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পঁাচিন সকলৰ কমর্
গ্রন্থ ৰচিয়তা
লুক, েতওঁ এজন িচিকৎসক, েতঁেৱই এই পুস্তকৰ িলখক পঁাচিনৰ

কমর্ৰ বহু অনুষ্ঠানত লুক আিছল এজন প্রতয্ক্ষয্দশীর্, েসেয় বহু
িবভাগত েতওঁ আিম বয্ৱহাৰ কৰাৰ দ্বাৰা ইয়াক িনিশ্চত কিৰেছ
(16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16) পৰম্পৰাগতভােব
েতওঁক এজন অনা-িযহূদী িহচােপ েদখা যায়, প্রাথিমকভােব েতওঁ
এজন প্রচাৰক আিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-63 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
এই েলখাৰ মূল স্থান হয়েতা হ’ব পােৰ িযৰুচােলম, চমৰীয়া, লুদ্দা,

েযাফা, আন্তিখয়া, ইেকািনয়া, লুষ্ট্রা, দির্ব, িফিলপী, িথচলনীকীয়া,
বীৰয়া, এেথন্স, কিৰন্থ, ইিফচ, ৈকচিৰয়া, মল্টা, েৰাম

প্রাপক
লুেক িথয়’িফলাচৰ প্রিত িলিখিছল (পঁাচিন 1:1) দুভর্ াগয্বশতঃ

িথয়’িফলাচ েকান হয় এই িবষেয় েবিছ এেকা জনা নাযায় িকছু
সম্ভাবনামুলক কথা িহচােপ েকাৱা হয় েয েতওঁ লুকৰ এজন
পৃষ্ঠেপাষক আিছল (যাৰ অথর্ হ’ল “ঈশ্বৰৰ িপ্রয়”) ইয়াক সকেলা
খ্রীষ্টিয়ান সকলৰ এক িনেদর্ শনা িহচােপ সমগ্র মানৱ জািতৰ ৈসেত
বয্ৱহাৰ কৰা হয়

উেদ্দশয্
পঁাচিনৰ কমর্ৰ উেদ্দশয্ হ’ল মণ্ডলীৰ জন্ম আৰু বৃিদ্ধৰ কািহনী

েকাৱা বুিল বুজায়, ধাৰাবািহকভােব এই বাতর্ া বািপ্তষ্মদাতা েযাহন,
যীচু আৰু েতওঁৰ বাৰজন িশষয্ৰ পৰা আৰম্ভ ৈহেছ ইেয় আমাক
পঞ্চাশিদনীয়া পবর্ৰ িদনত পিবত্রআত্মাৰ মাধয্মত খ্রীষ্টিয় িবশ্বাস িবয়িপ
েযাৱাৰ তথয্ িদেয়
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মূল িবষয়
শুভবাতর্ াৰ িবস্তাৰ লাভ

প্রান্তেৰখা
1. পিবত্র আত্মাৰ প্রিতজ্ঞা — 1:1-26
2. পিবত্র আত্মাৰ উদ্ভাস — 2:1-4
3. পঁাচিনসকলৰ পিৰচযর্া পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা সিক্রয় কৰা ৈহেছ
আৰু িযৰুচােলম মণ্ডলীত েহাৱা তাড়না — 2:5-8:3

4. িযহুদীয়া আৰু চমৰীয়াত পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা সিক্রয় ৰূপত
পিৰচযর্া কৰা — 8:4-12:25

5. িবশ্বৰ আন আন প্রান্তত পিবত্র আত্মাৰ েযােগ পঁাচিনসকলৰ
পিৰচযর্া — 13:1 - 28:31

িশষয্ সকলৰ সনু্মখত প্রভু যীচুৰ স্বগর্ােৰাহণ
1 েহ িথয়িফল, মই প্রথম প্রৱন্ধত আৰম্ভণীেৰ পৰা যীচুক স্বগর্ৈল

িনয়া িদনৈলেক েতওঁ িয িয কমর্ কিৰেল আৰু উপেদশ িদেল,
েসই সকেলােবাৰৰ িবষেয় িলিখেলঁা 2 পাছত েতওঁক ওপৰৈল তুিল
িনয়া িদনৈলেক েতওঁ মেনানীত কৰা পঁাচিন সকলক পিবত্র আত্মাৰ
দ্বাৰাই আজ্ঞা িদেল৷ 3 কু্রচীয় মৃতুয্ৰ দুখেভাগৰ পাছত েতওঁ পঁাচিন
সকলৰ আগত সমেয় সমেয় েদখা িদ িনজেক জীয়াই থকাৰ প্রমাণ
িদেল এইদেৰ যীচুেৱ চিল্লশ িদনৈলেক দশর্ন িদ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কথা
েঘাষণা কিৰেল 4এিদন পঁাচিন সকলৰ ৈসেত সমেবত েহাৱা সময়ত
েতওঁ এই আজ্ঞা িদেল, “েতামােলােক িযৰূচােলম এিৰ নাযাবা, িকন্তু
েমাৰ পৰা িপতৃৰ িয প্রিতজ্ঞা শুিনলা, েসই প্রিতজ্ঞাৈলেক বাট চাই
থাকা 5 েযাহেন পানীতেহ বািপ্তস্ম িদেল, িকন্তু িকছুিদনৰ পাছত
েতামােলাকক পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদয়া হব ” 6 পুনৰ েগাট েখাৱা
সময়ত েতওঁেলােক যীচুক সুিধেল, “েহ প্রভু, ইস্রােয়লক আপুিন
এই কালেত পুনৰাই ৰাজয্ িদব েন?” 7 েতিতয়া েতওঁেলাকক েতওঁ
ক’েল, “িয কাল আৰু সময় িপতৃেয় িনজৰ ক্ষমতাৰ অধীনত ৰািখেছ,
েসই িবষেয় েতামােলােক জািনবৈল েনােপাৱা 8 িকন্তু েযিতয়া
েতামােলাকৰ ওপৰত পিবত্র আত্মা আিহব, েতিতয়া েতামােলাক
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আত্মাত শিক্তশালী হবা৷ েতিতয়া েতামােলােক িযৰূচােলম আিদ কিৰ
েগােটই িযহুদীয়া, চমৰীয়া েদশত আৰু পৃিথৱীৰ সীমাৈলেক েমাৰ
সাক্ষী হবা ” 9 এই কথা েকাৱাৰ পাছত প্রভু যীচুক আকাশৈল
তুিল িনয়া হ’ল আৰু এচপৰা েমেঘ েতওঁক ঢািক ধিৰেল তােত
েতওঁেলােক ওপৰৈল ৰ’ লািগ চাই থািকল, িকন্তু পুনৰবাৰ প্রভু যীচুক
েদখা নাপােল 10এইদেৰ আকাশৈল এেকথেৰ চাই থােকােত, হঠাৎ
বগা বস্ত্র পিৰধান কৰা দুজন েলাক েতওঁেলাকৰ ওচৰত িথয় হ’ল
আৰু েতওঁেলাকক কেল, 11 “েহ গালীল েদশৰ গালীলীয়া সকল,
েতামােলােক িকয় আকাশৈল ৰ’ লািগ চাই ৈৰছা? এই জন যীচুক
েতামােলাকৰ কাষৰ পৰা স্বগর্ৈল িনয়া হল েতামােলােক েতওঁক
েযেনৈক স্বগর্ৈল েযাৱা েদিখলা, েসইৰূেপ েতওঁ আেকৗ আিহব ”
12 তাৰ পাছত পঁাচিন সকল ৈজতুন নামৰ পাহাৰৰ পৰা িযৰূচােলমৈল
উভিত আিহল৷ এই পাহাৰ িযৰূচােলমৰ পৰা িবশ্রামবােৰ* েযাৱা বাটৰ
সমান দূৈৰত অৱিস্থত 13 েযিতয়া েতওঁেলােক িযৰূচােলম নগৰ ৈগ
পােল, তাত েতওঁেলােক িপতৰ, েযাহন, যােকাব, আিন্দ্রয়, িফিলপ,
েথামা, বাথর্লময়, মিথ, আলফয়ৰ পুেতক যােকাব, উেদয্াগী িচেমান
আৰু যােকাবৰ পুেতক িযহুদা থকা ঘৰৰ ওপৰৰ েকাঠািলৈল গ’ল
14তােত েতওঁেলােক েকইগৰাকীমান মিহলা, যীচুৰ মাক মিৰয়ম আৰু
েতওঁৰ ভােয়ক সকলৰ ৈসেত সকেলােৱ এক মেনেৰ প্রাথর্নাত লািগ
থািকল

িযহূদাৰ পদত মত্তিথয়ক িনযুক্ত কৰা
15 েসই সময়েছাৱাত প্রায় এশ িবশ জন েলাক েগাট খাই আিছল,

তােত িপতেৰ উিঠ ক’েল, 16 “েহ ভাই সকল, ধমর্শাস্ত্রৰ বচন িসদ্ধ
হ’বৈল যীচুক বন্দী কৰাৰ প্রেয়াজন আিছল; িকয়েনা যীচুক বন্দী কৰা
সকলক িযহূদাই বাট েদখুউৱাৰ িবষেয় পিবত্র আত্মাই দায়ুদৰ মুেখেৰ
পূবর্েত প্রকাশ কিৰিছল 17 েতওঁ আমাৰ মাজেৰই এজন আিছল
আৰু এই পিৰচযর্া কাযর্ৰ ভােগা পাইিছল 18 দুষ্কম্মর্ কিৰ েপাৱা ধেনেৰ
* 1 অধয্ায়:12 িবশ্রামবােৰফিৰচী সকলৰ িবধান েসইিদনা েতওঁেলােক েকােনা কাম
নকেৰ
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েতওঁ এেডাখৰ মািট িকিনেল আৰু তােত তলমূৰৈক পিৰ িযহূদাৰ েপট
ফািট নাড়ী ভঁুৰু সকেলা ওলাল 19এই কথা িযৰূচােলমত িনবাস কৰা
আটাই মানুহৰ মাজত িবয়িপ পিৰলআৰু েসেয়েহ েতওঁেলাকৰ ভাষাত
েসই মািটৰ নাম হকলদামা, অথর্াৎ েতজৰ মািট হ’ল ” 20 িপতেৰ
পুনৰ ক’েল, “িকয়েনা গীতমালা পুস্তকত িলখা আেছ,

‘েতওঁৰ থকা ঠাই িনজর্ ন হওক,
‘তাত েকােনা মানুহ নাথাকক†;
আৰু আেন েতওঁৰ অধয্ক্ষ পদ পাওঁক‡ ’
21 গিতেক, প্রভু যীচুক েযাহেন বািপ্তস্ম িদয়া িদনেৰ পৰা স্বগর্ৈল

িনয়া িদনৈলেক িয সকল েলােক আমাৰ মাজত চলা-ফুৰা কিৰিছল,
22 েসই েলাক সকলৰ মাজৰ বািপ্তস্ম েলাৱা এজন েলাক িনশ্চয়ৈক
আমাৰ ৈসেত েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ সাক্ষী েহাৱাৰ প্রেয়াজন আেছ ”
23 েতিতয়া েলাক সকেল েযােচফ, িয জনক বাচর্ ব্বা অথবা যুষ্ট
নােমেৰও জনা যায় আৰু মত্তিথয়; এই দুেয়াজনেক আগৈল
আিনেল 24 পাছত েতওঁেলােক প্রাথর্না কিৰ ক’েল, “েহ প্রভু,
তুিম অন্তযর্ামী, সকেলােৰ হৃদয় জানা৷ েসেয়েহ এই দুজনৰ মাজৰ
পৰা এজনক মেনানীত কৰা; 25 িকয়েনা িযহূদাই পাপ কিৰ িনজৰ
যাবলগীয়া ঠাইৈল গ’ল৷ েসই ঠাইত এই দুেয়া জনৰ মাজৰ েকান
জনক তুিম এই পিৰচযর্া আৰু পঁাচিন পদ পাবৈল মেনানীত কিৰছা,
েসয়া প্রকাশ কৰা ” 26 পাছত েতওঁেলােক দুেয়া জনৰ কাৰেণ িচিঠ
েখেলােত মত্তিথয়ৰ নাম উিঠল আৰু েতওঁ এঘাৰ জন পঁাচিনৰ লগত
গিণত হ’ল

2 অধয্ায়
পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৰ িদনা পিবত্র আত্মা নমা

1 পঞ্চাশ-িদনীয়া পবর্ৰ িদনা যীচুেৱ মেনানীত কৰা পঁাচিন সকল
এঠাইত এেকলেগ েগাট খাই আিছল 2 েসই সময়ত অিতশয়
েবেগেৰ ধুমুহা বতাহ ব’লাৰ িনিচনা এটা শব্দ স্বগর্ৰ পৰা অকস্মােত
† 1 অধয্ায়:20 গীতমালা 69:25 ‡ 1 অধয্ায়:20 গীতমালা 109:8
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আিহ িয ঘৰত পঁাচিন সকল বিহ আিছল, েসই েগােটই ঘৰেটা
জুিৰেল 3 েতিতয়া েতওঁেলাকৰ আগত িজভাৰ সদৃশ জুই ওলাই
প্রিতজনৰ ওপৰত ৈৰ থািকল 4 েসই সময়ত েতওঁেলাক সকেলােৱ
পিবত্র আত্মােৰ পূৰ ৈহ, আত্মাই িনেদর্ শ িদয়াৰ দেৰ আন আন ভাষােৰ
কথা কবৈল ধিৰেল

5 েসই সময়ত িযৰূচােলমত বাস কৰা ইহুদী েলাক আৰু আকাশৰ
তলত থকা সকেলা েদশৰ পৰা অহা ধমীর্য় ভক্ত সকল েসই
ঠাইত আিছল 6 েযিতয়া স্বগর্ৰ পৰা অহা েসই শব্দ েতওঁেলােক
শুিনবৈল পােল, েতিতয়া েতওঁেলাক একেগাট হ’ল আৰু প্রিতজেন
েতওঁেলাকৰ িনজ ভাষােৰ পঁাচিন সকলক কথা েকাৱা শুিন
িকংকতর্ বয্িবমূঢ় হ’ল; 7 তােত েতওঁেলােক িবস্ময় মািনেল আৰু
আচিৰত ৈহ িনজৰ মাজেত ভুৰভুৰােল আৰু ক’েল, “িয সকেল
এই কথা ৈকেছ, েতওঁেলাক গালীলীয়া মানুহ নহয় েন? 8 যিদ েসেয়
সতয্ হয়, েতেনহেল আিম প্রিতজেন িনজ িনজ মাতৃ-ভাষাত েকেনৈক
শুিনবৈল পাইেছঁা?” 9 পাির্থয়া, মািদয়া, এলাম, েমেচাপেতিময়া,
িযহূদা, েকাপ্পাদিকয়া, পন্ত, এিচয়া, 10 িফৰুিগয়া, পামু্ফিলয়া, িমচৰ,
এই সকেলা েদশৰ মানুহ আৰু কুৰীণীৰ ওচৰৰ লুিবয়াৰ সীমাত থকা
সকল, েৰাম নগৰৰ পৰা অহা ইহুদী সকল আৰু ইহুদী ধমর্ েলাৱা
িবেদশী েলাক সকল, 11 ক্রীত আৰু আৰব েদশৰ মানুহেবােৰ িনজ
িনজ মাতৃ-ভাষাত ঈশ্বৰৰ মহৎ আচিৰত কাযর্ৰ কথা ৈক থকা শুিনবৈল
েপাৱাত 12 েতওঁেলােক িবস্ময় মািন সংশয় মেনেৰ েকাৱা-কুই কিৰ
ক’েল, “এই সকেলােবাৰৰ অথর্ িক?” 13 িকন্তু িকছু সংখয্ক েলােক
ক’েল, “এইেবাৰ মানুহ নতুন দ্রাক্ষাৰস পান কিৰ মতলীয়া ৈহেছ ”

িপতৰৰ বকৃ্ততা
14 েতিতয়া িপতেৰ এঘাৰ জন পঁাচিনেৰ ৈসেত িথয় ৈহ বৰ মােতেৰ

ক’েল, “েহ িযহুদী েলাক সকল, েহ আটাই িযৰূচােলম িনবাসী সকল,
এই কথা আপনােলাকৰ জ্ঞাত হওক আৰু েমাৰ কথাৈল কাণ িদয়ক
15 আেপানােলােক েযেনৈক ভািবেছ, েতেনৈক এওঁেলাক মতলীয়া
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নহয়, কাৰণ এিতয়া পুৱাৰ ন মানেহ বািজেছ৷ 16 িকয়েনা এই সকেলা
কথা েযােৱল ভাববাদীৰ েযােগ েকাৱা ৈহিছলঃ
17 ‘ঈশ্বেৰ ৈকেছ, েশষৰ িদনা সকেলা মানুহৰ ওপৰত েমাৰ আত্মা

বািক িদম,
তােত েতামােলাকৰ সিত-সন্তিত সকেল ভাববাণী প্রচাৰ কিৰব,
েতামােলাকৰ যুৱক সকেল দশর্ন পাব, েতামােলাকৰ বৃদ্ধ েলাক

সকেল সেপান েদিখব
18 আৰু েসই কালত মই েতামােলাকৰ দাস, দাসী সকলৰ ওপৰত

েমাৰ আত্মা বািক িদম, তােত েতওঁেলােক ভাববাণী প্রচাৰ
কিৰব,

19 আৰু মই আকাশত অদু্ভত লক্ষণ আৰু পৃিথৱীেতা নানা পৰাক্রমৰ
িচন েযেন, েতজ, জুই আৰু েধঁাৱা স্বৰূপ েমঘ েদখুৱাম৷

20 প্রভুৰ েসই মহৎ আৰু প্রিসদ্ধ িদন অহাৰ পুেবর্ই, সূযর্ আন্ধাৰ আৰু
চন্দ্র েতজৰ দেৰ হ’ব

21 িকন্তু িয েকােনােৱ প্রভুৰ নামত প্রাথর্না কেৰ, িস পিৰত্রাণ পাব ’
22 েহ ইস্রােয়লী েলাক সকল, এই কথােবাৰ শুনক; নাচৰতীয়া

যীচু আেপানােলাকৈল ঈশ্বৰৰ মেনানীত জন েয হয়, এই িবষেয়
আেপানােলােক জািন আেছ ঈশ্বেৰ েয েতওঁৰ দ্বাৰাই আচিৰত
আৰু অদু্ভত কমর্ আৰু িচন অ◌ােপানােলাকৰ আগত েদখুৱােল,
েসয়াও আেপানােলােক জােন৷ 23 কাৰণ ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা েতওঁ িনণীর্ত
আৰু পূবর্জ্ঞােনেৰ েতওঁক েতালা হ’ল, িকন্তু আেপানােলােক েতওঁক
িবধানহীনৰ হাতৰ দ্বাৰাই কু্রচত তুিল বধ কিৰেল 24 িকন্তু ঈশ্বেৰ
েতওঁক মৃতুয্ৰ যাতনাৰ পৰা মুক্ত কিৰ জীয়ােল, িকয়েনা েতওঁ মৃতুয্ৰ
বন্ধনত থকা অসাধয্

25 েতওঁৰ িবষেয় দায়ুেদ ৈকিছল, েবােল,
‘মই সদায় প্রভুক েমাৰ সনু্মখত েদিখেলঁা;
মই লৰচৰ নহবৈল েতওঁ েমাৰ েসঁাফােল থােক;

26 এই েহতুেক েমাৰ মন আনিন্দত ৈহেছ, েমাৰ িজভাই উল্লাস
কিৰেছ,
আৰু েমাৰ শৰীেৰও ভাৰসােৰ বাস কিৰব;
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27 িকয়েনা তুিম মৃতেলাকত েমাৰ আত্মাক েনিৰবা,
আৰু েতামাৰ পিবত্র জনক ক্ষয় পাবৈল িনিদবা৷

28 তুিম েমাক জীৱনৰ পথ েদখুৱাবা আৰু েতামাৰ সনু্মখত িয
আনন্দ, তােৰ েমাক পূৰ কিৰবা ’

29 েহ ভাইসকল, িপতৃ কুলপিত দায়ুদৰ কথা আেপানােলাকৰ
আগত স্পষ্টৈক কব পােৰঁা েয, েতওঁ মিৰল আৰু েতওঁক ৈমদামত
েথাৱা হ’ল, েতওঁৰ েসই ৈমদাম আিজৈলেক আমাৰ মাজত আেছ৷
30 িকন্তু িনেজ এজন ভাববাদী ৈহ েতওঁৰ বংশৰ পৰা এজনক েতওঁৰ
িসংহাসনত বহুৱাবৈল, ঈশ্বেৰ শপত খাই িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, 31 েসই
প্রিতজ্ঞাৰ িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত, ভিবষয্তৰ ঘটনাৈল চাই খ্রীষ্টেৰই
পুনৰুত্থানৰ িবষেয় ক’েল েয,

‘েতওঁক মৃতেলাকত তয্াগ কৰা নহ’ল আৰু েতওঁৰ শৰীেৰা ক্ষয়
নাপােল৷’

32 েসই যীচুেক ঈশ্বেৰ পুনৰায় ৈমদামৰ পৰা জীিৱত কিৰেল, েসই
ঘটনাৰ সাক্ষী আিম আেছঁা৷ 33 এেতেক উেত্তািলত ৈহ ঈশ্বৰৰ েসঁা
হােত ওখ পদ পাই আৰু পিবত্র আত্মাৰ িবষেয় িপতৃৰ পৰা প্রিতজ্ঞা
পাই আেপানােলােক িয েদিখেছ আৰু শুিন আেছ, এইেবাৰ েতওঁ
বািক িদেল৷

34 িকয়েনা দায়ুদ হ’েল স্বগর্ৈল উঠা নাই, িকন্তু েতওঁ িনেজই এই
কথা ক’েল,
“প্রভুেৱ েমাৰ প্রভুক ক’েল, েমাৰ েসঁাফােল বিহ থাকা,

35 “েযিতয়াৈলেক মই েতামাৰ শত্রুেবাৰক েতামাৰ ভিৰ-পীৰা
নকেৰঁা ”

36 এই কাৰেণ ইস্রােয়লৰ সকেলা মানুেহ ইয়াক িনশ্চয়ৈক জনা
উিচত েয, িয জনক অথর্াৎ িয জন যীচুক আেপানােলােক কু্রচত
িদেল, ঈশ্বেৰ হেল েতওঁক প্রভু আৰু খ্রীষ্ট পািতেল

িতিন হাজাৰ েলাক মণ্ডলীভুক্ত েহাৱা
37 এই কথা শুিন েতওঁেলাকৰ হৃদয় িবন্ধাত, িপতৰ আৰু আন

পঁাচিন সকলক েতওঁেলােক কেল, “েহ ভাই সকল, আিম এিতয়া িক
কিৰম?” 38 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁেলাকক কেল, “আেপানােলােক
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পাপ ক্ষমা পাবৈল অনুতপ্ত হওক আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ প্রিতজেন
বািপ্তস্ম গ্রহণ কৰক, েতেন কিৰেলেহ আেপানােলােক পিবত্র
আত্মা পাব৷ 39 িকয়েনা আেপানােলাক আৰু আেপানােলাকৰ সন্তান
সকলৈল আৰু দূৈৰত থকা েলাক সকলৰ কাৰেণও এই প্রিতজ্ঞা আেছ
েয, আমাৰ প্রভু পৰেমশ্বেৰ সকেলােক িনমন্ত্রণ কিৰব

40 ইয়াৰ উপিৰ েতওঁ ভােলমান কথােৰ সাক্ষয্ িদ েতওঁেলাকক
উদগিণ িদেল আৰু ক’েল, “এই কুিটল েলাকৰ পৰা িনজেক ৰক্ষা
কৰক ” 41 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁৰ কথা গ্রহণ কিৰ বািপ্তস্ম
লেল আৰু েসই িদনাই প্রায় িতিন হাজাৰ েলাকক েতওঁেলাকৰ লগত
লগ লেগাৱা হ’ল৷ 42 পাছত েতওঁেলােক পঁাচিন সকলৰ উপেদশত,
সহভািগতাত, িপঠা ভঙাত আৰু প্রাথর্নাত লািগ থািকল

43 তােত পঁাচিন সকলৰ দ্বাৰাই অেনক অদু্ভত লক্ষণ আৰু
আচিৰত িচন েযিতয়া েদখুওঁৱা হ’ল, েতিতয়া সকেলা েলাকৰ ভয়
লািগল 44 আৰু িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ একলগ ৈহ সকেলা সম্পিত্ত
উৈমহতীয়াৈক ভাগ কিৰেল 45 আৰু েতওঁেলাকৰ স্হাৱৰ আৰু
অস্হাৱৰ সম্পিত্ত েবিচ যাৰ িয প্রেয়াজন, েসইদেৰ সকেলােক ভগাই
িদেল

46 তাৰ পাছত সকেলােৱ এক উেদ্দেশয্ত সদায় মিন্দৰৈল ৈগ
থািকল আৰু ঘেৰ ঘেৰ িপঠা ভািঙ ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ, সকেলােৱ
আনেন্দেৰ আৰু নম্র হৃদেয়েৰ েখাৱা-েবাৱা কিৰেল; 47আৰু ঈশ্বৰৰ
স্তুিত কিৰ সকেলা েলাকৰ আদৰৰ পাত্র হ’ল৷ প্রভুেৱ িদেন িদেন
পিৰত্রাণ েপাৱা েলাক সকলক েতওঁেলাকৰ লগত লগ লগাই িদেল

3 অধয্ায়
িপতেৰ এজন েখাৰাক সুস্থ কৰা আৰু তাৰ ফল

1 এিদন প্রাথর্নাৰ সময়ত, অথর্াৎ আেবিল প্রায় িতিন মান বজাত
িপতৰ আৰু েযাহন িযৰূচােলম মিন্দৰৈল ৈগ আিছল 2 েতেন সময়ত
েসই মিন্দৰৈল অহা েলাক সকলৰ ওচৰত িভক্ষা মািগবৈল েসই
মিন্দৰৰ সুন্দৰ নামৰ দুৱাৰমুখত িয জনক সদায় েথাৱা ৈহিছল, েতেন
ওপজােৰ পৰা েখাৰা মানুহ এজনক িকছুেলােক কিঢ়য়াই আিনেল
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3 েতওঁ িপতৰ আৰু েযাহনক েসই মিন্দৰত েসামাবৈল ধৰা েদিখ,
িভক্ষা পাবৰ বােব অনুেৰাধ কিৰেল 4 েতিতয়া িপতৰ আৰু েযাহেন
েতওঁৈল এেকথেৰ চাই কেল, “আমাৈল েচাৱা” 5 েতিতয়া েতওঁ
িকছু েপাৱাৰ আশাত েতওঁেলাকৈল চাই থািকল 6 েতিতয়া িপতেৰ
কেল, “েমাৰ লগত ৰূপ েসাণ এেকা নাই, িকন্তু িয আেছ তােক
েতামাক িদওঁ; নাচৰতীয়া যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ উিঠ ফুৰা” 7 তােক ৈক
েতওঁ তাৰ েসঁা হাতত ধিৰ তুিল িদয়াত ভিৰ আৰু গঁািঠেয় বল পােল
8 তােত েসই মগনীয়াই লাফ মািৰ িথয় ৈহ েখাজকািঢ় ফুিৰেল আৰু
েডও িদ িদ ঈশ্বৰক স্তুিত কিৰ েতওঁেলাকৰ ৈসেত মিন্দৰত েসামাল
9 তােত সকেলা েলােক েতওঁক েখাজকঢ়া আৰু ঈশ্বৰক স্তুিত কৰা
েদিখেল 10 পাছত েতওঁেলােক েতওঁক মিন্দৰৰ সুন্দৰ দুৱাৰত বিহ
িভক্ষা েখাজা মানুহ জন বুিল জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁৈল িয ঘিটল,
েসই িবষেয় বৰ আচিৰত হ’ল আৰু িবস্ময় মািনেল
11 েসই সুস্থ েহাৱা েখাৰা জেন িপতৰ আৰু েযাহনক ধিৰ থকা েদিখ
সকেলা েলােক িবস্ময় মািনেল আৰু েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েবগাই
আিহল; তােত েতওঁেলাক থকা েসই ঠাই চেলামনৰ বাৰাণ্ডা বুিল
জনাজাত আিছল 12 ইয়ােক েদিখ িপতেৰ েলাক সকলক কেল-
“েহ ইস্রােয়লীয়া েলাক সকল, আেপানােলােক িকয় ইয়াত এই কাযর্
েদিখ িবস্ময় মািনেছ? আিম আমাৰ শিক্তেৰ বা ভিক্তেৰ এই মানুহ
জনক েখাজ কঢ়ােলঁা বুিল ভািব আমাৰ ফােল িকয় এেকথেৰ চাই
আেছ? 13 িয জন যীচুক আেপানােলােক শত্রুৰ হাতত েশাধাই
িদেল আৰু পীলােত এিৰ িদবৈল েকাৱাৰ পাছেতা েতওঁক এিৰ িদবৈল
অস্বীকাৰ কিৰেল; অব্রাহাম, ইচহাক, যােকাবৰ ঈশ্বৰ, অথর্াৎ আমাৰ
পূবর্পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বেৰ িনজৰ েসৱক েসই যীচু খ্রীষ্টক মিহমািম্বত
কিৰেল 14 িকন্তু েসই পিবত্র আৰু ধাির্মক জনক অস্বীকাৰ কিৰ,
নৰবধী এটাকেহ েমাকলাই িদবৰ বােব আেপানােলােক অনুমিত িবচািৰ
িনেবদন কিৰেল; 15 আৰু জীৱনদাতা জনক আেপানােলােক বধ
কিৰেল; িকন্তু ঈশ্বেৰ মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা েতওঁক তুিলেল, তাৰ
সাক্ষী আিম আেছঁা 16 আৰু েতওঁৰ নামত িবশ্বাস কৰাৰ কাৰেণ, এই
িয মানুহ জনক আেপানােলােক িচিন পাইেছ, এওঁক েতওঁৰ নােমই
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বলৱান কিৰেল আৰু েতওঁ জেন্মাৱা িবশ্বােস আেপানােলাকৰ সনূ্মখত
এওঁক সমূ্পণর্ সুস্থ কিৰ েখাজ কঢ়ােল

17 েহ ভাই সকল মই জািনেছঁা, আেপানােলাকৰ শাসনকতর্ া সকেল
আৰু আেপানােলােক নুবুিজেয় েসই কমর্ কিৰেল 18 িকন্তু ঈশ্বেৰ
পূবর্েত ভাববাদী সকলৰ মূেখেৰ খ্রীষ্টৰ দূখেভাগৰ িবষয়ত িয কথা
েকাৱাইিছল, েসই িবষয়েক েতওঁ এই ৰূেপ িসদ্ধ কিৰেল 19 এই
কাৰেণ মন-পালটাই ঘূিৰ আহক যােত, আেপানােলাকৰ পাপ-েমাচন
হয় আৰু প্রভুৰ সনু্মখৰ পৰা শািন্তযুক্ত কাল েযন আেহ; 20 আৰু
আেপানােলাকৰ কাৰেণ িনৰূিপত িয জন খ্রীষ্ট, েসই জন যীচুক েযন
েতওঁ পিঠয়াই িদেয় 21 ঈশ্বেৰ পিবত্র ভাৱবাদী সকলৰ দ্বাৰা িয
িয সময়ৰ কথা পূবর্েত ৈকিছল, সকেলা িবষয়ৰ পুনঃস্থাপনৰ েসই
সময়ৈলেক স্বগর্ই এই যীচু খ্রীষ্টক গ্রহণ কৰাৰ আৱশয্ক আেছ
22 েমািচেয় ৈকিছল, “প্রভু পৰেমশ্বেৰ আেপানােলাকৰ ভাই সকলৰ
মাজৰ পৰা েমাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী উৎপন্ন কিৰব আৰু েতওঁ
আেপানােলাকক িয কথা কব, েসই সকেলা কথা আেপানােলােক
শুিনব 23 িকন্তু েসই ভাববাদীৰ কথা িয েকােনা প্রাণীেয় নুশুেন,
েতওঁক িনজৰ েলাকৰ মাজৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হব” 24 ইয়াৰ উপিৰ
চমূেৱল আিদ কিৰ িযমানেবাৰ ভাববাদীেয় কথা কেল, সকেলােৱ এই
সময়ৰ িবষেয়ই ৈক গ’ল 25 আেপানােলাক েসই ভাববাদী সকলৰ
সন্তান আৰু আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ ৈসেত ঈশ্বেৰ কৰা
েসই িবধানৰ উত্তৰািধকাৰী; েতওঁ অব্রাহামক ৈকিছল “েতামাৰ বংশত
পৃিথৱীৰ সকেলা জািতেয় আশীবর্াদ পাব ” 26 আেপানােলাকৰ প্রিত
জনক িনজ দুষ্টতাৰ পৰা ঘূৰাই আশীবর্াদ িদবৈল ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পুত্র
যীচুক প্রথমেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােল

4 অধয্ায়
ইহুদী মহাসভাত িপতৰ আৰু েযাহন

1 িপতৰ আৰু েযাহেন েলাক সকলৰ মাজত কথা ৈক থােকােত
মিন্দৰৰ পুেৰািহত, েসনাপিত আৰু চদূ্দকী সকেল েতওঁেলাকৰ ওচৰত
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আিহ উপিস্থত হল৷ 2 িপতৰ আৰু েযাহেন েলাক সকলক যীচুৰ
িবষেয় িশক্ষা িদয়াত আৰু মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা যীচুৰ পুনৰুত্থান
েহাৱা িবষয়েতা েঘাষণা কিৰ থকাত েতওঁেলাক অিত িবৰক্ত হ’ল
3 েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক ধিৰেল আৰু েতিতয়া সিন্ধয়া
সময় েহাৱা বােব, পাছিদনা পুৱা েনােহাৱাৈলেক কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ
থেল 4 িকন্তু িয সকেল িশক্ষা শুিনিছল, েতওঁেলাকৰ মাজৰ বহুত
মানুেহ িবশ্বাস কিৰেল; েসই িবশ্বাসী সকলৰ সংখয্া িহচাপ কেৰঁােত
প্রায় পঁাচ হাজাৰ েপাৱা গ’ল

5 পাছিদনা ইহুদী সকলৰ অিধকাৰী, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ
অধয্াপক সকল এেকলেগ িযৰূচােলমত িমিলত হ’ল 6 তােত মহা-
পুেৰািহত হানন উপিস্থত আিছল েতওঁৰ বািহেৰও কায়াফা, েযাহন,
আেলকেজন্দাৰ আৰু মহা-পুেৰািহতৰ পিৰয়ালৰ বহুত েলাক উপিস্থত
আিছল 7 েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক মাজত িথয় কৰাই
সুিধেল- “েতামােলােক িক শিক্তেৰ বা িক নােমেৰ এই কাযর্ কিৰছা?”
8 েতিতয়া িপতেৰ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ েতওঁেলাকক কেল-
“েহ েলাক সকলৰ শাসনকতর্ া আৰু পিৰচাৰক সকল, 9আিজ এজন
অসুস্থ মানুহৈল কৰা উপকাৰ েদিখ, েতওঁ িক উপােয়েৰ সুস্থ হ’ল
েসই িবষয় জািনবৰ বােব আেপানােলােক আমাক এই িবষেয় েসাধ-
িবচাৰ কিৰ প্রশ্ন সুিধেছ েনিক? 10 েসয়াই যিদ হয়, আেপানােলাক
আৰু ইস্রােয়লৰ আটাইেলােক ইয়ােক জানক েয, িয যীচু খ্রীষ্টক
আেপানােলােক কু্রচত িদিছল আৰু েতওঁক ঈশ্বেৰ ৈমদামৰ পৰা
তুিলেল আৰু েসই নাচৰতীয়া যীচুৰ নােমেৰ এই বয্িক্ত জন সুস্থ
ৈহ ইয়াত আেপানােলাকৰ আগত িথয় ৈহ আেছ 11 িয িশলক
আেপানােলাকৰ দেৰ ঘৰ সােজাতাই অৱেহলা কিৰেল, েসই যীচু
খ্রীষ্টই ৈহেছ েসই িশল৷ েসই িশলক চুকৰ প্রধান িশল কৰা হ’ল
12 েতওঁৰ বািহেৰ আন কেতা পিৰত্রাণ নাই, িকয়েনা স্বগর্ৰ তলত
আৰু মানুহৰ মাজত যাৰ দ্বাৰা আিম উদ্ধাৰ পাম, এেন আন েকােনা
নাম নাই ” 13 িপতৰ আৰু েযাহনৰ সাহস েদিখ আৰু েতওঁেলাক
িলখা-পঢ়া নজনা েলাক বুিল জািনবৈল েপাৱাত, েতওঁেলােক িবস্ময়
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মািনেল৷ েতওঁেলােক জিনেল েয, িপতৰ আৰু েযাহন যীচুৰ লগত
আিছল 14 েসই সুস্থ েহাৱা েলাক জন েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ
থকা েদিখ, ইহুদী েনতা সকেল িপতৰ আৰু েযাহনৰ িবৰুেদ্ধ এেকা
কব েনাৱািৰেল

15 েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক সভা কক্ষৰ পৰা ওলাই যাবৈল
আজ্ঞা িদেল আৰু িনজৰ মাজেত আেলাচনা কিৰ ক’েল- 16 “এই
েলাক সকলক ৈল িক কৰা যায়? এওঁেলােক েয এক আচিৰত
কাম কিৰেল িযৰূচােলমত থকা সকেলােৱ জািনেছ আৰু আিমও
তাক অস্বীকাৰ কিৰব েনাৱােৰঁা 17 িকন্তু মানুহৰ মাজত েযন
এই কথা িবয়িপ নাযায়, েসই কাৰেণ এওঁেলাকক এই নােমেৰ
আন েলাকৰ আগত েকােনা কথা নকবৈল আিম সাৱধান কিৰ
িদওঁহক” 18 েতিতয়া েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক মািত আিন,
যীচুৰ নােমেৰ েকােনা কথা নকবৈল আৰু উপেদশ িনিদবৈল আজ্ঞা
িদেল 19 িকন্তু িপতৰ আৰু েযাহেন উত্তৰত েতওঁেলাকক ক’েল-
“আেপানােলােকই িবচাৰ কিৰ কওক ‘ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অমানয্ কৰা বা
আেপানােলাকৰ আজ্ঞা পালন কৰা’ ইয়াৰ িভতৰত েকানেটা িবষয়
আিম পালন কৰা উিচত হব? 20 িকয়েনা আিম িযেবাৰ েদিখেলঁা
আৰু শুিনেলা, েসই িবষয়েবাৰ েনােকাৱাৈক থািকব েনাৱােৰঁা”

21 পাছত পুনৰবাৰ সতকর্ কিৰ িপতৰ আৰু েযাহনক যাবৈল এিৰ
িদেল িকয়েনা েতওঁেলােক িপতৰ আৰু েযাহনক শািস্ত িদবৈল এেকা
উপায় নাপােল, ইয়াৰ উপিৰ েতওঁেলােক কৰা কাযর্েবাৰ েদিখ েলাক
সকেল ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ আিছল৷ 22আৰু িয জন েলাক সুস্থ ৈহিছল,
েসই মান্ুহজনৰ বয়স চিল্লশ বছৰৰ েবিচ আিছল

23 িপতৰ আৰু েযাহনক এিৰ িদয়াৰ পাছত, েতওঁেলাক সঙ্গী
সকলৰ ওচৰৈল গ’ল আৰু প্রধান পুেৰািহত, পিৰচাৰক সকেল িয িয
ৈকিছল, েসই সকেলােবাৰ কথা েতওঁেলাকক জনােল 24 এইেবাৰ
কথা শুিন সকেলােৱ এেকলেগ উচ্চস্বেৰ ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ প্রাথর্না
কিৰেল, “প্রভু, আকাশমণ্ডল, পৃিথৱী, সাগৰ আৰু এই সকেলােৰ
মাজত িয িয আেছ, সকেলােৰ সৃষ্টিকতর্ া তুিমেয়ই 25 তুিম েতামাৰ
দাস, আমাৰ িপতৃপুৰুষ দায়ুদৰ মুেখেৰ পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰা এই কথা
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ৈকিছলা,
জািতেবাৰ িকয় কু্রদ্ধ হ’ল?
সকেলা েলােক িকয় অসাৰ িচন্তা কেৰ?
26 ঈশ্বৰ আৰু েতওঁৰ অিভিষক্ত জনৰ* িবৰুেদ্ধ
জগতৰ ৰজা সকল এেকলেগ উিঠেছ,
শাসনকতর্ া সকল একেগাট ৈহেছ†

