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েপ্রিরতেদর
কাযর্য্-িববরণ

লূেকর েলখা অনয্ পুস্তক
1 িপ্রয় িথয়িফল,
আমার প্রথম বইিটেত যীশু েয সব কাজ কেরিছেলন ও িশক্ষা

িদেয়িছেলন তার িববরণ িছল৷ 2 আিম যা িলেখিছ, তােত শুরু
েথেক তঁার স্বগর্ােরাহেণর িদন পযর্ন্ত িতিন যা কেরিছেলন এবং
িশিখেয়িছেলন তার সব িববরণ আেছ৷ স্বগর্ােরাহেণর পূেবর্ যীশু তঁার
মেনানীত েপ্রিরতেদর, পিবত্র আত্মার সাহােযয্ তােদর িক করণীয় তা
জািনেয়িছেলন৷ 3 মৃতুয্র পর যীশু, তঁার েপ্রিরতেদর কােছ েদখােলন
েয িতিন জীিবত এবং অেনক পরাক্রম কাযর্ সাধন কের িতিন এর
প্রমাণ িদেলন৷ মৃতেদর মধয্ েথেক যীশুর পুনরুত্থােনর পর 40
িদেনর মেধয্ েপ্রিরতরা যীশুেক বহুবার েদেখিছেলন৷ এই সমেয় যীশু
তঁােদর ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয় নানা কথা বেলিছেলন৷ 4 আর এক
সময় যখন িতিন তঁােদর সেঙ্গ আহার করিছেলন, তখন আেদশ
িদেয়িছেলন, েযন তারা েজরুশােলম েছেড় না যান৷ যীশু বেলিছেলন,
“িপতা েতামােদর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, েয িবষেয় এর আেগও
আিম েতামােদর জািনেয়িছলাম, েতামরা েসই প্রিতশ্রুত িবষয় পাবার
অেপক্ষায় েজরুশােলেম েথেকা৷ 5 কারণ েযাহন জেল বাপ্তাইজ
করেতন, িকন্তু িকছু িদেনর মেধয্ই েতামরা পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইিজত
হেব৷”

যীশুেক স্বেগর্ িনেয়যাওয়া হল
6 এরপর েপ্রিরতরা একত্র হেয় যীশুেক িজেজ্ঞস করেলন, “প্রভু,

এই সময় আপিন িক ইস্রােয়লেক তঁােদর রাজয্ িফিরেয় েদেবন?”
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7 িতিন তঁােদর বলেলন, “িপতা িনেজই েকবল সময় ও তািরখগুিল
িনধর্ারণ কেরন, এসব িবষয় েতামরা জানেত পারেব না; 8 িকন্তু যখন
পিবত্র আত্মা েতামােদর কােছ আসেবন, তখন েতামরা শিক্ত পােব
আর েতামরা আমার সাক্ষী হেব৷ েলাকেদর কােছ েতামরা আমার কথা
বলেব৷ প্রথেম েতামরা েজরুশােলেমর েলাকেদর কােছ সাক্ষয্ েদেব
তারপর সমগ্র িযহূিদয়া ও শমিরয়ায়, এমনিক জগেতর েশষ সীমানা
পযর্ন্ত েতামরা আমার কথা বলেব৷”

9 এই কথা বলার পর েপ্রিরতেদর েচােখর সামেন তঁােক আকােশ
তুেল েনওয়া হল৷আর এক খানা েমঘ তঁােক তােদর দৃষ্টিরআড়াল কের
িদল৷ 10 যীশু যখন যােচ্ছন, আর েপ্রিরতরা আকােশর িদেক তািকেয়
আেছন, িঠক েসই সময সাদা ধবধেব েপাশাক পরা দুই বয্িক্ত তােদর
পােশ এেস দঁাড়ােলন৷ 11 েসই দুই বয্িক্ত েপ্রিরতেদর বলেলন, “েহ
গালীেলর েলােকরা, েতামরা আকােশর িদেক তািকেয় রেয়ছ েকন?
এই েয যীশু,যােক েতামােদর সামেন েথেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হল,
তঁােক েয ভােব েতামরা স্বেগর্ েযেত েদখেল, িঠক েসই ভােবই িতিন
িফের আসেবন৷”

এক নতুন েপ্রিরেতর মেনানয়ন
12এরপর তঁারা ৈজতুন পবর্তমালা েথেক েনেম েজরুশােলেম িফের

েগেলন৷ েজরুশােলম েথেক পাহাড়িটর দূরত্ব িছল এক িবশ্রামবােরর
পথ অথর্াৎ প্রায় আধ মাইল৷ 13 এরপর েপ্রিরতরা শহের প্রেবশ কের
তঁারা েয বািড়েত থাকেতন, তার উপেরর তলার কামরায় েগেলন৷ এই
েপ্রিরতেদর নাম িছল; িপতর, েযাহন, যােকাব, আন্দিরয়, িফিলপ,
েথামা, বথর্লময়, মিথ, (আলেফেয়র েছেল) যােকাব, িশেমান যােক
েদশভক্ত বলা হত এবং (যােকােবর েছেল) িযহূদা৷

14 েপ্রিরতরা সকেলই একসেঙ্গ েসখােন একই উেদ্দেশয্ সবর্দা
প্রাথর্না করিছেলন৷ তঁােদর সেঙ্গ িছেলন কেয়কজন স্ত্রীেলাক, যীশুর
মা মিরয়ম ও তঁার ভাইরা৷

15 ঐ িদনগুিলেত যখন খ্রীষ্ট িবশ্বাসীরা একিত্রত হেয় প্রাথর্না
করিছেলন, েসখােন প্রায় 120 জন উপিস্থত িছেলন৷ েসই সময়
িপতর উেঠ দঁািড়েয় বলেলন, 16-17 “ভাইরা িযহূদা সম্পেকর্ পিবত্র
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আত্মা দায়ূেদর মুখ িদেয় েয কথা বহুপূেবর্ই বেলিছেলন, শােস্ত্রর
েসই কথা পূণর্ হওয়ার প্রেয়াজন িছল৷ িযহূদাই েসই বয্িক্ত েয
যীশুর েগ্রপ্তারকারীেদর পিরচালনা িদেয়িছল৷ িযহূদা িছল আমােদরই
একজন, েয আমােদর পিরচযর্য্া কােজর সহভাগীও িছল৷”

18 (এই েলাক তার এই অনয্ায় কােজর দ্বারা অথর্ েরাজগার কের
তাই িদেয় এক টুকেরা জিম িকেনিছল; িকন্তু েস মাথাটা িনচু কের
মািটেত পড়ল, আর তার েপট েফেট েভতেরর নাড়ী-ভঁুিড় সব েবিরেয়
পড়ল৷ 19 যঁারা েজরুশােলেম বাস কের, তারা সকেলই একথা জােন৷
তাই েসই জিমিটেক তােদর ভাষায় বেল হকলদামা যার অথর্, “রেক্তর
ভূিম৷”)

20 বাস্তিবক, “গীতসংিহতায় েলখা আেছ:

�তার গৃহ েযন পিরতয্ক্ত হয়;
েকউ েযন তার মেধয্ বাস না কের৷� গীতসংিহতা 69:25

আরও েলখা আেছ:

�আর অনয্ েকউ তার স্থান দখল করুক৷� গীতসংিহতা 109:8

21-22 “তাই েযাহন যখন বাপ্তাইজ করেত শুরু কেরন, েসই
সময় েথেক প্রভু যীশুর স্বগর্ােরাহেণর সময় পযর্ন্ত যতিদন প্রভু যীশু
আমােদর সেঙ্গ িছেলন, েসই িদনগুিলেত যঁারা সব সময় আমােদর
সেঙ্গ থাকেতন, তঁােদর মেধয্ একজনেক আমােদর মেনানীত করা
প্রেয়াজন৷ েয আমােদর দেল েযাগদান করেব, তঁােক অবশয্ই
আমােদর সেঙ্গ যীশুর পুনরুত্থােনর সাক্ষী হেত হেব৷”

