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Acts of the Apostles
େପ୍ର ରିତମାନ କାଯର୍ ୍ୟର ବିବରଣ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କର େଲଖକ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ଅଟି । େପ୍ର ରିତ ପୁ କେର

ଘଟିଥିବା ଅେନକ ଘଟଣାର େସ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ ବ୍ୟି ଥିେଲ ଯାହା
ଏହି ପୁ କର ଅେନକ ାନର ସବର୍ ନାମ “ଆେ ” ଶ ର ବ୍ୟବହୃ ତ
ାରା ପ୍ର ମାଣିତ ଅେଟ (େପ୍ର ରି. 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-

28:16)।ପାର ରିକଭାବେର େସଜେଣଅଣଯିହୁ ଦୀ ଥିେଲ େବାଲି
ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ପ୍ର ଧାନତଃ, େସ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-63 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ହୁ ଏତ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଶମିେରାଣ, ଲୂଦ, ଯାେଫା, ଆି ୟଖିଆ,

ଇକନୀୟ, ଲୁ ା, ଦବର୍ ୀ, ଫିଲି , େଥସଲନୀକୀ, େବରିୟା, ଆଥିନୀ,
କରି , ଏଫିସ, କାଇସରିୟା, େମଲିତୀ ୀପ, େରାମ ଏହି ପୁ କ
େଲଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ଲୂକ ଥୀୟଫିଲ ୁ େଲଖିଛି (େପ୍ର ରି. 1:1)। ଥୀୟଫିଲ

ବିଷୟେର ବହୁ ତ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିଛି ସ ାବ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା
ପ୍ର କାଶ କେର େଯ େସ ଲୂକ ର ସହକମର୍ ୀ ଥିେଲ କି ା ତାହା ନାମ
ଥୀୟଫିଲ (ଯାହାର ଅଥର୍ “ଈ ର େପ୍ର ମୀ”) ବି ବ୍ୟାପି ଖ୍ର ୀ ୀୟ
ସମାଜକୁ ନିେ ର୍ ଶ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଉେ ଶ୍ୟ
େପ୍ର ରିତ ପୁ କର ମୁଖ୍ୟ ଉେ ଶ୍ୟ ମ ଳୀର ଉ ି ଏବଂ ବୃ ି କୁ

ପ୍ର କାଶ କରିବା, ବାି ଜକ େଯାହନ, ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାହା ର ବାର
ଶିଷ୍ୟ ାରା ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକେରପ୍ର ଚାରକରାଯାଇଥିବା ବା ର୍ ାକୁ
ଏହା ବଜାଇ ରେଖ। ଏହା େପି କ ଦିବସେର ପବିତ୍ର ଆ ା
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ଅବତୀ ର୍ ଠାରୁ ଖ୍ର ୀି ୟାନ ଧମର୍ ପ୍ର ସାରଣ ବିଷୟେର ତଥ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ
କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ସୁସମାଚାରର ପ୍ର ସାରଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା — 1:1-26
2. ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର କାଶନ — 2:1-4
3. ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ ାରା େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମ ଳୀର ଅତ୍ୟାଚାର — 2:5-
8:3

4. ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଶମିେରାଣେର ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ
ାରା େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 8:4-12:25

5. ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକେର ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ ାରା
େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 13:1-28:31

ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
1 େହ ଥୀୟଫିଲ, େଯଉଁ ଦିନ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ

େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରାଆଜ୍ଞା େଦଇଊ ର୍ କୁ ନିଆଗେଲ,
2 େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ େଯଉଁ ସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା
େଦବାକୁ ଆର କରିଥିେଲ, େସହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ର ଥମ
ପୁ କେର* େଲଖିଅଛି। 3ଯୀଶୁଆପଣା ଦୁଃଖେଭାଗଉ ାେରମଧ୍ୟ
ଅେନକ ପ୍ର ମାଣ ାରା େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟେର ନିଜକୁ ଜୀବିତ
େଦଖାଇେଲ, ପୁଣି,ଚାଳିଶ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ ବାର ାର େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦଇ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ସ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିେଲ। 4 ଥେର
େସମାନ ସହିତ େଭାଜନେର ବସି ବା ସମୟେର େସ େସମାନ ୁ
ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ପ୍ର ାନ କର
ନାହିଁ, କି ୁ ପିତା ର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବିଷୟ େମାʼଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ,
େସଥିର ଅେପକ୍ଷାେର ରହିଥାଅ; 5କାରଣ େଯାହନ ଜଳେର ବାି

* 1:2 ଲୂକ ାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁ କେର
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େଦେଲ ସତ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଅ ଦିନ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ଆ ାେର
ବାି ଜିତ େହବ।”

ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ
6 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ; “େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କଣ ଏହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ହ େର ପୁନବର୍ ାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି ?” 7 େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ସମ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ଆପଣା
କ୍ଷମତା ଅଧୀନେର ରଖିଅଛି , ତାହା ତୁ ମାନ ଜାଣିବା ବିଷୟ
ନୁେହଁ। 8 କି ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ତୁ ମାନ ଉପେର ଅବତୀ ର୍ ହୁ ଅେ ,
ତୁ େ ମାେନ ଶି ପ୍ର ା େହବ, ଆଉ ଯିରୂ ଶାଲମ, ସମ ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶ ଓ ଶମିେରାଣ, ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା
େମାହର ସାକ୍ଷୀ େହବ।” 9 େସ ଏହି ସମ କଥା କହିବା ପେର,
େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ଊ ର୍ କୁ ନୀତ େହେଲ, ଆଉ ଖେ
େମଘ ତାହା ୁ େସମାନ ଦୃି େଗାଚରରୁ େଘନିଗଲା। 10 େସ ଯାଉ
ଯାଉ େସମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁଅଛି ; ଏପରି
ସମୟେର, େଦଖ, ଶୁ ବ ପରିହିତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁ ଷ େସମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ, 11 ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, େହ
ଗାଲିଲୀୟ େଲାେକ, କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ
ଠିଆ େହାଇଅଛ? ଏହି େଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ଗର୍ େର
ଗୃହୀତ େହେଲ,ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁପ୍ର କାେର ଗର୍ କୁ ଯିବାର
େଦଖିଲ, େସ େସହି ପ୍ର କାେର ଆଗମନ କରିେବ।

ଯିହୂ ଦା ଇ ାରିେୟାତୀୟର ାନ ପୂରଣ
12 ଏହାପେର େସମାେନ ଜୀତ ନାମକ ପବର୍ ତରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ

ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ। େସହି ପବର୍ ତ ଯିରୂ ଶାଲମ ପାଖେର,
େଗାଟିଏ ବିଶ୍ର ାମବାରର ବାଟ † ଦୂରେର ଥିଲା। 13 େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ପିତର, େଯାହନ, ଯାକୁବ, ଆି ୟ, ଫିଲି , େଥାମା, ବାଥର୍ ଲମୀ,
ମାଥିଉ, ଆଲଫି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଶିେମାନ ଓ ଯାକୁବ
† 1:12 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲାମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର
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ପୁତ୍ର ଯିହୂ ଦା, ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରି, େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର
େସମାେନ ବାସ କରୁ ଥିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ। 14 ଏମାେନ ସମେ
ୀେଲାକମାନ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମାତା ମରୀୟମ ଓ ତାହା
ଭାଇମାନ ସହିତ ଏକ ମନେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଲାଗି ରହିେଲ।
15 େସହି ସମୟେର ପିତର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ
କହିେଲ; (େସଠାେର ଯୀଶୁ ର ଅନୁଗତ ପ୍ର ାୟ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ
ଥିେଲ), 16 େମାହର ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଯିହୂ ଦା ଯୀଶୁ ୁ ଧରିବା
େଲାକମାନ ୁ ବାଟ େଦଖାଇଥିଲା, ତାହା ବିଷୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା
ପୂବର୍ ରୁ ଦାଉଦ ମୁଖେର ଯାହା କହିଥିେଲ, େସହି ଶା ୀୟ ବାକ୍ୟ
ସଫଳେହବାଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା; 17କାରଣ େସଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ େବାଲି ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି େସବାପଦେର ଅଂଶ ପ୍ର ା
େହାଇଥିଲା। 18 ଏହି େଲାକ (ଯିହୂ ଦା) ଅଧମର୍ ର ମୂଲ୍ୟ ାରା ଖି ଏ
େକ୍ଷତ ପାଇଲା, ପୁଣି, େସ ମୁ ମାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର େପଟ
ଫାଟିଗଲା ଓ ଅ ବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା; 19ଆଉ, ଏହା ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ବାସ କରୁ ଥିବା ସମ େଲାକ ଜାଣିବାରୁ , େସହି େକ୍ଷତ
େସମାନ ନିଜ ଭାଷାେର “ହକଲ୍ ଦମା”, ଅଥର୍ ାତ୍ ର େକ୍ଷତ୍ର େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହଲା। 20ଆଉ, ଗୀତସଂହିତା ପୁ କେର େଲଖାଅଛି,
“ ‘ତାହାର ବାସ ାନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ,

େସଠାେର େକହି ବାସ ନ କରୁ ।’
ଏବଂ,
‘ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣ ୁ ଦିଆଯାଉ।’
21ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େଯାହନ ାରା ବାି େନବା ସମୟଠାରୁ
ଆର କରି, ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଊ ର୍ କୁ ନିଆଯିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
େଯେତ ସମୟ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରୁ ଥିେଲ,
22 େସହି ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ସ ୀ
େହାଇଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆ ମାନ ସହିତ ତାହା
ପୁନରୁ ାନର ସାକ୍ଷୀ େହବା ଆବଶ୍ୟକ।” 23 େସଥିେର େସମାେନ
ଦୁଇ ଜଣ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ େଯାେଷଫ ୁ , ଯାହାକୁ ବଶର୍ ା େବାଲି କହି
ଓ ଯାହା ଉପନାମ ଯୂ , ତାହା ୁ ଓ ମଥିୟ ୁ ପୃଥକ୍ କରି
ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, 24 “େହ ସବର୍ ା ଯର୍ ୍ୟାମୀ ପ୍ର ଭୁ , ଯିହୂ ଦା ନିଜ
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ଉପଯୁ ାନକୁ ଯିବା ନିମେ ଏହି େଯଉଁ େସବା ଓ େପ୍ର ରିତ ପଦରୁ
ପତିତ େହାଇଅଛି, 25 େସହି େପ୍ର ରିତପଦ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ େ କାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ତାହା
େଦଖାଇଦିଅ।” 26 ଆଉ, େସମାେନ େସହି ଦୁଇ ଜଣ ନିମେ
ଗୁଲିବା କେଲ, ପୁଣି, ମଥିୟ ନାମେର ଗୁଲି ଉଠିଲା; େସଥିେର
େସ ଏଗାର ଜଣ େପ୍ର ରିତ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ।

2
ପବିତ୍ର ଆ ା ଅବତରଣ

1 େପି କ ଦିବସ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ସମେ ଏକ ାନେର
ଏକାଠି ଥିେଲ। 2ଆଉ, ପ୍ର ବଳ େବଗେର ବହୁ ଥିବା ପ୍ର ଚ ପବନର
ଶ ତୁ ଲ୍ୟ େଗାଟିଏ ଶ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆସି , େଯଉଁ ଗୃହେର
େସମାେନ ବସି ଥିେଲ, େସହି ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା, 3ଆଉ
ନିଆଁ ଭଳି ଜି ାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ଦୃି େଗାଚର େହାଇ େଗାଟି
େଗାଟି କରି େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଉପରକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଲା।
4 େସଥିେର ସମେ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍ େହେଲ, ପୁଣି,
ଆ ା େସମାନ ୁ େଯପରି କହିବାକୁ ଶି େଦେଲ, ତଦନୁସାେର
େସମାେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 ଏହି
ସମୟେର େପି କ ପବର୍ ପାଳନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆକାଶ ତେଳ
ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାତିରୁ ଭ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆସି ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। 6 ଆଉ, େସହି ଶ ହୁ ଅେ , ବହୁ
ଜନତା ଏକାଠି େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାେର
େସମାନ ୁ କଥା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିବାରୁ ଅବାକ୍ େହାଇଗେଲ। 7 ପୁଣି,
େସମାେନ ଆଚି ତ ଓ ଚମୃ ତ େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖ,
ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ କଥା କହୁ ଛି , େସମାେନ ସମେ କଅଣ
ଗାଲିଲୀୟ ନୁହଁି ? 8 େତେବ, ଆେ ମାେନ କିପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଜନ୍ମ ଭୂ ମିର ଭାଷାେର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ? 9 ପାଥର୍ ୀୟ,
ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି, େମେସାପଟାମିଆ, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ,
କା ାଦକିଆ, ପ ଓ ଏସି ଆ, 10ଫଗିଆ ଓ ପଂଫୂଲିଆ, ମିସର ଓ
କୂରୀଣୀ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଲିବିଆଅ ଳ ନିବାସୀ ଏବଂ େରାମରୁ ଆସି ଥିବା
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ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ ାବଲ ୀ ପ୍ର ବାସୀ, 11 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
କ୍ର ୀତୀୟ ଓଆରବୀୟ େଲାେକ,ଆପଣାଆପଣା ଭାଷାେର ଏମାନ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ମହତ ମହତ କମର୍ ର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ। 12 ଆଉ,
ସମେ ଆଚି ତ ଓ ଅବାକ୍ େହାଇ ପର ର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ଏହାର ଅଥର୍ କଅଣ? 13 କି ୁ ଅନ୍ୟମାେନ ପରିହାସ କରି କହିେଲ,
ଏମାେନ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମ େହାଇଅଛି ।

ପିତର ବ ୃତା
14 କି ୁ ପିତର ଏଗାର ଜଣ େପ୍ର ରିତମାନ ସହିତ ଠିଆ େହାଇ

ଉ ରେର େସମାନ ନିକଟେର ବ ୃତା େଦଇ କହିେଲ, େହ
ଯିହୁ ଦୀ େଲାେକ, ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ ସମେ , ଆପଣମାେନ
ଏହା ଜାଣ ୁ ଓ େମାହର କଥା ଶୁଣ ୁ। 15 କାରଣ ଆପଣମାେନ
େଯପରି ମେନ କରୁ ଅଛି , ଏମାେନ େସପରି ମାତାଲ ନୁହଁି , େଯଣୁ
ବ ର୍ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମାତ୍ର । 16 କି ୁ େଯାେୟଲ
ଭାବବାଦୀ ାରା ଯାହା ଉ ଅଛି, ଏହା େସହି ଘଟଣା ଅେଟ;
17ଈଶ୍ବ ର କହି , େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ,

ଆେ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବୃି କରିବା,
େସଥିେର ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ,

ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଯୁବାମାେନ ଦଶର୍ ନ ପାଇେବ,
ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ପ୍ନ େଦଖିେବ।

18 ହଁ, େସହି କାଳେର ଆେ ନିଜ ଦାସଦାସୀ, ଉଭୟ ପୁରୁ ଷ
ଓ ୀମାନ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବୃି କରିବା,
େସଥିେର େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ। 19ଆେ ଊ ର୍
ଆକାଶେର ନାନା ଅୁ ତ କମର୍ ;

ପୁଣି, ଅଧଃ ପୃଥିବୀେର ନାନା ଲକ୍ଷଣ, ର , ଅି ଓ ନିବିଡ଼
ଧୂମ େଦଖାଇବା।

20 ପ୍ର ଭୁ ର ମହତ ଓ ପ୍ର ସି ଦିନର ଆଗମନ ପୂବର୍ େର, ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଅ କାରମୟ

ଓ ଚ ର ମୟ େହାଇଯିବ।
21ଆଉ, ଏପରି ଘଟିବ େଯ,
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େଯ େକହି ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ,
େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ।

22 େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣ ୁ।
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ନାନା ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ, ଅୁ ତ କମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ
ାରା ଆପଣମାନ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ରିତ ବ୍ୟି େବାଲି

ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇଅଛି , ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର େଯ ଆପଣାମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏହି ସମ କମର୍ କରିଅଛି , ଏହା ଅ◌ାପଣମାେନ ନିେଜ
ଜାଣି ; 23 େସହି ବ୍ୟି ଈଶ୍ବ ର ନିରୂ ପିତ ସ ଓ ପୂବର୍ ାଜ୍ଞାନୁସାେର
ସମପ ତ ହୁ ଅେ , ଆପଣମାେନ ତାହା ୁ ଅଧାମ କମାନ ହ
ାରା କଶାପର୍ ଣ କରି ବଧ କରିଥିେଲ; 24 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତୁ ୍ୟର

ବ ନରୁ ମୁ କରି ତାହା ୁ ଉଠାଇଅଛି , କାରଣ େସ େଯ ମୃତୁ ୍ୟ
ାରା ଆବ ରହିେବ ତାହା ଅସ ବ। 25 ଦାଉଦ ତ ତାହା

ବିଷୟେର କହି ,
“ ‘ମୁଁ ସବର୍ ଦା େମାହର ସ ୁଖେର ପ୍ର ଭୁ ୁ ଦଶର୍ ନ କରୁ ଥିଲି,

କାରଣ ମୁଁ େଯପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁ ଏ,
େସଥିପାଇଁ େସ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଅଛି ।

26 େତଣୁ େମାହର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଫୁ ଓ େମାହର ଜି ା ଉ ସି ତ େହଲା,
ଆହୁ ରି େମାହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାେର ବାସ କରିବ,

27 କାରଣ ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ
ନାହିଁ,

କିଅବା ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
28ତୁ େ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛ,

ତୁ େ ଆପଣା ଛାମୁେର େମାେତ ଆନ େର ପୂ ର୍ କରିବ।’ ”
29 େହ ଭାଇମାେନ, ପିତୃ କୁଳପତି ଦାଉଦ ବିଷୟେର ମୁଁ

ଆପଣମାନ ୁ ମୁ କ େର କହିପାେର େଯ, େସ ମେଲ, ପୁଣି,
ସମାଧିପ୍ର ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର ସମାଧି- ାନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି। 30 ରାଜା ଦାଉଦ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ
ଭାବେର ତାହା ର ଔରସଜାତ ଜଣ ୁ ତାହା ସି ଂହାସନେର
ବସାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
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କରିଥିେଲ େବାଲି ଜାଣିଥିେଲ। 31 ଏହା ଜାଣିବାରୁ େସ ଭବିଷ୍ୟତ
ଦଶର୍ ନ ାରା ଖ୍ର ୀ ର ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, କାରଣ
େସ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ଶରୀର
କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। 32ଏହି ଯୀଶୁ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଉଠାଇଅଛି , େସହି
ବିଷୟେରଆେ ମାେନ ସମେ ସାକ୍ଷୀ। 33ଅତଏବ,ଈଶ୍ବ ରଯୀଶୁ ୁ
ଉ ତ କରି ତାହା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସାଇ ତାହା ସହିତ ରାଜ
କରିବାକୁ ଅଧିକାର େଦେଲ, ଏବଂ େସ ଆ ମାନ ୁ ପିତା ାରା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ େଦେଲ ଯାହା ୁ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି
ଓ ଶୁଣୁଅଛି । 34କାରଣଦାଉଦରାଜା ଗର୍ ାେରାହଣକରି ନ ଥିେଲ,
କି ୁ େସ ନିେଜ କହି ,
“ପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,
35 ‘ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ତୁ ର ପାଦପୀଠ କରି

ନାହଁୁ ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ।’ ”

36 ଅତଏବ, ସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୂଳ ନି ୟ ଜାଣ ୁ େଯ, େଯଉଁ
ଯୀଶୁ ୁ ଆପଣମାେନ କଶେର ବଧ କେଲ, ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର, ପ୍ର ଭୁ
ଓ ଖ୍ର ୀ ଉଭୟ ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛି । 37 ଏହି କଥା ଶୁଣି
େସମାନ ର ହୃ ଦୟ ବିଦୀ ର୍ େହାଇଗଲା, ପୁଣି, େସମାେନ ପିତର
ଓ ଅବଶି େପ୍ର ରିତମାନ ୁ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ
କଅଣ କରିବା? 38 େସଥିେର ପିତର େସମାନ ୁ କହିେଲ,
ଆପଣମାେନ “ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର ୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା
ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ବାି ଜିତ େହଉ ୁ;
ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ର ଦାନ ପ୍ର ା େହେବ।
39 କାରଣ ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନ ନିମେ , ଆପଣମାନ ର
ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ , ପୁଣି, ଦୂରବ ର୍ ୀ େଯେତ େଲାକ ୁ
ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିେବ, େସହି ସମ
ନିମେ ଅେଟ।” 40 ପୁଣି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ କଥା ାରା େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ େସମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦଇ କହିେଲ, “ଏହି
କୁଟିଳ ବଂଶଠାରୁ ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା ପ୍ର ା େହଉ ୁ।” 41 େସଥିେର
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େଯଉଁମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, େସମାେନ ବାି ଜିତ
େହେଲ, ଆଉ େସହି ଦିନ ପ୍ର ାୟ ତିନି ସହସ୍ର େଲାକ ମ ଳୀ ସହିତ
ସଂଯୁ େହେଲ।

ବି ାସୀମାନ ସହଭାଗିତା
42 େସମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ର ଶିକ୍ଷାେର, ସହଭାଗିତାେର, ରୁ ଟି

ଭାି ବାେର ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାେର ନିବି ଚି େହାଇ ରହିେଲ।
43ଆଉ, େଲାକ ସମେ ଭୀତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; େପ୍ର ରିତମାନ
ାରା ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅୁ ତ କମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ େହବାକୁ

ଲାଗିଲା। 44 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କେଲ, େସମାେନ ସମେ
ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାଥର୍ ସାଧାରଣ ସ ି େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରୁ ଥିେଲ।
45 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାବର ଅ ାବର ସ ି ବିକ୍ର ୟ
କରି, ଯାହାର େଯପରି ପ୍ର େୟାଜନ େସହି ଅନୁସାେର ସମ ୁ
ବାି େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 ଆଉ, େସମାେନ ଏକଚି େହାଇ
ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର ସମେବତ େହାଇ ରହୁ ଥିେଲ ଓ ଘେର ଘେର
ରୁ ଟି ଭାି ଆନ େର ଓ ସରଳ ହୃ ଦୟେର େଭାଜନପାନ କରି
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିେଲ। 47ଏବଂ ସମ େଲାକ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର
େହଉଥିେଲ ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ , ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହଉଥିବା େଲାକ ୁ
ପ୍ର ତିଦିନ ମ ଳୀ ସହିତ ସଂଯୁ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

3
ଖ ଭିକୁ୍ଷକର ସୁ ତା

1 ଦିେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ନି ସମୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅପରା ତିନି
ଘ ା େବେଳ ପିତର ଓ େଯାହନ ମ ି ରକୁ ଯାଉଥିେଲ। 2 ଏପରି
ସମୟେର ମାତୃ ଗଭର୍ ରୁ ଖ ଜେଣ େଲାକ ବୁହା େହାଇ ଯାଉଥିଲା।
ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା
ନିମେ େଲାେକ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଦିନ େସଥିର ସୁ ର ନାମକ ାରେର
ରଖିେଦଉଥିେଲ। 3 େସ ପିତର ଓ େଯାହନ ୁ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା େଦଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା 4 ପିତର ଓ
େଯାହନତାହା ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁେଲ, ପୁଣି, ପିତରକହିେଲ,
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“ଆ ମାନ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ।” 5 େସଥିେର େସ େସମାନ ଠାରୁ କିଛି
ପାଇବା ଆଶାେର େସମାନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। 6 କି ୁ ପିତର
କହିେଲ, ରୂ ପା କି ସୁନା େମାହର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େମାହର ଯାହା
ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତୁ କୁ େଦଉଅଛି; ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ନାମେର ଚାଲ। 7 ପୁଣି, େସ ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ
ଉଠାଇେଲ; େସଥିେର େସହିକ୍ଷଣି ତାହାର ପାଦ ଓ େଗାଡ଼ର ଗି ସବୁ
ବଳ ପାଇଲା, 8ଆଉ େସ କୁଦା ମାରି ଠିଆ େହଲା; ପୁଣି, ଚାଲିବାକୁ
ଲାଗିଲା; ଆଉ, େସ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ , ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ େସମାନ ସହିତ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ
କଲା। 9 େସଥିେର େଲାକ ସମେ ତାହାକୁ ଚାଲିବା ଓ ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ଶଂସା କରିବା େଦଖିେଲ, 10ଆଉ େଯଉଁ ଜଣକ ମ ି ରର ସୁ ର-
ାର ନିକଟେର ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ଏ େସହି େଲାକ େବାଲି

େସମାେନ ଚିି େଲ, ପୁଣି, ତାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହା େଦଖି
େସମାେନ ଅତିଶୟ ବି ୟାପ ଓଆଚି ତ େହେଲ। 11 େସ ପିତର
ଓ େଯାହନ ୁ ଧରି ରହିଥିବା ସମୟେର େଲାକ ସମେ ଅତିଶୟ
ବି ୟାପ େହାଇ ଶେଲାମନ ମ ପେର େସମାନ ନିକଟକୁ
ଏକତ୍ର େଦୗଡ଼ିଆସି େଲ। 12 ପିତର ତାହା େଦଖି େଲାକମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ
କାହିଁକି ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର ଚମୃ ତ େହଉଅଛି ? କି ା
ଆେ ମାେନ େଯପରି ନିଜ ଶି ଅବା ଭି ବଳେର ଏହାକୁ
ଚାଲିବା ଶି େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କାହିଁକି
ଏକଦୃି େର ଚାହଁୁ ଅଛି ? 13 ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ
ଈଶ୍ବ ର, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର, ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁ ୁ
େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିଅଛି ; େସହି ଯୀଶୁ ୁ ଆପଣମାେନ ସମପର୍ ଣ
କେଲ, ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ପୀଲାତ ତାହା ୁ ମୁ କରିବାକୁ
ମନ କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ ତାହା ୁ ଆପଣମାେନ ତାହା
ସାକ୍ଷାତେର ଅ ୀକାର କେଲ। 14 ଆପଣମାେନ େସହି ପବିତ୍ର ଓ
ଧାମ କ ବ୍ୟି ୁ ଅ ୀକାର କେଲ, ଆଉ ଜେଣ ନରଘାତକ
େଯପରି ଆପଣମାନ ନିମେ ମୁ କରାଯାଏ, ଏହା ଆପଣ
ପୀଲାତ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, 15 କି ୁ ଜୀବନର କ ର୍ ା ୁ
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ବଧ କେଲ; ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛି ,
ଆେ ମାେନ େସଥିର ସାକ୍ଷୀ। 16 ପୁଣି, ତାହା ନାମେର ବି ାସ
କରିବାରୁ ଏହି େଯଉଁ େଲାକକୁ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି ଓ
ଜାଣିଅଛି , ଏହାକୁ ତାହା ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି; ହଁ, ତାହା
ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ାସ ଆପଣ ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାକୁ

ସ ୂ ର୍ ା ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। 17 ଆଉ ଏେବ, େହ ଭାଇମାେନ,
ଆପଣମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ େସପରି
ଅଜ୍ଞାନତା େହତୁ ଏହା କରିଅଛି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ। 18 କି ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗ ବିଷୟେର ସମ ଭାବବାଦୀ
ମୁଖ ାରା ଯାହା ଯାହା ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ
େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ସଫଳ କରିଅଛି । 19 ଅତଏବ, େଯପରି
ଆପଣମାନ ର ପାପେମାଚନ େହାଇପାେର, ଏଥିନିମେ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ କରି େଫରି ଆସ ,ୁ 20 ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ
ସା ନାର ସମୟ ଉପି ତ େହବ; ପୁଣି, ଆପଣମାନ ନିମେ
ପୂବର୍ ନିରୂ ପିତ ଖ୍ର ୀ ୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ୁ େସ େପ୍ର ରଣ କରିେବ।
21 ସମ ବିଷୟ ପୁନଃ ାପନର େଯଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି
ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ ମୁଖ ାରା
କହିଅଛି , େସହି ସମୟ ଉପି ତ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ନି ୟ
ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହବାକୁ େହବ। 22 େମାଶା ତ କହିଥିେଲ, ପ୍ର ଭୁ
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ନିମେ
େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ୁ ଉ କରିେବ; େଯଉଁ
େଯଉଁ ବିଷୟେର େସ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ, େସହିସବୁ ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନ ତାହା କଥା ଶୁଣିବ। 23 କି ୁ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯଉଁ
ପ୍ର ାଣୀ େସହି ଭାବବାଦୀ ର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, େସ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିନ େହବ। 24 ହଁ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ତାହା ପରବ ର୍ ୀ
ସମୟଠାରୁ େଯେତ ଭାବବାଦୀ କଥା କହିଅଛି , େସମାେନ ସମେ
ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି 25ଆପଣମାେନ େସହି
ଭାବବାଦୀମାନ ର ସ ାନ, ପୁଣି, ତୁ ର ବଂଶ ାରା ପୃଥିବୀର
ସମ େଗା ୀ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
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ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହି ଆପଣମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ େଯଉଁ
ନିୟମ ାପନ କରିଥିେଲ, ଆପଣମାେନ େସହି ନିୟମର ସ ାନ
ଅଟି । 26 ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଥେମ ଆପଣମାନ ନିମେ ଆପଣାର େସହି
ଦାସ ୁ ଉ କରି େପ୍ର ରଣ କେଲ, େଯପରି େସ ଆପଣମାନ ର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁ ତାରୁ େଫରାଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ।

4
ଯିହୁ ଦୀ ମହା ସମାଜେର ପିତର ଓ େଯାହନ

1 ପିତର ଏବଂ େଯାହନ େଲାକମାନ ନିକଟେର କଥା କହୁ ଥିବା
ସମୟେର ଯାଜକମାେନ, ମ ି ର େସନାପତି ଓ ସା ୂ କୀମାେନ
େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; 2 େସମାେନ ବିର
େହାଇଥିେଲ, କାରଣ େପ୍ର ରିତମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
େଦଉଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ କଥା ଧରି ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ
ବିଷୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଧରି
ପରଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ, କାରଣ େସେତେବେଳ
ସ ୍ୟା େହାଇଥିଲା। 4 ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ପୁରୁ ଷମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ାୟ ପା
ହଜାର େହଲା। 5 ପରଦିନ େଲାକମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ର ାଚୀନ ଓ
ଶା ୀମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ; 6 େସଠାେର
ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, େଯାହନ, ଆେଲକ୍ ଜା ର, ପୁଣି,
ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମ େଲାକ ଉପି ତ ଥିେଲ। 7 େସମାେନ
େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ାନେର ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କି ଶି େର ବା େକଉଁ ନାମେର ତୁ େ ମାେନ ଏହା କରିଅଛ?
8 େସଥିେର ପିତର ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
େହ େଲାକମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ, 9ଆଜି ଯଦି ଜେଣ
େରାଗୀ ପ୍ର ତି କରାଯାଇଥିବା ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ଆ ମାନ ୁ
ପଚରାଯାଏ େଯ, ଏହି େଲାକ କି ଉପାୟେର ସୁ େହାଇଅଛି?
10 ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ସମେ ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ
ଜ୍ଞାତ େହଉ ୁ େଯ, େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଆପଣମାେନ
କଶେର ବଧ କରିଅଛି , ଯାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
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ଉଠାଇଅଛି , ତାହା ନାମେର, ହଁ, ତାହା ାରା ଏହି େଲାକଟି
ସୁ େହାଇ ଆପଣମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହାଇଅଛି।

11 “ ‘ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଯ ଆପଣମାେନ, ଆପଣମାନ ାରା
େଯଉଁ ପ୍ର ର ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇଥିଲା,

ଯାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର େହଲା, େସ େସହି ପ୍ର ର।’
12 ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାେର ପରିତ୍ର ାଣ ନାହିଁ; କାରଣ
ଯାହା ାରା ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବାକୁ େହବ, ଆକାଶ ତେଳ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।”
13 େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନ ସାହସ େଦଖି ଏବଂ େସମାେନ
େଯ ଅଶିକି୍ଷତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାକ, ଏହା ବୁଝି ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହେଲ, ପୁଣି,
େସମାେନ ଯୀଶୁ ସା େର ଥିେଲ େବାଲି େସମାନ ୁ ଚିି େଲ,
14ଆଉ େସହି ସୁ େହାଇଥିବା େଲାକଟି େସମାନ ସା େର ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖି, େସମାନ ବିରୁ େର କିଛି କହି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। 15 ପେର େସମାନ ୁ ସଭାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
େସମାେନ ପର ର ମଧ୍ୟେର ପରାମଶର୍ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଏହି େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବା? 16 କାରଣ ଏମାନ
ାରା େଯ, େଗାଟିଏ ମହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହାଇଅଛି ଏହା

ଯିରୂ ଶାଲମସହରନିବାସୀ ସମ ନିକଟେରପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି,
ଆଉଆେ ମାେନ ତାହା ଅ ୀକାର କରି ନ ପାରୁ ; 17 କି ୁ ଏ କଥାଟା
େଯପରି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆହୁ ରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ ଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନାମେର େକୗଣସି େଲାକକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାକୁ
େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇବା। 18 ପେର େସମାନ ୁ ଡାକି ଯୀଶୁ
ନାମେର ଆେଦୗ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ େଦବାକୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
େସମାନ ୁ ଅ◌ାଜ୍ଞା େଦେଲ। 19 କି ୁ ପିତର ଓ େଯାହନ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦେଲ, ଈଶ୍ବ ର କଥା ଶୁଣିବା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣମାନ
କଥା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କି ନା, ତାହା ଆପଣମାେନ
ବିଚାର କର ୁ 20 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛୁ ଓ
ଶୁଣିଅଛୁ, େସହିସବୁ ନ କହି ରହି ନ ପାରୁ । 21 େସଥିେର େସମାେନ
େଲାକମାନ େହତୁ େସମାନ ୁ ଦ େଦବାର େକୗଣସି ବାଟ ନ
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ପାଇବାରୁ େସମାନ ୁ ଅଧିକ ଭୟ େଦଖାଇ ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େଯଣୁ
ଯାହା ଘଟିଥିଲା, େସଥିନିମେ େଲାକ ସମେ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା
କୀ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 22 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକଠାେର େସହି
ସୁ ତାର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ବୟସ ଚାଳିଶ
ବଷର୍ ରୁ ଊ ର୍ ଥିଲା।

ନିଭର୍ ୀକତା ନିମେ େପ୍ର ରିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
23 ଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁ େହାଇ ଆପଣା ସ ୀମାନ ନିକଟକୁ

ଗେଲ ଏବଂ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ େସମାନ ୁ ଯାହା
ଯାହା କହିଥିେଲ, େସହିସବୁ ଜଣାଇେଲ। 24 େସମାେନ ତାହା
ଶୁଣି ଏକଚି େର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଉ ରେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ ତୁ େ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ େସ ସବୁ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ ସୃି କରିଅଛ। 25ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ
ଆ ମାନ ପିତା ଦାଉଦ ମୁଖ େଦଇ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଏହି
କଥା କହିଅଛ,
“ ‘ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ କାହିଁକି କଳହ କେଲ,