27 হয়, এই নগৰেত তুিম অিভিষক্ত কৰা েতামাৰ পিবত্র দাস যীচুৰ
িবৰুেদ্ধ েহেৰাদ আৰু পন্তীয় পীলাত; অনা-ইহুদী আৰু ইস্রােয়লী
সকলৰ ৈসেত এেকলগ ৈহিছল 28 েতামাৰ হােতেৰ আৰু েতামাৰ
ইচ্ছাত িয ঘিটব বুিল তুিম পূবর্েত িঠক কিৰিছলা, েসই কাযর্
িসদ্ধ হ’বৈলেক েতওঁেলাক একিত্রত হ’ল 29 েহ প্রভু, এিতয়া
েতওঁেলাকৰ এই ভীিত প্রদশর্ন শুনা! েতামাৰ দাস সকলক েতামাৰ
বাকয্ অিত সাহেসেৰ কবৈল অনুগ্রহ দান কৰা 30 েতামাৰ পিবত্র দাস
যীচুৰ নােমেৰ সুস্থ কিৰবৈল, আচিৰত কাযর্ আৰু িচন েদখুৱাবৈল তুিম
েতামাৰ হাত আগবঢ়াই িদয়া” 31 এেনদেৰ প্রাথর্না কৰাৰ পাছত, িয
ঠাইত েতওঁেলাক েগাট খাই আিছল; েসই ঠাই কঁিপবৈল ধিৰেল আৰু
সকেলােৱ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হ’ল তাৰ পাছত েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ বাকয্ সাহেসেৰ কবৈল ধিৰেল

িবশ্বাসী সকলৰ সহভািগতা
32 িবশ্বাসী সকল মেন-প্রােণ এক ৈহ আিছল েতওঁেলাকৰ

েকােনও িনজৰ সম্পিত্তক িনজৰ বুিল দাবী নকিৰেল, বৰং
েতওঁেলােক আটাই বস্তু উৈমহতীয়াৈক ৰািখেল 33 পঁাচিন সকেল
মহান শিক্তৰ প্রভােৱেৰ প্রভু যীচুৰ পুনৰুত্থানৰ সাক্ষয্ িদেল আৰু
েতওঁেলাক সকেলােৱ মহা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হল 34 েতওঁেলাকৰ মাজত
েকােনা এজনেৰ এেকা অভাৱ নািছল, িকয়েনা িয সকলৰ ঘৰ-বাৰী বা
মািট আিছল, েতওঁেলােক েসইেবাৰ েবিচ েসই সম্পিত্তৰ মূলয্ আিন
পঁাচিন সকলৰ চৰণত ৈথিছল 35পাছত িবশ্বাসী সকলৰ যাৰ েযেনৈক
প্রেয়াজন, েতেনৈক পঁাচিন সকেল সকেলােক ভগাই িদেয়
* 4 অধয্ায়:26 অিভিষক্ত জনৰ খ্রীষ্ট † 4 অধয্ায়:26 গীতমালা 2:1-2 পদ
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36 েযােচফ নামৰ েলবী বংশৰ এজন মানুহ আিছল েতওঁ কুপ্র
দ্বীপৰ পৰা আিহিছল আৰু পঁাচিন সকেল েতওঁক বাণর্ব্বা বুিল
মািতিছল এই নামৰ অথর্ “উৎসাহদাতা” 37 েযােচফৰ এেডাখৰ
মািট আিছল েতওঁ েসই মািট েবিচ েপাৱা ধন পঁাচিন সকলৰ চৰণত
আিন থেল

5 অধয্ায়
অনিনয় আৰু চাফীৰা

1 েতিতয়া অনিনয় নােমেৰ এজন েলাক আৰু েতওঁৰ ভাযর্া চফীৰাই
এেডাখৰ মািট িবক্রী কিৰেল৷ 2 অনিনয়ই েতওঁৰ ভাযর্াৰ জ্ঞাতসােৰই
েসই ধনৰ িকছু অংশ িনজৈল লুকাই ৰািখ, এক অংশ আিন পঁাচিন
সকলৰ চৰণত থেল 3 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁক কেল- “েহ অনিনয়,
পিবত্র আত্মাৰ ওচৰত িমছা মািতবৈল চয়তানক তুিম িকয় েতামাৰ
হৃদয়ত কাযর্ কিৰবৈল িদলা? িকয় তুিম মািট েবছা ধনৰ িকছু অংশ
িনজৈল লুকাই ৰািখলা? 4 েসই মািট েযিতয়া িবক্রী েহাৱা নািছল,
েতিতয়া েসই মািট জােনা েতামােৰই ক্ষমতাৰ অধীনত নািছল? এিতয়া
েবচাৰ পাছেতা তুিমেয়ই েসই ধনৰ গৰাকী নািছলােন? েতেনহেল
এেন কাম কিৰবৈল তুিম েতামাৰ মনত েকেনৈক িঠৰাং কিৰলা? তুিম
মানুহৰ আগত নহয়, ঈশ্বৰৰ আগতেহ িমছা কথা ক’লা” 5 এই কথা
শুনাৰ লেগ লেগ অনিনয়ই মািটত পিৰ প্রাণ তয্াগ কিৰেল িযেবাৰ
মানুেহ এই কথা শুিনেল, েতওঁেলােক বৰ ভয় খােল 6 পাছত
যুৱক সকল আগবািঢ় আিহ েতওঁক কােপােৰেৰ েমিৰয়াই বািহৰৈল
িন ৈমদাম িদেল

7 প্রায় িতিন ঘন্টা মানৰ পাছত, অনিনয়ৰ স্ত্রী চাফীৰা েসই ঠাইৈল
আিহল৷ িকন্তু িক ঘিটল, েসই িবষেয় েতওঁ নাজািনেল 8 িপতেৰ
েতওঁক সুিধেল- “েকাৱােছান, েতামােলােক বাৰু এই মািট ইমান
টকােত েবিচলা েন?” েতিতয়া েতওঁ কেল, “হয় ইমানেত েবচা হল ”
9 েতিতয়া িপতেৰ চাফীৰাক কেল, “প্রভুৰ আত্মাক পৰীক্ষা কিৰবৈল
েতামােলােক েকেনৈক একমত হলা? েচাৱা, িয সকেল েতামাৰ
স্বামীক ৈমদাম িদব ৈগিছল; েতওঁেলাক আিহ দুৱাৰৰ ওচৰ পাইেছিহ,



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 5 অধয্ায়:10 xv পঁাচিন সকলৰ কমর্ 5 অধয্ায়:24

েতওঁেলােক েতামােকা বািহৰৈল ৈল যাব ” 10 েতিতয়াই িপতৰৰ
চৰণত পিৰ চফীৰাই প্রাণ তয্াগ কিৰেল যুৱক সকেল িভতৰৈলআিহ,
চাফীৰােকা মৃত েদিখেল৷ েতিতয়া েতওঁেকা বািহৰৈল িন েতওঁৰ স্বামীৰ
কাষেত ৈমদাম িদেল 11 মণ্ডলীৰ সকেলা েলােক েযিতয়া এই কথা
শুিনেল, েতওঁেলােক অিতশয় ভয় খােল

12 পাছত পঁাচিন সকলৰ দ্বাৰাই মান্ুহৰ মাজত অেনক িচন
আৰু আচিৰত কাযর্ হবৈল ধিৰেল েতওঁেলাক সকেলােৱ চেলামনৰ
বাৰাণ্ডাত েগাট খাইিছল েতওঁেলাকৰ উেদ্দশয্ও এেক আিছল
13 যিদও সকেলােৱ েতওঁেলাকক সমাদৰ কিৰেল, তথািপ আন েলাক
সকেল েতওঁেলাকৰ মাজত েসামাবৈল সাহস নকিৰেল 14 িকন্তু
ইয়াৰ মাজেৰ অেনক পুৰুষ আৰু মিহলাই িবশ্বাস কিৰ প্রভুৰ িবশ্বাসত
েযাগ িদেল 15 ইয়াৰ উপিৰ েলাক সকেল িপতৰ অহা-েযাৱা কেৰঁােত
েতওঁৰ ছঁা েযন েৰাগী সকলৰ গাত পেৰ, এই আশােৰ েৰাগী সকলক
িবচনা আৰু খাটত তুিল বাটৰ কাষত থেলিহ 16 িযৰূচােলমৰ ওচৰ-
পাজৰৰ নগৰৰ পৰা বহু মানুেহ ৰুগীয়া আৰু অশুিচ আত্মাই ধৰা
েলাক সকলক ৈল আিহল আৰু েতওঁেলাকক সুস্থ কৰা হ’ল

17 িকন্তু মহা-পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ লগৰ অথর্াৎ চদূ্দকী দলৰ
েলাক সকল ঈষর্াত জ্বিল উিঠল 18 েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক
ধিৰ আিন ৰাইজৰ কাৰাগাৰত বন্দী কিৰ থেল 19 িকন্তু ৰািত
হলত প্রভুৰ এজন দূত আিহ বন্দীশালৰ দুৱাৰ খুিল েতওঁেলাকক
বািহৰৈল যাব িদ কেল, 20 “েযাৱা, েতামােলােক ৈগ মিন্দৰত িথয়
ৈহ, অনন্ত জীৱনৰ সকেলা কথা েলাক সকলৰ আগত েকাৱাৈগ”
21আজ্ঞা অনুসােৰ েতওঁেলােক ৰািতপুৱােত মিন্দৰত েসামাই উপেদশ
িদেল আনফােল মহা-পুেৰািহত আৰু েতওঁৰ সংগী সকেল আিহ
ইস্রােয়লী সকলৰ েজষ্ঠ েলাকৰ এক মহাসভা মািতেল আৰু পঁাচিন
সকলক বন্দীশালৰ পৰা আিনবৈল মানুহ পঠােল 22 িকন্তু েসই
িবষয়া সকেল বন্দীশালৈল ৈগ েতওঁেলাকক েদখা নাপােল আৰু
উভিত আিহ ক’েল, 23 “আিম বন্দীশালৰ দ্ুৱাৰ টানৈক বািন্ধ েথাৱা
েদিখেলঁা আৰু ৰখীয়ােবােৰও দুৱাৰত িথয় ৈহ আেছ; িকন্তু দুৱাৰ
খুিল িভতৰত েতওঁেলাকক েদখা নাপােলঁা ” 24 এই কথা শুিন
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মিন্দৰৰ েসনািধপিত আৰু প্রধান পুেৰািহত সকেল ইয়াৰ পিৰণিত
িক হব বুিল ভািব হতবুিদ্ধ হ’ল 25 েতেনেত েকােনাবা এজেন
আিহ জনােল েয, “আেপানােলােক িয সকল মান্ুহক বন্দীশালত
ৈথিছল, েসই মানুহেবােৰ মিন্দৰত িথয় ৈহ েলাক সকলক উপেদশ
িদ আেছ ” 26 েতিতয়া েসনাপিত জেন েতওঁৰ েলাক সকলৰ ৈসেত
েসই ঠাইৈল ৈগ পঁাচিন সকলক ৈল আেহ তােত মানুহেবােৰ পাথৰ
মািৰব পােৰ বুিল ভয় খাই েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক েকােনা েবয়া
বয্ৱহাৰ নকিৰেল 27 পাছত েতওঁেলাকক আিন সভাত উপিস্থত
কেৰঁােত, মহা-পুেৰািহেত েতওঁেলাকক প্রশ্ন কিৰেল, 28 “এই নােমেৰ
উপেদশ িনিদবৈলআিম েতামােলাকক কেঠাৰ আজ্ঞা িদিছেলঁা; তথািপ
েতামােলােক িনজৰ িশক্ষােৰ িযৰূচােলম পূণর্ কিৰছা আৰু েসই মানুহৰ
ৰক্তপাতৰ বােব আমাক েদাষী কিৰব িবচািৰছা ” 29 েতিতয়া িপতৰ
আৰু আন পঁাচিন সকেল উত্তৰ িদ কেল, “আিম মানুহৰ নহয়,
ঈশ্বৰৰেহ আজ্ঞা মনা উিচত 30 িয জনক আেপানােলােক কাঠত
*ওেলামাই হতয্া কিৰেল, আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বেৰ েসই জন
যীচুক মৃতুয্ৰ পৰা জীয়ােল 31 েসই যীচুক ঈশ্বেৰ ৰজা আৰু ত্রাণকতর্ া
িহচােপ িনজৰ েসঁা হােত বহুৱাই উন্নত কিৰেল, যােত ইস্রােয়লী সকেল
মন-পালটন কেৰ আৰু যীচুেৱ েযন েতওঁেলাকৰ পাপ ক্ষমা কিৰব
পােৰ 32 এই কথাৰ আিম সাক্ষী আেছঁা আৰু িয সকল ঈশ্বৰৰ
বাধয্ হয়, ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িয পিবত্র আত্মা িদেছ, েসই পিবত্র
আত্মাও ইয়াৰ সাক্ষী ” 33 এই কথা শুিন মহাসভাৰ সভয্সকল খঙত
জ্বিল উিঠল আৰু পঁাচিন সকলক বধ কিৰবৈল িবচািৰেল 34 িকন্তু
েতিতয়া গমলীেয়ল নামৰ এজন ফৰীচী, িয জন সকেলা মানুহেৰ
সন্মািনত িবধানৰ এজন অধয্াপক, েতওঁ িথয় হ’ল আৰু পঁাচিন
সকলক অলপ সময়ৰ কাৰেণ বািহৰৈল িনবৰ বােব িনেদর্ শ িদেল
35 তাৰ পাছত েতওঁ ক’েল, “েহ ইস্রােয়লী সকল, এই েলাক সকলক
ৈল আেপানােলােক িয কিৰবৈল ৈগেছ, েসই িবষেয় সাৱধান হওক
36 িকয়েনা িকছুিদনৰ আেগেয় থুদা নামৰ এজেন আিহ, িনজেক বৰ
এজন বুিল দাবী কিৰিছলআৰু কম-েবিচ পিৰমােণ প্রায় চািৰ শ মানুেহ
* 5 অধয্ায়:30 কাঠত কু্রচ
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থুদাৰ লগ ৈহিছল েতওঁক বধ কৰা হ’লআৰু েতওঁৰ অনুগামীেবাৰও
িসচঁিৰত ৈহ েকােনা িচন-চাব েনােহাৱা হ’ল 37 এই মানুহ জনৰ
পাছত, েলাক িপয়লৰ সময়ত িযহূদা নামৰ গালীলীয়া এজন ওলাল
আৰু েতওঁ ভােলমান মানুহক িনজৰ ফালৈল আিনেল; েতেৱঁা িনহত
েহাৱাত েতওঁৰ অনুগামী সকেলা িছন্ন-িভন্ন ৈহ গ’ল

38এিতয়া মই আেপানােলাকক কওঁ, এই েলাক সকলৰ পৰা দূৈৰত
থাকক আৰু েতওঁেলাকক এিৰ িদয়ক; িকয়েনা এই পিৰকল্পনা বা
কমর্ যিদ মানুহৰ পৰা হয়, েতেনহেল ই বয্থর্ হব৷ 39 িকন্তু যিদেহ
ঈশ্বৰৰ পৰা হয়, েতেনহেল আেপানােলােক েতওঁেলাকক বন্ধ কিৰব
েনাৱািৰব হয়েতা েদিখব েয, আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধই যুদ্ধ
কিৰেছ ” েতিতয়া, েতওঁেলােক এই পৰামশর্ গ্রহন কিৰেল 40 তাৰ
পাছত েতওঁেলােক পঁাচিন সকলক িভতৰৈল মািতআিন েকাবাই, যীচুৰ
নােমেৰ েকােনা কথা নকবৈল আেদশ িদ যাবৈল িদেল 41 পঁাচিন
সকেল যীচুৰ নামত অপমান েপাৱাৰ েযাগয্ েহাৱাৰ কাৰেণ আনিন্দত
ৈহ মহাসভাৰ পৰা গুিছ গল 42 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলােক প্রিতিদেন
মিন্দৰত আৰু সকেলা ঘৰেত ৈগ িশক্ষা িদবৈল ধিৰেল আৰু যীচুেৱই
েয খ্রীষ্ট এই কথা প্রচাৰ কিৰ থািকল

6 অধয্ায়
সাত জন পিৰচাৰকক িনযুক্ত কৰা

1 েসই সময়ত িশষয্ সকলৰ সংখয্া িদেন িদেন বৃিদ্ধ ৈহ আিছল
গ্রীকভাষী ইহুদী সকেল স্থানীয় ইব্রী ভাষী ইহুদী সকলৰ িবৰুেদ্ধ
অিভেযাগ আিনেল েয, খাদয্ িবতৰণৰ সময়ত প্রিতিদেন েতওঁেলাকৰ
িবধৱা সকলক অৱেহলা কৰা ৈহেছ

2 েতিতয়া বাৰ জন পঁাচিনেয় সকেলা িশষয্েক মািত আিন কেল-
“আমাৰ কাৰেণ ঈশ্বৰৰ বাকয্ অৱেহলা কিৰ েভাজনৰ পিৰচযর্া কৰা
কামত লািগ থকা সিঠক কাযর্ েহাৱা নাই 3 এই কাৰেণ েহ ভাই
সকল, আেপানােলােক িনজৰ মাজৰ পৰা সাত জন সুখয্ািত সম্পন্ন
আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্, জ্ঞানী েলাকক বািছ লওঁক আিম
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েতওঁেলাকৰ ওপৰত এই কামৰ ভাৰ িদম 4 ইয়াৰ পাছত আিম প্রাথর্না
আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ পিৰচযর্াত সদায় লািগ থািকব পািৰম ”

5 েতওঁেলাকৰ এই প্রস্তাৱ শুিন সকেলােৱ সেন্তাষ পােল অ◌াৰু
েতওঁেলােক েতিতয়া এই েলাক সকলক মেনানীত কিৰেল - িস্তফান,
েতওঁ িবশ্বাসী আৰু পিবত্র আত্মােৰ পূণর্ আিছল; িফিলপ, প্রখৰ,
িনকানৰ, তীেমান, পাির্মনা আৰু আিন্তয়িখয়াৰ িনকলায় এই বয্িক্ত
জেন ইহুদী ধমর্ গ্রহণ কিৰিছল 6 িবশ্বাসী সকেল এই সাত জন
েলাকক পঁাচিন সকলৰ আগৈল আিনেল আৰু পঁাচিন সকেল প্রাথর্না
কিৰ েতওঁেলাকৰ ওপৰত হাত িদেল

7 তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ বাকয্ েচৗিদেশ িবয়িপ গল আৰু িশষয্ সকলৰ
সংখয্া িযৰূচােলমত দ্রুতগিতত বৃিদ্ধ পাবৈল ধিৰেল ইয়াৰ উপিৰ
ইহুদী পুেৰািহত সকলৰ মাজৰ অেনেক খ্রীষ্টীয় িবশ্বাসৰ অনুগামী ৈহ
শৰণ লেল

িস্তফানক ধিৰ মহাসভাৈল অনা
8 িস্তফােন ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ আৰু শিক্তেৰ পিৰপূণর্ ৈহ েলাক

সকলৰ মাজত বহু অেলৗিকক আৰু আচিৰত কাযর্ কিৰবৈল ধিৰেল
9 িকন্তু িলবত্তীর্ন নামৰ সমাজৰ েকইজনমান বয্িক্তৰ লগেত কুৰীণীয়,
আেলকেজিন্দ্রয়া, িকিলিকয়া আৰু এিচয়া, এই ঠাই সমূহৰ পৰা
অহা িকছুমান বয্িক্তেয় িস্তফানৰ ৈসেত তকর্ কিৰেল * 10 িকন্তু
িস্তফােন িয জ্ঞান আৰু আত্মােৰ কথা কেল, েসই কথাক েতওঁেলােক
প্রিতেৰাধ কিৰব েনাৱািৰেল 11 েতিতয়া েতওঁেলােক িকছুেলাকক
গুপুেত উচটাই এই বুিল কবৈল িদেল েয, “আিম শুিনেছঁা িস্তফােন
েমািচ আৰু ঈশ্বৰক িনন্দা কিৰেছ ” 12 এেনদেৰ েতওঁেলােক
জনসাধাৰণ, পিৰচাৰক আৰু িবধানৰ অধয্াপক সকলক উেত্তিজত
কিৰ তুিলেল আৰু েতওঁেলােক িস্তফানক ধিৰ মহাসভাৈল আিনেল
13 েতওঁেলােক িমছা সাক্ষী িদ িথয় কৰােল আৰু ক’েল, “এই
মানুহ জেন পিবত্র স্থান আৰু িবধানৰ িবৰুেদ্ধ কথা কবৈল েনেৰ
* 6 অধয্ায়:9 িলবত্তীর্ন ৈহেছ ইহুদী েলাক িয সকেল এটা নাম-ঘৰত েগাট খায়
েতওঁেলাক আেগেয় দাস আিছল, িকন্তু মুক্ত কৰা ৈহিছল অেনকৰ মেত এওঁেলাক পূেবর্
েৰামীয় আিছল
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14 িকয়েনা আিম েতওঁক েকাৱা শুিনেছা েয, এই নাচৰতীয়া যীচুেৱ এই
ঠাই নষ্ট কিৰব আৰু েমািচেয় আমাক িদয়া িবধানও সলিন কিৰব ”
15 েতিতয়া সভাত বহা সকেলােৱ েতওঁৈল এেকথেৰ চাই থািকল আৰু
িস্তফানৰ মুখ স্বগর্ৰ দূতৰ মুখৰ িনিচনা েদিখেল

7 অধয্ায়
1 েতিতয়া মহা-পুেৰািহেত িস্তফানক সুিধেল- “এইেবাৰ কথা সঁচা

েনিক?” 2 িস্তফােন ক’েল- “েহ ভাই সকল আৰু িপতৃ সকল,
েমাৰ কথা শুনক আমাৰ পূবর্-পুৰুষ অব্রাহাম হােৰাণত বসবাস
কৰাৰ আেগেয় েযিতয়া েমেচাপেতিময়াত আিছল, েসই সময়ত
েগৗৰৱময় ঈশ্বেৰ েতওঁক েদখা িদ ক’েল- 3 “তুিম েতামাৰ েদশ
আৰু জ্ঞািত-কুটুম্বক এিৰ, মই িয েদশ েতামাক েদখুৱাম, েসই
েদশৈল েযাৱা ” 4 েতিতয়া েতওঁ কলিদয়া সকলৰ েদশ এিৰ হােৰাণ
নগৰৈল আিহ বসিত কিৰেল পাছত েতওঁৰ িপতৃৰ মৃতুয্ েহাৱাত
আেপানােলােক এিতয়া বসিত কৰা এই েদশৈল ঈশ্বেৰ েসই ঠাইৰ
পৰা েতওঁক আিনেল 5 িনজৰ অিধকাৰৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েতওঁক
এেকােক িনিদেল; এেন িক এেখাজ মািটও িনিদেল িকন্তু েতওঁক
আৰু েতওঁৰ ভাবীবংশৰ অিধকাৰৰ অেথর্ ঈশ্বেৰ এই েদশ িদব বুিল
প্রিতজ্ঞা কিৰেল; যিদও অব্রাহামৰ েসই সময়ৈলেক েকােনা সন্তান
নািছল 6 ঈশ্বেৰ েতওঁক এইদেৰ ৈকিছল, “েতামাৰ বংশধৰ সকেল
িবেদশত প্রৱাস কিৰব৷ েসই েদশৰ মানুেহ েতওঁেলাকক চািৰ শ বছৰ
ধিৰ দাসত্বৰ বন্ধনত ৰািখব আৰু অতয্াচাৰ কিৰব ” 7 ঈশ্বেৰ ইয়ােকা
কেল, “েতওঁেলােক িয জািতৰ দাসত্ব খািটব, মই েসই জািতৰ েসাধ-
িবচাৰ কিৰম; তাৰ পাছত েতওঁেলােক ওলাই আিহ এই ঠাইেত েমাৰ
েসৱা উপাসনা কিৰব ” 8 ইয়াৰ পাছত ঈশ্বেৰ অব্রাহামক চুন্নৎ কৰাৰ
িবধান িদেল েসেয়েহ, অব্রাহােম িনজৰ পুত্র ইচহাক জন্ম েহাৱাত,
আঠ িদনৰ িদনা েতওঁৰ চুন্নৎ কৰােল পাছত ইচহাকৰ পুত্র যােকাব
আৰু যােকাবৰ পুত্র বাৰ জন েগাষ্ঠীৰ িপতৃকুল হ’ল

9 পাছত েসই িপতৃকুল সকল েযােচফৰ প্রিত ঈষর্ািন্বত ৈহ েতওঁক
িমচৰ েদশৈল েবিচেল, িকন্তু ঈশ্বৰ েতওঁৰ সঙ্গী আিছল 10 সকেলা
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েক্লশৰ পৰা ঈশ্বেৰ উদ্ধাৰ কিৰ েতওঁক িমচৰ েদশৰ ৰজা েফৗৰেণৰ
সাক্ষােত অনুগ্রহ আৰু জ্ঞান দান কিৰেল তােত ফেৰৗেণ েতওঁক
িমচৰ েদশৰ আৰু িনজ গৃহৰ অিধকাৰী পািতেল 11 েগােটই িমচৰ
আৰু কনান েদশত ভীষণ আকাল েহাৱাত, মহােক্লশ হ’ল আৰু
আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকলৰ খাদয্ বস্তুৰ অভাৱ হ’ল 12 িকন্তু যােকােব
িমচৰ েদশত শসয্ থকাৰ বাতর্ া পাই, প্রথমেত আমাৰ িপতৃপুৰুষ
সকলক তাৈল পঠােল 13 িদ্বতীয় বাৰ েযাৱাত েযােচেফ ককােয়ক
সকলৰ ওচৰত িনজৰ পিৰচয় িদেল আৰু েফৗৰেণও েযােচফৰ
পিৰয়ালৰ িবষেয় জ্ঞাত হ’ল

14 েতিতয়া েযােচেফ েতওঁৰ ককােয়ক সকলক িপতৃ যােকাব
আৰু জ্ঞািত-কুতুম্ব সকলক িমচৰ েদশৈল আিনবৈল উভটাই পঠােল;
েতওঁেলাক মুঠ পয়সত্তৰ জন আিছল 15 তােত যােকাব িমচৰ
েদশৈল গ’ল েসই ঠাইেত েতওঁৰ আৰু আমাৰ িপতৃপুৰুষ সকেলা
মিৰল 16 েতওঁেলাকৰ েদহ িচিখমৈল িন ৈমদাম িদয়া হ’ল; েসই
ৈমদাম অব্রাহােম িচিখমত হেমাৰৰ পুেতকহঁতৰ পৰা ধন িদ িকিনিছল
17 ঈশ্বেৰ অব্রাহামৰ আগত শপত কিৰ িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল, েসই
প্রিতজ্ঞা পূণর্ েহাৱাৰ সময় ওচৰ েহাৱাত; িমচৰত েতওঁৰ েলাক সকল
বৃিদ্ধ পাই িবস্তািৰত হল 18 তাৰ পাছত িমচৰত আন এজন ৰজা
আিহল েতওঁ েযােচফৰ সম্বেন্ধ নাজািনিছল 19 েসই জন ৰজাই
আমাৰ জািতৰ েলাক সকলক প্রৱঞ্চনা কিৰ আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ
প্রিত কু-বয্ৱহাৰ কিৰেল এেন িক িশশুেবাৰ জীয়াই নাথািকবৈল
েতওঁেলাকৰ নৱজাত েকচঁুৱােবাৰ বািহৰত েপলাই িদবৈল িদেল
20 েসই সময়েত েমািচৰ জন্ম হ’ল েতওঁ ঈশ্ৱৰৰ দৃষ্টিত অিত সুন্দৰ
আিছল৷ িতিন মাহৈলেক েতওঁ িপতৃৰ গৃহত প্রিতপািলত ৈহিছল
21 পাছত েতওঁক বািহৰৈল েপলাই িদয়াত, েফৗৰণৰ জীেয়েক েতওঁক
তুিল িন িনজৰ পুত্র স্বৰূেপ প্রিতপালন কিৰেল 22 েমািচ িমচৰীয়া
সকলৰ সকেলা িবদয্াত িশিক্ষত ৈহ উিঠল বাকয্ আৰু কাযর্ত
েতওঁ মহা-ক্ষমতাশালী হল 23 েযিতয়া েমািচৰ বয়স প্রায় চিল্লশ
বছৰ, েতিতয়া েতওঁ িনজৰ ইস্রােয়লী ভাই সকলক চাবৈল মন
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কিৰেল 24 এজন ইস্রােয়লী েলাকক অনয্ায় বয্ৱহাৰ কৰা েদিখ,
েমািচেয় ইস্রােয়লী জনৰ পক্ষক সমথর্ন কিৰেল আৰু িমচৰীয়া জনক
প্রহাৰ কিৰ েসই অনয্ায় বয্ৱহাৰৰ প্রিতকাৰ কিৰেল 25 েমািচেয়
ভািৱিছল েয, েতওঁৰ স্বজাতীয় ভাই সকেল হয়েতা বুিজব ঈশ্বেৰ েয
েতওঁৰ হতুৱাই েতওঁেলাকক মুক্ত কিৰব িকন্তু েতওঁেলােক নুবুিজেল
26 পাছিদনা খন দুজন ইস্রােয়লীেয় িনজৰ মাজত েযিতয়া কািজয়া
কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁ ওচৰৈল ৈগ েতওঁেলাকক িমলন কিৰবৰ
কাৰেণ কেল, ‘েহ েলাক সকল, েতামােলাক পৰস্পেৰ ভাই ৈহ,
ইজেন িসজনৰ প্রিত িকয় অনয্ায় বয্ৱহাৰ কিৰছা?’ 27 িকন্তু িয জেন
িনজৰ িনকটৱতীর্জনক অনয্ায় বয্ৱহাৰ কিৰিছল, েতওঁ েমািচক েঠলা
মািৰ আতৰাই কেল ‘আমাৰ ওপৰত েকােন েতামাক শাসনকতর্ া আৰু
িবচাৰক পািতেল? 28 কািল েযেনৈক িমচৰীয়া জনক বধ কিৰলা,
েতেনৈক েমােকা বধ কিৰব েখাজা েন?’ 29 এই কথা শুিন েমািচ
িমিদয়ন েদশৈল পলাই ৈগ তাত প্রবাসী ৰূেপ থািকলআৰু েসই ঠাইেত
েতওঁৰ দুজন পুত্রৰ জন্ম হ’ল 30 এেনদেৰ চিল্লশ বছৰ পূণর্ হ’ল
চীনয় পবর্তৰ ওচৰৰ অৰণয্ত এক জ্বলন্ত েজােপাহাৰ িশখাৰ মাজত
ঈশ্বৰৰ দূেত েতওঁক দশর্ন িদেল 31 এই দশর্ন েদিখ েমািচ আচিৰত
হ’ল আৰু ভালদেৰ চাবৈল েযিতয়া ওচৰ চািপ গ’ল, েতিতয়া প্রভুৰ
এই বাণী শুিনেল- 32 ‘মই েতামাৰ িপতৃপুৰুষ সকলৰ ঈশ্বৰ; অব্রাহাম,
ইচহাক আৰু যােকাবৰ ঈশ্বৰ ’ েমািচ ভয়েত কঁিপবৈল ধিৰেল আৰু
েসই জলন্ত েজােপাহােটা চাবৈলও সাহস নকিৰেল 33পাছত প্রভুেৱ
েতওঁক কেল, ‘েতামাৰ ভিৰৰ পৰা পাদুকা েসােলােকাৱা িকয়েনা িয
ঠাইত তুিম িথয় ৈহ আছা, েসেয় পিবত্র ভূিম 34 িমচৰ েদশত থকা
েমাৰ মানুহেবাৰৰ দুৰৱস্থা মই িনশ্চয়ৈক েদিখেছঁা আৰু েতওঁেলাকৰ
আতর্ নাদও শুিনেছা েসেয়েহ েতওঁেলাকক উদ্ধাৰ কিৰবৈল মই নািম
আিহেলঁা এিতয়া আহা, মই েতামাক িমচৰ েদশৈল পঠাওঁ ’

35 এই জেনই েসই েমািচ, িয জনক েতওঁেলােক প্রতয্াখান কিৰ
ৈকিছল, ‘েকােন েতামাক এজন শাসনকতর্ া আৰু িবচাৰক পািতেল?’
েতেৱঁই েসই জন, িয জনক ঈশ্বেৰ শাসনকতর্ া আৰু উদ্ধাৰকত্তর্ া
স্বৰূেপ স্বগর্ৰ দূতৰ দ্বাৰা েজােপাহাৰ মাজত েদখা িদ পঠাই িদেল
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36 েমািচেয় িমচৰ েদশত, েলািহত সাগৰত আৰু মৰুভুিমৰ মাজত
চিল্লশ বছৰৈলেক নানা অদু্ভত লক্ষণ আৰু আচিৰত িচন েদখুৱাই
েতওঁেলাকক িমচৰৰ পৰা বািহৰ কিৰ আিনেল 37এই জন েমািচেয়ই
ইস্রােয়লী ভাই সকলক ৈকিছল, “ঈশ্বেৰ েতামােলাকৰ মাজৰ পৰা
েমাৰ িনিচনা এজন ভাববাদী উৎপন্ন কিৰব”

38 েতেৱঁই মৰুপ্রান্তত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ ৈসেত এক
সহভাগীতাত আিছল৷ চীনয় পবর্তত স্বগর্ৰ দূেত েতওঁৰ ৈসেতই কথা
ৈকিছল আৰু েতেৱঁই আমাক জনাবৈল জীৱনময় বাকয্ পাইিছল
39 এই জেন আমাৰ ওপৰ-িপতৃ, িয জনৰ কথা আমাৰ পূবর্-পুৰুষ
সকেল মািনবৈল অসন্মত ৈহ, েতওঁক অগ্রাহয্ কিৰিছল আৰু িমচৰ
েদশৈল উভিত যাবৈল মনস্থ কিৰিছল 40 েসই সময়ত েতওঁেলােক
হােৰাণক কেল, “েমািচেয় আমাক িমচৰ েদশৰ পৰা বািহৰ কিৰ
আিনেল; িকন্তু েতওঁৰ িক হ’ল আিম তাক নাজেনা গিতেক,
আমাক বাট েদখুৱাই িনবৈল েদৱতােবাৰৰ মূির্ত সািজ িদয়ক ”
41 েতিতয়া েতওঁেলােক এটা দামুিৰৰ মূির্ত সািজেল আৰু েসই মূির্তৰ
আগত বিলদান উৎসগর্ কিৰেল েতওঁেলােক িনজ হােতেৰ কৰা
কাযর্ত আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল 42 েতওঁেলাকৰ এই কাযর্ েদিখ
ঈশ্বৰ েতওঁেলাকৰ িবমুখ হ’ল; ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক আকাশৰ গ্রহ,
তৰােবাৰক পূজা কিৰবৈল এিৰ িদেল; ভাববাদী সকলৰ পুস্তকত
এইদেৰ িলখা আেছ,
“েহ ইস্রােয়ল জািত, েতামােলােক চিল্লশ বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তত
েমাৰ কাৰেণ পশু বিল আৰু ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰিছলা েন?
43 েতামােলােক েমালকৰ তমু্ব আৰু িৰফন েদৱতাৰ তৰাৰ
মূির্তেবাৰ পূজা কিৰবৈল সািজলা,
আৰু েসইেবাৰকেহ েতামােলােক গ্রহণ কিৰলা
েসেয়েহ মই েতামােলাকক বািবল েদশৰ ফােল ৈল যাম ”*
44 মৰুপ্রান্তত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ ওচৰত সাক্ষয্-তমু্ব আিছল
ঈশ্বেৰ েমািচক িয দেৰআজ্ঞা িদিছলআৰু েমািচেয় িয আির্হ েদিখিছল,

* 7 অধয্ায়:43 আেমাচ 5:25-27
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েসই আির্হেত এই তমু্ব ৈতয়াৰ ৈহিছল 45 পৰৱতীর্কালত আমাৰ
পূবর্-পুৰুষ সকেল িযেহাচুৱােৰ ৈসেত েসই তমু্ব কিঢ়য়াই এই ঠাইৈল
আিনিছল েসই সময়ত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ সনু্মখৰ পৰা ঈশ্বেৰ
অনয্ জািতেবাৰক েখদাই িদয়াত েতওঁেলােক প্রেৱশ কিৰ এই ঠাই
অিধকাৰ কিৰেল েসই তমু্ব দায়ুদৰ িদনৈলেক এই ঠাইত আিছল
46 দায়ুেদ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অনুগ্রহ পাই যােকাবৰ ঈশ্বৰ থািকবৰ কাৰেণ
এিট আবাস বনাবৈল প্রাথর্না কিৰেল 47 িকন্তু চেলামেনেহ েতওঁৈল
এটা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰেল 48 িকন্তু সেবর্াপিৰজনা হােতেৰ সজা
গৃহেবাৰত নাথােক; এই িবষেয় ভাববাদীেয় ৈকিছল,
49 “প্রভুেৱ ৈকেছ,
স্বগর্ েমাৰ িসংহাসন,
আৰু পৃিথৱী েমাৰ ভিৰ-পীৰা;
েমাৰ কাৰেণ তুিম েকেনকুৱা গৃহ িনম্মর্াণ কিৰবা?
নাইবা, েমাৰ িজৰিণ েলাৱা ঠােয়ই বা কত?
50 েমাৰ হােত জােনা এই আটাইেবাৰ স্রজা নাই?”†

51 েহ ঠৰ-িডঙীয়া েলাক সকল, ‡হৃদয় আৰু কাণৰ চুন্নৎ
েনােহাৱা েলাক, আেপানােলােক সদায় পিবত্র আত্মাৰ প্রিতেৰাধ
কেৰ; পূবর্-পুৰুষ সকেল েযেনদেৰ কিৰিছল, আেপানােলােক
েসইদেৰই কিৰেছ 52 এেন েকােনাবা ভাববাদী আিছল েন, িয
জনক আেপানােলাকৰ পূবর্পুৰুষ সকেল িনযর্াতন কৰা নািছল? িয
সকল ভাববাদীেয় ধাির্মক জনৰ আগমণৰ কথা আেগেয় ৈকিছেল,
েসই ভাববাদী সকলেকা েতওঁেলােক হতয্া কিৰেল আৰু এিতয়া
আেপানােলােক েসই ধাির্মক জনেকা শত্রুৰ হাতত েশাধাই িদ হতয্া
কৰােল 53স্বগর্ৰ দূতেবাৰৰ মাধয্েমিদ আেপানােলােক িবধান পােয়া,
েসই িবধান পালন নকিৰেল ”

িস্তফানৰ মৃতুয্
† 7 অধয্ায়:50 িযচয়া66:1-2 ‡ 7 অধয্ায়:51 অথর্াৎ ঈশ্বৰক হৃদয় িনিদয়া আৰু
েতওঁৰ কথা নুশুনা
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54 এইেবাৰ কথা শুিন মহাসভাৰ সদসয্ সকলৰ হৃদয় িস্তফানৰ
প্রিত খঙত জ্বিল উিঠল আৰু িনজৰ দঁাত কৰিচেল 55 িকন্তু
েতওঁ পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ ৈহ, স্বগর্ৰ ফালৈল এেকথেৰ চাই
ঈশ্বৰৰ মিহমা েদিখেল; েতওঁ যীচুক ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল িথয় ৈহ থকা
েদিখেল 56 িস্তফােন ক’েল, “চাওক, মই স্বগর্ৰ দুৱাৰ মুকিল েহাৱা
আৰু মানুহৰ পুত্রক ঈশ্বৰৰ েসঁাফােল িথয় ৈহ থকা েদিখেছঁা ”
57 েতিতয়া মহাসভাৰ সদসয্ সকেল িনজৰ কাণত েসাপা িদ বৰ
মােতেৰ িচঞিৰ উিঠল আৰু সকেলােৱ এেকলেগ েতওঁৰ ফােল েচাচঁা
লেল 58 পাছত েতওঁক ধিৰ নগৰৰ বািহৰৈল উিলয়াই আিন িশল
দিলয়াবৈল ধিৰেল সাক্ষীেবােৰ িনজৰ িনজৰ কােপাৰেবাৰ েচৗল
নামৰ এজন েডকাৰ ভিৰৰ কাষত থেল 59 েতওঁেলােক িস্তফানক
িশল দিলয়াই থােকােত, েতওঁ প্রভুক স্মৰণ কিৰ কেল, “েহ প্রভু যীচু,
েমাৰ আত্মা গ্রহণ কৰক ” 60 পাছত েতওঁ আঁঠুকািঢ় বৰ মােতেৰ
কেল, “েহ প্রভু, এওঁেলাকৰ িবৰুেদ্ধ এই পাপ গণয্ নকিৰব ” ইয়ােক
ৈক েতওঁ ঢিল পিৰল আৰু মহা-িনদ্রা গ’ল

