரு இரண்டு சங்கலிகளினாேல
கட்டப்பட்டு, இரண்டு ேபார்வீரர்கள்
நடுேவ தூங்கக் ெகாண்டிருந்தான்;
காவற்காரர்களும் கதவற்கு முன்ேன
இருந்து சைறச்சாைலையக்
காவல்காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
7 அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய தூதன் அங்ேக
வந்துநன்றான்; அைறய ேல ெவளிச்சம்
ப ரகாச த்தது. அவன் ேபதுருைவவலாவ ேல
தட்டி, சீக்க ரமாக எழுந்தரு என்று அவைன
எழுப்பனான். உடேன சங்கலிகள்
அவன் ைககளிலிருந்து கழன்று கீேழ
வழுந்தது. 8 தூதன் அவைன ேநாக்க :
உன் ஆைடையயும் காலணிகைளயும்
அணிந்துெகாள் என்றான். அவன்
அப்படிேய ெசய்தான். தூதன் மறுபடியும்
அவைன ேநாக்க : உன் ேமலாைடையப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு என் பன்ேன வா
என்றான். 9 அப்படிேய அவன் புறப்பட்டு
அவனுக்குப் பன்ேனெசன்று தூதனால்
ெசய்யப்பட்டதுஉண்ைமெயன்றுெதரியாமல்,
தான்ஒருதரிசனம்பார்ப்பதாக நைனத்தான்.
10 அவர்கள் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம்
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காவல்கைளக் கடந்து, நகரத்த ற்குப்ேபாக ற
இரும்புக் கதவன் அருேக வந்தேபாது
அது தானாக அவர்களுக்குத் த றந்தது;
அதன்வழியாக அவர்கள் புறப்பட்டு
ஒரு வீதவழியாக நடந்துேபானார்கள்;
உடேன தூதன் அவைனவட்டுப்
ேபாய்வ ட்டான். 11 ேபதுருவற்குத்
ெதளிவு வந்தேபாது: ஏேராதன் ைகக்கும்
யூதமக்களின் எண்ணங்களுக்கும்
என்ைன வடுதைலயாக்கும்படி கர்த்தர்
தம்முைடய தூதைன அனுப்பனாெரன்று
நான் இப்ெபாழுது உண்ைமயாக
புரிந்துெகாண்ேடன் என்றான். 12 அவன்
இப்படிபுரிந்துெகாண்டபன்பு,மாற்குஎன்னும்
ெபயர்ெகாண்ட ேயாவானுைடய தாயாகய
மரியாள் வீட்டிற்கு வந்தான்; அங்ேக அேநகர்
கூடி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
13 ேபதுரு வாசற்கதைவத் தட்டினேபாது
ேராைத என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு
ெபண் யாெரன்று ேகட்க வந்தாள்.
14 அவள் ேபதுருவன் குரைல அறந்து
சந்ேதாஷத்தனால் கதைவத் த றக்காமல்,
தரும்ப உள்ேள ஓடிப்ேபாய், ேபதுரு
வாசலுக்குமுன்ேன நற்க றார் என்று
ெசான்னாள். 15 அவர்கள்: நீ உளறுகறாய்
என்றார்கள். அவேளா அவர்தான்
என்று உறுதயாகச் சாத த்தாள்.
அப்ெபாழுது அவர்கள்: அது ேபதுருவுைடய
தூதனாக இருக்கலாம் என்றார்கள்.
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16 ேபதுரு ெதாடர்ந்து கதைவத்
தட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவர்கள்
கதைவத் த றந்தேபாது அவைனப் பார்த்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 17 அவர்கள்
ேபசாமலிருக்கும்படி அவன் அவர்கைளப்
பார்த்து ைகயைசத்து, கர்த்தர் தன்ைனக்
காவலிலிருந்து வடுதைலயாக்கன
வதத்ைத அவர்களுக்கு வளக்க ,
இந்தச் ெசய்தைய யாக்ேகாபுக்கும்
சேகாதரர்களுக்கும் அறவயுங்கள் என்று
ெசால்லி புறப்பட்டு, ேவெறாரு இடத்த ற்குப்
ேபானான். 18 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு
ேபதுருைவக்குறத்துக் காவலர்களுக்குள்ேள
உண்டானகலக்கம்ெகாஞ்சமல்ல.

ஏேராதுவன்மரணம்
19 ஏேராது அவைனத் ேதடி, அவன் அங்கு

இல்ைல என்றேபாது, காவல்காரர்கைள
வசாரைணெசய்து, அவர்கைளக்
ெகாைலெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டு,
பன்பு யூேதயா நாட்ைடவ ட்டு ெசசரியா
பட்டணத்தற்குப்ேபாய், அங்ேக
தங்கயருந்தான். 20அக்காலத்த ேல ஏேராது
தீரியர்ேமலும் சீேதானியர்ேமலும் மிகவும்
ேகாபமாக இருந்தான். தங்களுைடய
ேதசம் ராஜாவன் ேதசத்தனால்
ேபாஷக்கப்பட்டபடியால், அவர்கள்
ஒன்றுேசர்ந்து, அவனிடத்தல் வந்து,
ராஜாவன் வீட்டு வ சாரைணக்காரனாகய
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பலாஸ்துைவத் தங்கள் வசமாக்க , அவன்
மூலமாக சமாதானம் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
21 குறக்கப்பட்டநாளிேல: ஏேராது
ராஜ உைட அணிந்துெகாண்டு,
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்து,
அவர்களுக்குப் ப ரசங்கம்பண்ணினான்.
22 அப்ெபாழுது அைனவரும் இது
மனிதனுைடய சத்தமல்ல, இது ேதவனுைடய
சத்தம்! என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.
23 அவன் ேதவனுக்கு மகைமையச்
ெசலுத்தாதபடியனால் உடேன கர்த்தருைடய
தூதன் அவைன அடித்தான்; அவன்
புழுப்புழுத்து மரித்தான். 24 ேதவவசனம்
வளர்ந்து ெபருகயது. 25 பர்னபாவும் சவுலும்
தர்ம ஊழியத்ைத முடித்தபன்பு மாற்கு
என்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட ேயாவாைனக்
கூட்டிக்ெகாண்டு எருசேலைமவ ட்டுத்
தரும்பவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 13
பவுல் மற்றும் பர்னபாவன் நற்ெசய்த ப்

பயணம்
1 அந்த ேயாகயா பட்டணத்தலுள்ள

சைபய ேல பர்னபாவும், நீகர் என்னப்பட்ட
ச மிேயானும், ச ேரேன ஊரானாகய
லூகயும், காற்பங்கு ேதசத்தன்
அத பதயாகய ஏேராதுடன் வளர்க்கப்பட்ட
மனாயீனும், சவுலும், தீர்க்கதரிச களாகவும்
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ேபாதகர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
2 அவர்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதைனெசய்து,
உபவாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றேபாது:
பர்னபாைவயும் சவுைலயும் நான்
அைழத்த ஊழியத்துக்காக அவர்கைளப்
ப ரித்துவடுங்கள் என்று பரிசுத்த
ஆவயானவர் உைரத்தார். 3 அப்ெபாழுது
உபவாச த்து ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல்
கரங்கைள ைவத்து, அவர்கைள
அனுப்பனார்கள்.

சீப்புருதீவு
4 அப்படிேய அவர்கள் பரிசுத்த

ஆவயானவரால் அனுப்பப்பட்டு
ெசலூக்கயா பட்டணத்தற்கு வந்து,
கப்பல் ஏற , அங்கருந்து சீப்புருதீவற்குப்
ேபானார்கள். 5 சாலமி பட்டணத்தற்கு
வந்தேபாது அவர்கள் யூதர்களுைடய
ெஜப ஆலயங்களில் ேதவவசனத்ைதப்
ேபாத த்தார்கள். ேயாவானும் அவர்களுக்கு
உதவக்காரனாக இருந்தான். 6 அவர்கள்
பாப்ேபா பட்டணம்வைரக்கும் தீைவக்
கடந்துவந்தேபாது, பர்ேயசு என்னும்
ெபயர்ெகாண்ட மாயவத்ைதக்காரனும்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச யுமான ஒரு யூதைனப்
பார்த்தார்கள். 7 அவன் வேவகமுள்ள
மனிதனாகய ெசர்க யுபவுல் என்னும்
அத பத ேயாடு இருந்தான். அந்த அத பத
பர்னபாைவயும் சவுைலயும் அைழத்து,
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அவர்களிடத்தல் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்க
ஆைசயாகஇருந்தான். 8மாயவத்ைதக்காரன்
என்று அர்த்தங்ெகாள்ளும் ெபயைரயுைடய
எலிமா என்பவன், அதபதைய இேயசுைவ
வசுவாச க்காமல் தைசதரும்பும்படி
ெசய்ய, அவர்கேளாடு எத ர்த்து
நன்றான். 9 அப்ெபாழுது பவுல்
என்று ெசால்லப்பட்ட சவுல் பரிசுத்த
ஆவயானவரால் நைறந்தவனாக
அவைன உற்றுப்பார்த்து: 10 எல்லாக்
கபடமும் அக்க ரமமும் நைறந்தவேன,
ப சாசன் மகேன, உண்ைமக்ெகல்லாம்
பைகவேன, கர்த்தருைடய ெசம்ைமயான
வழிகைளப் புரட்டுவைத நறுத்தமாட்டாேயா?
11 இேதா, இப்ெபாழுேத கர்த்தருைடய ைக
உன்ேமல் வந்தருக்க றது, ெகாஞ்சகாலம்
நீ சூரியைனப் பார்க்காமல் குருடனாக
இருப்பாய் என்றான். உடேன அவன்
தன் கண்பார்ைவைய இழந்தான்; அவன்
தடுமாற , தனக்கு ைக ெகாடுக்க றவர்கைளத்
ேதடினான். 12 அப்ெபாழுது அத பத
நடந்தைவகைளப் பார்த்து, கர்த்தருைடய
உபேதசத்ைதக்குற த்து அத சயப்பட்டு,
வசுவாச த்தான்.

அந்த ேயாகயாவல்பவுலும்பர்னபாவும்
13பன்புபவுலும்அவைனச்ேசர்ந்தவர்களும்

பாப்ேபா பட்டணத்ைதவ ட்டுக் கப்பல்
ஏற ப் பம்பலியாவல் இருக்கும் ெபர்ேக
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பட்டணத்தற்கு வந்தார்கள். ேயாவான்
அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, எருசேலமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபானான். 14 அவர்கள் ெபர்ேக
பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு, ப சீதயா
நாட்டிலுள்ள அந்த ேயாகயாவற்கு வந்து,
ஓய்வுநாளிேல ெஜப ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று, உட்கார்ந்தார்கள். 15 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாண புத்தகமும் தீர்க்கதரிசன
புத்தகமும் படித்துமுடிந்தபன்பு:
சேகாதரர்கேள, நீங்கள் மக்களுக்குப்
புத்த ச்ெசால்ல வரும்பனால் ெசால்லுங்கள்
என்று ெசால்லச்ெசால்லி ெஜப
ஆலயத்தைலவர்கள் அவர்களுக்கு
ஆள் அனுப்பனார்கள். 16 அப்ெபாழுது
பவுல் எழுந்தருந்து, ைகயைசத்து:
இஸ்ரேவலர்கேள, ேதவனுக்குப்
பயந்து நடக்க ற மக்கேள, ேகளுங்கள்.
17 இஸ்ரேவலராக ய இந்த மக்களுைடய
ேதவன் நம்முைடய முற்ப தாக்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு எக ப்து ேதசத்தல்
அவர்கள் பரேதச களாக வாழ்ந்தேபாது
அவர்கைள உயர்த்த , தமது வல்லைமயுள்ள
கரத்தனால் அங்கருந்து அவர்கைளப்
புறப்படப்பண்ணி, 18 நாற்பது வருடங்களாக
வனாந்த ரத்தல் அவர்கைள ஆதரித்து,
19 கானான் ேதசத்தல் ஏழு மக்கள்
இனங்கைள அழித்து, அவர்களுைடய
ேதசத்ைத இவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகப்
பங்க ட்டுக் ெகாடுத்து, 20 பன்பு ஏறக்குைறய



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்13:21lxxviiiஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்13:25

நானூற்று ஐம்பது வருடங்களாக
சாமுேவல் தீர்க்கதரிச வைரக்கும்
அவர்களுக்கு நயாயாத பத கைள
நயமித்துவந்தார். 21 அதற்குப்பன்பு மக்கள்
தங்களுக்கு ஒரு ராஜா ேவண்டுெமன்று
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்; அப்படிேய ேதவன்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த கீசுைடய
மகனான சவுைல நாற்பது வருடங்களாக
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். 22பன்பு ேதவன்
சவுைலத் தள்ளி, தாவீைத அவர்களுக்கு
ராஜாவாக ஏற்படுத்தனார். ஈசாயன்
மகனாகய தாவீைத என் மனதற்கு
ப டித்தவனாகப் பார்த்ேதன்; எனக்கு
வருப்பமானைவகைளெயல்லாம் அவன்
ெசய்வான் என்று அவைனக்குறத்து
சாட்ச யும் ெசான்னார். 23 அவனுைடய
வம்சத்த ேலேதவன்தமதுவாக்குத்தத்தத்தன்படிேய
இஸ்ரேவலுக்கு இரட்சகராக
இேயசுைவ எழும்பப்பண்ணினார்.
24 இவர் ெவளிப்படுவதற்குமுன்ேன
மனம்தரும்புவதற்கானஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற
ேயாவான் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாருக்கும்
ேபாத த்தான். 25 ேயாவான் தன் பணிகைள
முடிக்க றேபாது: நீங்கள் என்ைன
யார் என்று நைனக்கறீர்கள்? நான்
அவர் இல்ைல, இேதா, எனக்குப்பன்பு
ஒருவர் வருகறார், அவருைடய
காலணிகைள அவழ்ப்பதற்குக்கூட
நான் தகுதயானவன் இல்ைல என்றான்.
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26 சேகாதரர்கேள, ஆப ரகாமின் வம்சத்தல்
ப றந்தவர்கேள, ேதவனுக்குப் பயந்து
நடக்க றவர்கேள, இந்த மீட்பன் வசனம்
உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்க றது.
27 எருசேலமில் குடியருக்க றவர்களும்
அவர்கள் அதகாரிகளும், அவைரத்
ெதரியாமலும், ஓய்வுநாட்களில்
வாச க்கப்படுக ற தீர்க்கதரிச களின்
வாக்கயங்கைளத் ெதரியாமலும், அவைர
தண்டைனக்குள்ளாக்கயதனால் அந்த
வாக்கயங்கைள நைறேவற்றனார்கள்.
28 ெகாைல ெசய்யப்படுவதற்கான
காரணங்கள் ஒன்றும் அவரிடத்தல்
இல்லாதருந்தும், அவைரக்
ெகாைலெசய்யும்படிக்குப் பலாத்துைவ
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 29அவைரக்குற த்து
எழுதயருக்க றைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
அவர்கள் நைறேவற்றனபன்பு, அவைர
மரத்தலிருந்து இறக்க , கல்லைறய ேல
ைவத்தார்கள். 30 ேதவேனா அவைர
மரணத்தலிருந்து உய ேராடு எழுப்பனார்.
31 இேயசு கலிேலயாவலிருந்து
எருசேலமுக்குத் தம்ேமாடு வந்தவர்களுக்கு
அேநகநாட்கள் தரிசனமானார்; அவர்கேள
மக்களுக்கு முன்பாக அவருக்குச்
சாட்ச களாக இருக்க றார்கள். 32 நீர்
என்னுைடய மகன், இன்று நான் உம்ைமப்
ெபற்ேறன் என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தல்
எழுதயருக்க றபடிேய, 33 இேயசுைவ
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உய ேராடு எழுப்பனதனாேல ேதவன்
நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு அருளிய
வாக்குத்தத்தத்ைத அவர்களுைடய
பள்ைளகளாகய நமக்கு நைறேவற்றனார்
என்று நாங்களும் உங்களுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவக்க ேறாம். 34 அவர்
இனி ஒருேபாதும் அழிவுக்குட்படாதபடி
ேதவன் அவைர உய ேராடு எழுப்பனார்
என்பைதக்குற த்து:
தாவீதுக்கு அருளின ந ச்சயமான

கருைபகைள
உங்களுக்குக் கட்டைளயடுேவன்’ என்று

உைரத்தார்.
35 அன்றயும், ‘உம்முைடய பரிசுத்தர்

அழிைவக் காணவடமாட்டீர்’ என்று
ேவெறாரு சங்கீதத்தல் ெசால்லியருக்க றது.
36 தாவீது தன் காலத்த ேல
ேதவனுைடய வருப்பத்தன்படி அவருக்கு
ஊழியம் ெசய்தபன்பு மரித்து, தன்
முற்ப தாக்களிடத்த ேல ேசர்க்கப்பட்டு,
அழிைவக் கண்டான். 37 ேதவனால்
உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவேரா அழிைவக்
காணவல்ைல. 38 ஆதலால் சேகாதரர்கேள,
இேயசுக றஸ்து மூலமாக உங்களுக்குப்
பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று
அறவக்கப்படுக றெதன்றும், 39 ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தனாேல நீங்கள்
எைவகளில் இருந்து வடுதைலயாக
நீத மான்களாக்கப்பட முடியாமலிருந்தேதா,
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வசுவாச க்க ற எவனும் அைவகளிலிருந்து
இேயசுவாேல வடுதைலயாக
நீத மானாக்கப்படுக றான் என்றும்
உங்களுக்குத் ெதரிந்தருப்பதாக.
40அன்றயும்,தீர்க்கதரிச களின்புத்தகத்த ேல:
41அசட்ைடப்பண்ணுகறவர்கேள, பாருங்கள்,
ஆச்சரியப்பட்டுஅழிந்துேபாங்கள்!
உங்களுைடய நாட்களில் நான் ஒரு

ெசயைலச்ெசய்தடுேவன்,
ஒருவன் அைத உங்களுக்கு வளக்க ச்

ெசான்னாலும் நீங்கள் நம்பமாட்டீர்கள்”
என்றுெசால்லியருக்க றபடி,

உங்களுக்கு நடக்காதபடிக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள்என்றான்.

42 அவர்கள் யூதர்களுைடய ெஜப
ஆலயத்தலிருந்து புறப்படும்ெபாழுது,
அடுத்த ஓய்வுநாளிேல இந்த வசனங்கைளத்
தங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று
யூதரல்லாேதார் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
43 ெஜப ஆலய கூட்டம் முடிந்தபன்பு,
யூதர்களிலும் யூதமார்க்கத்ைதப் பன்பற்றன
பக்தயுள்ளவர்களில் அேநகர் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும் பன்பற்றனார்கள்.
அவர்கேளாடு இவர்கள் ேபச , ேதவனுைடய
கருைபய ேல நைலத்தருக்கும்படி
அவர்களுக்குப் புத்த ெசான்னார்கள்.
44 அடுத்த ஓய்வுநாளிேல பட்டணத்தார்
அைனவரும் ேதவவசனத்ைதக்
ேகட்பதற்காக கூடிவந்தார்கள். 45 யூதர்கள்
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மக்கள் கூட்டங்கைளப் பார்த்தேபாது
ெபாறாைமப்பட்டு, பவுலினால்
ெசால்லப்பட்டைவகளுக்கு எத ராகப் ேபச ,
அவர்கைளஅவமத த்தார்கள். 46அப்ெபாழுது
பவுலும் பர்னபாவும் ைதரியத்ேதாடு
அவர்கைளப் பார்த்து: முதலாவது
உங்களுக்குத்தான் ேதவவசனத்ைதச்
ெசால்லேவண்டியதாயருந்தது;
ஆனால் நீங்கேளா அைத ேவண்டாம்
என்று தள்ளி, உங்கைள நீங்கேள
ந த்தயஜீவனுக்கு தகுதயற்றவர்கள் என்று
தீர்த்துக்ெகாள்ளுகறபடியால், இேதா,
நாங்கள் யூதரல்லாேதார்களிடத்த ற்குப்
ேபாக ேறாம்.
47 நீர் பூமியன் கைடசவைர இரட்ச ப்பாக

இருப்பதற்கு
உம்ைம மக்களுக்கு ஒளியாக ைவத்ேதன்”

என்கற ேவதவாக்கயத்தன்படி கர்த்தர்
எங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டிருக்க றதனால்
இப்படிச்ெசய்க ேறாம் என்றார்கள்.

48 யூதரல்லாேதார் அைதக்ேகட்டு
சந்ேதாஷப்பட்டு, கர்த்தருைடய வசனத்ைத
மகைமப்படுத்தனார்கள். ந த்தயஜீவனுக்கு
நயமிக்கப்பட்டவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள்
வசுவாச த்தார்கள். 49 கர்த்தருைடய
வசனம் அந்த ேதசம் முழுவதும்
ப ரச த்தமானது. 50 யூதர்கள் பக்தயும்
கனமும் ெபற்ற ெபண்கைளயும் பட்டணத்து
முதலாளிகைளயும்தூண்டிவட்டு, பவுைலயும்
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பர்னபாைவயும் துன்பப்படுத்தும்படி ெசய்து,
தங்களுைடய எல்ைலகளுக்கு ெவளிேய
அவர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள். 51இவர்கள்
தங்களுைடய கால்களில் இருந்த தூசகைள
அவர்களுக்கு எத ராக உதற ப்ேபாட்டு,
இக்ேகானியா பட்டணத்தற்குப் ேபானார்கள்.
52 சீடர்கள் சந்ேதாஷத்தனாலும் பரிசுத்த
ஆவயானவராலும்ந ரப்பப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 14
இக்ேகாணியாவல்பவுலும்பர்னபாவும்

1 இக்ேகானியா பட்டணத்த ேல
அவர்கள் இருவரும் யூதர்களுைடய
ெஜப ஆலயத்தன் உள்ேள ப ரேவச த்து
யூதர்களிலும் க ேரக்கர்களிலும்
த ரளான மக்கள் நம்பத்தக்கதாகப்
ப ரசங்க த்தார்கள். 2 வசுவாச க்காத
யூதர்கள் சேகாதரர்களுக்கு வேராதமாக
யூதரல்லாதவர்களுைடய மனைதத்
தூண்டிவட்டு, பைகயுண்டாக்கனார்கள்.
3 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள் வாழ்ந்து
கர்த்த்தைர முன்னிட்டுத் ைதரியம்
உள்ளவர்களாகப் ேபாதகம்பண்ணினார்கள்;
அவர் தமது கருைபயுள்ள வசனத்தற்கு
சாட்ச யாக அைடயாளங்களும்
அற்புதங்களும் அவர்கள் ைககளால்
ெசய்யப்படும்படி தயவுபண்ணினார்.
4 பட்டணத்து மக்கள் ப ரிந்து, ச லர்
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யூதர்கைளயும் சலர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும்
ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். 5 இவர்கைள
அவமானப்படுத்தவும் கல்ெலறயவும்
ேவண்டும் என்று, யூதரல்லாதவர்களும்,
யூதர்களும் அவர்களுைடய அதகாரிகளும்
த ட்டமிட்டேபாது, 6 இவர்கள் அைத
அற ந்து, லிக்கேவானியா நாட்டிலுள்ள
பட்டணங்களாகய லீஸ்த ராவற்கும்
ெதர்ைபக்கும் அைவகளின் சுற்றுப்
புறங்களுக்கும் ஓடிப்ேபாய்; 7 அங்ேக
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்கம்பண்ணினார்கள்.