ଆଉ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଅନଥର୍ କ ବିଷୟ କ ନା କେଲ?
26ପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଓ ତାହା ଅଭିଷି ବିରୁ େର,

ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଠିଆ େହେଲ,
ପୁଣି, ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଏକତ୍ର େହେଲ।’

27 କାରଣ ତୁ ର େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁ ୁ ତୁ େ ଅଭିଷି
କଲ, ପ୍ର କୃତେର ତାହା ବିରୁ େର େହେରାଦ ଏବଂ ପି ୟ
ପୀଲାତ ଉଭୟ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ସହିତ
ଏହି ନଗରେର, 28 ତୁ ର ସଂକ ାରା େଯ ସମ ବିଷୟ
ଘଟିବ େବାଲି ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିଲା, ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର
େହେଲ। 29 ଆଉ ଏେବ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େସମାନ ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ ପ୍ର ତି
ଦୃି ପାତ କର; ପୁଣି, ତୁ ର ଦାସମାନ ୁ ପୂ ର୍ ସାହସ ସହ ତୁ ର
ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶି ଦିଅ, 30 ଆଉ େସଥି ସେ ସେ ତୁ ର
ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁ ନାମେର ସୁ କରିବା ନିମେ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ
ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ର ହ ବି ାର
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କର।” 31 େସମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା ଉ ାେର, େଯଉଁ ାନେର ଏକତ୍ର
େହାଇଥିେଲ, ତାହା କି ଉଠିଲା, ପୁଣି, ସମେ ପବିତ୍ର ଆ ାେର
ପରିପୂଣର୍ େହାଇ, ସାହସେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ବି ାସୀମାେନ ସ ି େର ସମାନ ଅଧିକାର
32 ବି ାସକାରୀ େଲାକସମୂହ ଏକଚି ଓ ଏକପ୍ର ାଣ ଥିେଲ;

େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହିେହେଲ ଆପଣା ସ ି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି
ନିଜର େବାଲି କହୁ ନ ଥିେଲ, କି ୁ େସମାନ ର ସମ ବିଷୟ
ସାଧାରଣ ଥିଲା। 33 େପ୍ର ରିତମାେନ ମହାଶି ସହିତ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ସମ
ଉପେରମହା ଅନୁଗ୍ର ହ ଥିଲା। 34େଯଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେରକାହାରି
େକୗଣସି ଅଭାବ ନ ଥିଲା, କାରଣ େଯେତ େଲାକ ର ଭୂ ମି ବା
ଗୃହ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହା ବିକ୍ର ୟ କରି ବିକ୍ର ୀତ ସ ି ର ମୂଲ୍ୟ
ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ର ପାଦ ତେଳ ରଖୁଥିେଲ, 35 ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣକୁ ତାହାର ଅଭାବ ଅନୁସାେର ତାହା ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା।
36 ପୁଣି, େଯାେଷଫ, ସାଇପ୍ର ସ୍ ଦ୍ବ ୀପରୁ େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ
େଲାକ,ଯାହା ୁ େପ୍ର ରିତମାେନବ ର୍ ା େବାଲି ଉପନାମ େଦଇଥିେଲ
(ଅଥର୍ ାତ୍ ସା ନାର ପୁତ୍ର ), 37 ତା ର ଖେ େକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା; େସ ତାହା
ବିକ୍ର ୟ କରି େସଥିର ଟ ା ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ର ପାଦ ତେଳ
େଥାଇେଲ।

5
ହନନୀୟ ଓ ଶଫୀରା

1 େତେବ ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯାହା ନାମ ହନନୀୟ
ଓ ଯାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା ନାମ ଶଫୀରା ଥିଲା, େସ ଏବଂ ଶଫୀରା
ଏକତ୍ର େସମାନ ସ ି ରୁ କିଛି ବିକ୍ର ୟ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଭାଯର୍ ୍ୟାର
ଜ୍ଞାତସାରେର େସଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି, ଅବଶି
ଅଂଶମାତ୍ର ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ଚରଣ ତେଳ େଥାଇଲା। 3 େସଥିେର
ପିତର କହିେଲ, େହ ହନନୀୟ, ପବିତ୍ର ଆ ା ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା
କହିବାକୁ ଓ ଭୂ ମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି
ଶୟତାନ ତୁ ହୃ ଦୟ ସ ୂ ର୍ ଅଧିକାର କରିଅଛି? 4 ବିକ୍ର ୟ େହବା



େପ୍ର ରିତ 5:5 xvi େପ୍ର ରିତ 5:14

ପୂେବର୍ ତାହା କଅଣ ତୁ ନିଜର େହାଇ ରହି ନ ଥିଲା? ଆଉ,
ବିକ୍ର ୟ େହବା ଉ ାେର େସଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁ ନିଜ ଅଧିକାରେର
ନ ଥିଲା? େତେବ ତୁ େ କିପରି ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଏହି ବିଷୟ
ଭାବିଲ? ତୁ େ େଯ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା କହିଲ, ତାହା
ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା କହିଲ। 5ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି
ହନନୀୟ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲା। େସଥିେର େଯେତ
େଲାକ ଏହା ଶୁଣିେଲ, ସମେ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ। 6 ଆଉ,
ଯୁବକମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ବାହାରକୁ
େଘନିଯାଇ ସମାଧି େଦେଲ। 7 ପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା ପେର ତାହାର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆସି ଲା, କି ୁ କଅଣ ଘଟିଅଛି, ତାହା େସ ଜାଣି ନ ଥିଲା।
8 ଆଉ, ପିତର ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, କୁହ ତ, ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ ଏତିକି ଟ ାେର ଭୂ ମି ବିକ୍ର ୟ କଲ? େସ କହିଲା, ହଁ,
େସତିକିେର। 9 େସଥିେର ପିତର ତାହାକୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ଆ ା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏକମତ େହଲ?
େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁ ାମୀକୁ ସମାଧି େଦଇଅଛି , େସମାେନ
ାରପାଖେରଉପି ତ େହେଲଣି,ଆଉେସମାେନତୁ କୁ ବାହାରକୁ

ବହିେନଇଯିେବ। 10 େସହିକ୍ଷଣି େସ ତାହା ପାଦ ତେଳ କଚାଡ଼ି
େହାଇ ପଡ଼ି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ପୁଣି, ଯୁବକମାେନ ଭିତରକୁ ଆସି
ତାହାକୁ ମୃତ େଦଖି ବାହାରକୁ ବହିେନଇଗେଲ ଏବଂ ତାହାର ାମୀ
ପାଖେର ତାହାକୁ ସମାଧି େଦେଲ। 11 େସଥିେର ସମୁଦାୟ ମ ଳୀ
ଓ େଯେତ େଲାକ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେ
ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ େହେଲ।

ଅେଲୗକିକ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
12 େପ୍ର ରିତମାନ ହ ାରା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ

ଅେନକଲକ୍ଷଣଓ ଅୁ ତକମର୍ ସାଧିତ େହବାକୁଲାଗିଲା,ଆଉସମ
ମ ଳୀ ଏକଚି େର ଶେଲାମନ ମ ପେରଉପି ତ େହଉଥିେଲ,
13 କି ୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହିେହେଲ େସମାନ ସହିତ
େଯାଗ େଦବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥିେଲ; ତଥାପି େଲାକମାେନ
େସମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିେଲ, 14 ପୁଣି, ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଅେନକ
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ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ବି ାସ କରି ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ସଂଯୁ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ,
15 ଏପରିକି, ପିତର ଆସି ବା ସମୟେର ଅ ତଃ ତାହା ଛାୟା
େଯପରି େରାଗୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ଉପେର ପେଡ଼,
ଏଥିନିମେ େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ଦା କୁ େବାହିେନଇ ଆସି
େଶଯ ଓ ଖଟିଆେର ରଖିେଦଉଥିେଲ। 16 ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ଚତୁ ଗ ନଗରସମୂହରୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟ େରାଗୀମାନ ୁ ଓ
ଅଶୁଚି ଆ ା ାରା ଆକ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଆଣି ଏକତ୍ର େହଉଥିେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ସମେ ସୁ େହେଲ।

େପ୍ର ରିତମାନ ପ୍ର ତି ତାଡ଼ନା
17ପେର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହା ସ ୀ ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସା ୂ କୀ

ଦଳ, ଈଷର୍ ାେର ପ୍ର ଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ 18 ଓ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଧରି
ସାଧାରଣ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ। 19 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ
ରାତି୍ର କାଳେର କାରାଗାରର ାରସବୁ ଫିଟାଇେଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ
ବାହାର କରି ଆଣି କହିେଲ, 20 ଯାଅ, ମ ି ର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହାଇ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଜୀବନ ସ ୀୟ ସମ କଥା କୁହ।
21 ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ପ୍ର ଭାତ ସମୟେର ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ
କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଇତିମଧ୍ୟେର ମହାଯାଜକ ଓ
ତାହା ସ ୀମାେନ ଆସି ମହାସଭା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଆଣିବା
ନିମେ କାରାଗାରକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 22 କି ୁ କମର୍ ଚାରୀମାେନ
ଯାଇ କାରାଗାରେର େସମାନ ୁ ନ ପାଇ େଫରିଆସି କହିେଲ,
23 ଆେ ମାେନ େଦଖିଲୁ, କାରାଗାର ଦୃଢ଼ରୂ େପ ରୁ େହାଇଅଛି
ଓ ାରଗୁଡ଼ିକେର ରକ୍ଷକମାେନ ଠିଆ େହାଇଅଛି , କି ୁ ାର
ଫିଟାେ ଭିତେରଆେ ମାେନକାହାକୁ ପାଇଲୁନାହିଁ। 24ଏହିସବୁ
କଥା ଶୁଣି ମ ି ରର େସନାପତି ଓ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଏଥିର
ପରିଣାମ କଅଣ େହବ ଭାବି େସମାନ ବିଷୟେର ଅବାକ୍
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ଆସି େସମାନ ୁ
ସ ାଦ େଦଲା, େଦଖ ,ୁ ଆପଣମାେନ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ
କାରାଗାରେର ରଖିଥିେଲ, େସମାେନ ମ ି ରେର ଠିଆ େହାଇ
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େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି । 26 େସେତେବେଳ େସନାପତି
କମର୍ ଚାରୀମାନ ସହିତ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଆଣିେଲ, କି ୁ ବଳପୂବର୍ କ
ନୁେହଁ, କାରଣ କାେଳ େଲାେକ େସମାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ିେବ,
ଏହା ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। 27 େସମାେନ େସମାନ ୁ ଆଣି ମହାସଭା
ସ ୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ। େସଥିେର ମହାଯାଜକ େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, 28 ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ନାମେର ଶିକ୍ଷା
େଦବାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ରୂ େପ ନିେଷଧ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି େଦଖ,
ତୁ େ ମାେନ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଆପଣା ଶିକ୍ଷାେର ପୂ ର୍
କରି େସହି େଲାକର ର ପାତର େଦାଷ ଆ ମାନ ଉପେର
ବ ର୍ ାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛ। 29 କି ୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ େପ୍ର ରିତମାେନ
ଉ ର େଦେଲ, ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଆଜ୍ଞା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ବ ର
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କ ର୍ ବ୍ୟ। 30 େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ଆପଣମାେନ
କଶେର ଟ ାଇ ବଧ କରିଥିେଲ, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର
ତାହା ୁ ଉଠାଇଅଛି । 31 ପୁଣି, େସ େଯପରି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ଦାନ କରି , ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ାରା ଅଧିପତି ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ରୂ େପ ଉ ତ
କରିଅଛି । 32 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ,
ଆଉେଯଉଁପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ଈଶ୍ବ ରଆପଣାଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀମାନ ୁ
େଦଇଅଛି , େସମଧ୍ୟସାକ୍ଷୀ। 33ଏହିକଥା ଶୁଣି େସମାେନଅତିଶୟ
ରାଗିଗେଲ ଓ େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ି ର କେଲ। 34 କି ୁ
ଗମଲୀେୟଲ ନାମକ ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ, େଯ କି ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ଓ
ସମ ନିକଟେର ସ ାନପାତ୍ର ଥିେଲ, େସ ମହାସଭାେର ଠିଆ
େହାଇ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ କିଛି ସମୟ ନିମେ ବାହାର କରିେଦବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 35 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ, ଏମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣମାେନ କଅଣକରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହଉଅଛି , େସହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହଉ ୁ। 36 କାରଣ
ଏଥିପୂେବର୍ ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁ ଷ େବାଲି କହିଲା,
ଆଉ ପ୍ର ାୟ ଚାରି ଶହ େଲାକ ତାହା ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ; େସ
ହତ େହଲା, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ,
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େସମାେନ ସମେ ଛି ଭି ଓ ବିଫଳ େହେଲ। 37 େସହି
େଲାକ ଉ ାେର ଜନଗଣନା ସମୟେର ଗାଲିଲୀୟ ଯିହୂ ଦା ଉଠି
େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ପଛେର ଟାଣିେନଇ ବି ବ କରାଇଲା; େସ
ମଧ୍ୟ ବିନ େହଲା, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସମେ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ। 38ଏେବ ମୁଁ
ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହି େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କିଛି
ନକରି େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ,ୁକାରଣଏହିମ ଣା ବା ଏହି କମର୍ ଯଦି
ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହା ଉି େହାଇଯିବ;
39 କି ୁ ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ
ଆପଣମାେନ େସମାନ ୁ ଉି କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ,
କାେଳ ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଅଛି େବାଲି
େଦଖାଯିେବ। 40 େସମାେନ ତାହା କଥାେର ସ ତ େହେଲ, ପୁଣି,
େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କେଲ ଓ ଯୀଶୁ
ନାମେର କଥା ନ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 41 େସଥିେର
େସମାେନ େଯ େସହି ନାମ ସକାେଶ ଅପମାନ େଭାଗିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ
େବାଲି ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ, େସଥିନିମେ େସମାେନ ଆନ କରୁ
କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗେଲ; 42 ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର ତିଦିନ
ମ ି ରେର ଓ ଘେର ଘେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଓ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହି
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ବ କେଲ ନାହିଁ।

6
େସବାକାଯର୍ ୍ୟାେଥର୍ ସାତ ଜଣ ମେନାନୀତ

1 ଏହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି
ପାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାେନ,
ଏବ୍ର ୀୟ ବି ାସୀମାନ ବିପକ୍ଷେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କାରଣ େଦୖନିକ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାେର ବିଧବାମାନ ୁ
ଅବେହଳା କରାଯାଉଥିଲା। 2 େସଥିେର ବାର ଜଣ େପ୍ର ରିତମାେନ
ଶିଷ୍ୟସମୁହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, ଈଶ୍ବ ର ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣେର ଆ ମାନ ର ବ୍ୟ
ରହିବା ଉପଯୁ ନୁେହଁ। 3 ଅତଏବ େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁମାନ ୁ
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ଆେ ମାେନ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ କରିପାରୁ , ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି
ସ ଏବଂ ଆ ା ଓ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ ସାତ ଜଣ ୁ ଆପଣମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ି ର କର ;ୁ 4 କି ୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଓ
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର େସବା କାଯର୍ ୍ୟେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ଲାଗିରହିବା। 5 ଏହି
କଥା ସମ ବି ାସୀମାନ ଦୃି େର ଉ ମ େଦଖାଗଲା, ଆଉ
େସମାେନ ବି ାସ ଓପବିତ୍ର ଆ ାେରପରିପୂ ର୍ ି ଫାନ ନାମକଜେଣ
ବ୍ୟି ୁ , ପୁଣି, ଫିଲି , ପ୍ର ଖର, ନୀକାେନାର, ତୀେମାନ, ପାମର୍ ନା
ଓ ଆି ୟଖିଆର ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ନୀକଲାୟ ୁ ମେନାନୀତ
କରି, 6 େପ୍ର ରିତମାନ ସ ୁଖେର ଉପି ତ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି େସମାନ ମ କ ଉପେର ହାତ ରଖି ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 7ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ଶିଷ୍ୟମାନ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା;
ଆଉ, ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବି ାସମାଗର୍
ଅବଲ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ମହାସଭାେର ି ଫାନ
8 ି ଫାନ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶି େର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ େଲାକମାନ

ମଧ୍ୟେର ମହା ମହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 9 କି ୁ ଲିବ ର୍ ୀନ, କୂରୀଣୀୟ ଓ ଆେଲକଜା ୀୟ
ସହରମାନ େର ନିବାସୀମାନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯିହୁ ଦୀମାନ
ସମାଜଗୃହର େକେତକ ଜଣ, ପୁଣି, କିଲିକିୟା ଓ ଏସି ଆ
ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର ନିବାସୀ େକେତକ େଲାକ ଉଠି ି ଫାନ ସହିତ
ବାଦାନୁବାଦକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 10ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓଆ ା
ଶି େର କଥା କହୁ ଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ପ୍ର ତିେରାଧ କରିବାକୁ
ସମଥର୍ େହେଲ ନାହିଁ। 11 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ
ମତାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଏହାକୁ େମାଶା
ଓ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ନି ାକଥା କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ। 12 ଆଉ,
େସମାେନଜନସାଧାରଣ ୁ , ପୁଣି,ପ୍ର ାଚୀନଓଶା ୀମାନ ୁ ଉେ ଜିତ
କରି ତାହା ୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ତାହା ୁ ବଳେର ଧରି ମହାସଭାକୁ
ଆଣିେଲ, 13ଆଉ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାନ ୁ ଠିଆ କରାଇେଲ; େସମାେନ
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କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ଏହି ପବିତ୍ର ାନ ଓ େମାଶା ଦ ନିୟମ
ବିରୁ େରକଥା କହିବାକୁ ବ କରୁ ନାହିଁ, 14କାରଣନାଜରିତୀୟ
େସହିଯୀଶୁ ଏହି ାନ ଂସକରିେବ,ଆଉେମାଶାଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ ରୀତିନୀତି େଦଇଅଛି , େସହିସବୁ ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ
େବାଲି େସ କହୁ ଥିବା ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ। 15 େସେତେବେଳ
ମହାସଭାେର ବସି ଥିବା ସମେ ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ
ତାହା ମୁଖ ଦୂତ ମୁଖ ସଦୃଶ େଦଖିେଲ।

7
ି ଫାନ ବ ୃତା

1 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ପଚାରିେଲ, ଏହି ସମ ଅଭିେଯାଗ କି
ସତ୍ୟ? 2 ି ଫାନ କହିେଲ, େହ ଭାଇ ଓ ପିତାମାେନ, ଶୁଣ ୁ।
ଆ ମାନ ର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ହାରଣ ନଗରେର ବାସ କରିବା
ପୂେବର୍ େଯେତେବେଳ େସ େମେସାପଟାମିଆ େଦଶେର ଥିେଲ,
େସେତେବେଳ େଗୗରବମୟ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ,
3 ତୁ େ େଦଶରୁ ଓ ଆପଣା ଆ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି
ଆସ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବା, େସହି େଦଶକୁ
ଯାଅ। 4େସଥିେରକଲଦୀୟମାନ େଦଶରୁ ବାହାରି େସ ହାରଣେର
ବାସ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା ପିତା ମୃତୁ ୍ୟ ଉ ାେର େସଠାରୁ ,
ଆପଣମାେନ ଏେବ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରୁ ଅଛି , ଏହି େଦଶକୁ
ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ େନଇ ଆସି େଲ, 5 ଆଉ, େସ ତାହା ୁ େସଥିେର
େକୗଣସି ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ, ନା, ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂ ମି
ହିଁ େଦେଲ ନାହିଁ, ପୁଣି, େସେତେବେଳ ତାହା ର ସ ାନ ନ
ଥିେଲ ସୁ ା େସ ତାହା ୁ ଓ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରକୁ ତାହା
ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ େଦେବ େବାଲି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କେଲ। 6 ଈଶ୍ବ ର
ଏହିପରି କହିେଲ, ତାହା ବଂଶ ବିେଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିେବ
ଏବଂ େସ ାନର େଲାେକ େସମାନ ୁ ଚାରି ଶହ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ଦାସ େର ରଖି େସମାନ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିେବ। 7 ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର
କହିେଲ, େସମାେନ େଯଉଁ ଜାତିର ଦାସ େହେବ, ଆେ ତାହାର
ବିଚାର କରିବା; ତାହା ପେର େସମାେନ ବାହାରି ଆସି ଏହି ାନେର



େପ୍ର ରିତ 7:8 xxii େପ୍ର ରିତ 7:20

ଆ ର ଉପାସନା କରିେବ। 8 ଆଉ, େସ ତାହା ୁ ସୁ ତର ନିୟମ
ପ୍ର ଦାନ କେଲ, ପୁଣି, ତଦନୁସାେର ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦଇ
ଅ ମ ଦିନେର ତାହା ୁ ସୁ ତ କେଲ; ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ପୁଣି,
ଯାକୁବ ବାର ଜଣ ପିତୃ କୁଳପତି ୁ ଜନ୍ମ େଦଇ େସପରି କେଲ।
9 ପିତୃ କୁଳପତିମାେନ େଯାେଷଫ ୁ ଈଷର୍ ା କରି ମିସରକୁ ନିଆଯିବା
ନିମେ ତାହା ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ସହିତ ଥିେଲ,
10 ପୁଣି, ତାହା ସମ େକ୍ଲ ଶରୁ ତାହା ୁ ଉ ାର କରି ମିସରର
ରାଜା ଫାେରା ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ଦାନ
କେଲ; େସଥିେର ଫାେରା ତାହା ୁ ମିସର ଓ ଆପଣା ସମ ଗୃହର
ଶାସନକ ର୍ ା ରୂ େପ ନିଯୁ କେଲ। 11 ପେର ସମ ମିସର ଓ
କିଣାନେର ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ମହାେକ୍ଲ ଶ ଘଟିଲା,ଆ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 12 କି ୁ ମିସରେର
ଶସ୍ୟ ଅଛି େବାଲି ଶୁଣି, ଯାକୁବ ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
ପ୍ର ଥମେର େପ୍ର ରଣ କେଲ। 13 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଥର େଯାେଷଫ
ଆପଣା ଭାଇମାନ ନିକଟେର ପରିଚିତ େହେଲ, ଆଉ ଫାେରା
େଯାେଷଫ ଜାତିର ପରିଚୟ ପାଇେଲ। 14ତାହାପେର େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ ଓ ପ ରି ଜଣ ଜ୍ଞାତିକୁଟୁ ସମ ୁ ଡକାଇ
ପଠାଇେଲ। େସଥିେର ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଗେଲ, 15 ପୁଣି, େସ
ଓ ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, 16 ଆଉ
େସମାନ ମୃତ ଶରୀର, ଶିଖିମକୁ ନିଆଯାଇ, ଅବ୍ର ହାମ େସଠାକାର
ହେମାର ସ ାନମାନ ଠାରୁ େଯଉଁ ସମାଧି- ାନକୁ େରୗପ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ
େଦଇ କ୍ର ୟ କରିଥିେଲ, େସଥିେର ସମାଧି େହେଲ। 17 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ସଫଳେହବା ସମୟସି କଟହୁ ଅେ , େଲାକମାେନ ମିସରେର ବୃି
ପାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ଉଠିେଲ। 18 ଅବେଶଷେର ମିସରେର
ଆଉଜେଣ ରାଜା େହେଲ, େସ େଯାେଷଫ ୁ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 19 େସ
ଆ ମାନ ଜାତି ପ୍ର ତି ଖଳ ବ୍ୟବହାର କେଲ, ପୁଣି, ଆ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ େଯପରିଆପଣାଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ଜୀବିତ ନ
ରହିବା ପାଇଁ ବାହାେର ପକାଇ ଦିଅି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଅତ୍ୟାଚାର କେଲ। 20 େସହି ସମୟେର େମାଶା ଜନ୍ମ େହେଲ, େସ
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ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଅତି ସୁ ର ଥିେଲ ଓ ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା
ପିତା ଗୃହେର ପ୍ର ତିପାଳିତ େହେଲ। 21ପେର େସ େଯେତେବେଳ
ବାହାେର ପକାଗେଲ, େସେତେବେଳ ଫାେରା କନ୍ୟା ତାହା ୁ
ଉଠାଇ େନଇ ଆପଣା ପୁତ୍ର ରୂ େପ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ। 22 ଆଉ
େମାଶା ମିସରୀୟମାନ ସମ ବିଦ୍ୟାେର ଶିକି୍ଷତ େହାଇ ବାକ୍ୟ ଓ
କମର୍ େରପରାକ୍ର ମୀ େହେଲ। 23ତାହା ୁ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂ ର୍ େହଉଥିବା
ସମୟେର ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ୁ ,
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ତାହା ମନେର ଇ ା ଜାତ େହଲା।
24 େସେତେବେଳ ଜଣକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିବା େଦଖି
େସ ତାହାର ସପକ୍ଷ େହେଲ ଓ େସହି ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ବଧ
କରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ େହଉଥିବା େଲାକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ର ତିକାର
କେଲ। 25 ତାହା ହ ାରା ଈଶ୍ବ ର େଯ ତାହା ଭାଇମାନ ୁ
ଉ ାର କରୁ ଅଛି , ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେବ େବାଲି େସ ମେନ
କରିଥିେଲ, କି ୁ େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ। 26ପରଦିନ େସମାେନ
ପର ର ମଧ୍ୟେର ମରାମରି େହଉଥିବା ସମୟେର େସ େଦଖା
େଦଇ େସମାନ ୁ ମିଳନ କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର କହିେଲ, ଆେହ,
ତୁ େ ମାେନ ପର ର ଭାଇ, କାହିଁକି ଏକ-ଆେରକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ
କରୁ ଅଛ? 27 କି ୁ େଯଉଁ ଜଣକ ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ଥିଲା,
େସ ତାହା ୁ େପଲିେଦଇ କହିଲା, କିଏ ତୁ କୁ ଆ ମାନ ଉପେର
ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ବିଚାରକ ରୂ େପ ନିଯୁ କଲା? 28 କାଲି େଯପରି
େସହି ମିସରୀୟ ବ୍ୟି କୁ ବଧ କରିଥିଲ, େସପରି କି େମାେତ ବଧ
କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ? 29 ଏହି କଥା ଶୁଣି େମାଶା ପଳାଇଯାଇ
ମିଦୀୟନେଦଶେରପ୍ର ବାସୀ େହେଲ; େସଠାେରତାହା ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଜନ୍ମ େହେଲ। 30ପେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂ ର୍ ହୁ ଅେ ସୀନୟ ପବର୍ ତର
ପ୍ର ା ରେର ଜେଣ ଦୂତ େଗାଟିଏ ବୁଦାର ଅି ଶିଖାେର ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ। 31େମାଶା େସହି ଦୃଶ୍ୟ େଦଖି ଚମୃ ତ େହେଲ, ପୁଣି,ଭଲ
ରୂ େପ େଦଖିବା ନିମେ ନିକଟକୁଯାଉଥିବା ସମୟେରପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ବାଣୀ େହଲା, 32ଆେ ତୁ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ଈଶ୍ବ ର, ଅବ୍ର ହାମ,
ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବର ଈଶ୍ବ ର। େସଥିେର େମାଶା କି ଉଠି, ଭଲ
ରୂ େପେଦଖିବାକୁ ସାହସକେଲନାହିଁ। 33ତାହାପେରପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ
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କହିେଲ, ତୁ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ିପକାଅ, କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁ
ାନେର ଠିଆ େହାଇଅଛ,ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂ ମି। 34 ମିସରେର େମାହର
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଛି , ମୁଁ େସମାନ ର େକ୍ଲ ଶ ନି ୟ େଦଖିଅଛି
ଓ େସମାନ ର ଆ ର୍ ନାଦ ଶୁଣିଅଛି, ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଉ ାର
କରିବା ନିମେ ଓ ାଇ ଆସି ଅଛି, ଆଉ ଏେବ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ
ମିସରକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବି। 35 କିଏ ତୁ କୁ ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ବିଚାରକ
ରୂ େପ ନିଯୁ କଲା େବାଲି କହି ଏହି େଯଉଁ େମାଶା ୁ େସମାେନ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ବୁଦାେର ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିବା ଦୂତ
ସହାୟତାେର ଶାସକ ଓ ଉ ାରକ ର୍ ା କରି େପ୍ର ରଣ କେଲ। 36ଏହି
ବ୍ୟି ମିସର େଦଶ, ସୂଫ ସାଗର ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର
ନାନା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରି େସମାନ ୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ। 37 ଏହି େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ୁ କହିେଲ,
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ନିମେ
େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ୁ ଉ କରିେବ। 38 ଏହି
ବ୍ୟି ପ୍ର ା ର ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ତାହା ସହିତ
କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ ଓ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ମଧ୍ୟେର
ମଧ୍ୟ ଥିେଲ; େସ ତୁ ମାନ ୁ ଦାନ କରିବା ନିମେ ଜୀବ
ବାକ୍ୟସମୂହ ପ୍ର ା େହେଲ। 39 ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ
ତାହା ର ଆଜ୍ଞାବହ େହବାକୁ ଇ ା ନ କରି ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,
ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ମିସରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ହାେରାଣ ୁ
କହିେଲ, 40ଆ ମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଯିବା ନିମେ ଆ ମାନ
ପାଇଁ େଦବତାମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କର, କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େମାଶା
ଆ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ତାହା ପ୍ର ତି
କଅଣ ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ । 41 ଆଉ େସହି
ସମୟେର େସମାେନ େଗାଟିଏ େଗାବ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଏବଂ େସହି
ପ୍ର ତିମା ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳି ଉ ଗର୍ କରି ଆପଣା ଆପଣା ହ ନିମ ତ
ବ ୁେର ଆନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବିମୁଖ େହାଇ
େସମାନ ୁ ଆକାଶବାହିନୀର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ,
େଯପରି ଭାବବାଦୀମାନ ଶା େର େଲଖାଅଛି,
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“ ‘େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ,
ପ୍ର ା ରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଆ
ଉେ ଶ୍ୟେର ପଶୁବଳି

ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିଥିଲ?
43ବରଂତୁ େ ମାେନଉପାସନା କରିବା ନିମେ େଯଉଁ ମୂ ଗୁଡ଼ିକ

ଗଢ଼ିଥିଲ,
େସହି େମାଲଖର ତ ୁ ଓ େର ାନ୍ େଦବତାର ନକ୍ଷତ୍ର କୁ
ତୁ େ ମାେନ େଘନି ବହନ କଲ।

ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବାବିଲର ଆରପାଖକୁ ବ ୀ କରି
ପଠାଇବି।’

44 ତୁ େ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖିଅଛ, ତଦନୁସାେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ତ ୁ ନିମର୍ ାଣ କର େବାଲି େମାଶା ୁ େଯ କହିଥିେଲ, ତାହା
ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ପ୍ର ା ରେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ୁ ପାଇଥିେଲ। 45 ଆଉ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ
ତାହା ପ୍ର ା େହାଇ, ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ ଜାତିମାନ ୁ
ବାହାର କରିେଦେଲ, େସହି ଜାତିମାନ ଅଧିକାରେର େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟ େନତୃ େର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଦାଉଦ ସମୟ
ପଯର୍ ୍ୟ ରଖିେଲ। 46 ଦାଉଦ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର
େହାଇ ଯାକୁବ ର ଈଶ୍ବ ର ନିମେ େଗାଟିଏ ବାସ ାନ ଆେୟାଜନ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 47 କି ୁ ଶେଲାମନ ଈଶ୍ବ ର ନିମେ
େଗାଟିଏ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 48 ତଥାପି େଯ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର,
େସ ହ ନିମ ତ ଗୃହେର ବାସ କରି ନାହିଁ, େଯପରି ଭାବବାଦୀ
କହି ,
49 ‘ ଗର୍ ଆ ର ସି ଂହାସନ,

ପୃଥିବୀ ଆ ର ପାଦପୀଠ;
ପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିମେ କି ପ୍ର କାର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ

କରିବ?
କି ା ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ାନ କାହିଁ?