চমৰীয়াত িফিলপৰ প্রচাৰ
1 িস্তফানক বধ কৰা কথাত েচৗলেৰা সন্মিত আিছল
েসই সময়ত িযৰূচােলমত থকা মণ্ডলীৰ িবৰুেদ্ধ বৰ তাড়না ৈহিছল

আৰু পঁাচিন সকলৰ বািহেৰ আন িবশ্বাসী সকল সমগ্র িযহূদা আৰু
চমৰীয়া েদশৰ ঠােয় ঠােয় িসচঁিৰত ৈহ গ’ল 2 ভক্ত েলাক সকেল
িস্তফানক ৈমদাম িদেল আৰু েতওঁৰ কাৰেণ বৰৈক ক্রন্দন কিৰেল
3 িকন্তু েচৗেল ঘেৰ ঘেৰ ৈগ পুৰুষ আৰু মিহলাক বেলেৰ ধিৰ আিন
বন্দীশালত ৈথ মণ্ডলীত উৎপাত কিৰব ধিৰেল

4 িকন্তু, িয সকল িবশ্বাসী িসচঁিৰত ৈহ গ’ল, েতওঁেলােক সকেলা
ঠাইেত শুভবাতর্ াৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰেল 5 িফিলেপ চমৰীয়া নগৰৈল
ৈগ খ্রীষ্টৰ কথা েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল 6 তােত িফিলেপ কৰা
আচিৰত কমর্েবাৰ শুিন আৰু েদিখ েলাক সকেল একান্ত মেনেৰ
েতওঁৰ কথা শুিনব ধিৰেল 7 িকয়েনা অশুিচ আত্মাই ধৰা অেনক
মানুহৰ পৰা ভূতেবােৰ আটাহ পািৰ ওলাই গল; বহুেতা পক্ষাঘাত েৰাগী
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আৰু েখাৰা েলাক সকলক সুস্থ কৰা হল 8 তােত েসই নগৰত মহা
আনন্দ হ’ল

9 েসই নগৰেত আেগেয় মায়াকম্মর্ অভয্াস কৰা িচেমান নােমেৰ
এজন মানুহ আিছল েসই মানুহ জেন চমৰীয়া বাসীৰ আগত িনজেক
বৰ এজন েলাক বুিল দাবী কিৰ চমক লগাইিছল 10 সৰুৰ পৰা
ডাঙৰৈলেক সকেলা চমৰীয়া বাসীেয় েতওঁৰ কথাত মেনােযাগ িদিছল;
েতওঁেলােক ৈকিছল, “এই জন ঈশ্বৰৰ মহান শিক্তশালী বয্িক্ত”
11 েতওঁ ভােলমান িদন ধিৰ মায়াকম্মর্েৰ চমক েদখুৱাৰ কাৰেণ
মানুহেবােৰ েতওঁক মািনিছল 12 িকন্তু িফিলেপ ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ
শুভবাতর্ া েঘাষণা কৰাত েতওঁেলােক িবশ্বাস কিৰেল আৰু িবশ্বাস কৰা
সকেলা পুৰুষ আৰু মিহলাক যীচু খ্রীষ্টৰ নামত বািপ্তস্ম িদয়া হ’ল
13 পাছত েসই িচেমােন িনেজও িবশ্বাস কিৰ বািপ্তস্ম ল’েল; তাৰ
পাছত েতওঁ িফিলপৰ লগত থািক আচিৰত িচন আৰু কাযর্েবাৰ িসদ্ধ
েহাৱা েদিখ িবস্ময় মািনেল

14 চমৰীয়া বাসীেয় এেনদেৰ ঈশ্বৰৰ বাকয্ গ্রহণ কৰা শুিন
িযৰূচােলমত থকা পঁাচিন সকেল িপতৰ আৰু েযাহনক েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈল পিঠয়াই িদেল 15 িপতৰ আৰু েযাহেন েসই ঠাইৈল আিহ
তাত থকা েলাক সকেল েযন পিবত্র আত্মা পায়, তাৰ বােব প্রাথর্না
কিৰেল 16 িকয়েনা েতিতয়াৈলেক েতওঁেলাকৰ ওপৰত পিবত্র আত্মা
অহা নািছল; েকৱল েতওঁেলাকক প্রভু যীচুৰ নামত বািপ্তস্মেহ িদয়া
ৈহিছল৷ 17 পাছত পঁাচিন সকেল েলাক সকলৰ ওপৰত হাত থেল
আৰু েতওঁেলােক েতিতয়া পিবত্র আত্মা পােল

18 িচেমােন েযিতয়া েদিখেল েয পঁাচিন সকেল হাত িদয়াত পিবত্র
আত্মা দান কৰা ৈহেছ, েতিতয়া েতওঁ পঁাচিন সকলক ধন যািচ কেল,
19 “এই শিক্ত েমােকা িদয়ক, মেয়া েযন িয জনৰ ওপৰেত হাত
ৰােখা, েতওঁ েযন পিবত্র আত্মা পায় ”

20 িকন্তু িপতেৰ িচেমানক ক’েল, “তুিম আৰু েতামাৰ ধন ধ্বংস
হওক; িকয়েনা তুিম ভািবলা ঈশ্বৰৰ দান ধেনেৰ িকিনব পৰা যায়
21 আমাৰ এই কামত েতামাৰ েকােনা ভাগ বা অংশ নাই, িযেহতু
ঈশ্বৰৰ আগত েতামাৰ হৃদয় সৰল নহয় 22 তুিম এই দুষ্টতাৰ পৰা
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মন-পালটন কৰা আৰু প্রভুৰ ওচৰত প্রাথর্না কৰা; হয়েতা েতামাৰ মনৰ
এই মন্দ িচন্তা েতওঁ ক্ষমাও কিৰব পােৰ 23 িকয়েনা মই েদিখেছঁা,
েতামাৰ মন িততা িপত্তৰ িনিচনা আৰু তুিম পাপৰ বন্ধনত আছা ”

24 েতিতয়া িচেমােন উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক িয ৈকেছ,
তাৰ েকােনা কথাই েমাৰ জীৱনত েযন নঘেট, এই কাৰেণ
আেপানােলােকই েমাৰ বােব প্রাথর্না কৰক ”

25 এইদেৰ িপতৰ আৰু েযাহেন প্রভুৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদ বাকয্ প্রচাৰ
কিৰ িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল; বাটত েতওঁেলােক চমৰীয়া সকলৰ
িবিভন্ন গাৱঁত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল

26 পাছত ঈশ্বৰৰ এজন দূেত িফিলপক কেল, “উঠা, দিক্ষণ
ফালৈল িয পথ িযৰূচােলমৰ পৰা গাজাৈল নািম ৈগেছ, েসই পেথিদ
নািম েযাৱা” (এই পথেটা মৰুভূিমৰ মাজত আিছল) ৷ 27 েতিতয়া
িফিলেপ প্রস্তুত ৈহ েসই বােটিদ গ’ল বাটত ইিথওিপয়া েদশৰ
এজন মানুহক লগ পােল; েতওঁ ইিথওিপয়াৰ ৰাণী কান্দাকীৰ সকেলা
ধন-সম্পদ েচাৱা-িচতা কিৰবৈল ক্ষমতা েপাৱা নপুংসক ৰাজকমর্চাৰী
আিছল ঈশ্বৰৰ ভজনা কিৰবৈল েতওঁ িযৰূচােলমৈল আিহিছল
28 েতওঁ িনজৰ ৰথত বিহ উভিট ৈগ থােকােত িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তক
পিঢ় ৈগিছল 29এেন সময়েত আত্মাই িফিলপক কেল, “তুিম কাষৈল
ৈগ েসই ৰথৰ লেগ লেগ েযাৱা ” 30 েতিতয়া িফিলেপ ওচৰৈল লিৰ
ৈগ, েতওঁ িযচয়া ভাববাদীৰ পুস্তক পঢ়া শুিন সুিধেল, “আপুিন িয
পিঢ়েছ, েসই িবষয়ৰ অথর্ জােনা বুিজ পাইেছ?” 31 েতওঁ ক’েল-
“েকােনাবাই েমাক বুজাই িনিদেল, মই েকেনৈক বুিজ পাম?” তােত
েতওঁ িফিলপক ৰথত উিঠ েতওঁৰ ৈসেত বিহবৈল অনুেৰাধ কিৰেল

32 ধমর্শাস্ত্রৰ িয অংশেটা েতওঁ পিঢ়িছল, েসয়া এই-
“মািৰবৈল িনয়া েমৰ-েপাৱািলৰ িনিচনাৈক েতওঁক আিনেল আৰু

েনাম কটীয়াৰ আগত েমৰ-েপাৱািল িনজম ৈহ থকাৰ দেৰ
েতওঁ িনজৰ মুখ েনেমিলেল

33 েতওঁ অপমািনত েহাৱা কালত, নয্ায়-িবচাৰ কৰা নহ’ল,
েতওঁৰ বংশৰ কথা েকােন কব? িকয়েনা পৃিথৱীৰ পৰা েতওঁৰ জীৱন

ৈল েযাৱা হ’ল ”
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34 এই কথা পিঢ় নপুংসেক িফিলপক সুিধেল, “অনুেৰাধ কিৰেছঁা,
ভাববাদীেয় কাৰ িবষেয় এই কথা ৈকেছ, ক’ব েন? িনজৰ িবষেয়
েন অনয্ কােৰাবাৰ িবষেয় ৈকেছ?” 35 েতিতয়া িফিলেপ মাত
লগাই িযচয়া পুস্তকৰ এই শাস্ত্রাংশৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ েতওঁৰ আগত
যীচুৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল 36 এইদেৰ বাটত যাওঁেত যাওঁেত
এেডাখৰ জলাশয়ৰ ওচৰ েপাৱাত নপুংসেক কেল, “চাওক, ইয়ােত
পানী আেছ; গিতেক বািপ্তস্ম েলাৱাত এিতয়া েমাৰ িক বাধা আেছ?”
37 িফিলেপ কেল, “যিদ সমস্ত মেনেৰ িবশ্বাস কিৰছা, েতেনহেল বাধা
নাই ” েতিতয়া িবষয়াজেন কেল, “যীচু খ্রীষ্ট ঈশ্বৰৰ পুত্র, ইয়াক মই
িবশ্বাস কিৰেছঁা ” 38 তােত িবষয়াজেন ৰথ ৰািখবৈল আজ্ঞা কিৰেল৷
িফিলপ আৰু নপুংসক িবষয়াজন পানীত নািমল; িফিলেপ েতওঁক
বািপ্তস্ম িদেল 39 েযিতয়া েতওঁেলাক পানীৰ পৰা উিঠল, প্রভুৰ
আত্মাই িফিলপক কািঢ় ৈল গল; তােত নপুংসেক েতওঁক পুনৰ েদখা
নাপােল৷ েতওঁ আনন্দ মেনেৰ িনজ বােট গুিছ গ’ল 40 িকন্তু িফিলপ
পুনৰ আচেদাদ নগৰত উপিস্থত হ’ল আৰু েসই অঞ্চলৰ সকেলা
নগেৰ নগেৰ ৈগ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰ চীজািৰয়া পােল

9 অধয্ায়
েচৗলৰ মন-পালটন আৰু শুভবাতর্ া প্রচাৰ

1 েসই সময়ত েচৗেল প্রভুৰ িশষয্ সকলক ভয় েদখুওৱাৰ
লগেত বধ কৰাৰ ভাবুিকও িদবৈল ধিৰেল৷ েতওঁ িযৰূচােলমত মহা-
পুেৰািহতৰ ওচৰৈল গ’ল, 2 আৰু দেম্মচক নগৰত থকা নাম-ঘৰৰ
সমাজৈল িলখা অনুমিত পত্র লেল যােত েতওঁ েসই পথৰ িয েকােনা
পুৰুষ বা মিহলাক পােলই েতওঁেলাকক েযন ধিৰ বািন্ধ িযৰূচােলমৈল
আিনব পােৰ 3 এই উেদ্দশয্েৰ যাত্রা কিৰ দেম্মচক নগৰৰ ওচৰ
পাওঁেত অকস্মােত আকাশৰ পৰা েপাহৰ ওলাই েতওঁৰ চািৰওফােল
প্রকািশত হ’ল; 4 েতওঁ তৎক্ষণাৎ মািটত পিৰল আৰু এক আকাশ-
বাণী শুিনবৈল পােল, েবােল, “েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না
কিৰছা?”
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5 েচৗেল উত্তৰ িদ কেল- “েহ প্রভু, আপুিন েকান?” েতিতয়া
প্রভুেৱ কেল, “িয জনক তুিম তাড়না কিৰ আছা, মই েসই যীচু;
6 িকন্তু উঠা, নগৰত েসােমাৱা, তােত তুিম িক কিৰব লািগব, েসই
িবষেয় েতামাক েকাৱা হ’ব ” 7 েতওঁৰ লগত েযাৱা মানুহেবােৰ তাত
েকােনা বয্িক্তক েদখা নাপােল িকন্তু েসই আকাশ-বাণী শুিন অবাক
ৈহ থািকল

8 পাছত েচৗেল মািটৰ পৰা উিঠ চকু েমিল এেকা েনেদিখেল
েতিতয়া আন েলােক েতওঁক হাতত ধিৰ দেম্মচক নগৰৈল আিনেল৷
9 তােত েতওঁ িতন িদনৈলেক দৃষ্টিহীন ৈহ থািকল আৰু েভাজন-পােনা
নকিৰেল

10 েসই সময়ত দেম্মচক নগৰত থকা অনিনয় নােমেৰ এজন
িশষয্ক প্রভুেৱ দশর্ন িদ কেল, “েহ অনিনয় ” েতওঁ ক’েল, “েহ
প্রভু, চাওক, মই আেছঁা ” 11 েতিতয়া প্রভুেৱ েতওঁক কেল, “তুিম
উঠা, েপান নামৰ আিলবােটেৰ েযাৱা, আৰু িযহূদাৰ ঘৰৈল ৈগ তাচর্
নগৰৰ েচৗল নামৰ বয্িক্ত জনৰ খবৰ েলাৱা৷ তােত তুিম েদিখবা, েতওঁ
প্রাথর্না কিৰ আেছ৷” 12 েতিতয়া েচৗেল দৃষ্টি পাবৰ কাৰেণ অনিনয়
নােমেৰ এজন মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহ েতওঁৰ গাত হাত িদয়া,
এেন দশর্নত েদখা পােল

13 িকন্তু অনিনয়ই উত্তৰ িদেল, “েহ প্রভু, েসই মানুেহ িযৰূচােলমত
আেপানাৰ িনযুক্ত পিবত্র েলাক সকলৰ িকমান অপকাৰ কিৰেল,
েসই িবষেয় মই অেনকৰ পৰা শুিনেলঁা৷ 14 আৰু ইয়ােতা আেপানাৰ
নােমেৰ প্রাথর্না কৰা েলাক সকলক বািন্ধবৈল েতওঁ প্রধান পুেৰািহত
সকলৰ পৰা ক্ষমতাৈল আিহেছ৷” 15 িকন্তু প্রভুেৱ েতওঁক কেল,
“তুিম েযাৱা, িকয়েনা অনা-ইহুদী আৰু ৰজা সকলৰ লগেত ইস্রােয়লৰ
সন্তান সকলৰ আগত েমাৰ নাম প্রচাৰ কিৰবৈল, েসই জন েমাৰ
মেনানীত পাত্র 16 িকয়েনা েতওঁ েমাৰ নামৰ কাৰেণ িকমান দুখেভাগ
কিৰব লািগব, ইয়ােক মই েতওঁক েদখুৱাম ”

17 েতিতয়াই অনিনয় গ’ল আৰু েসই ঘৰত েসামাই েচৗলক িবচািৰ
উিলয়ােল৷ তাৰ পাছত েতওঁ েচৗলৰ গাত হাত িদ কেল, “েহ ভাই
েচৗল, আপুিন েযন দৃষ্টি পায় আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হয়, এই
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কাৰেণ আপুিন অহা বাটত িয জন প্রভু যীচুেৱ অ◌ােপানাক েদখা
িদেল, েতেৱঁই েমাক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠােল ” 18 েতিতয়াই
েতওঁৰ চকুৰ পৰা মাছৰ বাকিলৰ িনিচনা এচটা ওলাই আিহল আৰু
পুনৰায় দৃষ্টি পােল; তাৰ পাছত েতওঁ উিঠ বাপ্তাইিজত হ’ল৷ 19 ইয়াৰ
পাছত েতওঁ েখাৱা-েবাৱা কিৰ বলৱান হ’ল৷ এেনদেৰ িকছুিদন েতওঁ
িশষয্ সকলৰ ৈসেত দেম্মচক নগৰেত থািকল৷

20 আৰু যীচু েয ঈশ্বৰৰ পুত্র হয়, এই কথা নাম-ঘৰেবাৰত েতওঁ
েঘাষণা কিৰবৈল ধিৰেল 21 তােত সকেলােৱ শুিন িবস্ময় মািন
কেল, “েবােল, িয জেন িযৰূচােলমত এই নােমেৰ প্রাথর্না কৰা
সকলক লণ্ড-ভণ্ড কিৰিছল আৰু এিতয়াও েতেনেলাকক বািন্ধ প্রধান
পুেৰািহতৰ আগৈল িনবৰ আশেয়েৰ এই ঠাইৈলেকা আিহেছ, েসই
জন এেৱই নহয় েন?” 22 িকন্তু েচৗেল অিধক শিক্তমান ৈহ, এই
যীচুেৱই েয খ্রীষ্ট হয়, ইয়াৰ প্রমাণ িদ দেম্মচকত থকা ইহুদী সকলক
িনৰুত্তৰ কিৰেল

23 এেনদেৰ বহু িদনৰ পাছত ইহুদী সকেল েতওঁক বধ কিৰবৈল
চক্রান্ত কিৰেল৷ 24 আৰু েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰবৈল িদেন-
ৰািতেয় দুৱাৰ েবাৰত খাপ িদ থািকল; িকন্তু েচৗেল েতওঁেলাকৰ
চক্রান্ত বুিজ পােল৷ 25 তাৰ পাছত েতওঁৰ িশষয্ সকেল ৰািতেতই
েতওঁক পািচত ভৰাই, গেড়িদ নমাই িদেল

26 পাছত েচৗেল িযৰূচােলমৈল ৈগ িশষয্ সকলৰ লগ লবৈল
েচষ্টা কৰাত, সকেলােৱ েতওঁৈল ভয় কিৰেল, আৰু েতওঁ েয িশষয্
হয়, ইয়ােকা িবশ্বাস নকিৰেল 27 িকন্তু বাণর্ব্বাই েতওঁক পঁাচিন
সকলৰ আগৈল আিনেল৷ ইয়াৰ পাছত দেম্মচকৰ পথত েকেনৈক
েচৗেল প্রভুক েদখা পাইিছল, আৰু প্রভুেৱ েতওঁৰ আগত িক কথা
ৈকিছল, আৰু েতওঁ েকেনৈক দেম্মচকত যীচুৰ নামত সাহেসেৰ প্রচাৰ
কিৰিছল, েসই সকেলা কথা েতওঁেলাকৰ আগত বণর্না কিৰেল

28 েচৗেল েতওঁেলাকৰ লগত িযৰূচােলমত অহা-েযাৱা কিৰ প্রভু
যীচুৰ নােমেৰ সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰেল 29 তােত েতওঁ গ্রীকভাষী
ইহুদী সকলৰ ৈসেত কেথাপকথন আৰু বাদ-িববাদ কিৰেল, িকন্তু
েতওঁেলােক েতওঁক বধ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰ আিছল 30 ভাই সকেল
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এই িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত েতওঁক চীজািৰয়াৈল িন তাচর্ নগৰৈল
পঠাই িদেল

িপতৰৰ দুটা আচিৰত কাযর্
31 েসই সময়ত েগােটই িযহুদীয়া, গালীল, আৰু চমৰীয়া েদশৰ

মণ্ডলী সমূহ শািন্তত আিছল; িবশ্বাসী সকল সংখয্াত বৃিদ্ধ ৈহ প্রভুৰ
ভিক্তত আৰু পিবত্র আত্মাই িদয়া উদগিণত জীৱন-যাপন কিৰিছল ৷
32 তাৰ পাছত িপতেৰ ঠােয় ঠােয় ফুিৰ লুদ্দা নগৰৰ িনবাসী পিবত্র
েলাক সকলৰ ওচৰ পােলৈগ৷

33 েসই ঠাইেত পক্ষাঘাত েৰাগত আক্রান্ত ৈহ আঠ বছৰ শযয্াত
পিৰ থকা ঐিনয়া নােমেৰ এজন মান্ুহক েদিখেল 34 িপতেৰ েতওঁক
কেল, “েহ ঐিনয়া, যীচু খ্রীষ্টই আেপানাক সুস্হ কিৰেছ; আপুিন উিঠ
আেপানাৰ শযয্া চপাই লওঁক;” তােত েতওঁ েতিতয়াই উিঠ িথয় হ’ল
35 পাছত লুদ্দা আৰু চােৰাণ-িনবাসী সকেলও প্রভুৈল মন-পালটােল

36আৰু যাক ভাষাত দকর্ া অথর্াৎ হিৰণী বুিল মােত, দান িদয়া আৰু
সৎকেমর্েৰ পূণর্ ৈহ থকা টািবথা নামৰ িশষয্া এজনী যােফাত আিছল৷
37 েসই সময়ত েতওঁ নিৰয়াত পিৰ মৃতুয্ েহাৱাত, েলাক সকেল েতওঁক
ধুৱাই ওপৰৰ েকাঠািলত শুৱাই থেল

38 তােত লুদ্দা নগৰ যােফাৰ ওচৰ েহাৱাত, আৰু িপতেৰা তােত
আেছ বুিল শুিন, িশষয্ সকেল েতওঁৰ ওচৰৈল দুজন মানুহ পিঠয়াই
িমনিত কৰােল, েবােল, “পলম নকিৰ আমাৰ ইয়াৈল আহক ”
39 েতিতয়া িপতৰ উিঠ েতওঁেলাকৰ লগত ৈগ তাত উপিস্থত েহাৱাত,
েলাক সকেল েতওঁক ওপৰৰ েকাঠািলৈল িনেল আৰু িবধৱা সকেল
েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ কািন্দ কািন্দ, দকর্ াই েতওঁেলাকৰ লগত
থােকােত প্রস্তুত কৰা েচালা আিদ কােপাৰ েদখুৱাবৈল ধিৰেল

40 িকন্তু িপতেৰ েতওঁেলাক আটাইেক বািহৰৈল যাব িদ আঁঠুকািঢ়
প্রাথর্না কিৰেল; পাছত মৃতেদহৰ ফালৈল ঘূিৰ চাই কেল, “েহ টািবথা
উঠা ” েতিতয়া েতওঁ চকু েমিল িপতৰক েদিখ বিহল৷ 41 তােত েতওঁ
টািবথাক হাতত ধিৰ তুিলেল; আৰু পিবত্র েলাক আৰু িবধৱা সকলক
মািত, েতওঁেলাকৰ আগত জীয়াই উঠা েদখুৱােল 42 এই কথা
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যােফাৰ সকেলা ঠাইেত জনাজাত ৈহ েযাৱাত, অেনক মানুেহ প্রভুত
িবশ্বাস কিৰেল 43 তাৰ পাছত িপতেৰ যােফাত, িচেমান নােমেৰ
এজন মুিচয়াৰৰ ঘৰত বহু িদন থািকল

10 অধয্ায়
অনা-ইহুদী সকলক মণ্ডলীত ভুক্ত কৰা

1 চীজািৰয়া নগৰত ইটালীয়া নামৰ ৈসনয্ দলৰ কণীর্িলয় নােমেৰ
এজন এশৰ েসনাপিত আিছল৷ 2 েতওঁ এজন ভক্ত েলাক আিছল,
েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােৱ ঈশ্বৰৈল ভয় ৰািখিছল৷ েতওঁ আন েলাক
েলাকক দান কিৰিছল আৰু সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্রাথর্না জনাইিছল৷

3 এিদন আেবিল প্রায় িতিন মান বজাত, দশর্নত “েহ কণীর্িলয়!”
বুিল েতওঁক মাতা ঈশ্বৰৰ এজন দূতক স্পষ্টৈক েদিখেল৷ 4 েতিতয়া
কণীর্িলয়ই দূতৈল তধা লািগ চাই ভয় খাই কেল, “িক কয় প্রভু?” দূেত
েতওঁক কেল, “েতামাৰ প্রাথর্না আৰু দান েসাৱঁৰণীয় ৰূেপ ঈশ্বৰৰ
আগত গ্রহণীয় হ’ল৷ 5 এিতয়া যােফাৈল মানুহ পিঠয়াই িচেমান, যাৰ
প্রখয্াত নাম িপতৰ, েতওঁক মািত পেঠাৱা, 6 েতওঁ সাগৰৰ তীৰত
িনবাস কৰা িচেমান নামৰ মুিচয়াৰৰ ঘৰত আলহী ৈহ আেছ৷”

7 এেনদেৰ কণীর্িলয়ক ৈক স্বগর্ৰ দূত গুিচ গ’ল, তাৰ পাছত েতওঁ
িনজৰ ঘৰৰ দুজন লগুৱা আৰু আলৈপচান ধৰা সকলৰ মাজৰ ভক্ত
ৈসনয্ এজনক মািত আিন, 8 েতওঁেলাকক সকেলা কথা েতওঁ বুজাই
কেল, আৰু যােফাৈল পঠাই িদেল৷

9 পাছিদনা বাৰ মান বজাত েতওঁেলােক নগৰৰ ওচৰ পােল,
েসই সময়ত িপতেৰ প্রাথর্না কিৰবৰ বােব ঘৰৰ ওপৰৈল উিঠিছল৷
10 েতিতয়া েতওঁৰ েভাক লগাত খাবৈল ইচ্ছা কিৰেল, িকন্তু েলাক
সকেল আহাৰ যুগুত কিৰ থােকােত েতওঁ মূির্ছত ৈহ পিৰল; 11 আৰু
আকাশ খন মুকিল ৈহ, চািৰ চুকত ধিৰ পৃিথৱীৈল নমাই িদয়া ডাঙৰ
কােপাৰৰ িনিচনা েকােনা এটা পাত্র নমা েদিখেল৷ 12 তাত সকেলা
িবধৰ চািৰেঠঙীয়া জন্তু, উৰগ আৰু আকাশৰ চৰাইেবাৰ আিছল৷

13 েতিতয়া েতওঁৈল এেন বাণী হ’ল েবােল: “উঠা, মািৰ েখাৱা৷”
14 িকন্তু িপতেৰ কেল, “েহ প্রভু, এেন নহওক; িকয়েনা মই েকােনা
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ধৰণৰ বির্জত আৰু অশুিচ বস্তু েকিতয়াও েখাৱা নাই৷” 15 িদ্বতীয়
বাৰ েতওঁৈল এই বাণী হ’ল: “ঈশ্বেৰ িযহেক শুিচ কিৰেল, তাক
তুিম বির্জত নুবুিলবা৷” 16 এইদেৰ িতিন বাৰ ঘিটল আৰু েসই পাত্র
েতিতয়াই আকাশৰ ওপৰৈল তুিল িনয়া হ’ল৷

17 েতিতয়া িপতেৰ িয দশর্ন েদিখেল; েসই দশর্নৰ অথর্ িক
হ’ব পােৰ ইয়ােক িচন্তা কিৰ থােকােতই, কণীর্িলয়ই পেঠাৱা মানুহ
েকইজেন সুিধ সুিধ িচেমানৰ ঘৰৈল আিহ দুৱাৰমুখত িথয় হ’ল,
18আৰু মাত লগাই সুিধেল, “েবােল েসই িচেমান ইয়াত থােক েন িয
জনৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ?”

19 েতিতয়া িপতেৰ েসই দশর্নৰ কথা ভািব থােকােতই, আত্মাই
*েতওঁক কেল, “েচাৱা, িতিন জন মানুেহ েতামাক িবচািৰেছ৷ 20 তুিম
উঠা আৰু নািম েযাৱা৷ েতওঁেলােক ৈসেত সংশয় নকিৰ েযাৱা;
িকয়েনা মইেহ েতওঁেলাকক পঠােলঁা৷” 21 েতিতয়া িপতেৰ নািম ৈগ
েসই মানুহেকইজনক কেল, “েতামােলােক িয জনক িবচািৰছা, েসই
জন মেয়ই৷ েতামােলােক িক কাৰণত আিহলা?”

22 েতওঁেলােক কেল, “কণীর্িলয় নােমেৰ ধাির্মক আৰু ঈশ্বৰক
উপাসনা কৰা আৰু েগােটই ইহুদী জািতৰ আগত সুখয্ািত েপাৱা
এেন এজন এশৰ েসনাপিতেয় আেপানাক েতওঁৰ ঘৰৈল মতাই িন,
আেপানাৰ পৰা কথা শুিনবৈল স্বগর্ৰ পিবত্র দূতৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰআেদশ
পাইেছ৷” 23 েতিতয়া িপতেৰ েতওঁেলাকক ৰািতেটা েতওঁৰ তােত
থকাৰ বয্ৱস্হা কিৰ িদেল৷
পাছিদনা েতওঁ যােফাত থকা ভাই সকলৰ মাজৰ েকইজনমানক

লগত ৈল েতওঁেলাকৰ ৈসেত যাত্রা কিৰেল৷
24 তাৰ পাছিদনা েতওঁেলােক চীজািৰয়াৈল আিহল৷ কণীর্িলয়ই

িনজৰ জ্ঞািত আৰু আত্মীয় বনু্ধ সকলক েগাট খুৱাই েতওঁেলাকৈল
অেপক্ষা কিৰ আিছল৷

25 িপতৰ ঘৰত েসামাওঁেত কণীর্িলয়ই েদখা কিৰ েতওঁক সন্মান
জনাবৈল চৰণত পিৰ প্রণাম কিৰেল৷ 26 িকন্তু িপতেৰ েতওঁক তুিল
ধিৰ কেল, “উঠা; মেয়া মানুহেহ৷”
* 10 অধয্ায়:19 আত্মাই পিবত্র আত্মাই
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27 তাৰ পাছত েযিতয়া িপতেৰ েতেৱঁ ৈসেত কথা ৈক ৈক ঘৰত
েসামাল, বহু মানুহ েগাট খাই থকা েদিখ, 28 েতওঁেলাকক কেল,
“িবধান িবহীন জািতৰ েকােনা মানুহৰ লগ েলাৱা নাইবা েতওঁৰ তাৈল
েযাৱা েয িযহুদী মানুহৰ বােব িনেষধ, ইয়াক আেপানােলােক জােন৷
িকন্তু েকােনা মানুহক বির্জত বা অশুিচ নুবুিলবৈল ঈশ্বেৰ েমাক
েদখুৱােল৷ 29 এই েহতুেক েমাক মােতােত েকােনা আপিত্ত নকৰাৈক
মই আিহেলঁা৷ গিতেক এিতয়া সুিধেছঁা, িকয়েনা আেপানােলােক েমাক
মািতেল৷”

30 েতিতয়া কণীর্িলয়ই কেল, “আিজ চািৰ িদন হ’ল িঠক এই
সময়ত অথর্াৎ আেবিল িতিন মান বজাত প্রাথর্না কিৰ আিছেলঁা;
েতিতয়া চাওক, উজ্জ্বল বস্ত্র িপন্ধা এজন মানুহ েমাৰ আগত িথয়
হ’ল৷ 31 েতওঁ কেল, ‘েহ কণীর্িলয়, েতামাৰ প্রাথর্না শুনা গ’ল
আৰু তুিম দুখীয়াক িদয়া দান ঈশ্বৰৰ আগত েসঁাৱৰণ কৰা হ’ল৷
32 এেতেক যােফাৈল মান্ুহ পিঠয়াই, সাগৰৰ দঁািতত িচেমান নােমেৰ
এজন মুিচয়াৰৰ ঘৰতআলহী ৈহ থকা িচেমান, যাৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ,
েতওঁক মািত অ◌ানা ৈগ’৷ 33 এই েহতুেক মই েতিতয়াই আেপানাৰ
তাৈল মানুহ পঠােলঁা৷ আপুিন েয এিতয়া আিহ পােল, ভাল কিৰেল৷
এেতেক প্রভুেৱ িয আজ্ঞা আেপানাক িদেল, েসই সকেলা িবষয়
শুিনবৈল আিম সকেলােৱ এিতয়া ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত উপিস্থত আেছঁা৷”

34 েতিতয়া িপতেৰ মাত িদেল আৰু কেল,
“ইয়ােক মই িনশ্চয়ৈক উপলিদ্ধ কিৰেছঁা েয, ঈশ্বেৰ কােৰা

পক্ষপাতীত্ব নকেৰ৷ 35 বৰং সকেলা জািতৰ মাজত িয জেন েতওঁৈল
ভয় ৰািখ ধাির্মক আচৰণ কেৰ, েসই জন েতওঁৰ গ্রহণেযাগয্ হয়৷

36 িয জন সকেলােৰ প্রভু, েসই যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই িমলনৰ শুভবাতর্ া
প্রচাৰ কেৰঁােত, ঈশ্বেৰ িয বাকয্ ইস্রােয়লৰ েলাক সকলৈল পঠােল,
37আৰু েযাহেন বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা কৰাৰ পাছত, গালীল প্রেদশৰ
পৰা আৰম্ভ ৈহ েগােটই িযহুদীয়াৈলেক িবয়িপ গ’ল, েসই বাকয্
আেপানােলােক িনেজও বুিজ আেছ৷

িপতৰৰ বকৃ্ততা আৰু তাৰ ফল
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38 েসেয় এই েয, েযেনৈক ঈশ্বেৰ নাচৰতীয়া যীচুক পিবত্র আত্মা
শিক্ত আৰু মিহমােৰ অিভিষক্ত কিৰেল; েতেনৈক েতওঁ িবিভন্ন ঠাইত
সৎ কমর্ কিৰ, চয়তানৰ পৰা দুখ েপাৱা সকলক সুস্হ কিৰিছল; কাৰণ
ঈশ্বৰ েতওঁৰ সহায় আিছল৷

39 আৰু ইহুদী সকলৰ গােৱঁ-ভুেয় ৈগ আৰু িযৰূচােলমেতা েতওঁ
িয িয কমর্ কিৰিছল, েসই সকেলা কমর্ৰ সাক্ষী আিম আেছঁা৷
এই যীচুেকই েতওঁেলােক কাঠত ওেলামাই বধ কিৰেল৷ 40 িকন্তু
এইজনেক প্রকািশত কিৰবৈল ঈশ্বেৰ েতওঁক তৃতীয় িদনা তুিলেল,
41 আটাই মানুহৰ আগত নহয়, িকন্তু েতওঁ মৃত িবলাকৰ মাজৰ পৰা
উঠাৰ পাছত েতেৱঁ ৈসেত েভাজন-পান কৰা ঈশ্বৰৰ মেনানীত সাক্ষী
িয আিম, আমাৰ আগতেহ প্রকািশত হবৈল িদেল৷

42 জীিৱত আৰু মৰা দুেয়ােৰা িবচাৰকতর্ া হবৈল ঈশ্বেৰ িয জনক
িনযুক্ত কিৰেল, েতেৱঁই েসই জনা, এই কথা সকেলা েলাকৰ আগত
েঘাষণা কিৰবৈল আৰু সাক্ষয্ িদবৈল েতওঁ আমাক আজ্ঞা িদেল৷
43 েতওঁৰ পেক্ষ সকেলা ভাববাদীেয়ও সাক্ষয্ িদেয় যােত েতওঁত
িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ েতওঁৰ নােমেৰ পাপ-েমাচন পায়৷

44 িপতেৰ এই কথা ৈক থােকােতই, শুিন থকা সকেলােৰ ওপৰত
পিবত্র আত্মা আিহল৷ 45 তােত িপতৰৰ লগত অহা চুন্নৎ েহাৱা িবশ্বাসী
সকেল অনা-ইহুদী সকলৰ ওপৰেতা পিবত্র আত্মা বািক িদয়া েদিখ
িবস্ময় মািনেল৷

46 কাৰণ েসই অনা-ইহুদী সকেল নানা ভাষােৰ কথা ৈক ঈশ্বৰৰ
স্তুিত কৰা েতওঁেলােক শুিনবৈল পােল৷ েতিতয়া িপতেৰ উত্তৰ
িদ কেল, 47 “আমাৰ িনিচনাৈক পিবত্র আত্মা েপাৱা এওঁেলাক
বাপ্তাইিজত নহবৈল েকােনাবাই জলক বাধা িদব পােৰ েন?”
48 েতিতয়া েতওঁ যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ েতওঁেলাকক বাপ্তাইিজত হবৈল
আজ্ঞা িদেল৷ পাছত েসই ঠাইেত েতওঁেলাকক িকছুিদন থািকবৈল
েতওঁ িমনিত কিৰেল৷

11 অধয্ায়
1 পাছত পঁাচিন সকল আৰু িযহুদীয়াত থকা ভাই সকেল শুিনবৈল

পােল েয, অনা-ইহুদী েলােকও ঈশ্বৰৰ বাকয্ গ্রহণ কিৰেল৷ 2 পাছত
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েযিতয়া িপতৰ িযৰূচােলমৈল আিহল, েতিতয়া েতওঁক ৈল চুন্নৎ েহাৱা
মানুহেবােৰ িদ্বধােবাধ েহাৱাত িনন্দা কিৰেল; 3 েতওঁেলােক কেল,
“তুিম চুন্নৎ েনােহাৱা মানুহেবাৰৰ লগত সহেযাগ কিৰ, িসহঁতৰ ৈসেত
েখাৱা-েবাৱা কিৰলা!”