லீஸ்த ராவலும்ெதர்ைபயலும்
8 லீஸ்த ராவ ேல ஒருவன் தன் தாயன்

வயற்றலிருந்து பறந்ததுமுதல் முடவனாக
இருந்து, ஒருேபாதும் நடக்காமல், கால்கள்
ெசயலற்றவனாக உட்கார்ந்து, 9 பவுல்
ேபசுக றைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
அவைனப் பவுல் உற்றுப்பார்த்து,
இரட்ச ப்புக்ேகற்ற வசுவாசம் அவனுக்கு
உண்ெடன்று கண்டு, 10 நீ எழுந்து காலூன்ற
நமிர்ந்து நல் என்று உரத்த சத்தமாகச்
ெசான்னான். உடேன அவன் குதத்ெதழுந்து
நடந்தான். 11 பவுல் ெசய்தைத மக்கள்
கண்டு, ேதவர்கள் மனித உருவெமடுத்து
நம்மிடத்தல் இறங்க வந்தருக்க றார்கள்
என்று லிக்கேவானியா ெமாழிய ேல
சத்தமிட்டுச் ெசால்லி, 12 பர்னபாைவ
யூப்ப த்தர் என்றும், பவுல் ப ரசங்கத்ைத



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்14:13lxxxvஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்14:17

நடத்தனவனானபடியனால் அவைன
ெமர்க்குரி என்றும் ெசான்னார்கள்.
13 அல்லாமலும் பட்டணத்தற்கு முன்ேன
இருந்த யூப்ப த்தருைடய முக்கயமான
ேகாவலின் மதகுரு எருதுகைளயும்
பூமாைலகைளயும் வாசலண்ைடய ேல
ெகாண்டுவந்து, மக்கேளாடுகூட
அவர்களுக்குப் பலிய ட மனதாயருந்தான்.
14 அப்ேபாஸ்தலர்களாகய பர்னபாவும்
பவுலும்அைதக் ேகட்டெபாழுது, தங்களுைடய
துணிகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
கூட்டத்த ற்குள்ேள ஓடி, உரத்த சத்தமாக:
15 மனிதர்கேள, ஏன் இப்படிச் ெசய்க றீர்கள்?
நாங்களும் உங்கைளப்ேபாலப்
பாடுள்ள மனிதர்கள் தாேன; நீங்கள்
இந்த வீணான ேதவர்கைளவ ட்டு,
வானத்ைதயும் பூமிையயும் கடைலயும்
அைவகளிலுள்ள அைனத்ைதயும்
உண்டாக்கன ஜீவனுள்ள ேதவனிடத்த ற்கு
தரும்பேவண்டும் என்று உங்களுக்குப்
ப ரசங்க க்க ேறாம். 16 கடந்த காலங்களில்
அவர் எல்லா மக்கைளயும் தங்கள்
தங்கள் வழிகளிேல நடக்கவ ட்டிருந்தும்,
17 அவர் நன்ைம ெசய்துவந்து,
வானத்தலிருந்து மைழகைளயும்
ெசழிப்புள்ள காலங்கைளயும் நமக்குத் தந்து,
ஆகாரத்தனாலும் சந்ேதாஷத்தனாலும்
நம்முைடய இருதயங்கைள ந ரப்ப ,
இவ்வதமாக அவர் தம்ைமக்குற த்துச்
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சாட்ச வளங்கப்பண்ணியருக்க றார்
என்றார்கள். 18இப்படி அவர்கள் ெசால்லியும்
தங்களுக்கு மக்கள் பலிய டாதபடிக்கு
அவர்கைள தடுத்து நறுத்துவது கடினமாக
இருந்தது. 19 பன்பு அந்த ேயாகயாவலும்
இக்ேகானியாவலுமிருந்து சல யூதர்கள்
வந்து மக்கைளத் தூண்டிவட்டு, பவுைலக்
கல்ெலற ந்து, அவன் மரித்துப்ேபானான்
என்று எண்ணி, அவைனப் பட்டணத்தற்கு
ெவளிய ேலஇழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
20 சீடர்கள் அவைனச் சூழ்ந்துநற்கும்ேபாது,
அவன் எழுந்து, பட்டணத்தற்குள்ேள
ேபானான். மறுநாளில் பர்னபாவுடேனகூடத்
ெதர்ைபக்குப் புறப்பட்டுப்ேபானான்.

அந்த ேயாகயாவற்குத்தரும்பவருதல்
21 ெதர்ைப பட்டணத்தல் அவர்கள்

நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க த்து,
அேநகைரச் சீடர்களாக்கனபன்பு,
லீஸ்த ராவற்கும் இக்ேகானியாவற்கும்
அந்த ேயாகயாவற்கும் தரும்பவந்து,
22 சீடர்களுைடய மனைதத் ைதரியப்படுத்த ,
வசுவாசத்த ேல நைலத்தருக்கும்படி
அவர்களுக்குப் புத்த ெசால்லி, நாம் அேநக
உபத்த ரவங்களின்வழியாக ேதவனுைடய
ராஜ்யத்தல் ப ரேவச க்கேவண்டும்
என்று ெசான்னார்கள். 23 அல்லாமலும்
அந்தந்த சைபகளில் அவர்களுக்கு
மூப்பர்கைளஏற்படுத்த ைவத்து,உபவாச த்து
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ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள் வசுவாச த்துப்
பற்ற க்ெகாண்ட கர்த்தருக்கு அவர்கைள
ஒப்புவத்தார்கள். 24 பன்பு ப சீதயா
நாட்ைடக் கடந்து, பம்பலியா நாட்டிற்கு
வந்து, 25 ெபர்ேக ஊரில் வசனத்ைதப்
ப ரசங்க த்து, அத்தலியா பட்டணத்தற்குப்
ேபானார்கள். 26 அங்ேக கப்பல் ஏற ,
தாங்கள் நைறேவற்றன ெசயல்களுக்காக
ேதவனுைடய கருைபக்கு ஒப்புவக்கப்பட்டு,
புறப்பட்டு அந்த ேயாகயாவற்கு வந்தார்கள்.
27 அவர்கள் அங்ேக ேசர்ந்தெபாழுது
சைபையக் கூடிவரச்ெசய்து, ேதவன்
தங்கைளக்ெகாண்டு ெசய்தைவகைளயும்,
அவர் யூதரல்லாதவர்க்கும் வசுவாசத்தன்
கதைவத் த றந்தைதயும் அறவத்து,
28 அங்ேக சீடர்கேளாடுகூட அேநகநாட்கள்
தங்கயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 15
வருத்தேசதனத்ைதக்குற த்தவவாதம்

1 ச லர் யூேதயாவலிருந்து வந்து: நீங்கள்
ேமாேசயனுைடய கட்டைளயன்படிேய
வருத்தேசதனம்பண்ணப்படாவ ட்டால்,
இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள் என்று
சேகாதரர்களுக்குப்ேபாதகம்பண்ணினார்கள்.
2 அதனால் அவர்களுக்கும் பவுல்
பர்னபா என்பவர்களுக்கும் வாக்குவாதம்
உண்டானேபாது, அந்த வஷயத்தனிமித்தம்
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பவுலும் பர்னபாவும் அவர்கேளாடு இருந்த
ேவறு சலரும் எருசேலமிலிருக்க ற
அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்கும்
மூப்பர்களிடத்த ற்கும் ேபாகேவண்டுெமன்று
தீர்மானித்தார்கள். 3அப்படிேயஅவர்கள்சைப
மக்களால் வழியனுப்பப்பட்டு, ெபனிக்ேக
சமாரியா நாடுகளின்வழியாகப்ேபாய்,
யூதரல்லாேதார் மனம் மாறய
ெசய்தைய அறவத்து, சேகாதரர்கள்
எல்ேலாருக்கும் மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத
உண்டாக்கனார்கள். 4 அவர்கள்
எருசேலமுக்கு வந்து, சைப மக்களாலும்
அப்ேபாஸ்தலர்களாலும் மூப்பர்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டேபாது, ேதவன்
தங்கள் மூலமாக ெசய்தைவகைள எல்லாம்
அறவத்தார்கள். 5 அப்ெபாழுது பரிேசய
சமயத்தாரில் வசுவாச களான சலர் எழுந்து,
அவர்கைள வருத்தேசதனம்பண்ணுகறதும்
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்
கைடப டிக்கும்படி அவர்களுக்குக்
கற்ப க்க றதும் அவசயம் என்றார்கள்.
6 அப்ேபாஸ்தலர்களும், சைப
மூப்பர்களும் இந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து
ஆேலாசைனபண்ணும்படி கூடினார்கள்.
7 மிகுந்த வாக்குவாதம் உண்டானேபாது,
ேபதுரு எழுந்து, அவர்கைள ேநாக்க :
சேகாதரர்கேள, உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க றபடி யூதரல்லாேதார்
என்னுைடய வாயனாேல நற்ெசய்த
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வசனத்ைதக்ேகட்டுவசுவாச க்கும்படிேதவன்
அேநக நாட்களுக்கு முன்ேப உங்களில்
ஒருவனாகயஎன்ைனத்ெதரிந்துெகாண்டார்.
8 இருதயங்கைள அறந்தருக்க ற
ேதவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவயானவைர
அருளினதுேபால அவர்களுக்கும் அருளி,
அவர்கைளக்குறத்துச் சாட்ச யளித்தார்;
9 வசுவாசத்தனாேல அவர்கள்
இருதயங்கைள அவர் சுத்தமாக்க , நமக்கும்
அவர்களுக்கும் எந்தெவாரு வத்தயாசமும்
இல்லாதபடி ெசய்தார். 10 இப்படியருக்க,
நம்முைடய முற்ப தாக்களாலும்
நம்மாலும் சுமக்கமுடியாமல் இருந்த
நுகத்தடிையச் சீடர்களின் கழுத்தன்ேமல்
ைவப்பதனால், நீங்கள் ேதவைன
ேசாத ப்பது ஏன்? 11 கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன் கருைபயனாேல
அவர்கள் இரட்ச க்கப்படுக றது எப்படிேயா,
அப்படிேய நாமும் இரட்ச க்கப்படுேவாம்
என்று நம்பயருக்க ேறாேம என்றான்.
12 அப்ெபாழுது கூடிவந்தருந்த எல்ேலாரும்
அைமதயாக இருந்து, பர்னபாவும்
பவுலும் தங்கைளக்ெகாண்டு ேதவன்
யூதரல்லாேதார்களுக்குள்ேள ெசய்த
அற்புதங்கள் அைடயாளங்கள் யாைவயும்
வளக்க ச் ெசால்லக் ேகட்டார்கள். 13அவர்கள்
ேபச முடிந்தபன்பு, யாக்ேகாபு அவர்கைள
ேநாக்க : சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். 14 ேதவன் யூதரல்லாேதார்
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கூட்டத்தல் இருந்து தமது நாமத்த ற்காக ஒரு
மக்கள் கூட்டத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்படி
முதன்முதலாக அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தன வதத்ைத ச மிேயான்
வளக்க ச் ெசான்னாேர. 15 அதற்குத்
தீர்க்கதரிச களுைடய வார்த்ைதகளும்
ஒத்தருக்க றது. 16 எப்படிெயன்றால், மற்ற
மனிதர்களும், என்னுைடய நாமத்தனால்
அைழக்கப்பட்ட எல்லா மக்களும், கர்த்த்தைர
ேதடும்படி, 17 நான் இதற்குப்பன்பு
தரும்பவந்து, வழுந்துேபான தாவீதன்
கூடாரத்ைத மறுபடியும் எடுத்து, அதல்
பழுதானைவகைள மீண்டும் ெசவ்ைவயாக
நறுத்துேவன் என்று இைவகைளெயல்லாம்
ெசய்க ற கர்த்தர் ெசால்லுகறார்
என்று எழுதயருக்க றது. 18 உலகம்
உண்டானதுமுதல் ேதவனுக்குத் தம்முைடய
ெசயல்கெளல்லாம் ெதரிந்தருக்க றது.
19 எனேவ யூதரல்லாேதார்களில்
ேதவனிடத்தல் ேசருக றவர்கைளத்
ெதாந்தரவுபண்ணக்கூடாது என்றும்,
20 வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்த
அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும், தகாத
உறவு ெகாள்ளாமலும், கழுத்ைத நசுக்க க்
ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம்
ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும் இருக்கும்படி
அவர்களுக்கு நாம் எழுதேவண்டுெமன்றும்
நான் தீர்மானிக்க ேறன். 21 ஏெனன்றால்
ேமாேசயன் புத்தகங்கள் ஓய்வுநாள்ேதாறும்
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ெஜப ஆலயங்களில் வாச க்கப்பட்டு
வருகறபடியால்,ஆரம்பகாலம்முதல்எல்லாப்
பட்டணங்களிலும் அந்த புத்தகங்கைளப்
ேபாத க்க றவர்களும்உண்டுஎன்றான்.

யூதரல்லாதவர்களுக்குக்கடிதம்
22 அப்ெபாழுது தங்களில் சலைரத்

ெதரிந்துெகாண்டு பவுேலாடும்
பர்னபாேவாடும் அந்த ேயாகயாவற்கு
அனுப்புக றது அப்ேபாஸ்தலர்கள், மூப்பர்கள்
மற்றும் மக்கள் எல்ேலாருக்கும் நலமாகத்
ேதான்றயது. அவர்கள் யாெரன்றால்,
சேகாதரர்களில் வ ேசஷத்தவர்களாகய
பர்சபா என்னும் மறுெபயர்ெகாண்ட
யூதாவும் சீலாவுேம. 23 இவர்களுைடய
ைகயல் அவர்கள் ெகாடுத்தனுப்பன
கடிதமாவது: அப்ேபாஸ்தலர்களும்
மூப்பர்களும் சேகாதரர்களுமாகய நாங்கள்
அந்த ேயாகயாவலும் சீரியாவலும்
சலிசயாவலும் இருக்கும் யூதரல்லாத
சேகாதரர்களுக்கு வாழ்த்துதல் ெசால்லி
எழுதய கடிதம் என்னெவன்றால்:
24 எங்களிடம் கட்டைளெபறாத சலர்
எங்களிடத்தலிருந்து புறப்பட்டு, நீங்கள்
வருத்தேசதனம்பண்ணப்படேவண்டுெமன்றும்,
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக்கைடப டிக்கேவண்டுெமன்றும்
ெசால்லி, இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகளால்
உங்கைளக் குழப்ப , உங்களுைடய
மனைதக் ெகடுத்தார்கள் என்று நாங்கள்
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ேகள்வப்பட்டபடியால், 25 நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவன்
நாமத்த ற்காகத் தங்களுைடய
உயைரயும் ஒப்புக்ெகாடுக்கத் துணிந்த
எங்களுக்குப் ப ரியமான பர்னபா
மற்றும் பவுல் என்பவர்கேளாடு,
26 எங்களால் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட ச ல
மனிதர்கைள உங்களிடத்த ற்கு அனுப்புவது
எங்களுக்கு நலமாகத் ேதான்றயது.
27 அப்படிேய யூதாைவயும் சீலாைவயும்
அனுப்பயருக்க ேறாம். அவர்களும்
இைவகைளவாய்வார்த்ைதயாகஉங்களுக்கு
அறவப்பார்கள். 28 என்னெவன்றால்,
வக்க ரகங்களுக்குப் பைடத்த
அசுத்தமானைவகைள சாப்ப டாமலும்,
தகாத உறவு ெகாள்ளாமலும், கழுத்ைத
நசுக்க க் ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும்
இரத்தம் ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும்
இருக்கேவண்டுெமன்பேத. 29 அவசயமான
இைவகைளத்தவ ர ேவறு பாரமான
எந்தெவாரு காரியத்ைதயும் உங்கள்ேமல்
சுமத்தாமல் இருப்பது பரிசுத்த
ஆவயானவருக்கும் எங்களுக்கும் நலமாகத்
ேதான்றயது; இைவகைளச் ெசய்யாமல்
நீங்கள் உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுவது
நலமாக இருக்கும். சுகமாக இருப்பீர்களாக
என்று எழுதனார்கள். 30 அவர்கள்
அனுப்பவ டப்பட்டு அந்த ேயாகயாவற்கு
வந்து, சைப மக்கைளக் கூட்டிச்ேசர்த்து,
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கடிதத்ைத ஒப்பைடத்தார்கள். 31 அைத
அவர்கள் வாச த்து, அதனால் கைடத்த
ஆறுதலுக்காக சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.
32 யூதா சீலா என்பவர்கள் தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தபடியால் அேநக வார்த்ைதகளினால்
சேகாதரர்களுக்குப் புத்த ச்ெசால்லி,
அவர்கைளத் ைதரியப்படுத்த ,
33 ச லநாட்கள் அங்ேக தங்கயருந்து,
பன்பு சேகாதரர்களால் சமாதானத்ேதாடு
அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்த ற்குஅனுப்பவ டப்பட்டார்கள்.
34 ஆனாலும் சீலாவற்கு அங்ேக
தங்கயருப்பது நலமாகத் ேதான்றயது.
35 பவுலும் பர்னபாவும் அந்த ேயாகயாவ ேல
தங்கயருந்து, மற்ற மக்களுக்கும்
கர்த்தருைடய வசனத்ைத உபேதச த்துப்
ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிந்துெசல்லுதல்
36 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு பவுல்

பர்னபாைவ ேநாக்க : நாம் கர்த்தருைடய
வசனத்ைத அறவத்தருக்க ற எல்லாப்
பட்டணங்களிலும் உள்ள சேகாதரர்கள் எப்படி
இருக்க றார்கள் என்று ெசன்று பார்க்கலாம்
வாரும் என்றான். 37 அப்ெபாழுது பர்னபா
என்பவன் மாற்கு என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ேயாவாைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டும் என்றான். 38 ஆனால்
பவுல்: அவன் பம்பலியா நாட்டிேல
நம்ைமவ ட்டுப் ப ரிந்து நம்ேமாடு



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்15:39xcivஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்16:3

ஊழியத்த ற்கு வராததனாேல, அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது
என்றான். 39 இைதக்குறத்து
அவர்களுக்குள்ேள கடுைமயான
வவாதம் உண்டானபடியனால் அவர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் வ ட்டுப் ப ரிந்தார்கள்.
பர்னபா மாற்குைவக் கூட்டிக்ெகாண்டு
கப்பல் ஏற ச் சீப்புருதீவற்குப் ேபானான்.
40 பவுேலா சீலாைவ அைழத்துக்ெகாண்டு,
சேகாதரர்களாேல ேதவனுைடய கருைபக்கு
ஒப்புவக்கப்பட்டு, புறப்பட்டு, 41 சீரியாவலும்
சலிசயாவலும் பயணம்ெசய்து, சைப
மக்கைளத்ைதரியப்படுத்தனான்.

அத்த யாயம் 16
பவுல்மற்றும்சீலாவுடன்தீேமாத்ேதயு

1 அதன்பன்பு அவன் ெதர்ைபக்கும்
லீஸ்த ராவற்கும் ேபானான். அங்ேக
தீேமாத்ேதயு என்னப்பட்ட ஒரு சீடன்
இருந்தான்; அவன் தாய் வசுவாசமுள்ள
யூதப்ெபண், அவன் தகப்பன்
க ேரக்கன். 2 அவன் லீஸ்த ராவலும்
இக்ேகானியாவலுமுள்ள சேகாதரர்களாேல
நற்சாட்ச ப் ெபற்றவனாக இருந்தான்.
3 அவைனப் பவுல் தன்ேனாடுகூட
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபாகேவண்டுெமன்று
வரும்ப , அவனுைடய தகப்பன் க ேரக்கன்
என்று அங்கருந்த யூதர்கெளல்ேலாருக்கும்



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்16:4xcvஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்16:10

ெதரிந்தருந்தபடியால்,அவர்களின்ெபாருட்டு
அவனுக்கு வருத்தேசதனம்பண்ணினான்.
4அவர்கள் பட்டணங்களுக்குப் ேபாகும்ேபாது,
எருசேலமிலிருக்கும் அப்ேபாஸ்தலர்களாலும்
மூப்பர்களாலும் வத க்கப்பட்ட சட்டங்கைளக்
ைகக்ெகாண்டு நடக்கும்படி அவர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். 5 அதனாேல சைபகள்
வசுவாசத்தல் உறுத ப்பட்டு, நாளுக்குநாள்
ெபருகன.

மக்ெகேதானியா மனிதைனக்குறத்த
பவுலின்தரிசனம்

6 அவர்கள் ப ரிக யா கலாத்தயா
நாடுகைளக் கடந்துச்ெசன்றேபாது,
ஆசயாவ ேலவசனத்ைதச்ெசால்லேவண்டாெமன்று
பரிசுத்தஆவயானவராேலதைடெசய்யப்பட்டு,
7 மீசயா ேதசம்வைர வந்து, ப த்தனியா
நாட்டிற்குப் ேபாக வரும்பனார்கள்;
ஆவயானவேரா அவர்கைளப்
ேபாகவ டவல்ைல. 8 அப்ெபாழுது
அவர்கள் மீசயா பக்கமாகப்ேபாய்,
துேராவாவற்கு வந்தார்கள். 9 அங்ேக
இராத்த ரிய ேல பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம்
உண்டானது; அது என்னெவன்றால்,
மக்ெகேதானியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஒருவன்
வந்துநன்று: நீர் மக்ெகேதானியாவற்கு
வந்து எங்களுக்கு உதவெசய்யேவண்டும்
என்று பவுைல ேவண்டிக்ெகாண்டதாக
இருந்தது. 10 அந்த தரிசனத்ைத
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அவன் கண்டேபாது, அவர்களுக்கு
நற்ெசய்தையத் ெதரிவ க்கும்படி கர்த்தர்
எங்கைள அைழத்தார் என்று நாங்கள்
உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு, உடேன
மக்ெகேதானியாவற்குப் புறப்பட்ேடாம்.

லீதயாள்மனந்தரும்புதல்
11 நாங்கள் துேராவாவல் கப்பல் ஏற ,

சாேமாத்த ராக்ேக தீவற்கும், மறுநாளிேல
ெநயாப்ேபாலி பட்டணத்தற்கும் ெசன்று,
12 அங்கருந்து மக்ெகேதானியா ேதசத்து
நாடுகளில் ேராமர்கள் குடிேயறன
பலிப்ப பட்டணத்தற்கு வந்து, அந்தப்
பட்டணத்த ேல சலநாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்.
13 ஓய்வுநாளில் நாங்கள் பட்டணத்தற்கு
ெவளிேயேபாய் ஆற்றன் அருேக வழக்கமாக
ெஜபம்பண்ணுகற இடத்தல் உட்கார்ந்து,
அங்ேக கூடிவந்த ெபண்களுக்குப்
ேபாத த்ேதாம். 14 அப்ெபாழுது தயத்தீரா
ஊைரச்ேசர்ந்த வைலயுயர்ந்த சவப்பு
கம்பளம் வற்க றவளும் ேதவைன
வணங்குகறவளுமாகய லீதயாள்
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்; பவுல்
ெசான்னைவகைளக் கவனிப்பதற்காக
கர்த்தர் அவள் இருதயத்ைதத் த றந்தார்.
15 அவளும் அவள் குடும்பத்தல்
உள்ளவர்களும் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றப்பன்பு, அவள் எங்கைளப்



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்16:16xcviiஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்16:19

பார்த்து: நான் கர்த்தரிடத்தல்
வசுவாசமுள்ளவெளன்று நீங்கள்
நைனத்தால், என் வீட்டிேல வந்து
தங்கயருங்கள் என்று எங்கைள மிகவும்
ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.