50ଆ ର ହ କଅଣ ଏହି ସମ ବିଷୟ ସୃି କରି ନାହିଁ?’
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51 େହ ଦାି କମାେନ ପୁଣି, ଅସୁ ତି ହୃ ଦୟ ଓ କ ର୍ ବିଶି
େଲାେକ, ଆପଣମାେନ ସବର୍ ଦା ପବିତ୍ର ଆ ା ର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରୁ ଅଛି ; ଆପଣମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ େଯପରି
ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି। 52 ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାକୁ ଆପଣମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ତାଡ଼ନା କରି ନ ଥିେଲ?
େଯଉଁମାେନ େସହି ଧାମ କ ବ୍ୟି ଆଗମନ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ
ଜଣାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସମାେନବଧକେଲ;ଏେବଆପଣମାେନ
ତାହା ୁ ଶତହ େରସମପର୍ ଣକରିବଧକରିଅଛି ; 53ଆପଣମାେନ
ଦୂତମାନ ାରା ଆଦି ବ୍ୟବ ା ପାଇଥିେଲ, କି ୁ ତାହା ପାଳନ
କେଲ ନାହିଁ।”

ପ୍ର ରାଘାତେର ି ଫାନ ମୃତୁ ୍ୟ

54 ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି େସମାେନ ଅତିଶୟ ରାଗିଗେଲ, ପୁଣି,
ତାହା ପ୍ର ତି ଦା କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 55 କି ୁ େସ
ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ ଗର୍ ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁେଲ,
ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା ଓ ଯୀଶୁ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଦଖି କହିେଲ, 56 “େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଗର୍ କୁ େଖାଲା
େହାଇଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଦଖୁଅଛି।” 57 କି ୁ େସମାେନ ଉ ରେର ଚି ାର
କରି ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ବ କେଲ, ଆଉ ଏକସ େର ତାହା
ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ିେଲ, 58 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ନଗରରୁ ବାହାର
କରିେଦଇପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;ଆଉ, ସାକ୍ଷୀମାେନ
ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକ ପାଦ ପାଖେର ଆପଣା ଆପଣା ବ
ରଖିେଲ। 59 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ି ଫାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ି
ମାରୁ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ, େମାହର ଆ ା ଗ୍ର ହଣ କର।” 60 ପୁଣି, େସ ଆେ ାଇପଡ଼ି
ଉ ରେରଡାକି କହିେଲ, େହପ୍ର ଭୁ ,ଏହିପାପଏମାନ ବିରୁ େର
ଗଣନା କର ନାହିଁ। େସ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ର ା ପ୍ର ା େହେଲ।
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8
ମ ଳୀ ଉପେର ଶାଉଲ େଦୗରା ୍ୟ

1 ଶାଉଲ, ି ଫାନ ହତ୍ୟାେର ଏକମତ ଥିେଲ। େସହି ଦିନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା;
େସଥିେର େପ୍ର ରିତମାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟସମେ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ
ଓ ଶମିେରାଣ ଅ ଳ ସମୂହର ଚାରିଆେଡ଼ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ।
2 ତଥାପି େକେତକ ଭ େଲାକମାେନ ି ଫାନ ୁ ସମାଧି େଦଇ
ତାହା ନିମେ ବହୁ ତ ବିଳାପ କେଲ। 3 କି ୁ ଶାଉଲ ଘେର ଘେର
ପଶି ବି ାସୀ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀେଲାକମାନ ୁ ଟାଣିଆଣି କାରାଗାରେର
ନିେକ୍ଷପ କରି ମ ଳୀକୁ ଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଶମିେରାଣେର ଫିଲି ପ୍ର ଚାର
4 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ଛି ଭି େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ

ଚତୁ ଗେର ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କେଲ। 5 ପୁଣି, ଫିଲି ଶମିେରାଣର ପ୍ର ଧାନ ନଗରକୁ ଯାଇ
େଲାକମାନ ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ୁ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
6 ଆଉ େଲାକସମୂହ ଫିଲି କଥା ଶୁଣି ଓ େସ କରିଥିବା
ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖି ଏକଚି େର ତାହା କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରୁ ଥିେଲ। 7 କାରଣ ଅଶୁଚି ଆ ାବି ଅେନକ
େଲାକ ଠାରୁ େସହି ଆ ାଗୁଡ଼ାକ ଉ ରେର ଚି ାର କରି
ବାହାରିଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ଅେନକ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଓ
ଖ ସୁ େହେଲ। 8 େସଥିେର େସ ନଗରେର ମହା ଆନ େହଲା।

କୁହୁ କ ଶିେମାନ
9 କି ୁ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଏଥିପୂେବର୍ େସହି ନଗରେର

କୁହୁ କକମର୍ କରି ନିଜକୁ ଜେଣମହାପୁରୁ ଷ େବାଲି କହି ଶମିେରାଣୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଆଚି ତ କରୁ ଥିଲା; 10 ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ ଶି କୁ
ମହାନ େବାଲି କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍ ୍ୟ ସମେ ଏ େସହି
େବାଲି କହି ତାହା ୁ ମାନ୍ୟ କରୁ ଥିେଲ। 11 େସମାେନ ତାହାକୁ
ମାନ୍ୟ କରୁ ଥିବାର କାରଣ ଏହି େଯ, େସ ବହୁ କାଳ େହଲା ନିଜ
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କୁହୁ କକମର୍ ାରା େସମାନ ୁ ଆଚି ତ କରିଥିଲା। 12 କି ୁ ଫିଲି
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିବାରୁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ତାହା କଥାେର ବି ାସ କେଲ,
େସେତେବେଳ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଉଭୟ ବାି ଜିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
13 ଆଉ, ଶିେମାନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରି ବାି ଜିତ େହଲା ଓ
ଫିଲି ସାେଥ ସାେଥ ରହିଲା, ଆଉ ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ମହା ମହା
ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖି ଆଚି ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶମିେରାଣେର ପିତର ଓ େଯାହନ
14 ଶମିେରାଣର େଲାକମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ

କରିଅଛି , ଏହା େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଥିବା
େପ୍ର ରିତମାେନ ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପିତର ଓ
େଯାହନ ୁ େସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 15 େସମାେନ ଯାଇ,
େସହି େଲାକମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ
େସମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, 16କାରଣଏପଯର୍ ୍ୟ େସ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପେର ଆସି ନ ଥିେଲ, େକବଳ େସମାେନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ବାି ଜିତ େହାଇଥିେଲ। 17 େସେତେବେଳ
େସମାେନ େସମାନ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ
ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା େହେଲ। 18 େପ୍ର ରିତମାନ ର ହ ାପର୍ ଣ ାରା
ପବିତ୍ର ଆ ା ଆସୁଥିବା େଦଖି, ଶିେମାନ େସମାନ ୁ ଟ ା ଯାଚି
କହିଲା, 19 େମାେତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶି ଦିଅ ୁ, େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସି
େଲାକ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରିବି, େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ପାଇବ। 20 କି ୁ
ପିତର ତାହାକୁ କହିେଲ, ତୁ ର ଟ ା ତୁ ସହିତ ବିନ େହଉ,
କାରଣ ତୁ େ ଟ ା ାରା ଈଶ୍ବ ର ଦାନ କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ। 21ଏହି
ବିଷୟେର ତୁ ର ଅଂଶ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ହୃ ଦୟ ସରଳ ନୁେହଁ। 22 ଅତଏବ,
ତୁ ର ଏହି ଦୁ ପଣରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରି ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କର, େକଜାଣି ଅବା ତୁ ହୃ ଦୟର କ ନା କ୍ଷମା େହାଇପାେର;
23 କାରଣ ତୁ େ ତି ବିଷେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଅଧମର୍ ରୂ ପ
ବ ନେର ଆବ ଅଛ େବାଲି ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 24 େସଥିେର ଶିେମାନ
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ଉ ର କଲା, ଆପଣମାେନ ଯାହା ଯାହା କହିେଲ, େସଥିରୁ େକୗଣସି
ବିଷୟ େଯପରି େମା ପ୍ର ତି ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାେନ
େମା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ। 25 ଏହି ପ୍ର କାେର
େସମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଓ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ କହି ଶମିେରାଣୀୟମାନ
ଅେନକଗ୍ର ାମେର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକରୁ କରୁ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ।

ଫିଲି ଓ ଇଥିଓପିଆ ନପୁଂସକ
26 ପେର ପ୍ର ଭୁ ଜେଣ ଦୂତ ଫିଲି ୁ କହିେଲ, ଉଠ, ଦକି୍ଷଣ

ଦିଗେର େଯଉଁ ପଥ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଗ ା ସହର ଆଡ଼କୁ
ଯାଇଅଛି, େସହି ପଥକୁ ଯାଅ। ତାହା ମରୁ ଭୂ ମି। 27 େସଥିେର େସ
ଉଠି ଗମନ କେଲ। ଆଉ େଦଖ, ଇଥିଓପିଆ େଦଶୀୟମାନ
କା ାକୀ ନାମ୍ନ ୀ ରାଣୀ ର ଅଧୀନ ଜେଣ ଉ ପଦ ପ୍ର ା
ଇଥିଓପିଆର ନପୁଂସକ, େଯ ତାହା ସମ ଥିେଲ, େସ ଉପାସନା
କରିବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି ଥିେଲ; 28 େସ ବାହୁ ଡ଼ି
ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ରଥେର ବସି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଶା ପାଠ
କରୁ ଥିେଲ। 29 େସେତେବେଳ ପବିତ୍ର ଆ ା ଫିଲି ୁ କହିେଲ,
ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ରଥର ସା ଧର। 30 େସଥିେର ଫିଲି
େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସ ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଶା ପାଠ କରୁ ଥିବା ଶୁଣି
ପଚାରିେଲ,ଆପଣଯାହା ପାଠ କରୁ ଅଛି ,ତାହା କଅଣ ବୁଝୁ ଅଛି ?
31 େସ କହିେଲ, େକହି େମାେତ ବୁଝାଇ ନ େଦେଲ ମୁଁ କିପରି ବୁଝି
ପାରିବି? ଆଉ, େସ ଫିଲି ୁ ରଥେର ଚଢ଼ି ଆସି ଆପଣା ନିକଟେର
ବସି ବାକୁ ବିନତି କେଲ। 32ଶା ର େଯଉଁ ଅଂଶ େସପାଠକରୁ ଥିେଲ,
ତାହା ଏହି,
“େସ େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ ହତ େହବା ନିମେ ନିଆଗେଲ

ପୁଣି, େଲାମେ ଦକ ସ ୁଖେର େମଷଶାବକ େଯପରି ନୀରବ
ରୁ େହ,

େସହିପରି େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ।
33ତାହା ଅବନତ େହବାେର ତାହା ଦ ଅପସାରିତ େହଲା;

ତାହା ବଂଶ କିଏ ବ ର୍ ନା କରିପାରିବ?
କାରଣ ତାହା ପ୍ର ାଣ ପୃଥିବୀରୁ ଅପସାରିତ େହଲା।”
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34 ନପୁଂସକ ଉ ର େଦଇ ଫିଲି ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ଆପଣ ୁ
ନିେବଦନ କେର, ଭାବବାଦୀ କାହା ବିଷୟେର ଏ କଥା କହି ?
ଆପଣା ବା ଆଉ କାହା ବିଷୟେର? 35 େସଥିେର ଫିଲି ମୁଖ
ଫିଟାଇଶା ରଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆର କରିତାହା ନିକଟେରଯୀଶୁ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେଲ। 36ଆଉ େସମାେନ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; େସଥିେର
ନପୁଂସକ କହିେଲ, ଏଠାେର ତ ଜଳ ଅଛି, େମାହର ବାି ଜିତ େହବା
ନିମେ କଅଣ ବାଧା ଅଛି? 37 [ଫିଲି କହିେଲ, ଆପଣ ସମ
ଅ ଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବି ାସ କରି , ତାହାେହେଲ େହାଇପାେର।
େସଥିେର େସ ଉ ର େଦେଲ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ଏହା
ମୁଁ ବି ାସକରୁ ଅଛି।] 38 ପୁଣି, େସରଥ ଠିଆକରିବାକୁଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
ଆଉ ଫିଲି ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟଜଳ ଭିତରକୁ ଓ ାଇଗେଲ,ଆଉ
ଫିଲି ତାହା ୁ ବାି େଦେଲ। 39 େସମାେନ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି
ଆସେ ପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା ଫିଲି ୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ନପୁଂସକ
ତାହା ୁ ଆଉ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ତଥାପି େସ ଆନ କରୁ କରୁ
ଆପଣା ପଥେର ଚାଲିଗେଲ। 40 କି ୁ ଫିଲି ଅଷ୍ େଦାଦ୍ ନାମକ
ନଗରେର େଦଖାଗେଲ, ଆଉ େସ ଯାଉ ଯାଉ ନଗେର ନଗେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି କାଇସରିୟାେର ଯାଇ ପହି େଲ।

9
ଶାଉଲ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
(େପ୍ର ରିତ 22:6-16; 26:12-18)

1 କି ୁ ଶାଉଲ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ପ୍ର ଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ବିରୁ େର
ଭୟ ଓ ପ୍ର ାଣନାଶର କଥା କହି ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ ଗେଲ,
2 ପୁଣି, ଏହି ମାଗର୍ ର େଯେକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ୀର େଦଖା ପାଆି ,
େସମାନ ୁ େଯପରି ବା ି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆଣି ପାରି ,
ଏଥିସକାେଶ ଦେ ଶକର ସମ ସମାଜଗୃହ ନିକଟକୁ ତାହା ଠାରୁ
ପତ୍ର ମାଗିେଲ। 3 ପେର େସ ଯାଉ ଯାଉ ଦେ ଶକର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ହୁ ଅେ ଅକ ାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆେଲାକ ତାହା ଚାରିଆେଡ଼ ଚମକି
ଉଠିଲା। 4 େସଥିେର େସ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଯାଇ ତାହା ପ୍ର ତି ଉ
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ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, “େହ ଶାଉଲ, େହ ଶାଉଲ କାହିଁକି ଆ କୁ
ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ?” 5 େସ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କିଏ?
ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ୁ ତୁ େ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ, ଆେ େସହି
ଯୀଶୁ।” 6 “କି ୁ ଉଠ, ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କର, ଆଉ ତୁ କୁ କଅଣ
କରିବାକୁ େହବ, ତାହା କୁହାଯିବ।” 7 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା
ସା େର ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ, େସମାେନ େସହି ଶ ଶୁଣି କାହାରିକୁ
ନ େଦଖିବାରୁ ଅବାକ୍ େହାଇ ରହିେଲ। 8 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଭୂ ମିରୁ
ଉଠି େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆଖି ଫିଟାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ
କିଛି େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା ହାତ ଧରି
ତାହା ୁ ଦେ ଶକ ସହରକୁ େଘନିଗେଲ। 9 ଆଉ, େସ ତିନି ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଦୃି ହୀନ େହାଇ ରହିେଲ, ପୁଣି, କିଛି ଖାଇେଲ ନାହିଁ କି
ପିଇେଲ ନାହିଁ। 10 ଦେ ଶକେର ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ
ଥିେଲ; ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “ହନନୀୟ।” େସ
କହିେଲ, େହପ୍ର ଭୁ ,ଆଜ୍ଞାକରିବା େହଉ ।ୁ 11େସଥିେରପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “ଉଠ, ସଳଖ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ ଯିହୂ ଦାର ଗୃହେର ତାଷର୍
ସହରର ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ର ଅନୁସ ାନ କର; କାରଣ
େଦଖ, େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି; 12 ଆଉ, େସ େଯପରି ଦୃି ପ୍ର ା
ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଆସି ତାହା
ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି େବାଲି େସ ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି।” 13 କି ୁ
ହନନୀୟ ଉ ର େଦେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଆପଣ
ସାଧୁମାନ ପ୍ର ତି ଏହି େଲାକ େଯ େକେତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛି,
ତାହା ମୁଁ ଅେନକ ଠାରୁ ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି। 14ଆଉ,
ଏହି ାନେର େଯେତ େଲାକ ଆପଣ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,
େସମାନ ୁ ବା ି ବା ନିମେ େସ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ପାଖରୁ
କ୍ଷମତା ପାଇଅଛି। 15 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ; କାରଣ
େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀ, ରାଜା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର
ଆ ର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମେ ଆ ର ଜେଣ ମେନାନୀତ
ପାତ୍ର ଅେଟ; 16 େଯଣୁ ଆ ର ନାମ ସକାେଶ ତାହାକୁ େଯ େକେତ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଆେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା।”
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17 େସଥିେର ହନନୀୟ ପ୍ର ାନ କରି େସହି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ,
ପୁଣି, ତାହା ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରି କହିେଲ, ଶାଉଲ ଭାଇ,
ପ୍ର ଭୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁ ର ଆସୁଥିବା ପଥେର ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ, ତୁ େ େଯପରି ଦୃି ପ୍ର ା ହୁ ଅ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍
ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ େସ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି । 18 େସହିକ୍ଷଣି
ତାହା ଆଖିରୁ କାତି ପରି କଅଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ େସ ଦୃି ପାଇେଲ;
ପୁଣି, େସ ଉଠି ବାି ଜିତ େହେଲ, 19ଆଉ େସ େଭାଜନ କରି ବଳ
ପାଇେଲ।ଏଥିଉ ାେର େସଦେ ଶକେର ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ
େକେତକ ଦିନ ରହିେଲ;

ଦେ ଶକେର ଶାଉଲ ପ୍ର ଚାର
20 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯ ଈଶ୍ବ ର ର ପୁତ୍ର , ଏହା େସ ଅବିଳ େର

ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 21 ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ତାହା କଥା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେ ଆଚି ତ
େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହି ନାମ ଧରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା
େଲାକମାନ ୁ େଯ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ବିନ କରୁ ଥିଲା,
ଆଉ େଯପରି େସମାନ ୁ ବା ି ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ
େଘନିଯାଇପାେର, େସହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଏହି ାନକୁ ଆସି ଥିଲା, ଏ
କି େସହି ନୁେହଁ? 22 କି ୁ, ଶାଉଲ ଅଧିକତର ଶି ଶାଳୀ େହାଇ
ଉଠିେଲ, ପୁଣି, ଏ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା ପ୍ର ମାଣ କରି ଦେ ଶକନିବାସୀ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ନିରୁ ର କରିେଦଉଥିେଲ। 23 ଅେନକ ଦିନ
ଗତ େହଲା ଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ଏକତ୍ର ମ ଣା କେଲ; 24 କି ୁ େସମାନ ର ଚକ୍ର ା ଶାଉଲ ର
କ ର୍ େଗାଚର େହଲା। ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତାହା ୁ ବଧ
କରିପାରି , ଏଥିନିମେ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଗର ାରସବୁ ଜଗି
ରହିେଲ, 25 କି ୁ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନରାତି୍ର କାଳେରତାହା ୁ େଘନି
େଗାଟିଏ େଟାେକଇେର ପ୍ର ାଚୀର େଦଇ ତଳକୁ ଓ ାଇେଦେଲ।

ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଶାଉଲ
26 ପେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ

ମିଶିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ େଯ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ, ଏହା
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ବି ାସ ନ କରି ସମେ ତାହା ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। 27 କି ୁ
ବ ର୍ ା ତାହା ୁ ସ େର େଘନି େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ,
ପୁଣି, ବାଟେର େସ କିପରି ପ୍ର ଭୁ ର ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିେଲ ଓ େସ
େଯ ତାହା ସହିତ କଥା କହିଥିେଲ, ଆଉ କିପ୍ର କାେର େସ
ଦେ ଶକେର ଯୀଶୁ ନାମେର ସାହସପୂବର୍ କ ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ,
ଏହିସବୁ େସ େସମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। 28 ଆଉ,
େସ େସମାନ ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଗମନାଗମନ କରି,
29 ପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ସାହସପୂବର୍ କ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି,
େସଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁ ଦୀମାନ ସହିତକଥାବା ର୍ ା ଓତକର୍ ବିତକର୍
କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ େଚ ା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 30 ତାହା ଜାଣି ପାରି ଭାଇମାେନ ତାହା ୁ
କାଇସରିୟାକୁ େଘନିଯାଇ ତାଷର୍ କୁ ପଠାଇେଦେଲ। 31ଏହି ପ୍ର କାେର
ସମୁଦାୟ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ, ଗାଲିଲୀ ଓ ଶମିେରାଣ ମ ଳୀ
ନି ାପ୍ର ା େହାଇ ଓ ପ୍ର ଭୁ ର ଭୟେର ଆଚରଣ କରି ଶାି େଭାଗ
କେଲ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଲୂଦ ଓ ଯାେଫାେର ପିତର
32 ଇତିମଧ୍ୟେର ପିତର ସମ ଅ ଳ ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ ଲୂଦ

ନଗରବାସୀ ସାଧୁମାନ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲ। 33 େସ ାନେର
େସ ଏନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ର େଦଖାପାଇେଲ, େସ ଆଠ
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ; ତାହା ୁ ପକ୍ଷାଘାତ େହାଇଥିଲା।
34 ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏନୀୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ତୁ କୁ ସୁ
କରୁ ଅଛି ; ଉଠ, ତୁ ର େଶଯ ସଜାଡ଼। େସଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି
ଉଠିେଲ। 35ଆଉ, ଲୂଦ ଓ ଶାେରାଣନିବାସୀ ସମେ ତାହା ୁ େଦଖି
ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରିେଲ। 36ଯାେଫାସହରେରଟାବୀଥା ନାମକଜେଣ
ଶିଷ୍ୟା ଥିେଲ, ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହି ନାମର ଅଥର୍ ଦକର୍ ା। େସ ନାନା
ସ ମର୍ ଓ ଦାନ-କି୍ର ୟାେର ପୂ ର୍ ଥିେଲ। 37 େସହି ସମୟେର େସ
ପୀଡ଼ିତା େହାଇପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗକେଲ, େସଥିେର େସମାେନତାହା ୁ ାନ
କରାଇ େଗାଟିଏଉପର େକାଠରୀେର ଶୁଆଇେଦେଲ। 38 ପୁଣି, ଲୂଦ
ଯାେଫା ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପିତର େସଠାେର
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ଅଛି େବାଲି ଶୁଣି, ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇ
ଏହା ନିେବଦନ କେଲ, ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ବିଳ
କର ୁ ନାହିଁ। 39ଏଣୁ ପିତରଉଠି େସମାନ ସା େରଗେଲ। େସ
ଆସେ , େସମାେନ ତାହା ୁ େସହି ଉପର େକାଠରୀକୁ େଘନିଗେଲ,
ଆଉ ବିଧବାମାେନ ସମେ ତାହା ୁ େଘରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ , ଦକର୍ ା
େସମାନ ସା େର ଥିବା ସମୟେର େଯଉଁ ସବୁ ଅ ରଖା ଓ
ବ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିଥିେଲ, େସହିସବୁ େଦଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 40 କି ୁ,
ପିତର ସମ ୁ ବାହାର କରିେଦଇ ଆ ୁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ପୁଣି,
ଶବ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି କହିେଲ, ଟାବୀଥା, ଉଠ। େସଥିେର େସ ଆଖି
େମଲା କେଲ, ଆଉ ପିତରକୁ େଦଖି ଉଠି ବସି େଲ। 41 ପୁଣି, େସ
ହାତ େଦଇ ତାହା ୁ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ସାଧୁମାନ ୁ ଓ ବିଧବାମାନ ୁ
ଡାକି ତାହା ୁ ଜୀବିତ େଦଖାଇେଲ। 42 ଏହି କଥା ଯାେଫା ସହରର
ସବୁଆେଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଓ ଅେନେକ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ।
43 ପୁଣି, ପିତର ଅେନକ ଦିନ ଯାେଫା ସହରେର ଶିେମାନ ନାମକ
ଜେଣ ଚମର୍ କାରକ ସହିତ ବାସ କେଲ।

10
ପିତର ଓ କ ଲୀୟ

1କାଇସରିୟା ସହରେରକ ଲୀୟନାମକଜେଣବ୍ୟି ଥିେଲ,
େସ ଇତାଲିକ ନାମକ େସୖନ୍ୟଦଳର ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି ଥିେଲ;
2 େସ ଜେଣ ଭ , ଆଉ ସପରିବାରେର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।
େସ େଲାକମାନ ୁ ବହୁ ତ ଦାନ େଦଉଥିେଲ, ଆଉ ସବର୍ ଦା ଈଶ୍ବ ର
ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ। 3 ଦିେନ ଅପରା ପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା
ସମୟେର େସ ରୂ େପ େଗାଟିଏ ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ, େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର ର ଜେଣ ଦୂତ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହୁ ଅଛି , େହ
କ ଲୀୟ। 4 େସ େସଥିେର ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ
ଭୀତ େହାଇ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ କଅଣ? େସ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ଦାନସବୁ ରଣାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଊ ର୍ େର
ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ଉଠିଅଛି। 5 ଏେବ ତୁ େ ଯାେଫା ସହରକୁ
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େଲାକ ପଠାଇ ଶିେମାନ ୁ ଡକାଇ ଆଣ, ତାହା ଉପନାମ ପିତର;
6 େସ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମର୍ କାରକ ଅତିଥି ରୂ େପ ବାସ
କରୁ ଅଛି , ତାହା ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳେର। 7 ତାହା ସା େର କଥା
କହୁ ଥିବା ଦୂତ ଗଲା ପେର େସ ଆପଣା ଗୃହର ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଜଣ ୁ , ପୁଣି, ତାହା ର େସବା କରୁ ଥିବା େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଭ େସୖନ୍ୟକୁ ଡାକିେଲ, 8 ଆଉ େସମାନ ୁ ସମ କଥା
ବୁଝାଇ ଯାେଫା ସହରକୁ ପଠାଇେଲ।

ପିତର ଦଶର୍ ନ
9ପରଦିନ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ େଯେତେବେଳ େସହି ନଗରର

ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ, େସେତେବେଳ ପିତର ପ୍ର ାୟ ଦିନ ବାର ଘ ା
ସମୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ, 10ଆଉ
େସ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ ଖାଇବାକୁ ଇ ା କେଲ, କି ୁ େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ର ୁତ କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ମୂ ତ େହାଇ ଦଶର୍ ନ େଦଖିେଲ,
11ଆକାଶ େଖାଲା େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁଆସୁଅଛି,
େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା େହାଇ ପୃଥିବୀ
ଉପରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି; 12 େସଥିେର ପୃଥିବୀର ସବୁପ୍ର କାର
ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ପ୍ର ାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ।
13 ଆଉ, ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “େହ ପିତର, ଉଠ,
ବଧ କରି ଖାଅ।” 14 କି ୁ ପିତର କହିେଲ, ନାହିଁ, ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ
େକେବେହେଲ େକୗଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାଥର୍ ଖାଇ ନାହିଁ।
15 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଥର ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ଈଶ୍ବ ର
ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛି , ତାହା ତୁ େ ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କୁହ।” 16ଏହି
ପ୍ର କାର ତିନି ଥର େହଲା,ଆଉସେ ସେ େସହି ପାତ୍ର ଟି ଆକାଶକୁ
ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। 17 ପିତର େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିେଲ, େସଥିର
ଅଥର୍ କଅଣ, ତାହା ଭାବି େସ ଅବାକ୍ େହଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ,
କ ଲୀୟ େପ୍ର ରିତ େଲାକମାେନ ଶିେମାନ ଗୃହର ଅନୁସ ାନ
କରି ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ପିତରଉପନାମପ୍ର ା ଶିେମାନ
େସଠାେର ଅତିଥି ରୂ େପ ବାସ କରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା
ଡାକି ପଚାରିେଲ। 19 ପିତର େସହି ଦଶର୍ ନ ବିଷୟ ଚି ା କରୁ ଥିବା
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ସମୟେର ଆ ା ତାହା ୁ କହିେଲ, େଦଖ, ତିନି ଜଣ େଲାକ ତୁ କୁ
େଖାଜୁଅଛି । 20ଉଠ,ତଳକୁଯାଇ କିଛି ସେ ହ ନକରି େସମାନ
ସା େର ଯାଅ,କାରଣଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇଅଛୁ। 21 େସଥିେର
ପିତର େସହି େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଆସି କହିେଲ, େଦଖ,
ତୁ େ ମାେନ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ େସହି। ତୁ ମାନ ଆସି ବାର
କାରଣ କଅଣ? 22 େସମାେନ କହିେଲ, କ ଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ
ଶତ-େସନାପତି, େଯ ଧାମ କ ବ୍ୟି ଓ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରି ,
ପୁଣି, ସମ ଯିହୁ ଦୀ ଜାତି ନିକଟେର ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ର ା , େସ ନିଜ
ଗୃହକୁ ଆପଣ ୁ ଡକାଇପଠାଇ ଆପଣ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମେ
ପବିତ୍ର ଦୂତ ାରା ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପାଇଅଛି । 23 େସଥିେର େସ
େସମାନ ୁ ଭିତରକୁ ଡାକି େନଇ େସମାନ ର ଆତିଥ୍ୟ କେଲ।
ତହିଁ ଆରଦିନ େସ ଉଠି େସମାନ ସହିତ ପ୍ର ାନ କେଲ, ପୁଣି,
ଯାେଫା ସହରନିବାସୀ ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ ତାହା
ସା େର ଗେଲ।

କ ଲୀୟ ଘେର ପିତର
24 ପରଦିନ େସମାେନ କାଇସରିୟାେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ

କ ଲୀୟ ଆପଣା ଆ ୀୟ ଓ ନିକଟ ବୁ ମାନ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର
କରି େସମାନ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। 25 ପିତର ପ୍ର େବଶ କରେ
କ ଲୀୟ ତାହା ୁ େଭଟି ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ
କେଲ। 26 କି ୁ ପିତର ତାହା ୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, ଠିଆ ହୁ ଅ; ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଜେଣମନୁଷ୍ୟ। 27େସଥିେର େସତାହା ସା େରଆଳାପକରୁ କରୁ
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ, ଅେନକ େଲାକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି ,
28 ଆଉ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େକୗଣସି ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସା େର
ମିଶିବା କି ା ତାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ ପକ୍ଷେର କିପରି
ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, ତାହା ଆପଣମାେନ ଜାଣି ; ତଥାପି େକୗଣସି
େଲାକକୁ ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କହିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର େମାେତ
େଦଖାଇଅଛି । 29 େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଆ ାନ କରାଯିବା ମାେତ୍ର
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପି ନ କରି ଆସି ଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ପଚାେର, କି ନିମେ
ଆପଣମାେନ େମାେତ ଡକାଇଅଛି ? 30 କ ଲୀୟ କହିେଲ,
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ଚାରି ଦିନ ପୂେବର୍ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହେର ଅପରା
ତିନି ଘ ା ସମୟର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିଲି; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ଉ ଳବ
ପରିହିତ ଜେଣ ବ୍ୟି େମା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,
କ ଲୀୟ, ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି, 31 ପୁଣି, ତୁ ର
ଦାନସବୁ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ରଣ କରାଯାଇଅଛି। 32 ଅତଏବ
ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ର ା ଶିେମାନ ୁ
ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣ, େସ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଶିେମାନ ଚମର୍ କାରକ
ଗୃହେର ଅତିଥି ରୂ େପ ବାସ କରୁ ଅଛି । 33ଏନିମେ ମୁଁ ଅବିଳ େର
ଆପଣ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲି, ଆଉ ଆପଣ େଯ ଆସି ଅଛି ,
ଭଲ କରିଅଛି । ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ୁ ଯାହାସବୁ ଆେଦଶ
େଦଇଅଛି , ତାହା ଶୁଣିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ସମେ ଈଶ୍ବ ର
ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ ଅଛୁ। 34 େସଥିେର ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ
କହିେଲ, ପ୍ର କୃତେର ବ ର୍ ମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି େଯ ଈଶ୍ବ ର ପକ୍ଷପାତ
କରି ନାହିଁ,

ପିତର ଶିକ୍ଷା
35 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାତିେର େଯ େକହି ତାହା ୁ ଭୟ କରି

ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହା ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଏ, ଏହା ମୁଁ
ସତ୍ୟ ବୁଝୁ ଅଛି। 36 େସ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଶାି ର ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାରକରାଇଇସ୍ର ାଏଲସ ାନମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରଣ
କେଲ; େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସମ ର ପ୍ର ଭୁ । 37ଆପଣମାେନ ଜାଣି
େଯବାି ଜକ େଯାହନ ାରା ପ୍ର ଚାରିତବାି ସମୟପେରେସହି
ସୁସ ାଦ ଗାଲିଲୀରୁ ଆର କରି ସମଗ୍ର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର
ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, 38 ଅଥର୍ ାତ୍ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ କଥା, କିପରି
ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ଶି େର ଅଭିଷି କେଲ, ଆଉ
େସ ମ ଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଓ ଶୟତାନ କ ର୍ୃ କ ପ୍ର ପୀଡ଼ିତ ସମ
େଲାକ ୁ ସୁ କରୁ କରୁ ସବର୍ ତ୍ର ଭ୍ର ମଣ କେଲ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ତାହା ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ। 39 ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ େଦଶ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କେଲ, ଆେ ମାେନ
େସହି ସମ ର ସାକ୍ଷୀ; ତାହା ୁ େସମାେନ କଶେର ଟ ାଇ ବଧ
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କେଲ। 40 ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ତୃ ତୀୟ ଦିବସେର ଉଠାଇ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ
େହବାକୁ େଦେଲ; 41 ସମ େଲାକ ର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ାରା ପୂବର୍ ନିରୂ ପିତ ସାକ୍ଷୀ େଯଆେ ମାେନ,
ଆ ମାନ ର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ। େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠିଲା ପେର ଆେ ମାେନ ତାହା ସହିତ େଭାଜନପାନ କଲୁ,
42 ଆଉ େଲାକମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ, ପୁଣି, ମୃତ ଓ
ଜୀବିତମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା େହବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ନିଯୁ
କରିଅଛି େବାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େସ ଆ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
43େଯ େକହିତାହା ଠାେର ବି ାସକେର, େସ େଯତାହା ନାମେର
ପାପକ୍ଷମାପାଇବ,ଏହାସମ ଭାବବାଦୀତାହା ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଅି ।

ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପବିତ୍ର ଆ ା ଲାଭ
44 ପିତର ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େଯେତ େଲାକ

ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ, େସହି ସମ ଉପେର ପବିତ୍ର ଆ ା ଅବତରଣ
କେଲ। 45 େସଥିେର ପିତର ସହିତ ଆଗତ ସୁ ତ ବି ାସୀମାେନ
ସମେ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଉପେର ସୁ ା ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନ
ବୃି କରାଯିବା େଦଖି ଆଚି ତ େହେଲ; 46 କାରଣ େସମାେନ
େସମାନ ୁ ବିଭି ଭାଷାେର କଥା କହୁ ଥିବା ଓ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ ଥିବା ଶୁଣୁଥିେଲ। 47େସେତେବେଳ ପିତରଉ ର େଦେଲ, ଏହି
େଯଉଁ େଲାକମାେନଆ ମାନ ପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା କରିଅଛି ,
ଏମାେନ େଯପରି ବାି ଜିତ ନ ହୁ ଅି , େସଥିନିମେ କଅଣ େକହି
ଜଳକୁ ନିେଷଧ କରିପାରିବ? 48 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ନାମେର ବାି େନବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ। ପେର େସମାେନ
କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।

11
ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଳୀେର ପିତର ବିବୃତି

1ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଯଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣକରିଅଛି ,
ଏହା େପ୍ର ରିତମାେନ ଓ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଥିବା ଭାଇମାେନ
ଶୁଣିେଲ। 2 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ପିତର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
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ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ସୁ ତି ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ସହିତ ବିବାଦ
କରିକହିେଲ, 3ତୁ େ ଅସୁ ତି ବି ାସୀମାନ ଗୃହେରପ୍ର େବଶକରି
େସମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରିଅଛ। 4 କି ୁ ପିତର ବିଷୟଟିର ସବୁ
କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଆର କରି କହିେଲ, 5 ମୁଁ ଯାେଫା ନଗରେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିଲି ଏବଂ ମୂ ତ େହାଇ ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇଲି,
େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି
େକାଣେର ଧରା େହାଇ ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, 6 ଆଉ
ତାହା େମା ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଲା; ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ
ଚି ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ େସଥିେର ପୃଥିବୀର ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ପ୍ର ାଣୀ,
ବନ୍ୟ-ପଶୁ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ େଦଖିଲି, 7 ପୁଣି,
େମାେତ କୁହାଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, “େହ
ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି େଭାଜନ କର।” 8 କି ୁ ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ
ପ୍ର ଭୁ , ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି ବ ୁ େମାହର ମୁଖେର େକେବେହେଲ
ପ୍ର େବଶ କରି ନାହିଁ। 9 କି ୁ ି ତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ
ର ଉ ର େଦଲା, “ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛି , ତୁ େ ତାହା
ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କୁହ।” 10 ଏହି ପ୍ର କାେର ତିନି ଥର େହଲା,
ପେର ସମ ପୁନବର୍ ାର ଆକାଶକୁ ନିଆଗଲା। 11 ପୁଣି, େଦଖ ,ୁ
େସହିକ୍ଷଣି ତିନି ଜଣ େଲାକ, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥିଲୁ,
େସଥିର ସ ୁଖେର ଆସି ଠିଆ େହେଲ, େସମାେନ କାଇସରିୟାରୁ
େମା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ େହାଇଥିେଲ। 12 ପୁଣି, କିଛି ସେ ହ ନ
କରି େସମାନ ସା େର ଯିବା ନିମେ ଆ ା େମାେତ କହିେଲ।
ଆଉ, ଏହି ଛଅ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ େମା ସା େର ଗେଲ, ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ େସହି ବ୍ୟି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କଲୁ। 13 େସ କିପରି
ଜେଣ ଦୂତ ର ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିେଲ, ତାହା ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ,
େସହି ଦୂତ କିପରି ତାହା ଗୃହେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, ଯାେଫା
ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ର ା ଶିେମାନ ୁ ଡକାଇ
ଆଣ; 14 େଯ ସମ ବାକ୍ୟ ାରା ତୁ େ ଓ ତୁ ର ସମ ପରିବାର
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ, େସ ତୁ କୁ େସହିସବୁ କହିେବ। 15 ପେର ମୁଁ
କଥା କହିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଥମେର
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ଆ ମାନ ଉପେର ଅବତରଣ କଲା ପରି େସମାନ ଉପେର
ସୁ ା ଅବତରଣ କେଲ। 16 େସେତେବେଳ ପ୍ର ଭୁ ଉ ଏହି
ବାକ୍ୟ େମାହର ରଣେର ପଡ଼ିଲା, “େଯାହନ ଜଳେର ବାି
େଦେଲ ସତ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ବାି ଜିତ େହବ।”
17ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ କରିବା
ସମୟେରଈଶ୍ବ ର େଯପରିଆ ମାନ ୁ ଦାନ େଦଇଥିେଲ, େସହିପରି
େଯେବ େସମାନ ୁ ସୁ ା ସମାନ ଦାନ େଦେଲ, ମୁଁ କିଏ େଯ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିପାରିଥାି ? 18 ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣିବାରୁ
େସମାେନ ନିରୁ ର େହେଲ ଓ ଈଶ୍ବ ର ର ପ୍ର ଶଂସା କରି କହିେଲ,
େତେବ ଈଶ୍ବ ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନପ୍ର ାି ନିମେ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ ଦାନ କରିଅଛି ।