4 িকন্তু িপতেৰ এই কথা িবতং ভােৱ বণর্না কিৰ েতওঁেলাকক কেল,
5 “মই যােফা নগৰত প্রাথর্না কিৰ থােকােতই মুচ্ছর্ া গ’েলা আৰু দশর্নত
চািৰ চুকত ধিৰ স্বগর্ৰ পৰা নেমাৱা ডাঙৰ কােপাৰৰ িনিচনা েকােনা
এটা পাত্র েমাৰ ওচৰৈল নািম অহা েদিখেলঁা; 6 েতিতয়া তাৈল মন
কিৰ এেকথেৰ চাই থােকােত তাত পৃিথৱীৰ চািৰেঠঙীয়া জন্তু আৰু
বনৰীয়া জন্তু, উৰগ আৰু আকাশৰ চৰাই এই সকেলােক েদিখেলঁা৷”

7 আৰু েতিতয়া “েহ িপতৰ, উিঠ মািৰ েখাৱা!” এই বুিল েমাৈল
েকাৱা এটা বাণীও শুিনেলঁা৷ 8 মই কেলঁা, “েহ প্রভু, এেন নহওক:
িকয়েনা েকােনা বির্জত বা অশুিচ বস্তু েমাৰ মুখত েকিতয়াও িদয়া
নাই৷” 9 িকন্তু পুনৰ আকাশৰ পৰা েন স্ৱগর্ৰ পৰা উত্তৰ আিহল,
“ঈশ্বেৰ িযহেক শুিচ কিৰেল, েসইেবাৰ তুিম বির্জত নুবুিলবা৷”
10 এইদেৰ িতিন বাৰ ঘটাৰ পাছত েসই সকেলােবাৰ আেকৗ স্বগর্ৈল
তুিল িনয়া হ’ল৷

11 আৰু েচাৱা, েতিতয়াই চীজািৰয়াৰ পৰা েমাৰ ওচৰৈল পেঠাৱা
িতিন জন মানুহ, মই িয ঘৰত আিছেলঁা, তাত উপিস্থত হ’ল৷ 12 তােত
এেকা সংশয় নকৰাৈক েতওঁেলাকৰ লগত যাবৈল আত্মাই েমাক
আজ্ঞা িদেল৷ পাছত এই ভাই ছয় জন েমাৰ লগত গ’ল আৰু আিম
েসই মানুহৰ ঘৰত ৈগ েসামােলা৷ 13 তােত েতওঁ আমাক কেল,
েকেনৈক এজন দূেত েতওঁৰ ঘৰত িথয় ৈহ ৈকিছল েয, “যােফাৈল
মানুহ পঠাই, যাৰ প্রখয্াত নাম িপতৰ, েসই িচেমানক মািত পেঠাৱা৷
14 তােত তুিম আৰু েতামাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ যাৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ
পাবা, েসই কথা েতওঁ েতামাক কব৷”

15 পােছ মই কথা কবৈল ধেৰােতই, পূবর্েত আমাৰ ওপৰত
েযেনৈক পিবত্র আত্মা নািমিছল, েতেনৈক েতওঁেলাকৰ ওপৰেতা
নািমল৷ 16 “েযাহেন হেল পানীতেহ বািপ্তস্ম িদেল িকন্তু েতামােলাকক



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 11 অধয্ায়:17 xxxvi পঁাচিন সকলৰ কমর্ 11 অধয্ায়:28

হ’েল পিবত্র আত্মাত বািপ্তস্ম িদয়া হ’ব,” প্রভুেৱ েকাৱা এই কথা েমাৰ
মনত পিৰল৷

17 এেতেক আিম প্রভু যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস কৰাৰ বােব ঈশ্বেৰ িয দান
আমাক িদেল েসই এেক দান েতওঁেলাকেকা িদেল, গিতেক ঈশ্বৰক
প্রিতেৰাধ কিৰবৈল মই েনা েকান?” 18 এই কথা শুিন েতওঁেলােক
েকােনা সহঁািৰ িনিদ বৰং ঈশ্বৰৰ স্তুিত কিৰ কেল, “েতেনহেল, ঈশ্বেৰ
অনা-ইহুদী েলাকেকা জীৱনৰ অেথর্ মন-পালটন দান কিৰেল৷”

19 ইিতপূেবর্ িযেবাৰ মানুেহ িস্তফানৰ মৃতুয্ৰ েক্ষত্রত েহাৱা েবজাৰৰ
কাৰেণ েগাট েগাট ৈহ আিছল, েতওঁেলােক ৈফনীিকয়া, কুপ্র, আৰু
আিন্তয়িখয়াৈলেক ফুিৰ, ইহুদী েলাকৰ বািহেৰ আন কােৰা আগত
ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ নকিৰেল৷ 20 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৰ কুপ্র
আৰু কুৰীণীৰ িকছুমান আিন্তয়িখয়াৈল আিহ গ্রীকভাষী সকলৰ আগত
প্রভু যীচুৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল৷ 21 আৰু প্রভুৰ হাত েতওঁেলাকৰ
সহকাৰী হ’ল, তােত বহুসংখয্ক েলােক িবশ্বাস কিৰ প্রভুৈল আিহল৷

22 পাছত েতওঁেলাকৰ সিবেশষ বাতর্ া িযৰূচােলমত থকা মণ্ডলীৰ
কাণত েযিতয়া পিৰল, েতিতয়া মণ্ডলীেয় বাণর্ব্বাক আিন্তয়িখয়াৈল
পিঠয়াই িদেল৷ 23 েতওঁ তাত উপিস্থত ৈহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ েদিখ
আনিন্দত হ’ল; আৰু হৃদয়ৰ আগ্রেহেৰ প্রভুত আসক্ত ৈহ থািকবৈল
সকেলােক উদগােল৷ 24 িকয়েনা েতওঁ উত্তম েলাক েহাৱাৰ উপিৰ,
পিবত্র আত্মােৰ িবশ্বাসত পিৰপূণর্ আিছল, তােত মানুহৰ এটা ডাঙৰ
দেল প্রভুত েযাগ িদেল৷

25 পাছত বাণর্ব্বাই েচৗলক িবচািৰবৈল তাচর্ নগৰৈল গ’ল৷
26 আৰু েতওঁক পাই আিন্তয়িখয়াৈল ৈল আিহল৷ তােত েতওঁেলােক
েগােটই বছৰ মণ্ডলীত েগাট েখাৱা বহু েলাকক উপেদশ িদেল৷ এই
আিন্তয়িখয়া নগৰেতই িশষয্ সকলক প্রথেম খ্রীষ্টিয়ান বুিল মতা হ’ল৷

27 েসই সময়ত িকছুমান ভাববাদী িযৰূচােলমৰ পৰা আিন্তয়িখয়াৈল
আিহল৷ 28 আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ আগাব নােমেৰ এজেন উিঠ,
আত্মাৰ দ্বাৰাই চািলত ৈহ জনােল েয, েগােটই পৃিথৱীত বৰ আকাল
হ’ব আৰু েক্লৗিদয়ৰ িদনত েসেয় ঘিটব৷
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29তােত িশষয্ সকলৰ প্রিতজেন শিক্ত অনুসােৰ, িযহুদীয়াত িনবাস
কৰা ভাই সকলৰ পিৰচযর্াৰ কাৰেণ সহায় পিঠয়াবৈল িসদ্ধান্ত লেল৷
30 পাছত েসইদেৰ কাযর্ কিৰ, বাণর্ব্বা আৰু েচৗলৰ হাতত পিৰচাৰক
সকলৈল ধন পিঠয়াই িদেল৷

12 অধয্ায়
যােকাবক বধ কৰা আৰু িপতৰৰ উদ্ধাৰ

1 েসই সময়ত েহেৰাদ ৰজাই মণ্ডলীৰ েকােনা েকােনা েলাকক
অতয্াচাৰ কিৰব ধিৰেল 2 আৰু েতওঁ েযাহনৰ ককােয়ক যােকাবক
তেৰাৱােলেৰ বধ কিৰবৈল হুকুম িদেল৷

3 এই কাযর্ত ইহুদী সকল সন্তুষ্ট েহাৱা েদিখ, েতওঁ িপতৰেকা বন্দী
কিৰেল৷ েতিতয়া খিমৰ েনােহাৱা িপঠাৰ িদন আিছল৷ 4 িপতৰক বন্দী
কিৰ েহেৰােদ বন্দীশালত ৰািখেল৷ েতওঁক পহৰা িদবৰ কাৰেণ চািৰ
জনৈক চািৰটা ৈসনয্ দলক িনযুক্ত কিৰেল আৰু েতওঁ মনেত ভািবেল
েয, িনস্তাৰ-পবর্ৰ পাছত িপতৰক জনসাধাৰণৰ ওচৰত িবচাৰৰ বােব
হািজৰ কৰাব৷

5 এইদেৰ িপতৰক বন্দীশালত ৰািখেল, িকন্তু েতওঁৰ বােব মণ্ডলীৰ
েলাক সকেল িনৰন্তেৰ ঈশ্বৰৰ আগত প্রাথর্না কিৰ আিছল৷ 6 পাছত
েহেৰােদ েতওঁক বািহৰৈল অ◌ািনবৰ বােব িসদ্ধান্ত েলাৱা িদনা খনৰ
আগ-ৰািত, িপতৰ দুজন ৈসনয্ৰ মাজত দুডাল িশকিলেৰ বন্ধা ৈহ
েটাপিনত আিছল আৰু প্রহৰীেবােৰ দুৱাৰমুখত বন্দীশাল পহৰা িদ
আিছল৷

7 েসই সময়ত প্রভুৰ এজন দূত অ◌ািহ উপিস্থত হ’ল আৰু
েসই েকাঠািলেটা েপাহেৰেৰ উজ্বল ৈহ উিঠল৷ তােত চাপৰ মািৰ
িপতৰক জগাই দূেত কেল, “েবগাই উঠা৷” েতিতয়া েতওঁৰ হাতৰ
পৰা িশকিলৰ বান্ধ সুলিক পিৰল৷ 8 দূেত েতওঁক কেল, “কঁকাল
বািন্ধ পাদুকা িপন্ধা৷” িপতেৰ েসইদেৰ কিৰেল৷ দূেত েতওঁক কেল,
“েতামাৰ কােপাৰ গাত ৈল েমাৰ পােছ পােছ আহা৷”

9 পােছ িপতেৰ দূতক অনুসৰণ কিৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল৷ িকন্তু
দূেত কৰা কমর্ েয সঁচা, ইয়ােক নাভািব দশর্ন েপাৱা বুিল ভািবেল৷
10 এইদেৰ প্রথম আৰু িদ্বতীয় প্রহৰীেবাৰক পাৰ কিৰ নগৰৈল
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অহা-েযাৱা কৰা িযখন েলাহাৰ দুৱাৰ আিছল, েসয়া িনেজ িনেজ
েতওঁেলাকৈল মুকিল ৈহ গ’ল৷ তােত েতওঁেলাক বািহৰৈল আিহ বাটৰ
এমুৰ পাওঁেত তৎক্ষণাৎ দূেত েতওঁৰ লগ এিৰেল৷

11 েতিতয়া িপতেৰ েচতনা পাই কেল, “প্রভুেৱ েতওঁৰ দূত
পিঠয়াই েহেৰাদৰ হাতৰ পৰা আৰু ইহুদী েলাকৰ সকেলা আকাংক্ষাৰ
পৰা েমাক েয উদ্ধাৰ কিৰেল, এিতয়ােহ মই িনশ্চয়ৈক জািনেছঁা৷”
12 ইয়ােক েতওঁ জনাৰ পাছত, মাকর্ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা িয েযাহন,
েতওঁৰ মাক মিৰয়মৰ ঘৰৈল গ’ল; তােত অেনক েলাক েগাট খাই
প্রাথর্না কিৰ আিছল৷

13 েতিতয়া েতওঁ বািহৰৰ দুৱাৰত টুকুিৰওৱাত, েৰাদা নােমেৰ
এজনী চাকৰণীেয় মাত িদবৈল আিহল৷ 14 তােত তাই িপতৰৰ মাত
শুিন বুিজ পাই, আনন্দত দুৱাৰ েমিলবৈল পাহিৰ িভতৰৈল লিৰ ৈগ,
িপতৰ দুৱাৰমুখত িথয় ৈহ আেছ বুিল কেলৈগ৷ 15 েতিতয়া েতওঁেলােক
তাইক কেল, “তই পাগিল ৈহছ৷” িকন্তু তাই সঁচা বুিল দৃঢ়তােৰ িনিশ্চত
ভােব কেল৷ েতওঁেলােক কেল, “েতেনহেল েসই জন েতওঁৰ দূতেহ
হব৷”

16 িকন্তু িপতেৰ দুৱাৰত বােৰ বােৰ টুকুিৰয়াই আিছল, েতিতয়া
েতওঁেলােক দুৱাৰ েমিল িদয়াত, েতওঁক েদিখ িবস্ময় মািনেল৷
17 িপতেৰ িনজম িদ থািকবৈল হােতেৰ ইংিগত িদ, প্রভুেৱ েকেনৈক
েতওঁক বন্দীশালৰ পৰা মুকিল কিৰ আিনেল, তাৰ বৃত্তান্ত েতওঁেলাকৰ
আগত বণর্না কিৰেল৷ আৰু কেল, “েতামােলােক যােকাব আৰু ভাই
সকলক এই সংবাদ িদবা৷” ইয়ােক ৈক েতিতয়াই েতওঁ ওলাই আন
ঠাইৈল গুিচ গ’ল৷

18 পােছ ৰািতপুৱা হ’ল, িপতৰৰ েনা িক হ’ল, এই বুিল ৈসনয্
সকলৰ মাজত বৰ হুলসু্থল লািগল৷ 19 েতিতয়া েহেৰােদ েতওঁক
িবচািৰ নাপাই, প্রহৰী সকলৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰ প্রাণদণ্ডৰআজ্ঞা িদেল৷
েতিতয়া েতওঁ িযহুদীয়াৰ পৰা চীজািৰয়াৈল গ’ল আৰু তােত থািকল৷

20 তুৰীয়া আৰু চীেদানীয়া সকলৰ প্রিত েহেৰাদৰ অিতশয় েক্রাধ
আিছল৷ িকন্তু েতওঁেলােক এেক আেলাচনােৰ েতওঁৰ আগৈল ৈগ,
ব্লাস্ত নােমেৰ ৰজাৰ িভতৰুৱাল ফুকনক েতওঁেলাকৰ ফলীয়া কিৰ,
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শািন্ত স্হাপন কিৰবৈল িনেবদন কিৰেল, কাৰণ এই ৰজাৰ েদশৰ
পৰাই েতওঁেলাকৰ েদশৈল েখাৱা বস্তুেবাৰ আিহিছল৷ 21 এটা
িনৰূিপত িদনত েহেৰােদ ৰাজকীয় বস্ত্র িপিন্ধ িবচাৰৰ আসনত বিহিছল
আৰু েসইিদনা তাৰ পৰা েতওঁেলাকৈল ভাষণ িদিছল৷

22 েতিতয়া েলাক সকেল িৰিঙয়াই কেল, “এয়া এজন ঈশ্বৰৰ মাত,
মানুহৰ মাত নহয়!” 23 িকন্তু েসই প্রশংসা *ঈশ্বৰক িনিদয়াত, প্রভুৰ
দূেত েতিতয়াই েতওঁক আঘাত কিৰেল আৰু েপােক েখাৱাত, েতওঁ
প্রাণ তয্াগ কিৰেল৷

24 িকন্তু ঈশ্বৰৰ বাকয্ বয্াপক হাৰত িবয়িপ গ’ল৷ 25এইদেৰ বাণর্ব্বা
আৰু েচৗেল িয পিৰচযর্া কমর্ৰ দািয়ত্ব পাইিছল, েসয়া েতওঁেলােক
িসদ্ধ কিৰেল, আৰু মাকর্ নােমেৰ প্রখয্াত েহাৱা েযাহনক লগত ৈল
িযৰূচােলমৰ পৰা উভিত আিহল৷

13 অধয্ায়
শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৈল েপৗলৰ প্রথম যাত্রা

1 আিন্তয়িখয়াত থকা মণ্ডলীত েকইজনমান ভাৱবাদী আৰু
উপেদশক আিছল৷ েতওঁেলাক বাণর্ব্বা, িচেমান, িয জনক িনগ্র
েবােল, কুৰীণীৰ লুকীয়, েহেৰাদ ৰজাৰ লগত প্রিতপািলত েহাৱা
মনেহম আৰু েচৗল৷ 2 িয সময়ত েতওঁেলােক প্রভুৰ উপাসনা কিৰ
লেঘান িদ আিছল, েসই সময়েত পিবত্র আত্মাই কেল, “িয কমর্
কিৰবৈল মই বাণর্ব্বা আৰু েচৗলক মািতেলঁা, েসই কমর্ৰ কাৰেণ
েতওঁেলাকক েমাৈল পৃথক কিৰ িদয়া৷” 3 তােত েতওঁেলােক লেঘান
িদ প্রাথর্না কিৰ, েসই দুজনৰ ওপৰত হাত িদ পিঠয়াই িদেল৷

4 এইদেৰ পিবত্র আত্মাৰ বাধয্ ৈহ বাণর্ব্বা আৰু েচৗল িচলুিকয়াৈল
গ’ল; তাৰ পৰা জাহােজেৰ কুপ্র দ্বীপৈল গ’ল৷ 5 তােত চালামী নগৰ
পাই, ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰেবাৰত ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰেল৷ েসই
সময়ত েযাহেনা েতওঁেলাকৰ পিৰচাৰক ৈহ আিছল৷

6 এইদেৰ েতওঁেলােক েসই দ্বীপেটাৰ চািৰওফােল ফুিৰ পাফঃ
নগৰৈলেক গ’ল, তােত বাৰ-যীচু নােমেৰ িয এজন িযহুদী মানুহ
* 12 অধয্ায়:23 প্রশংসা মযর্দা
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মায়াবী আৰু ভঁািৰেকাৱা ভাববাদী আিছল, েতওঁক েদখা পােল৷ 7 েতওঁ
েসই দ্বীপৰ অিধপিত বুিদ্ধমান চিজ্জর্ য় েপৗলৰ লগত আিছল৷ েসই
অিধপিতেয় ঈশ্বৰৰ বাকয্ শুিনবৈল ইচ্ছা কিৰ েচৗল আৰু বাণর্ব্বাক
মািত পিঠয়ােল৷ 8 িকন্তু ইলুমাই, অথর্াৎ েসই মায়াবীেয় (িকয়েনা
এেয় েতওঁৰ নামৰ অথর্) অিধপিতক িবশ্বাসৰ পৰা আতৰাই অনাৰ
উেদ্দেশয্েৰ েতওঁেলাকৰ প্রিতেৰাধ কিৰেল৷

9 তােত েচৗল, িয জনক েপৗেলা েবােল, েতওঁ পিবত্র আত্মােৰ
পিৰপূণর্ ৈহ, েতওঁৈল িস্হৰ দৃষ্টিেৰ চােল 10 আৰু কেল, “েহেৰৗ
সকেলা কপট আৰু দুষ্কেমর্েৰ পিৰপূণর্ েহাৱােটা, চয়তানৰ পুেতক
আৰু সকেলা প্রকাৰ ধাির্মকতাৰ শত্রু, তই প্রভুৰ সৰল পথ িবপৰীত
কিৰবৈল ৰখা নাই েন?

11আৰু এিতয়া চা, প্রভুৰ হাত েতাৰ ওপৰত আেছ আৰু তই িকছু
সময়ৈলেক সুযর্য্ েনেদিখ অন্ধ ৈহ থািকিব৷” েতিতয়াই ইলুমাইৰ চকু
জলকতবক লািগল আৰু অন্ধকাৰময় হ’ল; েতিতয়া েতওঁক হাতত
ধিৰ িনবৈল েতওঁ মানুহ িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ 12 এই ঘটনা েদিখ, েসই
অিধপিতেয় প্রভুৰ উপেদশত িবস্ময় মািন িবশ্বাস কিৰেল৷

আিন্তয়িখয়াত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কৰা
13 ইয়াৰ পাছত েপৗল আৰু েতওঁৰ লগৰ েকইজেন পাফঃ নগৰৰ

পৰা সমুদ্র-পেথিদ পামু্ফিলয়া েদশৰ পগর্া নগৰৈল গ’ল৷ িকন্তু েযাহেন
েতওঁেলাকক এিৰ, িযৰূচােলমৈল উলিট আিহল৷ 14 েপৗল আৰু
েতওঁৰ লগৰ েকইজেন পগর্াৰ পৰা যাত্রা কিৰ িপিচিদয়া েদশৰ
আিন্তয়িখয়া নগৰ পাই তােত িবশ্রামবােৰ নাম-ঘৰত েসামাই বিহল৷
15 তােত িবধান-শাস্ত্র আৰু ভাববাদী সকলৰ বাকয্ পঢ়াৰ পাছত, নাম-
ঘৰৰ অিধকাৰী সকেল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈক পিঠয়ােল েবােল,
“েহ ভাই সকল, মানুহেবাৰৈল েতামােলাকৰ যিদ েকােনা উদগিণৰ
কথা আেছ, েতেনহেল েসই িবষেয় েকাৱা৷”

16 েতিতয়া েপৗেল উিঠ, হােতেৰ ইংিগত িদ কেল, “েহ ইস্রােয়লীয়া
মানুহেবাৰ আৰু েহ ঈশ্বৰ ভয়কাৰী েলাক সকল, শুনক৷ 17 এই
ইস্রােয়লী সকলৰ ঈশ্বেৰ আমাৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলক মেনানীত
কিৰেল আৰু িমচৰ েদশত প্রবাসী ৈহ থকা সময়ত মানুহেবাৰৰ উন্নিত
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সাধন কিৰ, তাৰ পৰা িনজ পৰাক্রেমেৰ েতওঁেলাকক বািহৰ কিৰ
আিনেল৷ 18 আৰু দুকুিৰমান বছৰৈলেক মৰুপ্রান্তত েতওঁেলাকক
িপতৃৰ িনিচনাৈক প্রিতপালন কিৰেল৷

19 পাছত েতওঁ কনান েদশৰ সাত জািতক উেচ্ছদ কিৰ,
েতওঁেলাকৰ েদশখনক উত্তৰািধকাৰ স্বৰূেপ ইস্রােয়লী সকলক িদেল৷
20 এইদেৰ প্রায় চািৰ শ পঞ্চাশ বছৰ পাৰ ৈহ গ’ল৷ তাৰ পাছত,
চমূেৱল ভাববাদীৰ সময়ৈলেক িবচাৰকতর্ া সকলক িনযুক্ত কিৰেল৷

21পাছত েতওঁেলােক এজন ৰজা িবচৰাত, ঈশ্বেৰ িবনয্ামীন ৈফদৰ
কীচৰ পুত্র েচৗলক চিল্লশ বছৰৈলেক ৰাজত্ব কিৰবৈল িদেল৷ 22 ইয়াৰ
পাছত ঈশ্বেৰ ৰজাৰ শাসনৰ পৰা েতওঁক আতৰাই, েতওঁেলাকৰ ৰজা
হবৈল দায়ুদক মেনানীত কিৰেল৷ আৰু দায়ুদৰ িবষেয় ঈশ্বেৰ সাক্ষয্ িদ
কেল, ‘েমাৰ মনৰ দেৰ এজনক, অথর্াৎ িযচয়ৰ পুত্র দায়ুদক পােলঁা;
েতওঁ েমাৰ সকেলা ইচ্ছা পূণর্ *কিৰব৷’

23 এই জন মানুহৰ বংশৰ পৰা ঈশ্বেৰ প্রিতজ্ঞা কৰাৰ দেৰ এজন
ত্রাণকতর্ া, অথর্াৎ যীচুক ইস্রােয়লী েলাকৰ আগত উপিস্থত কিৰেল৷
24 যীচু অহাৰ আেগেয়, েযাহেন ইস্রােয়লী েলাক সকলৰ আগত মন-
পালটনৰ বািপ্তস্মৰ কথা েঘাষণা কিৰেল৷ 25 েযাহেন েতওঁৰ কাযর্
সম্পন্ন কেৰঁােত, এই কথা ৈকিছল, ‘আেপানােলােক েমাক েকান
বুিল ভািবেছ? মই েসই জন নহওঁ৷ িকন্তু শুনক, এেন এজন েমাৰ
পাছত আিহ আেছ, িয জনৰ চৰণৰ পাদুকাৰ বান্ধ খুিলবেৰা মই েযাগয্
নহওঁ৷’

26 েহ ভাই সকল, েহ অব্রাহামৰ বংশৰ সন্তান সকল আৰু
আেপানােলাকৰ মাজৰ ঈশ্বৰ ভয়কাৰী সকল, আমাৈল এই পিৰত্রাণৰ
বাকয্ পেঠাৱা ৈহেছ৷ 27 িকয়েনা িযৰূচােলম িনবাসী আৰু েতওঁেলাকৰ
শাসনকতর্ া সকেল েতওঁক নাজািন আৰু প্রেতয্ক িবশ্রামবাৰত পঢ়া
ভাববাদী সকলৰ বাকয্েকা নুবুিজ, যীচুক েদাষােৰাপ কিৰ, েসই বাকয্
পূণর্ কিৰেল৷

* 13 অধয্ায়:22 1ম চমূ 15:23, 26, 28; 16:1; েহােচয়া 13:11 1ম চমূ 16:13;
2 চমূ 2:4; 5:3; গীত 89:20



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 13 অধয্ায়:28 xlii পঁাচিন সকলৰ কমর্ 13 অধয্ায়:39

28 আনিক প্রাণদণ্ডৰ েকােনা কাৰণ িবচািৰ নাপাই, েতওঁক বধ
কিৰবৈল পীলাতৰ আগত িনেবদন কিৰেল, 29 আৰু েতওঁৰ িবষেয়
িয িয কথা িলখা আিছল; েতওঁেলােক েসই সকেলােক সম্পন্ন কিৰ
েতওঁক কাঠৰ পৰা নমাই ৈমদামত শুৱাই থেল৷

30 িকন্তু ঈশ্বেৰ েতওঁক মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল 31 আৰু
গালীল প্রেদশৰ পৰা িযৰূচােলমৈল েতওঁৰ লগত অহা সকলক েতওঁ
অেনক িদনৈল েদখা িদ থািকল৷ েতওঁেলােকই এিতয়া েলাক সকলৰ
আগত েতওঁৰ সাক্ষী ৈহ আেছ৷

32 গিতেক আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ আগত ঈশ্বেৰ কৰা প্রিতজ্ঞাৰ
িবষেয়, আিম আেপানােলাকক এই শুভবাতর্ া জনাইেছা: 33 ঈশ্বেৰ
যীচুক মৃতুয্ৰ পৰা তুিল, েসই প্রিতজ্ঞা আমাৰ সন্তান সকলৈল িসদ্ধ
কিৰেল৷ এই িবষেয় গীতমালাৰ দুই নম্বৰ গীতত িলখা আেছ, েবােল,
‘তুিম েমাৰ পুত্র, আিজ মই েতামাক জন্ম িদেলঁা৷’ 34 ঈশ্বেৰ যীচুক

েয মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিলেল, আগৈল ক্ষয় নাপাবৈলেহ
তুিলেল৷ এই িবষেয় ঈশ্বেৰ ৈকিছলঃ

‘দায়ুদৰ ওচৰত িয িয পিবত্র িবধান আৰু সতয্ প্রিতশ্রুিত িদিছেলঁা,
েসই সকেলা মই েতামােলাকক িদম৷’

35 এইদেৰ আন গীতত েতওঁ ৈকেছ,
‘তুিম েতামাৰ পিবত্র জনক ক্ষয় পাবৈল িনিদবা৷’ 36 িকয়েনা দায়ুেদ

ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দেৰ েসৱা কিৰ, েতওঁৰ সময়ত মানুহেবাৰৰ
উপকাৰ সাধন কিৰেল আৰু মহা-িনদ্রা গ’ল, আৰু েতওঁক
িপতৃপুৰুষ সকলৰ ৈসেত ৈমদামত েথাৱা েহাৱাত ক্ষয় পােল,
37 িকন্তু িয জনক ঈশ্বেৰ তুিলেল, েসই জেন ক্ষয় নাপােল৷

38 এই কাৰেণ, েহ ভাই সকল, েসই জনৰ দ্বাৰাই আেপানােলাকৰ
আগত পাপ েমাচনৰ নয্ায় িবষয়ৰ গ্রহণীয়তা প্রচাৰ কৰা ৈহেছ৷
39 আৰু েমািচৰ িবধানৰ দ্বাৰাই িয িয েদাষৰ পৰা আেপানােলােক
নয্াযয্তা প্রদান কিৰব পৰা নাই; েসই আটাই েদাষৰ পৰা যীচুত িবশ্বাস
কৰাৰ দ্বাৰাই সকেলােৱ মুক্ত হয়, ইয়াক আেপানােলােক জািন লওঁক৷
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40এেতেক সাৱধান হওক, যােত েকােনা ভাৱবাদী সকলৰ প্ুস্তকত
িলখা এই বাকয্ মেত আেপানােলাকৈল েযন নঘেট, ভাববাদী সকেল
ৈকেছ -
41 ‘েহ েহয়জ্ঞানকাৰী সকল, েতামােলােক েচাৱা, িবস্ময় মানা, আৰু

অন্তির্হত েহাৱা;
এেন কমর্ মই েতামােলাকৰ িদনত কিৰম,
িকয়েনা িয কমর্ৰ িবৱৰণ েকােনােৱ েতামােলাকক কেলও,

েতামােলােক েসই িবৱৰণ েকােনামেত িবশ্বাস নকিৰবা৷’
42 পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা ওলাই যাবৈল ধেৰােত, মানুহেবােৰ

িনেবদন কিৰ ক’েল, “অহা িবশ্রাম-বাৰেতা এইদেৰ প্রচাৰ কৰা
হওক৷” 43 েতিতয়া নাম-ঘৰৰ সমাজ ভািঙলত, অেনক ইহুদী আৰু
ইহুদী ধমর্ েলাৱা ভক্ত সকেল েপৗল আৰু বাণর্ব্বাক অনুসৰণ কিৰেল,
তােত েতওঁেলাকৰ ৈসেত কথা-বতৰা ৈহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহত িথৰ ৈহ
থািকবৈল েতওঁেলাকক উদগিণ িদেল৷

44তাৰ পাছৰ িবশ্রামবাৰত নগৰৰ প্রায় সকেলা মানুেহ ঈশ্বৰৰ বাকয্
শুিনবৈল েগাট খােল৷ 45 িকন্তু ইহুদী সকেল েলাক সকলক েদিখ,
ঈষর্ােৰ পুৰ ৈহ িনন্দা কিৰ কিৰ েপৗেল েকাৱা কথা অৱমাননা কিৰেল৷

46 তােত েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই সাহেসেৰ কেল, “প্রথমেত
আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ বাকয্ েকাৱা উিচত আিছল৷ িকন্তু
আেপানােলােক িনজেক দুৰ কিৰ অনন্ত জীৱনৰ অেযাগয্ েদখুৱােল,
েসেয় চাওক, আিম অনা-ইহুদী েলাক সকলৰ মাজৈল ঘুিৰেলঁা৷
47 িকয়েনা প্রভুেৱ আমাক এেন আজ্ঞা িদেল,
‘েতামাক মই অনা-ইহুদী েলাকৰ েপাহৰ কিৰ থেলঁা,
েযন তুিম জগতৰ সীমাৈলেক পিৰত্রাণস্বৰূপ েহাৱা৷”

48 অনা-ইহুদী েলােক ইয়ােক শুিন আনিন্দত ৈহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ
প্রশংসা কিৰেল৷ িয সকলক অনন্ত জীৱন পাবৈল িনৰূিপত আিছল,
েসই সকেলােৱ িবশ্বাস কিৰেল৷ 49 এইদেৰ প্রভুৰ বাকয্ েসই ঠাইৰ
েগােটই অঞ্চলত িবয়িপ গ’ল৷

50 িকন্তু ইহুদী সকেল, ভক্ত ভদ্র মিহলা সকলকআৰু নগৰৰ প্রধান
েলাকক উচটাই, েপৗল আৰু বাণর্ব্বাক তাড়না কিৰ, েতওঁেলাকৰ
সীমাৰ পৰা েখদাই িদেল 51 তােত েতওঁেলােক ভিৰৰ ধুিল িসহঁতৰ
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অিহেত েজাকািৰ েপলাই, ইকিনয় নগৰৈল গ’ল৷ 52আৰু িশষয্ সকল
আনেন্দেৰ আৰু পিবত্র আত্মােৰ পিৰপূণর্ হ’ল৷

14 অধয্ায়
ইকিনয়ত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা

1 পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই ইকিনয় নগৰত েসামাই, দুেয়া
এেকলেগ ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰৈল গ’ল তাত েতওঁেলােক এেনৈক
কথা ক’েল েয, ইহুদী আৰু গ্রীক সকলৰ বহুেলােক িবশ্বাস
কিৰেল 2 িকন্তু অিবশ্বাসী ইহুদী সকেল অনা-ইহুদী সকলক উচটাই
েতওঁেলাকৰ মনেবাৰ িবশ্বাসী ভাই সকলৰ অিহেত িবষময় কিৰ
তুিলেল 3 েসেয়, েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই প্রভুত থািক, সাহেসেৰ
প্রচাৰ কিৰ েসই নগৰেত েবছ িকছুিদন থািকল প্রভুেৱ েতওঁেলাকৰ
মাধয্েমিদ অদু্ভত লক্ষণ আৰু পৰাক্রম কাযর্ কিৰ, েতওঁৰ অনুগ্রহৰ
বাকয্ৰ সাক্ষয্ িদেল 4 তােত নগৰৰ েলাক সকলৰ মাজত দুটা দল
হ’ল; এটা দেল ইহুদী সকলৰ আৰু আনেটা দেল পঁাচিন সকলৰ
পক্ষ লেল 5 পাছত অনা-ইহুদী আৰু ইহুদী সকেল িনজৰ অিধকাৰী
সকলৰ ৈসেত লগ ৈহ েপৗল আৰু বাণর্ব্বাক অপমান কিৰবৈল আৰু
িশল দিলয়াই মািৰবৈল ষড়যন্ত্র কিৰেল 6 িকন্তু েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই
এই িবষেয় জািনবৈল েপাৱাত লুকায়িনয়া েদশৰ লুস্ত্রা ও দবীর্ নগৰ
আৰু তাৰ ওচৰ-পাজৰৰ অঞ্চলৈল পলাই গ’ল 7 েতওঁেলােক েসই
ঠাইেবাৰেতা শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল

8 লুস্ত্রা নগৰত ভিৰত বল েনােহাৱা, েকিতয়াও েখাজ নকঢ়া
ওপজােৰ পৰা েখাৰা েলাক এজন বিহ আিছল আৰু 9 েতওঁ
েপৗলৰ কথােবাৰ শুিন আিছল েপৗেল েতওঁৰ ফােল এেকথেৰ চাই
েদিখেল েয েলাক জনৰ সুস্থ হবৰ বােব িবশ্বাস আেছ 10 েপৗেল
েতিতয়া বৰ মােতেৰ েলাক জনক ক’েল, “তুিম েতামাৰ দুই ভিৰত
ভৰ িদ িথয় েহাৱা ” তােত মানুহ জন লাফ মািৰ উিঠল আৰু
েখাজকািঢ় ফুিৰবৈল ধিৰেল 11 েপৗেল কৰা এই কাযর্ েযিতয়া
েলাক সকেল েদখা পােল, েতওঁেলােক লুকায়িনয়া ভাষাত উচ্চস্বেৰ
কবৈল ধিৰেল, “মানুহৰ ৰূপ ৈল েদৱতােবাৰ আমাৰ মাজত অৱতীণর্
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ৈহেছ ” 12 েতওঁেলােক বাণর্ব্বাক “জীউছ” আৰু েপৗল িযেহতু
প্রধান বক্তা আিছল, েসেয়েহ েতওঁক “েহৰেমনাচ” বুিল কবৈল
ধিৰেল * 13 নগৰৰ িঠক বািহৰেত জীউছৰ িয মিন্দৰ আিছল,
তাৰ পুেৰািহেত েকইটামান ষঁাড় গৰু আৰু ফুলৰ মালা ৈল নগৰৰ
দুৱাৰমুখৈল আিহল; পুেৰািহত আৰু মানুহেবােৰ েসইেবাৰৰ বিল
উৎসগর্ কিৰবৈল িবচািৰেল 14 িকন্তু পঁাচিন বাণর্ব্বা আৰু েপৗেল
েযিতয়া এই কথা শুিনেল, েতিতয়া েতওঁেলােক িনজৰ েপাছাক ফািল
েদৗিৰ বািহৰৈল ৈগ েলাক সকলক উেদ্দশয্ কিৰ িচঞিৰ িচঞিৰ
ক’েল, 15 “ৰাইজ সকল, আেপানােলােক িকয় এইেবাৰ কিৰেছ?
আিমও আেপানােলাকৰ দেৰ সকেলা অনুভৱ কিৰব পৰা সাধাৰণ
মানুহ আিম আেপানােলাকক শুভবাতর্ া শুনাবৈল আিহেছঁা এই
অসাৰ িবষয়েবাৰ তয্াগ কিৰ, িয জন ঈশ্বেৰ স্বগর্, পৃিথৱী, সমুদ্র
আৰু তাৰ মাজত থকা সকেলােক স্রজন কিৰেল, েসই জনা জীিৱত
ঈশ্বৰৈল আেপানােলাক ঘূিৰব আিহব লােগ 16 অতীতত েতওঁ
সকেলা জািতক িনজৰ ইচ্ছানুসােৰ চিলবৈল িদিছল 17 িকন্তু তথািপ
েতওঁ িনজৰ িবষেয় প্রমাণ িনিদয়াৈক নাথািকল েতওঁ সকেলােৰ
মঙ্গল কেৰ েতওঁ আকাশৰ পৰা বৰষুণ আৰু িবিভন্ন ঋতুত শসয্
িদেয় েতওঁ আেপানােলাকৈল আহাৰ েযাগায় আৰু আেপানােলাকৰ
হৃদয় আনেন্দেৰ পূণর্ কেৰ ” 18 এইেবাৰ কথা ৈক েপৗল আৰু
বাণর্ব্বাই েতওঁেলাকৰ উেদ্দেশয্ বিল উৎসগর্ কৰাৰ পৰা েলাক সকলক
েকােনা মেতেহ বাধা িদ ৰািখেল

19 ইয়াৰ পাছত আিন্তয়িখয়া আৰু ইকিনয়ৰ পৰা েকইজনমান ইহুদী
েলাক আিহ তাত থকা েলাক সকলক প্রেৰািচত কৰাত মানুহেবােৰ
েপৗলৈল িশল দিলয়ােল আৰু পাছত েতওঁ মিৰল বুিল ভািব েতওঁক
নগৰৰ বািহৰৈল েচঁাচৰাই ৈল গ’ল 20 িকন্তু িশষয্ সকলআিহ েতওঁক
আগুিৰ ধিৰ িথয় হ’ল আৰু তাৰ পাছত েতওঁ উিঠ পুনৰ নগৰৈল
গ’ল িপছিদনা েপৗল, বাণর্ব্বােৰ ৈসেত দবীর্ নগৰৈল গ’ল
* 14 অধয্ায়:12 (েযউচ) পুৰিণ বাইেবলত ‘দুয্িপতৰ’ িলখা আেছ- গ্রীক সকলৰ অতয্ন্ত
গুৰুত্বপূণর্ েদৱতা (হােমর্চ) পুৰিণ বাইেবলত ‘েমকুর্ ৰীয়’ িলখা আেছ - গ্রীক সকলৰ িবশ্বাস
মেত িয জন েদৱতা সকলৰ বাতর্ াবাহক আিছল
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21 েসই নগৰত েতওঁেলােক শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰেল আৰু বহু
েলাক যীচুৰ িশষয্ হ’ল পুনৰ েতওঁেলাক লুস্ত্রা, ইকিনয় আৰু
আিন্তয়িখয়াৈল উলিট গ’ল 22 তাত েতওঁেলােক িশষয্ সকলৰ
মেনাবল শিক্তশালী কিৰেল আৰু িবশ্বাস অটুট ৰািখবৈল উৎসাহ
েযাগােল েতওঁেলােক িশষয্ সকলক ক’েল েয, “অেনক দুখেভাগৰ
মােজিদ আিম ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ত প্রেৱশ কিৰব লািগব ” 23 েপৗল
আৰু বাণর্ব্বাই প্রাথর্না আৰু উপবােসেৰ ৈসেত প্রেতয্কেটা িবশ্বাসী
মণ্ডলীত িশষয্ সকলৰ কাৰেণ পিৰচাৰক সকলক মেনানীত কিৰেল
আৰু িয জন প্রভুত েতওঁেলােক িবশ্বাস স্থাপন কিৰেল, েতওঁৰ
হাতত েতওঁেলাকক সঁিপ িদেল 24 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাক িপিচিদয়া
প্রেদশৰ মােজিদ পামু্ফিলয়াৈল আিহল 25 েতওঁেলােক পগর্াত বাকয্
প্রচাৰ কিৰ আত্তািলয়াৈল গ’ল 26 তাৰ পৰা েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই
জাহােজেৰ আিন্তয়িখয়াৈল আিহল িয কাযর্ েতওঁেলােক এিতয়া
সমূ্পণর্ কিৰেল, েসই কাযর্ৰ কাৰেণ এই নগৰেত েতওঁেলাকক
ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৈল সমিপর্ত কৰা ৈহিছল 27 আিন্তয়িখয়া েপাৱাৰ
পাছত েতওঁেলােক মণ্ডলীৰ িবশ্বাসী সকলক একিত্রত কিৰেল ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৈল িয িয কিৰেল আৰু েকেনৈক েতওঁ অনা-ইহুদী সকলৈল
িবশ্বাসৰ দুৱাৰ মুকিল কিৰ িদেল, েসই সকেলা কথা িবৱিৰ ক’েল
28 তাৰ পাছত েপৗল আৰু বাণর্ব্বা িশষয্ সকলৰ ৈসেত েসই ঠাইত
ভােলমান িদনৈল থািকল