23 তখন েপ্রিরতরা দুজন েলাকেক উপিস্থত করেলন, েযােষফ
যােক বাশর্ব্বা বেল ডােক যার অপর নাম যুষ্ট আর মৎতিথয়েক৷
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24-25 এরপর তারা প্রাথর্না সহকাের বলেলন, “প্রভু, তুিম সকেলর
অন্তঃকরণ জান৷ এই দুজেনর মেধয্ কােক তুিম মেনানীত কেরছ তা
আমােদর েদিখেয় দাও৷ িযহূদা তার িনেজর জায়গায় যাবার জনয্
েপ্রিরতরূেপ এই েসবার কাজ তয্াগ কের েগেছ৷ তার জায়গায় কােক
তুিম মেনানীত কেরছ তা আমােদর েদখাও৷” 26 এরপর তঁারা ঐ
দুজেনর জনয্ ঘঁুিট চালেলন আর মৎতিথেয়র নাম উঠল৷ এইভােব
িতিন এগােরা জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ েপ্রিরত বেল গনয্ হেলন৷

2
পিবত্র আত্মার আগমন

1এরপর পঞ্চাশত্তমীর িদনিট এল, েসই িদনিটেত েপ্রিরতরা সকেল
একই জায়গায় সমেবত িছেলন৷ 2 েসই সময় হঠাৎ আকাশ েথেক
েঝােড়া হাওযার শেব্দর মত প্রচণ্ডএকটা শব্দ েশানা েগলআর েয ঘের
তঁারা বেসিছেলন, েসই ঘেরর সবর্ত্র তা ছিড়েয় েগল৷ 3 তঁারা তঁােদর
সামেন আগুেনর িশখার মেতা িকছু েদখেত েপেলন, েসই িশখাগুিল
তােদর উপর ছিড়েয় পড়ল ও পৃথক পৃথক ভােব তঁােদর প্রেতয্েকর
উপর বসল৷ 4 তঁারা পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেলন আর িভন্ন ভাষায় কথা
বলেত লাগেলন৷ পিবত্র আত্মাই তঁােদর এইভােব কথা বলার শিক্ত
িদেলন৷

5 েসই সময় প্রেতয্ক জািতর েথেক ধাির্মক ইহুদীরা এেস
েজরুশােলেম বাস করিছল৷ 6 েসই শব্দ শুেন বহুেলাক েসখােন এেস
জেড়া হল৷ তারা সকেল হতবাক হেয় েগল, কারণ প্রেতয্েক তােদর
িনেজর িনেজর ভাষায় েপ্রিরতেদর কথা বলেত শুনিছল৷

7 এেত তারা আশ্চযর্য্ হেয় পরস্পর বলেত লাগল, “েদখ! এই েয
েলাকরা কথা বলেছ, এরা সকেল গালীেলর েলাক নয় িক! 8 তেব
আমরা েকমন কের ওেদর প্রেতয্কেক আমােদর িনেজর িনেজর
মাতৃভাষায় কথা বলেত শুনিছ? 9 এখােন আমরা যঁারা আিছ, আমরা
িভন্ন িভন্ন েদেশর েলাক; পাথীর্য়, মাদীয়, এলমীয়, িমসপতািময়া,
িযহূিদয়া, কাপ্পাদিকয়া, পন্ত, আিশয়া, ফরুিগয়া, পামু্ফিলয়া ও িমশর,
10 কুরীমীর লুিবয়ার কােছ িকছু অঞ্চেলর েলাক, েরাম েথেক এেসেছ
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এমন অেনক েলাক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধেমর্ দীিক্ষত অেনেক৷
11ক্রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকেলই আমােদর মাতৃভাষায় ঈশ্বেরর
মহাপরাক্রান্ত কােজর বণর্না এেদর মুেখ শুেনিছ৷”

12 তারা হতবুিদ্ধ হেয় িবস্মেয়র সেঙ্গ পরস্পর বলাবিল করেত
লাগল, “এর অথর্ িক?” 13 িকন্তু অনয্ েলােকরা িবদ্রূেপর ভঙ্গীেত
বলেত লাগল, “ওরা দ্রাক্ষারস পান কের মাতাল হেয়েছ৷”

িপতেরর বক্তবয্
14তখন িপতর ঐ এগােরা জন েপ্রিরেতর সেঙ্গ উেঠ দঁািড়েয় েজার

গলায় তঁােদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “েহ আমার ইহুদী ভাইরা, আজ
েজরুশােলেম যত েলাক বাস কেরন তােদর সকেলর উেদ্দেশয্ বলিছ,
আপনােদর এর অথর্ জানা দরকার৷ 15আপনারা যা মেন করেছন তা
নয়, এই েলােকরা েকউ মাতাল নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল ন�টা৷
16 িকন্তু ভাববাদী েযােয়ল এিবষেয়ই বেলেছন,

17 �ঈশ্বর বলেছন:
েশেষর িদনগুিলেত এরকমই হেব; েশষকােল আিম সকল েলােকর

উপের আমার আত্মা েঢেল েদব,
তােত েতামােদর েছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব,
েতামােদর যুবকরা দশর্ন পােব,
আর েতামােদর বৃদ্ধ েলাকরা স্বপ্ন েদখেব৷

18 হঁয্া, আিম আমার েসবকেদর, স্ত্রী ও পুরুষ সকেলর উপের আমার
আত্মা েঢেল েদব,

আর তারা ভাববানী বলেব৷
19আিম উেদ্ধর্ আকােশ িবস্ময়কর সব লক্ষণ েদখােবা

ও নীেচ পৃিথবীেত নানা অদু্ভত িচহ্ন,
রক্ত, আগুন ও েধঁায়ার কুণ্ডলী েদখােবা৷

20 প্রভুর েসই মহান ও মিহমাময় িদন আসার আেগ,
সূযর্য্ কােলা ও চঁাদ রেক্তর মেতা লাল হেয় যােব৷

21আর েয েকউ প্রভুর নােম ডাকেব, েস উদ্ধার পােব৷� েযােয়ল
2:28-32
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22 “েহ ইহুদী ভাইরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর দ্বারা ঈশ্বর বহু
অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ কাজ কের আপনােদর কােছ প্রমাণ িদেয়েছন
েয িতিন েসই বয্িক্ত যােক ঈশ্বর পািঠেয়েছন; আর আপনারা এই
ঘটনাগুিল জােনন৷ 23 যীশুেক আপনােদর হােত সঁেপ েদওয়া হল,
আর আপনারা তঁােক হতয্া করেলন৷ মন্দ েলাকেদর িদেয় আপনারা
তঁােক কু্রেশর উপর েপেরক িবদ্ধ করেলন৷ ঈশ্বর জানেতন েয এসব
ঘটেব; আর তাই িছল ঈশ্বেরর পিরকল্পনা, যা িতিন বহুপূেবর্ই িনরূপণ
কেরিছেলন৷ 24 যীশু মৃতুয্ যন্ত্রণা েভাগ করেলন, িকন্তু ঈশ্বর েসই
িবভীিষকা েথেক তঁােক উদ্ধার করেলন৷ ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্
েথেক তুেল আনেলন৷ মৃতুয্ যীশুেক তার কবেল রাখেত সক্ষম হল
না৷ 25কারণ দায়ূদ যীশুর িবষেয় বেলিছেলন:

�আিম প্রভুেক সবসময়ই আমার সামেন েদেখিছ;
আমােক িস্থর রাখেত িতিন আমার ডানিদেক অবস্থান করেছন৷

26 এইজনয্ আমার অন্তর আনিন্দত,
আর আমার িজভ উল্লাস কের৷

আমার এই েদহও প্রতয্াশায় জীিবত থাকেব৷
27কারণ তুিম আমার প্রাণ মৃতুয্েলােক পিরতয্াগ করেব না৷
তুিম েতামার পিবত্র বয্িক্তেক ভয় েপেত েদেব না৷