சைறச்சாைலயல்பவுலும்சீலாவும்
16நாங்கள் ெஜபம்பண்ணுகறஇடத்த ற்குப்

ேபாகும்ேபாதுகுறெசால்லுகறஆவயனால்,
குறெசால்லி தன் எஜமான்களுக்கு அதக
வருமானத்ைத ெபற்றுக்ெகாடுக்கும் ஒரு
ெபண் எங்களுக்கு எத ேர வந்தாள். 17அவள்
பவுைலயும் எங்கைளயும் பன்ெதாடர்ந்து
வந்து: இந்த மனிதர்கள் உன்னதமான
ேதவனுைடயஊழியக்காரர்கள், இரட்ச ப்பன்
வழிைய நமக்குத் ெதரிவ க்க றவர்கள்
என்று சத்தமாக ெசான்னாள். 18 அவள்
பல நாட்கள் இப்படிேய ெசய்துவந்தாள்.
பவுல் ேகாபமைடந்து, தரும்ப ப்பார்த்து:
நீ இவைளவட்டு ெவளிேய ேபா என்று
இேயசுக றஸ்துவன் நாமத்தனாேல
உனக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்க ேறன் என்று
அந்தஆவயுடேனெசான்னான்;அப்ெபாழுேத
அந்தஆவ அவைளவட்டு ெவளிேயேபானது.
19 அவளுைடய எஜமான்கள்
தங்களுைடய வருமானத்த ற்கான
நம்ப க்ைக ேபாய்வ ட்டதால்,
பவுைலயும் சீலாைவயும் ப டித்து,
சந்ைதெவளியலுள்ள அதகாரிகளிடத்தல்
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இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
20 அவர்கைள அதகாரிகளிடத்தல்
ஒப்பைடத்து: யூதர்களாகய இந்த
மனிதர்கள் நம்முைடய பட்டணத்தல்
குழப்பம் உண்டாக்க , 21 ேராமராக ய
நாம் ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் கைடப டிக்கவும்
முடியாத தவறான பழக்கவழக்கங்கைளப்
ேபாத க்க றார்கள் என்றனர். 22 அப்ெபாழுது
மக்கள் கூட்டம்கூடி, அவர்களுக்கு
வேராதமாக வந்தார்கள். அதகாரிகள்
அவர்களுைடய ஆைடகைளக் க ழிக்கவும்,
அவர்கைள அடிக்கவும் ெசால்லி;
23 அவர்கைள அதகமாக அடித்தபன்பு,
சைறச்சாைலய ேல ைவத்து அவர்கைளப்
பத்த ரமாகக் காவல்காக்கும்படி
சைறச்சாைலக்காரனுக்குக் கட்டைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 24 அவன் இப்படிப்பட்டக்
கட்டைளையப் ெபற்றுக்ெகாண்டு,
அவர்கைள உள்காவல் அைறய ேல
அைடத்து, அவர்கள் கால்கைள அைசக்க
முடியாதபடிக்கு ெதாழுமரத்தன் ஓட்ைடகளில்
மாட்டிைவத்தான். 25 நடுராத்த ரிய ேல
பவுலும் சீலாவும் ெஜபம்பண்ணி,
ேதவைனத் துதத்துப்பாடினார்கள்;
காவலில் ைவக்கப்பட்டவர்கள்
அைதக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
26 த டீெரன்று சைறச்சாைலயன்
அஸ்தபாரங்கள் அைசயத்தக்கதாக
பூமி மிகவும் அத ர்ந்தது; உடேன
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சைறச்சாைல கதவுகெளல்லாம் த றந்தன;
எல்ேலாருைடய கட்டுகளும் கழன்றுேபானது.
27 சைறச்சாைலக்காரன் தூக்கம்
ெதளிந்து, சைறச்சாைலயன் கதவுகள்
தறந்தருப்பைதப் பார்த்து, கட்டப்பட்டு
இருந்தவர்கள் ஓடிப்ேபானார்கள் என்று
நைனத்து, வாைள எடுத்து தற்ெகாைல
ெசய்துெகாள்ளப்ேபானான். 28 அப்ெபாழுது,
பவுல் சத்தமிட்டு: நீ உனக்கு எந்தத்
தீங்ைகயும் ெசய்துெகாள்ளாேத; நாங்கள்
எல்ேலாரும் இங்குதான் இருக்க ேறாம்
என்றான். 29 அப்ெபாழுது அவன்
தீபங்கைளக் ெகாண்டுவரச்ெசால்லி,
உள்ேள ஓடிப்ேபாய், நடுங்க , பவுலுக்கும்
சீலாவற்கும்முன்பாகவழுந்து, 30அவர்கைள
ெவளிேய கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து:
ஆண்டவன்மாேர, இரட்ச க்கப்படுவதற்கு
நான் என்னெசய்யேவண்டும் என்றான்.
31 அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துைவ வசுவாச ,
அப்ெபாழுது நீயும் உன் குடும்பத்தாரும்
இரட்ச க்கப்படுவீர்கள் என்று ெசால்லி,
32 அவனுக்கும் அவன் வீட்டிலிருந்த
எல்ேலாருக்கும் கர்த்தருைடய வசனத்ைதப்
ேபாத த்தார்கள். 33 ேமலும் அந்த
இராத்த ரி ேநரத்த ேல அவன் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுைடய
காயங்கைளக் கழுவனான். அவனும்
அவேனாடுகூட இருந்தவர்களும் உடேன
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ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 34 பன்பு
அவன் அவர்கைளத் தன் வீட்டிற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு
உணவுெகாடுத்து, தன் குடும்பத்தார்
அைனவேராடும் ேதவனிடத்தல்
வசுவாசம் ைவத்து மனமகழ்ச்ச யாக
இருந்தான். 35 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு:
அந்த மனிதர்கைள வ ட்டுவடுங்கள் என்று
ெசால்ல அதகாரிகள் காவலர்கைள
அனுப்பனார்கள். 36 சைறச்சாைலக்காரன்
பவுலுக்கு இந்த வார்த்ைதகைள
அறவத்து: உங்கைள வடுதைலெசய்யும்படி
அத காரிகள் கட்டைளக் ெகாடுத்து
அனுப்பயுள்ளார்கள்; எனேவ நீங்கள்
இப்ெபாழுது புறப்பட்டு சமாதானத்ேதாடு
ேபாங்கள் என்றான். 37 அதற்குப்
பவுல்: ேராமராக ய எங்கைள அவர்கள்
நயாயம் வ சாரிக்காமல், ெவளிப்பைடயாக
அடித்து, சைறச்சாைலய ேல ேபாட்டார்கள்;
இப்ெபாழுது இரகச யமாக எங்கைள
வடுதைல ெசய்க றார்கேளா? அப்படியல்ல,
அவர்கேளவந்து, எங்கைளவடுதைலெசய்து
ெவளிேய அனுப்பவ டட்டும் என்றான்.
38 காவலர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளச்
சைறச்சாைல அதகாரிகளுக்குத்
ெதரிவ த்தார்கள். அவர்கள் ேராமர்கள் என்று
அதகாரிகள் ேகட்டெபாழுது பயந்துவந்து,
39 அவர்கேளாடு தயவாகப்ேபச , அவர்கைள
ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
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பட்டணத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 40 அப்படிேய
அவர்கள் சைறச்சாைலயலிருந்து
புறப்பட்டு லீதயாளின் வீட்டிற்குப்ேபாய்,
சேகாதரர்கைளப் பார்த்து, அவர்களுக்கு
ஆறுதல்ெசால்லிவட்டுபுறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 17
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தல் பவுல்

ப ரசங்க த்தல்
1 அவர்கள் அம்ப ேபாலி பட்டணத்ைதயும்

அப்ெபாேலானியா பட்டணத்ைதயும் கடந்து,
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தற்கு வந்தார்கள்;
அங்ேக யூதர்களுக்கு ஒரு ெஜப ஆலயம்
இருந்தது. 2 பவுல் தன் வழக்கத்தன்படிேய
அங்குேபாய், மூன்று ஓய்வுநாட்களில்
ேவதவாக்கயங்களின் நயாயங்கைள
எடுத்து அவர்கேளாடு ேபச , 3 க றஸ்து
பாடுபடவும் மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுந்தருக்கவும் ேவண்டுெமன்றும்,
நான் உங்களுக்கு அறவக்க ற
இந்த இேயசுேவ க றஸ்து என்றும்
ேவதவாக்கயங்களிலிருந்து காண்பத்தான்.
4 அவர்களில் சலரும், பக்தயுள்ள
க ேரக்கர்களில் அேநகரும், கனம்ெபற்ற
ெபண்களில் அேநகரும் வசுவாச த்து,
பவுல் சீலாவ டம் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள்.
5வசுவாச க்காதயூதர்கள்ைவராக்கயத்ேதாடு
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ெபால்லாத மனிதர்கள் சலைரச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, பட்டணத்தல் கலவரம்
உண்டாக்க , யாேசானுைடய வீட்ைடச்
சுற்றவைளத்து, அவர்கைளப் பட்டணத்து
மக்களிடம் இழுத்துக்ெகாண்டுவரப்
பார்த்தார்கள். 6 அவர்கள் அங்கு
இல்லாததால், யாேசாைனயும் சல
சேகாதரர்கைளயும் பட்டணத்து
அதகாரிகளிடத்தல்இழுத்துக்ெகாண்டுவந்து:
உலகத்ைதக் கலக்குகறவர்கள் இங்ேகயும்
வந்தருக்க றார்கள். 7 இவர்கைள யாேசான்
தன் வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
இவர்கள் எல்ேலாரும் இேயசு என்னும்
ேவறு ஒருவைன ராஜா என்று ெசால்லி,
ேபரரசனுைடய கட்டைளகளுக்கு எத ராக
ெசயல்படுகறார்கள் என்று சத்தமிட்டு,
8 இைவகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த
மக்கைளயும் பட்டணத்து அதகாரிகைளயும்
கலங்கப்பண்ணினார்கள். 9 பன்பு அவர்கள்
யாேசானிடத்தலும் மற்றவர்களிடத்தலும்
ஜாமீன் வாங்க க்ெகாண்டு, அவர்கைள
வ ட்டுவ ட்டார்கள்.

ெபேராயா பட்டணத்தல்பவுல்
10 அன்று இரவ ேல சேகாதரர்கள்

பவுைலயும் சீலாைவயும் ெபேராயா
பட்டணத்தற்கு அனுப்பவ ட்டார்கள்;
அவர்கள் அங்ேக ெசன்று, யூதர்களுைடய
ெஜப ஆலயத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
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11 அந்தப் பட்டணத்து மக்கள் வசனத்ைத
ஆர்வத்ேதாடு ஏற்றுக்ெகாண்டு,
வஷயங்கள் இப்படியருக்க றதா
என்று தனமும் ேவதவாக்கயங்கைள
ஆராய்ந்துபார்த்ததனால்,ெதசேலானிக்ேகயல்
உள்ளவர்கைளவ ட நற்பண்பு
உைடயவர்களாக இருந்தார்கள்.
12 அதனால் அவர்களில் அேநகரும்,
க ேரக்கர்களில் கனம்ெபற்ற அேநக
ஆண்களும் ெபண்களும் வசுவாச த்தார்கள்.
13 ெபேராயாவலும் ேதவவசனம்
பவுலினால் அறவக்கப்படுக றது என்று
ெதசேலானிக்ேகயரான யூதர்களுக்கு
ெதரிந்தேபாது, அங்ேகயும் வந்து,
மக்கைளத் தூண்டிவட்டார்கள். 14 உடேன
சேகாதரர்கள் பவுைலக் கடல்வழியாக
அனுப்பவ ட்டார்கள். சீலாவும்
தீேமாத்ேதயுவும் அங்ேக தங்கயருந்தார்கள்.
15 பவுைலக் கூட்டிச்ெசன்றவர்கள்
அவைன அத்ேதேன பட்டணம்வைரக்கும்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபானார்கள். அங்ேக பவுல்,
சீலாைவயும் தீேமாத்ேதயுைவயும் சீக்க ரமாக
என்னிடம் வரச் ெசால்லுங்கள் என்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லிஅனுப்பனான்.

அத்ேதேனபட்டணத்தல்பவுல்
16 அத்ேதேன பட்டணத்தல் பவுல்

அவர்களுக்காகக்காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
அந்தப் பட்டணம் வக்க ரகங்களால்
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நைறந்தருக்க றைதப் பார்த்து,
தன் மனதல் அதக ைவராக்கயம்
ெகாண்டு, 17 ெஜப ஆலயத்தல்
யூதர்கேளாடும், பக்தயுள்ளவர்கேளாடும்,
சந்ைதயல் பார்ப்பவர்கேளாடும் தனமும்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 18 அப்ெபாழுது
எப்ப க்கூரர்களும் ஸ்ேதாய க்கர்களுமான
ஞானிகளில் சலர் அவேனாடுகூட
வாக்குவாதம்பண்ணினார்கள். ச லர்: இந்த
வாயாடி என்னேபசப்ேபாக றான் என்றார்கள்.
ச லர்: இவன் அந்நய ேதவைதகைள
அறவக்க றவைனப்ேபால இருக்க றான்
என்றார்கள். அவன் இேயசுைவயும்
உய ர்த்ெதழுதைலயும் அவர்களுக்குப்
ேபாத த்ததனால் அப்படிச் ெசான்னார்கள்.
19 அவர்கள் அவைன மார்ஸ் ேமைடக்கு
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: நீ ெசால்லுகற
இந்த புதய உபேதசம் என்ன என்று நாங்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளலாமா? 20நீெசான்னஅேநக
வ ேனாதமான காரியங்கைள எங்களுைடய
காதுகளில் ேகட்ேடாம்; அதன் வளக்கம்
என்ன என்று ெதரிந்துெகாள்ள ஆர்வமாக
இருக்க ேறாம்என்றார்கள். 21அந்தஅத்ேதேன
பட்டணத்து மக்கள், அங்ேக தங்குகற
ெவளிமக்கள் எல்ேலாரும், வேனாதமான
காரியங்கைளச் ெசால்லுவதலும்
ேகட்பதலுேம தங்களுைடய ேநரத்ைதச்
ெசலவழித்தார்கள். 22 அப்ெபாழுது
பவுல் மார்ஸ் ேமைடயன் நடுவ ேல
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நன்று: அத்ேதேன பட்டணத்தாேர,
எல்லாக் காரியத்தலும் உங்கைள அதக
பக்தயுள்ளவர்களாகப் பார்க்க ேறன்.
23 எப்படிெயன்றால், நான் சுற்ற த்த ரிந்து,
உங்களுைடய ஆராதைனகைள கவனித்துப்
பார்த்தெபாழுது, “அறயப்படாத ேதவனுக்கு”
என்று எழுதயருக்க ற ஒரு பலிபீடத்ைதப்
பார்த்ேதன்; நீங்கள் அறயாமல் ஆராதைன
ெசய்க ற அவைரேய நான் உங்களுக்கு
அறவக்க ேறன். 24 உலகத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கன ேதவனானவர்
வானத்த ற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க றபடியால், ைககளினால் கட்டப்பட்ட
ேகாவல்களில் அவர் குடியருப்பதல்ைல.
25 எல்ேலாருக்கும் ஜீவைனயும்
சுவாசத்ைதயும் எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்க ற ஆண்டவர், தமக்கு ஏதாவது
ேதைவெயன்றால், மனிதர்கள் ைககளினால்
ெபற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. 26 மனித
இனமான எல்லா மக்கைளயும் அவர் ஒேர
இரத்தத்தனாேல உண்டாக்க , பூமிெயங்கும்
குடியருக்கச்ெசய்து, முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட
காலங்கைளயும் அவர்கள் குடியருக்கும்
எல்ைலகைளயும் குறத்தருக்க றார்;
27 கர்த்தராக ய அவைர மக்கள் தடவயாவது
ேதடிக் கண்டுபடிக்கும்படி அப்படிச்
ெசய்தார்; அவர் நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
அருகல் உள்ளார். 28 ஏெனன்றால்,
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அவருக்குள் நாம் பைழக்க ேறாம்,
அைசக ேறாம், இருக்க ேறாம்; அப்படிேய
உங்களுைடய புலவர்களிலும் சலர்,
நாம் அவருைடய வம்சத்தார் என்று
ெசால்லியருக்க றார்கள். 29 நாம்
ேதவனுைடய வம்சமாக இருப்பதனால்,
மனிதனுைடய ேயாசைனயனாலும்
ச த்த ரேவைலயனாலும் உருவாக்கன
தங்கம், ெவள்ளி, கல் ஆகயவற்ற க்கு
ெதய்வம் ஒப்பாவார் என்று நாம்
நைனக்கக்கூடாது. 30 மக்களின்
அறயாைமயன் நாட்கைள ேதவன்
பார்க்காதவர்ேபால இருந்தார்; இப்ெபாழுது
மனம் மாறேவண்டும் என்று எல்லா
மனிதர்களுக்கும் கட்டைளயடுகறார்.
31 ஒரு நாைளக் குறத்தருக்க றார்;
அந்த நாளிேல அவர் தாம் நயமித்த
மனிதைனக்ெகாண்டு, பூேலாகத்ைத
நீதயாக நயாயந்தீர்ப்பார்; அந்த
மனிதைன மரித்ேதாரிலிருந்து உய ேராடு
எழுப்பனதனாேல அதன் ந ச்சயத்ைத
எல்ேலாருக்கும் வளங்கப்பண்ணினார்
என்றான். 32 மரித்தவர்களின்
உய ர்த்ெதழுதைலக்குறத்து பவுல்
ெசால்வைத அவர்கள் ேகட்டேபாது,
ச லர் ேகலிெசய்தார்கள். ச லர்: நீ
ெசால்லுகறைத ேவெறாரு நாளில்
ேகட்ேபாம் என்றார்கள். 33 எனேவ,
பவுல் அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான்.
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34 ச லர் பவுேலாடு ேசர்ந்துெகாண்டு,
வசுவாச களானார்கள். அவர்களில்
மார்ஸ் ேமைடயன் நயாயாத பத களில்
ஒருவனாகய தெயானீசயு என்பவனும்,
தாமரி என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண்ணும்,
ேவறுசலரும்இருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 18
ெகாரிந்து பட்டணத்தல்பவுல்

1 அதன்பன்பு பவுல் அத்ேதேன
பட்டணத்ைதவ ட்டு, ெகாரிந்து
பட்டணத்தற்கு வந்து; 2 யூதெரல்ேலாரும்
ேராமாபுரிையவ ட்டுப்ேபாகும்படி கலவுதயு
ேபரரசன் கட்டைளய ட்டபடியனாேல,
இத்தாலியாவலிருந்து புத தாக வந்தருந்த
ெபாந்து ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆக்கல்லா
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு யூதைனயும்
அவன் மைனவயாகய ப ரிஸ்கல்லாைளயும்
அங்ேக பார்த்து, அவர்களிடத்த ற்குப்
ேபானான். 3 அவர்கள் கூடாரம்பண்ணுகற
ெதாழிலாளிகளாக இருந்தார்கள்;
தானும் அந்தத் ெதாழில் ெசய்க றவனாக
இருந்தபடியால் அவர்கேளாடு தங்க ,
ேவைல ெசய்துெகாண்டு வந்தான்.
4 ஓய்வு நாட்களிேல இவன் ெஜப
ஆலயத்த ேல, யூதர்களுக்கும்
க ேரக்கர்களுக்கும் புத்த ெசான்னான்.
5 மக்ெகேதானியாவலிருந்து சீலாவும்
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தீேமாத்ேதயுவும் வந்தேபாது, பவுல்
ைவராக்கயத்ேதாடு, இேயசுேவ க றஸ்து
என்று யூதர்களுக்கு நரூப த்தான்.
6 அவர்கள் எத ர்த்து நன்று பவுலுக்கு
எத ராகப் ேபசனேபாது, அவன் தன்
ஆைடகைள உதற : உங்களுைடய
இரத்தப்பழி உங்களுைடய தைலயன்ேமல்
இருக்கும்; நான் சுத்தமாக இருக்க ேறன்;
இனி நான் யூதர்களல்லாதவரிடத்த ற்கு
ேபாேவன் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லி, 7 அந்த இடத்ைதவ ட்டு,
ேதவைன வணங்குகறவனாகய யுஸ்து
என்பவனுைடய வீட்டிற்கு வந்தான்; அவன்
வீடு ெஜப ஆலயத்த ற்கு அடுத்து இருந்தது.
8 ெஜப ஆலயத்தைலவனாகய க றஸ்பு
என்பவன் குடும்பமாக கர்த்தரிடத்தல்
வசுவாசமுள்ளவனானான். ெகாரிந்த யரில்
அேநக மக்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டு,
வசுவாச த்து, ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
9 இராத்த ரிய ேல கர்த்தர் பவுலுக்குத்
தரிசனமாக : நீ பயப்படாமல் ேபசு, மவுனமாக
இருக்காேத; 10 நான் உன்ேனாடுகூட
இருக்க ேறன், ஒருவனும் உனக்குத்
தீங்குெசய்யமுடியாது; இந்தப் பட்டணத்தல்
எனக்கு அேநக மக்கள் உண்டு என்றார்.
11 அவன் ஒரு வருடம் ஆறுமாத காலங்கள்
அங்ேக தங்க , ேதவவசனத்ைத அவர்களுக்கு
உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான்.
12 கல்லிேயான் என்பவன் அகாயா நாட்டிற்கு
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அதபதயானேபாது, யூதர்கள் ஒன்றுேசர்ந்து,
பவுலுக்கு எத ராக எழும்ப , அவைன
நீதமன்றத்த ற்கு ெகாண்டுேபாய்: 13 இவன்
ேவதப்ப ரமாணத்தற்கு முரண்பாடாக
ேதவைன வணங்கும்படி எல்ேலாருக்கும்
ேபாத க்க றான் என்றார்கள். 14 பவுல்
ேபச ஆரம்ப க்கும்ேபாது, கல்லிேயான்
யூதைர ேநாக்க : யூதர்கேள, இது ஒரு
அநயாயமாக அல்லது ெபால்லாத ெசயலாக
இருக்குெமன்றால் நான் நீங்கள் ெசால்வைத
ெபாறுைமேயாடு ேகட்பது நல்லது. 15ஆனால்
இது வார்த்ைதகளுக்கும், நாமங்களுக்கும்,
உங்களுைடய ேவதத்த ற்கும்
சம்பந்தப்பட்ட காரியமாக இருப்பதால்,
இைவகைளப்பற்ற , வசாரைணெசய்ய
எனக்கு வருப்பமில்ைல, நீங்கேள
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசால்லி,
16 அவர்கைள அங்கருந்து துரத்தவ ட்டான்.
17 அப்ெபாழுது க ேரக்கெரல்ேலாரும் ெஜப
ஆலயத்தைலவனாகய ெசாஸ்ேதேனையப்
ப டித்து, நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக
அடித்தார்கள். இைவகைளக்குறத்துக்
கல்லிேயான்கவைலப்படவல்ைல.
ஆக்கல்லா, ப ரிஸ்கல்லா மற்றும்

அப்ெபால்ேலா
18 பவுல் அேநகநாட்கள் அங்ேக

தங்கயருந்து, சேகாதரர்களிடம்
வைடெபற்றுக்ெகாண்டு, தனக்கு ஒரு
ப ராத்தைன இருக்கறபடியால் ெகங்க ேரயா
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பட்டணத்தல்தைலச்சவரம்பண்ணிக்ெகாண்டு,
கப்பல் ஏற சீரியா ேதசத்த ற்குப் ேபானான்.
ப ரிஸ்கல்லாளும் ஆக்கல்லாவும்
அவேனாடுகூட ேபானார்கள். 19 அவன்
எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தேபாது,
அங்ேக அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து, ெஜப
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று, யூதர்களுடேன
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். 20 அவன்
இன்னும் ெகாஞ்சநாட்கள் அவர்கேளாடு
தங்கேவண்டுெமன்று அவர்கள் ேகட்டுக்
ெகாண்டேபாது அவன் சம்மத க்காமல்,
21 வருகற பண்டிைகய ேல, நான்
எப்படியாவது எருசேலமில் இருக்கேவண்டும்.
ேதவனுக்குச் ச த்தமானால் தரும்ப
உங்களிடம் வருேவன் என்று ெசால்லி,
அவர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு,
கப்பல் ஏற எேபசுைவவ ட்டுப் புறப்பட்டு,
22 ெசசரியா பட்டணத்தற்கு வந்து,
எருசேலமுக்குப்ேபாய், சைபமக்கைளச்
சந்த த்து, அந்த ேயாகயாவற்குப் ேபானான்.
23 அங்ேக சலகாலம் தங்கயருந்தபன்பு,
அங்கருந்து புறப்பட்டு, கலாத்தயா
நாட்டிேலயும் ப ரிக யா நாட்டிேலயும்
சுற்ற த்த ரிந்து, சீடெரல்ேலாைரயும்
உற்சாகப்படுத்தனான்.