15 অধয্ায়
িযৰূচােলমত পিৰষদীয় সভা

1 িযহূদা প্রেদশৰ পৰা েকইজনমান েলাকআিহ িবশ্বাসী ভাই সকলক
এই িশক্ষা িদেল েয, “েমািচৰ িবধান অনুসােৰ চুন্নৎ কাযর্ নকিৰেল,
আেপানােলােক উদ্ধাৰ নাপাব ” 2 েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই এই িশক্ষাৰ
িবেৰািধতা কিৰেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত তকর্ -িবতকর্ হ’ল
পাছত ভাই সকেল িসদ্ধান্ত লেল েয, এই িবষয়ৰ মীমাংসাৰ কাৰেণ
েপৗল, বাণর্ব্বা আৰু আন েকইজনমান িযৰূচােলমত থকা পঁাচিন
আৰু পিৰচাৰক সকলৰ ওচৰৈল যাওঁক 3 এই িসদ্ধান্তেৰ মণ্ডলীেয়
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েতওঁেলাকক িযৰূচােলমৈল পঠাই িদেল েতওঁেলােক ৈফনীিকয়া
আৰু চমৰীয়া েদশৰ মােজিদ গ’ল আৰু অনা-ইহুদী সকল েয খ্রীষ্ট
িবশ্বাসী ৈহেছ, েসই িবষেয় েঘাষণা কিৰেল এেনদেৰ েতওঁেলােক
িবশ্বাসী ভাই সকলক অিত আনিন্দত কিৰেল 4 পাছত েতওঁেলাক
েযিতয়া িযৰূচােলম পায়িহ, েতিতয়া মণ্ডলী, পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক
সকেল েতওঁেলাকক আদৰিণ জনােল ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকৰ লগত
থািক িয িয কিৰেল, েসই িবষেয় েতওঁেলােক সকেলা কথা জনােল
5 িকন্তু ফৰীচী সকলৰ মাজৰ পৰা অহা েকইগৰাকীমান িবশ্বাসী
িথয় হ’ল আৰু ক’েল, “অনা-ইহুদী িবশ্বাসী সকলৰ চুন্নৎ কৰা
আৱশয্ক আৰু েমািচৰ িবধান পালন কিৰবৈল েতওঁেলাকক আজ্ঞা
িদয়া হওক ”

6 পাছত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল এই িবষেয় আেলাচনা
কিৰবৈল একেগাট হ’ল 7 বহু সময় ধিৰ েহাৱা তকর্ -িবতকর্ ৰ পাছত
িপতেৰ উিঠ েতওঁেলাকক ক’েল, “ভাই সকল আেপানােলােক জােন
েয, অেনক িদনৰ আেগেয় ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ মাজত েমাক
মেনানীত কিৰিছল েযন অনা-ইহুদী েলােক েমাৰ মুেখেৰ শুভবাতর্ াৰ
বাকয্ শুিন িবশ্বাস কেৰ৷ 8 ঈশ্বেৰ সকেলােৰ হৃদয় জােন েতওঁ
আমাক েযেনৈক পিবত্র আত্মা দান কিৰিছল, অনা-ইহুদী সকলেকা
েসইদেৰ পিবত্র আত্মা দান কিৰ েতওঁেলাকৈল সাক্ষয্ িদিছল 9আমাৰ
আৰু েতওঁেলাকৰ মাজত ঈশ্বেৰ িবেবচনা কিৰ এেকা পক্ষপাত
নকিৰেল, বৰঞ্চ িবশ্বাস কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকৰ হৃদয় ঈশ্বেৰ শুিচ
কিৰেল 10 গিতেক, আমাৰ িপতৃপুৰুষ আৰু আিম িয যুৱঁিলৰ েবাজা
বব পৰা নাই, েসই েবাজা অনা-ইহুদী িশষয্ সকলৰ কান্ধত তুিল িদ
এিতয়া আেপানােলােক িকয় ঈশ্বৰৰ পৰীক্ষা কিৰেছ? 11 িকন্তু আিম
িবশ্বাস কেৰঁা েয, েতওঁেলােকও আমাৰ দেৰই প্রভু যীচুৰ অনুগ্রহৰ
দ্বাৰাই পিৰত্রাণ লাভ কিৰব ”

12 েতিতয়া সকেলা মানুহ নীৰৱ ৈহ গ’লআৰু বাণর্ব্বা আৰু েপৗলৰ
েযােগিদ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত ঈশ্বেৰ িয আচিৰত কমর্ আৰু িচন
েদখুৱােল, েসই সকেলা ঘটনা মানুহেবােৰ েতওঁেলাকৰ পৰা শুিনেল
13 েতওঁেলােক কথা ৈক েশষ কৰাৰ পাছত যােকােব কবৈল আৰম্ভ
কিৰেল, “ভাই সকল, েমাৰ কথা শুনক 14 িচেমান িপতেৰ ক’েল,
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েকেনৈক ঈশ্বেৰ প্রথমবাৰৰ বােব অনা-ইহুদী সকলক েপ্রম কিৰেল
আৰু িনজৰ নামৰ কাৰেণ অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৰ পৰা িকছুেলাকক
গ্রহণ কিৰেল 15 এই িবষয়ত ভাৱবাদী সকলৰ কথােৰা িমল আেছ,
েযেনৈক িলখা আেছ:*
16 এইেবাৰৰ পাছত মই উলিট আিহম,
দায়ুদৰ ভািঙ েযাৱা পঁজা মই পুনৰায় গিঢ়ম
মই তাৰ ভগ্নাৱেশষ পুনৰ িনম্মর্াণ কিৰ িথক কিৰম,
17 যােত মানৱ জািতৰ অৱিশষ্ট অংশই প্রভুৰ অেন্বষণ কিৰব পােৰ;
েমাৰ নােমেৰ আমিন্ত্রত সকেলা অনা-ইহুদীও ইয়াৰ অন্তভুর্ ক্ত
18 িয জন প্রভুেৱ পূবর্েত এই িবষয়েবাৰ জনাইিছল, েতওঁ এই কথা

ৈকেছ ”
19 এই কাৰেণ েমাৰ িবচাৰ এই েয, িয সকল অনা-ইহুদী েলাক
ঈশ্বৰৈল ঘূিৰেছ; আিম েতওঁেলাকক কষ্ট িদয়া উিচত নহয় 20 বৰং
আিম েতওঁেলাকৈল এই কথা িলিখ জনাওঁ েয, েতওঁেলােক েযন মূির্ত
পূজা িবষয়ক েকােনা অশুিচতা†, বয্িভচাৰ আৰু েটঁটু েচিপ মৰা প্রাণীৰ
মাংস আৰু েতজ েখাৱা, এই সকেলােবাৰৰ পৰা পৃথেক থােক
21 িকয়েনা পূবর্কালেৰ পৰা প্রেতয্ক নগৰেত েমািচৰ িবধান প্রচাৰ
কৰা েলাক সকল আেছ আৰু প্রেতয্ক িবশ্রামবােৰ ইহুদী সকলৰ
নাম-ঘৰত েতওঁেলােক েসইেবাৰ পেঢ়

22 েতিতয়া েগােটই মণ্ডলীৰ ৈসেত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল
যােকাবৰ কথাত সমথর্ন িদেল আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা িযহূদা
আৰু চীল, নামৰ মণ্ডলীৰ দুজন েনতাক মেনানীত কিৰ েপৗল
আৰু বাণর্ব্বাৰ লগত আিন্তয়িখয়াৈল পঠাবৈল িঠক কিৰেল এই
িযহূদাক বাচর্ ব্বা বুিলও মতা হয় 23 েতওঁেলাকৰ হাতত এইদেৰ
এখন পত্র িলিখ পঠােল: “আিন্তয়িখয়া, িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়াৰ
অনা-ইহুদী িবশ্বাসী ভাই সকলৰ সমীপৈল- পঁাচিন, পিৰচাৰক আৰু
িবশ্বাসী ভাই সকলৰ শুেভচ্ছা 24 আিম শুিনবৈল পাইেছা েয,
আমাৰ মাজৰ পৰা ৈগ েকইজনমান েলােক আমাৰ আজ্ঞাৰ অিবহেন
* 15 অধয্ায়:15 আেমাচ 9:11-12 † 15 অধয্ায়:20 বিল িদয়া প্রাণীৰ মাংস
েখাৱা অনুিচত
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আেপানােলাকক িশক্ষা িদ মন অিস্থৰ কিৰেছ আৰু আেপানােলাকক
নানা সমসয্াৰ মাজত েপলাইেছ 25 েসেয়েহ আিম েকইজনমানক
মেনানীত কিৰবৈল একমত হ’েলা আৰু েতওঁেলাকক আমাৰ িপ্রয়
ভাই বাণর্ব্বা আৰু েপৗলৰ ৈসেত আেপানােলাকৰ ওচৰৈল পঠােলঁা
26 েপৗল আৰু বাণর্ব্বাই আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নামৰ কাৰেণ িনজৰ
জীৱন িবপদাপন্ন কিৰেছ; 27 এই কাৰেণ আিম িযহূদা আৰু চীলক
পঠােলঁা েতওঁেলােক আেপানােলাকক এেকেবাৰ কথােক কব
28 িকয়েনা পিবত্র আত্মা আৰু আমাৰ কাৰেণ এইেটােৱই ভাল েযন
েদিখেলঁা েয, প্রেয়াজনীয় এই িবষয়েবাৰৰ বািহেৰ অিতিৰক্ত েকােনা
েবাজা আেপানােলাকৰ ওপৰত জািপ িদয়া নহ’ব: 29আেপানােলােক
মূির্তৰ ওচৰত উৎসগর্ কৰা প্রসাদৰ পৰা িবৰত থাকক েতজ আৰু
েটটু-েচপা িদ মৰা েকােনা প্রাণীৰ মাংস আৰু েতজ নাখাব; েকােনা
বয্িভচাৰ নকিৰব এই সকেলােবাৰৰ পৰা িনজক আতৰাই ৰািখেল,
আেপানােলাকৰ মঙ্গল হ’ব ইিত ”

30 েপৗল, বাণর্ব্বা আৰু েসই েলাক সকলক পঠাই িদয়াৰ পাছত
েতওঁেলাক আিন্তয়িখয়াৈল গ’ল তােত েতওঁেলােক েলাক সকলক
একিত্রত কিৰ িচিঠ খন িদেল 31 পাছত েলাক সকেল িচিঠ খন
পিঢ় উৎসািহত ৈহ আনন্দ কিৰবৈল ধিৰেল 32 িযহূদা আৰু চীল
িনেজও ভাৱবাদী েহাৱাত েতওঁেলােক বহুেতা কথােৰ ভাই সকলক
উৎসাহ িদ শিক্ত েযাগােল 33 এইদেৰ িযহূদা আৰু চীল িকছুিদন
তাত থকাৰ পাছত, েতওঁেলাকক পেঠাৱা েলাক সকলৰ ওচৰৈল
উলিট যাবৰ কাৰেণ ভাই সকলৰ পৰা কুশেল িবদায় লেল 34 ‡
35 িকন্তু েপৗল আৰু বাণর্ব্বা আিন্তয়িখয়ােত থািকল েতওঁেলােক
আন আন েলােকেৰ ৈসেত প্রভুৰ বাকয্ৰ পৰা উপেদশ িদ প্রচাৰ
কিৰবৈল ধিৰেল

শুভবাতর্ া প্রচাৰত েপৗলৰ িদ্বতীয় যাত্রা আৰু বাণর্ব্বাৰ ৈসেত
মতাৈনকয্
‡ 15 অধয্ায়:34 িকছুমান পুৰিণ অনুিলিপত 34 পদত যুক্ত আেছ - “িকন্তু চীেল তােত
থািকবৈল মন িস্থৰ কিৰেল ”
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36 িকছুিদনৰ পাছত েপৗেল বাণর্ব্বাক ক’েল, “বলা, িযেবাৰ
নগৰত আিম প্রভুৰ বাকয্ েঘাষণা কিৰিছেলঁা, েসই ঠাইেবাৰৈল আিম
এিতয়া উভিট যাওঁ আৰু ভাই সকলক েদখা কেৰঁা; তােত েতওঁেলাক
েকেন আেছ তাক চাওঁৈগ ” 37 েতিতয়া বাণর্ব্বাই েতওঁেলাকৰ লগত
েযাহনেকা িনবৈল ইচ্ছা কিৰেল এই েযাহনক মাকর্ বুিলও মতা হয়
38 িকন্তু েপৗেল ভািৱেল, মাকর্ ক লগত িনয়ােটা ভাল নহ’ব, কাৰণ
পামু্ফিলয়াত মােকর্ েতওঁেলাকৰ লগ এিৰ উভিত ৈগিছল পাছত
েতওঁেলাকৰ লগত কাম কিৰবৈলও নগ’ল 39তাৰ ফলত েতওঁেলাক
দুেয়ােৰ মাজত মত িবেৰাধ হ’ল পাছত পৰস্পেৰ পৃথক ৈহ গ’ল
বাণর্ব্বাই মাকর্ ক লগত ৈল জাহােজেৰ কুপ্র দ্বীপৈল যাত্রা কিৰেল
40 িকন্তু েপৗেল চীলক মেনানীত কিৰেল আৰু ভাই সকেল েতওঁক
প্রভুৰ অনুগ্রহৰ হাতত তুিল িদেল পাছত েতওঁেলাক তাৰ পৰা ওলাই
গ’ল 41 েপৗেল িচিৰয়া আৰু িকিলিকয়া েদশৰ মােজিদ ৈগ মণ্ডলী
সমূহক অিধক শিক্তশালী কিৰেল

16 অধয্ায়
েপৗল আৰু চীলৰ লগত তীমিথয়

1 তাৰ পাছত েপৗল দবীর্ আৰু লুস্ত্রা চহৰৈল গ’ল তােত
তীমিথয় নামৰ এজন খ্রীষ্টৰ িশষয্ আিছল তীমিথয়ৰ মাতৃ আিছল
এগৰাকী িযহুদী খ্রীষ্টীয় িবশ্বাসীনী মিহলা আৰু িপতৃ গ্রীক েলাক
আিছল 2 লুস্ত্রা আৰু ইকিনয় চহৰৰ ভাই সকেল তীমিথয়ক অিত
প্রশংসা কিৰিছল 3 েপৗেল যাত্রাত তীমিথয়েকা িনজৰ লগত ৈল
যাবৈল িবচািৰেল আৰু েসেয় েতওঁক চুন্নৎ কৰােল; কাৰণ েসই
অঞ্চলেবাৰত ইহুদী েলাক আিছল আৰু েতওঁেলােক তীমিথয়ৰ িপতৃ
গ্রীক জািতৰ বুিল জািনিছল 4পাছত েতওঁেলাক নগৰেবাৰৰ মােজিদ
যাওঁেত িযৰূচােলমত পঁাচিন আৰু পিৰচাৰক সকেল িলিখ িদয়া
িনেদর্ শনােবাৰ পালন কিৰবৈল মণ্ডলীেবাৰক জনােল 5 এইদেৰ
মণ্ডলীেবাৰ িবশ্বাসত দৃঢ় ৈহ িদেন িদেন েলখত বৃিদ্ধ পাবৈল ধিৰেল

ইউেৰাপত শুভবাতর্ া প্রচাৰ
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6 পিবত্র আত্মাই েপৗল আৰু েতওঁৰ সংগী সকলক এিচয়া েদশত
বাকয্ প্রচাৰ কিৰবৈল বাধা িদেল, েতিতয়া েতওঁেলাক িফৰুিগয়া আৰু
গালাতীয়াৰ অঞ্চলেবাৰৰ মােজিদ গ’ল 7 আৰু মূিচয়াৰ সীমান্ত
অঞ্চলতআিহ েতওঁেলােক িবথুিনয়া গাওঁৈল যাবৰ বােব েচষ্টা কিৰেল,
িকন্তু প্রভু যীচুৰ আত্মাই েতওঁেলাকক যাবৈল িনিদেল 8 েসেয়েহ,
েতওঁেলােক মূিচয়া পাৰ ৈহ েত্রাৱা নগৰৈল গুিচ গ’ল 9 িনশা েপৗেল
এটা দশর্ন েদিখেল েয, এজন মািকদিনয়া মানুেহ িথয় ৈহ েতওঁক
িমনিত কিৰ ৈকেছ “মািকদিনয়াৈল আিহ আমাক সহায় কৰা ”
10 েপৗেল এই দশর্ন েপাৱাৰ পাছত আিম শীেঘ্রই মািকদিনয়াৈল যাবৰ
কাৰেণ প্রস্তুত হ’েলা কাৰণ, আিম বুিজ পােলঁা েয মািকদিনয়াৰ
েলাক সকলৰ আগত শুভবাতর্ া প্রচাৰ কিৰবৰ বােব ঈশ্বেৰ আমাক
মািতেছ

লুিদয়াৰ মন পিৰৱতর্ ন
11 পাছত েত্রাৱা এিৰ আিম জাহােজেৰ েপােন েপােন চামথাকীৈল

গেলা আৰু িপছিদনা িনয়াপিল নগৰৈল আিহেলঁা 12 তাৰ পৰা
আিম মািকদিনয়াৰ িফিলপী নগৰৈল গেলা িফিলপী নগৰ খন েসই
এেলকাৰ এখন উেল্লখনীয় নগৰ আৰু ই এক েৰামান উপিনেৱশ
আিম এই নগৰত বহু িদন থািকেলা

13 িবশ্রামবােৰ আিম নগৰৰ দুৱাৰৰ বািহেৰিদ নদীৰ কাষৈল
গেলা; ভািৱিছেলা, তাত িনশ্চয় প্রাথর্না কিৰবৰ বােব ঠাই আেছ৷
তােত িয মিহলা সকল আিহ এেকলেগ িমিলত ৈহিছল, পাছত
আিম েতওঁেলাকৰ কাষত বিহ কথা কবৈল ধিৰেলা 14 েসই মিহলা
সকলৰ মাজত থুয়াতীৰা চহৰৰ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা লুদীয়া নামৰ
এগৰাকী মিহলাও আিছল আৰু েতওঁ েবঙুনীয়া কােপাৰৰ বয্ৱসায়
কিৰিছল েতওঁ আমাৰ কথা শুিন আিছল তােত েপৗেল িয কথা
ৈক আিছল, েসই কথা মন িদ শুিনবৈল প্রভুেৱ লুদীয়াৰ হৃদয় মুকিল
কিৰেল 15 তােত লুদীয়া আৰু পিৰয়ালৰ সকেলােৱ বািপ্তস্ম* লেল
আৰু আমাক অনুেৰাধ কিৰ ক’েল, “যিদেহ েমাক আেপানােলােক
* 16 অধয্ায়:15 বািপ্তস্মৰ অথর্ জলদীক্ষা
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প্রভুৰ িবশ্বাসকািৰণী বুিল িবেবচনা কেৰ েতেনহেল েমাৰ ঘৰত আিহ
থাককিহ ” এইদেৰ েতওঁ আমাক বৰৈক েজাৰ কিৰেল

িফিলপী নগৰত েপৗলৰ প্রচাৰ বন্দীশালত েপৗল আৰু চীল
16 এিদন আিম েযিতয়া প্রাথর্নাৰ ঠাইৈল ৈগ আিছেলঁা, েতিতয়া

এক অশুিচ আত্মাই লম্ভা এজনী অল্পবয়সীয়া েছাৱলী আমাৰ আগত
আিহ উপিস্থত হ’ল অশুিচ আত্মাৰ প্রভাৱত তাই ভিৱষয্তৰ কথা কব
পািৰিছল আৰু এেনদেৰ তাই মািলকেবাৰক বহু লাভৱান কিৰিছল
17 এই েছাৱালী জনীেয় েপৗল আৰু আমাৰ িপেছ িপেছ আিহল আৰু
উচ্চস্বেৰ ক’েল “এই মানুহেবাৰ সেবর্াপিৰ ঈশ্বৰৰ দাস েতওঁেলােক
পিৰত্রাণৰ পথৰ িবষেয় আেপানােলাকৰ আগত েঘাষণা কিৰেছ ”
18 এইদেৰ তাই ভােলমান িদনৈলেক ৈক আিছল েশষত েপৗেল
িবৰক্ত ৈহ, িপছৈল ঘূিৰ েসই আত্মাক ক’েল, “মই েতাক যীচু খ্রীষ্টৰ
নামত আজ্ঞা িদেছঁা, তাইৰ পৰা বািহৰ ওলা ” েতিতয়া লেগ লেগ
েসই ভূতৰ আত্মা বািহৰ ওলাই গ’ল

19 তাৰ পাছত তাইৰ মািলকেবােৰ েযিতয়া েদিখেল েয,
েতওঁেলাকৰ লাভৰ আশা েনােহাৱা হ’ল, েতিতয়া েতওঁেলােক েপৗল
আৰু চীলক ধিৰ েচঁাচৰাই বজাৰৈলেকআিন শাসনকতর্ া জনৰ ওচৰৈল
ৈল গ’ল 20 তাৰ পাছত েতওঁেলাকক শাসনকতর্ া সকলৰ ওচৰৈল
িন ক’েল, “এওঁেলাক ইহুদী মানুহ আৰু আমাৰ নগৰত এওঁেলােক
গণ্ডেগাল আৰম্ভ কিৰেছ 21 এওঁেলােক এেনেবাৰ িশক্ষা িদেছ,
িযেবাৰ েৰামান নাগিৰক িহচােপ গ্রহণ কৰা বা পালন কৰা আমাৰ
কাৰেণ নীিত িবৰুদ্ধ ” 22 েতিতয়া আন জনতাও এেকলেগ েপৗল
আৰু চীলৰ িবৰুেদ্ধ িথয় হ’ল শাসনকতর্ া সকেল েপৗল আৰু
চীলৰ কােপাৰ ফািল িসহঁতক েবেতেৰ েকাবাবৈল আেদশ িদেল
23 অিতৈক মাৰধৰ কৰাৰ পাছত েতওঁেলাকক বন্দীশালত সুমুৱাই
থেল আৰু কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষক কঢ়া পহৰা িদবৈল আেদশ িদেল
24 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই এই আেদশ পাই েপৗল আৰু চীলক েজলৰ
িভতৰ কক্ষৈল িন কাঠৰ েবিৰত েতওঁেলাকৰ ভিৰ আৱদ্ধ কিৰ বািন্ধ
থেল



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 16 অধয্ায়:25 liii পঁাচিন সকলৰ কমর্ 16 অধয্ায়:37

25 েতিতয়া প্রায় মাজিনশা েপৗল আৰু চীেল ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্
প্রাথর্না কিৰ স্তুিত-গীত গাই আিছল আন কয়দী সকেলও েতওঁেলােক
েগাৱা স্তুিত-গীত শুিন আিছল 26 এই সময়েত হঠাৎ এক বৰ
ভূিমকম্প হ’ল আৰু বন্দীশালৰ েভঁিট পযর্ন্ত কঁিপ উিঠল েতিতয়া
বন্দীশালৰ সকেলা দুৱাৰ আৰু কয়দী সকলৰ িশকিলৰ বান্ধেবাৰ েখাল
খাই গ’ল 27কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই েটাপিনৰ পৰা সাৰ পাই কাৰাগাৰৰ
দুৱাৰেবাৰ মুকিল েদিখ, িনজৰ তেৰাৱাল উিলয়াই আত্মঘাতী হবৈল
িবচািৰেল িকয়েনা েতওঁ ভািৱেল েয, কয়দীেবাৰ পলাই গ’ল
28 িকন্তু েপৗেল িচঞিৰ বৰ মােতেৰ ক’েল, “িনজৰ ক্ষিত নকিৰব৷
আিম সকেলা ইয়ােত আেছঁা ” 29 েতিতয়া কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই
কােৰাবাক চািক আিনবৈল ৈক িভতৰৈল েদৗিৰ গ’লআৰু ভয়েত কঁিপ
কঁিপ েপৗল আৰু চীলৰ আগত উবুিৰ খাই পিৰল 30 েতওঁেলাকক
বািহৰৈল আিন সুিধেল, “মহাশয় সকল, পিৰত্রাণ পাবৈল হ’েল মই
িক কিৰব লািগব?” 31 েতওঁেলােক ক’েল, “প্রভু যীচুত িবশ্বাস
কৰক, েতিতয়া আপুিন আৰু আেপানাৰ ঘৰৰ সকেলােৱ পিৰত্রাণ
লাভ কিৰব ” 32 েতওঁেলােক তাৰ পাছত কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষৰ লগেত
েতওঁৰ ঘৰৰ সকেলােক প্রভুৰ বাকয্ ক’েল 33 কাৰাগাৰৰ অধয্ক্ষই
েসই িনশাই েপৗল আৰু চীলক ৈল ৈগ েতওঁেলাকৰ আঘাতৰ ঠাইেবাৰ
ধুই িদেল আৰু েতওঁ সপিৰয়ােল েতিতয়াই বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল
34 েতওঁ েপৗল আৰু চীলক িনজৰ ঘৰৈল আিন খাবৈল িদেল আৰু
পিৰয়ালৰ আটােয় ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাত, েতওঁ সমস্ত পিৰয়ােল ৈসেত
অিতশয় আনন্দ কিৰেল

35 িপছিদনা পুৱা শাসনকতর্ া সকেল পৰীয়া সকলৈল এই বাতর্ া
িদ পঠােল, “েসই মানুহেকইজনক এিৰ িদয়া ” 36 কাৰাগাৰৰ
অধয্ক্ষই েসই কথা েপৗলক জনাই ক’েল, “শাসনকতর্ া সকেল
আেপানােলাকক এিৰ িদবৰ কাৰেণ আমাৰ ওচৰৈল বাতর্ া পঠাইেছ;
গিতেক আেপানােলাক এিতয়া ওলাই আহক আৰু শািন্তেৰ গুিছ
যাওঁক ” 37 িকন্তু েপৗেল েতওঁেলাকক ক’েল, “আিম েৰামান
নাগিৰক; আমাক িবনা িবচােৰেৰ ৰাইজৰ আগত েকাবাই কাৰাবন্দী
কিৰ থেল এিতয়া েতওঁেলােক আমাক েগাপেন এিৰ িদব িবচািৰেছ
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েনিক? এইেটা হ’ব েনাৱােৰ েতওঁেলাক িনেজ ইয়াৈল আিহ আমাক
বািহৰৈল উিলয়াই িনব লািগব ” 38 পৰীয়া সকেল শাসনকতর্ া সকলৰ
ওচৰৈল ৈগ এই সম্বাদ িদেল েতিতয়া এই সম্বাদ পাই েতওঁেলােক
েপৗল আৰু চীলক েৰামান েলাক বুিল জািনেল আৰু েতওঁেলােক
ভয় খােল 39 পাছত শাসনকতর্ া সকেল আিহ েতওঁেলাকৰ ওচৰত
ক্ষমা িবচািৰেল আৰু বন্দীশালৰ পৰা বািহৰৈল আিন নগৰ এিৰ যাবৈল
েতওঁেলাকক অনুেৰাধ কিৰেল 40 েপৗল আৰু চীল কাৰাগাৰৰ পৰা
ওলাই লুদীয়াৰ ঘৰৈল গ’ল তােত েতওঁেলাক ৈগ ভাই সকলৰ লগত
েদখা হ’ল আৰু েতওঁেলাকক উৎসাহ উদ্দীপনা িদেল তাৰ পাছত
েপৗল আৰু চীেল নগৰ এিৰ গুিছ গ’ল

17 অধয্ায়
েপৗল আৰু চীল িথচলনীিকত

1 ইয়াৰ পাছত েতওঁেলাক আিম্ফপিল আৰু আপেল্লািনয়া নগৰৰ
মােজিদ িথচলনীিক চহৰৈল গ’ল তাত ইহুদী সকলৰ এটা নাম-
ঘৰ আিছল 2 েপৗেল েতওঁৰ িনয়ম অনুযায়ী ইহুদী সকলৰ নাম-
ঘৰৈল গ’ল আৰু এেকৰােহ িতিনটা িবশ্রাম-বাৰত েতওঁেলাকৰ ৈসেত
ধমর্শাস্ত্রৰ পৰা যুিক্তেৰ আেলাচনা কিৰেল 3 েতওঁ শাস্ত্রীয় বচন েমিল
বয্াখয্া কিৰেল েয, খ্রীষ্টই দুখেভাগ কৰা আৰু মৃতুয্ৰ পৰা পুণজীর্িৱত
েহাৱাৰ প্রেয়াজন আিছল েতওঁ আেকৗ ক’েল, “এই িয যীচুক মই
আেপানােলাকৰ আগত প্রচাৰ কিৰেছঁা, েসই যীচুেৱই ৈহেছ খ্রীষ্ট ”
4 তােত িকছুমান ইহুদীেয় এই কথাত সন্মিত জনাই েপৗল আৰু চীলৰ
লগত েযাগ িদেল তােৰাপিৰ অেনক ঈশ্বৰভক্ত গ্রীকআৰু গণয্-মানয্
মিহলা সকলেক ধিৰ এক বৃহৎ দেল েতওঁেলাকৰ লগত েযাগ িদেল
5 িকন্তু িবশ্বাস নকৰা ইহুদী সকেল িহংসা কিৰ বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা
িকছুমান দুষ্ট েলাকক মািত আিন একেগাট কিৰেল আৰু নগৰৰ মাজত
গণ্ডেগাল লগাই িদেল েপৗলআৰু চীলক িবচািৰ মানুহেবাৰৰ মাজৈল
িনবৰ বােব েতওঁেলােক যােচানৰ ঘৰ আক্রমণ কিৰেল 6 িকন্তু তাত
েতওঁেলাকক নাপাই যােচান আৰু েকােনা েকােনা ভাইক টািন আিন
চহৰৰ শাসনকতর্ াৰ আগৈল ৈল গ’ল আৰু িচঞিৰ কবৈল ধিৰেল,
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“িয েলাক সকেল সমগ্র পৃিথৱী উলট-পালট কিৰেছ, েতওঁেলাক
এিতয়া ইয়ােতা উপিস্থত ৈহেছ, 7আৰু যােচােন েতওঁেলাকক আলহী
কিৰ ৰািখেছ এই েলাক সকেল চীজাৰৰ আজ্ঞা অমানয্ কিৰ ৈক
ফুিৰেছ েয, যীচু নামৰ আন এজন ৰজা আেছ ” 8 এইেবাৰ কথা
শুিন সমেবত জনতা আৰু নগৰৰ শাসনকতর্ া সকল উিদ্বগ্ন ৈহ পিৰল
9 েতওঁেলােক যােচান আৰু আন েলাক সকলৰ পৰা জিৰমনা লেল
আৰু জিৰমনা আদায় িদয়াৰ পাছত েতওঁেলাকক যাবৈল এিৰ িদেল

10 েসই ৰািতেয়ই ভাই সকেল েপৗল আৰু চীলক িবৰয়াৈল
পঠাই িদেল েসই ঠাই পাই েতওঁেলাক ইহুদী সকলৰ নাম-ঘৰৈল
গ’ল 11 িথচলনীিকৰ েলাক সকলতৈক িবৰয়াৰ েলাক সকল
উদাৰ মেনাভাৱাপন্ন আিছল েতওঁেলােক অিত আগ্রেহেৰ বাকয্
শুিন গ্রহণ কিৰেল আৰু সতয্তা জািনবৈল প্রিতিদেন শাস্ত্রৰ বাকয্
অনুসন্ধান কিৰেল 12 ইয়াৰ ফলত েতওঁেলাকৰ মাজৰ অেনেক
িবশ্বাস কিৰেল এই িবশ্বাসী সকলৰ মাজত েকইজনমান প্রভাৱশালী
গ্রীক মিহলা আৰু বহুত পুৰুষও আিছল 13 িকন্তু েপৗেল িবৰয়াৈল
আিহ ঈশ্বৰৰ বাকয্ প্রচাৰ কিৰ আেছ বুিল শুিনবৈল পাই িথচলনীিকৰ
ইহুদী সকল েসই ঠাইৈল আিহ েলাক সকলক উেত্তিজত কিৰেল
14 ভাই সকেল েতিতয়াই পলম নকিৰ েপৗলক সাগৰৰ তীৰৈল পঠাই
িদেল; িকন্তু চীলআৰু তীমিথয় িবৰয়ােত থািকল 15 িয সকল েলােক
েপৗলক লগত ৈল ৈগিছল, েতওঁেলােক েতওঁক আিথনী চহৰৈল ৈল
গ’ল আৰু েপৗলক তােত এিৰেল পাছত েতওঁেলােক েপৗলৰ পৰা
চীল আৰু তীমিথয়ৰ কাৰেণ এই আেদশৈল আিহল েয, েতওঁেলােক
েযন অিত েসানকােল েপৗলৰ লগ লয়

েপৗল আিথনী নগৰত
16 আিথনী চহৰত েপৗেল চীল আৰু তীমিথয়ৰ কাৰেণ অেপক্ষাত

থােকােত, েসই চহৰ মূির্তেবােৰেৰ পূণর্ ৈহ থকা েদিখেল তােত
েতওঁৰ অন্তৰ-আত্মা অিত বয্িথত ৈহ উিঠল 17 েসেয় েতওঁ ইহুদী
আৰু ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা গ্রীক সকলৰ লগত নাম-ঘৰত যুিক্তেৰ
আেলাচনা কিৰেল বজাৰ অঞ্চলেতা প্রিতিদেন লগ েপাৱা েলাক
সকলৰ লগত আেলাচনা কিৰেল 18 তােত ইিপকূৰী আৰু েস্তািয়কী
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দশর্ন-শাস্ত্রৰ দাশর্িনক েকইজনমােন েপৗলৰ লগত তকর্ -যুদ্ধত িলপ্ত
হ’ল িকছুমােন ক’েল, “এই জেন বকবকাই িক কবৈল িবচািৰেছ?”
আন েকােনাবাই ক’েল, “ই েদিখেছঁা েকােনাবা িবেদশী েদৱতােবাৰৰ
কথা প্রচাৰ কিৰেছ ” কাৰণ েপৗেল যীচু আৰু েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ
িবষেয় ৈক আিছল 19 েতওঁেলােক েপৗলক ধিৰ আেৰয়পাগৰ
সভাৈল িন সুিধেল, “আপুিন এই িয নতুন িশক্ষা িদেছ, েসইেটা িক,
েসই িবষেয় আিম জিনব পােৰঁা েন? 20 িকয়েনা আপুিন িকছুমান
অদু্ভত কথা আমাক শুনাইেছ গিতেক এই কথােবাৰৰ অথর্ িক, েসই
িবষেয় আিম জািনব িবচােৰা ” 21আিথনীৰ েলাক সকেল আৰু তাত
থকা িবেদশী সকেলও মাত্র িকছুমান িনতয্ নতুন িবষয় ৈল আেলাচনা
কিৰ বা শুিন আজিৰ সময় কটায়

22 েতিতয়া েপৗেল আেৰয়পাগৰ সভাৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল,
“েহ আিথনীৰ জনগণ, মই েদিখেছঁা েয আেপানােলাক সকেলা
েক্ষত্রেত অিতশয় ধমর্প্রাণ মানুহ 23 িকয়েনা মই ঘূিৰ ফুেৰােত আৰু
আেপানােলােক উপাসনা কৰা বস্তুেবাৰ লক্ষয্ কেৰঁােত, ‘অিবিদত
ঈশ্বৰৈল েবিদ’ বুিল িলখা এটা েবিদ েদখা পােলঁা এেতেক
আেপানােলােক নাজািন িয জনৰ উপাসনা কিৰেছ, েতওঁৰ সম্বেন্ধ মই
আেপানােলাকৰ ওচৰত প্রচাৰ কিৰেছঁা 24ঈশ্বৰ, িয জন পৃিথৱী আৰু
তাত থকা সকেলা বস্তুৰ সৃষ্টিকতর্ া, েতওঁ স্বগর্ আৰু পৃিথৱীৰ গৰাকী
েতওঁ মনুষয্ৰ হােতেৰ সজা মিন্দৰত িনবাস নকেৰ 25 মনুষয্ৰ হাতৰ
েসৱা কাযর্ েতওঁৰ প্রেয়াজন নাই েতওঁৰেতা এেকােৰ অভাৱ নাই
কাৰণ েতওঁ িনেজই সকেলােক জীৱন, িনশ্বাস আৰু আন সকেলা
িদেয় 26 এজন মানুহৰ পৰা ঈশ্বেৰ সমগ্র মানৱ জািত সৃষ্টি কিৰেল
যােত েতওঁেলােক েগােটই পৃিথৱীেত বসবাস কিৰব পােৰ ঈশ্বেৰ,
মানুেহ বসবাস কিৰ থািকব পৰা ঠাইৰ সীমা আৰু িনদ্ধর্ ািৰত কাল
িঠক কিৰেল 27 েসেয়, মানুেহ ঈশ্বৰক িবচািৰব লােগ আৰু িবচািৰ
েযন েশষত েতওঁক লগ পায় আচলেত, েতওঁ আমাৰ কােৰা পৰা
দূৈৰত নাই 28 িকয়েনা আিম েতওঁেত জীয়াই আেছঁা, চলা-ফুৰা
কিৰেছঁা আৰু আেছঁা, েযেনৈক আেপানােলাকৰ কিব সকলৰ এজেন
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ৈকেছ, ‘কাৰণ আিমও েতওঁৰ সন্তান ’ 29 আিম যিদ ঈশ্বৰৰ সন্তান
হওঁ, েতেনহেল মানুহৰ িশল্পকলা আৰু িচন্তােৰ সজা েসাণ, ৰূপ বা
পাথৰৰ মূির্তৰ দেৰ ঈশ্বৰৰ ঐশ্বিৰকতাক আিম কল্পনা কিৰব নালােগ
30 এই কাৰণেত, মানুহৰ অজ্ঞানতাৰ এেন কালেছাৱাক ঈশ্বেৰ ক্ষমাৰ
চকুেৰ চাইেছ িকন্তু এিতয়া েতওঁ সকেলা ঠাইেত আটাই মানুহক মন-
পালটন কিৰবৈল আজ্ঞা িদেছ 31 িকয়েনা েতওঁ এেন এটা িদন
িনৰূপণ কিৰেছ েয, েসইিদনা েতওঁ মেনানীত কৰা েলাক জনৰ দ্বাৰাই
েগােটই পৃিথৱীক ধাির্মকতাত েসাধ-িবচাৰ কিৰব ঈশ্বেৰ েসই েলাকক
মৃতেবাৰৰ মাজৰ পৰা তুিল সকেলােৰ আগত েতওঁৰ প্রমাণ িদেল

32 আিথনীৰ েলাক সকেল েযিতয়া মৃত সকলৰ পুনৰুত্থানৰ কথা
শুিনেল, েকইজনমােন েপৗলক ঠাট্টা-মস্কৰা কিৰবৈল ধিৰেল; িকন্তু
আন েকােনা েকােনােৱ ক’েল, “এই িবষেয় আিম আেকৗ এবাৰ
আেপানাৰ পৰা শুিনম ” 33 ইয়াৰ পাছত েপৗেল েতওঁেলাকক এিৰ
গুিছ গ’ল 34 িকন্তু েকইজনমােন আিহ েপৗলক লগ ধিৰেল আৰু
িবশ্বাস কিৰেল েসই িবশ্বাসী সকলৰ মাজত আেৰয়পাগৰ সদসয্
িদয়নুিচয়, দামাৰী নামৰ এগৰাকী মিহলা আৰু েতওঁেলাকৰ লগত
আন েকইজনমান আিছল