28 েতামার সািন্নেধয্ আমার জীবন
তুিম আনেন্দ ভিরেয় েদেব৷� গীতসংিহতা 16:8-11

29“আমার ভাইরা,আমােদর েসই শ্রেদ্ধয় পূবর্পুরুষ দায়ূেদর িবষেয়
আিম দৃঢ়তার সেঙ্গ বলেত পাির েয, িতিন মারা েগেছন ও তঁােক
কবর েদওয়া হেয়েছ, আর আজও তঁার কবর আমােদর মােঝ আেছ৷
30 িকন্তু িতিন একজন ভাববাদী িছেলন এবং জানেতন ঈশ্বর শপথ
কের এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, তঁার বংেশর একজনেক তঁারই
মেতা রাজা কের িসংহাসেন বসােবন৷ 31 পের িক হেব তা আেগই
জানেত েপের দায়ূদ যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয় বেলিছেলন:
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�তঁােক মৃতুয্েলােক পিরতয্াগ করা হয় িন
বা তঁার েদহ কবেরর মেধয্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় িন৷�

32 িকন্তু ঈশ্বর মৃতুয্র পর যীশুেকই পুনরুিত্থত কেরেছন; আর আমরা
সকেল এই ঘটনার সাক্ষী আিছ৷ আমরা সকেল তঁােক েদেখিছ৷
33 যীশুেক স্বেগর্ তুেল েনওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােছ তঁার
ডানিদেক অবস্থান করেছন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্মা িদেয়েছন,
িপতা তঁােক েসই পিবত্র আত্মা েদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন৷ এখন
যীশু েসই পিবত্র আত্মােক েঢেল িদেলন, েতামরা এখন তাই েদখছ ও
শুনছ৷ 34কারণ দায়ূদ স্বগর্ােরাহন কেরন িন, আর িতিন িনেজ একথা
বলেছন,

�প্রভু ঈশ্বর আমার প্রভুেক বলেছন;
35 েয পযর্ন্ত না আিম েতামার শত্রুেদর েতামার পা রাখার জায়গায়

পিরণত কির,
তুিম আমার ডানিদেক বস৷� গীতসংিহতা 110:1

36 “তাই ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবার িনিশ্চতভােব জানুক েয যােক
আপনারা কু্রশিবদ্ধ কেরিছেলন, েসই যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট
উভয়ই কেরেছন৷”

37 েলােকরা এই কথা শুেন খুবই দুঃিখত হল৷ তারা িপতর ওঅনয্ানয্
েপ্রিরতেদর বলল, “ভাইরা, আমরা িক করব?”

38 িপতর তঁােদর বলেলন, “আপনারা মন-িফরান, আর প্রেতয্েক
পােপর ক্ষমার জনয্ যীশু খ্রীেষ্টর নােম বাপ্তাইজ েহান, তাহেল
আপনারা দানরূেপ এই পিবত্র আত্মা পােবন৷ 39কারণ এই প্রিতশ্রুিত
আপনােদর জনয্, আপনােদর সন্তানেদর জনয্ আর যারা দূের আেছ
তােদরও জনয্৷ আমােদর ঈশ্বর প্রভু তঁার িনেজর কােছ যােদর
েডেকেছন, এই দান তােদর সকেলর জনয্৷”
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40 িপতর তঁােদর আেরা অেনক কথা বেল সাবধান কের িদেলন;
িতিন তঁােদর অনুনেয়র সুের বলেলন, “বতর্ মান কােলর মন্দ েলাকেদর
েথেক িনেজেদর বঁাচান!” 41 যঁারা িপতেরর কথা গ্রহণ করেলন,
তঁারা বািপ্তস্ম িনেলন৷ এর ফেল েসিদন কম েবশী িতন হাজার েলাক
খ্রীষ্টিবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ যুক্ত হেলন৷

িবশ্বাসীবেগর্র সহভাগীতা
42 িবশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হেয় মেনােযােগর সেঙ্গ েপ্রিরতেদর িশক্ষা

গ্রহণ করেতন৷ িবশ্বাসীবগর্ িনেজেদর মেধয্ সব িকছু ভাগ কের িনেতন
এবং একই সেঙ্গ আহার ও প্রাথর্না করেতন৷ 43 েপ্রিরেতরা অেনক
অেলৗিকক ও আশ্চযর্য্ কাজ করেত লাগেলন; প্রেতয্েকর অন্তের
ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গভীর ভিক্ত িছল৷ 44 িবশ্বাসীরা সকেল একসেঙ্গ
থাকেতন এবং সবিকছু িনেজেদর মেধয্ ভাগ কের িনেতন৷ 45 তঁারা
তঁােদর স্থাবর অস্থাবর সম্পিত্ত িবিক্র কের, যার েযমন প্রেয়াজন েসই
অনুসাের ভাগ কের িনেতন৷ 46 তঁারা প্রিতিদন মিন্দর প্রাঙ্গেণ িগেয়
একিত্রত হেতন, একই উেদ্দশয্ প্রেণািদত হেয় তারা েসখােন েযেতন৷
তঁারা তঁােদর বািড়েত একসেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করেতন আর ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ িদেয় আনেন্দর সেঙ্গ খাদয্ গ্রহণ করেতন৷ 47 িবশ্বাসীরা
ঈশ্বেরর প্রশংসা করেতন, আর সকেলই তঁােদর ভােলাবাসেতন৷
প্রিতিদন অেনেক উদ্ধার লাভ করিছেলন আর যঁারা উদ্ধার লাভ
করিছেলন তােদরেক প্রভু িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ যুক্ত করেত থাকেলন৷

3
েখঁাড়া েলাকেক িপতর আেরাগয্ করেলন

1 একিদন িপতর ও েযাহন মিন্দের েগেলন, তখন েবলা প্রায়
িতনেট৷ এই সমেয়ই মিন্দের েরাজ প্রাথর্না হত৷ 2 যখন তঁারা মিন্দর
প্রাঙ্গেন যািচ্ছেলন, েসখােন একটা েলাকেক েদখা েগল৷ েস জন্ম
েথেকই েখঁাড়া, চলেত পারত না৷ তার বনু্ধরা প্রিতিদন তােক মিন্দর
চত্বের বেয় িনেয় আসতআর মিন্দেরর “সুন্দর” নােম েয ফটকআেছ
েসখােন িনেয় িগেয় তােক বিসেয় রাখত৷ যঁারা মিন্দের ঢুকত, েস
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তােদর কােছ িকছু অথর্ িভক্ষা চাইত৷ 3 েসিদন এই েলাকটা িপতর
ও েযাহনেক মিন্দের ঢুকেত েদেখ তােদর কাছ েথেক িভক্ষা চাইেত
লাগল৷

4 িপতর ও েযাহন েসই েখঁাড়া েলাকিটর িদেক একদৃেষ্ট েচেয়
বলেলন, “আমােদর িদেক তাকাও!” 5 েসই েলাকটা তখন িকছু অথর্
পাবার আশায় তঁােদর িদেক তাকােলা৷ 6 িকন্তু িপতর তােক বলেলন,
“আমার কােছ েসানা বা রূেপা েনই, আমার কােছ যা আেছ আিম
েতামােক তাই িদিচ্ছ৷ নাসরতীয় যীশুর নােম তুিম উেঠ দঁাড়াও ও েহঁেট
েবড়াও৷”

7এই বেল িপতর তার ডান হাত ধের তােক তুলেলন, সেঙ্গ সেঙ্গ েস
তার পােয় ও েগাড়ািলেত বল েপল, 8 আর লািফেয় উেঠ দঁাড়াল ও
চলেত লাগল৷ তারপর েস তােদর সেঙ্গ মিন্দেরর মেধয্ ঢুেক েসখােন
েহঁেট লািফেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগল৷ 9-10 েলাকরা েদখল
েসই েলাকিট হঁাটেছ ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেছ৷ তারা িচনেত পারল
মিন্দেরর “সুন্দর” নােম ফটেকর সামেন বেস িভক্ষা করত েয েলাক,
েসই েলাকই েহঁেট েবড়ােচ্ছ ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেছ৷ ঐ েলাকিটর
জীবেন যা ঘেটেছ তা েদেখ তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল, তারা বুেঝ উঠেত
পারল না এমন িবস্ময়কর বয্াপার িক কের ঘটল৷