ଆି ୟଖିଆର ମ ଳୀ
19 ଇତିମଧ୍ୟେର ି ଫାନ ସକାେଶ ଘଟିଥିବା େକ୍ଲ ଶ େହତୁ

େଯଉଁମାେନ ଛି ଭି େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ
ଅ ଳ, ସାଇପ୍ର ସ୍ ୀପ ଓ ଆି ୟଖିଆ ସହର ପଯର୍ ୍ୟ ଭ୍ର ମଣ କରି
େକବଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ବିନା ଆଉ କାହାରି ନିକଟେର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରୁ ନ ଥିେଲ। 20 କି ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ସାଇପ୍ର ସ୍
ଓ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ଆି ୟଖିଆକୁ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ
କଥା କହି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
21 ଆଉ େସମାନ ସହିତ ପ୍ର ଭୁ ର ହ ଥିଲା, ପୁଣି, ଅେନକ
ଅେନକ େଲାକ ବି ାସ କରି ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରିେଲ। 22 େସମାନ
ବିଷୟକ ସ ାଦ ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଳୀର କ ର୍ େଗାଚର େହଲା,
େସଥିେର େସମାେନ ଆି ୟଖିଆ ପଯର୍ ୍ୟ ବ ର୍ ା ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ।
23େସଉପି ତ େହାଇଈଶ୍ବ ର ରଅନୁଗ୍ର ହ େଦଖିଆନ ି ତ େହେଲ,
ଆଉ େଯପରି େସମାେନ ହୃ ଦୟର ଏକାଗ୍ର ତାେର ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଆସ
େହାଇ ରୁ ହି , େସଥିନିମେ ସମ ୁ ଉ ାହ େଦେଲ; 24 କାରଣ
େସ ଜେଣ ଉ ମ ବ୍ୟି , ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ବି ାସେର ପରିପୂ ର୍
ଥିେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର
ସଂଯୁ େହେଲ। 25 ପେର େସ ଶାଉଲ ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ ତାଷର୍ କୁ
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ବାହାରିଗେଲ, 26 ପୁଣି, େସ ତାହା ୁ ପାଇ ଆି ୟଖିଆକୁ େଘନି
ଆସି େଲ। େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ମ ଳୀର ସହିତ ରହି
ଅେନକ େଲାକ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, ପୁଣି, ଆି ୟଖିଆେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପ୍ର ଥମେର ଖ୍ର ୀି ୟାନ େବାଲି ନାମିତ େହେଲ। 27 େସହି ସମୟେର
େକେତକ ଜଣ ଭାବବାଦୀ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଆି ୟଖିଆକୁ
ଆସି େଲ। 28 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଉଠି
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ମହାଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବ େବାଲି ଆ ା ାରା
ଜଣାଇେଲ; ତାହା କ୍ଲ ାଉଦିଅ ସମୟେର ଘଟିଲା। 29 େସଥିେର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଶି ଅନୁସାେର ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶ ନିବାସୀ ଭାଇମାନ ନିମେ ସାହାଯ୍ୟ େପ୍ର ରଣ କରିବାକୁ
ି ର କେଲ, 30ଆଉେସମାେନମଧ୍ୟ ତାହା କରି ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ
ହ େର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

12
ଯାକୁବ ହତ ଓ ପିତର ବ ୀ

1 ପ୍ର ାୟ େସହି ସମୟେର େହେରାଦ ରାଜା ମ ଳୀର େକେତକ
ଜଣ ୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନିମେ ହ େକ୍ଷପ କେଲ। 2 େସ
େଯାହନ ଭାଇ ଯାକୁବ ୁ ଖ େର ବଧ କେଲ। 3 ଆଉ ଯିହୁ ଦୀ
େନତାମାନ ୁ େସଥିେର ସ ୁ େହବାର େଦଖି େସ ପିତର ୁ ମଧ୍ୟ
ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। େସହି ସମୟେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର
ପବର୍ ଥିଲା। 4ପେର େସ ତାହା ୁ ଧରି କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କେଲ,
ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍ ଉ ାେର େସ ତାହା ୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେ ମନ କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦଳେର ଚାରି
ଜଣ େଲଖାଏଁ ଥିବା ଚାେରାଟି େସନାଦଳ ନିକଟେର ତାହା ୁ ଜଗିବା
ପାଇଁ ସମପର୍ ଣ କେଲ। 5ଅତଏବ ପିତର କାରାଗାରେର ରୁ େହାଇ
ରହିେଲ, କି ୁ ତାହା ନିମେ ମ ଳୀ ାରା ଏକାଗ୍ର ଭାେବଈଶ୍ବ ର
ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରାଯାଉଥିଲା।

କାରାଗାରରୁ ପିତର ଉ ାର
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6 ପେର େହେରାଦ େଯଉଁ ଦିନ ପିତର ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା
ପାଇଁ ଯାଉଥିେଲ, େସହି ରାତିେର େସ ଦୁଇଟା ଜି ରେର
ବ ା େହାଇ ଦୁଇ ଜଣ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଶାଇଥିେଲ, ଆଉ
ପ୍ର ହରୀମାେନ ାର ସ ୁଖେର କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ। 7ଆଉ
େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ଉପି ତ େହେଲ, ପୁଣି, େକାଠରୀଟି
ଆେଲାକମୟ େହଲା, ଆଉ େସ ପିତର କକ୍ଷେଦଶେର ଆଘାତ
କରି ତାହା ୁ ଉଠାଇକହିେଲ,ଶୀଘ୍ର ଉଠ। େସଥିେରତାହା ହାତରୁ
ଜି ର ଖସି ପଡ଼ିଲା। 8 ପୁଣି, ଦୂତ ତାହା ୁ କହିେଲ, କଟି ବ ନ କର
ଓ ପାଦୁକା ପି । େସ େସପରି କେଲ। ଆଉ େସ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ଆପଣା ବ ପି ି େମାହର ପେଛ ପେଛ ଆସ। 9 େସ ବାହାରି
ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; କି ୁ ଦୂତ ାରା ଯାହା କରାଗଲା,
ତାହା େଯ ପ୍ର କୃତ, େସ ତାହା ନ ବୁଝି ଦଶର୍ ନ େଦଖୁଅଛି େବାଲି
ମେନ କରୁ ଥିେଲ। 10 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପ୍ର ଥମ ଓ ି ତୀୟ
ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଅତିକ୍ର ମ କରି, େଯଉଁ େଲୗହ ାର େଦଇ ନଗରକୁ
ଯିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େସହି ାର
ଆପଣା ମନକୁ େସମାନ ନିମେ େମଲା େହାଇଗଲା, ଆଉ
େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େଗାଟିଏ ଦା ର େଶଷ ମୁ ଯାଏ ଗେଲ,
ପୁଣି, େସହିକ୍ଷଣି େସହି ଦୂତ ତାହା ଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଗେଲ।
11 େସେତେବେଳ ପିତର ସେଚତନ େହାଇ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ େଯ
ଆପଣା ଦୂତ ୁ ପଠାଇ େହେରାଦ ହ ରୁ ଓ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ
ସମ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ େମାେତଉ ାରକରିଅଛି ,ଏହା ମୁଁ ଏେବ ନି ୟ
ଜାଣିଲି। 12 େସ ଏହି କଥା ଆେଲାଚନା କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ର ା
େଯାହନ ମାତା ମରୀୟମ ଗୃହକୁ ଆସି େଲ; େସହି ାନେର
ଅେନେକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ। 13 େସ ବାହାର
ାରେର ଆଘାତ କରେ େରାଦା ନାମକ ଜେଣ ଦାସୀ କିଏ େବାଲି

ପଚାରିବାକୁ ଗଲା। 14 େସ ପିତର ର ର ବାରି ଆନ ସକାେଶ
ାର ନ ଫିଟାଇ ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ, ାର ପାଖେର ପିତର ଠିଆ

େହାଇଅଛି େବାଲି କହିଲା। 15 େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, ତୁ
ବାୟାଣୀ। କି ୁ େସ ତାହା ସତ େବାଲି ଦୃଢ଼ରୂ େପ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।
େସମାେନ କହିେଲ, ଏ ତା ର ଦୂତ। 16 କି ୁ ପିତର ାରେର
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ବାର ାର ଆଘାତ କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଫିଟାଇ ତାହା ୁ
େଦଖି ଆଚି ତ େହେଲ। 17 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ତୁ ନି େହାଇ ରହିବା
ପାଇଁ ହାତେର ଠାରି, ପ୍ର ଭୁ କିପରି ତାହା ୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିଅଛି , ତାହା େସମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। ପୁଣି,
େସ କହିେଲ, ଏହି ସମ କଥା ଯାକୁବ ଓ ଭାଇମାନ ୁ ଜଣାଅ।
ଆଉ େସ ପ୍ର ାନ କରି ଅନ୍ୟ ାନକୁ ଚାଲିଗେଲ। 18 ସକାଳ େହବା
ପେର ପିତର କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େବାଲି େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବଡ଼
ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 19ଆଉ େହେରାଦ ତାହା ୁ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ
ପ୍ର ହରୀମାନ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କଲା ଉ ାେର େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ପେର େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ କାଇସରିୟା
ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରହିେଲ।

େହେରାଦ ମୃତୁ ୍ୟ
20 େସେତେବେଳ େହେରାଦ େସାର ଓ ସୀେଦାନ େଲାକ

ଉପେର ଭୟ ର ଅସ ୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକମତ େହାଇ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ ଓ ରାଜା ଶୟନାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲ ା ୁ
ଆପଣାମାନ ସପକ୍ଷକରି ଶାି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,କାରଣ
ରାଜା େଦଶରୁ େସମାନ େଦଶକୁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ ଯାଉଥିଲା।
21 ଏଣୁ େଗାଟିଏ ନିରୂ ପିତ ଦିନେର େହେରାଦ ରାଜବ ପରିଧାନ
କରି ସି ଂହାସନେର ବସି େସମାନ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଭାଷଣ
େଦେଲ; 22େସଥିେର େଲାକମାେନପାଟି କରିକହିବାକୁଲାଗିେଲ,ଏ
ତ େଦବତା ର ମନୁଷ୍ୟର ର ନୁେହଁ। 23 ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ର
ଜେଣ ଦୂତ ତାହା ୁ ଆଘାତ କେଲ, କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ
େଦେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ୁ େପାକ ଖାଇବା ାରା େସ ମେଲ।
24 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ବୃ ି ପାଇ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା।
25 ପେର ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ ଆପଣାମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ସମା
କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ର ା େଯାହନ ୁ ସା େର େଘନି ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରରୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ।

13
ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ ୁ େପ୍ର ରଣ



େପ୍ର ରିତ 13:1 xliv େପ୍ର ରିତ 13:10

1 େସେତେବେଳ ଆି ୟଖିଆି ତ ମ ଳୀେର ବ ର୍ ା,
ଶିମିେୟାନ, ଯାହା ୁ ନିଗର େବାଲି କହି , କୂରୀଣୀୟ ଲୂକୀୟ,
ସାମ ରାଜା େହେରାଦ ସହପାଳିତମନେହମ୍ ଓଶାଉଲ,ଏହିପରି
ଭାବବାଦୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଥିେଲ। 2 େସମାେନ ପ୍ର ଭୁ େସବା ଓ
ଉପବାସ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା କହିେଲ, େଯଉଁ କମର୍
ନିମେ ଆେ ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲକୁ ଆ ାନ କରିଅଛୁ, େସଥିପାଇଁ
େସମାନ ୁ ପୃଥକ୍ କର। 3 େସଥିେର େସମାେନ ଉପବାସ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କଲା ଉ ାେର େସମାନ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରି େସମାନ ୁ
ବିଦାୟ େଦେଲ।

ସାଇପ୍ର ସ୍ େର କାଯର୍ ୍ୟ
4 ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା େପ୍ର ରିତ

େହାଇ େସଲୂକିଆକୁ ଗେଲ; େସଠାରୁ େସମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି
ସାଇପ୍ର ସ୍ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଗେଲ। 5 େସମାେନ ସାଲାମି ସହରେର ପହି ଲା
ଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ସମ ସମାଜଗୃହେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;ଆଉେଯାହନମଧ୍ୟ ପରିଚାରକ ରୂ େପ
େସମାନ ସହିତ ଥିେଲ। 6 ପୁଣି, େସମାେନ ସମ ୀପ ପରିଭ୍ର ମଣ
କରି ପାଫ ସହରକୁ ଆସି ଜେଣ ମାୟାବୀ ଭ ଭାବବାଦୀ ୁ
େଦଖିେଲ; େସ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ବଯର୍ ୀଶୁ।
7 େସ ଶାସନକ ର୍ ା େସଗ ୟ ପାଉଲ ସା େର ଥିଲା, େସହି
ଶାସନକ ର୍ ା ଜେଣ ବୁି ମାନ ବ୍ୟି । େସ ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ ୁ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କେଲ।
8 କି ୁ େସହି ମାୟାବୀ ଅ ୀମା (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହି ନାମର ଅଥର୍
ମାୟାବୀ) େସହି ଶାସନକ ର୍ ା ୁ ବି ାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା େଚ ାେର
େସମାନ ରପ୍ର ତିେରାଧକରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 9ମାତ୍ର ଶାଉଲ,ଯାହାକୁ
ପାଉଲମଧ୍ୟକହି ,ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ
କରି କହିେଲ, 10ଆେର ସମ ପ୍ର କାର ଛଳ ଓ ମ ତାେର ପରିପୂ ର୍
ଆଉ ସମ ପ୍ର କାର ଧାମ କତାର ଶତ, ଶୟତାନର ସ ାନ, ତୁ େ
ପ୍ର ଭୁ ର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାରୁ କି କ୍ଷା େହବ ନାହିଁ?
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11ଆଉ ଏେବ େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ହ ତୁ ଉପେର ରହିଅଛି, ତୁ େ
ଅ େହାଇ େକେତକ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ େଦଖିବ ନାହିଁ।
େସହିକ୍ଷଣି କୁହୁ ଡ଼ି ଓ ଅ କାର ତାହାକୁ େଘାଡ଼ାଇ ପକାଇଲା, େତଣୁ
ତାହାକୁ ହାତଧରିବାଟକଢ଼ାଇବା ନିମେ େସଏେଣ-େତେଣଦରାି
େଲାକ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12 େସହି ଶାସନକ ର୍ ା ଏହି ଘଟଣା
େଦଖି ପ୍ର ଭୁ ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇ ବି ାସ କେଲ।

ପିସି ଦିଆର ଆି ୟଖିଆେର କାଯର୍ ୍ୟ
13 ପେର ପାଉଲ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ ପାଫ ସହରରୁ

ଜଳଯାତ୍ର ା କରି ପଂଫୂଲିଆ େଦଶେର ପଗର୍ ୀ ସହରକୁ ଆସି େଲ;
କି ୁ େଯାହନ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ। 14 େସମାେନ ପଗର୍ ୀଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ପିସି ଦିଆ
େଦଶେର ଆି ୟଖିଆ ସହରେର ପହି େଲ, ଆଉ ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ସମାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ବସି େଲ। 15 ପୁଣି, େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଶା ପାଠ ପେର ସମାଜଗୃହର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େସମାନ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ,
ଭାଇମାେନ, େଲାକମାନ ନିମେ ଯଦି ଆପଣମାନ ର େକୗଣସି
ଉପେଦଶର ବିଷୟଅଛି, େତେବକହ ୁ। 16େସଥିେର ପାଉଲ ଠିଆ
େହାଇ ହ େର ସେ ତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ଓ ଈଶ୍ବ ର ଭୟକାରୀମାେନ, ଶ୍ର ବଣ କର ।ୁ 17 ଏହି
ଇସ୍ର ାଏଲ ଜାତିର ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମେନାନୀତ
କେଲ,ଆଉେସମାେନ ମିସରେଦଶେରପ୍ର ବାସକରୁ ଥିବା ସମୟେର
େସମାନ ୁ ଉ ତ କେଲ, ପୁଣି, ପରାକ୍ର ମୀ ବାହୁ ାରା େସଠାରୁ
େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ। 18 ପେର ପ୍ର ାୟ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ପ୍ର ା ରେର େସ େସମାନ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କେଲ, 19 ପୁଣି,
କିଣାନ େଦଶେର ସାତେଗାଟି ଜାତିକୁ ବିନାଶ କରି ପ୍ର ାୟ ଚାରିଶହ
ପଚାଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆପଣା େଦଶ ଅଧିକାର ରୂ େପ
େଦେଲ। 20 ଏଥିଉ ାେର ଭାବବାଦୀ ଶାମୁେୟଲ ପଯର୍ ୍ୟ
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ। 21 ତ େର େସମାେନ ଜେଣ
ରାଜା ପାଇବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଚାଳିଶ ବଷର୍
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ପଯର୍ ୍ୟ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀର କୀଶ ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ୁ େସମାନ ୁ
େଦେଲ। 22 ପେର େସ ତାହା ୁ ପଦଚୁ ୍ୟତ କରି େସମାନ ର
ରାଜା େହବା ନିମେ ଦାଉଦ ୁ ଉ ାପନ କେଲ; େସ ମଧ୍ୟ
ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିେଲ, ଆେ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର
ଦାଉଦ ୁ ପାଇଅଛୁ, େସ ଆ ର ମନର ମତ ବ୍ୟି , େସ ସମ
ବିଷୟେର ଆ ର ଇ ା ପାଳନ କରିେବ। 23 ତାହା ବଂଶରୁ
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ ଜେଣ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା; ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଯୀଶୁ ୁ ଉ କରିଅଛି । 24 ତାହା ଆଗମନ ପୂେବର୍ େଯାହନ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ନିକଟେର ପ୍ର ଥମେର ମନ-ପରିବ ର୍ ନର
ବାି େଘାଷଣା କରିଥିେଲ; 25ଆଉ େଯାହନ ଆପଣାର ନିରୂ ପିତ
କମର୍ ସମା କରୁ କରୁ କହିେଲ, ମୁଁ େଯ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ମେନ
କରୁ ଅଛ, ମୁଁ େସ ନୁେହଁ। କି ୁ େଦଖ, େମା ପଛେରଜେଣଆସୁଅଛି ,
ତାହା ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 26 େହ
ଭାଇମାେନ, ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶର ସ ାନସ ତି ଓ ଆପଣମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ବ ର ଭୟକାରୀମାେନ, ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି
ପରିତ୍ର ାଣର ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି। 27 କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀମାେନ ଆଉ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତାହା ୁ ପୁଣି, ପ୍ର ତି
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଭାବବାଦୀମାନ ର
ବାକ୍ୟସବୁକୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ତାହା ୁ େଦାଷୀ କରି େସ ସମ ସଫଳ
କେଲ, 28 ଆଉ ପ୍ର ାଣଦ ର େକୗଣସି କାରଣ ନ ପାଇେଲ ସୁ ା
ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ପୀଲାତ ୁ ନିେବଦନ କେଲ। 29 ପୁଣି,
ତାହା ବିଷୟେର ଯାହାସବୁ େଲଖାଅଛି, େସ ସମ ପୂ ର୍ କଲା
ଉ ାେର ତାହା ୁ କଶରୁ ଓ ାଇ ଆଣି ସମାଧିେର ରଖିେଦେଲ।
30 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, 31 ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ଗାଲିଲୀରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଦଶର୍ ନ
ପାଇେଲ; େସମାେନ ବ ର୍ ମାନ େଲାକମାନ ନିକଟେର ତାହା ର
ସାକ୍ଷୀ। 32 ଆଉ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର କୃତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ଆପଣମାନ ୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ
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େଯ, 33 ଈଶ୍ବ ର ଯୀଶୁ ୁ ଉ ାପନ କରି େସମାନ ର ସ ାନ େଯ
ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛି ,
େଯପରି ଦି୍ବ ତୀୟ ଗୀତସଂହିତାେର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛି, “ତୁ େ ଆ ର
ପୁତ୍ର , ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଲୁ।” 34 େସ େଯ ତାହା ୁ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛି ; ପୁଣି, େସ େଯ ଆଉ କ୍ଷୟ ାନକୁ
େଫରିେବ ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟେର େସ ଏହି ପ୍ର କାର କହିଅଛି ,
“ ‘ଆେ ଦାଉଦ ନିକଟେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଓ ଅଟଳ ଆଶୀବର୍ ାଦ

ସବୁ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କରିବା।’
35 ପୁଣି, େସ ମଧ୍ୟ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗୀତସଂହିତାେର କହିଅଛି ,
‘ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।’ ”

36 ଦାଉଦ ତ ଆପଣା ସମକାଳୀନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଈଶ୍ବ ର ର ସ ଅନୁସାେର େସବକର କାଯର୍ ୍ୟ କଲା ଉ ାେର
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େହେଲ ଏବଂ ଆପଣା ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ
ନିକଟେର ସମାଧି େହାଇ କ୍ଷୟ ପାଇେଲ; 37 କି ୁ ଯାହା ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଉଠାଇଅଛି , େସ କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହାି । 38 ଅତଏବ, େହ
ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଏହା ଅବଗତ େହଉ ,ୁ ଏହି ବ୍ୟି
ାରା ଆପଣମାନ ନିକଟେର ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ର ଚାର କରାଯାଉଅଛି,

39 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା େଯ ସମ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାେନ
ମୁ େହାଇ ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ, ବି ାସକାରୀ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ାରା େସହି ସମ ବିଷୟରୁ ମୁ
େହାଇ ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଅି । 40 େତଣୁ ସାବଧାନ, କାେଳ
ଭାବବାଦୀମାନ ଶା େର ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି
ଆପଣମାନ ପ୍ର ତି ନ ଘେଟ,
41 “ ‘େହ ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଦଖି ପୁଣି,

ଚମୃ ତ େହାଇ ବିନ ହୁ ଅ; େଯଣୁ ଆେ ତୁ ମାନ
ସମୟେର େଗାଟିଏ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛୁ,

ଯଦି େକହି େସହି କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେର,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତାହା ବି ାସ କରିବ
ନାହିଁ।’ ”
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42 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଯପରି ପରବ ର୍ ୀ
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େସହିସବୁ କଥା େସମାନ ୁ କୁହାଯାଏ,ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 43 ସଭା ସମା େହଲା
ଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; େସମାେନ
େସମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର ି ର େହାଇ
ରହିବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ।

ପାଉଲ ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କାଯର୍ ୍ୟ
ଆର

44 ପୁଣି,ପରବ ର୍ ୀ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ପ୍ର ାୟ ସମ ନଗରବାସୀ
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମେ ଏକତି୍ର ତ େହେଲ। 45 କି ୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ େଲାକସମୂହ ୁ େଦଖି ଈଷର୍ ାେର ପୂ ର୍ େହେଲ, ପୁଣି,
ନି ା କରୁ କରୁ ପାଉଲ କଥାେର ପ୍ର ତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
46 େସଥିେର ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ସାହସପୂବର୍ କ କହିେଲ, ପ୍ର ଥମେର
ଆପଣମାନ ନିକଟେରଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବାଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା;
ଆପଣମାେନତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଆପଣାଆପଣାକୁ ଅନ ଜୀବନର
ଅେଯାଗ୍ୟ େବାଲି ବିଚାର କରୁ ଥିବାରୁ , େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛୁ, 47କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ
ଏହି ପ୍ର କାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ,
“ ‘ଆେ ତୁ କୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ଆେଲାକ ରୂ େପ

ାପନ କରିଅଛୁ,
େଯପରି ତୁ େ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣ ଆଣିବ।’ ”

48ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଆନ ି ତ େହେଲ ଆଉ ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟର େଗୗରବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ଅନ
ଜୀବନ ନିମେ ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ବି ାସ କେଲ,
49ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅ ଳେର ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। 50 କି ୁ
ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପ୍ର ମୁଖ ମହିଳାମାନ ୁ ଓ ନଗରର
ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ବ୍ୟି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଉେ ଜିତ କେଲ, ପୁଣି,
ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ପ୍ର ତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣାମାନ ସୀମାରୁ



େପ୍ର ରିତ 13:51 xlix େପ୍ର ରିତ 14:9

େସମାନ ୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। 51 େସଥିେର େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି େସମାନ ବିରୁ େର ଝାଡ଼ିେଦଇ ଇକନୀୟ
ସହରକୁ ଗେଲ, 52ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନଆନ େର ଓପବିତ୍ର ଆ ାେର
ପୂ ର୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।

14
ଇକନୀୟେର କାଯର୍ ୍ୟ

1ଇକନୀୟେର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିଲା; ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା
ଯିହୁ ଦୀମାନ ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ଏପରି କଥା କହିେଲ
େଯ, ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ବି ାସ
କେଲ। 2 କି ୁ େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ବି ାସକେଲନାହିଁ, େସମାେନ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ରମନକୁ ଉେ ଜିତକରିଭାଇମାନ ବିରୁ େର
ମ ଭାବ ଜନ୍ମ ାଇେଦେଲ। 3 େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି
ାନେରରହି ପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି ସାହସେରପ୍ର ଚାର କେଲ;
ଆଉ େସ େସମାନ ହ ାରା ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ସାଧନ
କରି ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। 4 କି ୁ
ନଗରର େଲାକସମୂହ ଦୁଇ ଦଳ େହେଲ, ଦେଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ
ପକ୍ଷେର ଆଉ ଦେଳ େପ୍ର ରିତମାନ ପକ୍ଷେର। 5 େଯେତେବେଳ
ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀମାେନ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ସହିତ
େସମାନ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପଥର େଫାପାଡ଼ିବାକୁ
ଉଠିେଲ, 6 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ଜାଣି ପାରି ଲୁକାୟନିଆ
େଦଶେର ଲୁ ା ଓ ଦବର୍ ୀ ସହର ପୁଣି, ଚାରିଆଡ଼ର ଅ ଳକୁ
ପଳାଇଗେଲ, 7 ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଲୁ ା ଓ ଦବର୍ ୀେର କାଯର୍ ୍ୟ
8 ଲୁ ାେର ଜେଣ େଲାକ ରହୁ ଥିଲା, ତାହାର ପାଦ ଦୁବର୍ ଳ, େସ

ମାତୃ ଗଭର୍ ରୁ ଖ , ଆଉ େସ େକେବ ଚାଲି ନ ଥିଲା। 9 େସହି
େଲାକଟି ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲ ତାହାକୁ ଏକଦୃି େର
ଚାହିଁ ସୁ େହବା ପାଇଁ ତାହାର ବି ାସ ଥିବାର େଦଖି ଉ ରେର
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କହିେଲ, 10ତୁ ର ପାଦର ଭାର େଦଇ ସି ଧା ଠିଆ ହୁ ଅ। େସଥିେର
େସ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛି ,
େଲାକସମୂହ ତାହା େଦଖି ଲୁକାୟନିଆ ଭାଷାେର ଉ ରେର
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦବତାମାେନ ମନୁଷ୍ୟରୂ ପେର ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଅଛି । 12 େସମାେନ ବ ର୍ ା ୁ ବୃହ ତି େବାଲି
କହିେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ପ୍ର ଧାନ ବ ା ଥିବାରୁ ତାହା ୁ ବୁଧ େବାଲି
କହିେଲ। 13 ନଗର ସ ୁଖେର ଥିବା ବୃହ ତି ମ ି ରର ଯାଜକ
େକେତକ ବୃଷ ଓ ପୁ ହାର ାର ନିକଟକୁ ଆଣି େଲାକସମୂହ
ସହିତ ବଳି େଦବାକୁ ଇ ା କରିଥିେଲ। 14 କି ୁ େପ୍ର ରିତମାେନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର ବ ଚିରି
େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ େବେଗ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଉ ରେର କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 15 େହ ମହାଶୟମାେନ, କାହିଁକି ଏସମ କରୁ ଅଛି ?
ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ,
ଆପଣମାନ ନିକଟେର ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛୁ, େଯପରି
ଆପଣମାେନ ଏହିସବୁ ଅସାର ବ ୁଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ଜୀବ
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି । େସ ଆକାଶମ ଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ
େସସବୁେର ଥିବା ସମ ସୃି କରିଅଛି ; 16 େସ ଅତୀତ ପୁରୁ ଷ-
ପର ରାେର ସମ ଜାତିର େଲାକ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର
ଚାଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇଥିେଲ। 17ତଥାପି େସଆପଣାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ
କରି ରଖି ନାହାି , କାରଣ େସ ମ ଳ କରିଅଛି , ଆଉ ଆକାଶରୁ
ବୃି ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଭକ୍ଷ ଓ ଆନ େର
ଆପଣମାନ ହୃ ଦୟ ପରିତୃ କରିଅଛି । 18 ଏହିସବୁ କଥା
କହି େସମାେନ ଅତି କ େର େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରିବାରୁ େଲାକସମୂହ ୁ ନିବୃ କେଲ।

ଲୁ ାେର ପାଉଲ ୁ ପ୍ର ରାଘାତ
19 କି ୁ ଆି ୟଖିଆ ଓ ଇକନୀୟରୁ େସଠାକୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ

ଆସି େଲାକସମୂହକୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ୁ ପଥର ମାରି
େସ ମରିଅଛି େବାଲି ମେନ କରି ବାହାରକୁ ଟାଣି େଘନିଗେଲ।
20 ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ େଘରି ଠିଆ ହୁ ଅେ େସ ଉଠି
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ସହର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କେଲ। ପରଦିନ େସ ବ ର୍ ା ସହିତ
ଦବର୍ ୀକୁ ବାହାରିଗେଲ। 21 େସମାେନ େସହି ନଗରେର ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରି ଓ ଅେନକ ୁ ଶିଷ୍ୟ କଲା ଉ ାେର ଲୁ ା, ଇକନୀୟ
ଓ ଆି ୟଖିଆକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ, 22 ପୁଣି, େସ ାନମାନ େର
ଶିଷ୍ୟମାନ ମନକୁ ସୁି ର କେଲ ଓ ବି ାସେର ଅଟଳ ରହିବା
ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଉ ାହ ପ୍ର ଦାନ କରି କହିେଲ, ଅେନକ େକ୍ଲ ଶ
ମଧ୍ୟ େଦଇ ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ
େହବ। 23ଆଉ େସମାେନ େସମାନ ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମ ଳୀେର
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ନିଯୁ କରି ଉପବାସ ସହିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ପୁଣି,
େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େସମାେନ ବି ାସ କରିଥିେଲ, ତାହା ହ େର
େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ସି ରିୟା ପ୍ର େଦଶର ଆି ୟଖିଆକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
24 ପେର େସମାେନ ପିସି ଦିଆ େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ପଂଫୂଲିଆ

େଦଶକୁ ଆସି େଲ, 25 ଆଉ ପଗର୍ ୀେର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି
ଆ ାଲିଆକୁ ଗେଲ। 26 େସଠାରୁ େସମାେନ ଆି ୟଖିଆକୁ
ଜାହାଜେରଯାତ୍ର ା କେଲ; େସମାେନ େଯଉଁକାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନକରିଥିେଲ,
ତାହା କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର ସମପ ତ େହାଇ େସ
ାନରୁ ବାହାରିଥିେଲ। 27 େସମାେନ ପହି ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କେଲ,
ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ସା େର ଥାଇ େଯସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିେଲ
ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ବି ାସର ାର ଫିଟାଇ େଦଇଥିେଲ,
େସହିସବୁ ବ ର୍ ନା କେଲ। 28ଆଉ େସମାେନ େସହି ବି ାସୀମାନ
ସହିତ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ରହିେଲ।

15
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ସଭା

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଆସି
ଭାଇମାନ ୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, େମାଶା ବିଧି ଅନୁସାେର
ତୁ ମାନ ର ସୁ ତ ନ େହେଲ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
2 ଏଥିେର ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ର େସମାନ ସା େର ଅେନକ
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ବାଗ୍ ଯୁ ଓ ବାଦାନୁବାଦ େହବାରୁ ଭାଇମାେନ ପାଉଲ, ବ ର୍ ା
ଓ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ େକେତକ ଜଣ ଏହି ପ୍ର ଶ୍ନ େଘନି
ଯିରୂ ଶାଲମ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ଯାଆ ୁ େବାଲି
ି ର କେଲ। 3 ଅତଏବ ମ ଳୀ େସମାନ ୁ ବାଟ ବଳାଇ ବିଦାୟ
େଦଲା ଉ ାେର େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ ଓ ଶମିେରାଣ େଦଇ
ଯାଉ ଯାଉ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ବିଷୟ ବ ର୍ ନା କରି
ସମ ଭାଇମାନ ର ମହାନ ଜନ୍ମ ାଇେଲ। 4 ପେର େସମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଉପି ତ େହାଇ ମ ଳୀ ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ
ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ାରା ଅଭ୍ୟଥର୍ ନା ପ୍ର ା େହେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର
େସମାନ ସା େର ଥାଇ େଯ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ
ବ ର୍ ନା କେଲ। 5 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀ-ଦଳର େକେତକ ଜଣ େଯଉଁମାେନ
ବି ାସ କରୁ ଥିେଲ ଉଠି କହିେଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ସୁ ତ
କରିବା ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବା ନିମେ େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ପେର ଏହି ବିଷୟ ଆେଲାଚନା
କରିବା ନିମେ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ସମେବତ େହେଲ।
7 ଅେନକ ତକର୍ ବିତକର୍ େହଲା ଉ ାେର ପିତର ଉଠି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଜାଣି େଯ, େମାହର
ମୁଖ ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ବି ାସ କରି , ଏଥିପାଇଁ ଅେନକ ଦିନ ପୂେବର୍ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। 8 ସବର୍ ା ଯର୍ ୍ୟାମୀ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ୁ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନ କରିଅଛି , େସମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଦାନ କରି େସମାନ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ।
9ଆଉ େସଆ ମାନ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଦଳେଭଦ
ନ ରଖି ବି ାସ ାରା େସମାନ ର ହୃ ଦୟ ଶୁଚି କରିଅଛି ।
10 ଏଣୁ େଯଉଁ ଯୁଆଳି ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଓ ଆେ ମାେନ
ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ େହଲୁ, େସହି ଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନ କା େର େଦଇ
କାହିଁକି ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ବ ର ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛି ? 11 କି ୁ
େସମାେନ େଯପ୍ର କାର, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଅନୁଗ୍ର ହେର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବୁ େବାଲି ବି ାସ କରୁ ଅଛୁ। 12 ଏଥିେର
ସଭା ସମେ ନୀରବ ରହିେଲ, ଆଉ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ ାରା
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ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର େଯ ସମ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅୁ ତ
କମର୍ ମାନ ସାଧନ କରିଥିେଲ, େସମାନ ଠାରୁ େସଥିର ବିବରଣୀ
ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13 େସମାନ କଥା େଶଷ େହଲା ଉ ାେର
ଯାକୁବ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ େମାହର କଥା
ଶୁଣ ୁ। 14ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନାମ ନିମେ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦେଳ େଲାକ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ କିପ୍ର କାେର ପ୍ର ଥେମ େସମାନ
ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି କରିଥିେଲ, ତାହା ଶିେମାନ ବ ର୍ ନା କରିଅଛି ।
15 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନ ର ବାକ୍ୟ ଏହା ସହିତ ମିଶୁଅଛି, େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
16 “ ‘ଏଥିଉ ାେର ଆେ ବାହୁ ଡ଼ିଆସି