18 অধয্ায়
কিৰন্থত েপৗল

1 ইয়াৰ পাছত েপৗেল আিথনী এিৰ কিৰন্থৈল গ’ল 2 তােত েতওঁ
পন্ত েদশত জন্মা আিক্কলা নামৰ এজন ইহুদীক েদখা পােল; েসই
সময়ত েতওঁ, েতওঁৰ ভাযর্া িপ্রিষ্কলাক ৈল ইটালী েদশৰ পৰা আিহিছল,
কাৰণ েক্লৗিদয়ই সকেলা ইহুদীেক েৰাম এিৰ যাবৈল িনেদর্ শ িদিছল
েপৗল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল আিহল 3 েতওঁেলাক িযেহতু বয্ৱসায়ত
েপৗলৰ দেৰ তমু্ব বেনাৱা েলাক আিছল, েসেয়েহ েপৗেল েতওঁেলাকৰ
লগেত থািক কাম কিৰবৈল ধিৰেল 4 প্রেতয্ক িবশ্রামবােৰ েপৗেল
নাম-ঘৰত যুিক্ত-পৰামশর্েৰ ইহুদী আৰু গ্রীক সকলক িবশ্ৱাস কিৰবৈল
প্রতয্য় জন্মায় 5 চীল আৰু তীমিথয় মািকদিনয়া েদশৰ পৰা অহাৰ
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পাছত েপৗেল আত্মাৰ দ্বাৰা অনুপ্রািণত ৈহ েঘাষণা কিৰেল আৰু ইহুদী
সকলৰ আগত যীচুেৱই েয খ্রীষ্ট হয়, েসই সাক্ষয্ িদেল 6 েযিতয়া ইহুদী
সকেল েপৗলৰ িবৰুদ্ধাচৰণ কিৰ েতওঁক অপমান কিৰবৈল ধিৰেল,
েতিতয়া েপৗেল েতওঁেলাকৰ ফােল িনজৰ কােপাৰ েজাকািৰ ক’েল,
“আেপানােলাকৰ েতজৰ দায় আেপানােলাকৰ মূৰৰ ওপৰেত থাকক;
মই িনেদর্ াষী এিতয়াৰ পৰা মই অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল যাওঁ ”
7 পাছত, েতওঁ তাৰ পৰা ৈগ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা তীত-যুষ্ট নােমেৰ
এজনৰ ঘৰত উপিস্থত হ’ল৷ েতওঁৰ ঘৰ নাম-ঘৰৰ কাষেত আিছল
8 েপৗলৰ কথা শুিন নাম-ঘৰৰ অিধকাৰী ক্রীেষ্প আৰু েতওঁৰ ঘৰৰ
সকেলােৱ প্রভুত িবশ্বাস কিৰ বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল৷ কিৰন্থীয়া সকলৰ
মাজৰ বহুেলােক েতওঁৰ পৰা শুভবাতর্ া শুিন বািপ্তস্ম গ্রহণ কিৰেল
9 প্রভুেৱ ৰািত েপৗলক দশর্ন িদ কেল “তুিম ভয় নকিৰবা, মেন
মেন নাথািক, প্রচাৰ কৰা; 10 মই েতামাৰ লগত আেছঁা, েকােনও
েতামাক হািন কিৰব েনাৱােৰ, েমাৰ বহু েলাক এই নগৰত আেছ৷’’
11 তােত েপৗেল এবছৰ ছয় মাহ েতওঁেলাকৰ মাজত থািক ঈশ্বৰৰ
বাকয্ িশকােল 12 েতিতয়া গািল্লেয়া আখায়া েদশৰ অিধপিত ৈহ
থকা সময়ত ইহুদী সকেল, েপৗলৰ িবপেক্ষ উিঠ, েতওঁক িবচাৰৰ
আসনৰ সনূ্মখৈল আিনেল; 13 েতওঁেলােক কেল, “এই েলাক জেন
িবধানৰ িবৰুেদ্ধ ৈগ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কিৰবৈল মানুহেবাৰক উচটিন
িদেছ ” 14 েপৗেল েযিতয়া কথা কবৈল ইচ্ছা কিৰেল, েতিতয়া
গািল্লেয়ােৱ ইহুদী সকলৰ উেদ্দেশয্ কেল, “েহ ইহুদী সকল, এেয়
অনয্ায় বা আপিত্ত জনক েগাচৰ েহাৱা হেল, মই েতামােলাকৰ
ওজৰ আপিত্ত মািনেলা হয় 15 িকন্তু এই সকেলা প্রশ্ন েতামােলাকৰ
বাকয্, নাম বা িবধানৰ বাদ-িবচাৰৰ কাৰেণেহ বয্ৱহাৰ হয়, েতেনহেল
এই িবষেয় েতামােলােক িনেজ িবচাৰ কিৰ চাবা, এই িবষেয় িবচাৰ
কিৰবৈল মই উৎসািহত নহওঁ৷” 16 পাছত েগিল্লেয়ােৱ েতওঁেলাকক
িবচাৰৰ আসনৰ পৰা আতৰ কিৰেল 17তােত েতওঁেলােক নাম-ঘৰৰ
অিধকাৰী েচািস্থিনক বলপূব্বর্ক ধিৰ আিন িবচাৰৰ আসনৰ ওচৰত
মাৰধৰ কিৰেল, িসহঁেত কৰা কামেবাৰত গািল্লেয়ােৱ মেনােযাগ
িনিদেল 18 েপৗেল, েসই ঠাইেত বহু িদনৈলেক থািক, ভাই সকলৰ
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পৰা িবদায় ৈল সাগৰীয় পেথিদ িচিৰয়া েদশৈল যাত্রা কিৰেল; েতওঁৰ
লগত িপ্রিষ্কলা আৰু আিক্কলাও গ’ল৷ েতওঁ িকংিক্রয়াত িনজৰ মূৰ
খুৰাইিছল; িকয়েনা েতওঁৰ েকােনা সংকল্প আিছল 19 ইয়াৰ পাছত
েতওঁেলাক েযিতয়া ইিফচ নগৰ পােল, িপ্রিষ্কলা আৰুআিক্কলাক তােত
থািকবৈল িদ েপৗেল িনেজ নাম-ঘৰত েসামাই ইহুদী সকেল ৈসেত
বাদ-িবচাৰ কিৰেল 20 তােত আৰু িকছুিদন থািকবৈল েতওঁেলােক
েপৗলক অনুেৰাধ কিৰেল, িকন্তু েতওঁ অমািন্ত হল 21 “ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা
হেল আেপানােলাকৰ ওচৰৈল আেকৗ আিহম৷” এই বুিল ৈক, সাগৰীয়
পেথিদ ইিফচৈল যাবৰ বােব জাহােজেৰ যাত্রা কিৰেল 22 পাছত
চীজািৰয়াত নািম, িযৰূচােলমৈল ৈগ মণ্ডলীক আন্তিৰক অিভনন্দন
জনাই, তাৰ পৰা আিন্তয়িখয়াৈল আিহল 23 েতওঁ িকছুিদন তােত
থািক, তাৰ পৰা গালাতীয়া আৰু িফৰুিগয়া েদেশিদ ফুিৰ ফুিৰ সকেলা
িশষয্ক উৎসািহত কিৰেল 24 েসই সময়ত আপেল্লা নােমেৰ এজন
ইহুদী মানুহ ইিফচৈল আিহিছল৷ েতওঁ আেলকেজিন্দ্রয়া িনবাসী, এজন
সুবক্তা আৰু ধমর্শাস্ত্রৰ িবষয়েবাৰত িনপূণ আিছল 25 েতওঁ েযাহনৰ
বািপ্তস্মৰ িবষেয় িশক্ষা পাইিছল আৰু আত্মাত উৎসািহত ৈহ ঈশ্বৰৰ
বাকয্ িবশদৰূেপ েঘাষণা কিৰিছল; িকন্তু েতওঁ েযাহনৰ বািপ্তস্মৰ
িবষেয়েহ জািনিছল 26 পাছত েতওঁ নাম-ঘৰত সাহেসেৰ প্রচাৰ
কিৰবৈল ধিৰেল; েতিতয়া িপ্রিষ্কলা আৰু আিক্কলাই েতওঁৰ এই কথা
শুনাত, েতওঁক েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল ৈল আিহল আৰু ঈশ্বৰৰ পথৰ
িবষেয় িবশদভােব বুজাই িদেল

27 েযিতয়া েতওঁ আখায়া েদশৈল যাব িবছািৰেল; ভাই সকেল
উৎসাহ িদ েতওঁক আদিৰ লবৈল িশষয্ সকলৈল পত্র িলিখ েপ্রৰণ
কিৰেল; তােত েতওঁ েসই ঠাই েপাৱাত অনুগ্রহৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস কৰা
সকলক মহৎ উপকাৰ সাধন কিৰেল 28 িকয়েনা যীচু েয খ্রীষ্ট হয়,
েতওঁ শাস্ত্রৰ দ্বাৰাই এই িবষেয় প্রমাণ কিৰ েদখুৱােল, তােত েতওঁ
সববর্সাধাৰণৰ আগত ইহুদী সকলৰ আপিত্ত খণ্ডন কিৰেল

19 অধয্ায়
1আপেল্লা কিৰন্থত থকা সময়ত েপৗেল উচ্চভূিম অঞ্চলৰ মােজিদ
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আিহ ইিফচ চহৰ পােলিহ; তােত েতওঁ েকইজনমান িশষয্ক লগ
পােল৷ 2 েপৗেল েতওঁেলাকক সুিধেল, “আেপানােলােক েযিতয়া
িবশ্বাস কিৰেল, েতিতয়া পিবত্র আত্মা পােল েন?” েতওঁেলােক
েতওঁক কেল, “পিবত্র আত্মা িদয়া ৈহেছ েন নাই, েসই িবষেয় আিম
শুিনবৈলেক নাপােলঁা৷”

3 েতিতয়া েতওঁ কেল, “েতেনহেল আেপানােলােক িক কাৰণত
বাপ্তাইিজত হ’ল?” েতওঁেলােক কেল, “েযাহনৰ বািপ্তস্ম েলাৱা
েদিখ” 4 েতিতয়া েপৗেল কেল, “েযাহেন েলাক সকলক ৈকিছল,
িয জন েমাৰ পাছত আিহেছ, েতওঁত অথর্াৎ যীচুত িবশ্বাস কৰা; এই
বুিল েতওঁ েতওঁেলাকক মন-পালটনৰ বািপ্তস্মেৰ বাপ্তাইজ কিৰেল ”

5 এই কথা শুিন েতওঁেলােক প্রভু যীচুৰ নােমেৰ বাপ্তাইিজত হ’ল
6 ইয়াৰ পাছত েপৗেল েযিতয়া েতওঁেলাকৰ গাত হাত িদেল, েতিতয়া
েতওঁেলাকৰ ওপৰৈল পিবত্র আত্মা আিহল; তােত েতওঁেলােক নানা
ভাষােৰ কথা ৈক ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰেল 7 েতওঁেলাক প্রায় বাৰ
জন মান মানুহ আিছল

8 পাছত েপৗল নাম-ঘৰৈল গ’ল আৰু েসই ঠাইত িতিন মাহ মান
থািক িনভীর্ক ভােব প্রচাৰ কিৰেল; আৰু ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয়
নানা কথােৰ বাদ-িবচাৰ কিৰ েলাক সকলক মেনািনেবশ কিৰবৈল
েতওঁ বুজাই িদেল৷ 9 িকন্তু েতওঁেলাকৰ মাজৰ িকছুমান েলাকৰ মন
কেঠাৰ আৰু অবাধয্ হ’ল৷ েতওঁেলােক েলাক সকলৰ আগত খ্রীষ্টীয়
পথৰ িনন্দা কিৰবৈল ধিৰেল৷ েতিতয়া েতওঁ েতওঁেলাকক তােত এিৰ
িশষয্ সকলক পৃথেক তুৰাণ্ণ নােমেৰ এজনৰ পঢ়াশালীৈল িন িনেতৗ
কেথাপকথন কিৰব ধিৰেল 10 এইদেৰ েতওঁ দুবছৰৈল েসই ঠাইেত
থািকল, আৰু এিচয়াত বাস কৰা সকেলা ইহুদী আৰু গ্রীক সকেল
প্রভুৰ বাকয্ শুিনবৈল পােল

11ঈশ্বেৰ েপৗলৰ হতুৱাই এেন পৰাক্রম কাযর্ কৰােল েয, 12 েতওঁৰ
গাৰ পৰা গােমাচা বা কােপাৰ নিৰয়া মানুহৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱাত,
েতওঁেলাকৰ েৰাগ আতিৰল আৰু ভূতৰ আত্মােবােৰা ওলাই েযাৱাত
েতওঁেলাক মুক্ত হ’ল
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13 িকন্তু েদশ ভ্রিম ফুৰা েকইজনমান ইহুদী ভূত েখদাওঁতাই, ভূতৰ
আত্মাই ধৰা সকলৰ আগত প্রভু যীচুৰ নাম, িনজৰ কামত বয্ৱহাৰ
কিৰ কয়, “িয জনাৰ কথা েপৗেল প্রচাৰ কিৰেছ, েসই যীচুৰ শপত িদ
েতামােলাকক আজ্ঞা িদেছঁা ” 14 িস্কবা নামৰ িযহুদী প্রধান পুেৰািহত
এজনৰ সাত জন পুেতেক এই কমর্ কিৰিছল

15 তােত ভূতৰ আত্মাই উত্তৰ িদ েতওঁেলাকক ক’েল, “যীচুক
জােনা, েপৗলেকা িচিন পাওঁ; িকন্তু েতামােলাক েনা েকান?” 16 এই
বুিল েসই ভূতৰ আত্মাই ধৰা মানুহ জেন েতওঁেলাকৰ ওপৰত জঁাপ
মািৰ আটাইেক বশ কিৰ বেলেৰ পৰাজয় কিৰেল; েতিতয়া েতওঁেলাক
উলঙ্গ আৰু আঘাত পাই, েসই ঘৰৰ পৰা পলাল 17 পাছত ইিফচত
িনবাস কৰা ইহুদী আৰু গ্রীক সকেল এই কথা শুিন সকেলােৱ ভয়
পােল আৰু প্রভু যীচুৰ নাম মিহমািন্বত হ’ল

18 েতিতয়া িবশ্বাস কৰা সকলৰ বহু েলাক আিহ, িনজ িনজ কমর্
স্বীকাৰ কিৰেল 19 আৰু মায়াকম্মর্ কৰা সকলৰ ভােলমান েলােক
িনজ িনজ পুস্তক েগাটাই আিন সকেলােৰ আগত পুিৰ েপলােল
েসইেবাৰৰ মূলয্ গণনা কিৰ পঞ্চাশ হাজাৰ ৰূপৰ মুদ্রা পােল
20 এইদেৰ মহা-পৰাক্রেমেৰ প্রভুৰ বাকয্ েচৗিদেশ িবয়িপ গল

21 এই কাযর্ সম্পন্ন েহাৱাত েপৗেল মািকদিনয়া আৰু আখায়া
েদেশিদ ফুিৰ িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মন কিৰ ক’েল, ‘তাৈল
েযাৱাৰ পাছত মই েৰাম নগৰেকা েদখা পাব লািগব’ 22তােত েতওঁৰ
পিৰচযর্া কৰা সকলৰ মাজৰ তীমিথয় আৰু ইৰাস্তচ, এই দুজনক
মািকদিনয়াৈল পিঠয়াই িদ েতওঁ িনেজ এিচয়া েদশত িকছুিদন থািকল

23 েসই সময়ত ইিফচত এই পথৰ সজাগতাৰ িবষেয় বৰ েগালমাল
লািগল 24 িকয়েনা আেত্তর্ মী েদৱীৰ ৰূপৰ মিন্দৰ* সজা দীমীিত্রয়
নােমেৰ এজন েসাণাৰী আিছল; েতওঁ িশল্পকাৰ সকলক বহুত কাম
েযাগাই িদিছল; 25 পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক আৰু এেক বয্ৱসায়ৰ
কািৰকৰ সকলক একেগাট কিৰ কেল- “েহ েলাক সকল, এই
বয্ৱসায়ৰ দ্বাৰাই আমাৰ সম্পিত্ত ৈহেছ, ইয়াকআেপানােলােক জােন
26 িকন্তু ‘িযেবাৰ হােতেৰ সােজ, েসইেবাৰ ঈশ্বৰ নহয়’ েপৗেল এই
* 19 অধয্ায়:24 বহু ধন খৰচ কিৰ এই মিন্দৰ সিজিছল৷
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কথা ৈক, অকল ইিফচৰ নহয়, প্রায় েগােটই এিচয়াত বহু েলাকক
প্রভািম্বত কিৰ অপেথ িনেল, ইয়াক আেপানােলােক েদিখেছ আৰু
শুিনও আেছ 27 ইয়ােত েয অকল আমাৰ বয্ৱসায়ৰ অপযশ েহাৱাৰ
শঙ্কা আেছ, এেন নহয়; েগােটই এিচয়া, এেন িক েগােটই জগত
খেন পূজা কৰা িয আেত্তর্ মী †মহা-েদৱী, েতওঁৰ মিন্দৰক এেকা েযন
গণয্ নকৰাৰ আৰু েতওঁক েতওঁৰ ঐশ্বযর্ৰ পৰা আতেৰাৱাৰ আশঙ্কা
আেছ ”

28 এই কথা শুিন, েতওঁেলােক খঙত জ্বিল উিঠ িৰিঙয়াই কেল,
“ইিফচীয়া সকলৰ আেত্তর্ মী মহান ” 29 েতিতয়া েগােটই নগৰত
হুলসু্থল লািগল৷ েপৗলৰ লগত ফুৰা মািকদিনয়াৰ গায় আৰু আিৰষ্টাখর্
নামৰ েলাক দুজনক েতওঁেলােক ধিৰ িন এেক মেনেৰ মঞ্চৈল উিঠ
গ’ল 30 েসই সময়ত েপৗেল েলাক সকলৰ মাজত েসামাবৈল মন
কিৰেল িকন্তু িশষয্ সকেল েতওঁক যাবৈল িনিদেল 31 এিচয়াৰ
েকইজনমান েখলৰ অিধকাৰীেয় েপৗলৰ বনু্ধ ৈহ, েতওঁৰ ওচৰৈল
মানুহ পঠাই মঞ্চত েদখা িনিদবৈল েতওঁক িমনিত কিৰেল 32 সভাত
গণ্ডেগাল েহাৱাত েবেলগ েবেলগ কথােৰ িচঞিৰ আিছল আৰু িক
কাৰেণ েগাট খাইিছল, েসই িবষেয় সৰহ ভাগ মানুেহ নাজািনেল
33পাছত ইহুদী সকেলআেলকেজন্দাৰকআগৈল েঠিল েলাক সকলৰ
মাজৰ পৰা উিলয়াই আিনেল তােত আেলকেজন্দােৰ হাত চাপিৰ িদ,
েলাক সকলৰ আগত বহলাই কবৈল িবচািৰেল; 34 িকন্তু েতওঁ ইহুদী
মানুহ বুিল গম পাই, “ইিফচীয়া সকলৰ আেত্তর্ মী মহান!” এই কথা
ৈক সকেলােৱ দুঘণ্টা মানৈলেক এেক মােতেৰ িচঞিৰ থািকল

35পাছত নগৰৰ েকৰাণী জেন েলাক সকলকক্ষান্ত হবৈল িদ কেল,
“েহ ইিফচৰ েলাক সকল, ইিফচীয়া সকলৰ মহান আেত্তর্ মী েদৱীক
আকাশৰ পৰা তলৈল পৰা মূির্তেবাৰৰ মিন্দৰৰ-ৰক্ষক বুিল এই নগৰত
থকা েলাক সকলৰ মাজত নজনা েলাক েকান আেছ? 36 এইেবাৰ
কথা অখণ্ডনীয় েহাৱাৰ কাৰেণ, আেপানােলােক িবচাৰ নকৰাৈক
এেকা নকিৰ ক্ষান্ত ৈহ থকা উিচত 37 িকয়েনা এই িয মানুহেবাৰক
আেপানােলােক ইয়াৈল আিনেল, েতওঁেলাক পিবত্র বস্্ততৰ অপহাৰক
† 19 অধয্ায়:27 আেত্তর্ মী বা ডােয়না
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বা আমাৰ েদৱীৰ িনন্দক নহয়
38 এেতেক েকােনা মানুহৰ ওপৰত দীমীিত্রয় আৰু েতওঁৰ লগৰ

কািৰকৰ সকলৰ যিদ েকােনা েগাচৰ থােক, েতেনহেল আদালত
েখালা আেছ, তােত ৈগ ইজেন িসজনৰ িবচাৰৰ বােব উত্তৰ-প্রতুয্ত্তৰ
কিৰব পােৰ 39 িকন্তু যিদ আেপানােলাকৰ আন িবষয়ৰ েকােনা
সমসয্া থােক, েতেনহেল িনয়িমত সভাত েসই িবষয়ৰ িনস্পিত্ত হব
40 িকয়েনা আিজৰ হুৰামুৰাৰ েকােনা কাৰণ নথকাত, আমাৰ ওপৰত
েগাচৰ চিলবৰ শঙ্কা আেছ আৰু এই জনতা েগাট েখাৱাৰ িবষেয় আিম
এেকা উত্তৰ িদব েনাৱািৰম ” 41 এই বুিল েতওঁ সভা সামিৰেল

20 অধয্ায়
1 পাছত েসই হাই-উৰুিম শান্ত েহাৱাত, েপৗেল িশষয্ সকলক

পিঠয়াই েলাক সকলক উৎসািহত কিৰেল আৰু িবদায় ৈল
মািকদিনয়াৈল যাবৰ বােব ওলাল 2 পাছত েসই অঞ্চেলিদ ফুিৰ,
িবিভন্ন কথােৰ িশষয্ সকলক উদগিণ িদ, েতওঁ গ্রীচ েদশ পােলৈগ
3 তাত িতিন মাহ থািক, সমুদ্র-পেথিদ িচিৰয়া েদশত যাবৈল উদয্ত
েহাৱাত, ইহুদী সকেল েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ চক্রান্ত কিৰেল৷ েতিতয়া েতওঁ
মািকদিনয়াইিদ উলিট যাবৈল িসদ্ধান্ত গ্রহণ কিৰেল

4 তােত িকছুমান বয্িক্তও েতওঁৰ লগত যাবৈল ওলাল িবৰয়া
নগৰৰ পুহর্ ৰ পুেতক েচাপাত্র, িথচলনীকীয়াৰ আিৰষ্টাখর্ আৰু িচকুণ্ড,
দবীর্ নগৰৰ গায় আৰু তীমিথয়, এিচয়াৰ তুিখক আৰু ত্রিফম, এই
েকইজন েলাক এিচয়াৈলেক েতওঁৰ লগত গ’ল 5 িকন্তু এওঁেলােক
আগবািঢ় েযাৱাত, েত্রাৱাত আমাৈল ৈৰ আিছল 6 পাছত খিমৰ
েনােহাৱা িপঠাৰ িদন পাৰ ৈহ েযাৱাত, আিম িফিলপীৰ পৰা জাহােজেৰ
যাত্রা কিৰ ৈগ, পঁাচ িদনত েত্রাৱাত েতওঁেলাকক লগ পােলঁা; তাত সাত
িদন থািকেলঁা ৷

7 আিম েযিতয়া সপ্তাহৰ প্রথম িদনেটাত িপঠা ভািঙবৈল একেগাট
হেলঁা; েপৗেল িবশ্বাসী সকলক উপেদশ িদ আিছল, পাছিদনা
েতওঁ যাবৈল িসদ্ধান্ত েলাৱাত, মাজৰািতৈলেক বকৃ্ততা িদ আিছল
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8 েতিতয়া আিম েগাট েখাৱা েসই ওপৰৰ েকাঠািলত বহু চািক জ্বিল
আিছল

9 তােত িখিড়কীত বিহ উতুখ নােমেৰ এজন েডকা েঘাৰ েটাপিনত
মগ্ন েহাৱাত, তৃতীয় মহলাৰ পৰা তলৈল পিৰল; পাছত েতওঁক
মৃত অৱস্থাত পােল 10 েতিতয়া েপৗেল নািম ৈগ তাৰ গাত পিৰ
আেকঁাৱািল ধিৰ কেল, “আেপানােলােক কন্দা-কটা নকিৰব; িকয়েনা
এওঁৰ শৰীৰত প্রাণ আেছ ”

11 ইয়াৰ পাছত েতওঁ ওপৰৈল ৈগ িপঠা ভািঙ খােল আৰু
বহু সময়ৈলেক, অথর্াৎ ৰািতপুৱাৈলেক কেথাপকথন কিৰ কিৰ,
েতওঁেলাকৰ ওচৰৰ পৰা এইদেৰ গলৈগ 12 পাছত েতওঁেলােক েসই
ল’ৰাক জীয়াই উঠা েদিখ, অিত সান্ত্বনা পােল

13 পাছত আিম আগবািঢ় ৈগ েপৗলক আঃচ নগৰত তুিল েলাৱাৰ
মেনাভােবেৰ জাহাজত উিঠ তাৈল যাত্রা কিৰেলঁা; িকয়েনা েপৗেল
েখাজকািঢ় যাবৈল িবচৰাত আিম েসইদেৰ িথৰাং কিৰেলঁা 14 আঃচ
নগৰত েতওঁ আমাক লগ ধিৰেল, ইয়াৰ পাছত আিম েতওঁক লগত
ৈল িমতুলীনী দ্বীপৈল যাত্রা কিৰেলঁা

15 ইয়াৰ পৰা জাহােজেৰ যাত্রা কিৰ পাছিদনা, খীয় দ্বীপৰ সনু্মখ
পােলঁা আৰু িদ্বতীয় িদনা চামঃ দ্বীপত লগাই, আিম পাছিদনা িমলীত
নগৰ পােলঁা 16কাৰণ েপৗেল আগেতই িসদ্ধান্ত কিৰিছল েয, ইিফচত
েতওঁ নাথািকব; এিচয়ােতা সময় অিতবািহত নকিৰব৷ িকয়েনা পঞ্চাশ-
িদনীয়া পবর্ৰ সময়ত িযৰূচােলমত উপিস্থত থািকবৈল েতওঁৰ ইচ্ছা

17 পাছত েতওঁ িমলীতৰ পৰা ইিফচৈল মানুহ পঠাই, মণ্ডলীৰ
পিৰচাৰক সকলক মতাই আিনেল 18 েতওঁেলাক েতওঁৰ ওচৰৈল
অহাত, েতওঁ কবৈল ধিৰেল “মই এিচয়াৈল অহাৰ প্রথম িদনােৰ
পৰা আেপানােলাকৰ লগত সকেলা সময়ত থািক, সমূ্পণর্ নম্রতা
আৰু চকুেলােৰ, 19 আৰু ইহুদী সকলৰ চক্রান্তৰ দ্বাৰাই েমাৈল ঘটা
পৰীক্ষােতা েকেনৈক প্রভুৰ েসৱাকমর্ কিৰেলঁা 20 আৰু েকেনৈক
আেপানােলাকৰ আগত, েকােনা িহত কথা কবৈল আৰু সব্বর্সাধাৰণৰ
আগত আৰু ঘেৰ ঘেৰ আেপানােলাকক উপেদশ িদবৈল পাছ
নুহুহিকেলা, 21আৰুঈশ্বৰৈল মন-পালটনআৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টত িবশ্বাস
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কৰাৰ িবষেয় ইহুদী আৰু গ্রীক সকলক সাৱধান কিৰ েতওঁেলাকৰ
আগত সাক্ষয্ িদেলঁা; েসই সকেলা িবষয় আেপানােলােক িনেজ
জািনেছ

22 আৰু এিতয়া চাওক, মই পিবত্র আত্মাৰ িনেদর্ শত আৱদ্ধ ৈহ
িযৰূচােলমৈল যাব ওলাইেছা; তােত েমাৈল িক িক ঘিটব, েসই িবষেয়
নাজােনা; 23 েকৱল ইয়ােক জািনেছঁা েয, বন্ধন আৰু েক্লেশ েমাৈল
বাট চাই আেছ বুিল পিবত্র আত্মাই নগেৰ নগেৰ েমাক সাক্ষয্ িদেছ
24 িকন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ শুভবাতর্ াৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদয়া আৰু েমাৰ
েদৗৰ, অথর্াৎ প্রভু যীচুৰ পৰা েপাৱা েমাৰ িয পিৰচযর্াৰ কাযর্, েসই
কাযর্ সম্পন্ন কৰাৰ লগত তুলনা কিৰবৈল গেল, েমাৰ প্রাণ েমাৈল
িপ্রয় বুিল এেকােত গণয্ নকেৰঁা 25এিতয়া চাওক, িয সকলৰ মাজত
মই ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ িবষেয় প্রচাৰ কিৰ ফুিৰেলঁা, েসই সকলৰ মাজত,
আেপানােলােক েমাৰ মুখ ইয়াৰ পাছত েয েদিখবৈল নাপাবা, ইয়ােকা
মই জািনেছঁা 26 এই েহতুেক মই েয আটাইেৰ েতজৰ পৰা িনেদর্ াষী,
ইয়াৰ সাক্ষয্ আিজ িদেছঁা; 27 িকয়েনা আেপানােলাকক ঈশ্বৰৰ আটাই
পিৰকল্পনা জনাবৈল পাছ নুহুহিকেলা 28 আেপানােলােক িনজৰ
বােব আৰু পিবত্র আত্মাই িয সকলৰ মাজত আেপানােলাকক অধয্ক্ষ
পািতেল, েসই সকেলােৱ সাৱধান ৈহ, ঈশ্বেৰ িনজৰ েতেজেৰ
িয মণ্ডলীক িকিনেল, েসই মণ্ডলীক প্রিতপালন কৰক 29 মই
েযাৱাৰ পাছত, দূজর্ ন ৰাংকুকুৰেবােৰ আেপানােলাকৰ মাজত েসামাই,
জাকৈল িনদর্ য় আচৰণ কিৰব; 30আৰুআেপানােলাকৰ মাজৰ পৰাও
েকােনা েকােনা মানুহ ওলাই, িসহঁতৰ পােছ পােছ িশষয্ সকলক
আকষর্ণ কিৰ িবপেথ িনবৈল িবচািৰব, ইয়াক মই জািনেছঁা

31 এেতেক আেপানােলােক পৰ িদ থাকক৷ মই েয চকুেলােৰ
িতিন বছৰৈলেক িদেন-ৰািতেয় প্রিতজনক সেচতন কিৰবৈল েনিৰেলঁা,
ইয়ােকা েসঁাৱৰণ কৰক 32 এিতয়া, িয ঈশ্বেৰ আেপানােলাকক
িবশ্বাসত বৃিদ্ধ কিৰব পােৰ আৰু পিবত্রীকৃত েহাৱা সকলৰ মাজত
উত্তৰাধীকাৰ িদব পােৰ, েতওঁৈল আৰু েতওঁৰ অনুগ্রহৰ বাকয্ৈল
আেপানােলাকক সমপর্ন কিৰ িদেলঁা

33 মই কােৰা ৰূপ বা েসাণ বা কােপাৰত েলাভ কৰা নাই
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34 মই আৰু েমাৰ সঙ্গী সকলৰ প্রেয়াজনৈল েমাৰ এই হােতেৰ
উপাজর্ ন কিৰ েসৱা কিৰেলঁা, এই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ
জােন 35 সকেলা িবষয়েত মই আেপানােলাকক আির্হ েদখুৱােলঁা;
আেপানােলােক েসইদেৰ পিৰশ্রম কিৰ, দূবর্ল সকলক উপকাৰ কৰা
উিচত আৰু প্রভু যীচুৰ বাকয্ েসঁাৱৰা উিচত৷ েতওঁ িনেজ ৈকিছল-
“গ্রহণ কৰাতৈক দান কৰা ধনয্ ”

36 এইেবাৰ কথা েকাৱাৰ পাছত, েতওঁ আঁঠু ৈল সকেলােৰ ৈসেত
প্রাথর্না কিৰেল৷ 37 পাছত সকেলােৱ বৰ ক্রন্দন কিৰেল আৰু েপৗলৰ
িডিঙত ধিৰ চুমা খােল৷ 38 “েমাৰ মুখ আৰু েদিখবৈল নাপাব”
িবেশষৈক এই কথাৰ কাৰেণ েতওঁেলােক গভীৰভােৱ েশাক কিৰেল;
পাছত েতওঁক জাহাজৈলেক আগবঢ়াই ৈথ আিহল

21 অধয্ায়
1 েসই ঠাইত আিম েতওঁেলাকৰ পৰা পৃথক ৈহ জাহােজেৰ েপান

বােটিদ েকা দ্বীপৈল ৈগ পাছিদনা েৰাদঃ দ্বীপ পােলঁা৷ তাৰ পৰা আিম
পাতাৰা নগৰৈল যাত্রা কিৰেলঁা 2 পাতাৰাত ৈফনীিকয়া অঞ্চেলিদ
েযাৱা এখন জাহাজ েপাৱাত, আিম েসই জাহাজত উিঠ যাত্রা
কিৰেলঁা

3 পাছত কুপ্র দ্বীপ েদখা পাই, তাক বঁাওহােত এিৰ, িচিৰয়া
েদশৈল ৈগ, তুৰনগৰত নািমেলা; িকয়েনা তাত জাহাজৰ মাল-বস্তু
িদবলগীয়া আিছল 4 েসই ঠাইৰ িশষয্ সকলক িবচািৰ েপাৱাত, আিম
তােত সাত িদন থািকেলা; েতওঁেলােক পিবত্র আত্মাৰ দ্বাৰাই েপৗলক
িযৰূচােলমৈল যাবৰ বােব মানা কিৰেল

5আিম েসই েকইিদন তােত থািক ওলাই যাওঁেত, েতওঁেলােক লৰা-
িতেৰাতাৰ ৈসেত সকেলােৱ নগৰৰ বািহৰৈলেক আমাক আগবঢ়াই
থেল আৰু সাগৰৰ তীৰত আঁঠু ৈল প্রাথর্না কিৰ, পৰস্পেৰ িবদায়
লেলঁা৷ 6আিম জাহাজত উিঠেলা িকন্তু েতওঁেলােক িনজ িনজ ঘৰৈল
উলিট গল

7 পাছত আিম তুৰৰ পৰা ৈগ, তিলমািয় পাই, সমুদ্র-যাত্রা েশষ
কিৰেলঁা আৰু ভাই সকলক মঙ্গলবাদ জনাই েতওঁেলাকৰ লগত এিদন
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থািকেলঁা 8 পাছিদনা আিম তাৰ পৰা ওলাই ৈগ, চীজািৰয়া পােলঁা৷
তােত সাত জনৰ মাজৰ শুভবাতর্ া প্রচাৰক িয িফিলপ, েতওঁৰ ঘৰত
থািকেলঁা 9 তাত েতওঁৰ ভােবািক্ত প্রচাৰ কৰা চািৰজনী অিববািহতা
জীেয়ক আিছল

10 তাত আিম েকইিদনমান থােকঁােত, িযহুদীয়াৰ পৰা আগাব
নােমেৰ এজন ভাববাদী আিহল 11 েতওঁ আমাৰ ওচৰৈল আিহ
েপৗলৰ ককালৰ পৰা টঙািল ৈল িনজৰ হাত-ভিৰ বািন্ধ কবৈল ধিৰেল,
“পিবত্র আত্মাই এই কথা ৈকেছ যাৰ এই টঙািল, েসই মানুহক
িযৰূচােলমত ইহুদী সকেল এইদেৰ বািন্ধ অনা-ইহুদী েলাকৰ হাতত
েশাধাই িদব ”

12 এই কথা শুিন তাত থকা েলাক সকেল আৰু আিমও েপৗলক
এই ঠাই এিৰ িযৰূচােলমৈল নাযাবৰ বােব িমনিত কিৰেলঁা 13 েতিতয়া
েপৗেল উত্তৰ িদেল, “আেপানােলােক কািন্দ কািন্দ েমাৰ হৃদয়
িবদািৰ, িক কিৰব িবছািৰেছ? িকয়েনা মই প্রভু যীচুৰ নামৰ কাৰেণ,
িযৰূচােলমত েকৱল বান্ধ খাবৈল নহয়, মিৰবৈলেকা যুগুত ৈহ
আেছঁা ” 14 তােত েপৗেল আমাৰ কথা গ্রহণ কিৰবৈল িনিবচৰাত,
আিম ক্ষান্ত হেলঁা আৰু কেলঁা, “প্রভুৰ িয ইচ্ছা েসেয় হওক ”

15 তাৰ পাছত আমাৰ সম্বল েগাটাই প্রস্তুত হেলঁা আৰু
িযৰূচােলমৈল যাত্রা কিৰেলঁা 16 তােত চীজািৰয়াৰ পৰাও িকছুমান
িশষয্ আমাৰ লগত আিহল৷ ম্লােচান নােমেৰ কুপ্র দ্বীপৰ েতওঁৰ িয
পুৰিণ িশষয্ৰ ঘৰত আিম আলহী ৈহ থকাৰ কথা আিছল, েতওঁেকা
লগত ৈল অহা হ’ল

17আিম িযৰূচােলম েপাৱাত, ভাই সকেল আনেন্দেৰ আমাক গ্রহণ
কিৰেল 18 পাছিদনা েপৗল আমাৰ ৈসেত যােকাবৰ তাত েসােমাৱাত
পিৰচাৰক সকেলা তাত উপিস্থত হ’ল 19 পাছত েতওঁ েতওঁেলাকক
মঙ্গলবাদ কিৰেল আৰু ঈশ্বেৰ েতওঁৰ পিৰচযর্াৰ দ্বাৰাই অনা-ইহুদী
েলাকৰ মাজত িয িয কিৰেল; েসই িবষেয় এটা এটাৈক বণর্না কিৰেল৷

20 এই কাযর্েবাৰ শুিন েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ প্রশংসা কিৰেল আৰু
েতওঁক কেল, “েহ ভাই, তুিম জানা েয, ইহুদী েলাকৰ মাজত িবশ্বাস
কৰা সকলৰ িয েলাক আেছ আৰু েতওঁেলাক সকেলােৱ িবধানত
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উৎসাহী 21 িকন্তু েতামাৰ িবষেয় েতওঁেলােক এই সম্বাদ পােল; তুিম
েবােল, অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত থকা ইহুদী েলাকক েমািচক তয্াগ
কিৰবৈল িশকাইছা আৰু ৈকছা েবােল, েতওঁেলােক লৰাৰ চুন্নৎ কিৰব
নালােগ আৰু ৰীিত মেত আচৰণ কিৰব নালােগ 22এেতেক িক হব?
তুিম আিহলা বুিলও েতওঁেলােক অৱেশয্ শুিনেছ 23 এেতেক আিম
েতামাক এটা কথা কওঁ, তুিম তােক কৰা; সঙ্কল্প কৰা আমাৰ চািৰ
জন মানুহ আেছ; 24 েতওঁেলাকৰ লগত এেকলেগ িনজেক শুিচ কৰা
আৰু েতওঁেলাকৰ মূৰ খূৰাবৈল তুিম খৰচ িদয়া এই িবষেয় িয সম্বাদ
পােল, েসেয় েয এেকা নহয়, আৰু তুিম েয িনেজ িবধান পালন কিৰ
িনয়িমতৰূেপ আচৰণ কিৰ চিলছা, েসই িবষেয় সকেলােৱ জািনব

25 িকন্তু অনা-ইহুদী সকলৰ মাজত িবশ্বাস কৰা সকলৰ িবষেয়
হেল, েতওঁেলােক মূির্তক িদয়া প্রসাদ, েটটু-েচপা িদ মৰা জন্তুৰ
মাংস আৰু েতজ েখাৱা আৰু বয্িভচাৰৰ পৰা িনজেক ৰািখবৈল
আিম িনশ্চয় কিৰ িনেদর্ শনা িলিখ পঠােলঁা ” 26 েতিতয়া েপৗেল েসই
মানুহেকইজনক ৈল পাছিদনা মিন্দৰত েসামাল আৰু েতওঁেলাকৰ
প্রিতজনৰ কাৰেণ ৈনেৱদয্ উ  ৎসগর্ েহাৱাৈলেক, শুিচ কৰা কাযর্ত
িকমান িদন লািগব, েসই িবষেয় জনােল

27 িকন্তু েসই সাত িদন প্রায় েশষ হলত, এিচয়া েদশৰ ইহুদী সকেল
েতওঁক মিন্দৰত েদিখ, েগােটই েলাক সকলক উচতাই, েতওঁক
ধিৰ িৰিঙয়াই কেল, 28 “েহ ইস্রােয়লৰ সন্তান সকল, সহায় কৰা;
িয মানুেহ আমাৰ জািতৰ িবধানৰ আৰু এই ঠাইৰ িবৰুেদ্ধ আটাই
ঠাইেত সকেলা েলাকক িশক্ষা িদব লািগেছ, এই জেনই েতওঁ ইয়াৰ
বািহেৰও গ্রীক মানুহেকা মিন্দৰৰ িভতৰৈল আিন, এই পিবত্র ঠাই
অপিবত্র কিৰেল ” 29 িকয়েনা েতওঁেলােক আেগেয় ত্রিফম নােমেৰ
ইিফচীয়া এজনক নগৰৰ মাজত েপৗলৰ লগত েদিখিছল; আৰু েতওঁ
তাক মিন্দৰৰ িভতৰৈল আিনিছল বুিল েতওঁেলােক ভািবিছল

30 তােত েগােটই নগৰ অিস্থৰ েহাৱাত, মানুহেবাৰ লিৰ আিহ
েপৗলক ধিৰ মিন্দৰৰ পৰা বািহৰৈল টািন ৈল গল আৰু েতিতয়াই
দুৱাৰেবাৰ বন্ধ কৰা হল 31 এইদেৰই েতওঁেলােক েতওঁক বধ
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কিৰবৈল যত্ন কেৰঁােতই, িযৰূচােলমৰ েগােটইখনত হুলসু্থল লগাৰ
কথা ৈসনয্ দলৰ হাজাৰৰ েসনাপিতেয় শুিনেল,

32 েতিতয়াই েতওঁ েসনােবাৰৰ ৈসেত এশৰ েসনাপিতিবলাকক
লগত ৈল েতওঁেলাকৰ ওচৰৈল েবগাই আিহল তােত েতওঁেলােক
হাজাৰৰ েসনাপিত আৰু েসনােবাৰক েদিখ, েপৗলক েকাবাবৈল
এিৰেল 33 পাছত হাজাৰৰ েসনাপিতেয় ওচৰৈল আিহ, েতওঁক ধিৰ,
দুডাল িশকিলেৰ বািন্ধবৈল আজ্ঞা িদেল; পাছত সুিধেল- “এইেটা
েকান আৰু িক েনা কিৰেল ”

34 তােত েলাক সকলৰ মাজত েবেলগ েবেলগ মানুেহ েবেলগ
েবেলগ কথােৰ িৰিঙয়া-িৰিঙ কৰাত, েকালাহলৰ কাৰেণ েতওঁ
এেকা িনশ্চয় কিৰব েনাৱািৰ, েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা
িদেল 35 পাছত জখলাত উেঠােত, েলাক সকলৰ উগ্রতাৰ কাৰেণ,
েসনােবাৰৰ দ্বাৰাই েতওঁক দািঙ িনয়া হল; 36 িকয়েনা েলাক সকেল
পােছ পােছ ৈগ িৰিঙয়াই িৰিঙয়াই কেল, “তাক দূৰ কৰক”

37 পাছত েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল ধেৰােতই, েতওঁ হাজাৰৰ
েসনাপিতক কেল, “আেপানাৰ আগত মই িকছু কথা কবৈল পােৰঁা
েন?” েতিতয়া েসনাপিতেয় সুিধেল, “তুিম গ্রীক ভাষা কব জানা েন?
38 িয জন িমচৰীয়াই ইয়াৰ আেগেয় ঘাতক সকলৰ মাজৰ চািৰ হাজাৰ
মানুহক উচতাই লগত ৈল অৰণয্ৈল ৈগিছল, তুিম েসই জন েনােহাৱা
েন?”