িপতেরর সাক্ষয্
11 েলাকিট িপতর ও েযাহনেক ধের দঁািড়েয় িছল; তাই সকেলই

এই েলাকিটর সুস্থতা েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় শেলামেনর বারান্দায় িপতর
ও েযাহেনর কােছ েদৗেড় এল৷

12 এই েদেখ িপতর জনতার উেদ্দেশয্ বলেলন, “েহ আমার ইহুদী
ভাইরা, আপনারা এেত আশ্চযর্য্ হেচ্ছন েকন? আপনারা আমােদর
িদেক এমনভােব েদখেছন, েযনআমরা িনেজেদর ক্ষমতার গুেণ এেক
চলবার শিক্ত িদেয়িছ৷ আপনারা িক মেন কেরন েযআমরা খুব ধাির্মক,
তাই এই কাজ করেত েপেরিছ? 13 না! ঈশ্বরই একাজ কেরেছন৷ িতিন
অব্রাহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈশ্বর, আমােদর িপতৃপুরুষেদর
ঈশ্বর, িতিনই তঁার দাস যীশুেক মিহমািন্বত কেরেছন৷ এই যীশুেকই
আপনারা মৃতুয্দেণ্ডর জনয্ শত্রুর হােত তুেল িদেয়িছেলন৷ েসিদন
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পীলাত যখন তঁােক েছেড় েদেবন বেল মনস্থ কেরিছেলন, তখন
আপনারা তঁােকঅগ্রাহয্ কেরিছেলন৷আপনারা বেলিছেলন েয যীশুেক
আপনারা চান না৷ 14 আপনারা েসই পিবত্র ও িনেদর্ াষ বয্িক্তেক
অগ্রাহয্ কের তঁার বদেল একজন খুনীেকআপনােদর জনয্ েছেড় িদেত
বেলিছেলন৷ 15 িযিন জীবনদাতা, আপনারা তঁােক হতয্া কেরিছেলন;
িকন্তু ঈশ্বর তঁােক মৃতেদর মেধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ আমরা
এসেবর সাক্ষী৷

16 “এই যীশুর পরাক্রেমই এই েখঁাড়ািট সুস্থতা লাভ কেরেছ৷ এসব
ঘেটেছ কারণ আমরা যীশুর ক্ষমতায় িবশ্বাস কেরিছ৷ আপনারা এই
েলাকিটেক েদেখেছন ও তােক েচেনন৷ যীশুর উপর িনভর্ র করায় েস
সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় েগেছ; িনজ চেক্ষ আপনারা তা েদেখেছন৷

17 “এখন আমার ভাইরা, আিম জািন েয অজ্ঞতা বশতঃই আপনারা
এমন কাজ কেরিছেলন, আরআপনােদর েনতারাও তাই কেরিছেলন৷
18 িকন্তু ভাববাদীেদর মাধয্েম ঈশ্বর তঁার খ্রীেষ্টর দুঃখেভােগর কথা যা
জািনেয়েছন, েস সবই িতিন এইভােব পূণর্ কেরেছন৷ 19তাই আপনারা
মন-িফরান এবং ঈশ্বেরর কােছ িফের আসুন, েযন আপনােদর পাপ
মুেছেদওয়া হয়৷ 20এইভােব েযন প্রভুর কাছ েথেকআিত্মক িবশ্রােমর
সময় আেস; আর িতিন েযন আপনােদর জনয্ আেগই েয খ্রীষ্টেক
মেনানীত কেরেছন েসই যীশুেক পাঠান৷

21 “যতক্ষণ পযর্ন্ত না সব িকছু পুনঃস্থাপন হয় যা বহুপূেবর্ ঈশ্বর
তঁার পিবত্র ভাববাদীেদর মুখ িদেয় বেলেছন, ততক্ষণ খ্রীষ্টেক অবশয্ই
স্বেগর্ থাকেত হেব৷ 22 কারণ েমািশ বেলেছন, �প্রভু, েতামােদর
ঈশ্বর েতামােদর জনয্ েতামােদর ভাইেদর মধয্ েথেক আমার মত
এক ভাববাদীেক উত্পন্ন করেবন৷ িতিন েতামােদর যা যা বলেবন,
েতামরা তঁার সকল কথা শুনেব৷ 23 েয েকউ তঁার কথা না শুনেব,
েস েলাকেদর মধয্ েথেক সমূ্পণর্ভােব িবিচ্ছন্ন হেব৷�✡

24 “হঁয্া, সমস্ত ভাববাদী, এমনিক শমূেয়ল ও তার পের েয
সকল ভাববাদী এেসেছন তঁারা সকেল এই িদেনর কথা বেল েগেছন৷
25 আপনারা েতা ভাববাদীেদর বংশধর, আপনারা ঈশ্বেরর েসই
✡ 3:23: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 18:15, 19
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চুিক্তর উত্তরািধকারী, েয চুিক্ত ঈশ্বর আপনােদর িপতৃপুরুেষর সােথ
কেরিছেলন৷ িতিন েতা অব্রাহামেক বেলিছেলন, �েতামার বংশ দ্বারা
পৃিথবীর সকল জািতই আশীবর্াদ লাভ করেব৷� ✡ 26ঈশ্বর তঁার দাসেক
পুনরুিত্থত কের প্রথেম তঁােক আপনােদর কােছই পাঠােবন, েযন
আপনােদর প্রেতয্কেক মন্দ েথেক িফিরেয় এেন আশীবর্াদ করেত
পােরন৷”

4
ইহুদী মহাসভার সামেন িপতর ও েযাহন

1 িপতর ও েযাহন যখন েলাকেদর সােথ কথা বলিছেলন, তখন
মিন্দর েথেক ইহুদী যাজকরা, মিন্দেরর রক্ষীবািহনীর েসনাপিত ও
সদূ্দকীরা তঁােদর কােছ এেস হািজর হল৷ 2 িপতর ও েযাহন েলাকেদর
িশক্ষা িদিচ্ছেলন ও মৃতেদর মধয্ েথেক যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয়
েলাকেদর কােছ বলিছেলন বেল ঐ েলাকরা িবরক্ত হেয়িছল৷ 3 তারা
িপতর ও েযাহনেক েগ্রপ্তার কের িনেয় েগল ও পেরর িদন পযর্ন্ত
তােদর কারাগাের রাখল কারণ তখন সন্ধয্া হেয় িগেয়িছল৷ 4 িকন্তু
অেনেক যঁারা িপতর ও েযাহেনর মুখ েথেক েসই িশক্ষা শুেনিছল,
তােদর মেধয্ অেনেকই যীশুেক িবশ্বাস করল৷ যারা িবশ্বাস করল, েসই
িবশ্বাসীেদর মেধয্ পুরুষ মানুষই িছল প্রায় পঁাচ হাজার৷

5পেরর িদন তােদর ইহুদী েনতারা, সমাজপিত ও বয্বস্থার িশক্ষকরা
সকেল েজরুশােলেম জেড়া হেলন৷ 6 েসখােন হানন মহাযাজক,
কায়াফা, েযাহন,আেলকসান্দার ও মহাযাজেকর পিরবােরর সব েলাক
িছেলন৷ 7 িপতর ও েযাহনেক তােদর সামেন দঁাড় কিরেয় ইহুদী েনতারা
প্রশ্ন করেলন, “েতামরা েকান্ শিক্তেত বা অিধকাের এসব কাজ
করছ?”