அப்ெபால்ேலாவன்ப ரசங்கம்
24 அப்ெபாழுது அெலக்சந்த ரியா

பட்டணத்தல் ப றந்த ேபச்ச ேல வல்லவனும்,
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ேவதாகமங்களில் ேதறனவனுமான
அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயர்ெகாண்ட
ஒரு யூதன் எேபசு பட்டணத்தற்கு வந்தான்.
25 அவன் கர்த்தருைடய வழிய ேல
ேபாத க்கப்பட்டு, ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானத்ைதமட்டும் ெதரிந்தவனாக
இருந்து, ஆவயல் ைவராக்கயள்ளவனாகக்
கர்த்தருக்குரிய காரியங்கைளத் ெதளிவாய்ப்
ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண்டுவந்தான்.
26 அவன் ெஜப ஆலயத்தல் ைதரியமாகப்
ேபசனேபாது, ஆக்கல்லாவும்,
ப ரிஸ்கல்லாளும் அவன் ேபசுக றைதக்
ேகட்டு, அவைனத் தங்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, ேதவனுைடய வழிகைள
அதகத் ெதளிவாக அவனுக்கு வளக்க க்
காண்பத்தார்கள். 27 பன்பு அவன்
அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும்
என்றேபாது, சீடர்கள் அங்ேக அவைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி சேகாதரர்கள்
அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதனார்கள்.
28 அவன் அகாயா நாட்டிற்கு வந்து
ெவளிப்பைடயாக யூதர்களுடேன பலமாக
வாதாடி, இேயசுேவ க றஸ்து என்று
ேவதவாக்கயங்கைளக் ெகாண்டு
வளக்கனபடியால், கருைபயனாேல
வசுவாச களானவர்களுக்கு மிகவும்
உதவயாகஇருந்தான்.
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அத்த யாயம் 19
எேபசு பட்டணத்தல்பவுல்

1 அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்து
பட்டணத்த ேலஇருக்கும்ேபாது,பவுல்ேமடான
ேதசங்கள்வழியாகப்ேபாய், எேபசுவற்கு
வந்தான்; அங்ேக சல சீடர்கைளக் கண்டு:
2 நீங்கள் வசுவாச களானேபாது, பரிசுத்த
ஆவயானவைரப் ெபற்றீர்களா என்று
ேகட்டான். அதற்கு அவர்கள்: பரிசுத்த
ஆவயானவர் உண்ெடன்பைத நாங்கள்
ேகள்வப்படேவ இல்ைல என்றார்கள்.
3அப்ெபாழுதுஅவன்: அப்படியானால் நீங்கள்
எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற்றீர்கள் என்றான்.
அதற்கு அவர்கள்: ேயாவான் ெகாடுத்த
ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம் என்றார்கள்.
4அப்ெபாழுது பவுல்: ேயாவான் தனக்குப்பன்
வருகறவராக ய க றஸ்து இேயசுவல்
வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும் என்று
மக்களுக்குச் ெசால்லி, மனந்தரும்புதலுக்கு
ஏற்ற ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகாடுத்தாேன
என்றான். 5 அைதக் ேகட்டெபாழுது
அவர்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
நாமத்தனாேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்.
6 அல்லாமலும் பவுல் அவர்கள்ேமல்
கரங்கைள ைவத்தேபாது, பரிசுத்த
ஆவயானவர் அவர்கள்ேமல் வந்தார்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் ப றெமாழிகைளப்
ேபச தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
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7 அந்த மனிதர்கள் ஏறக்குைறய
பன்னிரண்டுேபராக இருந்தார்கள்.
8 பன்பு பவுல் ெஜப ஆலயத்தல் உள்ேள
வந்து, ைதரியமாகப் ப ரசங்க த்து,
மூன்று மாதங்கள்வைர ேதவனுைடய
ராஜ்யத்துக்கடுத்தைவகைளக்குறத்து
கலந்துைரயாடி, புத்த ெசால்லிக்ெகாண்டு
வந்தான். 9 ச லர் கடினப்பட்டு
நம்ப க்ைகயற்றவர்களாக க் கூட்டத்த ற்கு
முன்பாக இந்த மார்க்கத்ைத
இகழ்ந்து ேபச யேபாது, அவன்
அவர்கைளவ ட்டு வலக , சீடர்கைள
அவர்களிலிருந்து ப ரித்துக்ெகாண்டு,
த றன்னு என்னும் ஒருவனுைடய
கல்வக்கூடத்த ேல அநுதனமும்
கலந்துைரயாடிக்ெகாண்டிருந்தான்.
10இரண்டுவருடகாலம்இப்படிநடந்ததனாேல
ஆசயாவல் குடியருந்த யூதர்களும்
க ேரக்கர்களுமாகயஎல்ேலாரும்கர்த்தராக ய
இேயசுவன் வசனத்ைதக் ேகட்டார்கள்.
11 பவுலின் ைககளினாேல ேதவன் அரிய
ெபரியஅற்புதங்கைளச்ெசய்துகாண்பத்தார்.
12 அவனுைடய சரீரத்தலிருந்து
துண்டுகைளயும், ைகக்குட்ைடகைளயும்
ெகாண்டுவந்து, வயாத க்காரர்கள்ேமல்
ேபாட வயாத கள் அவர்கைளவ ட்டு
நீங்க ப்ேபாயன; ெபால்லாத ஆவகளும்
அவர்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டன.
13 அப்ெபாழுது நாேடாடிகளாகத் த ரிக ற
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மந்த ரவாத களாகய யூதர்களில் சலர்
ெபால்லாதஆவகள்ப டித்தருந்தவர்கள்ேமல்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்ைதச்
ெசால்லத் துணிந்து: பவுல் ப ரசங்க க்க ற
இேயசுவன்ேபரில் ஆைணயட்டு
உங்களுக்குக் கட்டைளயடுக ேறாம்
என்றார்கள். 14 ப ரதான ஆசாரியனாகய
ஸ்ேகவா என்னும் ஒரு யூதனுைடய
குமாரர்கள் ஏழுேபர் இப்படிச்ெசய்தார்கள்.
15 ெபால்லாத ஆவ அவர்கைள ேநாக்க :
இேயசுைவ அற ேவன், பவுைலயும்
அற ேவன், நீங்கள் யார் என்று ெசால்லி,
16 அசுத்தஆவையயுைடய மனிதன்
அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து, பலவந்தம்பண்ணி,
அவர்கைள ேமற்ெகாள்ள, அவர்கள்
ந ர்வாணிகளும் காயப்பட்டவர்களுமாக
அந்த வீட்ைடவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
17 இது எேபசுவ ேல குடியருந்த
யூதர்கள் க ேரக்கர்கள் அைனவருக்கும்
ெதரியவந்தேபாது, அவர்கெளல்ேலாரும்
பயமைடந்தார்கள்; கர்த்தராக ய
இேயசுவன் நாமம் மகைமப்பட்டது.
18 வசுவாச த்தவர்களில் அேநகர் வந்து,
தங்களுைடய ெபால்லாத வத்ைதகைள
ெவளிப்படுத்த அறக்ைகய ட்டார்கள்.
19மாயவத்ைதக்காரர்களாகஇருந்தவர்களில்
அேநகர் தங்களுைடய புத்தகங்கைளக்
ெகாண்டுவந்து, எல்ேலாருக்கும் முன்பாகச்
சுட்ெடரித்தார்கள்; அைவகளின் வைலையத்
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ெதாைகபார்த்து, ஐம்பதனாய ரம்
ெவள்ளிக்காசாகக் கண்டார்கள். 20இவ்வளவு
வல்லைமயாக கர்த்தருைடய வசனம்
பரவயது. 21 இைவகள் முடிந்தபன்பு, பவுல்
மக்ெகேதானியாஅகாயாஎன்னும்நாடுகளில்
சுற்ற நடந்து, எருசேலமுக்குப் ேபாகும்படி
ஆவயல் தீர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்டு:
நான் அங்ேக ேபானபன்பு ேராமாபுரிையயும்
பார்க்கேவண்டும் என்று ெசால்லி, 22 தனக்கு
உதவ ெசய்தவர்களில் இரண்டுேபராக ய
தீேமாத்ேதயுைவயும் எரஸ்துைவயும்
மக்ெகேதானியாவற்கு அனுப்பவ ட்டு;
தான் பன்னும் சலநாட்கள் ஆசயாவ ேல
தங்கனான்.

எேபசுவ ேலஏற்பட்டக் கலகம்
23அக்காலத்த ேலஇந்தமார்க்கத்ைதக்குற த்துப்

ெபரிய கலகம் உண்டானது.
24 எப்படிெயன்றால், ெதேமத்த ரியு
என்னும் ெபயர்ெகாண்ட ஒரு தட்டான்
தயானாளின் ேகாவைலப்ேபால
ெவள்ளியனால் ச றய ேகாவல்கைளச்
ெசய்து, ெதாழிலாளிகளுக்கு மிகுந்த
ஆதாயம் வருவத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
25 இவர்கைளயும் இப்படிப்பட்டத்
ெதாழில்ெசய்க றமற்ற ேவைலயாட்கைளயும்
அவன் கூடிவரச்ெசய்து: மக்கேள, இந்தத்
ெதாழிலினால் நமக்கு நல்ல பைழப்பு
உண்டாயருக்க றெதன்று அறவீர்கள்.
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26 இப்படியருக்க, ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட
ேதவர்கள் ேதவர்களல்லெவன்று இந்தப்
பவுல் என்பவன் ெசால்லி, எேபசுவ ேல
மாத்த ரமல்ல, ெகாஞ்சங்குைறய
ஆசயா எங்கும் அேநக மக்களுக்குப்
ேபாத த்து, அவர்கைளத் தன் பக்கமாகச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான்என்றுநீங்கள்கண்டும்
ேகட்டும் இருக்க றீர்கள். 27 இதனால்
நம்முைடய ெதாழில் அற்றுப்ேபாகும்படியான
அபாயம் சம்பவத்தருக்க றதுமல்லாமல்,
மகா ேதவயாகய தயானாளுைடய
ேகாவல் நைனவல்லாமல் ேபாக றதற்கும்,
ஆசயா முழுைமயும் உலகமுழுவதும்
ேசவ க்க ற அவளுைடய மகத்துவம்
அழிந்துேபாக றதற்கும் ஏதுவாக
இருக்க றது என்றான். 28 அவர்கள்
இைதக்ேகட்டு, ேகாபத்தால் நைறந்து:
எேபச யருைடய தயானாேள ெபரியவள்
என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 பட்டணம்
முழுவதும் கலகத்தனால் நைறந்தது.
பவுலுக்கு வழித்துைணயாக வந்த
மக்ெகேதானியர்களாகய காயுைவயும்
அரிஸ்தர்க்குைவயும் அவர்கள்
இழுத்துக்ெகாண்டு, ஒருமனப்பட்டு
மண்டபத்த ற்கு பாய்ந்ேதாடினார்கள்.
30 பவுல் கூட்டத்த ற்குள்ேள ேபாக
மனதாயருந்தேபாது, சீடர்கள் அவைனப்
ேபாகவ டவல்ைல. 31 ஆசயாநாட்டுத்
தைலவரில் அவனுக்கு நண்பர்களாக
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இருந்த சலரும் அவனிடத்த ற்கு ஆள்
அனுப்ப , மண்டபத்த ற்குள் ேபாகேவண்டாம்
என்று எச்சரித்தார்கள். 32 கூட்டத்தல்
குழப்பமுண்டாக , ச லர் இப்படியும் சலர்
அப்படியுமாகப் ேபசனார்கள்; தாங்கள்
கூடிவந்த காரணம் இன்னெதன்று
அேநகருக்குத் ெதரியாதருந்தது.
33 அப்ெபாழுது யூதர்கள் அெலக்சந்தர்
என்பவைன முன்ேன நற்கத் தள்ளும்ேபாது,
கூட்டத்த ேல சலர் அவைன முன்ேன
இழுத்துவ ட்டார்கள். அெலக்சந்தர்
ைகயால் ைசைக காட்டி, மக்களுக்கு
உத்தரவுெசால்ல மனதாயருந்தான். 34அவன்
யூதெனன்று அவர்கள் அற ந்தேபாது,
எேபச யர்களுைடய தயானாேள ெபரியவள்
என்று இரண்டுமணி ேநரம்வைர எல்ேலாரும்
ஏகமாகச் சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
35 பட்டணத்து அைவத்தைலவன் மக்கைள
அைமத ப்படுத்த : எேபச யர்கேள,
இந்த பட்டணம் மகா ேதவயாகய
தயானாளின் ேகாவலும் வானத்தலிருந்து
வழுந்த சைலையயும் எேபச யரது
நகரின் பாதுகாப்பல் இருக்க றெதன்று
அறயாதவன் உண்ேடா? 36 இைத எவரும்
மறுக்கமுடியாத காரியமாைகயால், நீங்கள்
பதற்றங்ெகாண்டு ஒன்றும் ெசய்யாமல்
அைமதயாக இருக்கேவண்டும். 37 இந்த
மனிதர்கைள இங்ேக ெகாண்டுவந்தீர்கள்;
இவர்கள் ேகாவல் ெகாள்ைளக்காரர்களும்
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அல்ல, உங்களுைடய ேதவைய
ந ந்த த்துப் ேபசுக றவர்களும் அல்ல.
38 ெதேமத்த ரியுவற்கும் அவைனச் ேசர்ந்த
ெதாழிலாளிகளுக்கும் ஒருவன்ேமல் ஒரு
காரியம் உண்டாயருந்தால், நயாயம்
வ சாரிக்க ற நாட்களுண்டு, ஆளுனர்கள்
இருக்கறார்கள்; ஒருவர் ேபரிெலாருவர்
வழக்காடிக்ெகாள்ளட்டும். 39 நீங்கள்
ேவறு எந்தெவாரு காரியத்ைதக்குற த்து
வ சாரிக்கேவண்டுமானால், அைத
சட்டப்படிக் கூடுகன்ற சைபயல் ேபச த்
தீர்த்துக்ெகாள்ளலாம். 40 இன்ைறக்கு
உண்டான கலகத்ைதக்குற த்து நாம் உத்தரவு
ெசால்லுகறதற்கு எதுவும் இல்லாதபடியால்,
இந்தக் கலகத்ைதக்குற த்து
நாங்கள் வ சாரிக்கப்படும்ேபாது,
குற்றவாளிகளாக றதற்கு ஏதுவாக
இருப்ேபாேம என்று ெசால்லி, 41 பன்பு
கூட்டத்ைதஅனுப்பவ ட்டான்.

அத்த யாயம் 20
பவுலின்அடுத்தநற்ெசய்த ப் பயணம்

1 கலகம் முடிந்தபன்பு, பவுல்
சீடர்கைளத் தன்னிடத்த ற்கு வரவைழத்து,
உற்சாகப்படுத்த , மக்ெகேதானியாவற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபானான் 2 அவன் அந்த
பகுத களுக்குச் ெசன்று சீடர்களுக்குப்
புத்த ச்ெசால்லி, உற்சாகப்படுத்த க ேரக்கு
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ேதசத்த ற்குச் ெசன்றான். 3 அங்ேக அவன்
மூன்று மாதங்கள் வச த்தபன்பு, அவன்
கப்பல் ஏற , சீரியா ேதசத்த ற்குப்ேபாக
நைனத்தேபாது, யூதர்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்படி இரகச யமாக
ேயாசைன ெசய்துெகாண்டிருந்தபடியால்,
மக்ெகேதானியா ேதசத்தன்வழியாகத்
தரும்ப ப்ேபாகத் தீர்மானம்பண்ணினான்.
4 ெபேராயா ஊரானாகய ேசாபத்தரும்,
ெதசேலானிக்ேகயரில் அரிஸ்தர்க்கும்,
ெசக்குந்தும், ெதர்ைபயானாகய காயுவும்,
தீேமாத்ேதயும், ஆசயா நாட்ைடச்ேசர்ந்த
தீக க்கும் துேராப்பீமும், ஆசயா
நாடுவைரக்கும் துைணக்கு வந்தார்கள்.
5 இவர்கள் எங்களுக்கு முன்னால் ெசன்று,
துேராவா பட்டணத்த ேல எங்களுக்காகக்
காத்தருந்தார்கள். 6 புளிப்ப ல்லாத
அப்பப்பண்டிைக நாட்களுக்குப்பன்பு,
நாங்கள் பலிப்ப பட்டணத்தலிருந்து கப்பல்
ஏற ஐந்துநாட்கள் பயணத்தற்குப்பன்பு
துேராவா பட்டணத்தற்கு வந்து அவர்கேளாடு
ஏழுநாட்கள்தங்கயருந்ேதாம்.

ஐத்தகுஉய ேராடு எழுந்தருத்தல்
7 வாரத்தன் முதல்நாளில்,

அப்பம் புச க்கும்படி சீடர்கள் கூடி
வந்தருக்கும்ெபாழுது, பவுல் அடுத்தநாள்
புறப்படேவண்டும் என்பதால், அவர்கேளாடு
ேபச , நடுராத்த ரிவைரக்கும் ப ரசங்க த்தான்.
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8 அவர்கள் கூடியருந்த ேமல்வீட்டில்
அேநக வளக்குகள் ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
9 அப்ெபாழுது ஐத்தகு என்னும்
ெபயருைடய ஒரு வாலிபன் ஜன்னலில்
உட்கார்ந்தருந்தான். பவுல் ெதாடர்ந்து
ப ரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண்டியருந்ததால்,
அவன் தூக்க மயக்கத்தனால் சாய்ந்து
மூன்றாம் மாடியலிருந்து கீேழ வழுந்து,
தூக்கெயடுத்தேபாது மரித்தருந்தான் .
10 உடேன பவுல் இறங்க ப்ேபாய்,
அவைன எடுத்து, அைணத்துக்ெகாண்டு:
கலங்காதருங்கள், இவன் உயேராடு
இருக்க றான் என்றான். 11 பன்பு
ேமேல ஏற ப்ேபாய், அப்பம்ப ட்டு புச த்து,
வடியற்காைலவைர ேபச க்ெகாண்டிருந்து,
பன்பு புறப்பட்டான். 12 அந்த
வாலிபைன அவர்கள் உயருள்ளவனாகக்
கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தைதப் பார்த்து மிகுந்த
ஆறுதலைடந்தார்கள்.