39 িকন্তু েপৗেল কেল, “মই িকিলিকয়া েদশৰ তাচর্ নগৰৰ িযহুদী
মানুহ, সামানয্ মানুহ নহওঁ িবনয় কেৰঁা, মানুহেবাৰৰ আগত কথা
কবৈল েমাক অনুমিত িদয়ক ” 40 পাছত েতওঁক অনুমিত িদয়াত,
েপৗেল জখলাৰ ওপৰত িথয় ৈহ, মানুহেবাৰৰ সনূ্মখত হাত দািঙ
সম্ভাষণ জনােল; তাৰ পাছত েলাক সমূহ অিত িনজম িদ থািকল
আৰু েতওঁ ইব্রী ভাষােৰ েতওঁেলাকক কবৈল আৰম্ভ কিৰেল,

22 অধয্ায়
1 েহ ভাই আৰু িপতৃসকল, এিতয়া আেপানােলাকৰ আগত মই

িনজৰ পেক্ষ িয উত্তৰ িদম, েসই িবষেয় শুনকেচান৷
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2 েযিতয়া েলাকসকেল ইব্রী ভাষােৰ কথা েকাৱা শুিনেল, েতিতয়া
েতওঁেলাক িনমাত হ’ল৷ েতওঁ কেল,

3 “মই িযহুদী মানুহ, িকিলিকয়া েদশৰ তাচর্ নগৰ েমাৰ ওপজা
ঠাই, িকন্তু এই নগৰত প্রিতপািলত ৈহ, গমলীেয়ল অধয্াপকৰ চৰণত
িঠকমেত আমাৰ পূবর্-পুৰুষ সকলৰ পৰা প্রচিলত িবধানৰ িশক্ষা
পােলঁা; আৰু আিজ আেপানােলাক েযেন ৈহ আেছ, মেয়া েসইদেৰ
ঈশ্বৰৈল উৎসাহী ৈহ আিছেলঁা*; 4 আৰু এই পথৰ পুৰুষ আৰু
মিহলা সকলক বািন্ধ বন্দীশালত েশাধাই িদ, আনিক মৰণৈলেক
েতওঁেলাকৰ ওপৰত তাড়না কিৰিছেলঁা৷ 5 এই িবষেয় মহা-পুেৰািহত
আৰু পিৰচাৰক সকলৰ সমাজ খেনা েমাৰ সাক্ষী আেছ৷ েতেখত
সকলৰ পৰাই পত্র ৈল, দেম্মচকত িয সকল এই পথৰ ভাই আিছল,
েসই েলাকসকলক দণ্ড িদ বািন্ধ িযৰূচােলমৈল আিনবৰ কাৰেণ তাৈল
যাত্রাও কিৰিছেলঁা৷

6 িকন্তু মই যাত্রা কিৰ দেম্মচক নগৰৰ ওচৰ পাওঁেত, দুপৰীয়া
সময়ত অকস্মােত আকাশৰ পৰা উজ্বল েপাহৰ আিহ েমাৰ
চািৰওফােল প্রকািশত হ’ল৷ 7 তােত মই মািটত বাগিৰ পিৰেলঁা আৰু
‘েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না কিৰছা?’ েমাৈল েকাৱা এেন
বাণী শুিনেলঁা৷ 8 মই উত্তৰ িদেলঁা, “েহ প্রভু, আপুিন েকান?” েতওঁ
েমাক ক’েল, ‘তুিম িয জনক তাড়না কিৰছা, মই েসই নাচৰতীয়া
যীচু৷’ ”

9 েমাৰ সঙ্গীসকেলও েসই েপাহৰ েদিখবৈল পােল, িকন্তু েমাক
কথা েকাৱা জনৰ মাত শুনা নািছল৷ 10 পাছত মই সুিধেলঁা, ‘প্রভু,
মই িক কিৰব লািগব’? প্রভুেৱ েমাক ক’েল, ‘উঠা আৰু দেম্মচকৈল
েযাৱা; তােত তুিম কিৰবলগীয়া িয িয আেছ, েসই সকেলােবাৰৰ
িবষেয় েতামাক তােত েকাৱা হ’ব৷’ 11 েসই েপাহৰৰ প্রতাপৰ কাৰেণ
মই েদখা েপাৱা নািছেলঁা, েসেয়েহ সঙ্গীসকলৰ হাতত ধিৰ দেম্মচকৈল
গ’েলা৷

12 পােছ েসই নগৰ িনবাসী ইহুদী সকলৰ মাজত সুখয্ািত েপাৱা
অনিনয় নােমেৰ িবধানৰ ভক্ত এজনক লগ পােলঁা৷ 13 পাছত েতওঁ
* 22 অধয্ায়:3 পঁাচিনৰ কমর্ 8:3; 26:9-11; িফিলপীয়া 3:4-6; 1 তীমিথয় 1:13



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 22 অধয্ায়:14 lxxi পঁাচিন সকলৰ কমর্ 22 অধয্ায়:25

আিহ েমাৰ ওচৰত িথয় ৈহ কেল, ‘েহ ভাই েচৗল, দৃষ্টি েপাৱা৷’ েসই
মুহুতর্ েত মই েতওঁক েদখা পােলঁা৷

14 পাছত েতওঁ েমাক কেল, ‘আমাৰ ওপৰ-পুৰুষ সকলৰ ঈশ্বেৰ
েতামাক মেনানীত কিৰেল, যােত তুিম ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা জানা আৰু ধাির্মক
জনক† েদখা েপাৱা৷ এিতয়া েতওঁৰ মুখৰ বাকয্ শুনা; 15 কাৰণ
িয িয েদিখলা, শুিনলা, সকেলা মানুহৰ আগত েতওঁৈল তাৰ সাক্ষী
হ’বা৷ 16 এিতয়া িকয় পলম কিৰছা? উঠা, েতওঁৰ নামত প্রাথর্না কিৰ
বাপ্তাইিজত ৈহ, িনজৰ পাপ ধুই েপেলাৱা৷’

17 তাৰ পাছত মই িযৰূচােলমৈল উলিট আিহ মিন্দৰত প্রাথর্না
কিৰ থােকােত মুচ্ছর্ া গ’েলা৷ 18 তােত েতওঁ‡ েমাক েকাৱা শুিনেলা,
‘তুিম লৰালিৰৈক িযৰূচােলমৰ পৰা েবগাই ওলাই েযাৱা, িকয়েনা এই
মানুহেবােৰ তুিম েমাৰ িবষেয় িদয়া সাক্ষয্ গ্রহণ নকিৰব৷’

19 মই ক’েলা, ‘েহ প্রভু, মই েয প্রেতয্ক নাম-ঘৰত েসামাই
েতামাক িবশ্বাস কৰা সকলক েকাবাই েকাবাই বন্দীশালত ৈথিছেলঁা
20 আৰু েতামাৰ সাক্ষী িস্তফানৰ ৰক্তপাতৰ সময়ত, মেয়া িনেজ
ওচৰত িথয় ৈহ সন্মিত িদ, েতওঁক বধ কৰা সকলৰ কােপাৰ
ৰািখিছেলঁা৷’ 21 িকন্তু েতওঁ েমাক কেল, ‘েযাৱা, িকয়েনা মই েতামাক
দুৈৰত থকা অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰৈল পিঠয়াম৷’

ইহুদী সকেল িযৰূচােলমত েপৗলক বধ কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
22 এইিখিনৈলেক েতওঁৰ কথা শুিন, েতওঁেলােক িচঞিৰ কেল,

“এেন মানুহক পৃিথৱীৰ পৰা দূৰ কৰক: িকয়েনা িস জীয়াই থকাৰ
েযাগয্ নহয়৷” 23 েতওঁেলােক িৰিঙয়াই িৰিঙয়াই, িনজৰ িনজৰ
কােপাৰ েপলাই, ওপৰৈল ধুিল উৰুৱাই থােকঁােত, 24 হাজাৰৰ
েসনাপিতেয় েপৗলক দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা িদেল আৰু েতওঁৰ
অিহেত মানুহেবােৰ িক কাৰণত এেনদেৰ আটাহ পািৰেছ, েসই িবষেয়
জািনবৈল েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাই সুিধবৈল আজ্ঞা িদেল৷

25 পাছত েতওঁক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল চামৰাৰ িফটােৰ বন্ধা
হ’ল, েতিতয়া েপৗেল ওচৰত িথয় ৈহ থকা এশৰ েসনাপিতক কেল,
† 22 অধয্ায়:14 পঁাচিনৰ কমর্ 3:14; 7:52 ‡ 22 অধয্ায়:18 পঁাচিনৰ কমর্ 9:26
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“িবনা দণ্ডাজ্ঞােৰ েৰামীয়া মানুহক চাবুেকেৰ েকাবাবৈল আইন মেত
আেপানােলাকৰ ক্ষমতা আেছ েন?” 26 এশৰ েসনাপিতেয় এই কথা
শুিন হাজাৰৰ েসনাপিতৰ ওচৰৈল ৈগ কেল, “আপুিন িক কিৰবৈল
উদয্ত ৈহেছ? িকয়েনা এই মানুহ জন এগৰাকী েৰামীয়া নাগিৰক৷”

27 েতিতয়া হাজাৰৰ েসনাপিতেয় আিহ েতওঁক কেল, “েমাক
েকাৱােচান, তুিম এগৰাকী েৰামীয়া নাগিৰক েন?” েপৗেল কেল,
“হয়”৷ 28 হাজাৰৰ েসনাপিতেয় উত্তৰ িদেল, “মই ভােলমান ধন
ভিৰেহ নাগিৰকত্ব লাভ কিৰিছেলঁা৷” িকন্তু েপৗেল কেল, “মই
জন্মেতই এজন েৰামীয় নাগিৰক৷” 29 েতিতয়া িয সকেল েতওঁৰ
েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল উদয্ত ৈহিছল, েতওঁেলােক েতিতয়াই েতওঁৰ
ওচৰৰ পৰা গুিচ গ’ল আৰু হাজাৰৰ েসনাপিতেয় েপৗল এগৰাকী
েৰামীয়া নাগিৰক বুিল জািন ভয় খােল, কাৰণ েতওঁ িনেজ েতওঁক
বন্ধাইিছল৷

মহাসভাৰ আগত েপৗলৰ বকৃ্ততা আৰু েতওঁৰ উদ্ধাৰ
30 পাছিদনা ইহুদী সকেল েপৗলক িক অপবাদ িদিছল, হাজাৰৰ

েসনাপিতেয় তাৰ িনশ্চয়তা জািনব িবচািৰেল৷ গিতেক েতওঁক
বােন্ধানৰ পৰা মুকিল কিৰ িদেল আৰু প্রধান পুেৰািহত সকল আৰু
মহাসভাৰ সকেলােক েগাট খাবৈল আজ্ঞা িদেল৷ পাছত েতওঁ েপৗলক
নমাই আিন েতওঁেলাকৰ মাজত উপিস্থত কৰােল৷

23 অধয্ায়
1 েপৗেল মহাসভাৈল েপানপটীয়াৈক চাই ক’েল, “েহ ভাইসকল,

মই সকেলা িবষয়েত উত্তম িবেবেকেৰ ঈশ্বৰৰ প্রজাৰ দেৰ
আিজৈলেক আচৰণ কিৰ আেছঁা৷”* 2 এেনেত অনিনয় নােমেৰ মহা-
পুেৰািহেত, ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকলক েতওঁৰ মুখত মািৰবৈলআজ্ঞা
িদেল৷ 3 েতিতয়া েপৗেল েতওঁক ক’েল, “েহ বগাৈক িলপা গড়, ঈশ্বেৰ
আেপানাকেহ অ◌াঘাত কিৰবৈল উদয্ত ৈহ আেছ৷ আপুিন িবধানৰ
মেত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল বিহ আেছ, েন েসই িবধান উলঙ্ঘন
কিৰ েমাক মািৰবৈল আজ্ঞা িদেছ?”
* 23 অধয্ায়:1 পঁাচিনৰ কমর্ 24:16; 2 কিৰন্থীয়া 1:12; 1িপতৰ 3: 15, 17
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4 তােত ওচৰত িথয় ৈহ থকা সকেল ক’েল, “তই ঈশ্বৰৰ মহা-
পুেৰািহতক অপমান কৰ েন?” 5 েপৗেল ক’েল, “েহ ভাইসকল,
এওঁ েয মহা-পুেৰািহত, েসই িবষেয় মই জনা নািছেলা৷ িকয়েনা িলখা
আেছ, †
‘তুিম স্বজাতীয় েলাকৰ শাসনকতর্ াক কু-বাকয্ নুবুিলবা৷’ ”

6 পাছত েপৗেল েতওঁেলাকৰ এভাগ ফৰীচী, এভাগ চদূ্দকী বুিল
জািন, মহাসভাত িৰিঙয়াই ক’েল, “েহ ভাইসকল, মই ফৰীচী, আৰু
এজন ফৰীচীৰ পুেতক৷ কাৰণ মৃতসকলৰ পুনৰুত্থানৰ আশাৰ িবষেয়
েমাৰ েসাধ-িবচাৰ ৈহেছ৷” 7 েতওঁ এই কথা কওঁেত, ফৰীচী আৰু
চদূ্দকী সকলৰ মাজত িববাদ হ’ল, আৰু েলাকসকল দুভাগত ভাগ
হ’ল৷ 8 িকয়েনা চদূ্দকীসকেল পুনৰুত্থান, স্বগর্ৰ দূত আৰু আত্মা,
এইেবাৰ নাই বুিল কয়, ‡ িকন্তু ফৰীচী সকেল েসইেবাৰ স্বীকাৰ কেৰ৷

9 তােত বৰৈক হুলসু্থল হ’ল আৰু ফৰীচীসকলৰ ফলীয়া িবধানৰ
অধয্াপক সকলৰ েকইজনমােন উিঠ বাগ্ যুদ্ধ কিৰ ক’েল, “আিম এই
মানুহ জনৰ ওচৰত এেকা েদাষ নাপাও৷ যিদ েকােনা আত্মা নাইবা
দূেত দেম্মচকৰ পথত সঁচাৈক েতওঁৰ ৈসেত কথা ক’েল;” 10 েতিতয়া
অিতশয় িববাদ হ’ল, েতওঁেলােক েপৗলক েডাখৰ েডাখৰ কিৰব বুিল
হাজাৰৰ েসনাপিতেয় ভয় কিৰ, েসনােবাৰক নািম ৈগ েতওঁেলাকৰ
মাজৰ পৰা েতওঁক বেলেৰ কািঢ় দুগর্ৰ িভতৰৈল িনবৈল আজ্ঞা িদেল৷

11তােত েসই ৰািত প্রভুেৱ েতওঁৰ ওচৰত িথয় ৈহ ক’েল, §“িনভর্ য়
েহাৱা, িকয়েনা িযৰূচােলমত েযেনৈক েমাৰ িবষেয় সাক্ষয্ িদলা, েৰাম
নগৰেতা েতেনৈক সাক্ষয্ িদব লািগব৷”

12 পাছ িদন ৰািতপুৱা েহাৱাত ইহুদী সকেল এক পৰামশর্ ৈহ,
েপৗলক বধ নকৰাৈলেক আিম েভাজন-পান নকেৰঁা বুিল, শপেতেৰ
িনজেক বািন্ধেল৷ 13 েসই চক্রান্ত কৰা েলাক চিল্লশ জনতৈক অিধক
আিছল৷
† 23 অধয্ায়:5 যাত্রাপুস্তক 22:28 ‡ 23 অধয্ায়:8 লূক 20:27 § 23
অধয্ায়:11 পঁাচিনৰ কমর্ 18:9; 27:23, 24
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14 েতওঁেলােক প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক সকলৰ ওচৰৈল
ৈগ ক’েল, “েপৗলক বধ নকৰাৈলেক আিম এেকা নাখাওঁ, এই
শপত খাই িনজেক বািন্ধেলঁা৷ 15 এই কাৰেণ আেপানােলাকৰ
মহাসভাৰ ৈসেত এই িবষেয় অিধক িনিশ্চত ভােব জািনবৰ ছেলেৰ,
আেপানােলাকৰ ওচৰৈল েতওঁক আিনবৰ বােব হাজাৰৰ েসনাপিতৰ
আগত আেবদন কিৰব, েতিতয়া িস আেপানােলাকৰ ওচৰ আিহ
নাপাওঁেতই আিম তাক বধ কিৰবৈল সাজু ৈহ থািকম৷”

16 িকন্তু েপৗলৰ ভািগিনেয়েক *েতওঁেলাকৰ এই খাপ িদয়া কথা
শুিন, দুগর্ত েসামাই ৈগ েপৗলক ক’েল৷ 17 েতিতয়া েপৗেল এজন
এশৰ েসনাপিতক মািত ক’েল, “এই েডকাক হাজাৰৰ েসনাপিতৰ
ওচৰৈল ৈল েযাৱা, িকয়েনা েতওঁৰ আগত এই িবষেয় েকােনা সম্বাদ
জনাবৈল আেছ৷”

18 েতিতয়া েতওঁ তাক লগত ৈল হাজাৰৰ েসনাপিতৰ ওচৰৈল
ৈগ ক’েল, “আেপানাৰ আগত এই েডকাৰ িকবা কথা কবৈল আেছ
বুিল বন্দীয়াৰ েপৗেল েমাক মািত আেপানাৰ ওচৰৈল ইয়াক আিনবৈল
িমনিত কিৰেল৷” 19 হাজাৰৰ েসনাপিতেয় তাক হাতত ধিৰ ৈল,
এফলীয়া ৈহ গুপুেত সুিধেল, “েমাক ক’বৈল েতামাৰ িক কথা
আেছ?”

20 েডকাজেন ক’েল, “আপুিন েপৗলৰ িবষেয় সুিধ জািনব েখাজাৰ
িনিচনাৈক, েতওঁক কািলৈল মহাসভাৈল েযন ৈল যাব, আেপানাৰ
আগত এেন িনেবদন কিৰবৈল ইহুদী সকেল িসদ্ধান্ত কিৰেছ৷
21 এেতেক আপুিন েতওঁেলাকৰ কথা নুশুিনব, কাৰণ েতওঁেলাক
চিল্লশ জনতৈক অিধক মানুেহ েপৗলক বধ নকৰাৈলেক েভাজন-পান
নকেৰঁা বুিল প্রিতজ্ঞা কিৰেছ আৰু এই প্রিতজ্ঞােৰ িনজেক বািন্ধ খাপ
িদ আেছ৷ আনিক েতওঁেলাক সঁাজু ৈহ আেপানাৰ অনুমিতৈল বাট চাই
আেছ৷”

22 েতিতয়া হাজাৰৰ েসনাপিতেয় েসই েডকাক িবদায় িদয়াৰ পূেবর্
এই আেদশ িদেল, “তুিম েয এইেবাৰ কথা েমাৰ আগত প্রকাশ
কিৰলা, পুনৰ কােকা নকবা৷” 23 েতিতয়া েতওঁ এশৰ েসনাপিত
সকলৰ দুজনক ওচৰৈল মািত আিন আজ্ঞা িদেল, “ৰািত ন বজাত
* 23 অধয্ায়:16 ভািগিনেয়েক ভনীেয়কৰ ল’ৰাই
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চীজািৰয়া যাবৈল দুশ জন ৈসনয্, সত্তৰ জন অশ্বােৰাহী আৰু দুশ
বৰছা-ধাৰী ৈসনয্ যুগুত কৰা৷” 24 আৰু েপৗলক িনৰাপেদ ফীিলক্স
েদশািধপিতৰ ওচৰৈল বহুৱাই ৈল েযাৱা বাহেনা যুগুত কিৰবৈল
েতওঁেলাকক আজ্ঞা িদেল

25 পাছত েতওঁ এইদেৰ পত্র িলিখ িদেল,
26 “মহামিহম শ্রীযুক্ত ফীিলক্স েদশািধপিতৈল েক্লৗিদয় লুিচয়ৰ

নমস্কাৰ৷ 27 এই মানুহ জনক ইহুদী েলােক ধিৰ বধ কিৰবৈল উদয্ত
ৈহেছ, েসনােবােৰ ৈসেত ৈগ, এওঁ এজন েৰামীয়া মানুহ বুিল জািন,
মই এওঁক উদ্ধাৰ কিৰেলঁা৷

28 পাছত িক কাৰেণ েতওঁেলােক এওঁক অপবাদ িদেছ, তাক
জািনবৰ মেনেৰ েতওঁেলাকৰ মহাসভাৈল এওঁক িনয়াও ৈহিছল৷
29 তােত প্রাণদণ্ড বা কাৰাদণ্ডৰ বন্ধন েপাৱাৰ েযাগয্ এেন েকােনা
অপবাদ িদয়া েহাৱা নাই, িকন্তু েতওঁেলাকৰ িবধানৰ ওপৰত বাদ-
িবচাৰ কিৰ েকােনা েদাষ ধৰা েযনেহ পােলঁা৷ 30 পাছত এওঁৰ িবৰুেদ্ধ
কৰা চক্রান্তৰ কথা েমাক জেনাৱা হ’ল আৰু েসেয় িসদ্ধ েহাৱাৰ
আগন্তুক েদিখ, মই তৎক্ষণাৎ এওঁক আেপানাৰ ওচৰৈল পঠাই িদেলঁা
আৰু এওঁৰ গুচৰীয়া সকলেকা আেপানাৰ আগত এওঁৰ িবৰুেদ্ধ
েগাচৰ কিৰবৈল আজ্ঞা িদেলঁা৷ ইিত ”

31 পাছত েসনা সকেল আজ্ঞা অনুসােৰ ৰািতেত েপৗলক তুিল,
আন্তপািত্র নগৰৈল িনেল৷ 32 িকন্তু পাছিদনা অশ্বােৰাহী সকলক
েতওঁৰ লগত যাবৈল িদ দুগর্ৈল উলিট আিহল৷ 33 পাছত েতওঁেলােক
চীজািৰয়া পাই, েদশািধপিতক পত্র খন িদ, েতওঁৰ আগত েপৗলেকা
হািজৰ কৰােল৷

34 েতিতয়া েতওঁ েসই পত্র পিঢ় েপৗল েকান প্রেদশৰ বুিল
সুিধেল; পােছ িকিলিকয়াৰ বুিল জািন, 35 েতওঁ ক’েল, “েতামাৰ
গুচৰীয়ােবাৰ আিহেলেহ মই েতামাৰ কথা শুিনম৷” েতিতয়া েতওঁ
েহেৰাদৰ িপ্রটিৰয়মত ৰািখবৈল েতওঁক আজ্ঞা িদেল৷

24 অধয্ায়
েদশািধপিতৰ আগত েপৗলৰ িবচাৰ
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1 পঁাচ িদনৰ মূৰত, মহা-পুেৰািহত অনিনয়ই েকইজনমান পিৰচাৰক
আৰু ততু্তর্ ল্ল নােমেৰ এজন উকীেল ৈসেত আিহ েদশািধপিতৰ আগত
েপৗলৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ িদেল 2 তাৰ পাছত েপৗল েদশািধপিতৰ
আগত অ◌ািহ িথয় হ’ল, ততু্তর্ ল্লই েতওঁক েদাষােৰাপ কিৰবৈল ধিৰেল
আৰু েদশািধপিতক ক’েল, “েহ মহামিহম ফীিলক্স, আেপানাৰ দ্বাৰাই
আিম মহাশািন্ত েভাগ কিৰেছঁা আৰু আেপানাৰ দুৰদির্শতাই আমাৰ
জািতৈল অেনক উন্নিত সাধন কিৰেছ, 3 সকেলােৱ ইয়াক সমূ্পণর্
কৃতজ্ঞতােৰ স্বীকাৰ কিৰেছঁা 4 গিতেক আেপানাৰ অিধক সময় আিম
েযন নলওঁ, এই কাৰেণ িনেবদন কেৰঁা, আপুিন অনুগ্রহ কিৰ নম্র ৈহ
আমাৰ অলপ কথা শুনক 5 িকয়েনা আিম েদিখবৈল পােলঁা, েয এই
মানুহেটা মহামাৰী স্বৰূপ আৰু েগােটই জগত িনবাসী ইহুদী সকলৰ
মাজত ৰাজেদ্রাহ কৰাওঁতা আৰু নাচৰতীয়া সকলৰ দলৰ অগ্রণী৷
6 ইয়াৰ বািহেৰও, ই মিন্দৰ অশুিচ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল; েসই
বােব আিম তাক আটক কিৰ ৰািখেলঁা

7 িকন্তু প্রধান েসনাপিত লুিচয় আিহ বৰ বেলেৰ আমাৰ হাতৰ
পৰা েপৗলক কািঢ় আিনেল৷ 8আপুিন েযিতয়া েসাধ-িবচাৰত েপৗলক
প্রশ্ন কিৰব, েতিতয়া আিম িয িয অপবাদ এওঁক িদেছঁা, েসই িবষেয়
সকেলা বুিজব পািৰব৷” 9 তােত ইহুদী সকেলও এেকলগ ৈহ েপৗলক
েদাষােৰাপ কিৰেল আৰু এইেবাৰ কথা সঁচা বুিল ক’েল

10 পাছত েদশািধপিতেয় েপৗলক ক’বৈল সেঙ্কত িদয়াত, েপৗেল
ক’বৈল আৰম্ভ কিৰেল, “আপুিন অেনক বছৰৰ পৰা এই জািতৰ
িবচাৰকতর্ া ৈহ আেছ, ইয়ােক জািন মই হির্ষত মেনেৰ িনজৰ পেক্ষ
উত্তৰ িদব খুিজেছঁা৷

11 কাৰণ অনুসন্ধান কিৰেল আপুিন জািনব পািৰব েয, মই ভজনা
কিৰবৈল িযৰূচােলমৈল েযাৱা আিজ বাৰ িদন মােথান ৈহেছ; 12 তাত
এওঁেলােক মিন্দৰত বা নাম-ঘৰত বা নগৰেতই হওক, েকােনা বয্িক্তৰ
ৈসেত েমাক বাদ-িবচাৰ বা েলাক সকলক উচটাই উেত্তিজত কিৰ
অশািন্ত সৃষ্টি কৰাও েকােনও েদখা নাই; 13আৰুএিতয়া িয িয অপবাদ
েমাক িদেছ, এই িবষেয় এেকা প্রমাণ আেপানাৰ আগত িদব েনাৱােৰ
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14 িকন্তু আেপানাৰ আগত মই ইয়ােক স্বীকাৰ কেৰঁা েয, িবধান-
শাস্ত্রত িলখাৰ দেৰ সকেলা কথা পালন কিৰ, এেখত সকেল িয
পথক িবধমর্ েবােল, েসই পথ অনুসােৰ মই ওপৰ-পুৰুষ সকলৰ
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কেৰঁা আৰু ভাববাদী সকলৰ পুস্তকত িয িয িলখা
আেছ, েসই সকেলােক িবশ্বাস কেৰঁা৷ 15আৰু ধাির্মক, অধাির্মক, এই
দুিবধ েলাকৰ পুনৰুত্থান হ’ব বুিল এেখত সকেল িয আশােৰ বাট চাই
আেছ, ঈশ্বৰত মেয়া েসই আশা কেৰঁা 16 এই কাৰেণ ঈশ্বৰৈল আৰু
মানুহৈল িনিব্বর্েঘ্ন িবেবক ৰক্ষা কিৰবৈল মেয়া সদায় যত্ন কিৰ আেছঁা
17এিতয়া িকছু বছৰৰ মূৰত মই িনজৰ জািতৰ মানুহক দান আিন িদবৰ
বােব আৰু ৈনেবদয্ উৎসগর্ কিৰবৈল আিহিছেলা 18 এিতয়া েসই
কাযর্েতই এিচয়াৰ িকছুমান ইহুদী েলােকেহ েমাক িযৰূচােলম মিন্দৰত
শুিচকৃত উৎসৱত পােল; েমাৰ লগত আন েকােনা বয্িক্তও নাই, িকন্তু
এেখত সকেলেহ হুৰামুৰা লগােল 19 ইয়াৰ উপিৰ েমাৰ অিহেত যিদ
এেখত সকলৰ েকােনা কথা আিছল, েতেনহেল আেপানাৰ ওচৰত
বয্িক্ত সমূেহ িনেজ আিহ েগাচৰ িদব লািগিছল

20 নতুবা, মই মহাসভাৰ আগত িথয় ৈহ থােকঁােত, এই এেকই
েলাক সমূেহ েমাৰ িক েদাষ পােল, েসই িবষেয় এেখত সকেল
িনেজই েকাৱা উিচত আিছল; 21 নহেল এিতয়া িয িবষয়ৰ কথা
মই আেপানােলাকৰ আগত িচঞিৰ ৈকেছঁা, েতেনদেৰ, ‘মৃতসকলৰ
পুনৰুত্থান’ৰ িবষেয় আিজ আেপানােলাকৰ আগত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ
ৈহেছ৷”

22 ফীিলেক্স েসই পথৰ িবষেয় ভালৈক জনা বােব, েসাধ-
িবচাৰ স্থিগত ৰািখ েতওঁেলাকক ক’েল, “লুিচয় হাজাৰৰ েসনাপিত
িযৰূচােলমৰ পৰা আিহেল আেপানােলাকৰ কথা সমূ্পণর্ৈক জািনব
পািৰম ” 23 পাছত েপৗলক পহৰা িদবৈল, িকন্তু মৰেমেৰ আৰু েসৱা
কিৰবৈল অহা েতওঁৰ আত্মীয় সকলক িনেষধ নকিৰবৈল েতওঁ এশৰ
েসনাপিতক আজ্ঞা িদেল৷

24 িকছুিদনৰ পাছত ফীিলেক্স, দ্রুিচলা নামৰ েতওঁৰ ইহুদী ভাযর্াৰ
ৈসেত আিহ, েপৗলক মতাই আিন, খ্রীষ্ট যীচুত িয িবশ্বাস, েসই িবষেয়
েতওঁৰ পৰা শুিনেল 25 েতওঁ ধাির্মকতা, ইিন্দ্রয়-দমন, আৰু ভিবষয্ত



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 24 অধয্ায়:26 lxxviii পঁাচিন সকলৰ কমর্ 25 অধয্ায়:9

েসাধ-িবচাৰৰ িবষেয় যুিক্ত েদখুৱাওঁেত, ফীিলেক্স ত্রাসযুক্ত ৈহ উত্তৰ
িদেল; “এিতয়া সম্প্রিত েযাৱা; মই আজিৰ পােল পাছত েতামাক
মতাই আিনম৷”

26 আৰু েপৗেল েতওঁক ধন িদব বুিল েতওঁ আশা কিৰ, ঘেন ঘেন
েতওঁক মতাই কেথাপকথন কিৰেল 27 িকন্তু দুবছৰৰ মূৰত পির্কয়
ফীেষ্ট ফীিলক্সৰ পদ পােল, তােত ফীিলেক্স ইহুদী সকলৰ িপ্রয়পাত্র
হবৈল ইচ্ছা কিৰ, েতওঁ েপৗলক ৰখীয়াৰ অধীনত ৈথ গ’ল৷

25 অধয্ায়
1 ফীষ্ট েসই প্রেদশৈল আিহ, িতন িদনৰ পাছত চীজািৰয়াৰ

পৰা িযৰূচােলমৈল গ’ল 2 তােত প্রধান পুেৰািহত সকেল আৰু
ইহুদী সকলৰ প্রধান েলােক েতওঁৰ আগত েপৗলৰ িবৰুেদ্ধ দৃঢ়ভােৱ
জনােল৷ 3 এেন উেদ্দেশয্েৰ ফীষ্টক অনুগ্রহ যাচনা কিৰ িনেবদন
কিৰেল, যােত েতওঁ মানুহ পঠাই েপৗলক িযৰূচােলমৈল ৈল আেহ,
আৰু েতওঁেলােক েযন বাটেত খাপ িদ েপৗলক বধ কিৰব পােৰ, েসই
িবষেয় পিৰকল্পনা কিৰব ধিৰেল

4 িকন্তু ফীষ্ট েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেল, েয েপৗলক চীজািৰয়াত
বন্দী কিৰ ৰখা ৈহেছ আৰু েসেয়েহ েসানকােল েতওঁ িনেজ তাৈলেক
যাব 5গিতেক, েতওঁ ক’েল, “যিদ েসই মানুহৰ েকােনা েদাষ আেছ,
েতেনহেল েতামােলাকৰ মাজৰ েকইজনমান শিক্তমন্ত েলােক েমােৰ
ৈসেত ৈগ, েতওঁৰ ওপৰত েগাচৰ কৰক৷”

6 পাছত তাত আঠ দহ িদনতৈক েবিচ িদন নাথািক, েতওঁ
চীজািৰয়াৈল গুিচ গ’ল৷ পাছিদনা েতওঁ িবচাৰৰ আসনত বিহ, েপৗলক
আিনবৈল আজ্ঞা িদেল 7 পাছত েতওঁ উপিস্থত েহাৱাত িযৰূচােলমৰ
পৰা অহা ইহুদী সকেল েতওঁৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ, েতওঁক অেনক
িবষয়ত গুৰুতৰ েদাষ িদব ধিৰেল, িকন্তু েতওঁেলােক এেকা প্রমাণ
েদখুৱাব েনাৱািৰেল 8 েতিতয়া েপৗেল িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদ ক’ব
ধিৰেল, “ইহুদী সকলৰ িবধানৰ, বা মিন্দৰৰ, বা চীজাৰৰ িবৰুদ্ধ মই
এেকা পাপ কৰা নাই ”

9 িকন্তু ফীেষ্ট ইহুদীসকলৰ িপ্রয়পাত্র েহাৱাৰ ইচ্ছা কিৰেল েতওঁ
উত্তৰ িদ েপৗলক ক’েল, “তুিম িযৰূচােলমৈল ৈগ, তােত েমাৰ



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 25 অধয্ায়:10 lxxix পঁাচিন সকলৰ কমর্ 25 অধয্ায়:19

আগত এইেবাৰৰ িবষেয়, েতামাৰ েসাধ-িবচাৰ হবৈল ইচ্ছা কৰা েন?”
10 েপৗেল ক’েল, “মই চীজাৰৰ িবচাৰৰ আসনৰ আগত িথয় ৈহ
আেছঁা; ইয়ােত েমাৰ েসাধ-িবচাৰ েহাৱা উিচত মই েয ইহুদীসকলৰ
এেকা অনয্ায় কৰা নাই, ইয়াক আপুিনও ভালদেৰ জািন আেছ

11 এেতেক মই যিদ অনয্ায়কাৰী ৈহেছঁা, বা প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্
েকােনা কমর্ কিৰেলঁা, েতেনহেল মিৰবৈলেকা অমািন্ত নহওঁ িকন্তু
েতেখতসকেল েমাক িযেবাৰ অপবাদ িদেছ, েসইেবাৰ যিদ সঁচা নহয়,
েতেনহেল েতেখত সকলৰ হাতত েমাক েশাধাই িদবৈল কােৰা শিক্ত
নাই মই চীজাৰক আপীল কেৰঁা ” 12 েতিতয়া ফীেষ্ট মন্ত্রী সকলৰ
ৈসেত পৰামশর্ কিৰ েপৗলক ক’েল, “তুিম চীজাৰত আপীল কিৰলা;
এিতয়া েতামাক চীজাৰৰ আগৈল ৈল েযাৱা হ’ব৷”

আিগ্রপ্প ৰজাৰ আগত েপৗলৰ বকৃ্ততা
13 িকছুিদনৰ পাছত ৰজা আিগ্রপ্প আৰু বণীর্কী চীজািৰয়াৈল আিহ

ফীষ্টক মঙ্গলবাদ কিৰেল 14 েতওঁ তাত বহু িদন থকাত, ফীেষ্ট
ৰজাৰ আগত েপৗলৰ িবষেয় জনােল; েতওঁ ক’েল, “ফীিলেক্স বন্দী
কিৰ ৰখা এজন বন্দীয়াৰ ইয়াত আেছ 15 েযিতয়া মই িযৰূচােলমত
আিছেলঁা, েতিতয়া ইহুদী সকলৰ প্রধান পুেৰািহত আৰু পিৰচাৰক
সকেল েতওঁৰ িবষেয় েমাক জনাই, িবচাৰ আৰু দণ্ডাজ্ঞা যাচনা
কিৰিছল 16 েতিতয়া মই েতওঁেলাকক উত্তৰ িদেলঁা, িয জনৰ নামত
অিভেযাগ িদয়া ৈহেছ, েতওঁ েযিতয়াৈলেক অিভেযাগকাৰীৰ সনু্মখত
আত্মপক্ষ সমথর্ন কিৰবৈল েনাৱােৰ, েতিতয়াৈলেক েতওঁক েকােনা
েলাকৰ হাতত েশাধাই িদয়া েৰামীয়া েলাকৰ িনয়ম নাই

17 েতিতয়া েতেখতসকেল আিহ ইয়ােত েগাট েখাৱাত, অলেপা
পলম নকিৰ, পাছ িদনাই মই িবচাৰৰ আসনত বিহেলঁা, আৰু বন্দী
কিৰ ৰািখ েথাৱা মানুহ জনক আিনবৈল আজ্ঞা িদেলঁা 18 পাছত
গুচৰীয়ােবােৰ েতওঁৰ চািৰওফােল িথয় ৈহ, িয দুষ্কমর্ৰ অপবাদ
েতেখত সকেল িদব বুিল মই ভািবিছেলা, এেন এেকা অপবাদ িনিদেল৷
19 িকন্তু েতেখত সকেল িনজৰ ধমর্ৰ িবষেয় আৰু েপৗেল িয জনক
জীয়াই উঠা বুিল ৈকিছল, এেন যীচু নামৰ েকােনা মৃত এজনৰ
িবষয়কৈলেহ েতেখত সকলৰ মত-পাথর্কয্ আিছল
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20 তােত এেনকুৱা বাদ-িবচাৰৰ িবষয়েবাৰত সংশয় কিৰ মই
েতওঁক সুিধেলা, তুিম িযৰূচােলমৈল ৈগ, এইেবাৰৰ িবষেয় েতামাৰ
েসাধ-িবচাৰ হবৈল মন কৰা েন?