8 তখন িপতর পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেয় তঁােদর বলেলন,
“মাননীয় জন-েনতৃবৃন্দ ও সমাজপিতরা: 9 একজন েখঁাড়া েলােকর
উপকার করার জনয্ যিদ আজআমােদর প্রশ্ন করা হয় েয েস িকভােব
সুস্থ হল, 10 তাহেল আপনারা সকেল ও ইস্রােয়েলর সকল েলাক
✡ 3:25: উদৃ্ধিত আিদ 22:18; 26:24
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একথা জানুক, েয এটা েসই নাসরতীয় যীশু খ্রীেষ্টর শিক্তেত হল!
যােক আপনারা কু্রেশ িবদ্ধ কের হতয্া কেরিছেলন, ঈশ্বর তােক
মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ হঁয্া, তঁারই মাধয্েম এই েলাক
আজ সমূ্পণর্ সুস্থ হেয় আপনােদর সামেন দঁািড়েয় আেছ৷ 11 যীশু
হেলন

�েসই পাথর যােক রাজিমিস্ত্ররা অথর্াৎ আপনারা অগ্রাহয্ কের সিরেয়
িদেয়িছেলন৷

িতিনই এখন েকােণর প্রধান পাথর হেয় উেঠেছন৷� গীতসংিহতা
118:22

12যীশুই একমাত্র বয্িক্ত, িযিন মানুষেক উদ্ধার করেত পােরন৷ জগেত
তঁার নামই একমাত্র শিক্ত যা মানুষেক উদ্ধার করেত পাের৷”

13 িপতর ও েযাহেনর িনভীর্কতা েদেখ ও তঁারা েয েলখাপড়া না
জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝেত েপের পষর্দ আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তখন
তারা বুঝেত পারল েয িপতর ও েযাহন যীশুর সেঙ্গ িছেলন৷ 14 েয
েলাকিট সুস্থ হেয়িছল, েস িপতর ও েযাহেনর সেঙ্গ আেছ েদেখ পষর্দ
িকছুই বলেত পারল না৷

15 তারা িপতর ও েযাহনেক সভাকক্ষ েথেক বাইের েযেত বলল৷
তঁারা বাইের েগেল েনতৃবগর্ িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের বলল,
16 “এই েলাকেদর িনেয় িক করা যায়? কারণ এটা িঠক েয ওরা
েয উেল্লখেযাগয্ অেলৗিকক কাজ কেরেছ তা েজরুশােলেমর সকল
েলাক েজেন েগেছ; আর আমরাও একথা অস্বীকার করেত পাির না৷
17 িকন্তু একথা েযন েলাকেদর মেধয্ আর না ছড়ায়়, তাই এস আমরা
এেদর ভয় েদিখেয় সাবধান কের িদই, েযন এই েলােকর নােমর িবষয়
উেল্লখ কের তারা েকান কথা না বেল৷”

18তাই তারা িপতর ও েযাহনেকআবার েভতের ডাকল;আর যীশুর
নােম েকান িকছু বলেত বা িশক্ষা িদেত িনেষধ করল৷ 19 িকন্তু িপতর ও
েযাহন এর উত্তের তােদর বলেলন, “আপনারাই িবচার করুন, ঈশ্বেরর
বাকয্েকঅমানয্ করা বা আপনােদর বাধয্ থাকা েকানিট ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
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সিঠক হেব? 20 কারণ আমরা যা েদেখিছ ও শুেনিছ তা না বেল
থাকেত পারব না৷”

21-22 এরপর তারা িপতর ও েযাহনেক আেরা িকছুক্ষণ শািসেয়
েছেড় িদল৷ তারা ওেদর শািস্ত েদবার মেতা েকান িকছুই েপল না,
কারণ যা ঘেটিছল তা েদেখ সব েলাক ঈশ্বেরর প্রশংসা করিছল৷ আর
েয েলাকিটর ওপর আেরাগয্দােনর এই অেলৗিকক কাজ হেয়িছল,
তার বয়স চিল্লেশর ওপর িছল৷

িবশ্বাসীেদর কােছ িপতর ও েযাহেনর প্রতয্াবতর্ ন
23 িপতর ও েযাহন ছাড়া েপেয় িনেজর েলাকেদর কােছ িফের

েগেলন, আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী েনতারা তঁােদর যা যা
বেলিছেলন, েস সব কথা তঁােদর বলেলন৷ 24 একথা শুেন িবশ্বাসীরা
সকেল সমেবত কেণ্ঠ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ এই প্রাথর্না জানাল, “প্রভু,
আকাশমণ্ডল, পৃিথবী, সমুদ্র আর এসেবর মেধয্ যা িকছু আেছ েস
সব িকছুর সৃষ্টিকতর্ া তুিমই৷ 25 তুিম েতামার দাস, আমােদর িপতৃপুরুষ
দায়ূেদর মুখ িদেয় পিবত্র আত্মার দ্বারা বেলছ:

�জািতবৃন্দ েকন কু্রদ্ধ হল?
েকনই বা েলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অসার পিরকল্পনা করল?

26 �জগেতর রাজারা যুেদ্ধর জনয্ প্রস্তুত হল,
আর শাসকরা প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ ও তঁার খ্রীেষ্টর িবরুেদ্ধ এক
হল৷� গীতসংিহতা 2:1-2

27 হঁয্া, এই শহেরই েতামার পিবত্র দাস যীশুর িবরুেদ্ধ, যােক তুিম
অিভিষক্ত কেরছ তঁার িবরুেদ্ধ েহেরাদ, পন্তীয়, পীলাত, ইহুদীরা ও
অইহুদীরা এক হেয়িছল৷ 28 েতামার শিক্তেত ও েতামার ইচ্ছায় পূেবর্ই
যা ঘটেব বেল তুিম িঠক কেরিছেল, েসই কাজ করেতই তারা একত্র
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হেয়িছল৷ 29আর এখন, েহ প্রভু, তােদর এই শাসািন তুিম েশান৷ প্রভু,
আমরা েতামার দাস; েতামার এই দাসেদর সাহেসর সেঙ্গ েতামার কথা
বলবার ক্ষমতা দাও৷ 30 েলাকেক সুস্থ কের েদবার জনয্ েতামার হাত
তুিম বািড়েয় দাও; েতামার পিবত্র দাস যীশুর নােম েযন অেলৗিকক
ও আশ্চযর্য্ সব কাজ সম্পন্ন হয়৷”

31 েসই িবশ্বাসীরা প্রাথর্না েশষ করেল, তঁারা েযখােন একিত্রত
হেয়িছেলন েসই জায়গা েকঁেপ উঠল৷ তঁারা সকেল পিবত্র আত্মায়
পূণর্ হেলন আর অসীম সাহেস ঈশ্বেরর কথা বলেত লাগেলন৷

িবশ্বাসীেদর সহভাগীতা
32 িবশ্বাসীেদর সকেলর হৃদয় ও মন এক িছল৷ একজনও

িনেজর সম্পিত্তর েকান িকছুই িনেজর বেল মেন করেতন না, িকন্তু
তঁােদর সকল িজিনস তঁারা পরস্পর ভাগ কের িদেতন৷ 33 েপ্রিরতর
মহাশিক্তেত মৃতেদর মধয্ েথেক প্রভু যীশুর পুনরুত্থােনর িবষেয় সাক্ষয্
িদেতন, আর তঁােদর সকেলর ওপর মহাআশীবর্াদ িছল৷ 34 তঁােদর
দেলর মেধয্ কােরার েকান িকছুর অভাব িছল না, কারণ যােদব জিম-
জমা বা বািড় িছল তঁারা তা িবিক্র কের েসই সম্পিত্তর মূলয্ িনেয় এেস
েপ্রিরতেদর িদেতন৷ 35 পের যার েযমন প্রেয়াজন, েপ্রিরতরা তােক
েতমিন িদেতন৷

36 িবশ্বাসীবেগর্র একজেনর নাম িছল েযােষফ; েপ্রিরতরা তঁােক
বাণর্বা বেল ডাকেতন; এই নােমর অথর্ “উৎসাহদাতা৷” ইিন িছেলন
েলবীয়, কুপ্রীেয় তঁার জন্ম হয়৷ 37 েযােষেফর একিট জিম িছল, িতিন
তা িবিক্র কের েসই টাকা িনেয় এেস েপ্রিরতেদর কােছ িদেলন৷