எேபசுவன்மூப்பர்கைளவரவைழத்தல்
13 பவுல் ஆேசா பட்டணம்வைரக்கும்

தைரவழியாகப் ேபாகத் த ட்டமிட்டிருந்தான்.
நாங்கள் கப்பல் ஏற , பவுலுக்கு
முன்னதாகேவ ஆேசா பட்டணத்தற்குச்
ெசன்ேறாம். அங்கருந்து தம்ைமக் கப்பலில்
ஏற்ற ச்ெசல்லேவண்டுெமன்று அவன் 
த ட்டம் ெசய்தருந்தார். 14 அவன் ஆேசா
பட்டணத்த ேல எங்கைளப் பார்த்தெபாழுது
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நாங்கள் அவைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு
மித்த ேலேன பட்டணத்தற்கு வந்ேதாம்.
15 அடுத்தநாளில் கீயு தீவற்கு எத ேர உள்ள
பகுத க்கு வந்து, 16 பவுல் ெபந்ெதெகாஸ்ேத
பண்டிைகநாளிேல எருசேலமில்
இருக்கேவண்டுெமன்று வரும்பயதால்,
தான் ஆசயாவ ேல காலத்ைத
வீணாக்காமல், எேபசு பட்டணத்தலிருந்து
கடந்துேபாகேவண்டுெமன்றுஅவசரப்படுத்த ,
மறுநாளிேல சாமு தீைவ அைடந்து,
துேராகல்லிேயான் ஊர்த்துைறய ேல தங்க ,
மறுநாள் மிேலத்து பட்டணத்தற்கு வந்ேதாம்.
17 மிேலத்துவலிருந்து அவன் எேபசுவற்கு
ஆள் அனுப்ப , சைபயன் மூப்பர்கைள
வரவைழத்தான். 18 அவர்கள் தன்னிடத்தல்
வந்தெபாழுது, அவன் அவர்கைள ேநாக்க :
நான் ஆசயா நாட்டிலிருந்து வந்த முதல்நாள்
ெதாடங்க எல்லாக் காலங்களிலும்
உங்கேளாடு நான் எப்படி இருந்ேதன்
என்று நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள்.
19 நான் மிகுந்த தாழ்ைமேயாடும்,
மிகுந்த கண்ணீேராடும், யூதர்களுைடய
தீைமயான ேயாசைனயால் எனக்கு வந்த
ேசாதைனகேளாடும் கர்த்தருக்குப் பணி
ெசய்ேதன். 20 ப ரேயாஜனமானைவகளில்
ஒன்ைறயும் நான் உங்களுக்கு
மைறத்துைவக்காமல், ெவளியரங்கமாக
வீடுகள்ேதாறும் உங்களுக்குப் ப ரசங்க த்து,
உபேதசம்பண்ணி, 21 ேதவனிடத்த ற்கு
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மனந்தரும்புவைதக்குற த்தும், நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவ
வசுவாச ப்பைதக்குற த்தும், நான்
யூதர்களுக்கும் க ேரக்கர்களுக்கும்
சாட்ச யாக அறவத்ேதன். 22 இப்ெபாழுதும்
நான் பரிசுத்த ஆவயானவரிேல
கட்டுண்டவனாகஎருசேலமுக்குப்ேபாக ேறன்;
அங்ேக எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று
ெதரியாது. 23 ெதாடர்ச்ச யான கட்டுகளும்
உபத்த ரவங்களும் எனக்கு உள்ளது என்று
பரிசுத்த ஆவயானவர் பட்டணங்கெளல்லாம்
ெதரிவ க்க றைதமட்டும் அற ந்தருக்க ேறன்.
24 ஆனாலும் எைதக்குற த்தும் நான்
கவைலப்படமாட்ேடன். என் உயைரயும்
ெபரிதாக நைனக்கமாட்ேடன்; என்
ஓட்டத்ைத சந்ேதாஷத்ேதாடு முடிக்கவும்,
ேதவனுைடய கருைபயன் நற்ெசய்தையப்
ப ரசங்கம்பண்ணும்படிக்கு நான் கர்த்தராக ய
இேயசுவனிடத்தல் ெபற்ற ஊழியத்ைத
நைறேவற்றவுேம வரும்புக ேறன்.
25 இேதா, நான் உங்கேளாடு வச த்து,
ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதக்குற த்து
ப ரசங்கம்பண்ணினைதக் ேகட்டவர்களாகய
நீங்கள் எல்ேலாரும் இனி என் முகத்ைதப்
பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று அறந்தருக்க ேறன்.
26 ேதவனுைடய ஆேலாசைனயல்
ஒன்ைறயும் நான் மைறத்துைவக்காமல்,
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு
அறவத்தபடியால், 27 எல்ேலாருைடய
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இரத்தப்பழிக்கும் நீங்க நான் சுத்தமாக
இருக்க ேறன் என்பதற்கு உங்கைள
இன்று சாட்ச களாக ைவக்க ேறன்.
28 ஆகேவ, உங்கைளக்குறத்தும் ேதவன்,
தம்முைடய ெசாந்த இரத்தத்தனாேல
சம்பாத த்துக்ெகாண்ட தமது சைபைய
ேமய்ப்பதற்குப் பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்கைளக் கண்காணிகளாக ைவத்த
மந்ைத எல்லாவற்ைறயும்குறத்தும்,
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 29 நான்
ேபானபன்பு மந்ைதையத் தப்பவ டாத
ெகாடிய ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ேள வரும்.
30 உங்களிலும் சலர் எழும்ப , சீடர்கைளத்
தங்களிடத்தல் இழுத்துக்ெகாள்ளும்படி
தவறானைவகைளப் ேபாத ப்பார்கள்
என்று அறந்தருக்க ேறன். 31 எனேவ,
நான் மூன்று வருடங்கள் இரவும் பகலும்
கண்ணீேராடு இைடவ டாமல் உங்கள்
அைனவருக்கும் புத்த ச் ெசான்னைத
நைனத்து வழித்தருங்கள். 32இப்ெபாழுதும்
சேகாதரர்கேள, உங்களுைடய பக்த
ெபருகவும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
அைனவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு
உரிைமப்பங்ைகக் ெகாடுக்கவும் வல்லவராக
இருக்க ற ேதவனுக்கும் அவருைடய
கருைபயுள்ள வசனத்தற்கும் உங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன். 33 ஒருவனுைடய
ெவள்ளிையேயா ெபான்ைனேயா
ஆைடையேயா நான் இச்ச க்கவல்ைல.
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34 நீங்கள் அற ந்தருக்க றபடி, எனக்கும்
என்னுடேன கூடி இருந்த மக்களுக்காகவும்
இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்தது.
35 இப்படிப் ப ரயாசப்பட்டு, பலவீனைரத்
தாங்கவும், வாங்குகறைதவ ட
ெகாடுக்க றேத பாக்கயம் என்று கர்த்தராக ய
இேயசு ெசான்ன வார்த்ைதகைள
நைனக்கவும் ேவண்டுெமன்று
எல்லாவதத்த ேலயும் உங்களுக்குக்
காண்பத்ேதன் என்றான். 36 இைவகைளச்
ெசான்னபன்பு, அவன் முழங்கால்படிய ட்டு,
அவர்கள் எல்ேலாேராடும் ேசர்ந்து
ெஜபம்பண்ணினான். 37 அவர்கள்
எல்ேலாரும் மிகவும் அழுது, என் முகத்ைத
நீங்கள் இனிப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்று
அவன் ெசான்ன வார்த்ைதயனால்
அதகமாகத் துக்கப்பட்டு, 38 பவுைலக்
கட்டித்தழுவ , அவைன முத்தம் ெசய்து,
கப்பல்வைரக்கும் அவேனாடுகூடச்
ெசன்றார்கள்.

அத்த யாயம் 21
பவுல்எருசேலம் பட்டணத்தற்குபயணம்

1 நாங்கள் அவர்கைளவ ட்டுப் ப ரிந்து,
எேபசு பட்டணத்தலிருந்து கப்பேலற
ேநராக ேகாஸ் தீைவயும், மறுநாளில் ேராது
தீைவயும் அைடந்து, அந்த இடத்ைதவ ட்டு
பத்தாரா பட்டணத்தற்கு வந்து, 2 அங்ேக
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ெபனிக்ேக ேதசத்த ற்குப் ேபாக ற ஒரு
கப்பைலப் பார்த்து, அத ேல ஏற ப்ேபாேனாம்.
3 சீப்புரு தீைவப் பார்த்து, அதற்கு
ெதற்ேக இருக்க ற சீரியா நாட்டிற்குச்
ெசன்று, தீருபட்டணத் துைறமுகத்தல்
இறங்க ேனாம்;அங்ேககப்பலின்சரக்குகைள
இறக்கேவண்டியதாக இருந்தது. 4 அந்த
இடத்த ேல வாழ்ந்துவந்த சீடர்கைளக்
கண்டுபடித்து, அங்ேக ஏழுநாட்கள்
தங்க ேனாம். அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து:
நீர் எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாம் என்று
பரிசுத்த ஆவயானவரின் ஏவுதலினாேல
ெசான்னார்கள். 5 அந்த நாட்கள் முடிந்து,
நாங்கள் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,
அவர்கள் எல்ேலாரும் மைனவ மற்றும்
பள்ைளகேளாடு பட்டணத்தற்கு
ெவளிேய எங்கைள வழியனுப்ப
வந்தார்கள். அப்ெபாழுது கடற்கைரய ேல
நாங்கள் முழங்கால்படிய ட்டு
ெஜபம்பண்ணிேனாம். 6 அவர்களிடத்தல்
வைடெபற்றுக்ெகாண்டபன்பு, நாங்கள்
கப்பல் ஏற ேனாம்; அவர்கள் தங்களுைடய
வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
7 நாங்கள் கப்பல் பயணத்ைத முடித்து,
தீரு பட்டணத்ைதவ ட்டு ப த்ெதாேலாமாய்
பட்டணத்தற்கு வந்து, சேகாதரர்கைளச்
சந்த த்து, அவர்கைள வாழ்த்த அவர்கேளாடு
ஒருநாள் தங்க ேனாம். 8 மறுநாளிேல
பவுைலச் ேசர்ந்தவர்களாகய நாங்கள்
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புறப்பட்டு ெசசரியா பட்டணத்தற்கு
வந்து, ஏழு நபர்களில் ஒருவனாகய
பலிப்பு என்னும் நற்ெசய்தயாளர்
வீட்டிற்கு ெசன்று அங்கு தங்க ேனாம்.
9 தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற கன்னிப்
ெபண்களாகய நான்கு குமாரத்த கள்
அவனுக்கு இருந்தார்கள். 10 நாங்கள்
பல நாட்கள் அங்கு தங்கயருக்கும்ேபாது,
அகபு என்ற ெபயர் உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிச
யூேதயாவலிருந்து வந்தான். 11 அவன்
எங்களிடம் வந்து, பவுலினுைடய இடுப்பல்
கட்டியருந்த கச்ைசைய உருவ தன்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு:
இந்தக் கச்ைசக்கு ெசாந்தமானவைன
எருசேலமிலுள்ள யூதர்கள் ப டித்து
இேதேபால கட்டி யூதரல்லாதவர்களுைடய
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள் என்று
பரிசுத்த ஆவயானவர் ெசால்லுகறார்
என்றான். 12 இைதக் ேகட்டெபாழுது,
எருசேலமுக்குப் ேபாகேவண்டாெமன்று,
நாங்களும் அங்ேக இருந்தவர்களும் பவுைல
ேவண்டிக் ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். 13அதற்குப்
பவுல்: நீங்கள் அழுது என் இருதயத்ைத
ஏன் ேசார்ந்து ேபாகப்பண்ணுகறீர்கள்?
எருசேலமில் நான் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
நாமத்த ற்காகக் கட்டப்படுவதற்கு மட்டுமல்ல,
இறப்பதற்கும் தயாராக இருக்க ேறன்
என்றான். 14 அவன் சம்மத க்காததனாேல,
கர்த்தருைடய ச த்தம் நடக்கட்டும் என்று
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வ ட்டுவ ட்ேடாம். 15அந்த நாட்களுக்குப்பன்பு
நாங்கள் பயணத்தற்கான சாமான்கைள
ஆயத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டுஎருசேலமுக்குப்
ேபாேனாம். 16 ெசசரியா பட்டணத்தலுள்ள
சீடர்களில் சலர் எங்கேளாடு வந்தார்கள்.
சீப்புரு தீைவச்ேசர்ந்த மினாேசான்
என்னும் ஒரு பைழய சீடனிடம் நாங்கள்
தங்குவதற்காக அவைனயும் அவர்கேளாடு
கூட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

பவுல்வரேவற்கப்படுதல்
17 நாங்கள் எருசேலமுக்கு வந்தேபாது,

சேகாதரர்கள் எங்கைள சந்ேதாஷமாக
வரேவற்றார்கள். 18 மறுநாளிேல
பவுல் எங்கைள யாக்ேகாப டம் கூட்டிக்
ெகாண்டுேபானான்; மூப்பர்கெளல்ேலாரும்
அங்ேக கூடிவந்தார்கள். 19 பவுல்
அவர்கைள வாழ்த்த , தன் ஊழியத்தனாேல
ேதவன் யூதரல்லாேதார்களிடம்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக
வளக்க ச்ெசான்னான். 20 யாக்ேகாபும்
அங்கு இருந்தவர்களும் அைதக்ேகட்டுக்
கர்த்த்தைர மகைமப்படுத்தனார்கள். பன்பு
அவர்கள் பவுைலப் பார்த்து: சேகாதரேன,
யூதர்களில் ஆய ரக்கணக்காேனார்
வசுவாச களாக இருப்பது உமக்குத்
ெதரியும், அவர்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு கவனமாக
கீழ்ப்படிக றவர்களாக இருக்க றார்கள்.
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21 யூதரல்லாேதார்கேளாடு இருக்க ற
யூதர்கெளல்ேலாரும் தங்களுைடய
பள்ைளகளுக்குவருத்தேசதனம்பண்ணவும்,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
நடக்கவும் ேவண்டியதல்ைல என்று நீர்
ெசால்லி, அவர்கள் ேமாேசையவ ட்டுப்
ப ரிந்துேபாகும்படி ேபாதைன ெசய்க றீர்
என்று இவர்கள் உம்ைமப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள். 22 இப்ெபாழுது
ெசய்யேவண்டியதுஎன்ன? நீர் வந்தருக்க றீர்
என்று அவர்கள் ேகள்வப்பட்டு, ந ச்சயமாகக்
ேகாபத்ேதாடு இங்கு வருவார்கள். எனேவ
உம்ைமப்பற்ற அவர்கள் ேகள்வப்பட்டது
உண்ைமயல்ைல என்பைதக் காட்ட நீ
ஏதாவது ஒன்ைறச் ெசய்யேவண்டும்.
23ஆகேவ, நாங்கள்உமக்குச்ெசால்லுகறைத
நீர் ெசய்யேவண்டும்; அது என்னெவன்றால்,
ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்ட
நான்குேபர் எங்களிடம் இருக்க றார்கள்.
24 இவர்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ேதவாலயத்த ற்கு ேபாய், இவர்கேளாடு
உம்ைம சுத்த கரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு,
இவர்கள் முடி ெவட்டிக்ெகாள்வதற்கு
ேவண்டிய ெசலைவெயல்லாம் நீேர ெசய்யும்.
அப்படிச் ெசய்தால் அவர்கள் உம்ைமப்பற்ற க்
ேகள்வப்பட்ட வஷயங்கள் ெபாய் என்றும்,
நீ ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி
நடக்க றவெரன்றும் எல்ேலாரும்
ெதரிந்துெகாள்வார்கள். 25 வசுவாச களான



அப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்21:26cxxixஅப்ேபாஸ்தலருைடயநடபடிகள்அத்தயாயம்21:28

யூதரல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்டைவகைளக்
ைகக்ெகாள்ளாமல், வக்க ரகங்களுக்குப்
பைடத்த அசுத்தமானைவகைள
சாப்ப டாமலும், கழுத்ைத நசுக்க
ெகால்லப்பட்ட மிருகம் மற்றும் இரத்தம்
ஆகயவற்ைற சாப்ப டாமலும், தகாத
உறவு ெகாள்ளாமலும் இருக்கேவண்டும்
என்று நாங்கள் தீர்மானம்பண்ணி,
அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுத அனுப்ப ேனாம்
என்றார்கள். 26 மறுநாளிேல பவுல்
அந்த நான்கு மனிதர்கேளாடு ேசர்ந்து
தானும் சுத்த கரிப்புச் ெசய்துெகாண்டு,
ேதவாலயத்தல் ப ரேவச த்து, அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனுக்காகவும் ேவண்டிய பலிைய
ெசலுத்த முடிக்கும்வைரக்கும் சுத்த கரிப்பு
நாட்கைள நைறேவற்றுேவன் என்று
அறவத்தான்.

பவுல்ைகதுெசய்யப்படுதல்
27அந்தஏழுநாட்களும்நைறேவறும்ெபாழுது

ஆசயா நாட்டிலிருந்து வந்த யூதர்கள்
அவைன ேதவாலயத்த ேல கண்டு,
மக்கெளல்ேலாைரயும் தூண்டிவட்டு,
அவைனப் ப டித்து: 28 இஸ்ரேவலர்கேள,
உதவெசய்யுங்கள். நம்முைடய
மக்களுக்கும் ேவதப்ப ரமாணத்தற்கும் இந்த
இடத்த ற்கும் எத ராக எல்லா இடத்தலும்
எல்ேலாருக்கும் ேபாத த்துவருகறவன்
இவன்தான்; இந்த ேதவாலயத்த ற்குள்ேள
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க ேரக்கைரயும் கூட்டிக்ெகாண்டுவந்து, இந்த
பரிசுத்த இடத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனான்
என்று சத்தமிட்டார்கள். 29 எேபசு
பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த துேராப்பீமு என்பவன்
நகரத்தல் பவுேலாடு இருக்க றைத
ஏற்கனேவ பார்த்தருந்தபடியால், பவுல்
அவைனத் ேதவாலயத்த ற்கு உள்ேளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு வந்தருப்பான் என்று
நைனத்தார்கள். 30 அப்ெபாழுது நகரம்
முழுவதும் கலக்கம் உண்டானது; மக்கள்
கூட்டமாக ஓடிவந்து, பவுைலப் ப டித்து,
அவைன ேதவாலயத்த ற்கு ெவளிேய
இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்; உடேன
கதவுகள்பூட்டப்பட்டது. 31அவர்கள்அவைனக்
ெகாைலெசய்ய முயற்ச ெசய்யும்ேபாது,
எருசேலம் முழுவதும் கலக்கமாக இருக்க றது
என்று ேராம இராணுவ அதபத க்குச் ெசய்த
வந்தது. 32உடேன அவன் ேபார்வீரர்கைளயும்
அவர்களுைடய அத பத கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அங்ேக ஓடினான்; ேராம
அத பதையயும் ேபார்வீரர்கைளயும் அவர்கள்
பார்த்தவுடேன பவுைல அடிக்க றைத
நறுத்தவ ட்டார்கள். 33 அப்ெபாழுது ேராம
அத பத அருகல் வந்து அவைனப் ப டித்து,
இரண்டு சங்கலிகளினாேல அவைனக்
கட்டும்படி ெசால்லி: இவன் யார் என்றும்,
என்ன ெசய்தான் என்றும் வ சாரித்தான்.
34 அதற்கு மக்கள் பல காரியங்கைளச்
ெசால்லி அதகமாகக் கூச்சல் ேபாட்டார்கள்;
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அதக சத்தத்தனாேல அத பத க்கு ஒன்றும்
புரியாமல், அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள
ெகாண்டுேபாகும்படி கட்டைளய ட்டான்.
35 அவன் படிகள்ேமல் ஏறனேபாது
மக்கள்கூட்டம் அவனுக்கு பன்ேனெசன்று,
36 இவைனக் ெகால்லேவண்டும் என்று
மிகுந்த ேகாபமாக சத்தம் ேபாட்டதனாேல,
ேபார்வீரர்கள் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டியதாகஇருந்தது.

பவுல்மக்கேளாடு ேபசுதல்
37 அவர்கள் பவுைலக் ேகாட்ைடக்குள்ேள

ெகாண்டுேபாக ற ேநரத்தல், அவன் ேராம
அத பதைய ேநாக்க : நான் உம்முடேன
ஒரு வார்த்ைத ேபசலாமா என்றான்.
அதற்கு அவன்: உனக்கு க ேரக்க ெமாழி
ெதரியுமா? 38 பல நாட்களுக்கு முன்ேன
கலகம் உண்டாக்க , நான்கு ஆய ரம்
ெகாைலபாதகர்கைள வனாந்த ரத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபான எக ப்தயன் நீதாேன
என்றான். 39அதற்குப் பவுல்: நான் சலிசயா
நாட்டிலுள்ள புகழ்ெபற்ற தர்சு பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்த யூதன்; மக்களுடேன ேபசுவதற்கு
எனக்கு அனுமத தரேவண்டும் என்று
உம்ைம ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
40 அவன் அனுமத அளித்தேபாது, பவுல்
படிகளின்ேமல் நன்று மக்கைளப் பார்த்து
அைமதயாக இருக்கச்ெசால்லி ைகைய
அைசத்தான்; மிகுந்த அைமத உண்டானது;
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அப்ெபாழுது அவன் எபெரய ெமாழிய ேல
ேபசத்ெதாடங்கனான்.

அத்த யாயம் 22
1 சேகாதரர்கேள, ெபரிேயார்கேள,

நான் இப்ெபாழுது உங்களுக்குச்
ெசால்லப்ேபாக ற நயாயங்கைள
கவனித்துக் ேகளுங்கள் என்றான்.
2 அவன் எபெரய ெமாழிய ேல தங்கேளாடு
ேபசுக றைத அவர்கள் ேகட்டெபாழுது,
மிகவும் அைமதயாக இருந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவன்: 3 நான் யூதன்,
சலிசயா நாட்டிலுள்ள தர்சு பட்டணத்த ேல
ப றந்து, இந்த நகரத்த ேல கமாலிேயலின்
பாதத்தருேக வளர்ந்து, முன்ேனார்களுைடய
ேவதப ரமாணத்தன்படிேய த ட்டமாக
ேபாத க்கப்பட்டு, இன்ைறயதனம்
நீங்கெளல்ேலாரும் ேதவைனக்குறத்து
ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக
இருக்க றதுேபால நானும் ைவராக்கயம்
உள்ளவனாக இருந்ேதன். 4 நான் இந்த
மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும் ப டித்து, சைறச்சாைலகளில்
ஒப்பைடத்து, மரணம் ஏற்படும்வைர
துன்பப்படுத்த ேனன். 5 அதற்கு
ப ரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்கள்
அைனவரும் சாட்ச ெகாடுப்பார்கள்; அவர்கள்
ைகயனாேல நான் சேகாதரர்களுக்கு
கடிதங்கைளவாங்க க்ெகாண்டு,தமஸ்குவல்
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இருக்கறவர்கைளத் தண்டிப்பதற்கு,
அவர்கைளக் ைகதுெசய்து, எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டு வருவதற்காக அங்குப்ேபாேனன்.
6 அப்படி நான் புறப்பட்டுப் ேபாகும் வழியல்
தமஸ்குவற்கு அருகல், மத்தயான
ேநரத்த ேல, த டீெரன்று வானத்தலிருந்து
ெபரிய ெவளிச்சம் உண்டாக , என்ைனச்
சுற்ற ப் ப ரகாச த்தது. 7 நான் தைரய ேல
வழுந்ேதன். அந்தேநரத்தல்: சவுேல, சவுேல,
நீ என்ைன ஏன் துன்பப்படுத்துகறாய்
என்று என்னுடேன ேபசுக ற ஒரு
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 8 அதற்கு நான்:
ஆண்டவேர, நீர் யார் என்ேறன். அவர்: நீ
துன்பப்படுத்துகற நசேரயனாகய இேயசு
நாேன என்றார். 9அச்சமயம் என்னுடேனகூட
இருந்தவர்கள் அந்த ெவளிச்சத்ைதக்
கண்டு, பயந்துவ ட்டார்கள்; என்னுடேன
ேபசனவருைடய சத்தத்ைதேயா அவர்கள்
ேகட்கவல்ைல. 10 அப்ெபாழுது நான்:
ஆண்டவேர, நான் என்னெசய்யேவண்டும்
என்ேறன். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ
எழுந்து, தமஸ்குவற்குப் ேபா; அங்ேக
நீ ெசய்யேவண்டியெதல்லாம் உனக்குச்
ெசால்லப்படும் என்றார். 11 அந்த
ஒளியன் மிகுதயனாேல நான்
பார்ைவைய இழந்துேபானதனால்,
என்ேனாடிருந்தவர்களின் உதவயால்
வழிநடத்தப்பட்டு தமஸ்குவற்கு வந்ேதன்.
12 அப்ெபாழுது ேவதப ரமாணத்தன்படிேய
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பக்தயுள்ளவனும், அங்ேக குடியருக்க ற
எல்லா யூதர்களாலும் நல்லவெனன்று
ெபயர்ெபற்றவனுமாகய அனனியா
என்பவன், 13 என்னிடத்தல்
வந்துநன்று: சேகாதரனாகய சவுேல,
பார்ைவயைடவாயாக என்றான்; உடேன நான்
பார்ைவயைடந்து, அவைனப் பார்த்ேதன்.
14 அப்ெபாழுது அவன்: நம்முைடய
முன்ேனார்களின் ேதவனின் ச த்தத்ைத
நீ ெதரிந்துெகாள்ளவும், நீதயுள்ளவைர
தரிச க்கவும், அவருைடய உயர்வான
வாய்ெமாழிையக் ேகட்கவும், அவர் உன்ைன
முன்னேம ெதரிந்துெகாண்டார். 15 நீ
பார்த்தைவகைளயும்ேகட்டைவகைளயும்குறத்துச்
எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாக
அவருக்குச் சாட்ச யாக இருப்பாய்.
16 இப்ெபாழுது நீ தாமத க்க றது என்ன?
நீ எழுந்து கர்த்தருைடய நாமத்ைதத்
பணிந்துெகாண்டு, ஞானஸ்நானம் ெபற்று,
உன் பாவங்கள் ேபாகக் கழுவப்படு
என்றான். 17 பன்பு நான் எருசேலமுக்குத்
தரும்பவந்து, ேதவாலயத்த ேல ெஜபம்
ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான்
தரிசனத்த ேல அவைரப் பார்த்ேதன்.
18 அவர் என்ைனப் பார்த்து: நீ
என்ைனக்குறத்துச் ெசால்லும் சாட்சைய
இவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;
ஆகேவ, நீ தாமதம்பண்ணாமல் சீக்க ரமாக
எருசேலைமவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபா என்றார்.
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19 அதற்கு நான்: ஆண்டவேர, உம்மிடத்தல்
வசுவாசமாக இருக்க றவர்கைள
நான் காவலில் ைவத்து ெஜப
ஆலயங்களிேலஅடித்தைதயும், 20உம்முைடய
சாட்ச யாக வாழ்ந்த ஸ்ேதவானுைடய
இரத்தம் ச ந்தப்படுக றேபாது, நானும்
அருேக நன்று, அவைனக் ெகாைல
ெசய்வதற்குச் சம்மத த்து, அவைனக்
ெகாைலெசய்தவர்களின் உைடகைள
பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருந்தைதயும்,இவர்கள்
அற ந்தருக்க றார்கேள என்ேறன். 21 அதற்கு
அவர்: நீ ேபா, நான் உன்ைன ெதாைலவல்
உள்ள யூதரல்லாதவர்களிடத்த ேல
அனுப்புேவன்என்றுெசான்னார் என்றான்.