21 িকন্তু েপৗেল ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত েসাধ-িবচাৰৰ পৰা িনস্পিত্ত
পাবৰ বােব ৰিক্ষত থািকবৈল আপীল কৰাত, মই চীজািৰয়াৈল
নপিঠওঁৱাৈলেক, েতওঁক ৰািখবৈল আজ্ঞা িদেলঁা ” 22 েতিতয়া
আিগ্রপ্পই ফীষ্টক ক’েল, “েসই মানুহ জনৰ কথা শুিনবৈল েমাৰ মন
ৈগেছ৷” ফীেষ্ট ক’েল, “কািলৈল েতওঁৰ কথা শুিনবৈল পাব৷”

23 পাছিদনা আিগ্রপ্প আৰু বণীর্কী বৰ প্রতােপেৰ আিহ, হাজাৰৰ
েসনাপিত সকলক আৰু নগৰৰ মানুহেবাৰৰ ৈসেত ৰাজদৰবাৰত
েসামাল আৰু ফীষ্টৰ আজ্ঞােৰ েপৗলক েতওঁেলাকৰ আগৈল িনয়া
হ’ল 24 েতিতয়া ফীেষ্ট ক’েল, “েহ ৰজা আিগ্রপ্প আৰুআমাৰ ৈসেত
ইয়াত উপিস্থত থকা েলাক সমূহ৷ আেপানােলােক এই মানুহ জনক েয
েদিখেছ, এই জেনই েসই বয্িক্ত; িয জনৰ িবষেয় িযৰূচােলমৰ আৰু
ইয়াত থকা ইহুদী েলাক সকেলও েমাৰ আগত আেবদন কিৰ আটাহ
পািৰ ৈকিছল, ই আৰু জীয়াই থকা উিচত নহয় *

25 িকন্তু মই জািনব পািৰেলঁা, এওঁ প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ এেকা
কৰা নাই; আৰু এওঁ িনেজ ৰাজািধৰাজৰ ওচৰত আপীল কৰাৰ
বােব মই পঠাবৈল িনশ্চয় কিৰেলঁা৷ 26 িকন্তু আমাৰ ৰাজািধৰাজৈল
ইয়াৰ িবষেয় িলিখবৈল এেকা িনশ্চয়তা নাপােলঁা এই কাৰেণ
এওঁকআেপানােলাকৰ আগৈলআিনেলা৷ এেতেক েসাধ-িবচাৰ কৰাৰ
পাছত, মই যােত িলিখবৰ বােব েকােনা কথা পাওঁ, েহ আিগ্রপ্প
ৰজা, েসেয়েহ িবেশষৈক আেপানাৰ আগৈল ইয়াক আিনেলা
27 িকয়েনা েকােনা বন্দীয়াৰক পঠাওঁেত, েতওঁৰ অিহেত িদয়া অপবাদ
নজেনাৱােতা, মই অযুিক্তকৰ েযন েদেখা ”

26
1 েযিতয়া আিগ্রপ্পই েপৗলক িনজৰ পক্ষত কথা কবৈল অনুমিত

িদেল, েতিতয়া েপৗেল হাত েমিল িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদব ধিৰেল
* 25 অধয্ায়:24 পঁাচিনৰ কমর্ 22:22; 1ম কিৰন্থীয়া 4:9
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2 েতওঁ ক’েল, “েহ ৰজা আিগ্রপ্প, ইহুদী সকেল েমাৰ িবষেয় িয
অিভেযাগ িদেছ; েসই িবষেয় আিজ আেপানাৰ সনু্মখত আত্মপক্ষ
সমথর্ন কিৰবৈল পাই িনজেক মই ধনয্ মািনেছা৷ 3 ইহুদী সকলৰ
মাজত িবেশষৈক িযেবাৰ নীিত-িনয়ম আৰু বাদ-িবচাৰ আেছ, েসই
সকেলােবাৰৰ িবষেয় আেপানাৰ জ্ঞান আেছ; েসই বােবই িবনয় কেৰঁা
আপুিন েযন ৈধযর্ ধিৰ েমাৰ কথােবাৰ শুেন৷

4 েমাৰ জীৱন-যাপনৰ িবষেয় েডকা কালেৰ পৰা িনজ জািতৰ
েলাক সকেল আৰু িযৰূচােলমত থকা সকেলা ইহুদী েলােক জােন৷
5 ইয়াৰ উপিৰ েতেখত সকেল ইয়ােকা জােন েয, মই ফৰীচী ৈহেয়া
িকদেৰ আমাৰ ধমর্ৰ সকেলা কিঠন িনয়মেবাৰ পালন কিৰ প্রকৃত
ফৰীচী এজনৰ দেৰই জীৱন-যাপন কিৰিছেলঁা৷ এই িবষেয় েতেখত
সকেল সাক্ষীও িদব পােৰ৷

6 ঈশ্ৱেৰ আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ আগত িয প্রিতজ্ঞা কিৰিছল,
*েসইেবাৰ পূণর্ েহাৱাৰ বােবেহ মই এিতয়া েসাধ-িবচাৰত পিৰ, িথয়
ৈহ আেছঁা ৷ 7 েসই প্রিতজ্ঞাৰ ফল পাবৈল আমাৰ বাৰটা জািতেয়,
ৰািতেয়-িদেন উৎসােহেৰ আৰাধনা কিৰ, আশা কিৰ আেছ েসই
আশাৰ কাৰেণ, েহ মহাৰাজ, ইহুদী সকেল েমাক অপবাদ িদেছ ৷
8ঈশ্ৱেৰ যিদ মৃত েলাকক পুনৰুিত্থত কেৰ েতেনহেল আেপানােলােক
িকয় অিবশ্বাস েবাধ কিৰেছ?

9 মেয়া েসইদেৰ নাচৰতীয়া যীচুৰ নামৰ িবৰুেদ্ধ অেনক িবপৰীত
আচৰণ কিৰব লােগ বুিল িনেজ ভািবিছেলঁা, 10 আৰু েসইদেৰই
িযৰূচােলমত কিৰিছেলঁা৷ প্রধান পুেৰািহতৰ পৰা অিধকাৰ পাই,
অেনক পিবত্র েলাকক বন্দীশালত ৈথিছেলঁা আৰু েতেখত সকলক বধ
কৰাৰ সময়ত, মই িনেজ সন্মিতও প্রকাশ কিৰিছেলঁা৷ 11এেনদেৰ মই
েতেখত সকলক শািস্ত িদ যীচু খ্রীষ্টৰ িনন্দা কিৰবৈল েজাৰ কিৰিছেলঁা৷
েতেখত সকলৰ িবৰুেদ্ধ েক্ষাভ ইমােনই তীব্র ৈহ উিঠিছল েয, েতেখত
সকলক তাড়না কিৰবৰ বােব মই িবেদশৰ চহৰ সমূহৈলেকা যাত্রা
কিৰিছেলঁা৷
* 26:6 িযচ 7:14; 9:6; িযিৰ 23:5; 33:14-16; পঁা 13:32, 33৷
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12 এইদেৰ প্রধান পুেৰািহতৰ সকলৰ পৰা অিধকাৰ আৰু আজ্ঞা-
পত্র েপাৱাৰ পাছত, দেম্মচক নগৰৈল যাত্রা কেৰঁােত, 13 েহ মহাৰাজ,
দুপৰীয়া বাটৰ মাজত সূযর্ৰ ৰিশ্মতৈকেয়া দীিপ্তমান এিট েপাহৰ
আকাশৰ পৰা আিহ েমাৰ আৰু েমাৰ লগত যাত্রা কিৰ থকা েলাক
সকলৰ চািৰওফােল প্রকািশত হ’ল৷ 14 েতিতয়া আিম সকেলােৱ
মািটত বাগিৰ পিৰেলা আৰু এেনেত মই ইব্রী ভাষােৰ েকাৱা এিট বাণী
শুিনেলঁা, ‘েহ েচৗল, েহ েচৗল, েমাক িকয় তাড়না কিৰছা? েজাঙত
লািথ মৰা েতামাৈল টান’;

15 েতিতয়া মই সুিধেলা, ‘েহ প্রভু, আপুিন েকান?’ েতিতয়া প্রভুেৱ
ক’েল, ‘িয জনক তুিম তাড়না কিৰছা, মই েসই যীচু৷ 16 এিতয়া
উঠা, েতামাৰ ভিৰত ভৰ িদ িথয় েহাৱা; িকয়েনা, তুিম িয দশর্নত
েমাক েদখা পালা আৰু ইয়াৰ পাছত এই মানুহেবাৰৰ আৰু অনা-
ইহুদী সকলৰ হাতৰ পৰা েতামাক উদ্ধাৰ কিৰ িয দশর্নত মই েতামাক
েদখা িদম, েসই সকেলা িবষয়ৰ প্রচাৰক আৰু সাক্ষী হ’বৰ বােব
েতামাক দাস ৰূেপ মেনানীত কিৰবৈল মই দশর্ন িদেলঁা; 17 আৰু
অনা-ইহুদী সকেল েযন েমাক িবশ্ৱাস কৰাৰ দ্ৱাৰাই পাপ-েমাচন আৰু
পিবত্রীকৃত েহাৱা েলাক সকলৰ মাজত ভাগ পায়, 18এই মেনাভােৱেৰ
েতওঁেলাকৰ চকু মুকিল হ’বৈল†আৰু অন্ধকাৰৰ পৰা েপাহৰৈল,
চয়তানৰ ক্ষমতাৰ অধীনৰ পৰা ঈশ্ৱৰৈল ঘূিৰবৰ কাৰেণ, েতওঁেলাকৰ
ওচৰৈল মই েতামাক িনযুক্ত কিৰ পঠাওঁ, তােত েতওঁেলােক ঈশ্বৰৰ
পৰা পাপৰ ক্ষমা েযন পায় আৰু েমাক িবশ্বাস কৰাৰ েযােগিদ মই
েযন েতওঁেলাকক এই ভাগ িদব পােৰঁা৷’ ”

19 েপৗেল এেনদেৰ পুনৰ ক’বৈল ধিৰেল, “েহ ৰজা আিগ্রপ্প, মই
েসই স্বগীর্য় দশর্নক অমানয্ নকিৰ, 20 দেম্মচক আৰু িযৰূচােলমত
থকা েলাক সকলৰ আগত, পাছত িযহুদীয়া আৰু তাৰ সকেলা
অঞ্চলৰ লগেত অনা-ইহুদী সকলৰ আগেতা মই প্রচাৰ কিৰেলঁা, যােত
েতেখত সকেল মন-পালটাই ঈশ্ৱৰৈল ঘূেৰ আৰু মন-পালটনৰ েযাগয্
আচৰণ ঈশ্ৱৰৰ সাক্ষােত কেৰ৷ 21 েসই কাৰেণ ইহুদী সকেল মিন্দৰত
েমাক ধিৰ বধ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰিছল ৷
† 26:18 িযচ 42:6, 7; েযা 8:12; 2 কিৰ 4:3-6৷
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22এেনেত ঈশ্ৱৰৰ পৰা উপকাৰ পাই, আিজৈল িথেৰ আেছঁা আৰু
সকেলােৰ সনূ্মখত সাক্ষয্ িদেছঁা৷ েসই মহান জনাৰ িবষেয় ক’বৈল
যাওেত ভাববাদী সকেল আৰু েমািচেয় িয িয ঘিটব বুিল ৈকিছল, েসই
িবষয়ৰ বািহেৰ আন এেকা কথা েকাৱা নাই; 23আৰু খ্রীষ্ট দুখেভাগৰ
পাত্র হয় বা নহয় আৰু মৃত েলাকৰ পুনৰুত্থানত প্রথম ৈহ িনজ জািত
আৰু অনা-ইহুদী সকলৈল েপাহৰ প্রকাশ কিৰব বা নকিৰব, ইয়াৰ
িবষেয়েহ মই সৰু বৰ সকেলােৰ আগত ক’েলা৷”

24 েতওঁ এইদেৰ িনজৰ পেক্ষ উত্তৰ িদওঁেত, ফীেষ্ট বৰ মােতেৰ
ক’েল, “েহ েপৗল, তুিম বলীয়া ৈহছা; সৰহ িবদয্াই েতামাক বলীয়া
কিৰেছ৷” 25 িকন্তু েপৗেল ক’েল, “েহ মহামিহম ফীষ্ট, মই বলীয়া
েহাৱা নাই; সতয্ আৰু সুেবাধৰ কথােহ ৈকেছঁা৷ িকয়েনা ৰজােয়া
এই িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই েতওঁৰ আগত সাহেসেৰ
ৈকেছঁা৷ 26 িকয়েনা ৰজােয়া এই িবষেয় জােন; এই কাৰেণেহ মই
েতওঁৰ আগত সাহেসেৰ ৈকেছঁা৷ মই সুিনিশ্চত েয, এই িবষয়েবাৰ
প্রকাশয্ৰূেপ ঘিটেছ৷ এইেবাৰ লুকুৱাই ৰািখব েনাৱািৰ কাৰণ ইয়াক
েগাপেন কৰা েহাৱা নাই৷

27 েহ ৰজা আিগ্রপ্প, আপুিন ভাৱবাদী সকলৰ কথা িবশ্বাস কেৰ
েন? মই জােনা আপুিন িবশ্ৱাস কেৰ৷” 28 েতিতয়া আিগ্রপ্পই
েপৗলক ক’েল, “তুিম েমাক খ্রীষ্টিয়ান কিৰবৈল অলপ কথােৰই েমাৰ
প্রবৃিত্ত জন্মাব খুিজছা৷” 29 িকন্তু েপৗেল ক’েল, “অকল আপুিনেয়ই
নহয়, িয সকেল আিজ েমাৰ কথা শুিনেছ, েসই সকেলােৱ অলপ
কথােৰ হওক, বা বহু কথােৰ হওক, এই িশকিলৰ বন্ধনৰ বািহেৰ,
সকেলাভােৱ েযন েমাৰ িনিচনা হয়, ঈশ্ৱৰৰ আগত এই প্রাথর্না মই
কিৰেছঁা৷”

30 েতিতয়া ৰজা, েদশািধপিত, বণীর্কী আৰু েতওঁেলাকৰ ৈসেত
বহা েলাক সকেল উিঠ, 31 আতৰ ৈহ ৈগ পৰষ্পেৰ কথা-বাত্তর্ া কিৰ
ক’েল, “এই মানুহ জেন বন্ধন বা প্রাণদণ্ডৰ েযাগয্ এেকা কমর্ কৰা
নাই৷” 32 েতিতয়া আিগ্রপ্পই ফীষ্টক কেল, “এই মানুহ জেন চীজাৰৰ
ওচৰত আপীল নকৰা হ’েল মুকিল হব পািৰেলেহঁেতন৷”
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27 অধয্ায়
েৰামৈল েপৗলৰ জলযাত্রা, আৰু বাটত জাহাজ ভঙা

1 পাছত েযিতয়া আমাৰ ইটালী েদশৈল জাহােজেৰ েযাৱাৰ কথা
িনিশ্চত হ’ল, েতওঁেলােক েপৗল আৰু অনয্ িকছুমান কাৰাবন্দীক
ৰাজািধৰাজৰ ৈসনয্ দলৰ যুিলয় নামৰ এজন এশৰ েসনাপিতৰ হাতত
েশাধাই িদেল৷ 2 আদ্রামুিত্তয়ৰ পৰা আিহ থকা এখন জাহাজত আিম
উিঠেলা৷ এই জাহাজ খন এিচয়া েদশৰ সমুদ্র-পথৰ উপকূলৰ কােষ
কােষ যাত্রা কৰাৰ কথা আিছল৷ তােত আমাৰ লগত িথচলনীকী নগৰৰ
মািকদিনয়াৰ আিৰষ্টাখর্ আিছল৷

3 পাছিদনা আিম চীেদান নগৰৰ পাৰত নািমেলা৷ 4 তােত যুিলয়ই
েপৗলক দয়ােৰ গণয্ কিৰ বনু্ধ-বান্ধৱ সকলৰ ওচৰৈল ৈগ প্রাণ জুৰাই
আিহবৈল িদেল৷ েসই ঠাইৰ পৰা আিম জলযাত্রা কিৰ যাওঁেত সনু্মখত
বতাহ পােলঁা, েসই বােব কুপ্র দ্ৱীপৰ কােষিদ যাবৈল লেলঁা৷ 5 পাছত
িকিলিকয়াৰ আৰু পামু্ফিলয়াৰ সনু্মখত থকা সাগৰ পাৰ ৈহ, লুিকয়া
েদশৰ ‘মুৰা নগৰ’ পােলঁা৷ 6 েসই ঠাইেত এশৰ েসনাপিতেয়, ইটালী
েদশৈল েযাৱা আেলকেজিন্দ্রয়া নগৰৰ এখন জাহাজ লগ েপাৱাত,
আমাক তােত তুিল িদেল৷

7 এেনদেৰ বহু িদন লােহ লােহ ৈগ, েকােনা প্রকােৰ ক্লীদৰ ওচৰ
পােলঁা, তােত বতােহ আমাক বাধা িদয়াত আগুৱাই যাব েনাৱািৰ,
ক্রীতী দ্ৱীপৰ সুৰিক্ষত এেলকাৰ কােষ কােষ চল্ েমানীৰ সনু্মেখিদ
আিহ, 8 েকােনা প্রকােৰ সুন্দৰ ঘুিল নােমেৰ এখন ঠাই পােলঁা; এই
ঠাইৰ ওচৰত লােচয়া নগৰ আিছল৷

9 এইদেৰ বহু সময় নষ্ট হ’ল আৰু আমাৰ সমুদ্র-যাত্রাও অিত
িবপদজ্জনক ৈহ উিঠিছল; ইয়াৰ উপিৰ আমাৰ উপবাস পবর্ৰ িদেনা
পাৰ ৈহ গ’ল, েসেয়েহ েপৗেল েতওঁেলাকক পৰামশর্ িদব ধিৰেল;
10 েতওঁ ক’েল েয, “েহ েলাকসকল, মই েদিখেছঁা েয এই যাত্রাত
আমাৰ িবপদ আৰু বহু ক্ষিত হব; ইয়াত আমাৰ অকল সামগ্রী আৰু
জাহাজেৰ নহয়; আনিক আমাৰ প্রােণা সংকটত পিৰব৷” 11 িকন্তু
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এশৰ েসনাপিতেয় েপৗেল েকাৱা কথাতৈক জাহাজৰ পথ িনমর্াণ কৰা
েলাক জনৰ আৰু জাহাজৰ গৰাকীৰ কথাতেহ েবিছ গুৰুত্ৱ িদেল৷

12 েসই বন্দৰেটা শীতকালত থািকবৰ বােব েবিছ সুিবধাজনক
েনােহাৱাত, দিক্ষণ-পিশ্চম আৰু উত্তৰ-পিশ্চম িদেশ থকা ক্রীতীৰ
ৈফনীক বন্দৰ যিদ েকােনা প্রকােৰ পাব পােৰ, তােত শীত কালৰ
সময়িখিন থািকবৰ আশােৰ েবিছ ভাগ নািবেক তাৈল যাবৈল ওেলাৱা
িবষয়েটাত মত িদেল৷ 13 পাছত দিক্ষণৰ বতাহ অলপ বিলবৈল ধৰাত,
েতওঁেলাকৰ অিভপ্রায় িসদ্ধ েহাৱা বুিল ভািব, জাহাজ েমিল ক্রীতীৰ
ওচেৰিদ যাবৈল ধিৰেল৷

14 িকন্তু অলপ সময়ৰ পাছেত উৰাকুেলা নামৰ বৰ ধুমুহা বতাহ
দ্ৱীপেটাৰ ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল বিলব ধিৰেল; 15 েতিতয়া আমাৰ
জাহাজ খন েসই ধুমুহাৰ মাজত েসামাই পিৰল৷ বাধা েনউিচ
আগবািঢ়ব েনাৱাৰাত বতাহৰ গিতত চিল যাবৰ বােব জাহাজ খনত
পাল তিৰ িদয়া হ’ল; েতিতয়া বতাহৰ বলেত জাহাজ খন চিল যাব
ধিৰেল৷ 16এেনদেৰ আিম েকৗদা নােমেৰ এটা সৰু দ্ৱীপৰ আঁেৰ আঁেৰ
ৈগ থািকেলা; তােত েকােনা প্রকােৰ জাহাজৰ লগত থকা সৰু নাও
খন তুিল লবৈল সক্ষম হ’ল৷

17 তাৰ পাছত নাও খন তুিল ৈল, তাত থকা ৰছী বয্ৱহাৰ কিৰ
েকােনা প্রকােৰেৰ জাহাজ খন তেলিদ েমৰাই বািন্ধেল; িকন্তু চুির্ত্ত
নামৰ বািলৰ বাধােটাত জাহাজ খন লািগব বুিল ভািব ভয় খােল আৰু
পাল নমাই িদ, আগবািঢ় যাব ধিৰেল৷ 18 তােত ধুমুহাৰ প্রেকাপ বািঢ়
েযাৱাত জাহাজ খন েবয়াৈক ঢলং-পলং কিৰবৈল ধৰাত, পাছিদনা
েতওঁেলােক জাহাজ খনৰ পৰা িকছুমান সামগ্রী েপলাবৈল ধিৰেল৷

19 িতিন িদনৰ িদনা েতওঁেলােক িনজ হােত জাহাজৰ সঁজুিলেবাৰ
েপলাই িদেল৷ 20 ধুমুহাৰ প্রেকাপ ক্রেম বািঢ় থকাত আৰু
েকইবািদনৈল সূযর্, তৰাও েনােলাৱাৈক থকাত আমাৰ প্রাণৰক্ষাৰ
সকেলা আশা েনােহাৱা ৈহিছল৷

21 তােত েতওঁেলােক েকইবািদেনা লেঘােন থকাত, েপৗেল
েতওঁেলাকৰ মাজত িথয় ৈহ ক’েল, “েহ েলাকসকল, আেপানােলাকৰ
এই িবপদ আৰু ক্ষিত নহেলেহেতন যিদ েমাৰ কথা শুিন



পঁাচিন সকলৰ কমর্ 27 অধয্ায়:22 lxxxvi পঁাচিন সকলৰ কমর্ 27 অধয্ায়:34

ক্রীতীৰ পৰা জাহাজ এিৰ িনিদেলেহঁেতন৷ 22 িকন্তু এিতয়াও মই
আেপানােলাকক উৎসাহ িদওঁ, অ◌ােপানােলােক সাহস কৰক;
িকয়েনা আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােনা জীৱেৰ প্রাণ হািন নহব, মাত্র
জাহাজ খনৰেহ ক্ষিত হ’ব৷

23 িকয়েনা মই িয জন ঈশ্ৱৰৰ েলাক আৰু িয জনৰ মই আৰাধনা
কেৰঁা; েতওঁৰ দূেত েযাৱাৰািত েমাৰ ওচৰত েদখা িদেল; 24 আৰু
িথয় ৈহ ক’েল ‘েহ েপৗল, তুিম ভয় নকিৰবা৷ চীজাৰৰ আগত তুিম
িথয় হ’ব লািগব আৰু েচাৱা, েতামাৰ লগত েযাৱা সকেলা মানুহক
ঈশ্ৱেৰ অনুগ্রহ কিৰ েতামাক িদেল৷’ 25 এই কাৰেণ, েহ েমাৰ িপ্রয়
সকল, আেপানােলােক সাহস কৰক; িকয়েনা েমাক েযেনৈক ক’েল,
েতেনৈক িনশ্চয় ঘিটব৷ ঈশ্ৱৰত েমাৰ এেন িবশ্বাস আেছ৷ 26 িকন্তু
আিম েকােনা এটা দ্ৱীপত উিঠব লািগব৷”

27 এেনদেৰ ধুমুহাৰ মাজত ইফাল-িসফাল কিৰ আিন্দ্রয়া সমুদ্রত
প্রায় েচৗদ্ধ ৰািত পাৰ ৈহ েযাৱাত, মাজিনশা জাহাজৰ খালাচী সকেল
বামৰ ওচৰ পােলিহ বুিল ভািবেল৷

28 তােত েতওঁেলােক পানী েজােখােত প্রায় এক শ িবশ ফুট
পােল আৰু অলপ সময়ৰ পাছত আেকৗ েজাখাত নৈব্ব ফুট পােল৷
29 েকােনা িশলাময় ঠাইত লািগব বুিল ভয় কিৰ, জাহাজৰ পাছফােল
লঙ্গৰ েপলােল আৰু ৰািতপুৱাবৰ বােব প্রাথর্নােৰ বাট চাই থািকল৷

30 নাৱৰীয়া সকেল জাহাজ খনৰ আগফােল লঙ্গৰ েপেলাৱাৰ
ছেলেৰ সাগৰত নাও খন নমাই পেলাৱাৰ উপায় কিৰ থােকােত,
31 েপৗেল এশৰ েসনাপিত আৰু েসনােবাৰক ক’েল, “যিদেহ এইেবাৰ
মানুহ জাহাজত নাথােক েতেনহেলআেপানােলােকও িনজৰ প্রাণ ৰক্ষা
কিৰব েনাৱািৰব৷” 32 েতিতয়া পলাবৈল েখাজা েলাকসকেল নাৱৰ
েলজু কািত তাক পানীত উিট যাবৈল িদেল৷

33 পাছত ৰািতপুৱাৰ সময়ত, েপৗেল সকেলােক আহাৰ কিৰবৈল
অনুেৰাধ কিৰেল৷ েতওঁ ক’েল, “আিজ েচৗদ্ধ িদন আেপানােলােক
বাট চাই এেকা েনােখাৱাৈক অনাহােৰ আেছ, 34 েসই বােব
আেপানােলাকক িমনিত কিৰেছঁা, আেপানােলােক েযন অলপ আহাৰ
গ্রহণ কেৰ, িকয়েনা েসেয় আেপানােলাকৰ জীয়াই থকাত উপকাৰ
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স্ৱৰূপ হব; কাৰণ আেপানােলাকৰ েকােনাজনেৰ মূৰৰ এডাল চুিলও
নষ্ট নহ’ব৷” 35 ইয়ােক ৈক েতওঁ িপঠা ৈল, সকেলােৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ
স্তুিত কিৰ িপঠােটা ভািঙ েভাজন কিৰেল৷

36 েতিতয়া সকেলােৱ উৎসািহত ৈহ িনজ িনজ আহাৰ গ্রহন
কিৰেল৷ 37 জাহাজত আিম দুই শ ছয়সওৰ জন েলাক আিছেলঁা৷
38 সকেলােৱ আহাৰ কিৰ তৃপ্ত েহাৱাত, েতওঁেলােক জাহাজ খনৰ
ওজন কমাবৈল েঘহঁুেবাৰ সাগৰত দিলয়াই িদেল৷

39 পাছত েযিতয়া িদন হ’ল, েতিতয়াও েতওঁেলােক েসই অঞ্চল
িচিন নাপােল, িকন্তু সমান তীেৰেৰ এেডাখৰ ঘুপীয়া ঠাই েদিখ জাহাজ
খন তাত সুমুৱাবৈল েচষ্টা কিৰেল৷ 40 েসইবােব লঙ্গৰেবাৰ কািত
সাগৰত েপলাই িদেলআৰু এেক সময়েত হািলৰ বান্ধ খুিল িদ, বতাহত
পাল তিৰ েসই তীৰৈলআগবািঢ় গ’ল৷ 41 িকন্তু জাহাজ খনআিহ আিহ
দুখন সাগৰৰ সঙ্গম স্থলৰ এক অশান্ত অঞ্চলত েসামাই পিৰল; তােত
জাহাজৰ আগ অংশেটা বািলত খুন্দা েখাৱাত, জাহাজ খন নলৰাৈক
লািগ ধিৰল আৰু পাছ অংশেটা ভািঙ যাব ধিৰেল৷

42 েসনা সকেল বন্দীেবাৰ সঁাতুিৰ পলায় বুিল ভািব েতওঁেলােক
েসই বন্দী সকলক বধ কৰাৰ আচিন কিৰিছল; 43 িকন্তু এশৰ
েসনাপিতেয় েপৗলক ৰক্ষা কৰাৰ মেনেৰ িনেজ েসনা সকলৰ
উেদ্দশয্ৰ পৰা েতওঁেলাকক িনেষধ কিৰ, এই আজ্ঞা িদেল েয,
‘িযেবােৰ সঁাতুিৰব জােন, েসইেবােৰ েযন আেগেয় জঁাপ মািৰ সঁাতুিৰ
বামৈল যাওক’; 44 আৰু বািকেবােৰ জাহাজৰ কাঠৰ পাট বা আন
েকােনা জাহাজৰ বস্তুৰ সহায় ৈল পােছ পােছ যাবৈল েকাৱাত, আিম
সকেলােৱ বামত উিঠ ৰক্ষা পােলঁা৷

28 অধয্ায়
1 এেনদেৰ সকেলােৱ িনৰাপেদ বামত উিঠ ৰক্ষা েপাৱাৰ পাছত,

আিম েসই দ্ৱীপেটাৰ নাম িমিলতা বুিল জািনেলঁা৷ 2 তাত থকা স্থানীয়
েলাক সকেল আমাক িবেদশী বুিল েকৱল মৰম েদখুৱাই নহয়, িকন্তু
েতিতয়া ঘন বৰষুণ আৰু জাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলােক জুই জ্ৱলােল
আৰু আমাক মৰেমেৰ গ্রহন কিৰেল৷
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3 িকন্তু েপৗেল েযিতয়া এমুিঠ খিৰ েগাটাই জুইত িদেল েতিতয়া
জুইৰ তাপ পাই এটা ক’লা সাপ ওলাই আিহ েতওঁৰ হাতত েমিৰয়াই
ধিৰেল৷ 4 তােত স্থানীয় েলাক সকেল েতওঁৰ হাতত সাপ ওলিম থকা
েদিখ, ইজেন িসজনক কবৈল ধিৰেল, “এই মানুহ জন িনশ্চয়ৈক
এজন হতয্াকাৰী; সাগৰৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ পাছেতা নয্ায় িদওঁতাই
ইয়াক জীয়াই থািকব িনিদেল৷”

5 িকন্তু েযিতয়া েতওঁ েজাকাৰ মািৰ সাপেটাক জুইত েপলাই িদয়া
েদিখেল; আনফােল েতওঁৰ এেকা ক্ষিতও নহ’ল, 6 েতিতয়া তাত
উপিস্থত থকা েলাকসকেল েতওঁৰ গা জ্ৱৰ ৈহ উখিহ উিঠব বা
অকস্মােত পিৰ মিৰব বুিল ভািবিছল৷ িকন্তু বহু সময় েতওঁৰ এেকা
েহাৱা েনেদিখ, িসহঁেত মত সলিন কিৰ ক’েল েয, “েতওঁ এজন
েদৱতা৷”

7 েসই ঠাইৰ ওচৰত পুিব্লয় নােমেৰ দ্ৱীপেটাৰ প্রধান েলাক জনৰ
মািট আিছল৷ েতেৱঁই আমাক আদৰিণ জনাই, মৰেমেৰ িতন িদন
আলহী কিৰ ৰািখেল; 8আৰু েসই সময়েত পুিব্লয়ৰ িপতৃৰ জ্ৱৰ আৰু
গ্রহণী েৰাগ ৈহ আিছল৷ েপৗেল তােত েসামাই গাত হাত িদ প্রাথর্না
কিৰ েতওঁক সুস্থ কিৰেল৷ 9 এেনদেৰ সুস্থ কৰাৰ পাছত েসই দ্ৱীপত
আন িযমান েৰাগী আিছল েসই সকেলা আিহ সুস্থ হ’ল৷ 10 েতিতয়া
েতওঁেলােকআমাক অেনকআদৰ-সাদৰ কিৰেলআৰুআমাৰ েযাৱাৰ
সময়েতা নানা প্রেয়াজনীয় বস্তু আিন জাহাজত তুিল িদেল৷

11 িতিন মাহৰ পাছত আিম আেলকেজিন্দ্রয়া নগৰৰ পৰা িদয়স্কৰী,
অথর্াৎ যজা লৰাৰ িচন থকা জাহাজ খনত উিঠ যাত্রা কিৰেলঁা; এই
জাহাজ খন জাৰকািল আিহ এই দ্ৱীপেটাত আিছল৷ 12 এেনদেৰ আিম
চুৰাকূচ নগৰৈল আিহেলঁা আৰু েসই ঠাইেত িতন িদন থািকেলঁা৷

13 তাৰ পৰা যাত্রা কিৰ আিম ৰীিগয়া নগৰ পােলঁা; এিদন পাছত
দিক্ষণৰ বতাহ বলাত, িদ্ৱতীয় িদনা পুিতয়লী নগৰ পােলািহ৷ 14 তাত
েকইবাজেনা ভাই পােলঁা, েতওঁেলােক আমাক সাত িদন থািকবৈল
িনমন্ত্রণ িদেল; এইদেৰ আিম েৰামৈল যাত্রা কিৰেলঁা৷ 15 তাৰ পৰা
ভাই সকেল আমাৰ সম্বাদ শুিন আমাক আগবঢ়াই িনবৈল অিপ্পয় হাট
আৰু িতিন চৰাইৈলেক আিহিছল; েপৗেল েতওঁেলাকক েদিখ ঈশ্ৱৰৰ
স্তুিত কিৰ সাহস পােল৷
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16 েৰাম নগৰত েসােমাৱাৰ পাছত, েপৗলক েতওঁৰ পহৰা িদয়া
েসনাৰ ৈসেত িনজৰ মেত থািকবৈল অনুমিত িদেল৷

েৰামত থকা ইহুদী সকলৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ৰ কথা প্রচাৰ কৰা
17 পাছত িতন িদনৰ মূৰত েপৗেল ইহুদী সকলৰ প্রধান েলাক

সকলক মতাই আিন েগাট খুৱােল আৰু েতওঁেলাক েগাট েখাৱাত,
েতওঁ ক’েল, “েহ ভাইসকল, মই েমাৰ জািতৰ নাইবা পূবর্পুৰুষৰ
ৰীিতৰ িবৰুেদ্ধ এেকা কৰা নাই; তথািপ িযৰূচােলমৰ পৰা িনয়া ৈহ
েৰামীয়া েলাক সকলৰ হাতত মই বন্দী িহচােপ সমিপর্ত ৈহিছেলা৷
18 েতেখত সকেল েমাৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰ েমাক মুক্ত কিৰবৈল কামনা
কিৰেল, িকয়েনা েমাক প্রাণদণ্ড িদয়াৰ এেকা কাৰণ নািছল৷

19 িকন্তু েযিতয়া ইহুদী সকেল আপিত্ত কিৰেল, মই চীজাৰৰ
ওচৰত আপীল কিৰবৈল বাধয্ হেলঁা; িকন্তু এেন নহয় েয, মই েমাৰ
জািতক েকােনা অপবাদ িদিছেলঁা৷ 20 এই কাৰেণ আেপানােলাকক
চাবৈল আৰু কথা-বাত্তর্ া হবৈল মািতেলা, িকয়েনা ইস্রােয়লৰ আশাৰ
কাৰেণেহ মই এই িশকিলৰ বান্ধনত আেছঁা৷”

21 েতিতয়া েতওঁেলােক েতওঁক ক’েল, “আিম েতামাৰ িবষেয়
িযহুদীয়াৰ পৰা েকােনা পত্রেক েপাৱা নাই আৰু ভাই সকলৰ মাজৰ
পৰাও েকােনা ইয়াৈল আিহ েতামাৰ িবষেয় দুষ্কমর্ৰ খবৰ িদয়া নাই
বা েকাৱা নাই৷ 22 িকন্তু েতামাৰ মত িক, েসই িবষেয় আিম েতামাৰ
পৰা শুিনবৈল েখােজা; িকয়েনা এই মতৰ িবষেয় আিম জােনা েয, ই
সকেলা ঠাইেত িনিন্দত ৈহেছ৷”

23 পাছত েতওঁেলােক েতওঁৈল এটা িদন িনধর্াৰণ কিৰেল আৰু
বহুেলােক েতওঁক লগ পাবৈল েতওঁ বসিত কৰা ঠাইৈল আিহল৷ েতওঁ
মানুহেবাৰৰ আগত ঈশ্ৱৰৰ ৰাজয্ৰ কথাৰ সাক্ষয্ প্রদান কিৰেল আৰু
ৰািতপুৱাৰ পৰা সিন্ধয়াৈলেক েমািচৰ *িবধান-শাস্ত্র আৰু ভাববাদীৰ
পুস্তকৰ পৰা কথা উিলয়াই েতওঁেলাকক প্রবৃিত্ত িদেল৷ 24 েতওঁৰ
কথা িকছুমান েলােক িবশ্ৱাস কিৰেল আৰু িকছুমান েলােক অিবশ্বাস
কিৰেল৷
* 28 অধয্ায়:23 লূক 24:27৷
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25 তাৰ পাছত েপৗেল েযিতয়া ক’েল, “পিবত্র আত্মাই িযচয়া
ভাৱবাদীৰ দ্ৱাৰাই আমাৰ পূবর্পুৰুষ সকলৰ িবষেয় ভালদেৰ ৈকিছল”;
িকন্তু েসই কথাত পৰস্পৰৰ মাজত একমত েনােহাৱাত, েতওঁেলাক
িবদায় ল’বৈল ধিৰেল৷† 26 েপৗেল ৈকিছল, “এই মানুহেবাৰৰ ওচৰৈল
ৈগ েকাৱা,
‘েতামােলােক শুনাত শুিনবা িকন্তু নুবুিজবা;
েদেখােত েদিখবা িকন্তু নাজািনবা;
27 িকয়েনা এই মানুহেবাৰৰ হৃদয় েভােতাহা ৈহ পিৰেছ,
েতওঁেলাকৰ কােণা শুিনবৈল গধূৰ,
েতওঁেলােক িনজ িনজ চকু বন্ধ কিৰেল;
নহ’েল েতওঁেলােক েদিখেলেহঁেতন,
আৰু কােণেৰ শুিনেলেহঁেতন,
আৰু অন্তেৰেৰ বুিজেলেহঁেতন,
আৰু ঘূিৰ আিহেলেহঁেতন,
আৰু মই েতওঁেলাকক সুস্থ কিৰেলঁােহেতন৷’

28-29 েসই কাৰেণ আেপানােলােক জািনব েয, ঈশ্ৱৰৰ এই
পিৰত্রাণৰ কথা অনা-ইহুদী সকলৰ মাজৈল পেঠাৱা ৈহেছ আৰু
েতওঁেলােক েতওঁৰ িবষেয় শুিনবও৷”

30 পাছত েপৗেল দুবছৰৈলেক িনেজ ভাড়া েলাৱা ঘৰত থািকেল
আৰু িযমান মানুহ েতওঁৰ ওচৰৈল আিহল, েসই আটাই েলাকেক
েতওঁ গ্রহণ কিৰেল৷ 31তােত েতওঁ েকােনা বাধা েনােপাৱাৈক ঈশ্ৱৰৰ
ৰাজয্ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িবষেয় সাহেসেৰ প্রচাৰ কিৰ থািকল৷

† 28 অধয্ায়:25 িযচ 6:9, 10৷
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