5
অনিনয় ও সাফীরা

1অনিনয় নােম একজন েলাক িছল, তার স্ত্রীর নাম সাফীরা৷ অনিনয়
তার একিটজিম িবিক্রকের 2 েসই টাকার িকছু অংশ েপ্রিরতেদর কােছ
জমা িদল; িকন্তু েগাপেন টাকার িকছু অংশ িনেজর কােছ রাখল৷ তার
স্ত্রী এিবষয় জানত ও একমত িছল৷
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3 তখন িপতর বলেলন, “অনিনয় তুিম েকন শয়তানেক েতামার
অন্তের কাজ করেত িদেল? তুিম পিবত্র আত্মার কােছ েকন িমথয্া
বলেল ও জিম িবিক্রর টাকা েথেক িকছুটা িনেজেদর জনয্ েরেখ
িদেল? 4 েসই জিম িবিক্র করার আেগ িক তা েতামারই িছল না?
আর তা িবিক্র করার পর েসই টাকা িক েতামার অিধকােরই িছল না?
েতামরা এই ধারণা েকাথা েথেক েপেল? মানুেষর কােছ নয় িকন্তু তুিম
ঈশ্বেরর কােছ িমথয্া বলেল৷”

5-6 এই কথা েশানার সেঙ্গ সেঙ্গ অনিনয় মািটেত পেড় মারা েগল,
আর যারা একথা শুনল, তারা সকেল অতয্ন্ত ভয় েপেয় েগল৷ পের
যুবকরা উেঠ তােক কাপেড় জিড়েয় বাইের িনেয় িগেয় কবর িদল৷

7এই ঘটনার পর প্রায় িতন ঘন্টা েকেট েগল, এমন সময় অনিনেয়র
স্ত্রী সাফীরা েসখােন এল, তার স্বামীর িক হেয়েছ েস তার িকছুই জানত
না৷ 8 িপতর তােক বলেলন, “আমায় বলেতা েতামার েসই জিম িক
এত টাকায় িবিক্র কেরিছেল?”
েস বলল, “হঁয্া, ঐ টাকায় িবিক্র কেরিছ৷”
9 তখন িপতর তােক বলেলন, “েতামরা দুজেন প্রভুর আত্মােক

পরীক্ষা করার জনয্ েকন একিচত্ত হেল? েশান! যঁারা েতামার স্বামীেক
কবর িদেত িগেয়িছল, তারা দরজায় এেস দঁািড়েয়েছ; তারা েতামােকও
িনেয় যােব৷” 10 সেঙ্গ সেঙ্গ েসও তার পােয়র কােছ পেড় মারা েগল৷
ঐ যুবকরা েভতের এেস তােক মৃত েদখল এবং বাইের িনেয় িগেয়
তার স্বামীর পােশ তােক কবর িদল৷ 11 তখন সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা
শুনল, তােদর সকেলর মেধয্ মহাভেয়র সঞ্চার হল৷

ঈশ্বেরর কাছ েথেকই প্রমাণ
12 েপ্রিরতেদর মাধয্েম েলাকেদর মেধয্ নানান অেলৗিকক কাজ

হেত লাগল৷ েপ্রিরতরা শেলামেনর বারান্দায় একিত্রত হেতন৷ তঁােদর
সকেলর উেদ্দশয্ একই িছল৷ 13অনয্রা তােদর সেঙ্গ েযাগ িদেত সাহস
করত না; িকন্তু সকেল তােদর প্রশংসা করত৷ 14 আর দেল দেল
অেনক পুরুষ ও স্ত্রীেলাক যীশুেত িবশ্বাসী হেয় খ্রীষ্ট িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ
যুক্ত হেত থাকল৷ 15 েলাকরা, এমন িক তােদর অসুস্থ েরাগীেদর িনেয়
এেস রাস্তার মােঝ তােদর িবছানায় বা খািটযােত শুইেয় রাখত, েযন
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িপতর যখন েসখান িদেয় যােবন তখন অন্ততঃ তঁার ছাযাও তােদর
উপর পেড়; আর তােতই তারা সুস্থ হেয় েযত৷ 16 েজরুশােলেমর
চারপােশর িবিভন্ন নগর েথেক অেনক েলাক অসুস্থ ও অশুিচ আত্মায়
ভর করা েলাকেদর িনেয় এেস ভীড় করত আর তারা সকেলই সুস্থ
হত৷

েপ্রিরতেদর কাজ বন্ধ করার জনয্ ইহুদীেদর েচষ্টা
17এরপর মহাযাজকএবং তঁার সঙ্গীরা অথর্াৎ সদূ্দকী দেলর েলাকরা

ঈষর্ায় জ্বেল উঠল৷ 18 তারা েপ্রিরতেদর েগ্রপ্তার কের কারাগাের
আটেক িদল; 19 িকন্তু রােতর েবলায় প্রভুর এক দূত েসই কারাগােরর
দরজা খুেল িদেলন৷ িতিন তােদর পথ েদিখেয় কারাগােরর বাইের িনেয়
িগেয় বলেলন, 20“যাও মিন্দেরর মেধয্ দঁািড়েয় েতামরা েলাকেদর এই
নতুন জীবেনর সকল বাতর্ া েশানাও৷” 21 েপ্রিরেতরা আজ্ঞা অনুসাের
েভার েবলায় মিন্দের িগেয় িশক্ষা প্রচার করেত লাগেলন৷
এিদেক মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমােজর গনয্মানয্

েলাকেদর এক মহাসভা ডাকল; আর েপ্রিরতেদর েসখােন িনেয়
আসার জনয্ কারাগাের েলাক পাঠােলা৷ 22 িকন্তু েসই েলাকরা
কারাগাের এেস কারাগােরর মেধয্ েপ্রিরতেদর েদখেত েপল না৷ তাই
তারা িফের িগেয় বলল, 23 “আমরা েদখলাম কারাগােরর তালা েবশ
ভালভােবই বন্ধ আেছ, দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দঁািড়েয় আেছ,
িকন্তু দরজা খুেল েভতের িগেয় আমরা কাউেক েদখেত েপলাম না৷
েদখলাম কারাগার খািল পেড় আেছ৷” 24 মিন্দর রক্ষীবািহনীর প্রধান
ও প্রধান যাজকরা এই কথা শুেন হতবুিদ্ধ হেয় ভাবেত লাগল এর
পিরণিত িক হেব?

25 েসই সময় একজন এেস তােদর বলল, “শুনুন! েয েলাকেদর
আপনারা কারাগাের েরেখিছেলন, েদখলাম তঁারা মিন্দেরর মেধয্
দঁািড়েয় েলাকেদর িশক্ষা িদেচ্ছন৷” 26 তখন রক্ষীবািহনীর প্রধান
তার েলাকেদর িনেয় েসখােন েগল ও েপ্রিরতেদর িনেয় এল৷ তারা
েকানরকম েজার করল না, কারণ তারা েলাকেদর ভয় করেত লাগল,
পােছ তারা পাথর ছঁুেড় তােদর েমের েফেল৷
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27তারা েপ্রিরতেদর িনেয় এেস ইহুদী েনতােদর সামেন দঁাড় করােল
মহাযাজক েপ্রিরতেদর িজজ্ঞাসাবাদ করেলন৷ 28 িতিন বলেলন, “ঐ
মানুষিটর িবষেয় েকান িশক্ষা িদেত আমরা েতামােদর দৃঢ়ভােব িনেষধ
কেরিছলাম৷ েভেব েদখ েতামরা িক কেরছ? েতামরা েতামােদর
িশক্ষায় েজরুশােলম মািতেয় তুেলছ, আর েসই েলােকর মৃতুয্র জনয্
সব েদাষ আমােদর ওপর চাপােত চাইছ৷”