ேராமக்குடிமகனானபவுல்
22 இந்த வார்த்ைதவைரக்கும் அவன்

ெசால்லுவைத ேகட்டார்கள். பன்பு:
இப்படிப்பட்டவைன பூமியலிருந்து
அகற்றேவண்டும்; இவன்உயேராடிருக்க றது
நயாயமல்ல என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச்
ெசான்னார்கள். 23 இவ்வதமாக அவர்கள்
கூக்குரலிட்டுத்தங்களுைடய ேமலாைடகைள
எற ந்துவ ட்டு, ஆகாயத்த ேல புழுதையத்
தூற்றக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, 24 ேராம
அத பத அவைனக் ேகாட்ைடக்குள்ேள
ெகாண்டுவரும்படி ஆைணயட்டு,
அவர்கள் அவனுக்கு வேராதமாக
இப்படிக் கூக்குரலிடுகறக் காரணத்ைத
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ெதரிந்துெகாள்ளும்படிக்கு அவைன
சாட்ைடயனால் அடித்து வ சாரிக்கச்
ெசான்னான். 25 அதன்படி அவர்கள்
அவைனக் கயற்றால் இருகக் கட்டும்ேபாது,
பவுல் அருகல் நன்ற நூற்றுக்கு
அத பதையப் பார்த்து: ேராமனும்
நயாயம் வ சாரிக்கப்படாதவனுமாக
இருக்க ற மனிதைன அடிக்க றது
உங்களுக்கு நயாயமா? என்றான்.
26 நூற்றுக்கு அத பத அைதக்ேகட்டு,
ேராம அத பதய டத்தல்ேபாய், அைத
அறவத்து: நீர் ெசய்யப்ேபாக றைதக்குற த்து
எச்சரிக்ைகயாக இரும்; இந்த மனிதன்
ேராமன் என்றான். 27 இைத அறந்த
ேசனாத பத பவுலிடத்தல்வந்து: நீ ேராமனா?
எனக்குச் ெசால் என்றான். அதற்கு அவன்:
நான் ேராமன்தான் என்றான். 28 ேராம
அத பத அவைனப் பார்த்து: நான் அதக
பணம் ெகாடுத்து இந்த ேராம உரிைமைய
சம்பாத த்ேதன் என்றான். அதற்குப்
பவுல்: நாேனா ேராமக் குடிமகனாகப்
ப றந்ேதன் என்றான். 29 அவைன அடித்து
வ சாரிக்கும்படி ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள்
உடேன அவைனவட்டுவ ட்டார்கள். ேராம
அத பத அவன் ேராமெனன்று அறந்து,
அவைனக்கட்டியதற்காகப் பயந்தான்.

ஆேலாசைனச் சங்கத்தல்பவுல்
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30 பவுலின்ேமல் யூதர்களாேல
ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்றம் இன்னெதன்று
ந ச்சயமாக அறயவரும்ப , அவன்
அடுத்தநாளிேல அவைன வடுவத்து,
ப ரதான ஆசாரியர்கைளயும் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனர்கள் அைனவைரயும்
கூடிவரும்படி ஆைணயட்டு, அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவர்களுக்கு
முன்பாக நறுத்தனான்.

அத்த யாயம் 23
1 பவுல் ஆேலாசைனச் சங்கத்தனைர

உற்றுப்பார்த்து: சேகாதரர்கேள,
இந்தநாள்வைர எல்லா வஷயங்களிலும்
நான்நல்மனச்சாட்ச ேயாடுேதவனுக்குமுன்பாக
நடந்துவந்ேதன் என்று ெசான்னான்.
2 அப்ெபாழுது ப ரதான ஆசாரியனாகய
அனனியா அவனுக்கு அருகல்
நன்றவர்கைளப் பார்த்து: இவன் வாயல்
அடியுங்கள் என்று கட்டைளய ட்டான்.
3 அப்ெபாழுது பவுல் அவைனப்
பார்த்து: ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட
சுவேர, ேதவன் உம்ைம அடிப்பார்;
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி என்ைன
நயாயம் வ சாரிக்க உட்கார்ந்தருக்க ற
நீர் ந யாயப ரமாணத்தற்கு வ ேராதமாக
என்ைன அடிக்கச்ெசால்லலாமா என்றான்.
4 அருகல் நன்றவர்கள்: ேதவனுைடய
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ப ரதான ஆசாரியைர அவமத த்துப்
ேபசலாமா என்றார்கள். 5 அதற்குப்
பவுல்: சேகாதரர்கேள, இவர் ப ரதான
ஆசாரியெரன்று எனக்குத் ெதரியாது;
உன் மக்களின் தைலவைர குற்றம்
ெசால்லாேத” என்று எழுதயருக்க றேத
என்றான். 6 பன்பு அவர்களில்,
சதுேசயர்கள் ஒரு பகுதயும் பரிேசயர்கள்
ஒரு பகுதயுமாக இருக்க றார்கெளன்று
பவுல் அறந்து: சேகாதரர்கேள, நான்
பரிேசயனும் பரிேசயனுைடய மகனுமாக
இருக்க ேறன். மரித்தவர்களுைடய
உய ர்த்ெதழுதைலப்பற்றயநம்ப க்ைகையக்குறத்து
நான் நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக ேறன்
என்று ஆேலாசைனச் சங்கத்த ேல
சத்தமிட்டுச் ெசான்னான். 7 அவன்
இப்படிச் ெசான்னேபாது, பரிேசயர்களுக்கும்
சதுேசயர்களுக்கும் வாக்குவாதமுண்டாக ;
கூட்டம் இரண்டாகப் ப ரிந்தது.
8ஏெனன்றால், சதுேசயர்கள் உய ர்த்ெதழுதல்
இல்ைலெயன்றும், ேதவதூதனும் ஆவயும்
இல்ைலெயன்றும் ெசால்லுகறார்கள்.
பரிேசயர்கேளா அவ்வ ரண்டும் உண்ெடன்று
ஒப்புக்ெகாள்ளுகறார்கள். 9 இதனாேல
மிகுந்த இைரச்சல் உண்டானது. பரிேசய
சமயத்தாரான ேவதபண்டிதர்களில்
சலர் எழுந்து: இந்த மனிதனிடத்தல்
ஒரு தவைறயும் காணவல்ைல; ஒரு
ஆவ அல்லது ஒரு ேதவதூதன்
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இவனுடேன ேபசனதுண்டானால், நாம்
ேதவனுடேன சண்ைடயடுவது தகாது
என்று வாதாடினார்கள். 10 அதகமாக
கலவரம் உண்டானேபாது, பவுல்
அவர்களால் பீறுண்டுேபாவாெனன்று
ேராம அத பத பயந்து, ேபார்வீரர்கள்ேபாய்,
அவைன அவர்கள் நடுவலிருந்து அகற்ற
ேகாட்ைடக்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
கட்டைளய ட்டான். 11அன்றுஇரவ ேல கர்த்தர்
பவுலின் அருேக நன்று: பவுேல, ைதரியமாக
இரு; நீ என்ைனக்குறத்து எருசேலமிேல
சாட்ச ெகாடுத்ததுேபால ேராமாவலும் சாட்ச
ெகாடுக்கேவண்டும்என்றார்.

பவுலுக்குஎத ரானசத
12 வடியற்காலமானேபாது,

யூதர்களில் சலர் கூடி, தாங்கள்
பவுைலக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும்
புச ப்பதும் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று
சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். 13 இப்படிச்
சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டவர்கள்
நாற்பதுேபருக்கு அதகமாக இருந்தார்கள்.
14 அவர்கள் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தலும்
மூப்பர்களிடத்தலும்ேபாய்: நாங்கள்
பவுைலக் ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும்
ஒன்றும் புச ப்பதல்ைலெயன்று
உறுதயான சபதம் ெசய்துெகாண்ேடாம்.
15 ஆகேவ, நீங்கள் ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனேராடு கூடப்ேபாய், அவனுைடய
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காரியத்ைத மிக சரியாக வ சாரிக்க
வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால ேராம
அத பத க்குக் காண்பத்து, அவர்
நாைளக்கு அவைன உங்களிடம்
அைழத்துக்ெகாண்டுவரும்படி அவரிடத்தல்
ேகட்பீர்களாக. அவன் அருகல்
வருகறதற்குள்ேள நாங்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்ய ஆயத்தமாக இருப்ேபாம்
என்றார்கள். 16 இந்த சத த்த ட்டத்ைத
பவுலினுைடய சேகாதரியன் மகன்
ேகள்வப்பட்டு, ேகாட்ைடக்குள்ேளேபாய்,
பவுலுக்குத் ெதரிவ த்தான். 17 அப்ெபாழுது
பவுல் நூற்றுக்கு அத பத களில்
ஒருவைன அைழத்து, இந்த வாலிபைன
ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாம்; அவரிடத்தல்
இவன் ெசால்லேவண்டிய ஒரு ெசய்த
உண்டு என்றான். 18 அப்படிேய அவன்
இவைன ேராம அத பதயனிடத்த ற்குக்
கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்: காவலில்
ைவக்கப்பட்டிருக்க ற பவுல் என்ைன
அைழத்து, உமக்ெகாரு ெசய்தையச்
ெசால்லேவண்டுெமன்றருக்க ற
இந்த வாலிபைன உம்மிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாகும்படி என்ைனக்
ேகட்டுக்ெகாண்டான் என்றான்.
19 அப்ெபாழுது ேராம அத பத
அவனுைடய ைகையப்ப டித்துத் தனிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்: நீ என்னிடத்தல்
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ெசால்லேவண்டிய ெசய்த என்ன? என்று
ேகட்டான். 20 அதற்கு அவன்: யூதர்கள்
பவுலின் காரியத்ைத மிகச் சரியாக
வ சாரிக்க வருப்பமுள்ளவர்கள்ேபால,
நீர் நாைளக்கு அவைன ஆேலாசைனச்
சங்கத்தனரிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி
உம்ைமேவண்டிக்ெகாள்ளதீர்மானித்தருக்க றார்கள்.
21 நீர் அவர்களுக்குச் சம்மத க்கேவண்டாம்;
அவர்களில் நாற்பதுேபருக்கு
அதகமானவர்கள் அவைனக்
ெகாைலெசய்யும்வைரக்கும் தாங்கள்
உண்பதும் குடிப்பதுமில்ைலெயன்று
சபதம்ெசய்துெகாண்டு, உம்முைடய
உத்தரவுக்காக இப்ெபாழுது
காத்துக்ெகாண்டு ஆயத்தமாக
இருக்க றார்கள் என்றான். 22 அப்ெபாழுது
ேராம அத பத : நீ இைவகைள எனக்குத்
ெதரிவ த்ததாக ஒருவருக்கும் ெசால்லாேத
என்று கட்டைளய ட்டு, வாலிபைன
அனுப்பவ ட்டான்.

பவுல்ெசசரியாவ ற்குஅனுப்பப்படுதல்
23 பன்பு அவன் நூற்றுக்கு அத பத களில்

இரண்டுேபைர அைழத்து, ெசசரியா
பட்டணத்தற்குப் ேபாகும்படி இருநூறு
காலாட்கைளயும், எழுபது குதைர
வீரைரயும், இருநூறு ஈட்டிக்காரர்கைளயும்,
இரவல் மூன்று மணியளவ ேல, ஆயத்தம்
ெசய்யுங்கள் என்றும்; 24 பவுைல ஏற்ற ,
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ேதசாத பதயாகய ேபலிக்ஸினிடத்த ற்குப்
பத்த ரமாகக் ெகாண்டுேபாகும்படிக்கு
குதைரகைள ஆயத்தப்படுத்துங்கெளன்றும்
ெசான்னதுமன்ற , 25 ஒரு கடிதத்ைதயும்
எழுதனான்; அதன் வபரமாவது:
26 கனம்ெபாருந்தய ேதசாத பதயாகய
ேபலிக்ஸ் என்பவருக்குக் கலவுதயுலீசயா
வாழ்த்துதல் ெசால்லி ெதரிவ ப்பது
என்னெவன்றால்: 27 இந்த மனிதைன
யூதர்கள் ப டித்துக் ெகாைலெசய்யப்ேபாக ற
ேநரத்தல், நான் ேபார்வீரர்கேளாடு
கூடப்ேபாய், இவன் ேராமெனன்று
அறந்து, இவைன வடுவத்ேதன்.
28 அவர்கள் இவன்ேமல் சாட்டின
குற்றத்ைத நான் அறயேவண்டுெமன்று
இவைன அவர்கள் ஆேலாசைனச்
சங்கத்த ற்குமுன் ெகாண்டுேபாேனன்.
29 இவன் அவர்களுைடய ேவதத்த ற்கு
அடுத்த காரியங்கைளக்குறத்துக்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவெனன்று
அறந்தேதயல்லாமல், மரணத்தற்காவது
ைகதுெசய்வதற்காவது ஏற்ற குற்றம்
இவனிடத்தல் இல்ைலெயன்று
கண்டற ந்ேதன். 30 யூதர்கள்
இவனுக்கு வேராதமாக சத ேயாசைன
ெசய்க றார்கெளன்று எனக்குத்
ெதரியவந்தேபாது, உடேன இவைன
உம்மிடத்த ற்கு அனுப்ப ேனன்;
குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும் இவனுக்கு
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வேராதமாகச் ெசால்லுகற காரியங்கைள
உமக்கு முன்பாக வந்து ெசால்லும்படி
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்ேடன்.
சுகமாக இருப்பீராக என்ெறழுதனான்.
31 ேபார்வீரர்கள் தங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, பவுைல
அைழத்துக்ெகாண்டு, இரவ ேல
அந்த ப்பத்த ரி ஊருக்குப்ேபாய்,
32 அடுத்தநாளில் குதைரவீரர்கைள
அவனுடேனகூடப் ேபாகும்படி அனுப்பவ ட்டு,
தாங்கள் ேகாட்ைடக்குத் தரும்பனார்கள்.
33 அவர்கள் ெசசரியா பட்டணத்ைத
அைடந்து, கடிதத்ைத ேதசாத பதயனிடத்தல்
ெகாடுத்து, பவுைலயும் அவன் முன்பாக
நறுத்தனார்கள். 34 ேதசாத பத அைத
வாச த்து: எந்த நாட்டாெனன்று ேகட்டு,
சலிசயா நாட்டாெனன்று அறந்தேபாது:
35 உன்ேமல் குற்றஞ்சாட்டுக றவர்களும்
வரும்ேபாது உன் காரியத்ைதத்
த ட்டமாகக் ேகட்ேபன் என்று ெசால்லி,
ஏேராதன் அரண்மைனயேல அவைனக்
காவல்பண்ணும்படிஆைணயட்டான்.

அத்த யாயம் 24
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு

1 ஐந்து நாட்களுக்குப்பன்பு ப ரதான
ஆசாரியனாகய அனனியா மூப்பர்கேளாடும்
ெதர்த்துல்லுஎன்னும்ஒருவழக்கறஞேராடும்
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கூடப்ேபானான், அவர்கள் பவுலுக்கு
எத ராக ேதசாத பதயனிடத்தல் முைறயீடு
ெசய்தார்கள். 2அவன் அைழக்கப்பட்டேபாது,
ெதர்த்துல்லு குற்றஞ்சாட்டத்ெதாடங்க :
3 கனம்ெபாருந்தய ேபலிக்ேஸ, உம்மாேல
நாங்கள் மிகுந்த சமாதான சுகத்ைத
அநுபவக்க றைதயும், உம்முைடய
பராமரிப்பனாேல இந்த ேதசத்தனர்களுக்கு
ச றந்த நன்ைமகள் நடக்க றைதயும்
நாங்கள் எப்ெபாழுதும் எங்கும் மிகுந்த
நன்றயற தலுடேன ஒப்புக்ெகாள்ளுக ேறாம்.
4 உம்ைம நான் அதக ெசாற்களினாேல
வருத்தப்படுத்தாதபடிக்கு, நாங்கள்
சுருக்கமாகச் ெசால்வைத நீர்
ெபாறுைமயாகக் ேகட்கேவண்டுெமன்று
ேவண்டுக ேறன். 5 என்னெவன்றால்,
இந்த மனிதன் ெகாள்ைளேநாயாகவும்,
பூமியலுள்ள அைனத்து யூதர்கள்
நடுவல் கலகம் எழுப்புக றவனாகவும்,
நசேரயருைடய மதகுழப்பத்த ற்கு
தைலவனாகவும் இருக்க றாெனன்று
கண்டற ந்ேதாம். 6இவன் ேதவாலயத்ைதயும்
தீட்டுப்படுத்தப்பார்த்தான். நாங்கள்
இவைனப்ப டித்து எங்களுைடய
ேவதப ரமாணத்தன்படிேய நயாயம்
வ சாரிக்கவரும்பயருந்ேதாம். 7அப்ெபாழுது
இராணுவ அதபத லீசயா வந்து, மிகவும்
துணிகரமாக இவைன எங்களுைடய
ைககளிலிருந்து இழுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
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8 இவன்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துகறவர்கள்
உம்மிடத்தல் வரும்படி கட்டைளய ட்டார்.
இவனிடத்தல் நீர் வ சாரித்தால் நாங்கள்
இவன்ேமல் சுமத்துகற குற்றங்கள்
அைனத்ைதயும் அற ந்துெகாள்ளலாம்
என்றான். 9 யூதர்களும் அதற்கு
சம்மத த்து, இைவகள் உண்ைமதான்
என்றார்கள். 10 பவுல் ேபச ேதசாத பத
அனுமதத்தேபாது, அவன் பதலாக: நீர்
அேநக வருடகாலமாக இந்த நாட்டாருக்கு
நீத பதயாக இருக்க றீர் என்றற ந்து,
நான் என் காரியங்கைளக்குறத்து அதக
ைதரியத்துடன் பதல் ெசால்லுக ேறன்.
11 நான் ெதாழுதுெகாள்ளும்படியாக
எருசேலமுக்குப் ேபானதுமுதல்
இதுவைரக்கும் பன்னிரண்டு நாட்கள்மட்டும்
ஆனெதன்று நீர் அற ந்துெகாள்ளலாம்.
12ேதவாலயத்த ேலநான்ஒருவரிடத்தலாவது
தர்க்கம் ெசய்தைதயும், நான் ெஜப
ஆலயங்களிலாவது பட்டணத்தலாவது
மக்களுக்குள்ேள கலகெமழுப்பனைதயும்,
இவர்கள் பார்த்ததல்ைல. 13 இப்ெபாழுது
என்ேமல் சுமத்துகற குற்றங்கைள
இவர்கள் உம்மிடத்தல் நரூப க்கவும்
முடியாது. 14 உம்மிடத்தல் ஒன்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்; அது
என்னெவன்றால், இவர்கள் மதேபதம்
என்று ெசால்லுகற வழியன்படிேய
எங்களுைடய முன்ேனார்களின்
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ேதவனுக்கு ஆராதைனெசய்து
நயாயப்ப ரமாணத்த ேலயும் தீர்க்கதரிச கள்
புத்தகங்களிேலயும் எழுதயருக்க ற
எல்லாவற்ைறயும் நான் நம்ப ,
15 நீத மான்களும் அநீத மான்களுமாகய
மரித்ேதார் உய ர்த்ெதழுந்தருப்பது
உண்ெடன்று இவர்கள் ேதவனிடத்தல்
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றதுேபால,
நானும் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க ேறன்.
16 இதனால் நான் ேதவனுக்கும்
மனிதர்களுக்கும் முன்பாக எப்ெபாழுதும்
குற்றமற்ற மனச்சாட்சைய உைடயவனாக
இருக்க முயற்ச க்க ேறன். 17 பல
வருடங்களுக்குப்பன்பு நான் என்மக்களுக்கு
நன்ெகாைடப் பணத்ைதக் ெகாடுக்கவும்,
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்தவும் வந்ேதன்.
18 அப்ெபாழுது கூட்டமில்லாமலும்
ஆர்ப்பாட்டமில்லாமலும் ேதவாலயத்த ேல
சுத்த கரிப்பு ெசய்துெகாண்டவனாக
இருந்தேபாது, ஆசயா நாட்டாரான
சல யூதர்கள் என்ைனப் பார்த்தார்கள்.
19 அவர்களுக்கு என்ேபரில் வ ேராதமான
காரியம் ஏதாவது இருந்தால், அவர்கேள
இங்ேக வந்து, உமக்கு முன்பாகக்
குற்றஞ்சுமத்தேவண்டும். 20 நான்
ஆேலாசைனச் சங்கத்தனர்களுக்கு
முன்பாக நன்றேபாது அவர்கள் ஏதாவது
அநயாயத்ைத என்னிடத்தல் கண்டிருந்தால்
இவர்கேள அைதச் ெசால்லட்டும். 21 நான்
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அவர்கள் நடுவல் நன்றேபாது மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழுந்தருப்பைதக்குற த்து, இன்று
உங்களாேல நயாயந்தீர்க்கப்படுக ேறன்
என்று நான் ெசான்ன ஒரு
ெசால்லினிமித்தேமயன்ற ேவெறான்றனிமித்தமும்
குற்றம் காணப்படவல்ைல என்றான்.
22 இந்த மார்க்கத்தன் வஷயங்கைள
ெதளிவாக அற ந்தருந்த ேபலிக்ஸ்
இைவகைளக் ேகட்டெபாழுது: இராணுவ
அதபத லீசயா வரும்ேபாது உங்களுைடய
காரியங்கைளக் கண்டிப்பாய் வ சாரிப்ேபன்
என்று ெசால்லி; 23 பவுைலக் காவலில்
ைவக்கவும், கண்டிப்பல்லாமல் நடத்தவும்,
அவனுக்கு ேசைவெசய்க றதற்கும் அவைனக்
கவனித்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும் வருகற
அவனுைடய மனிதர்களில் ஒருவைரயும்
தைடெசய்யாதருக்கவும் நூறுேபருக்கு
அத பதயானவனுக்கு ஆைணயட்டு,
அவர்கைளக் காத்தருக்கும்படி ெசய்தான்.
24 ச ல நாட்களுக்குப்பன்பு ேபலிக்ஸ்
யூதப் ெபண்ணாகய தன் மைனவ
துருசல்லாளுடேன வந்து, பவுைல
அைழத்து வரச்ெசய்து, க றஸ்துைவப்பற்றும்
வசுவாசத்ைதக்குற த்து அவன்
ெசால்லக்ேகட்டான். 25 அவன்,
நீதையயும், இச்ைசயடக்கத்ைதயும்,
இனிவரும் நயாயத்தீர்ப்ைபக்குற த்துப்
ேபசும்ேபாது, ேபலிக்ஸ் பயமைடந்து:
இப்ெபாழுது நீ ேபாகலாம், எனக்கு
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ேநரம் கைடக்கும்ேபாது உன்ைன
வரவைழப்ேபன் என்றான். 26 ேமலும்,
அவன் பவுைல வடுதைலெசய்யும்படி
தனக்கு அவன் பணங்ெகாடுப்பாெனன்று
நம்ப க்ைகயுள்ளவனாக இருந்தான்;
அதனாேல அவன் அேநகமுைற அவைன
அைழத்து, அவனுடேன ேபசனான்.
27 இரண்டு வருடங்கள் ெசன்றபன்பு
ேபலிக்ஸ் என்பவனுக்குப் பதலாக
ெபார்க்கயுெபஸ்துேதசாத பதயாகவந்தான்;
அப்ெபாழுது ேபலிக்ஸ் யூதர்களுக்கு
நன்ைமெசய்ய வரும்ப பவுைலக் காவலில்
ைவத்துவ ட்டுப்ேபானான்.