ଦାଉଦର ପତିତ କୁଟୀର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବା,
ପୁଣି, ତାହାର ଂସ ାନସବୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରି

ତାହା ପୁନଃ ାପନ କରିବା,
17 େଯପରି ଅବଶି େଲାେକ ଓ େଯ ସମ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଆ

ନାମେର ଖ୍ୟାତ,
େସମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ,
ସବର୍ ସାଧନକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।

18ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣାର ସମ କମର୍ ଜଣାଇଛି ।’
19 ଅତଏବ, େମାହର ବିଚାର ଏହି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ

େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି , େସମାନ ୁ ଆେ ମାେନ
ଭାରଗ୍ର କରିବା ନାହିଁ; 20 କି ୁ ପ୍ର ତିମା ସ ୀୟ ଅଶୁଚିତା,
େଯୗନକି୍ର ୟା, ାସେରାଧ ାରା ମୃତ ପ୍ର ାଣୀ ଓ ର ରୁ ପୃଥକ୍ ରହିବା
ନିମେ ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ େଲଖୁ। 21କାରଣ ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ
ପ୍ର ତି ନଗରେର େମାଶା ର ପ୍ର ଚାରକମାେନ ଅଛି , େଯଣୁ ପ୍ର ତି
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ତାହା ବ୍ୟବ ା ପାଠ
କରାଯାଉଅଛି।”

ଅଣଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର
22 େସେତେବେଳ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ସମ ମ ଳୀ

ସହିତ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ମଧ୍ୟେର
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ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ବଶର୍ ା ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯିହୂ ଦା ଓ ଶୀଲା ୁ ମେନାନୀତ
କରି ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ସହିତ ଆି ୟଖିଆକୁ ପଠାଇବାକୁ ନି ି
େନେଲ, 23 ଆଉ, େସମାେନ େସମାନ ହାତେର ଏହା େଲଖି
ପଠାଇେଲ,

ଆି ୟଖିଆ, ସି ରିୟା ଓ କିଲିକିୟା
ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ୁ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ର
ନମ ାର।
24 ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ

େଲାକମାନ ୁ େକୗଣସି ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହଁୁ , ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଏପ୍ର କାର େକେତକ େଲାକ କଥା ାରା ଆପଣମାନ ର ମନକୁ
ଅି ର କରି ଆପଣମାନ ୁ ବିଚଳିତ କରିଅଛି ; 25 ଏଥିନିମେ
ଆ ମାନ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର େଯଉଁ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମ ନିମେ ପ୍ର ାଣପଣ କରିଅଛି ,
26ଆେ ମାେନ ଏକମତ େହାଇ େକେତକ େଲାକ ୁ ମେନାନୀତ
କରି େସମାନ ସହିତ ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ବିହିତ
ବୁଝିଲୁ। 27 ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ଯିହୂ ଦା ଓ ଶୀଲା ୁ ପଠାଇଲୁ,
ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ମୁଖେର ଆପଣମାନ ୁ େସହି ସମ କଥା
ଜଣାଇେଦେବ। 28କାରଣପ୍ର ତିମା ନିକଟେରଉ ଗର୍ ୀକୃତପ୍ର ସାଦ,
ର , ାସେରାଧ ାରା ମୃତ ପ୍ର ାଣୀର ମାଂସ ଓ େଯୗନକି୍ର ୟାଠାରୁ
ପୃଥକ୍ ରହିବା, ଏହି େକେତାଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ
ଆପଣମାନ ଉପେର ଆଉ ଅଧିକ ଭାର ନ େଦବାକୁ, ପବିତ୍ର
ଆ ା ଓ ଆ ମାନ ଦୃି େର ଉ ମ େଦଖାଗଲା; 29ଏହିସବୁରୁ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯ ସହ ରକ୍ଷା କେଲ ଆପଣମାନ ର ଭଲ
େହବ।
ଆପଣମାନ ର ମ ଳ େହଉ।

30 େସମାେନ ବିଦାୟ େହାଇ ଆି ୟଖିଆକୁ ଆସି େଲ ଆଉ
ଶିଷ୍ୟସମୂହକୁ ଏକତ୍ର କରି ପତ୍ର ଖି କ େଦେଲ। 31 େସମାେନ
ତାହା ପାଠ କରି ଆ ାସନା ପାଇ ଆନ ି ତ େହେଲ। 32 ପୁଣି,
ଯିହୂ ଦା ଓ ଶୀଲା ନିେଜ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଥିବାରୁ ଅେନକ
କଥା ାରା ଭାଇମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଇ େସମାନ ୁ ସୁି ର କେଲ।
33 ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର େକେତକ କାଳ ରହିଲା ପେର
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େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରିଥିବା େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯିବାକୁ
ଭାଇମାନ ଠାରୁ ଶାି େର ବିଦାୟ େନେଲ, 34 [କି ୁ ଶୀଲା
େସଠାେର ରହିବା ଉ ମ ମେନ କେଲ।] 35 ପୁଣି, ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା
ଆି ୟଖିଆେରରହିଅନ୍ୟାନ୍ୟଅେନକେଲାକ ସହିତମଧ୍ୟପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ମଧ୍ୟେର ବିେ ଦ
36 େକେତକ ଦିନ ପେର ପାଉଲ ବ ର୍ ା ୁ କହିେଲ, ଆସ,

ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ନଗରେର ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରିଥିଲୁ, େସହି ସମ ନଗରକୁ ଏେବ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ଭାଇମାନ ୁ
ସାକ୍ଷାତ କରି, େସମାେନ କିପ୍ର କାେର ଅଛି େଦଖିବା। 37 େସଥିେର
ମାକର୍ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯାହନ ୁ ମଧ୍ୟ ସା େର େଘନିଯିବା ପାଇଁ
ବ ର୍ ା ର ଇ ା ଥିଲା, 38 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ପଂଫୂଲିଆରୁ
ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ ଓ େସମାନ ସହିତ କାଯର୍ ୍ୟକୁ ଯାଇ ନ ଥିେଲ,
ତାହା ୁ ସା େର େନବାକୁ ପାଉଲ ଉଚିତ୍ ମେନ କେଲ ନାହିଁ।
39େସଥିେର େଘାର ବିବାଦଘଟିବାରୁ େସମାେନପର ରଠାରୁ ପୃଥକ୍
େହେଲ, ବ ର୍ ା ମାକର୍ ୁ ସା େର େଘନି ଜାହାଜେର ସାଇପ୍ର ସ୍
ଦ୍ବ ୀପକୁ ଗମନ କେଲ, 40 କି ୁ ପାଉଲ ଶୀଲା ୁ ମେନାନୀତ କରି
ଭାଇମାନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ସମପ ତ େହାଇ ପ୍ର ାନ
କେଲ, 41ଆଉେସସି ରିୟା ଓ କିଲିକିୟା େଦଇଯାଉଯାଉ ମ ଳୀ-
ସମୂହକୁ ସୁି ର କେଲ।

16
ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ସହିତ ତୀମଥି ଯାତ୍ର ା

1 ପେର ପାଉଲ ଦବର୍ ୀ ଓ ଲୁ ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲ, ଆଉ େଦଖ,
େସ ାନେର ତୀମଥି ନାମେର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ
ବି ାସି ନୀ ଯିହୁ ଦୀ ମହିଳାର ପୁତ୍ର , କି ୁ ତାହା ର ପିତା ଜେଣ
ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ। 2 ଲୁ ା ଓ ଇକନୀୟେର ଥିବା ଭାଇମାେନ ତାହା
ସୁଖ୍ୟାତି କରୁ ଥିେଲ। 3ତାହା ୁ ସା େର େନଇଯିବାକୁ ପାଉଲଇ ା
କେଲ,ଆଉେସହିସବୁ ଅ ଳେର ଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ େହତୁ ତାହା ୁ
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େଘନିଯାଇ ସୁ ତକେଲ;କାରଣତାହା ର ପିତା ଜେଣଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ
େବାଲି ସମେ ଜାଣିଥିେଲ। 4 ପୁଣି, େସମାେନ ନଗରସମୂହ େଦଇ
ଯାଉ ଯାଉ ଯିରୂ ଶାଲମ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ାରା ନିରୂ ପିତ
ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମେ େସମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ
କରୁ ଥିେଲ। 5 ଏହି ପ୍ର କାେର ମ ଳୀ-ସମୂହ ବି ାସେର ଦୃଢ଼ୀଭୂ ତ
େହାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାେର ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।

ମାକିଦନିଆର ଆ ାନ
6 େସମାେନ ଏସି ଆ େଦଶେର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର

ଆ ା ାରା ନିବାରିତ େହାଇ ଫଗିଆ ଓ ଗାଲାତୀୟ ଅ ଳ େଦଇ
ଯାତ୍ର ା କେଲ, 7ଆଉ େସମାେନ ମୂସି ଆ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ
ବୀଥୂନିଆ ପ୍ର େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ, କି ୁ ଯୀଶୁ ର
ଆ ା େସମାନ ୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହିଁ। 8 େସମାେନ ମୂସି ଆ
ପାଖ େଦଇ େତ୍ର ାୟା ସହରକୁ ଆସି େଲ। 9 ଆଉ ରାତି୍ର କାଳେର
ପାଉଲ େଗାଟିଏ ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ, ମାକିଦନିଆର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇ
ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହୁ ଅଛି, ମାକିଦନିଆକୁ ପାର େହାଇ ଆସି
ଆ ମାନ ର ଉପକାର କର। 10 େସ ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇଲା ପେର
ଆେ ମାେନ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କଲୁ,
କାରଣ େସମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ବୁଝିଲୁ।

ଲୂଦିଆ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
11 େତଣୁ େତ୍ର ାୟା ସହରରୁ ଜାହାଜେର ଆେ ମାେନ ସଳଖ

ପଥେର ସାମଥ୍ର ାକୀ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଓ ପରଦିନ ନିୟାପଲି ସହରକୁ ଗଲୁ,
12 େସଠାରୁ ଫିଲି ୀକୁ ଗଲୁ, ଏହା ମାକିଦନିଆ ଅ ଳର ଏକ
ପ୍ର ଧାନ ନଗର, ପୁଣି, େଗାଟିଏ େରାମୀୟ ଉପନିେବଶ; େସହି
ନଗରେର ଆେ ମାେନ େକେତକ ଦିନ ରହିଲୁ। 13 ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର ଆେ ମାେନ ନଗର ାରରୁ ବାହାରି ନଦୀକୂଳକୁ ଗଲୁ,
େସଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ାନ ଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ମେନକରିଥିଲୁ,
ଆଉ ଆେ ମାେନ ବସି ସମେବତ େହାଇଥିବା ମହିଳାମାନ
ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। 14 ପୁଣି, ଥୁୟାଥିରା ନଗରର
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ବାଇଗଣିଆ ବ ବିକ୍ର ୟକାରିଣୀ ଲୂଦିଆ ନାମ୍ନ ୀ ଜେଣ ମହିଳା, େଯ
ଈଶ୍ବ ରଭି ନୀ ଥିେଲ, େସ ଆ ମାନ ର କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। େସ
େଯପରି ପାଉଲ ର କହିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରି ,
ଏଥିନିମେ ପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ହୃ ଦୟ ଫିଟାଇେଦେଲ। 15 ପୁଣି, େସ
ଓ ତାହା ର ପରିବାର ବାି ଜିତ େହଲା ଉ ାେର େସ ଆ ମାନ ୁ
ବିନତି କରି କହିେଲ, ଆପଣମାେନ ଯଦି େମାେତ ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ବି େବାଲି ବିଚାରକରିଥାଆି , େତେବେମାହର ଗୃହକୁଆସି ବାସ
କର ୁ; ଆଉ େସ ଆ ମାନ ୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।

ଫିଲି ୀର କାରାଗାରେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା
16 ଦିେନ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ େଦୖବଜ୍ଞ

ଆ ାବି ଜେଣଦାସୀଆ ମାନ ୁ େଭଟିଲା,ତାହାରଭାଗ୍ୟଗଣନା
ାରା ତାହାର କ ର୍ ାମାନ ର ବହୁ ତ ଲାଭ େହଉଥିଲା। 17 େସ

ପାଉଲ ଓ ଆ ମାନ ର ପେଛ ପେଛ ଆସି ଚି ାର କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟି ମାେନ ପରମ ପ୍ର ଧାନ ଈଶ୍ବ ର ର ଦାସ,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛି । 18 େସ
ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା କଲା। କି ୁ ପାଉଲ ବିର େହାଇ
ବୁଲିପଡ଼ି େସହି ଆ ାକୁ କହିେଲ, ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ମୁଁ
େତାେତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି। ଏଥିେର େସ
େସହି ମୁହୂ ର୍ େର ବାହାରିଗଲା। 19 କି ୁ ତାହାର କ ର୍ ାମାେନ
ଆପଣାମାନ ଲାଭର ଆଶା ଚାଲିଗଲା େବାଲି େଦଖି ପାଉଲ
ଓ ଶୀଲା ୁ ଧରି େସମାନ ୁ ଛକ ାନକୁ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ
ନିକଟକୁ ଟାଣି େଘନିଗେଲ। 20 ଆଉ େସମାେନ େସମାନ
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ଆଣି କହିେଲ, ଏହି େଲାକଗୁଡ଼ାକ
ଯିହୁ ଦୀ, ଏମାେନ ଆ ମାନ ନଗରେର େଗାଳମାଳ କରୁ ଅଛି ।
21ଆ େରାମୀୟ େଲାକମାନ ର େଯଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଗ୍ର ହଣ ବା
ପାଳନକରିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ,ତାହା ଏମାେନପ୍ର ଚାରକରୁ ଅଛି ।
22 େସଥିେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟ େସମାନ ବିରୁ େର ଉଠିେଲ,
ପୁଣି, ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େସମାନ ର ବ କାଢ଼ିପକାଇ େସମାନ ୁ
େବତ୍ର ାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 23 େସମାେନ େସମାନ ୁ
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ବହୁ ତ ପ୍ର ହାର କରାଇଲା ଉ ାେର କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରି
େସମାନ ୁ ସାବଧାନେର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ କାରାରକ୍ଷକ ୁ
ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 24 େସ ଏହି ପ୍ର କାର ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ା େହାଇ
େସମାନ ୁ ଭିତର କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରି େସମାନ ପାଦେର
ବଡ଼ କାଠଗି ବା ି େଦେଲ।

କାରାରକ୍ଷକର ପରିବ ର୍ ନ
25 କି ୁ ପ୍ର ାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର େର ପାଉଲଓଶୀଲା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର

ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବଗାନ କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ ବ ୀମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ।
26 େସେତେବେଳ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା େଯ,
କାରାଗାରର ଭି ି ମୂଳ କି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍
ସମ ାର େଖାଲା େହାଇଗଲା, ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର ବ ନ
ଫିଟିଗଲା। 27ଏଥିେର କାରାରକ୍ଷକ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ାର
େଖାଲା େହବା େଦଖି ବ ୀମାେନ ପଳାଇଯାଇଅଛି େବାଲି ମେନ
କରି, ଖ ା ବାହାର କରି ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ।
28 କି ୁ ପାଉଲ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, ଆପଣାର େକୗଣସି
କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ସମେ ଏଠାେର ଅଛୁ।
29 େସଥିେର େସ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି େଡଇଁପଡ଼ି ଭୟେର ଥରି ଥରି
ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ର ସ ୁଖେର ପଡ଼ିଗେଲ, 30 ଆଉ େସମାନ ୁ
ବାହାରକୁ ଆଣି କହିେଲ, ମହାଶୟମାେନ, ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା
ନିମେ େମାେତ କଅଣ କରିବାକୁ େହବ? 31 େସମାେନ କହିେଲ,
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ କର, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ଏବଂ ତୁ
ସପରିବାର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ। 32 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଓ
ତାହା ଗୃହେର ଥିବା ସମ ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିେଲ। 33ଆଉ
େସ େସମାନ ୁ ରାତି୍ର ର େସହି ସମୟେର େଘନିଯାଇ େସମାନ
ପ୍ର ହାରର କ୍ଷତସବୁ େଧାଇେଦେଲ, ପୁଣି, େସ ଓ ତାହା ର ସମେ
େସହିକ୍ଷଣି ବାି ଜିତ େହେଲ। 34 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା
ଗୃହକୁ େଘନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ କେଲ,ଆଉସମ ପରିବାର
ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ କରି ଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ େହେଲ।
35 ସକାଳ ହୁ ଅେ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ ପଦାତିକମାନ ୁ ଏହା କହି
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ପଠାଇେଲ, େସହି େଲାକମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 36ଏଥିେର କାରାରକ୍ଷକ
ପାଉଲ ୁ ଏହି କଥା କହି ଜଣାଇେଲ, ଆପଣମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦବା
ନିମେ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େଲାକ ପଠାଇଅଛି । ଏଣୁ ଏେବ
ବାହାରି ଆସି ଶାି େର ଚାଲିଯାଆ ୁ। 37 କି ୁ ପାଉଲ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, େରାମୀୟ େଲାକ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ର
ବିଚାର ନ କରି େସମାେନ ପ୍ର କାଶେର ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କଲା
ପେର କାରାଗାରେର ପକାଇଅଛି , ଆଉ ଏେବ କି େଗାପନେର
ଆ ମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦଉଅଛ? ତାହା େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ନିେଜ ଆସି ଆ ମାନ ୁ ବାହାରକୁ େଘନିଯାଉ ୁ। 38 େସଥିେର
ପଦାତିକମାେନ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା ଜଣାଇେଲ,
ପୁଣି, େସମାେନ େଯ େରାମୀୟ େଲାକ, ଏହା ଶୁଣି େଲାକମାେନ
ଭୟ କେଲ, 39 ଆଉ େସମାେନ ଆସି େସମାନ ୁ ବିନତି କେଲ,
ପୁଣି, େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣି ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା ନିମେ
େସମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 40 େସଥିେର େସମାେନ କାରାଗାରରୁ
ବାହାରିଯାଇ ଲୂଦିଆ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ ଭାଇମାନ
ସା େର ସାକ୍ଷାତ କରି େସମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଲା ଉ ାେର ପ୍ର ାନ
କେଲ।

17
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର କାଯର୍ ୍ୟ

1 ପେର ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଆଂଫିପଲି ଓ ଆପେ ାନିଆ
ସହରଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ ଆସି େଲ;
େସଠାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହ ଥିଲା। 2 ଆଉ
ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ, ପୁଣି,
ତିେନାଟି ବିଶ୍ର ାମବାର ପଯର୍ ୍ୟ ଶା ର ବାକ୍ୟ େଘନି େସମାନ ୁ
ଉପେଦଶ େଦେଲ, 3 ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ର େଯ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ େସ
େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ େସମାନ ନିକଟେର େଘାଷଣା କରୁ ଅଛି , େସ
େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହାର ପ୍ର ମାଣ େଦେଲ। 4 େସଥିେର େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ ବି ାସ କରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ସହିତ
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େଯାଗ େଦେଲ; ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଓ ଅେନକ ଭଦ୍ର ମହିଳା େସମାନ ସହିତ
େଯାଗ େଦେଲ। 5 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଈଷର୍ ାେର ଜଳିଉଠି ବଜାରର
େକେତକ ଦୁ େଲାକ ୁ ସା େର େଘନି େଲାକଗହଳ କରି
ନଗରେର ଗ େଗାଳ ଲଗାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯାେସାନ ଗୃହ
ଆକ୍ର ମଣ କରି େସମାନ ୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି
ଆଣିବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ। 6 ମାତ୍ର େସମାନ ୁ ନ ପାଇବାରୁ
େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ େକେତକ ବି ାସୀ ଭାଇମାନ ୁ ନଗରର
ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ଟାଣିଆଣି ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ,
ଏ େଯଉଁ େଲାକଗୁଡ଼ାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିପକାଇେଲଣି,
େସମାେନ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଛି ; େସମାନ ୁ ଯାେସାନ
ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି। 7 ଯୀଶୁ ନାମେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା ଅଛି
େବାଲି କହି ଏମାେନ ସମେ କାଇସର ଆଜ୍ଞାର ବିରୁ ାଚରଣ
କରୁ ଅଛି । 8 େସମାନ ର ଏହି କଥା ଶୁଣି େଲାକସମୂହ ଓ ନଗରର
ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ବିଚଳିତ େହେଲ। 9ପେର େସମାେନଯାେସାନଓ
ତାହା ସ ୀମାନ ଠାରୁ ଜାମିନ୍ େନଇ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

େବରିୟାେର କାଯର୍ ୍ୟ
10 ପୁଣି, ଭାଇମାେନ ଅବିଳ େର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ୁ

ରାତି ସମୟେର େବରିୟା ନଗରକୁ ପଠାଇେଦେଲ; େସମାେନ
େସହି ାନେର ପହି ଯିହୁ ଦୀମାନ ସମାଜଗୃହକୁ ଗେଲ।
11 େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ ଏମାେନ
ସୁଶୀଳ ଥିେଲ। ଏମାେନ ପୂ ର୍ ଆଗ୍ର ହେର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେଲ,
ପୁଣି, ଏହି ସମ ସତ୍ୟ କି ନା, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେ ପ୍ର ତିଦିନ
ଶା ଅନୁସ ାନ କରୁ ଥିେଲ। 12 େତଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ସ ା ମହିଳା ଓ ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟ
ବି ାସ କେଲ। 13 କି ୁ େଯେତେବେଳ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ, ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ପାଉଲ ାରା
େବରିୟାେର ସୁ ା ପ୍ର ଚାରିତ େହଉଅଛି, େସେତେବେଳ େସମାେନ
େସ ାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲାକସମୂହ ୁ ଉେ ଜିତ ଓ ବିଚଳିତ
କେଲ। 14 େସଥିେର ଭାଇମାେନ ଅବିଳ େର ପାଉଲ ୁ ସମୁଦ୍ର
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ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଉ ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି େସହି
ାନେର ରହିେଲ। 15 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ପାଉଲ ୁ ସା େର
େଘନିଗେଲ, େସମାେନ ତାହା ୁ ଆଥିନୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଣିେଲ, ଆଉ
ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି େଯପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି , ଏହି
ଆଜ୍ଞା ପାଇ େସମାେନ ପ୍ର ାନ କେଲ।

ଆଥିନୀ ସହରେର ପାଉଲ କାଯର୍ ୍ୟ
16ଆଥିନୀେର ପାଉଲ େସମାନ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମୟେର

େସହି ନଗରକୁ ପ୍ର ତିମାେର ପରିପୂ ର୍ େଦଖି ତାହା ଆ ା
ଉ େହାଇ ଉଠିଲା। 17 େତଣୁ େସ ସମାଜଗୃହେର ଯିହୁ ଦୀ
ଓ ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ସହିତ, ଆଉ ବଜାର
ଛକେର ପ୍ର ତିଦିନ େଯଉଁମାନ ସା େର େଦଖା େହଉଥିଲା,
େସମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। 18 େସଥିେର ଏପିକୂୂରୀୟ ଓ
େ ାୟିକ ଦଶର୍ ନଶା ର େକେତକ ଦାଶର୍ ନିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ
ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େକହି େକହି କହିେଲ,
ଏ ବାଚାଳଟା କଅଣ କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି? ଆଉ େକହି
େକହି କହିେଲ, େସ ଅଜଣା େଦବତାମାନ ର ପ୍ର ଚାରକ େହଲା
ପରି ଜଣାଯାଉଅଛି; କାରଣ େସ ଯୀଶୁ ଓ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟକ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ। 19 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ
ଆରିୟପାଗକୁ େଘନିଯାଇ କହିେଲ, ଏହି େଯ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ
େଦଉଅଛି , ତାହା କଅଣ େବାଲି ଆେ ମାେନ ଜାଣି ପାରିବା
କି? 20 କାରଣ ଆପଣ େକେତକ ଅୁ ତ ବିଷୟ ଆ ମାନ
କ ର୍ େଗାଚର କରୁ ଅଛି ; ଅତଏବ ଏହି ସମ କଥାର ଅଥର୍ କଅଣ,
ଆେ ମାେନ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ । 21 ଆଥିନୀ ସହରର
େଲାକ ସମେ ଓ େସଠାେର ପ୍ର ବାସୀ ବିେଦଶୀୟମାେନ େକବଳ
େକୗଣସି ନୂତନ କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁେର
କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ ନ ଥିେଲ।

ଆରିୟପାଗେର ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର
22 ଏଥିେର ପାଉଲ ଆରିୟପାଗର ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ

କହିେଲ, େହ ଆଥିନୀ ସହରର େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ େଯ
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ସମ ବିଷୟେର ବଡ଼ େଦବ ଭ , ଏହା ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 23କାରଣ
ମୁଁ ଭ୍ର ମଣ କରିବା ସମୟେର ଆପଣମାନ ର ପୂଜିତ ବ ୁସମ
େଦଖୁ େଦଖୁ େଗାଟିଏ େବଦି ମଧ୍ୟ େଦଖିଲି, ଯାହା ଉପେର
ଏହି କଥା େଲଖା େହାଇଅଛି, “ଅଜ୍ଞାତ େଦବତା ଉେ ଶ୍ୟେର।”
ଅତଏବ, ଆପଣମାେନ ନ ଜାଣି ଯାହା ର ପୂଜା କରୁ ଅଛି , ମୁଁ
ତାହା ୁ ଆପଣମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି। 24 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର
ଜଗତ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ପଦାଥର୍ ସୃି କରିଅଛି , େସ ଗର୍
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ େହବାରୁ ହ ନିମ ତ ମ ି ର-ସମୂହେର ବାସ
କରି ନାହିଁ, 25 କିଅବା ତାହା ର େକୗଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ
ମନୁଷ୍ୟହ ାରା େସବିତ ହୁ ଅି ନାହିଁ, େଯଣୁ େସ ୟଂ ସମ ୁ
ଜୀବନ, ନି ାସ, ଓ ସମ ପଦାଥର୍ ଦାନ କରି । 26 ଆଉ, େସ
ପୃଥିବୀର ସବର୍ ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମେ ଏକ ବ୍ୟି ଠାରୁ ସମ
ମାନବଜାତି ସୃି କରିଅଛି ; େସ େସମାନ ର ନି କାଳ ଓ
ନିବାସର ସୀମା ି ର କରିଅଛି , 27 େସମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି କାେଳ ଦରାି ଦରାି ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇ
ପାରି , ଯଦ୍ୟପି େସ ଆ ମାନ ର କାହାରିଠାରୁ ଦୂରେର ନାହାି ।
28 କାରଣ ତାହା ଠାେର ଆ ମାନ ର ଅି , ଗତି ଓ ି ତି,
େଯପରି ଆପଣମାନ ର ନିଜ କବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା େକେତକ
କହିଅଛି , “କାରଣଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଂଶ।” 29 େତେବ,
ଆେ ମାେନଈଶ୍ବ ର ରବଂଶ େହବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ରୂ ପକୁ ମନୁଷ୍ୟର
ଶି ଓ କ ନା ଅନୁସାେର େଖାଦିତ ର୍ କି େରୗପ୍ୟ କି ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ
ବୁଝିବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 30 ଈଶ୍ବ ର େସହି ଅଜ୍ଞାନତାର
କାଳ ଉେପକ୍ଷା କରିଅଛି ସତ୍ୟ, କି ୁ ଏେବ େସ ସବର୍ ତ୍ର ସମ
ମନୁଷ୍ୟ ୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନକରିବା ନିମେ ଜଣାି ; 31କାରଣ େଯଉଁ
ଦିନ େସ ଆପଣା ନିରୂ ପିତ ବ୍ୟି ାରା ଧାମ କତାେର ଜଗତର
ବିଚାର କରିେବ, ଏହିପରି େଗାଟିଏ ଦିନ ି ର କରିଅଛି , ଆଉ
ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପନ କରି ଏହି ବିଷୟେର ସମ
ନିକଟେର ପ୍ର ମାଣ େଦଇଅଛି । 32 ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ କଥା
ଶୁଣି େକହି େକହି ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େକହି େକହି
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କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଆଉ ଥେର ଆପଣ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ
ଶୁଣିବା। 33ଏହିପ୍ର କାେରପାଉଲେସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗେଲ।
34 କି ୁ େକୗଣସି େକୗଣସି େଲାକ ତାହା ସପକ୍ଷ େହାଇ ବି ାସ
କେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଏରିୟପାଗୀୟ ଦିୟନୂସୀୟ, ଦାମାରି
ନାମ୍ନ ୀ ଜେଣ ମହିଳା େସମାନ ସହିତ ଆଉ େକେତକ େଲାକ
ଥିେଲ।

18
କରି େର ପାଉଲ କାଯର୍ ୍ୟ

1 ଏହି ସମ ଘଟଣା ପେର ପାଉଲ ଆଥିନୀ ସହରରୁ ପ୍ର ାନ
କରି କରି ସହରକୁ ଆସି େଲ। 2ଆଉ, େସ ଆି ଲା ନାମକ ଜେଣ
ଯିହୁ ଦୀ େଦଖାପାଇେଲ, ପ ସହରେର ତାହା ଜନ୍ମ ାନ; େସ
ଅ ଦିନ େହଲାଆପଣା ୀ ପ୍ର ୀି ା ସହିତଇତାଲିଆରୁ ଆସି ଥିେଲ,
କାରଣ କ୍ଲ ାଉଦିଅ ସମ ଯିହୁ ଦୀ ୁ େରାମରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ। େସ େସମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ,
3 ପୁଣି, ସମବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବାରୁ େସମାନ ସହିତ ବାସ କେଲ,
ଆଉ େସମାେନ କମର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟେର
େସମାେନ ତମ୍ଵୁ ନିମର୍ ାଣକାରୀ ଥିେଲ। 4 ପୁଣି, ପ୍ର ତି ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର େସ ସମାଜଗୃହେର ଉପେଦଶ େଦଇ ଯିହୁ ଦୀ ଓ
ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ର ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କେଲ। 5 େଯେତେବେଳ
ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି ମାକିଦନିଆରୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ପାଉଲ
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରେର ନିତା ନିବି ଥାଇ,ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ଏହା
ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିେଲ। 6 କି ୁ େସମାେନ
ପ୍ର ତିେରାଧ ଓ ନି ା କରିବାରୁ େସ ଆପଣା ବ ଝାଡ଼ି େସମାନ ୁ
କହିେଲ,ଆପଣମାନ ର ଆପଣମାନ ମ କଉପେର ବ ର୍ୁ ; ମୁଁ
ନିେ ର୍ ାଷ; ଏଣିକି ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ଯିବି। 7 େସଥିେର
େସ େସ ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ତିତସ୍ ଯୂ ନାମକଜେଣଈଶ୍ବ ରଭ
ଗୃହକୁ ଗେଲ, ତାହା ସମାଜଗୃହକୁ ଲାଗିଥିଲା। 8 କି ୁ ସମାଜଗୃହର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ର ୀ ଏବଂ ସପରିବାର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ,
ଆଉ କରି ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଶୁଣି ବି ାସ କରିବାକୁ
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ଲାଗିେଲ ଓ ବାି ଜିତ େହେଲ। 9 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ରାତି୍ର େର ଦଶର୍ ନ ାରା
ପାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହି କଥା କୁହ,
10କାରଣ ଆେ ତୁ ସା େର ଅଛୁ, େକୗଣସି େଲାକ ତୁ ର କ୍ଷତି
କରିବାକୁ ତୁ କୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ ନାହିଁ, େଯଣୁ ଆ ର ଅେନକ
େଲାକ ଏହି ନଗରେର ଅଛି ।” 11 ପୁଣି, େସ େସମାନ ନିକଟେର
ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େଦଢ଼ବଷର୍ େସଠାେର ବାସ କେଲ।
12 କି ୁ ଗାି େୟାନ୍ ଆଖାୟା ଅ ଳର ଶାସନକ ର୍ ା ଥିବା ସମୟେର
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପାଉଲ ବିରୁ େର ଏକମତ େହାଇ ଉଠି ତାହା ୁ
ବିଚାରାସନଛାମୁକୁ େଘନିଆସି କହିେଲ, 13ଏହି େଲାକଟା ବ୍ୟବ ାର
ବିପରୀତ ଭାବେର ଈଶ୍ବ ର ଉପାସନା କରିବାକୁ େଲାକମାନ ୁ
ବାଧ୍ୟ କେର। 14 କି ୁ ପାଉଲ ମୁଖ ଫିଟାଇ କଥା କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ହୁ ଅେ , ଗାି େୟାନ୍ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିେଲ, େକୗଣସି ପ୍ର କାର
ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁ ମର୍ ଯଦି େହାଇଥାଆ ା, େତେବ, େହ ଯିହୁ ଦୀମାେନ,
ଧିର େହାଇ ତୁ ମାନ ର କଥା ଶୁଣିବା ଯୁି ସ ତ େହାଇଥାଆ ା,
15ମାତ୍ର ଯଦି ଏହିସବୁ େକବଳ ବାକ୍ୟ, ନାମ ଓ ତୁ ମାନ ବ୍ୟବ ା
ସ ୀୟ ବିବାଦ ଅେଟ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ତାହା ବୁଝ;
ଆେ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ବିଚାରକ ର୍ ା େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହଁୁ ।
16 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ବିଚାରାସନ ସ ୁଖରୁ ତଡ଼ିେଦେଲ।
17 େସଥିେର ସମେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େସାି ନା ୁ ଧରି
ବିଚାରାସନ ସ ୁଖେର ପ୍ର ହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; କି ୁ ଗାି େୟାନ୍
େସହି ସମ ବିଷୟେର ଦୃି କେଲ ନାହିଁ।

ଆି ୟଖିଆକୁ ପାଉଲ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
18 ଏହା ଉ ାେର ପାଉଲ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନେର

ରହି ଭାଇମାନ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େଘନି ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସି ରିୟା
ଅ ଳକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ।ପ୍ର ୀି ା ଓଆି ଲା ତାହା ସା େର ଗେଲ;
ତା ର େଗାଟିଏ ମାନତ ଥିବାରୁ େସ େକେ ୍ରୟା ସହରେର ଆପଣା
ମ କ ମୁ ନ କରାଇେଲ। 19ପେର େସମାେନ ଏଫିସକୁ ଆସି େଲ,
ପୁଣି, େସ େସ ାନେର େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ନିେଜ ସମାଜଗୃହେର
ପ୍ର େବଶକରି ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ। 20 ପୁଣି, େସମାେନ
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ତାହା ୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେ େସ ଏକମତ
େହେଲ ନାହିଁ, 21 ମାତ୍ର େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େଘନି କହିେଲ,
ଈଶ୍ବ ର ଇ ା େହେଲ ଆଉ ଥେର ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି
ଆସି ବି; ପୁଣି, େସ ଏଫିସରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ। 22 କାଇସରିୟାେର
ପହି େସ ଜାହାଜରୁ ଓ ାଇେଲ, ଆଉ ଯାଇ ମ ଳୀକୁ ନମ ାର
କରି ଆି ୟଖିଆକୁ ଚାଲିଗେଲ। 23 େସ ାନେର େକେତକ ସମୟ
ରହିଲା ପେର େସ ପ୍ର ାନ କେଲ, ପୁଣି, କ୍ର ମାନ୍ଵ େୟ ଗାଲାତୀୟ ଓ
ଫଗିଆ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରୁ କରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ ୁ ସୁି ର
କରୁ ଥିେଲ।

ଏଫିସ ଓ କରି େର ଆପ
24 ଇତିମଧ୍ୟେର ଆପ ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ଏଫିସକୁ

ଆସି େଲ,ତାହା ରଜନ୍ମ ାନଆେଲକଜା ୀୟସହରେର ଥିଲା; େସ
ସୁବ ା ଓଧମର୍ ଶା େରଶି ଶାଳୀ ଥିେଲ। 25ଏହିବ୍ୟି ପ୍ର ଭୁ ମାଗର୍
ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ, ପୁଣି, ଆ ାେର ଉ େହାଇ
ଯୀଶୁ ବିଷୟ ସୂ ରୂ େପ କହି ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, କି ୁ େସ େକବଳ
େଯାହନ ବାି ବିଷୟଜାଣିଥିେଲ; 26େସ ସମାଜଗୃହେର ସାହସ
ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କି ୁ ପ୍ର ୀି ା ଓ ଆି ଲା ତାହା
କଥା ଶୁଣି ତାହା ୁ ଆପଣାମାନ ସା େର ରଖି ଅଧିକ ସୂ ରୂ େପ
ଈଶ୍ବ ର ମାଗର୍ ବିଷୟ ତାହା ୁ ବୁଝାଇେଦେଲ। 27 େସ ଆଖାୟା
େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇ ା କରିବାରୁ ଭାଇମାେନ ତାହା ୁ ଉ ାହ
େଦଇ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନିମେ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଲଖିେଲ।
େସ େସଠାେର ଉପି ତ େହାଇ, େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କରିଥିେଲ,
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା େସମାନ ର ବହୁ ତ ଉପକାର କେଲ,
28 କାରଣ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା ଧମର୍ ଶା ାରା ପ୍ର ମାଣ କରି େସ
ପ୍ର କାଶେର ଶି ସହିତ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଯୁି ସବୁ ଖ ନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

19
ଏଫିସେର ପାଉଲ
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1 ଆପ କରି ସହରେର ଥିବା ସମୟେର ପାଉଲ ପାହାଡ଼ିଆ
ଅ ଳ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସି େକେତକ ଶିଷ୍ୟ
େଦଖାପାଇେଲ। 2 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ବି ାସ କରିବା
ସମୟେରକଅଣତୁ େ ମାେନପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ପାଇଥିଲ? େସମାେନ
ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ନା ପବିତ୍ର ଆ ା େଯ ଦ େହାଇଅଛି ,
ତାହା ସୁ ା ଆେ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁୁ । 3 େତଣୁ େସ ପଚାରିେଲ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁେର ବାି ଜିତ େହାଇଥିଲ? େସମାେନ
କହିେଲ, େଯାହନ ବାି େର। 4 େସଥିେର ପାଉଲ କହିେଲ,
େଯାହନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ବାି େର ବାି େଦଇ, ତାହା
ପେର େଯ ଆସି େବ, ତାହା ଠାେର ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ
କରିବାକୁ େହବ େବାଲି େଲାକମାନ ୁ କହୁ ଥିେଲ। 5 େସମାେନ ଏହା
ଶୁଣି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ବାି ଜିତ େହେଲ, 6 ଆଉ ପାଉଲ
େସମାନ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରେ ପବିତ୍ର ଆ ା େସମାନ
ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ନାନା ଭାଷାେର କଥା
କହିବାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 େସମାେନ
ସମେ ପ୍ର ାୟ ବାର ଜଣ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ। 8ପେର େସ ସମାଜଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରି ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ବିଷୟେର ଉପେଦଶ େଦଇ ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 9 କି ୁ େସେତେବେଳ େକେତକ େଲାକ କଠିନ ଓ
ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ େଲାକସମୂହ ସାକ୍ଷାତେର ଏହି ମାଗର୍ ବିଷୟେର ନି ା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପୃଥକ୍ କେଲ, ଆଉ ପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ରା ର ବିଦ୍ୟାଳୟେର
ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 ଏହିପରି ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ଚାଲିଲା; େସଥିେର ଏସି ଆ-ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ ପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କେଲ।

େ ବାର ପୁତ୍ର ମାେନ
11 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ପାଉଲ ହ ାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଅୁ ତ କାଯର୍ ୍ୟ

ସାଧନ କରୁ ଥିେଲ, 12 ଏପରିକି ତାହା େଦହରୁ ରୁ ମାଲ କି ା
ଗାମୁଛା େରାଗୀମାନ ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଆେ େସମାନ ଠାରୁ
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େରାଗ ଛାଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଓ ମ -ଆ ାଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଉଥିେଲ।
13 କି ୁ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ଯିହୁ ଦୀ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଜଣକୁ ଦୁ ଆ ା ଲାଗିଥିବା େଲାକମାନ ଉପେର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ନାମ ଉ ାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ର ବୃ େହାଇ କହିେଲ, େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ
ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ତାହା ର ଆେଦଶ
େଦଉଅଛି। 14 ପୁଣି, େ ବା ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ ର ସାତ ପୁତ୍ର ଏହିପରି କରୁ ଥିେଲ। 15 େସଥିେର ମ -ଆ ା
େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା, ଆେ ଯୀଶୁ ୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲ ୁ ଚି ଁ ୁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ କିଏ? 16 େସେତେବେଳ ମ -ଆ ା ଲାଗିଥିବା
େଲାକଟା େସମାନ ଉପରକୁ େଡଇଁପଡ଼ି େସ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ପରା
କରି େସମାନ ୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା େଯ, େସମାେନ ଉଲ ଓ
କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େହାଇ େସହି ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗେଲ। 17 ଏହି କଥା
ଏଫିସ ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ ଜାଣିେଲ। େସଥିେର
ସମେ ଭୀତ େହେଲ,ଆଉପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। 18 ପୁଣି, ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଆସି ଆପଣା
ଆପଣା କମର୍ ୀକାର ଓ ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 ଆଉ
ଯାଦୁକି୍ର ୟା କରୁ ଥିବା ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁ କ ଆଣି ଏକତ୍ର
କରି ସମ ସାକ୍ଷାତେର େପାଡ଼ିପକାଇେଲ; େସମାେନ େସସବୁର
ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ତାହା ପଚାଶ ହଜାର ରୂ ପା ମୁଦ୍ର ା େବାଲି
େଦଖିେଲ। 20 ଏହି ପ୍ର କାେର ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପରାକ୍ର ମେର ବୃି
ପାଇବାକୁ ଓ ଜୟଯୁ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଏଫିସେର ହିଂସାକା
21ଏହି ସମ ବିଷୟ େଶଷ େହଲା ଉ ାେରପାଉଲମାକିଦନିଆ

ଓ ଆଖାୟା େଦଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେ ମନେର ି ର
କରି କହିେଲ େଯ େସଠାକୁ ଗଲା ଉ ାେର େମାେତ େରାମକୁ
ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ େହବ। 22 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହା ର େସବା
କରୁ ଥିେଲ, େସମାନ ର ମଧ୍ୟରୁ ତୀମଥି ଓ ଏରା , ଏହି ଦୁଇ
ଜଣ ୁ ମାକିଦନିଆକୁ େପ୍ର ରଣ କରି େସ ଆେପ କିଛି କାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ଏସି ଆେର ରହିେଲ। 23 ପ୍ର ାୟ େସହି ସମୟେର ଏହି
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ମାଗର୍ ବିଷୟେର ମହା ଗ େଗାଳ ଉଠିଲା। 24 କାରଣ ଦୀମିତ୍ର ୀୟ
ନାମକ ଜେଣ ର୍ କାର ଆେ ର୍ ମୀର େରୗପ୍ୟ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ
କରୁ ଥିଲା, ପୁଣି, ଶି କାରମାନ ର ଯେଥ ଲାଭ କରାଯାଉଥିଲା।
25 େସ େସମାନ ୁ ଓ େସହି ବ୍ୟବସାୟର କାରିଗରମାନ ୁ ଡାକି
କହିଲା, ମହାଶୟମାେନ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ାରା ଆେ ମାେନ
ଧନ ପ୍ର ା େହଉ େବାଲି ଆପଣମାେନ ଜାଣି ; 26 ଆଉ ହାତ
ତିଆରି େଦବତାମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି େବାଲି କହି ଏହି ପାଉଲ
େକବଳ ଏଫିସେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ାୟ ସମ ଏସି ଆେର ବହୁ ତ
େଲାକ ୁ ମତାଇ ଭୁ ଲାଇଅଛି, ଏହା ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି
ଓ ଶୁଣୁଅଛି । 27 ଏଥିେର େଯ େକବଳ ଆ ମାନ ଏହି
ବ୍ୟବସାୟର ଦୁନର୍ ାମ େହବାର ଆଶ ା ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ
େଯଉଁ ମହାନ େଦବୀ ଆେ ର୍ ମୀ ୁ ସମ ଏସି ଆ ଓ ଜଗତଯାକ
ଉପାସନା କରି , ତାହା ମ ି ର ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ େହାଇପଡ଼ିବାର
ଓ ତାହା ମହିମାର ଗ୍ଲ ାନି ସୁ ା ଘଟିବାର ଆଶ ା ଅଛି। 28 ଏହି
କଥା ଶୁଣି େସମାେନ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଚି ାର କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନ ର ଆେ ର୍ ମୀ ମହାେଦବୀ
ଅଟି । 29 ଏଥିେର ନଗରଟି ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା, ଆଉ
େସମାେନ ଏକେଯାଗେର ପାଉଲ ସହଯାତ୍ର ୀ ମାକିଦନିଆର ଗାୟ
ଓ ଆରି ାଖର୍ ୁ ଧରି ବଡ଼ େବଗେର ର ଭୂ ମିକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ।
30 ଏଥିେର ପାଉଲ େଲାକମାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଇ ା କେଲ,
କି ୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲନାହିଁ। 31ଆଉଏସି ଆର
ପ୍ର ଧାନ କମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା େକେତକ ଜଣ ତାହା ବ ୁ
ଥିବାରୁ େଲାକ ପଠାଇ ର ଭୂ ମି ମଧ୍ୟକୁ ଦୁଃସାହସ କରି ନ ଯିବାକୁ
ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 32 େସେତେବେଳ େକହି େକହି ଏ
କଥା, େକହି େକହି ବା େସ କଥା କହି ଚି ାର କରୁ ଥିେଲ, କାରଣ
ସଭା ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ େଯ
କାହିଁକି ଏକତ୍ର େହାଇଅଛି , ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଜାଣି ନ ଥିେଲ।
33 ଆଉ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆେଲକ୍ ଜା ରକୁ ଆଗକୁ ବାହାର କରି
ଆଣିବାରୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ତାହାକୁ ମତାଇେଲ;
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େସଥିେର ଆେଲକ୍ ଜା ର ହ େର ସେ ତ କରି େଲାକମାନ
ନିକଟେର େସମାନ ର ପକ୍ଷସମଥର୍ ନ କରିବାକୁ ଇ ା କଲା। 34 କି ୁ
େସ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ େବାଲି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଜାଣିେଲ,
େସେତେବେଳ ସମେ ଏକ ରେର ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ
ଚି ାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନ ର ଆେ ର୍ ମୀ
ମହାେଦବୀ ଅଟି । 35ପେର ନଗର-େବବ ର୍ ା େଲାକସମୂହକୁ ଶା
କରାଇ କହିେଲ, େହ ଏଫିସୀୟ େଲାକମାେନ, ଏଫିସ ନଗରୀ
େଯ ମହାେଦବୀ ଆେ ର୍ ମୀ ଓ ଆକାଶରୁ ପତିତ ପ୍ର ତିମାର ମ ି ର
ପରିଚାରିକା, ଏହା କିଏ ନ ଜାେଣ? 36 ଅତଏବ ଏହିସବୁ କଥା
ଅଖ ନୀୟ େହବାରୁ ତୁ ମାନ ର ଶା େହବା ଓ ଅବିେବଚନାେର
େକୗଣସି କମର୍ ନକରିବା ଉଚିତ। 37କାରଣଏହି େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ
ତୁ େ ମାେନ େଘନି ଆସି ଅଛ, ଏମାେନ ତ ମ ି ର ଲୁ ନକାରୀ
ନୁହଁି , କି ା ଆ ମାନ େଦବୀ ନି କ ନୁହଁି । 38 ଏଣୁ ଯଦି
କାହାରି ବିରୁ େର ଦୀମିତ୍ର ୀୟର ଓତାହାର ସ ୀ ଶି କରମାନ ର
େକୗଣସି କଥା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ବିଚାରାଳୟ ଉନ୍ମୁ ଅଛି
ଓ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଅଛି ; େସମାେନ ପର ର ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗ କର ।ୁ 39 କି ୁ ଯଦି ତୁ ମାନ ର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଦାବି ଥାଏ, େତେବ ନିୟମିତ ସାଧାରଣ ସଭାେର ତାହାର ମୀମାଂସା
େହବ। 40କାରଣ ପ୍ର କୃତେର ଆଜିର ଗ େଗାଳ େଘନି ଆ ମାନ
ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ େହବାର ଆଶ ା ଅଛି; ଆେ ମାେନ ଏହି
ଗ େଗାଳର େକୗଣସି କାରଣ େଦଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। 41 ଏହା
କହି େସ ସଭା ସମ ୁ ବିଦାୟ େଦେଲ।

20
ମାକିଦନିଆ ଓ ଗ୍ର ୀସ୍ େର ପାଉଲ

1 େସହି ଗ େଗାଳ ବ େହବା ପେର ପାଉଲ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ଡକାଇ େସମାନ ୁ ଉ ାହ େଦେଲ, ଆଉ େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ
େନଇ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ନିମେ ପ୍ର ାନ କେଲ। 2 େସହି
ସମ ଅ ଳ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ବହୁ ତ ଉ ାହ
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େଦବା ପେର ଗ୍ର ୀସ୍ କୁ ଆସି େଲ। 3 େସ େସହି ାନେର ତିନି ମାସ
ରହି େଯେତେବେଳ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସି ରିୟାକୁ ଯିବାକୁ େଚ ା
କେଲ, େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପାଉଲ ବିେରାଧେର
ଷଡ଼ଯ କରିବାରୁ େସ ମାକିଦନିଆ େଦଇ ବାହୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ ନି ି
କେଲ। 4 ଆଉ, େବରିୟା ନଗରନିବାସୀ ପୁର ପୁଅ େସାପାତ୍ର ,
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆରି ାଖର୍
ଓ େସକୁ , ଦବର୍ ୀର ଗାୟ, ତୀମଥି, ଆଉ ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶର
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଖିକ ଓ ତ୍ର ଫିମ ତାହା ସ େର ଯାତ୍ର ା
କେଲ। 5 ଏମାେନ ସମେ ପ୍ର ଥମେର ଯାଇ େତ୍ର ାୟା ସହରେର
ଆ ମାନ ର ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ। 6 ଆଉ, ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର
ପବର୍ ପେର ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଫିଲି ୀ ସହରରୁ ଯାତ୍ର ା
କଲୁ, ପୁଣି, ପା ଦିନେର େତ୍ର ାୟାେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଲୁ;
ଆେ ମାେନ େସହି ାନେର ସାତ ଦିନ ରହିଲୁ।

େତ୍ର ାୟାେର ପାଉଲ େଶଷ ଅବ ାନ
7 ଆେ ମାେନ ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର େଯେତେବେଳ ରୁ ଟି

ଭାି ବାକୁ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଥିଲୁ, ପାଉଲ େସେତେବେଳ ଆରଦିନ
ଯିେବ େବାଲି ଉଦ୍ୟତ େହଉଥିବାରୁ , େସମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଦୀଘର୍ ଭାଷଣ େଦେଲ। 8 େଯଉଁ
ଉପର େକାଠରୀେର ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିଲୁ, େସ ାନେର
ଅେନକ ଦୀପ ଥିଲା। 9 ଆଉ, ଝରକା ଉପେର ଇଉତୁ ଖ ନାମକ
ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ବସି ଥିଲା, ତାହାକୁ ଭାରୀ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା; ପୁଣି,
ପାଉଲ ଆପଣା ଉପେଦଶ ଆହୁ ରି ଦୀଘର୍ କରିବାରୁ େସ ନିଦ୍ର ା ମ
େହାଇ ତୃ ତୀୟ ମହଲାରୁ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା
େବଳକୁ, େସ ମୃତ େବାଲି ଜଣାଗଲା। 10 ପାଉଲ େସଥିେର ତଳକୁ
ଓ ାଇ ଆସି ତାହା ଉପେର ପଡ଼ି ତାହାକୁ ଆଲି ନ କରି କହିେଲ,
େକାଳାହଳ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଠାେର ଜୀବନ ଅଛି। 11 େସ
ପେର ଉପରକୁ ଯାଇ ରୁ ଟି ଭାି େଭାଜନ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ
ସହିତ ପ୍ର ଭାତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ବହୁ ତ କଥାବା ର୍ ା କରି ପ୍ର ାନ
କେଲ। 12 ଆଉ େସମାେନ େସହି ଯୁବାକୁ ଜୀବିତ ପାଇ ଅତ୍ୟ
ଆ ାସନା ପାଇେଲ। 13 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଆେଗ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି
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ଆସସ୍ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, େସଠାରୁ ପାଉଲ ୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ
ମେନ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଳ ପଥେର ଯିବା ପାଇଁ େସ ନିେଜ
ଇ ା କରି େସପ୍ର କାର ି ର କରିଥିେଲ। 14 େଯେତେବେଳ େସ
ଆ ମାନ ୁ ଆସସ୍ େର େଭଟିେଲ, ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ େଘନି
ମିତୁ ଲୀନୀ ସହରକୁ ଆସି ଲୁ, 15ଆଉ େସହି ାନରୁ ଜାହାଜ ଫିଟାଇ
ଆେ ମାେନ ପରଦିନ ଖୀୟସ୍ ୀପ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହଲୁ,
ି ତୀୟ ଦିନେର ଜାହାଜ ସାମ ୀପେର ଲଗାଇଲୁ ଓ ଆରଦିନ
ମୀଲୀତ ସହରେର ପହି ଲୁ। 16 କାରଣ ପାଉଲ ଏସି ଆେର
େଯପରି ସମୟ େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ ନ ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସ ଏଫିସ
ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ ି ର କରିଥିେଲ, େଯଣୁ ସ ବ େହେଲ
େପି କ ଦିନେର ଯିରୂ ଶାଲମସହରେରଉପି ତ େହବା ପାଇଁ େସ
ଚ ଳ େହଉଥିେଲ।

ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନ ୁ ପାଉଲ ର ବିବୃତି
17 ମୀଲୀତରୁ େସ ଏଫିସ ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ମ ଳୀର

ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡକାଇ ଆଣିେଲ। 18 େସମାେନ
ତାହା ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
ଏସି ଆେର ପଦାପର୍ ଣ କରିବାର ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସମ ସମୟ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିପରି ଆଚରଣ କଲି, 19 ଅଶପାତ ସହିତ
ସ ୂ ର୍ ନମ୍ର ମନେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ରନାନା ଷଡ଼ଯ େହତୁ , େମାେତ
େଯ େଯ ପରୀକ୍ଷା ଘଟୁ ଥିଲା, େସହିସବୁ ମଧ୍ୟେର କିପରି ପ୍ର ଭୁ
େସବା କରୁ ଥିଲି, 20 କିପରି େକୗଣସି ହିତକର ବିଷୟ ତୁ ମାନ
ପାଖେର ଜଣାଇବାକୁ ପୁଣି, ପ୍ର କାଶେର ଓ ଘେର ଘେର ତୁ ମାନ ୁ
ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସ ୁ ଚିତ ନ େହାଇ, 21ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
ପୁଣି,ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ତି ବି ାସ ବିଷୟେର ଯିହୁ ଦୀ
ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିଲି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ। 22 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆ ାେର େପ୍ର ରଣା ପାଇ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ଯାଉଅଛି, େସ ାନେର େମା ପ୍ର ତି କଅଣ ସବୁ ଘଟିବ,
ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; 23 େମା ପାଇଁ େଯ ବ ନ ଓ େକ୍ଲ ଶ
ରହିଅଛି, େକବଳଏତିକି ଜାେଣ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆ ା ନଗେରନଗେର
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ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି । 24 କି ୁ ମୁଁ େଯପରି େମାହର ନିରୂ ପିତ ପଥର
େଶଷ ଯାଏ େଦୗଡ଼ି ପାେର, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ସୁସମାଚାର
ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଯୀଶୁ ଠାରୁ େଯଉଁ େସବାର କାଯର୍ ୍ୟ
ପାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି ସ ୂ ର୍ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା
ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରି ତାହା େଛାଟ ମେନ କରୁ ଅଛି। 25 ପୁଣି,
ଏେବ େଦଖ, େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଘାଷଣା
କରୁ କରୁ ଭ୍ର ମଣ କଲି, ଏପରି େଯ ତୁ େ ମାେନ ସମେ , ଆଉ
େମାହର ମୁଖ େଦଖିବ ନାହିଁ େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ। 26 ଏେହତୁ ରୁ
ମୁଁ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ର ର ଦାୟି ରୁ ନିେ ର୍ ାଷ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି
ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େଦଉଅଛି। 27 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଇବାକୁ ସ ୁ ଚିତ େହାଇ ନ ଥିଲି। 28 ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ
ବିଷୟେର,ଆଉେଯଉଁମ ଳୀକୁ ଈଶ୍ବ ରଆପଣା ନିଜର େରକ୍ର ୟ
କରିଅଛି , ତାହା ର େସହି ମ ଳୀକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବା ନିମେ ,
ପବିତ୍ର ଆ ା େଯ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ପଲ ମଧ୍ୟେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂ ପ
ନିଯୁ କରିଅଛି , େସମାନ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।
29 େମାହର ପ୍ର ାନ ପେର ନି ୁର ବାଘଗୁଡ଼ାକ େଯ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ପଲ ପ୍ର ତି ଦୟାହୀନ ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
30 ପୁଣି, େଲାେକ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ଆପଣାମାନ ପଛେର ଟାଣିେନବା ପାଇଁ ବିପରୀତ କଥାଗୁଡ଼ାକ
କହିେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ। 31ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ଜାଗି ରୁ ହ, ଆଉ
ମୁଁ ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ର େଲାତକ ସହିତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ
େଚତନା େଦବାକୁ େଯ ବ କରି ନ ଥିଲି, ଏହା ମେନ ପକାଅ।
32 ମୁଁ ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଓ ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର
ବାକ୍ୟ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି, େସ ତୁ ମାନ ୁ ନି ାବାନ
କରିବା ନିମେ ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ସମ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର େଦବା
ନିମେ ସମଥର୍ ଅଟି । 33 ମୁଁ କାହାରି ରୂ ପା କି ସୁନା କି ବ େଲାଭ
କରି ନ ଥିଲି। 34 େମାହର ଏହି ହାତ ଦୁଇଟି େଯ େମାହର ଓ
େମା ସ ୀମାନ ର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେ େସବା କରିଆସୁଅଛି,
ନିେଜ ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 35 ଏହି ପ୍ର କାେର ପରିଶ୍ର ମ କରି
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ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି, “ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଦାନ କରିବା ଅତି ଉ ମ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୟଂ
କହିଅଛି , ତାହା ରଣ କରିବା ତୁ ମାନ ର େଯ ଉଚିତ, ଏହି
ସମ ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଅଛି। 36 ଏହିସବୁ
କଥା କହିଲା ପେର, େସ ଆ ୁପାତି େସ ସମ ସହିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ। 37ଆଉ େସମାେନ ଅତ୍ୟ େରାଦନ କରି ପାଉଲ ଗଳା
ଧରି ତାହା ୁ ଚୁ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 38 େସମାେନ ତାହା
ମୁଖ ପୁଣି, ଆଉ ଥେର େଦଖିେବ ନାହିଁ େବାଲି ପାଉଲ େଯ
କଥା କହିଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ବିେଶଷ ରୂ େପ ଦୁଃଖ କେଲ। ପେର
େସମାେନ ତାହା ୁ ଜାହାଜ ପଯର୍ ୍ୟ େଘନିଗେଲ।

21
ପାଉଲ ଯିରୂ ଶାଲମ ଯାତ୍ର ା

1 େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି
ସି ଧା ବାଟେର େକାସ୍ ଦ୍ବ ୀପକୁଆସି ଲୁ,ପରଦିନ େରାଦା ଦ୍ବ ୀପକୁ, ପୁଣି,
େସ ାନରୁ ପାତାରା ସହରକୁ ଆସି ଲୁ। 2 େସଠାେର ଆେ ମାେନ
େଫୖନୀକିଆକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ପାଇ
େସଥିେର ଚଢ଼ି ଯାତ୍ର ା କଲୁ। 3 ପେର ସାଇପ୍ର ସ୍ ୀପ େଦଖିବା
ମାେତ୍ର ଆେ ମାେନ ବାମ ପାଖ ଛାଡ଼ି ସି ରିୟା ଅ ଳକୁ ଯାତ୍ର ା କରି
େସାର ସହରେର ଉପି ତ େହଲୁ, କାରଣ େସଠାେର ଜାହାଜରୁ
ମାଲପତ୍ର ଖଲାସ କରିବାର ଥିଲା। 4 େସଠାେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
େଖାଜି, େସମାନ ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ସାତ ଦିନ ରହିଲୁ; ପୁଣି,
େଯପରି ପାଉଲ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ପଦାପର୍ ଣ ନ କରି ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆ ା ାରା ତାହା ୁ କହିେଲ। 5ଆେ ମାେନ
ସାତ ଦିନ ରହିଲା ଉ ାେର, େସହି ାନରୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, ପୁଣି,
େସମାେନ ସମେ ୀ ଓ ପିଲାପିଲି ସହିତ ଆ ମାନ ୁ ନଗରର
ବାହାର ପଯର୍ ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ନିମେ ଆସି େଲ, 6 ଆଉ ଆେ ମାେନ
ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଆ ୁପାତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲୁ, ପୁଣି, ପର ରଠାରୁ ବିଦାୟ
େନଲୁ; ପେର ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ିଲୁ, ଆଉ େସମାେନ



େପ୍ର ରିତ 21:7 lxxiv େପ୍ର ରିତ 21:18

ଘରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ। 7 େସାରରୁ ଆେ ମାେନ ଜଳଯାତ୍ର ା େଶଷ
କରି ତଲିମାଇ ପ୍ର େଦଶେର ପହି ଥିଲୁ ଓ ଭାଇମାନ ୁ ନମ ାର
କରି, େଗାଟିଏ ଦିନ େସମାନ ସହିତ ରହିଲୁ। 8 ପରଦିନ
ଆେ ମାେନ କାଇସରିୟାକୁ ପ୍ର ାନ କଲୁ। ଆଉ ସାତ ଜଣ
ମଧ୍ୟେର ଅ ଗର୍ ତ, ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ ଫିଲି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କରି ତାହା ସା େର ରହିଲୁ। 9 ତାହା ର ଚାରି ଜଣ କୁମାରୀ
କନ୍ୟା,ଭାବବାଦିନୀ ଥିେଲ। 10ଆେ ମାେନେସହି ାନେରଅେନକ
ଦିନ ରହିଲା ପେର ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶରୁ ଆସି େଲ। 11 େସ ପାଉଲ କଟି ବ ନ େଘନି ଆପଣା
ହ ପାଦ ବ ନ କରି େସ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
ପବିତ୍ର ଆ ା ଏହାକହି ,ଏହିକଟିବ ନରଅଧିକାରୀ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହିପରି ବା ି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିେବ। 12 ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି ଆେ ମାେନ ଓ େସହି
ାନର େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ
ବିନତି କଲୁ। 13 ପାଉଲ େସଥିେର ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ମାେନ
କ୍ର ନ କରି ଓ େମାହର ହୃ ଦୟକୁ ବିଦୀ ର୍ କରି କଅଣ କରୁ ଅଛ?
କାରଣ ମୁଁପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମସହରେରେକବଳ
ବ ା େହବାକୁ ପ୍ର ୁତ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁ ା ପ୍ର ୁତ
ଅଛି। 14 େସ ନ ମାନିବାରୁ ଆେ ମାେନ କ୍ଷା େହାଇ କହିଲୁ,
ପ୍ର ଭୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ। 15 ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ ଦିନ
ଉ ାେର ଜିନିଷପତ୍ର େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ।
16 ପୁଣି, ଆ ମାନ ସା େର କାଇସରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ େକେତକ ଜଣ
ଶିଷ୍ୟ ଗେଲ; େସମାେନ ସାଇପ୍ର ସ୍ ର ମନାେସାନ ନାମକ ଜେଣ
ପୁରୁ ଣା ଶିଷ୍ୟ ୁ ସା େର ଆଣିେଲ, ତାହା ଘେର ଆ ମାନ ର
ରହିବାର ଥିଲା।

ଯାକୁବ ସହିତ ପାଉଲ ସାକ୍ଷାତ
17 ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ପହ େ ଆ ମାନ ୁ

ବି ାସୀ ଭାଇମାେନ ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କେଲ। 18ତହିଁ ଆରଦିନ
ପାଉଲ ଆ ମାନ ସହିତ ଯାକୁବ ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ
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ାନେର ସମ ପ୍ର ାଚୀନ ଉପି ତ େହେଲ। 19 େସ େସମାନ ୁ
ନମ ାରକଲାଉ ାେର,ଈଶ୍ବ ରଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ
ସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ ତାହା େସବା ାରା ସାଧନ କରିଥିେଲ, େଗାଟି େଗାଟି
କରି େସହିସବୁ େସମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। 20 େସମାେନ
ତାହା ଶୁଣି ଈଶ୍ବ ର ମହିମା ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ପୁଣି, ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଭାଇ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯ େକେତ ସହସ୍ର ବି ାସ କରିଅଛି , ଏହା ତୁ େ େଦଖୁଅଛ,
େସ ସମେ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପକ୍ଷେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ। 21 ପୁଣି,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସକାରୀ ସମ ଯିହୁ ଦୀ ନିଜ ନିଜ
ଶିଶୁମାନ ୁ ସୁ ତ ନକରିବାକୁ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାେରନଚଳିବାକୁ
କହି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମେ ତୁ େ େଯ
େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥାଅ, ତୁ ବିଷୟେର ଏହି ସ ାଦ େସମାେନ
ପାଇଅଛି । 22 େତେବ କଅଣ କରାଯାଏ? ତୁ େ ଆସି ଅଛ େବାଲି
େସମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିେବ। 23 ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ୁ ଯାହା
କହୁ ଅଛୁ, ତାହା କର। ଆ ମାନ ପାଖେର ଚାରି ଜଣ େଲାକ
ଅଛି , େସମାେନ େଗାଟିଏ ବ୍ର ତ େନଇଅଛି ; 24 େସମାନ ୁ େନଇ
େସମାନ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କର, ଆଉ େସମାନ ମ କ
ମୁ ନର ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କର, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତୁ
ବିଷୟେର େଯଉଁ ସବୁ ସ ାଦ ପାଇଅଛି , େସଥିେର େଯ କିଛି
ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ େ େଯ ନିେଜ ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ପାଳନ କରି ଆଚରଣ କରୁ ଅଛ, ଏହା ସମେ ଜାଣିେବ। 25 କି ୁ
େଯଉଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ବି ାସ କରିଅଛି , େସମାନ ସ େର
ପ୍ର ତିମା ନିକଟେର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ଜିନିଷ, ର , ାସେରାଧ ାରା ମୃତ
ପ୍ର ାଣୀର ମାଂସ ଆଉ େଯୗନକି୍ର ୟାଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖିବା
େଯ ଉଚିତ, ଆେ ମାେନ ଏହା ବିଚାର କରି େଲଖିଅଛୁ। 26ପାଉଲ
େସଥିେର େସହି େଲାକମାନ ୁ େନଇ ପରଦିନ େସମାନ ସହିତ
ଆପଣାକୁ ଶୁଚିକରିମ ି ର ଭିତେରପ୍ର େବଶକେଲ, ପୁଣି, େସମାନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ନିମେ େନୖେବଦ୍ୟଉ ଗର୍ େହବାପଯର୍ ୍ୟ େଶୗଚକମର୍ େର
େକେତ ଦିନ ଲାଗିବ, ତାହା ଜଣାଇ େଦେଲ।
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ପାଉଲ ମ ି ର ଭିତେର ଗିରଫ
27 େସହି ସାତ ଦିନ ପ୍ର ାୟ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ , ଏସି ଆର ଯିହୁ ଦୀମାେନ