29 তখন িপতর ও অনয্ েপ্রিরতরা এর উত্তের বলেলন, “মানুেষর
হুকুম মানার েচেয় বরং ঈশ্বেরর আেদশ আমােদর অবশয্ই পালন
করেত হেব৷ 30আপনারা যীশুেক হতয্া কেরিছেলন, তঁােক িবদ্ধ কের
কু্রেশ টািঙ্গেয় িদেয়িছেলন, িকন্তু ঈশ্বর আমােদর েসই িপতৃপুরুষেদর
ঈশ্বর যীশুেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ 31 েসই
যীশুেক ঈশ্বর েনতা ও ত্রাণকতর্ ারূেপ উন্নত কের িনেজর ডান িদেক
স্থাপন কেরেছন, যােত ইহুদীরা তােদর মন িফরায় ও িতিন তােদর পাপ
ক্ষমা করেত পােরন 32আরআমরা এসব ঘটেত েদেখিছ, বলেত পাির
েয এসব সতয্৷ পিবত্র আত্মাও েদখােচ্ছন েয এসব সতয্৷ যঁারা তঁার
বাধয্ তােদর িতিন পিবত্র আত্মা দান কেরেছন৷”

33 মহাসভার সভয্রা এসব কথা শুেন প্রচণ্ড েরেগ উঠল, আর তারা
েপ্রিরতেদর হতয্া করেত চাইল৷ 34 িকন্তু েসই মহাসভার একজন সভয্,
গমলীেয়ল ইিন বয্বস্থার িশক্ষক, যােক সকেল মানয্ করত, িতিন উেঠ
দঁািড়েয় ঐ েপ্রিরতেদর িকছু সমেয়র জনয্ সভা েথেক বাইের িনেয়
েযেত বলেলন৷ 35 পের িতিন তােদর বলেলন, “েহ ইস্রােয়লীরা, এই
েলাকেদর িনেয় েতামরা যা করেত যাচ্ছ েস িবষেয় সাবধান৷ 36কারণ
এর িকছু আেগ থুদা নােম একজন েলাক িনেজেক মহান বেল দাবী
কেরিছল৷ প্রায় চারেশা েলাক তার অনুসারী হেয়িছল; আর েস িনহত
হেল তার অনুগামীরা সব েয যার পািলেয় েগল, তার েকান িচহ্নই
রইল না৷ 37 থুদার পের আদমসুমারীর সময় গালীলীয় িযহূদার উদয়
হয়, েসও েবশ িকছু েলাকেক তার দেল টােন; পের েসও িনহত হয়,
আর তার অনুগামীরাও ছত্রভঙ্গ হেয় যায়৷ 38 তাই বতর্ মােন এই অবস্থা
েদেখআিম েতামােদর বলিছ: এই েলােকেদর েথেক দূের থাক, তােদর
েছেড় দাও, কারণ তােদর এই পিরকল্পনা অথবা এই কাজ যিদ মানুেষর
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েথেক হয় তেব তা বয্থর্ হেব৷ 39 িকন্তু যিদ ঈশ্বেরর কাছ েথেক হেয়
থােক, তাহেল েতামরা তা বন্ধ করেত পারেব না৷ হয়েতা েদখেব েয
েতামরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করছ৷”
তখন তারা এই পরামশর্ গ্রহণ করল৷ 40 তারা েপ্রিরতেদর েভতের

েডেক এেন চাবুক মারল, যীশুর নােম একিট কথাও বলেত িনেষধ
কের তােদর েছেড় িদল৷ 41 েপ্রিরতরা মহাসভার সভাস্থল েথেক
েবিরেয় চেল েগেলন, আর যীশুর নােমর জনয্ তঁারা েয িনযর্াতন ও
অপমান সহয্ করার েযাগয্ বেল িবেবিচত হেযেছন, এই কথা েভেব
আনন্দ করেত লাগেলন৷ 42 এবং দেম না িগেয় প্রিতিদন মিন্দেরর
মেধয্ ও িবিভন্ন বািড়েত যীশুর িবষেয় িশক্ষা ও সুসমাচােরর প্রচার
কের েদখােলন েয যীশুই হেলন খ্রীষ্ট৷

6

িবেশষ কােজর জনয্ সাতজন মেনানীত
1 বহুেলাক দেল দেল খ্রীেষ্টর অনুগামী হেত লাগল৷ েসই সময় গ্রীক

ভাষাভাষী িবশ্বাসীরা অপর ইহুদী িবশ্বাসীেদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করল
েয ৈদিনক প্রেয়াজনীয় সামগ্রী িবতরেণর সমেয় তােদর িবধবােদর
প্রিত পক্ষপািতত্ব করা হেচ্ছ৷ 2 তখন েসই বােরাজন েপ্রিরত সমস্ত
অনুগামীেদর েডেক বলেলন,

“েলাকেদর খাদয্ পিরেবশন করার জেনয্ ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচােরর
কাজ বন্ধ করা িঠক নয়৷ 3তাই আমার ভাইরা, েতামরা িনেজেদর মধয্
েথেক সাতজন িবজ্ঞ, পিবত্র আত্মায় পূণর্ ও সুনাম সম্পন্ন েলাকেক
েবেছ নাও৷ আমরা তােদর ওপর এই কােজর ভার েদব৷ 4 এর ফেল
আমরা প্রাথর্না ও ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচােরর কােজআেরা েবশী সময় িদেত
পারব৷”

5 তােদর এই প্রস্তাব সকল িবশ্বাসীেক খুশী করল, তাই তারা এেদর
মেনানীত করেলন: িস্তফান (ইিন ঈশ্বের িবশ্বাসী ও পিবত্র আত্মায় পূণর্
িছেলন৷) িফিলপ, প্রখর, নীকানর, তীেমান, পাির্মনা ও িনকলায় (ইিন
িছেলনআিন্তয়িখযার েলাক, িযিন ইহুদী ধমর্ গ্রহণ কেরিছেলন৷) 6তারা
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এেদর সকলেক েপ্রিরতেদর সামেন হািজর করল; আর েপ্রিরতরা
প্রাথর্না কের তঁােদর ওপর হাত রাখেলন৷

7 ঈশ্বেরর বােকয্র বহুল প্রচার হল, ফেল েজরুশােলেম
অনুগামীেদর সংখয্া বৃিদ্ধ েপেত থাকল, এমনিক যাজক সম্প্রদােয়র
মেধয্ও একটা বড় দল খ্রীেষ্ট িবশ্বাস কের আনুগতয্ স্বীকার করল৷

িস্তফােনর িবরুেদ্ধ ইহুদীগণ
8 িস্তফান ঈশ্বেরর শিক্ত ও অনুগ্রেহ পিরপূণর্ িছেলন; িতিন

জনসাধারেণর মেধয্ নানান অেলৗিকক ও পরাক্রম কাজ করেত
লাগেলন৷ 9 িকন্তু ইহুদীেদর মেধয্ িকছু েলাক এেস িস্তফােনব সেঙ্গ
তকর্ শুরু করল৷ তােদর মেধয্ েকউ েকউ সমাজ-গৃহ েথেক এেসিছল
যােদর নাম িছল িলবত্তীর্নেদর সমাজ-গৃহ, আেলকসান্দ্রীয় ও কুরীনীয়৷
িকছু ইহুদীরা এই সমাজ-গৃেহ েযত৷ অনয্ ইহুদীরা িকিলিকয়া ও এিশয়া
েথেক এেসিছল৷ 10 তােদর সেঙ্গ িবজ্ঞতায় কথা বলেত পিবত্র আত্মা
িস্তফানেক সাহাযয্ কেরিছেলন৷ তঁার কথা এেতা শিক্তশালী িছল েয
তারা েকউ তঁার সামেন দঁাড়ােত পারল না৷