அத்த யாயம் 25
ெபஸ்துவுக்குமுன்பாக பவுல்

1 ெபஸ்து என்பவன் நாட்டிற்கு
அத பதயாக வந்து, மூன்று
நாட்களானபன்பு, ெசசரியாவலிருந்து
எருசேலமுக்குப் ேபானான். 2 அப்ெபாழுது
ப ரதான ஆசாரியனும் யூதர்களில்
முதன்ைமயானவர்களும் அவனிடத்தல்
வந்து, பவுலுக்கு வ ேராதமாக
முைறயீடுெசய்து, 3 அவைன
வழிய ேல ெகான்றுேபாடும்படி
சத த்த ட்டம் ெகாண்டவர்களாக,
தங்கள்ேமல் தயவுெசய்து, அவைன
எருசேலமிற்கு அைழக்கேவண்டுெமன்று
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ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். 4 அதற்கு ெபஸ்து
ப ரதயுத்தரமாக: பவுைல ெசசரியாவ ேல
காவல் ெசய்யப்பட்டிருக்க றேத; நானும்
சீக்க ரமாக அங்ேக ேபாக ேறன். 5 ஆகேவ,
உங்களில் முடிந்தவர்கள் கூடவந்து, அந்த
மனிதனிடத்தல் குற்றம் ஏதாவது இருந்தால்,
அந்தக் குற்றத்ைத அவன்ேமல் சுமத்தட்டும்
என்றான். 6 அவன் அவர்களிடத்த ேல
ஏறக்குைறய பத்துநாட்கள் தங்கயருந்து,
பன்பு ெசசரியாவ ற்குப்ேபாய், மறுநாளிேல
நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து, பவுைல
அைழத்துவரும்படி ஆைணயட்டான்.
7 அவன் வந்தேபாது, எருசேலமிலிருந்து
வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்ற நன்று,
தங்களால் நரூப க்கக்கூடாத பல
கடுைமயான குற்றங்கைள அவன்ேமல்
சுமத்தனார்கள். 8 அதற்கு அவன்
பதலாக: நான் யூதர்களுைடய
ேவதப ரமாணத்தற்கும், ேதவாலயத்த ற்கும்,
இராயருக்கும் வ ேராதமாக ஒரு குற்றமும்
ெசய்யவல்ைல என்று ெசான்னான்.
9 அப்ெபாழுது ெபஸ்து யூதர்களுக்கு
உதவெசய்ய வரும்ப , பவுைலப் பார்த்து:
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அந்த இடத்த ேல
இந்தக் காரியங்கைளக்குறத்து எனக்கு
முன்பாக நீத வ சாரிக்கப்பட உனக்குச்
சம்மதமா? என்றான். 10அதற்குப் பவுல்: நான்
இராயருைடய நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக
ந ற்க ேறன்; அதற்கு முன்பாக நான் நீத
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வசாரிக்கப்படேவண்டியவன்; யூதர்களுக்கு
நான் அநயாயம் ஒன்றும் ெசய்யவல்ைல,
அைத நீரும் நன்றாக அற ந்தருக்க றீர்.
11 நான் அநயாயஞ்ெசய்து, மரணத்தற்கு
ஏதுவாக ஏதாவது ெசய்ததுண்டானால், நான்
சாகாதபடிக்கு முைறய டமாட்ேடன். இவர்கள்
என்ேமல் சுமத்துகற குற்றங்கள் முற்றலும்
ெபாய்யானதுமல்லாமல், அவர்களுக்குத்
தயவுெசய்யும்படிக்கு ஒருவரும் என்ைன
அவர்களுக்கு ஒப்பைடக்கக்கூடாது என்று
இராயருக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்க ேறன்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது ெபஸ்து தன்
ஆேலாசைனக்காரர்களுடேன ஆேலாச த்து:
நீ இராயருக்கு ேமல்முைறயீடு ெசய்தாேய;
இராயரிடத்த ற்ேக ேபாகக்கடவாய் என்று
பதல்ெசான்னான்.

ெபஸ்துஅக ரிப்பாேவாடுகலந்துேபசுதல்
13 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, அக ரிப்பா

ராஜாவும் ெபர்னீக்ேகயாளும் ெபஸ்துைவப்
பார்க்கும்படி ெசசரியாவ ற்கு வந்தார்கள்.
14 அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள்
தங்கயருக்கும்ேபாது, ெபஸ்து பவுலின்
சங்கதைய ராஜாவற்குத் ெதரிவ த்து:
ேபலிக்ஸ் காவலில் ைவத்துப்ேபான
ஒரு மனிதன் இருக்கறான். 15 நான்
எருசேலமில் இருந்தேபாது, ப ரதான
ஆசாரியர்களும் யூதர்களுைடய
மூப்பர்களும் அவைனக்குறத்து
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என்னிடத்தல் முைறயீடுெசய்து, அவனுக்கு
எத ராகத் தீர்ப்புெசய்யேவண்டுெமன்று
ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். 16 அவர்களுக்கு
நான் ப ரதயுத்தரமாக: குற்றஞ்சுமத்தப்பட்ட
மனிதன் குற்றஞ்சுமத்தனவர்களுக்கு
ேநராகநன்று, சுமத்தன குற்றத்த ற்குத்
தனக்காக எத ர்வாதம் ெசால்ல அவனுக்கு
வாய்ப்பு கைடப்பதற்கு முன்ேன,
குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் சாதகமாக
அவைன மரணத்தற்கு ஒப்புக்ெகாடுக்க றது
ேராமருக்கு வழக்கமல்ல என்ேறன்.
17 ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக கூடிவந்தேபாது,
நான் ச றதும் தாமதம் ெசய்யாமல்,
மறுநாள் நீத மன்றத்தல் உட்கார்ந்து,
அந்த மனிதைனக் ெகாண்டுவரும்படி
ஆைணயட்ேடன். 18 அப்ெபாழுது
குற்றஞ்சுமத்தனவர்கள் வந்துநன்று, நான்
எண்ணியருந்த குற்றங்களில் ஒன்ைறயும்
அவன்ேமல் சுமத்தாமல், 19 தங்களுைடய
மதத்ைதக்குற த்தும், மரித்துப்ேபான இேயசு
என்னும் ஒருவன்உயேராடிருக்க றாெனன்று
பவுல் சாத த்தைதக்குற த்தும் சல
வவாதத்த ற்குரிய காரியங்கைள அவனுக்கு
வேராதமாகச் ெசான்னார்கள். 20இப்படிப்பட்ட
வவாதத்த ற்குரிய காரியங்கைளக்குறத்து
எனக்குச் சந்ேதகமிருந்தபடியனால்:
நீ எருசேலமுக்குப்ேபாய், அங்ேக
இைவகைளக்குறத்து நீத வ சாரிக்கப்பட
உனக்குச் சம்மதமா என்று ேகட்ேடன்.
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21 அதற்குப் பவுல், தான் இராயருக்கு
முன்பாக நீத வ சாரிக்கப்படும்படி
நறுத்தப்படேவண்டுெமன்றுமுைறய ட்டேபாது,
நான் அவைன இராயனிடத்த ற்கு
அனுப்பும்வைர காவல் ெசய்யும்படி
ஆைணயட்ேடன் என்றான். 22 அப்ெபாழுது
அக ரிப்பா ெபஸ்துைவப் பார்த்து: அந்த
மனிதன் ெசால்லுகறைத நானும் ேகட்க
வருப்பமாக இருக்க ேறன் என்றான். அதற்கு
அவன்: நாைளக்குநீர் ேகட்கலாம் என்றான்.

பவுல்அக ரிப்பாவ டம்அனுப்பப்படுதல்
23 மறுநாளிேல அக ரிப்பாவும்

ெபர்னீக்ேகயாளும் மிகுந்த ஆடம்பரத்துடேன
வந்து பைடத்தைலவர்கேளாடும் பட்டணத்து
தைலவர்கேளாடும் நீத மன்றத்தல்
நுைழந்தார்கள். உடேன ெபஸ்துவனுைடய
ஆைணயன்படி பவுல்அைழத்துவரப்பட்டான்.
24 அப்ெபாழுது ெபஸ்து: அக ரிப்பா
ராஜாேவ, எங்கேளாடுகூட இந்த இடத்தல்
வந்தருக்க றவர்கேள,நீங்கள்காண்கறஇந்த
மனிதைனக்குறத்து யூதமக்கெளல்ேலாரும்
எருசேலமிலும் இந்த இடத்தலும் என்ைன
வருந்த க் ேகட்டுக்ெகாண்டு, இவன் இனி
உய ேராடிருக்க றது சரிய ல்ைல என்று
ெசால்லிச் சத்தமிட்டார்கள். 25 இவன்
மரணத்தற்கு ஏதுவானெதான்ைறயும்
ெசய்யவல்ைலெயன்று நான்
அறந்துெகாண்டதனாலும், இவன்
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தாேன இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு
ெசய்ததனாலும், அவரிடத்தல்
இவைன அனுப்பும்படி தீர்மானித்ேதன்.
26 இவைனக்குறத்து ஆண்டவனுக்கு
எழுதுகறதற்கு உறுதெசய்யப்பட்ட
காரியெமான்றும் எனக்கு புரியவல்ைல.
காவல்பண்ணப்பட்ட ஒருவன் ெசய்த
குற்றங்கைள எடுத்துக்காட்டாமல்
அனுப்புக றது புத்தயீனமான காரியெமன்று
எனக்குத் ேதான்றுகறபடியனாேல,
27 இவைன வசாரித்துக் ேகட்டபன்பு
எழுதேவண்டிய ெசய்த ஏதாவது எனக்கு
புரியும் என்று, இவைன உங்களுக்கு
முன்பாகவும், வேசஷமாக அக ரிப்பா
ராஜாேவ, உமக்கு முன்பாகவும்
ெகாண்டுவந்ேதன்என்றான்.

அத்த யாயம் 26
1 அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நீ

உனக்காகப் ேபச உன்ைனஅனுமதக்க ேறன்
என்றான். அப்ெபாழுது பவுல்
ைகைய நீட்டி, தனக்காக பதல்
ெசால்லத்ெதாடங்கனான். 2 அக ரிப்பா
ராஜாேவ, யூதர்கள் என்ேமல் சுமத்துகற
எல்லாக் காரியங்கைளக்குறத்தும் நான்
இன்ைறக்கு உமக்கு முன்பாக பதல்
ெசால்லப்ேபாக றபடியனாேல என்ைனப்
பாக்கயவான் என்ெறண்ணுகேறன்.
3 வேசஷமாக நீர் யூதர்களுைடய
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எல்லாமுைறைமகைளயும்வவாதங்கைளயும்
அற ந்தவரானதால் அப்படி எண்ணுகேறன்;
ஆகேவ, நான் ெசால்வைதப்
ெபாறுைமேயாடு ேகட்கும்படி உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன். 4 நான் என்
சறுவயது முதற்ெகாண்டு, எருசேலமிேல
என் மக்களுக்குள்ேள இருந்தபடியால்,
ஆரம்பமுதல் நான் நடந்த நடக்ைகைய
யூதெரல்ேலாரும் அற ந்தருக்க றார்கள்.
5 நம்முைடய மார்க்கத்தலுள்ள
மதேவறுபாடுகளில் மிகவும் கண்டிப்பான
ேநரத்த ற்கு ஏற்றபடி பரிேசயனாக
நடந்ேதெனன்று சாட்ச ெசால்ல அவர்களுக்கு
வருப்பமிருந்தால் ெசால்லலாம். 6 ேதவன்
நம்முைடய ப தாக்களுக்கு அருளிச்ெசய்த
வாக்குத்தத்தம் நைறேவறுெமன்கற
நம்ப க்ைகக்காகேவ நான் இப்ெபாழுது
நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக றவனாக
ந ற்க ேறன். 7இரவும் பகலும் இைடவ டாமல்
ஆராதைன ெசய்துவருகற நம்முைடய
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தார்களும் அந்த
வாக்குத்தத்தம் நைறேவறுெமன்று
நம்பயருக்க றார்கள். அக ரிப்பா ராஜாேவ,
அந்த நம்ப க்ைகயனிமித்தேம யூதர்கள்
என்ேமல் குற்றஞ்சுமத்துகறார்கள். 8 ேதவன்
மரித்தவர்கைள எழுப்புக றது நம்பப்படாத
காரியெமன்று நீங்கள் நைனக்கறெதன்ன?
9 முன்ேன நானும் நசேரயனாகய
இேயசுவன் நாமத்த ற்கு எத ராக அேநக
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காரியங்கைளச் ெசய்யேவண்டுெமன்று
நைனத்தருந்ேதன். 10 அப்படிேய நான்
எருசேலமிலும் ெசய்ேதன். நான் ப ரதான
ஆசாரியர்களிடத்தல் அனுமதெபற்று,
பரிசுத்தவான்களில் அேநகைரச்
சைறச்சாைலகளில் அைடத்ேதன்;
அவர்கள் ெகாைலெசய்யப்படும்ேபாது
நானும் சம்மத த்தருந்ேதன். 11 எல்லா
ெஜபஆலயங்களிலும் நான் அவர்கைள
பலமுைறத் தண்டித்து அவதூறு ெசால்லக்
கட்டாயப்படுத்த ேனன்; அவர்கள்
ேபரில் ேகாபெவறெகாண்டவனாக
அந்நயப் பட்டணங்கள்வைரக்கும்
அவர்கைளத் துன்பப்படுத்த ேனன்.
12 இப்படிச் ெசய்துவரும்ேபாது,
நான் ப ரதான ஆசாரியர்களிடத்தல்
அத காரமும் அனுமதயும் ெபற்று,
தமஸ்குவற்குப் ேபாகும்ேபாது, 13 மத்தயான
ேநரத்தல், ராஜாேவ, நான் வழிய ேல
சூரியனுைடய ப ரகாசத்தலும் அதகமான
ஒளி வானத்தலிருந்து என்ைனயும்
என்னுடேனகூடப்பயணம்ெசய்தவர்கைளயும்
சுற்ற ப் ப ரகாச க்கக்கண்ேடன்.
14 நாங்கெளல்ேலாரும் தைரய ேல
வழுந்தேபாது: சவுேல, சவுேல, நீ ஏன்
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறாய்? முள்ளில்
உைதக்க றது உனக்குக் கடினம் என்று
எபெரயு ெமாழிய ேல என்னுடேன ேபசுக ற
ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். 15 அப்ெபாழுது
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நான்: ஆண்டவேர, நீர் யார்? என்ேறன்.
அதற்கு அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகற
இேயசு நாேன. 16 இப்ெபாழுது நீ எழுந்து,
காலூன்ற நல். நீ பார்த்தைவகைளயும்
நான் உனக்குத் தரிசனமாக க்
காண்பக்கப்ேபாக றைவகைளயும்குறத்து
உன்ைன ஊழியக்காரனாகவும்
சாட்ச யாகவும் ஏற்படுத்துகறதற்காக
உனக்குக் காட்ச யளித்ேதன். 17 உன்
ெசாந்த மக்களிடத்தலிருந்தும் அந்நய
மக்களிடத்தலிருந்தும் உன்ைன
வடுதைலயாக்க , 18 அவர்கள்
என்ைனப் பற்றும் வசுவாசத்தனாேல
பாவமன்னிப்ைபயும்,பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய
உரிைமப்பங்ைகயும்ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படியாக,
அவர்கள்இருைளவட்டுஒளியனிடத்த ற்கும்,
சாத்தானுைடய அதகாரத்ைதவ ட்டு
ேதவனிடத்த ற்கும் தரும்பும்படிக்கு நீ
அவர்களுைடய கண்கைளத் தறப்பதற்காக,
இப்ெபாழுது உன்ைன அவர்களிடத்த ற்கு
அனுப்புக ேறன் என்றார். 19 ஆகேவ,
அக ரிப்பா ராஜாேவ, நான் அந்தப்
பரமதரிசனத்த ற்குக் கீழப்படியாதவனாக
இருக்கவல்ைல. 20 முன்பு
தமஸ்குவலும் எருசேலமிலும் யூேதயா
நாெடங்குமுள்ளவர்களிடத்தலும், பன்பு
யூதரல்லாேதார்களிடத்தலும் நான் ேபாய்,
அவர்கள் ேதவனிடத்த ற்கு மனம்தரும்ப
குணப்படவும், மனம்தரும்புவதற்ேகற்ற
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ெசயல்கைளச் ெசய்யவும் ேவண்டுெமன்று
அறவத்ேதன். 21 இதனிமித்தேம யூதர்கள்
ேதவாலயத்த ேல என்ைனப் ப டித்துக்
ெகாைலெசய்ய முயற்ச ெசய்தார்கள்.
22 ஆனாலும் ேதவ உதவையப்
ெபற்று, நான் இந்த நாள்வைர
ச ற ேயார்களுக்கும் ெபரிேயார்களுக்கும்
சாட்ச ெசால்லிவருக ேறன்.
23 தீர்க்கதரிச களும் ேமாேசயும் முன்னேம
ெசால்லியருந்தபடிேய, க றஸ்து
பாடுபடேவண்டியெதன்றும், மரித்ேதார்
உய ர்த்ெதழுதலில் அவர் முதல்வராக ,
ெசாந்த மக்களுக்கும் அந்நய மக்களுக்கும்
ஒளிைய ெவளிப்படுத்துகறவெரன்றும்
ெசால்லுக ேறேனயன்ற , ேவெறான்ைறயும்
நான் ெசால்லுகறதல்ைல என்றான்.
24 இவ்வதமாக அவன் தனக்காக
பதல்ெசால்லும்ேபாது, ெபஸ்து மிகவும்
சத்தமாக: பவுேல, நீ உலறுகறாய், அதகக்
கல்வ உனக்குப் பய த்தயமுண்டாக்குகறது
என்றான். 25 அதற்கு அவன்:
கனம்ெபாருந்தய ெபஸ்துேவ, நான்
பய த்தயக்காரனல்ல, சத்தயமும்
சுயபுத்த ேயாடு வார்த்ைதகைளப்
ேபசுக ேறன். 26 இந்தச் ெசய்த கைள
ராஜா அற ந்தருக்க றார்; ஆகேவ,
ைதரியமாக அவருக்கு முன்பாகப்
ேபசுக ேறன்; இைவகளில் ஒன்றும்
அவருக்கு மைறவானதல்லெவன்று
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நைனக்க ேறன்; இது ஒரு பக்கம் நடந்த
காரியமல்ல. 27 அக ரிப்பா ராஜாேவ,
தீர்க்கதரிச கைள நம்புக றீரா? நம்புக றீர்
என்று அற ேவன் என்றான். 28 அப்ெபாழுது
அக ரிப்பா பவுைலப் பார்த்து: நான்
கறஸ்தவனாக றதற்குக் ெகாஞ்சங்குைறய
நீ என்ைனச் சம்மத க்கச் ெசய்க றாய்
என்றான். 29அதற்குப்பவுல்: நீர்மாத்த ரமல்ல,
இன்று என் வசனத்ைதக் ேகட்க ற
அைனவரும், ெகாஞ்சங்குைறயமட்டும்
அல்ல, இந்தக் கட்டுகள்தவ ர, முழுவதும்
என்ைனப்ேபாலாகும்படி ேதவைன
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன் என்றான்.
30 இைவகைள அவன் ெசான்னேபாது,
ராஜாவும் ேதசாத பதயும் ெபர்னீக்ேகயாளும்
அவர்கேளாடு உட்கார்ந்தருந்தவர்களும்
எழுந்து, 31 தனிேயேபாய்: இந்த மனிதன்
மரணத்தற்காவது கட்டுகளுக்காவது
தகுதயானதுஎைதயும்ெசய்யவல்ைலஎன்று
தங்களுக்குள்ேள ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
32 அக ரிப்பா ெபஸ்துைவப் பார்த்து: இந்த
மனிதன் இராயனுக்கு ேமல்முைறயீடு
ெசய்யாதருந்தானானால், இவைன
வடுதைலெசய்யமுடியும்என்றான்.