ମ ି ରେର ତାହା ୁ େଦଖି େଲାକସମୂହକୁ ଉେ ଜିତ କେଲ, ପୁଣି,
ତାହା ୁ ଧରି ଚି ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 28 େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ, ସାହାଯ୍ୟ କର; ସବୁ ାନେର େଯଉଁ େଲାକଟା
ଆ ମାନ ର ଜାତି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଏହି ାନ ବିପକ୍ଷେର
ସମ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଏହି; େସ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ୁ
ସୁ ା ମ ି ର ଭିତରକୁ ଆଣି ଏହି ପବିତ୍ର ାନକୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଅଛି।
29 କାରଣ ପୂେବର୍ େସମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପାଉଲ ସା େର
ଏଫିସବାସୀ ତ୍ର ଫିମ ୁ େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ ପାଉଲ ହିଁ ତାହା ୁ
ମ ି ର ଭିତରକୁ ଆଣିଥିେବ େବାଲି ଅନୁମାନ କରୁ ଥିେଲ। 30ଏଥିେର
ନଗରସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, େଲାକମାେନ ଏକାଠି େଦୗଡ଼ିେଲ,
ପୁଣି, େସମାେନ ପାଉଲ ୁ ଧରି ମ ି ର ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ;
ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି ାରସବୁ ବ କରାଗଲା। 31 ପୁଣି, ତାହା ୁ
େସମାେନ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରେ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି େବାଲି େସୖନ୍ୟଦଳର ସହସ୍ର -
େସନାପତି ନିକଟକୁ ସ ାଦ ଆସି ଲା। 32 ଏଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି
େସୖନ୍ୟ ଓ ଶତ-େସନାପତିମାନ ୁ େନଇ େସମାନ ନିକଟକୁ
େଦୗଡ଼ିଗେଲ। େସମାେନ ସହସ୍ର -େସନାପତି ଓ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ େଦଖି
ପାଉଲ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବା ବ କେଲ। 33 େସେତେବେଳ ସହସ୍ର -
େସନାପତି ପାଖକୁ ଆସି ତାହା ୁ ଧରି ଦୁଇଟା ଜି ରେର ବା ି ବା
ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପୁଣି, େସ କିଏ ଓ କଅଣ କରିଅଛି େବାଲି
ପଚାରିେଲ। 34 େସଥିେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଏ କଥା,
େକହି େକହି େସକଥା କହି ଚି ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ, େସ
ଗ େଗାଳର କାରଣ ନି ୟରୂ େପ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ , ତାହା ୁ
ଗଡ଼କୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 35 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ
େସ େସାପାନ ଉପରକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େଲାକସମୂହର
ଉଗ୍ର ତା େହତୁ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ତାହା ୁ େବାହି େନଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା,
36କାରଣ ତାହା ୁ ବଧ କର େବାଲି ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ପଛେର ଯାଉ
ଯାଉ ଚି ାର କରୁ ଥିେଲ।
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େଲାକ ୁ ପାଉଲ ସେ ାଧନ
37 େସମାେନ ପାଉଲ ୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଚ ା

କରିବା ସମୟେର, େସ ସହସ୍ର -େସନାପତି ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ଆପଣ ୁ
କିଛି କହିପାେର କି? େସଥିେର େସ କହିେଲ ତୁ େ କି ଗ୍ର ୀକ୍ ଜାଣ?
38 େତେବ, ଏଥିପୂେବର୍ େଯଉଁ ମିସରୀୟ େଲାକ ବିେଦ୍ର ାହ ଲଗାଇ
ଚାରି ହଜାର ଡକାଇତମାନ ୁ ପ୍ର ା ରରୁ େଘନିଯାଇଥିେଲ, ତୁ େ କି
େସହି ନୁହଁ? 39 େସଥିେର ପାଉଲ କହିେଲ, ମୁଁ ତ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ,
କିଲିକିୟା ଅ ଳର, ତାଷର୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ର ସି ସହରର ନାଗରିକ;
ଏହି େଲାକମାନ ୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦବା
ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି। 40 େସ ଅନୁମତି େଦବାରୁ
ପାଉଲ େସାପାନେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନ ୁ ହ ାରା ସେ ତ
କେଲ; ଆଉ ସମେ ନୀରବ େହଲା ଉ ାେର େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର
େସମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

22
ଜନସମାେବଶେର ପାଉଲ ସ ାଷଣ

1 ଭାଇମାେନ ଓ ପିତାମାେନ, ମୁଁ ଆପଣମାନ ନିକଟେର
ବ ର୍ ମାନ େଯଉଁ ଆ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନର କଥା କହୁ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣ ୁ।
2 େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େସମାନ ନିକଟେର କଥା କହୁ ଅଛି
ଶୁଣି େସମାେନ ଅଧିକ ନୀରବ େହାଇ ରହିେଲ। 3 େସଥିେର େସ
କହିେଲ, ମୁଁ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ, କିଲିକିୟାର ତାଷର୍ େର େମାହର ଜନ୍ମ ,
କି ୁ ଏହି ନଗରେର ମୁଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ େହାଇଅଛି, ଆ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ବ୍ୟବ ାର ସୂ ନିୟମ ଅନୁସାେର ଗମଲୀେୟଲ
ଚରଣ ତେଳ ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି; ସମେ ଆଜି ଆପଣମାେନ
େଯପରି ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଅଟି , ଈଶ୍ବ ର ପକ୍ଷେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହିପରି
ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଥିଲି; 4 ମୁଁ ଏହି ମାଗର୍ ର ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଉଭୟ ୁ
ବା ି କାରାଗାରେର ପକାଇ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲି।
5 ଏହି ବିଷୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସମେ େମାହର
ସାକ୍ଷୀ; ମୁଁ େସମାନ ଠାରୁ ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଗ୍ର ହଣ କରି,
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ଦେ ଶକେର ଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ଶାି ପାଆି , ଏଥିପାଇଁ
େସମାନ ୁ ସୁ ା ବା ି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆଣିବା ନିମେ େସ
ାନକୁ ଯାଉଥିଲି।

ଆପଣା ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ବ ର୍ ନା
(େପ୍ର ରିତ 9:1-19; 26:12-18)

6 କି ୁ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେ ଶକ ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅେ
ହଠାତ୍ ପ୍ର ାୟ ମଧ୍ୟା ସମୟେର େମାହର ଚାରିଆେଡ଼ ଆକାଶରୁ
ମହା ଆେଲାକ ଚମକି ଉଠିଲା। 7 ମୁଁ େସଥିେର ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଗଲି,
ଆଉ େମା ପ୍ର ତି ଉ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, “ଶାଉଲ, ଶାଉଲ,
ଆ ମାନ ୁ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ?” 8 ମୁଁ ଉ ର େଦଲି,
ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କିଏ? େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ
େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ, ଆେ େସହି।”
9 େଯଉଁମାେନ େମା ସା େର ଥିେଲ, େସମାେନ େସହି ଆେଲାକ
େଦଖିେଲ ସତ୍ୟ, କି ୁ େଯ େମାେତ କଥା କହିେଲ, େସମାେନ
ତାହା ର ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ। 10 େସଥିେର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ ମୁଁ
କଅଣ କରିବି? ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଦେ ଶକକୁ
ଯାଅ, ଆଉ େଯ ସମ କମର୍ ସାଧନ କରିବା ନିମେ ତୁ ପାଇଁ
ନିରୂ ପିତ ଅଛି, େସ ସବୁ ତୁ କୁ େସଠାେର କୁହାଯିବ।” 11 ମୁଁ
େସହି ଆେଲାକର େତଜ େହତୁ େଦଖି ନ ପାରିବାରୁ , େମା ସା େର
ଥିବା େଲାକମାନ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ ଦେ ଶକକୁ ଆସି ଲି।
12 େସହି ାନେର ଥିବା ସମ ଯିହୁ ଦୀ ନିକଟେର ସୁଖ୍ୟାତିସ
ହନନୀୟ ନାମକ ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ଜେଣ ଭ େଲାକ, 13 େମାʼ
ନିକଟକୁଆସି ପାଖେର ଠିଆେହାଇ େମାେତକହିେଲ,ଭାଇଶାଉଲ,
ଦୃି ପ୍ର ା ହୁ ଅ। େସହି ମୁହୂ ର୍ େର ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କଲି।
14 ପୁଣି, େସକହିେଲ,ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ରଈଶ୍ବ ରତାହା
ଇ ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ େସହି ଧାମ କ ବ୍ୟି ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ
ପୁଣି, ତାହା ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ,
15 କାରଣ ତୁ େ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ
ବିଷୟେର ସମ େଲାକ ସ ୁଖେର ସାକ୍ଷୀ େହବ। 16ଆଉ ତୁ େ
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ଏେବ କାହିଁକି ବିଳ କରୁ ଅଛ? ଉଠ, ବାି ଜିତ ହୁ ଅ, ପୁଣି,
ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନିଜ ପାପସବୁ େଧାଇ ପକାଅ।
17 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିଆସି ମ ି ରେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ମୂ ତ େହାଇ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କଲି।
18 େସ େମାେତ କହିେଲ, “ବିଳ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରରୁ ବାହାରିଯାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଆ ବିଷୟେର ତୁ ର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ ନାହିଁ।” 19 େସଥିେର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ ,
ମୁଁ େଯ ଆପଣ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଥିବା ସମ ୁ ସମାଜଗୃହେର
ଧରି କାରାଗାରେର ପକାଉଥିଲି ଓ ପ୍ର ହାର କରୁ ଥିଲି, ଏହା େସମାେନ
ନିେଜ ଜାଣି ; 20 ଆଉ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ି ଫାନ ର ପାତ
େଯେତେବେଳ େହଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇ ତାହା ସମଥର୍ ନ କରୁ ଥିଲି, ପୁଣି, ଘାତକମାନ ର ବ ରକ୍ଷା
କରୁ ଥିଲି।

ପାଉଲ ଓ ସହସ୍ର -େସନାପତି
21 େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଯାଅ, କାରଣଆେ ତୁ କୁ

ଦୂରକୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ।” 22 େଲାକମାେନ
ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପେର ବଡ଼ ପାଟିେର କହିେଲ, ଏପରି େଲାକଟାକୁ
ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର, କାରଣ ତାହାର ବି ରହିବାର ଉଚିତ୍
ନୁେହଁ। 23 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଚି ାର କରି ନିଜ
ନିଜ ବ େଫାପାଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ,
24 େସେତେବେଳ ସହସ୍ର -େସନାପତି ତାହା ୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ
େନଇଯିବାକୁ ଅ◌ାେଦଶ େଦେଲ, ପୁଣି, େଲାେକ କାହିଁକି ତାହା
ବିରୁ େରଏପ୍ର କାର ଚି ାରକରୁ ଅଛି ,ଏହାଜାଣିବା ପାଇଁ େକାରଡ଼ା
ପ୍ର ହାର ାରା ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ।
25 େସମାେନ ପାଉଲ ୁ େବତ୍ର ାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବା ି ଲା ଉ ାେର,
ପାଉଲ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଶତ-େସନାପତି ୁ କହିେଲ,
ଜେଣ େରାମୀୟ ପ୍ର ଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାହାକୁ େକାରଡ଼ା ମାରିବା
ଆପଣମାନ ପକ୍ଷେର କି ଆଇନସ ତ? 26 େସହି ଶତ-େସନାପତି
ଏହା ଶୁଣି ସହସ୍ର -େସନାପତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ୁ େସହି କଥା
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ଜଣାଇ କହିେଲ, ଆପଣ କଅଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ? ଏହି େଲାକ
ତ ଜେଣ େରାମୀୟ। 27 େସଥିେର ସହସ୍ର -େସନାପତି ଆସି ତାହା ୁ
କହିେଲ, େମାେତ କୁହ, ତୁ େ କି ଜେଣ େରାମୀୟ? େସ କହିେଲ
ହଁ। 28 େସଥିେର ସହସ୍ର -େସନାପତି ଉ ର େଦେଲ, ଅେନକ ଅଥର୍
େଦଇ ମୁଁ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। ପାଉଲ କହିେଲ,
କି ୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ େର େରାମୀୟ। 29 େତେବ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି େସଥିରୁ
ନିବୃ େହେଲ, ସହସ୍ର -େସନାପତି ସୁ ା େସ େଯ ଜେଣ େରାମୀୟ,
ଏହା ବୁଝିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ୁ ବା ି ବାରୁ ଭୟ କେଲ।

ମହାସଭାର ସ ୁଖେର ପାଉଲ
30 କି ୁ କାହିଁକି େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା ଅଭିଯୁ

େହାଇଅଛି , ତାହା ନି ୟରୂ େପ ଜାଣିବା ଇ ାେର େସ ପରଦିନ
ତାହା ର ବ ନ ଫିଟାଇ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମ ମହାସଭାକୁ
ଏକତ୍ର ଆସି ବା ପାଇଁଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପୁଣି,ପାଉଲ ୁ େନଇେସମାନ
ସ ୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ।

23
1 ପୁଣି, ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ,

ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ୂ ର୍ ସୁବିେବକେର ଈଶ୍ବ ର
ସାକ୍ଷାତେର ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର କରି ଆସି ଅଛି। 2 େସଥିେର
ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାହା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ତାହା ମୁଖେର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ। 3 େସେତେବେଳ ପାଉଲ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଶୁ ୀକୃତ
ପ୍ର ାଚୀର, ଈଶ୍ବ ର ତୁ କୁ ଆଘାତ କରିେବ, ତୁ େ ଏକାେବେଳ
ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର େମାହର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ୍ୟବ ା
ବିରୁ େର େମାେତ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ?
4 େସଥିେର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ କହିେଲ, ତୁ
କି ଈଶ୍ବ ର ମହାଯାଜକ ୁ ନି ା କରୁ ଅଛୁ? 5 ପୁଣି, ପାଉଲକହିେଲ,
ଭାଇମାେନ, େସମହାଯାଜକେବାଲି ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥିଲି;କାରଣ ଲିଖିତ
ଅଛି, ତୁ େ ନିଜ େଲାକମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବ ନାହିଁ।
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6 ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସା ୂ କୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୂ ଶୀ େବାଲି
ଜାଣି ମହାସଭାେର ଉ ରେର କହିେଲ, ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଜେଣ
ଫାରୂ ଶୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀର ପୁତ୍ର ; ପୁଣି, ଏହି ଭରସା, ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତମାନ
ପୁନରୁ ାନ ସ େର ମୁଁ ବିଚାରିତ େହଉଅଛି। 7 େସ ଏହି କଥା
କହିବାରୁ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ, ଓ ସଭାେର
ଦଳେଭଦ ଘଟିଲା। 8କାରଣ ସା ୂ କୀମାେନ ପୁନରୁ ାନ, ଦୂତ ଅବା
ଆ ା ନାହାି େବାଲି କହି , କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଉଭୟ ୀକାର
କରି । 9 ଏଥିେର ମହା େକାଳାହଳ ଘଟିଲା, ଆଉ ଫାରୂ ଶୀମାନ
ଦଳର େକେତକ ଶା ୀ ଉଠି ଯୁି ତକର୍ କରି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ
ଏହି େଲାକଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ େଦଖୁ ନାହଁୁ , େକଜାଣି େକୗଣସି
ଆ ା କି ା ଦୂତ ତାହା ସା େର କଥା କହିଅଛି । 10 ଏହି ପ୍ର କାେର
ମହା ବିବାଦ ଘଟେ , କାେଳ ପାଉଲ େସମାନ ାରା ଖ ବିଖ
େହେବ, ଏହି ଭୟେର ସହସ୍ର -େସନାପତି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ୁ
ବଳପୂବର୍ କ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ େନଇଆସି ବା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ଯିବାକୁ
ଆେଦଶ େଦେଲ। 11 ପରରାତ୍ର େର ପ୍ର ଭୁ ତାହା ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇ କହିେଲ, “ସାହସ ଧର, କାରଣ ତୁ େ େଯପରି ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ଆ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ, େସହିପରି ତୁ କୁ
େରାମେର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େହବ।”

ପାଉଲ ୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯ
12 ଦିନ ହୁ ଅେ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଦଳବ େହାଇ ପାଉଲ ୁ ବଧ

ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ , ଅ ଜଳ ଶର୍ କେଲ ଅଭିଶ େହେବ େବାଲି
ଶପଥେର ନିଜ ନିଜକୁ ଆବ କେଲ। 13 ଏହି ଷଡ଼ଯ କରିଥିବା
େଲାକମାେନ, ଚାଳିଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିେଲ। 14 େସମାେନ ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ
ପାଉଲ ୁ ବଧ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଖାଇବୁ ନାହିଁ େବାଲି ନିଜ
ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥେର ଆବ କରିଅଛୁ। 15 ଅତଏବ ଆପଣମାେନ
ଅଧିକ ସୂ ରୂ େପ ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି
େବାଲି ଛଳନା କରି ତାହାକୁ ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମେ
ଏେବ ମହାସଭା ସହିତ ସହସ୍ର -େସନାପତି ୁ ନିେବଦନ କର ୁ। େସ
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ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପୂେବର୍ ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ବଧ
କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ଅଛୁ। 16 କି ୁ ପାଉଲ ଭଣଜା େସମାନ ର
ଛକି ରହିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ଆସି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରି ପାଉଲ ୁ ଜଣାଇେଲ। 17 େସଥିେର ପାଉଲ ଜେଣ ଶତ-
େସନାପତି ୁ ଡାକି କହିେଲ, ଏହି ଯୁବା ୁ ସହସ୍ର -େସନାପତି
ନିକଟକୁ େନଇ ଯାଆ ୁ, କାରଣ ତାହା ୁ ଜଣାଇବା ନିମେ
ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି। 18 େତଣୁ େସ ତାହା ୁ ସହସ୍ର -େସନାପତି
ନିକଟକୁ େନଇଯାଇ କହିେଲ, ବ ୀ ପାଉଲ ଆପଣା ନିକଟକୁ
େମାେତ ଡାକି ଆପଣ ପାଖକୁ ଏହି ଯୁବାକୁ େନଇ ଆସି ବା ପାଇଁ
ଅନୁେରାଧ କଲା, ଆପଣ ୁ କହିବା ନିମେ ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି।
19ସହସ୍ର -େସନାପତି ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ନିଜର୍ ନକୁ େନଇଯାଇ
ପଚାରିେଲ, େମାେତ ଜଣାଇବା ନିମେ ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? 20 େସ
କହିଲା, ପାଉଲ ବିଷୟେର ଅଧିକ ସୂ ରୂ େପ ଅନୁସ ାନ କରିବା
ଛଳେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ କାଲି ମହାସଭା ନିକଟକୁ ଆଣିବା
ନିମେ ଆପଣ ୁ ଅନୁେରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ େହାଇଅଛି ।
21 ଏଣୁ ଆପଣ େସମାନ କଥାେର ସ ତ େହେବ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା ୁ ବଧ ନ କରିବା ଯାଏ ଅ ଜଳ ଶର୍ କେଲ ଅଭିଶ େହେବ
େବାଲି ନିଜ ନିଜକୁ ଶପଥେର ଆବ କରି ଚାଳିଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ
େଲାକତାହା ୁ ଛକି ରହିଅଛି ,ଆଉଏେବେସମାେନଆପଣ ଠାରୁ
ଅନୁମତି ପାଇବା ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରି ପ୍ର ୁତ େହାଇ ରହିଅଛି ।
22 େସଥିେର ସହସ୍ର -େସନାପତି େସହି ଯୁବାକୁ ବିଦାୟ େଦଇ ତାହାକୁ
ଆେଦଶ କେଲ, ତୁ େ େଯ ଏହି ସମ କଥା େମାେତ ଜଣାଇଅଛ,
ତାହା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ।

େଫଲୀ  ୍ ନିକଟେର ପାଉଲ
23 ପେର େସ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ-େସନାପତି ୁ ଡାକି କହିେଲ,

କାଇସରିୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବା ନିମେ ରାତ୍ର ତିନି ଘଟିକା ସମୟେର
ଦୁଇଶହ େସୖନ୍ୟ, ସତୁ ରି ଜଣଅ ାେରାହୀ ଓ ଦୁଇଶହବ ର୍ ାଧାରୀ ୁ
ପ୍ର ୁତ କର। 24 ପୁଣି, େସମାେନ େଯପରି ପାଉଲ ୁ ଅଶ୍ବ ବାହନ
ଉପେର ବସାଇ ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲୀ ୍ ନିକଟକୁ ନିରାପଦେର
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େନଇଯାଆି , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଆେୟାଜନ କରିବା ନିମେ େସ
ଆେଦଶ େଦେଲ।

25ଆଉ, େସ ଏହି ପ୍ର କାେର େଗାଟିଏ ଚିଠି େଲଖିେଲ,
26ମହାମହିମ ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲୀ  ୁ୍ ,
କ୍ଲ ାଉଦିଅ ଲୂସୀୟା ର
ନମ ାର।
27 ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହି େଲାକକୁ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା

ସମୟେର ମୁଁ େସୖନ୍ୟମାନ ସହିତ ଯାଇ େସ ଜେଣ େରାମୀୟ
େବାଲି ଜାଣି ଏହାକୁ ଉ ାର କଲି। 28 େକଉଁ କାରଣରୁ େସମାେନ
ଏହାର ବିରୁ େର େଦାଷାେରାପ କରୁ ଅଛି , ତାହା ଜାଣିବାକୁ
ଇ ାକରି ମୁଁ ଏହାକୁ େସମାନ ରମହାସଭା ନିକଟକୁ େନଇଗଲି।
29 ପ୍ର ାଣଦ ବା ବ ନ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ଏହାର
ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ କରା ନ ଯାଇ େସମାନ ବ୍ୟବ ା
ସ ୀୟ ବିବାଦ ବିଷୟେରଅଭିେଯାଗ କରାଯାଉଅଛି େବାଲି ମୁଁ
ବୁଝିଲି। 30ଏହି େଲାକ ବିରୁ େରଷଡ଼ଯ େହବ େବାଲି େମାେତ
ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅବିଳ େର ଆପଣ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଲି; ଏହାର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ
ସ ୁଖେର, ଏହା ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲି।
31 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ର ା ଆେଦଶାନୁସାେର ପାଉଲ ୁ

େନଇ ରାତି୍ର କାଳେର ତାହା ୁ ଆି ପାତି୍ର କୁ ଆଣିେଲ। 32 ପରଦିନ
େସମାେନ ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ ତାହା ସା େର ଯିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗଡ଼କୁ େଫରିଗେଲ। 33 ପେର ଅ ାେରାହୀମାେନ
କାଇସରିୟାକୁ ଆସି ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲି ୍ ୁ ଚିଠି େଦେଲ, ପୁଣି,
ପାଉଲ ୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛାମୁେର ଉପି ତ କେଲ। 34 େସ ଚିଠିଟି
ପଢ଼ିଲା ଉ ାେର, େସ େକଉଁ ପ୍ର େଦଶର େଲାକ େବାଲି ପଚାରିେଲ;
ପୁଣି, େସ େଯ କିଲିକିୟାର େଲାକ, ଏହା ଜାଣି େସ କହିେଲ,
35 ତୁ ର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଉପି ତ େହେଲ ଆେ
ତୁ ର କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ େସ େହେରାଦ ପ୍ର ାସାଦେର ତାହା ୁ
ରଖିବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ।
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24
ମହାମହିମ େଫଲୀ  ୍ ସାମନାେର ପାଉଲ

1 ପା ଦିନ ପେର ହାନାନ ମହାଯାଜକ େକେତକ ପ୍ର ାଚୀନ ଓ
ତ ର୍ୁ ନାମକ ଜେଣ ଓକିଲ ସା େର ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାେନ
ପାଉଲ ବିରୁ େର ଶାସନକ ର୍ ା ନିକଟେର ଆେବଦନ କେଲ।
2 ତାହା ୁ ଡକାଯାଆେ ତ ର୍ୁ ତାହା ୁ ଅଭିେଯାଗ କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, େହ ମହାମହିମ େଫଲୀ ,୍ ଆପଣ ାରା ଆେ ମାେନ
େଯ ମହା ଶାି େଭାଗ କରୁ ଅଛୁ, ପୁଣି,ଆପଣ ର ଦୂରଦଶ ତାେର
ଏହି ଜାତି ନିମେ ନାନା ମ ଳ ସାଧିତ େହାଇଅଛି, 3 ଏହା
ଆେ ମାେନ ସବର୍ େତାଭାବେର ଓ ସବର୍ ାନେର ସ ୂ ର୍ କୃତଜ୍ଞତା
ସହିତ ୀକାର କରୁ ଅଛୁ। 4 କି ୁ ମୁଁ େଯପରି ଆପଣ ର ଅଧିକ
ା ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଦୟା ଗୁଣେର ଆ ମାନ
େକେତାଟି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି।
5 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏହି େଲାକକୁ ମହାମାରୀ ରୂ ପ, ଜଗତର
ସବର୍ ତ୍ର ସମ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବିେଦ୍ର ାହର ପରିଚାଳକ
ଓ ନାଜରିତୀୟ ଦଳର ଜେଣ ପ୍ର ଧାନ େନତା େବାଲି ଜାଣିଅଛୁ;
6 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏ ମ ି ର ଅଶୁଚି କରିବାକୁ େଚ ା କରିଥିଲା,
କି ୁ ଆେ ମାେନ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନ ବ୍ୟବ ା
ଅନୁସାେର ଏହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇ ା କରିଥିଲୁ। 7 କି ୁ ସହସ୍ର -
େସନାପତି ଲୂସୀୟା ଆସି ଅତିଶୟ େଜାର୍ େର ଏହାକୁ ଆ ମାନ
ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇେନେଲ, 8 ଆଉ ଏହାର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାନ ୁ
ଆପଣ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଏହି
େଯ ସମ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ଏହା ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରୁ ଅଛୁ, ଆପଣ ନିେଜ ଏହାକୁ ପଚାରିେଲ େସହିସବୁ ଅବଗତ
େହାଇପାରିେବ। 9 ଅନ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଭିେଯାଗେର ମିଶି
ଏହି ସମ କଥା ସତ୍ୟ େବାଲି କହିେଲ।

େଫଲୀ  ୍ ସ ୁଖେର ପାଉଲ ଆ ସମଥର୍ ନ
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10େସଥିେର ଶାସନକ ର୍ ା କଥା କହିବା ନିମେ ପାଉଲ ୁ ସେ ତ
କରେ େସ ଉ ର େଦେଲ, ଆପଣ ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା ଏହି
ଜାତିର ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଟି େବାଲି ଜାଣିବାରୁ ମୁଁ ସାହସେର େମାହର
ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରୁ ଅଛି। 11 ବାର ଦିନରୁ ଅଧିକ େହବ ନାହିଁ ମୁଁ
ଉପାସନା କରିବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏହା
ଆପଣ ଜାଣି ପାରି 12ଆଉ ଏମାେନ ମ ି ରେର କି ସମାଜଗୃହେର
କି ନଗରେର େମାେତ କାହାରି ସହିତ ବିବାଦ କରିବାର କି ା
ଜନତାକୁ ମତାଇବାର େଦଖି ନାହାି , 13 ପୁଣି, ଏେବ ଏମାେନ
େମା ବିରୁ େର େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ େନଇ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି ,
େସହିସବୁ ଆପଣ ନିକଟେର ପ୍ର ମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ। 14 କି ୁ
ଏମାେନ ଯାହାକୁ େଗାଟିଏ ବିଧମର୍ ଦଳ େବାଲି କହି , ମୁଁ େସହି
ମାଗର୍ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର ର ଉପାସନା
କରିଥାଏ; ଯାହା ଯାହା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା
ଭାବବାଦୀମାନ ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି, େସହିସବୁ ମୁଁ ବି ାସ
କେର; 15 ପୁଣି, ଧାମ କ ଓ ଅଧାମ କ ଉଭୟ ର ପୁନରୁ ାନ
େହବ େବାଲି ଯାହା ଏମାେନ ନିେଜ ଅେପକ୍ଷା କରି , ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର େସହି ପ୍ର କାର ଭରସା ରଖିଅଛି େବାଲି ଆପଣ
ନିକଟେର ୀକାର କରୁ ଅଛି। 16 ଏେହତୁ ରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିେଜ ସବର୍ ଦା
ଈଶ୍ବ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ତି ନିେ ର୍ ାଷ ବିେବକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯ
କରୁ ଥାଏ। 17 ଅେନକ ବଷର୍ ପେର ମୁଁ େମାହର ଜାତି ନିକଟକୁ ଦାନ
କରିବା ନିମେ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ଆସି ଥିଲି।
18 େସହି ସମୟେର ଏମାେନ େମାେତ ମ ି ରେର ଶୁଚି େହାଇଥିବାର
େଦଖିେଲ; ମୁଁ େକୗଣସି ଜନତା କି ା ଗ େଗାଳେର ମିଶି ନ ଥିଲି,
କି ୁ ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶର େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ;
19 ଯଦି େସମାନ ର େମା, ବିରୁ େର େକୗଣସି କଥା ଥାଆ ା,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇ ଅଭିେଯାଗ
କରିବା େସମାନ ର ଉଚିତ୍ େହାଇଥାଆ ା। 20 ନତୁ ବା ମୃତମାନ
ପୁନରୁ ାନ ସ େର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର ବିଚାରିତ
େହଉଅଛି େବାଲି ମୁଁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର
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ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଥିଲି, 21 େକବଳ େସହି େଗାଟିଏ କଥା ଛଡ଼ା ମୁଁ
ମହାସଭା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ସମୟେର ଏମାେନ େମାହର କି
େଦାଷ ପାଇଅଛି ତାହା ଏମାେନ ନିେଜ କହ ୁ।

ବ ୀ ଅବ ାେର ପାଉଲ
22 କି ୁ େଫଲୀ  ୍େସହି ମାଗର୍ ବିଷୟେର ଅ ଜାଣିଥିବାରୁ ବିଚାର
ଗିତ ରଖି କହିେଲ େଯ ସହସ୍ର -େସନାପତି ଲୂସୀୟା ଆସି ଲା ପେର
ଆେ ତୁ ମାନ ବିଷୟ ନି ର୍ ୟ କରିବା। 23 ପୁଣି, େସ ଶତ-
େସନାପତି ୁ ତା ର େକୗଣସି ଆ ୀୟ ଜନ ୁ ତାହା ର େସବା
କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣି, ତାହା ୁ ବ ୀ ରୂ େପ ରକ୍ଷା
କରି ତାହା ପ୍ର ତି େକାମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ।
24 େକେତକ ଦିନ ପେର େଫଲୀ  ୍ଦସି ା ନାମ୍ନ ୀ ଆପଣା ଯିହୁ ଦୀୟା
ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତଆସି ପାଉଲ ୁ ଡକାଇ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ
ବିଷୟ ତା ଠାରୁ ଶୁଣିେଲ। 25 କି ୁ େସ ଧାମ କତା, ଆ ସଂଯମ
ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟେର କଥା କହିବା ସମୟେର େଫଲୀ  ୍
ଭୟରସହିତଉ ର େଦେଲ,ବ ର୍ ମାନ ତୁ େ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ
ପାଇେଲଆେ ତୁ କୁ ଡକାଇବା। 26ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲତାହା ୁ
ଲା େଦେବ େବାଲି େସ ଆଶା କରୁ ଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର
ତାହା ୁ ଡକାଇ ତାହା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିେଲ। 27 କି ୁ ଦୁଇ
ବଷର୍ ପୂ ର୍ େହଲା ଉ ାେର ପକର୍ ୀୟ େଫ ସ୍ େଫଲୀ ୍ ପଦେର
ନିଯୁ େହେଲ, ଆଉ େଫଲୀ ୍ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହବାକୁ
ଇ ା କରି ପାଉଲ ୁ ବ ୀ ଅବ ାେର ରଖି ଚାଲିଗେଲ।

25
କାଇସର ନିକଟେର ପାଉଲ ଆେବଦନ

1 େସଥିେର େଫ ସ୍ ଅଧିପତି ପଦ ଗ୍ର ହଣ କରି ତିନି ଦିନ
ଉ ାେରକାଇସରିୟାରୁ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣି,ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଓ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ମାେନ ପାଉଲ
ବିରୁ େର ତାହା ନିକଟେର ଆେବଦନ କେଲ। 3 ଆଉ େସ
େଯପରି ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଡକାଇ ପଠାି ଏଥିନିମେ
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ବିନତିପୂବର୍ କ ତାହା ବିରୁ େର ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ;
ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ବାଟେର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସି େଲ।
4 େସଥିେର େଫ ସ୍ ଉ ର େଦେଲ, ପାଉଲକାଇସରିୟାେର ବ ୀ
େହାଇ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆେ ନିେଜ ଶୀଘ୍ର େସଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ।
5 ଅତଏବ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କ୍ଷମତାପ ,
େସମାେନ ଆ ସା େର ଯାଇ, େସହି େଲାକର ଯଦି େକୗଣସି
େଦାଷ ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ କର ୁ।
6 ପେର େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଠ ବା ଦଶ ଦିନରୁ ଅଧିକ ନ
ରହି କାଇସରିୟାକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଗେଲ, ଆଉ ପରଦିନ ବିଚାରାସନେର
ବସି ପାଉଲ ୁ ଆଣିବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ। 7 େସ ଆସେ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଆଗତ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ଚାରିଆେଡ଼
ଠିଆ େହାଇ ତାହା ବିରୁ େର ଅେନକ ଗୁରୁ ତର ଅଭିେଯାଗ
ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସମାେନ େସହିସବୁ ପ୍ର ମାଣ କରିପାରିେଲ
ନାହିଁ। 8 େସଥିେର ପାଉଲ ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରି କହିେଲ,
ଯିହୁ ଦୀମାନ ବ୍ୟବ ା କି ମ ି ର କି କାଇସର ବିରୁ େର ମୁଁ
େକୗଣସି ଅପରାଧ କରି ନାହିଁ। 9 କି ୁ େଫ ସ୍ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଇ ା କରି ପାଉଲ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ
କି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ େସ ାନେର ଆ ସାକ୍ଷାତେର
ଏହିସବୁ ବିଷୟ େନଇ ବିଚାରିତ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ? 10ମାତ୍ର
ପାଉଲ କହିେଲ, ମୁଁ କାଇସର ବିଚାରାସନ ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଅଛି, େସ ାନେର େମାହର ବିଚାର େହବା ଉଚିତ। ମୁଁ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ତାହା ଅତି ଉ ମ ରୂ େପ ଜାଣି । 11 େତେବ,ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ
େହାଇଥାଏ ଓ ମୃତୁ ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍ କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ
ମୁଁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁ ନାହିଁ; କି ୁ ଏମାେନ େମା,
ବିରୁ େର ଯାହାସବୁ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି , େସହିସବୁ ମଧ୍ୟେର
ଯଦି ପେଦ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େକୗଣସି ବ୍ୟି େସମାନ
ହ େର େମାେତ ସମପର୍ ଣ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଇସର
ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି। 12 େସଥିେର
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େଫ ସ୍ ମ ୀମ ଳ ସହିତ ପରାମଶର୍ କରି ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ
କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛ,
ତୁ େ କାଇସର ନିକଟକୁ ଯିବ।

ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ ସ ୁଖେର ପାଉଲ
13 େକେତକ ଦିନ ଗତ େହଲା ପେର ରାଜା ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ

କାଇସରିୟାକୁ ଆସି େଫ ସ୍ ୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ। 14 େସମାେନ
ଅେନକ ଦିନ େସ ାନେର ରୁ ହେ , ରାଜା ଆଗେର େଫ ସ୍
ପାଉଲ କଥା ଜଣାଇ କହିେଲ, େଫଲୀ ୍ ଜେଣ େଲାକ ୁ ବ ୀ
କରି ରଖିଯାଇଅଛି । 15 ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଥିବା ସମୟେର
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକବଗର୍ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତାହା
ବିଷୟେର େମା, ନିକଟେରଆେବଦନକରିତାହା ବିରୁ େରଦ ାଜ୍ଞା
ବିନତି କେଲ। 16 ମୁଁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲି, ଅଭିଯୁ କାରୀ
ଓ ଅଭିଯୁ ମୁଖାମୁଖୀ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ପୁଣି, ଅଭିଯୁ
ତାହା ବିରୁ େର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିେଯାଗ ସ େର ଆ ପକ୍ଷ
ସମଥର୍ ନ କରିବାର ସୁେଯାଗ ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ
କରିବା େରାମୀୟମାନ ର ବିଧି ନୁେହଁ। 17 ଏଣୁ େସମାେନ େମା
ସା େର ଏ ାନକୁ ଆସେ ମୁଁ ବିଳ ନ କରି ପରଦିନ
ବିଚାରାସନେର ବସି େସହି େଲାକକୁ ଆଣିବା ନିମେ ଆଜ୍ଞା େଦଲି।
18ଅଭିେଯାଗକାରୀମାେନ ଠିଆେହାଇ, ମୁଁ େଯପ୍ର କାର େଦାଷରକଥା
ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିଲି, େସପରି େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ତାହା ସ େର
ଆଣିେଲ ନାହିଁ, 19 କି ୁ େସମାନ ଧମର୍ ପୁଣି, ଯୀଶୁ ନାମକ
ଜେଣ ମୃତ ବ୍ୟି , ଯାହାକୁ ପାଉଲ ସଜୀବ େବାଲି କହୁ ଥିଲା,
େସହିସବୁ ବିଷୟେର ତାହା ବିରୁ େର େସମାନ ର େକେତକ
ବିବାଦ ଥିଲା। 20 ଏହି ସମ ବିଷୟ କିପ୍ର କାେର ଅନୁସ ାନ
କରିବି େବାଲି ମୁଁ ହତବୁି େହାଇ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ଏସମ ବିଷୟେର ବିଚାରିତ େହବା ପାଇଁ ଇ ା କେର
କି ନାହିଁ, ଏହା ପଚାରିଲି। 21 କି ୁ ପାଉଲ ସମ୍ର ାଟ ବିଚାର
ନିମେ ରଖା େହବାପାଇଁ ନିେବଦନକରେ , ମୁଁ ତାହା ୁ କାଇସର
ନିକଟକୁ ନପଠାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ବ ୀ କରି ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲି।
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22 େସଥିେର ଆଗି୍ର ା େଫ ସ୍ ୁ କହିେଲ ଆେ ମଧ୍ୟ ୟଂ େସହି
େଲାକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। େସ କହିେଲ, କାଲି ଆପଣ
ତାହା କଥା ଶୁଣିେବ। 23 ଅତଏବ, ପରଦିନ ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ
ମହା ସମାେରାହେର ଆସି ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି ଓ ନଗରର
ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ସହିତ ବିଚାରାଳୟେର ପ୍ର େବଶ ହୁ ଅେ
େଫ ସ୍ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ପାଉଲ ଅଣାଗେଲ। 24 େସଥିେର
େଫ ସ୍ କହିେଲ, େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା ଓ ଆ ମାନ ସହିତ ଏହି
ାନେର ଉପି ତ ମହାଶୟ ବୃ , ଆପଣମାେନ ଏହି େଲାକକୁ
େଦଖିଅଛି ;ଏହା ବିରୁ େରଓ ଯିରୂ ଶାଲମସହରେରଏହି ାନେର
ମଧ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକସମୂହଆ ନିକଟେରଆେବଦନକରି ତାହାର
ଆଉବି ରହିବାର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ େବାଲି ଚି ାର କେଲ। 25 କି ୁ େସ
ମୃତୁ ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍ କରି ନାହିଁେବାଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି,ଆଉେସ
ନିେଜ ସମ୍ର ାଟ ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାରୁ
ମୁଁ ତାହା ୁ ପଠାଇବା ନିମେ ି ର କଲି। 26 େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ
ତାହାର ବିଷୟେର େଲଖିବା ନିମେ େମାହର େକୗଣସି ନିି ତ
ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଚାର କରି େଯପରି ମୁଁ େଲଖିବା ନିମେ
କିଛି ପାଇ ପାେର, େସଥିପାଇଁ ତାହା ୁ ଆପଣମାନ , ବିେଶଷତଃ
େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା ଆପଣ ସ ୁଖକୁ ଆଣିଅଛି; 27କାରଣ ବ ୀକୁ
ପଠାଇବା ସମୟେର ତାʼ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗଗୁଡ଼ିକ ନିେ ର୍ ଶ ନ
କରିବା େମାେତ ଅସ ତ େବାଧ େହଉଅଛି।

26
ଆଗି୍ର ା ସ ୁଖେର ପାଉଲ ଆ ସମଥର୍ ନ

1େସଥିେରଆଗି୍ର ା ପାଉଲ ୁ କହିେଲ,ତୁ କୁ ଆପଣା ସପକ୍ଷେର
କଥା କହିବା ନିମେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। େସଥିେର ପାଉଲ
ହ ବି ାର କରି ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
2 େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା, ଯିହୁ ଦୀମାେନ େମା ବିରୁ େର େଯ ସମ
ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି , େସ ସ େର ମୁଁ େଯ ଆଜି ଆପଣ
ଛାମୁେର ଆ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ
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ମୁଁ ଆପଣାକୁ ସମୃି ମାନ ମେନ କରୁ ଅଛି, 3 ବିେଶଷେର ଏହି
କାରଣରୁ େଯ, ଆପଣ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚଳିତ ସମ
ରୀତିନୀତି ଓ ମତାମତ ସ େର ନିପୁଣ ଅଟି ; ଏଥିପାଇଁ େଧୖଯର୍ ୍ୟ
ଧରି େମାହର କଥା ଶୁଣିବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ବିନତି କରୁ ଅଛି।
4 େଯୗବନକାଳାବଧି ଆଦ୍ୟରୁ ଜାତି ମଧ୍ୟେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର େମାହର ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ସମେ
ଜାଣି ; 5 େସମାେନ େମାେତ ପ୍ର ଥମରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯଦି ଇ ା
କରି , େତେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ପାରି େଯ, ମୁଁ ଆ ମାନ ଧମର୍ ର
ସବର୍ ାେପକ୍ଷା କେଠାର ମତଅନୁସାେରଫାରୂ ଶୀ େହାଇ ଜୀବନଯାପନ
କଲି। 6 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ନିମେ ମୁଁ ବିଚାରିତ
େହବା ପାଇଁ ଏେବ ଠିଆ େହାଇଅଛି। 7 ଆ ମାନ ବାର େଗା ୀ
େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ର ାି ଆଶାେର ଦିବାରାତ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚି େର
ଈଶ୍ବ ର େସବା କରୁ ଅଛି । େହ ରାଜନ, େସହି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େହତୁ
ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା ଅଭିଯୁ େହଉଅଛି। 8 ଈଶ୍ବ ର େଯ
ମୃତମାନ ୁ ଉଠାି , ତାହା କାହିଁକି ଆପଣମାନ ବିଚାରେର
ଅବି େବାଲି େବାଧ ହୁ ଏ? 9 ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ନାମ
ବିରୁ େର େମାହର ଅେନକ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା େଯ କ ର୍ ବ୍ୟ ଏହା ମୁଁ
ନିେଜ ମେନ କରିଥିଲି। 10 ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମୁଁ ଏହା
ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା େହାଇ
ସାଧୁମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ୁ କାରାଗାରେର ବ କରିଥିଲି, ପୁଣି,
େସମାନ ପ୍ର ାଣଦ ସମୟେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସମାନ ବିରୁ େର
େମାହର ମତ େଦଇଥିଲି, 11ଆଉ ସମ ସମାଜଗୃହେର ଥରକୁଥର
େସମାନ ୁ ଶାି େଦଇ ଯୀଶୁ ନି ା କରିବା ନିମେ େସମାନ ୁ
ବାଧ୍ୟ କରୁ ଥିଲି, ପୁଣି, େସମାନ ବିରୁ େର ଅତ୍ୟ ଉ ତ େହାଇ
ବିେଦଶୀୟନଗରଗୁଡ଼ିକପଯର୍ ୍ୟ ସୁଧା େସମାନ ୁ ତାଡ଼ନାକରୁ ଥିଲି।

ପାଉଲ ପରିବ ର୍ ନର ସାକ୍ଷ୍ୟ
(େପ୍ର ରିତ 9:1-19; 26:6-16)
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12 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଓ
ଆେଦଶପତ୍ର େଘନି ଦେ ଶକକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର, 13 େହ
ରାଜନ, ମଧ୍ୟା କାଳେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଆକାଶରୁ ସୂଯର୍ ୍ୟଠାରୁ
ଅଧିକ େତେଜାମୟ ଆେଲାକ େମାହର ଓ େମାʼ ସହଯାତ୍ର ୀମାନ
ଚତୁ ଃଦିଗେର ପ୍ର କାଶମାନ େହବାର େଦଖିଲି। 14 ଆେ ମାେନ
ସମେ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଯାଆେ , ମୁଁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େମା ପ୍ର ତି
ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, “ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, କାହିଁକି ଆ କୁ ତାଡ଼ନା
କରୁ ଅଛ? ପା ଣ କ ାମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର
କ କର।” 15 େସଥିେର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କିଏ? େତଣୁ
ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ “େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ତୁ େ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ, ଆେ
େସହି। 16 କି ୁ ଉଠ, ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ ହୁ ଅ, କାରଣ
ଆେ ତୁ କୁ ଆ ର େସବକ, ଆଉ ତୁ େ ଆ ର େଯଉଁ େଯଉଁ
ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛ ଓ ପାଇବ, େସହି ସମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ରୂ େପ
ମେନାନୀତ କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛୁ।
17 ଜାତି ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ଅ କାରରୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ତି
ଓ ଶୟତାନର ଶି ରୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି , ପୁଣି, ପାପ କ୍ଷମା
ଓ ଆ ଠାେର ବି ାସ ାରା ପବିତ୍ର ୀକୃତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅଧିକାରପ୍ର ା ହୁ ଅି , 18 େସଥିପାଇଁ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ଉେନ୍ମ ାଚନ
କରିବା ନିମେ ଆେ ତୁ କୁ େସମାନ ନିକଟକୁପଠାଉଅଛୁ,ଆଉ
ଆେ ତୁ କୁ େସମାନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।”

ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟର ବ ର୍ ନା
19 ଅତଏବ, େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା ମୁଁ େସହି ଗର୍ ୀୟ ଦଶର୍ ନର

ଅବାଧ୍ୟ େହଲି ନାହିଁ, 20 କି ୁ ପ୍ର ଥେମ ଦେ ଶକର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରର େଲାକମାନ ନିକଟେର, ପେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର
ସମ ଅ ଳେର, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, େଯପରି େସମାେନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରି
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରିଆସି ଓ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ଉପଯୁ କାଯର୍ ୍ୟ
କରି । 21ଏହି କାରଣରୁ େକେତକ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର
େମାେତ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ। 22 ଅତଏବ,
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ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ା େହାଇ ମୁଁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ “କୁ୍ଷଦ୍ର
ଓ ମହାନ” ସମ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି,
ଭାବବାଦୀମାେନ ଓ େମାଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ େବାଲି କହିଅଛି ,
େସହିସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, 23 ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ନି ୟ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ପୁଣି, ପ୍ର ଥେମ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ି ତ
େହାଇ ଜାତି ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ଆେଲାକ ପ୍ର କାଶ
କରିେବ। 24 ଏହି ପ୍ର କାେର େସ ଅ◌ା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରୁ ଥିବା
ସମୟେର େଫ ସ୍ ଉ ରେର କହିେଲ, ପାଉଲ, ତୁ େ ପାଗଳ;
ବହୁ ବିଦ୍ୟା ତୁ କୁ ପାଗଳ କରୁ ଅଛି। 25 କି ୁ ପାଉଲ କହିେଲ, େହ
ମହାମହିମ େଫ ସ୍, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ି ର ବୁ ି ର
ବାକ୍ୟ ବ୍ୟ କରୁ ଅଛି। 26ରାଜା ତ ଏସମ ବିଷୟଜାଣି ,ଆଉ ମୁଁ
ତାହା ଛାମୁେରମଧ୍ୟ ସାହସେରକଥା କହୁ ଅଛି,କାରଣଏହି ସମ
ବିଷୟର େକୗଣସି କଥା ତା ର ଅଜଣା ନାହିଁ େବାଲି େମାହର
ବି ାସ; ଏହା ତ େଗାପନେର କରା େହାଇ ନାହିଁ। 27 େହ ରାଜନ
ଆଗି୍ର ା, ଆପଣ କଅଣ ଭାବବାଦୀମାନ ୁ ବି ାସ କରି ? ଆପଣ
ବି ାସ କରି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ। 28 େସଥିେର ଆଗି୍ର ା ପାଉଲ ୁ
କହିେଲ,ଅ କଥାେରତତୁ େ ଆ କୁଖ୍ର ୀି ୟାନକରିପାର େବାଲି
ମେନ କରୁ ଅଛ। 29 ପାଉଲ କହିେଲ, ଅ େର େହଉ କି ବହୁ ତେର
େହଉ, େକବଳ ଆପଣ ନୁହଁି , ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ ଆଜି େମାହର
କଥା ଶୁଣୁଅଛି , େଯପରି େସମାେନ ସମେ ସୁ ା ଏହି ବ ନ
ବିନା େମାହରି ପରି ହୁ ଅି , ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି। 30 େସଥିେର ରାଜା, ଶାସନକ ର୍ ା, ବ ର୍ ୀକୀ ଓ େସମାନ
ସହିତ ବସି ଥିବା ବ୍ୟି ମାେନ ଉଠିଯାଇ, 31 ଅ ର େହାଇ ପର ର
କଥାବା ର୍ ା କରୁ କରୁ କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ମୃତୁ ୍ୟ କି ବ ନ େଯାଗ୍ୟ
େକୗଣସି କମର୍ କରି ନାହିଁ। 32ଆଉ ଆଗି୍ର ା େଫ ସ୍ ୁ କହିେଲ,
ଏହି େଲାକ ଯଦି କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନ ଥାଆ ା, େତେବ ମୁ କରାଯାଇ ପାରିଥାଆ ା।
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େରାମ ଅଭିମୁେଖ ପାଉଲ ଜଳଯାତ୍ର ା

1 େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ର ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଇତାଲିଆକୁ
ଯିବା ନିମେ ି ର େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ
େକେତକବ ୀଆଗି ୟରାଜକୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳର ଯୂଲିଅସ୍ ନାମକ
ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି ହ େର ସମପ ତ େହେଲ। 2 େସଥିେର
ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶରଉପକୂଳେର ବିଭି ାନକୁ ଯିବା ନିମେ ଉଦ୍ୟତ
େଗାଟିଏ ଆଦ୍ର ାମୁ ୀୟ ଜାହାଜେର ଆେ ମାେନ ଚଢ଼ି ଜାହାଜ
ଫିଟାଇେଦଲୁ; ଆଉ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ମାକିଦନିଆ ନଗରରୁ
ଆରି ାଖର୍ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଆ ମାନ ସା େର ଥିେଲ।
3 ପରଦିନ ଆେ ମାେନ ସୀେଦାନେର ପହି ଲୁ, ଆଉ ଯୂଲିଅସ୍
ପାଉଲ ପ୍ର ତି ସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣା ମିତ୍ର ମାନ ପାଖକୁ
ଯାଇ େସବା ପାଇବା ନିମେ ଅନୁମତି େଦେଲ। 4 େସହି ାନରୁ
ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ପ୍ର ତିକୂଳ ପବନ େହତୁ ଆେ ମାେନ ସାଇପ୍ର ସ୍
ୀପର ଆଶ୍ର ୟ ଳୀ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି, 5 କିଲିକିୟା ଓ ପଂଫୂଲିଆ

ଅ ଳସ ୁଖ ସମୁଦ୍ର ପାର େହାଇ ଲୁକିଆପ୍ର େଦଶର ମୁରା ସହରକୁ
ଆସି ଲୁ। 6 େସଠାେର ଶତ-େସନାପତି ଇତାଲିଆକୁ ଯାଉଥିବା
େଗାଟିଏ ଆେଲକ୍ ଜା ୀୟ ଜାହାଜ ପାଇ େସଥିେର ଆ ମାନ ୁ
ଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 7 ପେର ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଧିେର ଧିେର
ଯାଇ କ େର କି୍ନ ଦ ସହରର ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇ ପବନ
ଆ ମାନ ୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ େଦବାରୁ ସାେ ାନୀର ବିପରୀତ,
କ୍ର ୀତୀ ୀପର ଆଶ୍ର ୟ ଳୀ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, 8 ପୁଣି, କ େର
କୂେଳ କୂେଳ ଯାଇ “ସୁ ର ବ ର” ନାମକ େଗାଟିଏ ାନକୁ
ଆସି ଲୁ; ଲାସାୟା ସହର େସଥିର ନିକଟବ ର୍ ୀ। 9 ଏହି ପ୍ର କାେର
ଅେନକ ସମୟ ଅତିବାହିତ େହଲା, ପୁଣି, ଜଳଯାତ୍ର ା ବ ର୍ ମାନ
ବିପଦଜନକ େହାଇ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ େସେତେବେଳ ଉପବାସ
ପବର୍ ସମା େହାଇଥିଲା। ଏଣୁ ପାଉଲ େସମାନ ୁ ସତକର୍ କରାଇ
କହିେଲ, 10 ମହାଶୟମାେନ ଏହି ଜଳଯାତ୍ର ା େଯ େକବଳ ମାଲ ଓ
ଜାହାଜର ଅନି େହବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣର
ମଧ୍ୟ େଯ ଅନି ଓ କ୍ଷତିକାରକ େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। 11 କି ୁ
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ଶତ-େସନାପତି ପାଉଲ କଥା ଅେପକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ
ଅଧିକାରୀ କଥାେର ଅଧିକ ମେନାେଯାଗ କେଲ। 12 ଆଉ େସହି
ବ ରଟି ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମେ ସୁବିଧାଜନକ ନ ଥିବାରୁ
େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଫୖନି ୍ ସହରେର ପହି େସଠାେର ଶୀତକାଳ
କଟାଇବା ନିମେ େସଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିେଦବାକୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ
ପରାମଶର୍ େଦେଲ; େସହି େଫୖନି ୍ କ୍ର ୀତୀର େଗାଟିଏ ବ ର, ତାହା
ଉ ରପୂବର୍ ଓ ଦକି୍ଷଣ-ପୂବର୍ ଅଭିମୁଖୀ।

ସମୁଦ୍ର େର ଝଡ଼
13 ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ ଧୀେର ଧୀେର ବହିବାରୁ େସମାେନ

ନିଜ ନିଜର ଉେ ଶ୍ୟ ସଫଳ େହଲା େବାଲି ମେନ କରି ଲ ର
େତାଳି କ୍ର ୀତୀର କୂଳର ଅତି ନିକଟ େଦଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
14 କି ୁ ଅ ସମୟ ଉ ାେର, ଯାହାକୁ ଇଉରି େଲା େବାଲି କହି ,
େସହି ପ୍ର ଚ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
15 ଜାହାଜଟି େତାଫାନେର ପଡ଼ି ପବନର ସ ୁଖୀନ େହାଇ ନ
ପାରିବାରୁ ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲୁ। 16 ପୁଣି,
କାଉଦ ନାମକ େଗାଟିଏ କୁ୍ଷଦ୍ର ୀପର ଆଶ୍ର ୟ ଳୀେର ଯାଇ
କ େରଜାହାଜର େନୗକାଖି କ ଧରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହଲୁ,
17ଆଉେସମାେନତାହାକୁଉଠାଇେନଲାଉ ାେରନାନାଉପାୟେର
ଜାହାଜକୁତଳୁ େଘରିେଦଇବା ି େଲ, ପୁଣି,କାେଳେସମାେନ ସୁ
ନାମକ ଚଡ଼ାେର ଲାଗିଯିେବ, ଏହି ଭୟେର ପାଲସବୁ ପକାଇେଦଇ
ଭାସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 େତାଫାନେର ଆ ମାନ ର ଅତିଶୟ
କ େହବାରୁ ତହିଁ ଆରଦିନ ନାବିକମାେନ ମାଲ େଫାପାଡ଼ିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 19 ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ନିଜ ହାତେର ଜାହାଜର
ସର ାମସବୁ େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ। 20 ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ
କି ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖା ନ ଯିବାରୁ , ପୁଣି, ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ଲାଗିରହିବାରୁ
େଶଷେର ଆ ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ ଆଶା ଦୂର େହଲା।
21ଆଉ, ସମେ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଅନାହାରେର ରହିଲା ପେର
ପାଉଲ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,ମହାଶୟମାେନ,
େମାହର କଥା ମାନି କ୍ର ୀତୀରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା, ପୁଣି, ଏହି
ଅନି ଓ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନ ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା।
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22 ଯାହା େହଉ, ଏେବ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ସାହସ ଧର ୁ,
କାରଣ ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟେର କାହାର ପ୍ର ାଣନାଶ େହବ ନାହିଁ,
େକବଳଜାହାଜ ନ େହବ। 23େଯଣୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ର େଲାକ,
ପୁଣି, ଯାହା ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ େସବା କେର, ତାହା ର ଜେଣ ଦୂତ
ଏହି ରାତି୍ର େର େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, 24 ପାଉଲ,
ଭୟ କର ନାହିଁ; କାଇସର ର ସ ୁଖେର ତୁ କୁ ଠିଆ େହବାକୁ
େହବ, ଆଉ େଦଖ, ତୁ ର ସହଯାତ୍ର ୀ ସମ ୁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ କୁ
ଦାନ କରିଅଛି । 25 ଅତଏବ, ମହାଶୟମାେନ, ସାହସ ଧର ୁ,
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର େମାହର ବି ାସ ଅଛି େଯ, େମାେତ େଯପରି
କୁହା େହାଇଅଛି, ଠିକ୍ େସହିପରି ଘଟିବ। 26 କି ୁ ଆ ମାନ ୁ
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ୀପେର ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ େହବ। 27 ଏହି ରୂ େପ
ଆେ ମାେନ ଆଦି୍ର ଆ ସମୁଦ୍ର େର ଇତଃ ତଃ ଚାଳିତ େହଉ େହଉ
େଯେତେବେଳଚତୁ ର୍ ଶରାତି୍ର ଉପି ତ େହଲା, େସେତେବେଳପ୍ର ାୟ
ଅ ର୍ ରାତି୍ର ସମୟେର ନାବିକମାେନ େକୗଣସି ଳର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହଉଛି େବାଲି ଅନୁମାନ କେଲ। 28 ଏଣୁ େସମାେନ ମାପ
କରି ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇେଲ ପୁଣି ଟିକିଏ
ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥେର ମାପ କରି ନେବ ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି
ପାଇେଲ। 29 କାେଳ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପଥୁରିଆ ଭୂ ମିେର
ଯାଇ ପଡ଼,ୁ ଏହି ଭୟେର େସମାେନ ଚାରିଟା ଲ ର ପକାଇେଦଇ
ଦିନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିେଲ। 30 ପୁଣି, ନାବିକମାେନ ଜାହାଜର
ସ ୁଖଭାଗରୁ ଲ ର ପକାଇବା ଛଳେର େନୗକାଖି କ ସମୁଦ୍ର କୁ
ଓ ାଇ େଦଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇଯିବା ନିମେ େଚ ା କରେ ,
31 ପାଉଲ ଶତ-େସନାପତି ଓ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, ଏମାେନ
ଜାହାଜେର ନ ରହିେଲ ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
32 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ େନୗକାର ଦଉଡିସବୁ କାଟିେଦଇ ତାହାକୁ
ଜଳେର ପକାଇେଦେଲ। 33 ଆଉ, ଦିନ େହାଇ ଆସୁଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ପାଉଲ େସମାନ ୁ କିଛି େଭାଜନ କରିବା ନିମେ ଉ ାହ େଦଇ
କହିେଲ, ଆଜିକି ଚଉଦ ଦିନ େହଲା ଆପଣମାେନ ଅେପକ୍ଷାେର
ଥାଇ କିଛି େଭାଜନ ନ କରି ଅନାହାରେର ରହିଅଛି । 34 ଏଣୁ କିଛି
େଭାଜନ କରିବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛି,
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କାରଣ ତାହା ଅ◌ାପଣମାନ ରକ୍ଷା ନିମେ ପ୍ର େୟାଜନ; େଯଣୁ
ଆପଣମାନ ର କାହାରି ମ କର େଗାଟିଏ େକଶ ନ େହବ
ନାହିଁ। 35 େସ ଏହିସବୁ କଥା କହି ରୁ ଟି େଘନି ସମ ସାକ୍ଷାତେର
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାି େଭାଜନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 36 େସଥିେର େସମାେନ ସମେ ସାହସ ପ୍ର ା େହାଇ
ନିେଜ ନିେଜ ମଧ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ। 37 ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର
ସବର୍ ସୁଧା ଦୁଇଶହଛଅ ରୀଜଣପ୍ର ାଣୀ ଥିଲୁ। 38େସମାେନଯେଥ
େଭାଜନ କଲା ପେର ସମୁଦ୍ର େର ଗହମ ପକାଇେଦଇ ଜାହାଜକୁ
ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଜାହାଜ ଦୁଘର୍ ଟଣା
39 ଦିନ ହୁ ଅେ , େସ ଳ େସମାେନ ଚିି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର

େସମାେନ ବାଲିକୂଳ ଥିବା େଗାଟିଏ ଖାଲ େଦଖି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
େସଠାେର ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ନିମେ ପରାମଶର୍ କେଲ। 40 ଏଣୁ
େସମାେନ ଲ ରସବୁ କାଟି େସଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର େର ଛାଡ଼ିେଦେଲ,
ଆଉ ସାେ ସାେ ମ ର ଦଉଡିସବୁ ଫିଟାଇ ପବନ ଆଡ଼କୁ
ଆଗ ପାଲ ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ େଚ ା କେଲ। 41 କି ୁ
େସମାେନ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥିବା ାନେର ଯାଇ ପଡ଼େ , ଜାହାଜଟି
ଚଡ଼ାେର ଲାଗିଗଲା; ତାହାର ସ ୁଖଭାଗ ଲାଖିଯାଇ ଅଚଳ େହାଇ
ରହିଲା, କି ୁ ପଛ ଭାଗ ତର ର ପ୍ର ଚ ତାେର ଭାି ଯିବାକୁ
ଲାଗିଲା। 42 େସେତେବେଳ କାେଳ ବ ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ପହଁରି ପଳାଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
େସୖନ୍ୟମାେନ ପରାମଶର୍ କେଲ, 43 କି ୁ ଶତ-େସନାପତି ପାଉଲ ୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ଇ ାେର େସମାନ ସ ରୁ େସମାନ ୁ କ୍ଷା କରି
ଆଜ୍ଞା େଦେଲେଯ, େଯଉଁମାେନପହଁରିଜାଣି , େସମାେନସମୁଦ୍ର େର
େଡଇଁପଡ଼ି ପ୍ର ଥେମ ଳକୁ ଯାଆ ୁ, 44 ପୁଣି, ଅବଶି ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକହି େକହି ତ ା ଓ ଆଉ େକହି େକହି ଜାହାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ ା
ଖ ଧରି ଯାଉ ୁ। ଏହି ପ୍ର କାେର ସମେ ନିରାପଦେର ଳେର
ପହି େଲ।
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28
େମଲିତୀ ୀପେର ପାଉଲ

1ଆେ ମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପେର େସହି ୀପ େମଲିତୀ େବାଲି
ଜାଣିଲୁ। 2ଆଉ, ବବର୍ ରମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା
େଦଖାଇେଲ, କାରଣ ବୃି ଓ ଶୀତ େହଉଥିବାରୁ େସମାେନ ଅି
ଜାଳି ଆ ସମ ୁ ଅଭ୍ୟଥର୍ ନା କେଲ। 3 କି ୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ
େଗାଟାଇ ନିଆଁ ଉପେର ପକାେ , ତାତି େହତୁ େଗାଟାଏ କାଳସପର୍
ବାହାରି ତାହା ହାତେର କାମୁଡ଼ି ଲାଗିରହିଲା। 4 ବବର୍ ରମାେନ
ତାହା ହାତେର େସହି ଜ ୁଟା ଝୁ ଲିଥିବାର େଦଖି ପର ର କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଏ େଲାକଟା ନି ୟ ଖୁଣୀ, ସମୁଦ୍ର ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ସୁ ା
ଧମର୍ ଏହାକୁ ବି ବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 5 କି ୁ ପାଉଲ ଜ ୁଟାକୁ
ଝାଡ଼ି ନିଆଁେର ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ତା ର କିଛି କ୍ଷତି େହଲା
ନାହିଁ। 6 େସ େଯ ଫୁଲିଯିେବ କି ା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିେବ,
ଏହା େସମାେନ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ; ମାତ୍ର ଅେନକ େବଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷାେରରହିଲା ପେରତାହା ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅନି ନଘଟିବାର
େଦଖି େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ମନ ବଳାଇ କହିେଲ, ଏ ଜେଣ
େଦବତା। 7 େସହି ାନ ନିକଟେର ପୁବି୍ଲ ୟ ନାମକ େସହି ୀପର
ପ୍ର ଧାନ ବ୍ୟି ଗୃହ ଓ ଭୂ ମି ଥିଲା; େସ ଆ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି
ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସାଦେର ଆ ମାନ ର ଆତିଥ୍ୟସ ାର କେଲ।
8 େସହି ସମୟେର ପୁବି୍ଲ ୟ ର ପିତା ର ଓ ଆମାଶୟ େରାଗେର
ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ, ଆଉ ପାଉଲ ଭିତରକୁ ତାହା
ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇ
ତାହା ୁ ସୁ କେଲ। 9 ଏହି ଘଟଣା ପେର େସହି ୀପେର ଥିବା
ଅବଶି ପୀଡ଼ିତମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁ େହେଲ; 10 େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ବହୁ ତ ସ ାନ ାରା ସମାଦର କେଲ, ପୁଣି,
ଆ ମାନ ରପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେରଆ ମାନ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ
ପଦାଥର୍ ସବୁ େଯାଗାଇେଦେଲ।

େରାମ ନଗରୀେର ପାଉଲ
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11 ତିନି ମାସ ପେର ଆେ ମାେନ େଗାଟିଏ ଆେଲକ୍ ଜା ୀୟ
ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଯାତ୍ର ା କଲୁ, େସହି ଜାହାଜ ଏହି ୀପେର
ଶୀତକାଳକଟାଇଥିଲା,ତାହାର ଚି ମିଥୁନ। 12 ସୁରାକୂସାେରପହି
ଆେ ମାେନ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ, 13 ପୁଣି, େସ ାନରୁ
ବୁଲି େରଗୀୟ ବ ରେର ପହି ଲୁ ଦିନକ ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ
ବହିବାରୁ ି ତୀୟ ଦିନେର ପୁେତଅଲି ସହରକୁ ଆସି ଲୁ; 14 େସ
ାନେରଆେ ମାେନଭାଇମାନ ୁ େଭଟିଲୁ,ଆଉେସମାନ ସହିତ
ସାତ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ;
ଏହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ େରାମେର ପହି ଲୁ। 15 ଭାଇମାେନ
ଆ ମାନ ସ ାଦ ପାଇ େସହି ାନରୁ ଆ ୀୟ ହାଟ ଓ ତିନି
ସେରଇଘର ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସି େଲ, ପୁଣି,
ପାଉଲେସମାନ ୁ େଦଖିଈଶ୍ବ ର ଧନ୍ୟବାଦକରିସାହସପାଇେଲ।
16 ଆଉ ଆେ ମାେନ େରାମେର ପ୍ର େବଶ କରେ , ପାଉଲ ୁ
ନିଜ ପ୍ର ହରୀ େସୖନ୍ୟ ସହିତ ତ ବାସ କରିବା ନିମେ ଅନୁମତି
ଦିଆଗଲା।

େରାମେର ପାଉଲ
17 ତିନି ଦିନ ପେର େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ବ୍ୟି ୁ

ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକତ୍ର ହୁ ଅେ େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଜାତି ବିରୁ େର କି ା
ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ରୀତିନୀତି ବିରୁ େର କିଛି କରି ନ ଥିଲି,
ତଥାପି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ବ ୀରୂ େପ େରାମୀୟମାନ ହ େର
ସମପ ତ େହଲି। 18 େସମାେନ େମାହର ବିଚାର କରି େମାʼଠାେର
ପ୍ର ାଣଦ ର େକୗଣସି କାରଣ ନ ଥିବାରୁ େମାେତ ମୁି େଦବାକୁ ଇ ା
କରୁ ଥିେଲ; 19 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ େସଥିର ବିରୁ େର କହିବାରୁ ମୁଁ
କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ େହଲି; େମାହର େଯ ଜାତି ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ କରିବାର
କିଛି ଥିଲା,ତାହା ନୁେହଁ। 20ଅତଏବଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ
େମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲି,କାରଣ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଭରସା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜି ରେର ବ ାଯାଇଅଛି।
21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ ସ େର
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ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପତ୍ର ପାଇ ନାହଁୁ , କି
ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣ ବିଷୟେର
େକୗଣସି ମ ସ ାଦ େଦଇ ନାହାି ବା କହି ନାହାି । 22 କି ୁ
ଆପଣ ଭାବ କଅଣ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଅଛୁ;କାରଣଏହି ଦଳସ େରଆେ ଜାଣୁ େଯ, ସବର୍ ତ୍ର
ତାହା ବିରୁ େର କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। 23ଏଥିେର େସମାେନ ତାହା
ସହିତ େଗାଟିଏ ଦିନ ନିରୂ ପଣ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ତାହା ବସାକୁ
ଆସି େଲ, ଆଉ େସ ସକାଳୁ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ନିକଟେର
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, ପୁଣି,
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀ ଶା େନଇ ଯୀଶୁ ସ େର
େସମାନ ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କେଲ। 24 େସଥିେର େକହି
େକହି କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟେର ବି ାସ କେଲ, କି ୁ େକହି େକହି
ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟେର
ଏକମତନେହବାରୁ ବିଦାୟ େନେଲ; େସମାନ ଯିବା ପୂେବର୍ ପାଉଲ
ଏହି େଗାଟିଏ କଥା କହିେଲ, ଆପଣମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟ ାରା ପବିତ୍ର ଆ ା ଯଥାଥର୍ ରୂ େପକହିଥିେଲ,
26 “ଏହି େଲାକମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବୁଝିବ

ନାହିଁ,
ପୁଣି, େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଜ୍ଞାତ େହବ
ନାହିଁ;

27କାରଣ ଏହି େଲାକ ର ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ େହଲା,
େସମାେନ କାନେର କ େର ଶୁଣିେଲ ଓ ନିଜ ନିଜ ଆଖି
ବୁଜିେଲ,

େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ
ନାହିଁ, ଆଉ ହୃ ଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହିଁ,

ପୁଣି, େଫରି ଆସି େବ ନାହିଁ,
ଆଉଆେ େସମାନ ୁ ସୁ କରିବୁ ନାହିଁ।’ ”
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28 ଅତଏବ ଈଶ୍ବ ର ଏହି ପରିତ୍ର ାଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ
େଯ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ୁ; େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରିେବ। 29 [ଆଉ େସ ଏହିସବୁ କଥା କହେ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ର ାନ
କେଲ।] 30 େସ ସ ୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଭଡ଼ାଘେର
ରହିେଲ, 31 ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିେଲ,
ସମ ୁ େସ ଗ୍ର ହଣ କରି ପୂ ର୍ ସାହସେର ଓ ନିବ େର ଈଶ୍ବ ର
ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୀୟ
ବିଷୟସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ।
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