அத்த யாயம் 27

பவுலின்ேராமப் பயணம்
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1நாங்கள்இத்தாலியா ேதசத்த ற்குக்கப்பல்
ஏற ப்ேபாகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டேபாது,
பவுைலயும் காவலில் ைவக்கப்பட்டிருந்த
ேவறுசலைரயும் அகுஸ்து பைடையச் ேசர்ந்த
யூலியுஎன்னும்ெபயர்ெகாண்டநூறுேபருக்கு
தைலவனிடத்தல் ஒப்புவத்தார்கள்.
2 அத ரமித்த யம் ஊர்க்கப்பலில் நாங்கள்
ஏற , ஆசயா நாட்டு வழிையப டித்துப்
ேபாகேவண்டுெமன்று நைனத்துப்
புறப்பட்ேடாம். மக்ெகேதானியா ேதசத்துத்
ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தானாகய
அரிஸ்தர்க்கு எங்களுடேனகூட இருந்தான்.
3 மறுநாள் சீேதான் துைறமுகம்
வந்துேசர்ந்ேதாம். யூலியு பவுைல அன்பாக
நடப்ப த்து, அவன் தன் நண்பர்களிடத்த ேல
ேபாய் உபசரிக்கப்படும்படிக்கு உத்தரவு
ெகாடுத்தான். 4அந்தஇடத்ைதவ ட்டுநாங்கள்
புறப்பட்டு, எத ர்க்காற்றாயருந்தபடியனால்,
சீப்புரு தீவன் ஓரமாகப் பயணம்
ெசய்ேதாம் 5 பன்பு சலிசயா பம்பலியா
நாடுகளின் கடல்வழியாக பயணித்து,
லீசயா நாட்டு மீறாப்பட்டணத்தல்
ேசர்ந்ேதாம். 6 இத்தாலியாவற்குப் ேபாக ற
அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக் கப்பைல,
நூறுேபருக்கு தைலவன் அங்ேக பார்த்து,
எங்கைள அதல் ஏற்றனான். 7 காற்று
எங்கைளத் தடுத்தபடியனாேல, நாங்கள்
அேநகநாட்கள் ெமதுவாய்ச் ெசன்று,
வருத்தத்ேதாடு கனீது பட்டணத்தற்கு
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எத ேர வந்து, சல்ேமாேன ஊருக்கு
எத ராய்க் க ேரத்தாதீவன் ஓரமாகப் பயணம்
ெசய்ேதாம். 8 அைத வருத்தத்ேதாடு
கடந்து, நல்ல துைறமுகம் என்னப்பட்ட
ஒரு இடத்த ற்கு வந்ேதாம்; லேசயபட்டணம்
அதற்கு அருகல் இருந்தது. 9 ெவகுகாலம்
ெசன்று, உபவாசநாளும் முடிந்து
ேபானபடியனாேல, இனிக் கப்பல் பயணம்
ெசய்க றது ஆபத்தாக இருக்குெமன்று,
பவுல் அவர்கைள ேநாக்க : 10 மனிதர்கேள,
இந்த பயணத்தனாேல ெபாருட்களுக்கும்,
கப்பலுக்கும் மாத்த ரமல்ல, நம்முைடய
உயருக்கும் வருத்தமும், மிகுந்த ேசதமும்
உண்டாயருக்குெமன்று காண்க ேறன்
என்று ெசால்லி அவர்கைள எச்சரித்தான்.
11 நூறுேபருக்குத் தைலவன் பவுலினால்
ெசால்லப்பட்டைவகைளவ ட மாலுமிையயும்
கப்பல் ெசாந்தக்காரர்கைளயும் அதகமாக
நம்பனான். 12 அந்தத் துைறமுகம்
மைழகாலத்த ேல தங்குவதற்கு வசதயாக
இல்லாததனால், அந்த இடத்ைதவ ட்டுத்
ெதன்ேமற்ைகயும் வடேமற்ைகயும்
ேநாக்கயருக்கும் க ேரத்தா தீவலுள்ள
துைறமுகமாகயேபனிக்ஸ்என்னும்இடத்தல்
ேசரக்கூடுமானால் ேசர்ந்து, மைழகாலத்தல்
தங்கும்படி அேநகம்ேபர் ஆேலாசைன
ெசான்னார்கள்.

புயல்
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13 ெதன்றல் ெமதுவாக வீசனபடியால்,
தாங்கள் ேவண்டிக்ெகாண்டது
ைககூடிவந்தெதன்று எண்ணி,
அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு
க ேரத்தா தீவற்கு அருகல்
ெசன்றார்கள். 14 ெகாஞ்சேநரத்த ற்குள்ேள
யூேராக்கலிேதான் என்னும் கடுங்காற்று
அதல் ேமாத ற்று. 15 கப்பல் அதல்
அகப்பட்டுக்ெகாண்டு, காற்றுக்கு
எத ர்த்துப்ேபாகக்கூடாதபடியனால் காற்றன்
ேபாக்க ேல ெகாண்டுேபாகப்பட்ேடாம்.
16அப்படிக் கலவுதா என்னப்பட்ட ஒரு சன்ன
தீவன் அருகல் ேபாகும்ேபாது ெவகுேநரம்
ேபாராடி படைக ைகப்பற்ற ேனாம்.
17 அைத அவர்கள் தூக்கெயடுத்தப்பன்பு,
கயற்றனால் கப்பைலச் சுற்ற க் கட்டி,
புைத மணலிேல வழுேவாெமன்று
பயந்து, பாய்கைள இறக்க , இவ்வதமாகக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள். 18 ேமலும்
ெபருங்காற்றுமைழயல் நாங்கள் மிகவும்
அவத ப்பட்டபடியனால் மறுநாளில் சல
ெபாருட்கைள கடலில் எற ந்தார்கள்.
19 மூன்றாம்நாளிேல கப்பலின் கருவகைள
எங்களுைடய ைககளினாேல எடுத்து கடலில்
வீச ேனாம் 20 அேநகநாளாகச் சூரியனாவது
நட்சத்த ரங்களாவது காணப்படாமல்,
மிகுந்த ெபருங்காற்றுமைழயும் அடித்துக்
ெகாண்டிருந்தபடியனால், இனித்
தப்ப ப்பைழப்ேபாெமன்னும் நம்ப க்ைக
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முழுைமயும் இல்லாமல்ேபானது.
21 அேநகநாட்கள் அவர்கள் சாப்ப டாமல்
இருந்தேபாது, பவுல் அவர்கள் நடுவ ேல
நன்று: மனிதர்கேள, இந்த வருத்தமும்
ேசதமும்வராதபடிக்குஎன்ெசால்ைலக்ேகட்டு,
க ேரத்தாதீைவவ ட்டுப்புறப்படாமல்
இருக்கேவண்டியதாயருந்தது. 22 ஆனாலும்
மனதல் உறுதயுள்ளவர்களாக
இருங்கெளன்று இப்ெபாழுது
உங்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லுக ேறன்.
கப்பற்ேசதேமயல்லாமல் உங்களில்
ஒருவனுக்கும் உய ர்ேசதம் வராது.
23 ஏெனன்றால், என்ைன ஆட்ெகாண்டவரும்
நான் வணங்குகறவருமான ேதவனுைடய
தூதனானவன் இந்த இரவ ேல
என்னிடத்தல் வந்துநன்று: 24 பவுேல,
பயப்படாேத, நீ இராயனுக்கு முன்பாக
ந ற்கேவண்டும், இேதா, உன்னுடேனகூட
பயணம் பண்ணுகற அைனவைரயும்
ேதவன் உனக்கு தயவுபண்ணினார்
என்றான். 25 ஆகேவ, மனிதர்கேள,
மனதல் உறுதயுள்ளவர்களாக இருங்கள்.
எனக்குச் ெசால்லப்பட்டபடிேய நடக்கும்
என்று ேதவனிடத்தல் நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ேறன். 26ஆனாலும் நாம் ஒரு தீவ ேல
வழேவண்டியதாயருக்கும்என்றான்.

கப்பல் ேசதம்
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27 பதனான்காம் இராத்த ரியானேபாது,
நாங்கள் ஆத ரியாக் கடலிேல
அைலக்கழிக்கப்பட்டுப் ேபாகும்ேபாது, நடு
இராத்த ரிய ேல கப்பலாட்களுக்கு ஒரு
கைர ெநருங்கவருகறதாகத் ேதான்றயது.
28 உடேன அவர்கள் நங்கூரம்வ ட்டுப்
பார்த்தேபாது இருபது அடி ஆழம் என்று
கண்டார்கள்; ச றதுதூரம் ேபானெபாழுது,
மறுபடியும் நங்கூரம்வ ட்டுப் பார்த்தேபாது
பதைனந்து அடி ஆழம் என்று கண்டார்கள்.
29 பாைறய டங்களில் வழுேவாெமன்று
பயந்து, பன் பகுதயலிருந்து நாலு
நங்கூரங்கைளப்ேபாட்டு, எப்ேபாது
ெபாழுதுவடியுேமா என்றருந்தார்கள்.
30 அப்ெபாழுது கப்பலாட்கள் கப்பைலவ ட்டு
ஓடிப்ேபாக வைகேதடி, முன்பகுதயலிருந்து
நங்கூரங்கைளப் ேபாடப்ேபாக றதுேபால
படைக கடலில் இறக்கும்ேபாது,
31 பவுல் நூறுேபருக்கு தைலவைனயும்,
ேபார்வீரர்கைளயும் ேநாக்க : இவர்கள்
கப்பலில் இல்லாவ ட்டால் நீங்கள்
தப்ப ப் பைழக்கமாட்டீர்கள் என்றான்.
32 அப்ெபாழுது, ேபார்வீரர்கள் படகன்
கயறுகைள அறுத்து, அைதக் கீேழ
வழவ ட்டார்கள். 33 ெபாழுதுவடியும்ேபாது
எல்ேலாரும் சாப்படும்படி பவுல்
அவர்களுக்குத் ைதரியஞ்ெசால்லி: நீங்கள்
இன்று பதனாலுநாட்களாக ஒன்றும்
சாப்ப டாமல் பட்டினியாக இருக்க றீர்கள்.
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34 ஆகேவ, சாப்படும்படி உங்கைள
ேவண்டிக்ெகாள்ளுக ேறன், நீங்கள் தப்ப ப்
பைழப்பதற்கு அது உதவயாக இருக்கும்;
உங்களுைடய தைலயலிருந்து ஒரு
முடியும் வழாது என்றான். 35 இப்படிச்
ெசால்லி. அப்பத்ைத எடுத்து, ேதவைன
ஸ்ேதாத்தரித்து, அைதப் ப ட்டுச் சாப்ப டத்
ெதாடங்கனான். 36அப்ெபாழுது எல்ேலாரும்
ைதரியப்பட்டு சாப்ப ட்டார்கள். 37 கப்பலில்
இருநூற்று எழுபத்தாறுேபர் இருந்ேதாம்.
38 தருப்தயாக சாப்ப ட்டபன்பு அவர்கள்
ேகாதுைமையக் கடலிேல ேபாட்டு,
கப்பலின் பாரத்ைதக் குைறத்தார்கள்.
39 ெபாழுதுவடிந்தபன்பு, எந்த இடம்
என்று அறயாதருந்தார்கள். அப்ெபாழுது
சமமான கைரயுள்ள ஒரு துைறமுகத்ைத
அவர்கள் பார்த்து; கூடுமானால் அதற்குள்
கப்பைலேயாட்ட ேயாசைனயாக இருந்து,
40 நங்கூரங்கைள அறுத்துக் கடலிேல
வ ட்டுவ ட்டு, சுக்கான்களுைடய கட்டுகைளத்
தளரவ ட்டு, ெபரும்பாையக் காற்று
முகமாக வ ரித்து, கைரக்கு ேநராகப்ேபாய்,
41 இருபுறமும் கடல் ேமாத ய ஒரு
இடத்த ேல கப்பைல நறுத்தனார்கள்;
முன்பகுத ஊன்ற அைசயாமலிருந்தது,
பன் பாகங்கள் அைலகளுைடய
பலத்தனால் உைடந்துேபானது.
42அப்ெபாழுதுகாவல்பண்ணப்பட்டவர்களில்
ஒருவனும் நீந்த ஓடிப்ேபாகாதபடிக்கு
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அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடேவண்டுெமன்று
ேபார்வீரர்கள் ேயாசைனயாக இருந்தார்கள்.
43 நூறுேபருக்குத் தைலவன் பவுைலக்
காப்பாற்ற மனதாயருந்து, அவர்களுைடய
ேயாசைனையத் தடுத்து, நீந்தத்தக்கவர்கள்
முந்த க் கடலில் வழுந்து கைரேயறவும்,
44 மற்றவர்களில் சலர் பலைககள்ேமலும்,
ச லர் கப்பலின் உைடந்த துண்டுகள்ேமல்
உட்கார்ந்து கைரேயறவும் கட்டைளய ட்டான்;
இவ்வதமாக எல்ேலாரும் தப்ப க்
கைரேசர்ந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 28
ெமலித்தாவல்கைரேசர்தல்

1நாங்கள்தப்ப க்கைரையச்ேசர்ந்தப்பன்பு,
அந்தத் தீவன் ெபயர் ெமலித்தா என்று
அறந்ேதாம். 2 அறமுகமில்லாத அந்தத்
தீவன் மக்கள் எங்களுக்குப் பாராட்டின
அன்பு ெகாஞ்சமல்ல. அந்த ேநரத்த ேல
ப டித்தருந்த மைழக்காகவும்குளிருக்காகவும்
அவர்கள் ெநருப்ைப மூட்டி, எங்கள்
அைனவைரயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டார்கள்.
3 பவுல் சல வறகுகைள வாரி அந்த
ெநருப்பன்ேமல் ேபாடும்ேபாது, ஒரு
வ ரியன்பாம்பு ெவப்பம் தாங்காமல்
ெவளிேய வந்து அவனுைடய ைகையக்
கவ்வக்ெகாண்டது. 4 வ ரியன்பாம்பு அவன்
ைகய ேல ெதாங்குகறைத அறமுகமில்லாத
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அந்தத் தீவன் மக்கள் கண்டேபாது, இந்த
மனிதன் ெகாைலபாதகன், இதற்குச்
சந்ேதகமில்ைல; இவன் கடலிலிருந்து
தப்பவந்தும், பழியானதுஇவைனப்பைழக்க
வ டவல்ைல என்று தங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அவன் அந்த
வ ரியன்பாம்ைபதீய ேலஉதற ப்ேபாட்டு,ஒரு
தீங்கும் அைடயாதருந்தான். 6 அவனுக்கு
வீக்கங்ெகாண்டு, அல்லது அவன்
உடனடியாக வழுந்து சாவாெனன்று
அவர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
ெநடுேநரமாகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தும்,
ஒரு ேசதமும் அவனுக்கு வராதைதக்
கண்டேபாது, தங்களுைடய எண்ணத்ைத
மாற்ற , அவர் ஒரு ெதய்வம் என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 7 தீவற்கு
முதலாளியாக ய புபலியு என்னும்
ெபயர்ெகாண்டவனுைடய நலங்கள்
அந்த இடத்த ற்கு அருகல் இருந்தது;
அவன் எங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு,
மூன்று நாட்கள் அன்ேபாடு உபசரித்தான்.
8 புபலியுவனுைடய தகப்பன் காய்ச்சலாலும்
இரத்த ேபதயனாலும் வயாத ப்பட்டு
க டந்தான்; பவுல் அவனிடத்த ற்குப்ேபாய்
ெஜபம்பண்ணி, அவன்ேமல் கரங்கைள
ைவத்து, அவைனக் குணமாக்கனான்.
9 இது நடந்தபன்பு, தீவ ேல இருந்த
மற்ற வயாத க்காரர்களும் வந்து
குணமாக்கப்பட்டார்கள். 10 அவர்கள்
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எங்களுக்கு அதக மரியாைத ெசய்து,
நாங்கள் கப்பல் ஏற ப்ேபாக றேபாது
எங்களுக்குத் ேதைவயானைவகைள
ஏற்றனார்கள்.

ேராமுக்குவந்துேசர்தல்
11 மூன்று மாதங்கள் ெசன்றபன்பு, அந்தத்

தீவ ேல மைழகாலத்த ற்கு தங்கயருந்த
மிதுனம் என்னும் அைடயாளமுைடய
அெலக்சந்த ரியா பட்டணத்துக் கப்பலில்
நாங்கள் ஏற ப் புறப்பட்டு, 12 சீரகூசா
பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்து, அங்ேக மூன்று
நாட்கள் தங்க ேனாம். 13 அந்த
இடத்ைதவ ட்டுக் கைரேயாரமாகச் சுற்ற
பயணம்ெசய்து, ேரக யு துைறமுகத்த ற்கு
வந்துேசர்ந்ேதாம். மறுநாளில் ெதன்றல்
காற்றடிக்கும்ேபாது புறப்பட்டு, இரண்டாம்
நாள் புத்ேதேயாலி பட்டணத்தற்கு
வந்து, 14 அங்ேக சேகாதரர்கைளக்
கண்ேடாம்; அவர்கள் எங்கைள
ஏழுநாட்கள் தங்களிடத்தல் இருக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள்; அந்தப்படி நாங்கள்
இருந்து, பன்பு ேராமாபுரிக்குப் ேபாேனாம்.
15அந்த இடத்தலுள்ள சேகாதரர்கள் நாங்கள்
வருகற ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டு, ச லர்
அப்பயுபரம்வைரக்கும், ச லர் மூன்று தங்கும்
வடுத என்ற இடம்வைரக்கும், எங்களுக்கு
எத ர்ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவர்கைளப்
பவுல் கண்டு, ேதவைன ஸ்ேதாத்த ரித்துத்
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ைதரியமைடந்தார்கள். 16 நாங்கள்
ேராமாபுரிய ல் ேசர்ந்தேபாது, நூறுேபருக்குத்
தைலவன் தன் காவலலிருந்தவர்கைளப்
ேபார்த்தைலவனிடத்தல்ஒப்புக்ெகாடுத்தான்;
அப்ெபாழுது பவுல் தன்ைனக்
காத்தருக்க ற ேபார்ச்ேசவகனுடேன
தனித்துக் குடியருக்கும்படி உத்தரவு
ெபற்றுக்ெகாண்டான்.

பவுல்ேராமாபுரிய ல் ப ரசங்க த்தல்
17 மூன்று நாட்களுக்குப்பன்பு, பவுல்

யூதர்களில் முக்கயமானவர்கைள
வரவைழத்தான்;அவர்கள்கூடிவந்தருந்தேபாது,
அவன் அவர்கைள ேநாக்க : சேகாதரர்கேள,
நம்முைடய மக்களுக்கும் நம்முைடய
முன்ேனார்களின் பழக்கங்களுக்கும்
வ ேராதமானெதான்ைறயும் நான்
ெசய்யாமலிருந்தும், கட்டப்பட்டவனாக
எருசேலமிலிருந்து ேராமர்கள் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ேடன். 18 அவர்கள்
என்ைன நயாயம் வ சாரித்தேபாது
மரணத்தற்குரிய குற்றம் ஒன்றும்
என்னிடத்தல் காணாதபடியனால், என்ைன
வடுதைலயாக்க மனதாயருந்தார்கள்.
19 யூதர்கள் அதற்கு எத ர்ேபசனேபாது, நான்
இராயனிடத்தல்முைறய டேவண்டியதாயருந்தது;
ஆனாலும் என் மக்கள்ேமல் எந்தெவாரு
குற்றஞ்சாட்டேவண்டுெமன்று நான்
அப்படிச் ெசய்யவல்ைல. 20 இந்தக்
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காரியத்தனிமித்தேம உங்கைளக்
காணவும் உங்கேளாடு ேபசவும் உங்கைள
அைழப்ப த்ேதன். இஸ்ரேவலுைடய
நம்ப க்ைகக்காகேவ இந்தச் சங்கலியால்
கட்டப்பட்டிருக்க ேறன் என்றான்.
21 அதற்கு அவர்கள்: உன்ைனக்குறத்து
யூேதயாவலிருந்து எங்களுக்குக்
கடிதம் ஒன்றும் வரவுமில்ைல, வந்த
சேகாதரர்களில் ஒருவனும் உன்ேபரில்
ஒரு தீங்கானக் காரியத்ைதயும்
அறவத்ததுமில்ைல, அைதப்பற்ற ப்
ேபசனதுமில்ைல. 22 எங்கும் இந்த
மதப்ப ரிவ ற்கு வ ேராதமாகப் ேபசுக றதாக
நாங்கள் அற ந்தருக்க றபடியால்,
இைதக்குறத்து உன்னுைடய கருத்து
என்னெவன்று ேகட்டறய வரும்புக ேறாம்
என்றார்கள். 23 அதற்காக அவர்கள்
ஒரு நாைளக்குறத்து, அந்த நாளில்
அேநகம்ேபர் அவன் தங்கயருந்த
வீட்டிற்கு அவனிடத்தல் வந்தார்கள்.
அவன் காைலதுவங்க மாைலவைர
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தலும்
தீர்க்கதரிச களின் புத்தகங்களிலிருந்தும்
இேயசுவற்குரியைவகைள அவர்களுக்குப்
ேபாத த்து,ேதவனுைடயராஜ்யத்ைதக்குற த்துச்
சாட்ச க்ெகாடுத்து வலியுறுத்த ப்
ேபசனான். 24 அவன் ெசான்னைவகைளச்
சலர் ஏற்றுக்ெகாண்டனர், ச லர்
வசுவாச க்காமலிருந்தார்கள். 25 இப்படி
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அவர்கள் ஒருவேராெடாருவர்
கருத்து ேவறுபட்டவர்களாக,
புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது, பவுல்
அவர்களுக்குச்ெசான்னவார்த்ைதயாவது:
26நீங்கள்காதாரக்ேகட்டும்உணராதருப்பீர்கள்,
கண்ணாரக்கண்டும்பார்க்காதருப்பீர்கள்.
27இவர்கள்கண்களினால்காணாமலும்,
காதுகளினால் ேகளாமலும்,
இருதயத்தனால்உணர்ந்துகுணப்படாமலும்,
நான் இவர்கைள ஆேராக்கயமாக்காமலும்

இருக்கும்படிக்கு,
இந்தமக்களின்இருதயம்ெகாழுத்தருக்க றது;
காதுகளினால் மந்தமாகக் ேகட்டுத்

தங்களுைடய கண்கைள
மூடிக்ெகாண்டார்கள்’

என்று இந்த மக்களினிடத்த ற்குப்ேபாய்ச்
ெசால்லு என்பைதப் பரிசுத்த
ஆவயானவர்ஏசாயாதீர்க்கதரிசையக்ெகாண்டு
நம்முைடய முற்ப தாக்களுடேன
நன்றாகச்ெசால்லியருக்க றார்.

28 ஆதலால் ேதவனுைடய
இரட்ச ப்பு யூதரல்லாதவர்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டிருக்க றெதன்றும், அவர்கள்
அதற்குச் ெசவெகாடுப்பார்கெளன்றும்
உங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்கக்கடவது
என்றான். 29 இப்படி அவன்
ெசான்னபன்பு, யூதர்கள் தங்களுக்குள்ேள
மிகவும் வவாதம்பண்ணிக்ெகாண்டு,
ேபாய்வ ட்டார்கள். 30 பன்பு பவுல் தனக்காக
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வாடைகக்கு வாங்கயருந்த வீட்டிேல
இரண்டு வருடங்கள் முழுதும் தங்க ,
தன்னிடத்தல் வந்த அைனவைரயும்
ஏற்றுக்ெகாண்டு, 31 மிகுந்த ைதரியத்துடேன
தைடயல்லாமல், ேதவனுைடய
ராஜ்யத்ைதக்குற த்துப் ப ரசங்க த்து,
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துைவப்பற்றய
சத்தயங்கைளஉபேதச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
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