11 তখন তারা কেয়কজন েলাকেক ঘুষ িদেয় িমেথয্ বলাল৷ যারা
বলল, “আমরা শুেনিছ েয িস্তফান েমািশ ও ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িনন্দা
করেছ৷” 12 এইভােব তারা জনসাধারণ, ইহুদী েনতােদর ও বয্বস্থার
িশক্ষকেদর উেত্তিজত কের তুলল৷ তারা এেস িস্তফানেক ধের িনেয়
মহাসভার সামেন হািজর করল৷

13 এরপর তারা িমথয্া সাক্ষী দঁাড় করাল, যারা বলল, “এই েলাক
পিবত্র মিন্দেরর িবরুেদ্ধ ও িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধ কথা বলেত কখনও
িনবৃত্ত হয় না৷ 14 আমরা এেক বলেত শুেনিছ েয এই নাসরতীয়
যীশু এই স্থান ধ্বংস করেব আর েমািশর েদওয়া প্রথা বদেল েদেব৷”
15 তখন মহাসভায় যারা বেসিছল তারা সকেল িস্তফােনর িদেক
একদৃেষ্ট েচেয় েদখল, িস্তফােনর মুখ স্বগর্দূেতর মুেখর মত উজ্জ্বল৷
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7
িস্তফােনর বক্তবয্

1 এরপর যাজক িস্তফানেক বলেলন, “এসব কথা িক সিতয্?”
2এর উত্তের িস্তফান বলেলন, “ভাইরা ও এই জািতর িপতাগণ, আমার
কথা শুনুন৷ আমােদর িপতৃপুরুষ অব্রাহাম হারেণ বসবাস করার আেগ
েয সময় িমসপতািময়ােত িছেলন, েসই সময় মিহমাময় ঈশ্বর তঁার
সামেন আিবভূর্ ত হেয়িছেলন৷ 3আর তঁােক বেলিছেলন, �তুিম েতামার
স্বেদশ ও স্বজেনর মধয্ েথেক চেল এস, আর আিম েয েদশ েদখাব
েসই েদেশ যাও৷�✡

4 “অব্রাহাম তখন কলদীেয়র েদশ েছেড় হারেণ এেস বসবাস
কেরন৷ তঁার বাবার মৃতুয্র পর ঈশ্বর তঁােক েসখান েথেক এই েদেশ
আনেলন, েয েদেশ এখন আপনারা বাস করেছন৷ 5 এখােন ঈশ্বর
তঁােক েকান ভূসম্পিত্ত িদেলন না, এমন িক এক ছটাকজিমও না; িকন্তু
প্রিতশ্রুিত িদেলন েয েশষ পযর্ন্ত এই েদশটা তঁােক ও তঁার বংশধরেদর
েদেবন৷ যিদও অব্রাহােমর তখনও েকান সন্তান িছল না৷

6 “ঈশ্বর তঁােক এই কথা বলেলন, �েতামার বংশধররা িবেদেশ
প্রবাসী জীবন কাটােব, তারা দাসত্ব-শৃঙ্খেল বদ্ধ হেব, আর েস েদেশর
েলাকরা তােদর প্রিত চারেশা বছর ধের অতয্াচার করেব৷ 7 তারা েয
জািতর দাসত্ব করেব, আিম তােদর দণ্ড েদব৷�✡ ঈশ্বরআেরা বলেলন,
�এরপর তারা েসই েদশ েথেক েবিরেয় এেস এখােন আমার উপাসনা
করেব৷�✡

8 “এরপর অব্রাহােমর সেঙ্গ ঈশ্বর এক চুিক্ত করেলন৷ এই চুিক্তর
িচহ্ন হল সুন্নত সংস্কার৷ এরপর অব্রাহােমর একিট পুত্র সন্তান হল৷
আট িদেনর িদন িতিন তার সুন্নত করােলন; েসই পুেত্রর নাম ইসহাক৷
তঁারা ইসহােকর পুত্র যােকােবরও সুন্নত করেলন৷ যােকােবর পুত্ররা
বােরাজন েগাষ্ঠীর িপতা হেলন৷

9 “তােদর েসই িপতাগণ েযােষেফর প্রিত ঈষর্ািন্বত হেলন৷
েযােষফেক দাস বয্বসায়ীেদর কােছ িবিক্র করা হেল তােক িমশের
িনেয় আসা হল, িকন্তু ঈশ্বর তঁার সহবতীর্ িছেলন৷ 10 েযােষফ েসখােন
✡ 7:3: উদৃ্ধিত আিদ 12:1 ✡ 7:7: উদৃ্ধিত আিদ 15:13-14 ✡ 7:7: উদৃ্ধিত
আিদ 15:14; যাত্রা 3:12
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অেনক কষ্ট েপেয়িছেলন; িকন্তু ঈশ্বর তঁােক তঁার সমস্ত কেষ্টর হাত
েথেক উদ্ধার করেলন৷ ফেরৗণ তখন িমশেরর রাজা৷ েযােষেফর মেধয্
ঈশ্বরদত্ত িবজ্ঞতা েদখেত েপেয় ফেরৗণ তঁােক পছন্দ করেলন৷ ফেরৗণ
েযােষফেক িমশেরর অধয্ক্ষরূেপ িনযুক্ত করেলন, এমনিক ফেরৗেণর
গৃেহর সমস্ত পিরজেনর উপের তােক কতর্ া করেলন৷ 11 এরপর সারা
িমশের ও কনান েদেশ প্রচণ্ড খরা হল � এমন খরা যােত েকান
ফসল উত্পন্ন হল না, এেত েলােকরা মহাকেষ্ট পড়ল৷ আমােদর
িপতৃপুরুষেদর খাদয্বস্তুর অভাব হল৷

12 “িকন্তু যােকাব শুনেত েপেলন েয িমশের শসয্ মজুত আেছ,
তখন িতিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর িমশের পাঠােলন৷ 13 তঁােদর
েসই িছল প্রথমবার িমশের যাওয়া৷ তঁারা যখন িদ্বতীয়বার েসখােন
েগেলন, তখন েযােষফ িনেজ েথেক তঁার ভাইেদর কােছ আত্মপিরচয়
িদেলন৷ েযােষেফর পের পিরজনেদর সংবাদ ফেরৗণ শুনেত েপেলন৷
14 পের িকছু েলাক পািঠেয় েযােষফ তঁার িপতা যােকাব ও তঁার
সব আত্মীয় পিরজনেদর েডেক পাঠােলন৷ তঁারা েমাট 75 জন
িছেলন৷ 15 এইভােব যােকাব িমশের েগেলন, পের তঁার ও আমােদর
িপতৃপুরুষেদর েসখােন মৃতুয্ হল৷ 16 তঁােদর মৃতেদহ িশিখেম িনেয়
যাওয়া হেয়িছল, আর েসখােন তঁােদর কবের রাখা হয়৷ এই কবরস্থান
অব্রাহাম িশিখম শহের হেমােরর েছেলেদর কাছ েথেক িকছু টাকা িদেয়
িকেনিছেলন৷

17 “িমশের ইহুদীরা বৃিদ্ধ েপেয় বহুসংখয্ক হেয় উঠল৷ ঈশ্বর
অব্রাহােমর কােছ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা পূণর্ হওয়ার সময়
হল৷ 18 িমশের তখন অনয্ একজন রাজা হেয়েছন৷ িতিন েযােষেফর
সম্পেকর্ জানেতন না৷ 19 এই রাজা আমােদর েলাকেদর সেঙ্গ
চাতুরী করেলন৷ িতিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর প্রিত দুবর্য্বহার করেত
লাগেলন৷ তােদর নবজাত িশশুেদর েজার কের বাইের েফেল িদেত
হুকুম িদেলন, েযন তারা মারা যায়৷

20 “েসই সময় েমািশর জন্ম হয়, িতিন ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত সুন্দর
িছেলন, িতন মাস পযর্ন্ত িতিন তঁার িপতার গৃেহই লািলত-পািলত হন৷
21 পের তঁােক বাইের েরেখ েদওয়া হেল ফেরৗেণর কনয্া তঁােক
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কুিড়েয় এেন তঁার িনেজর েছেলর মত মানুষ কেরন৷ 22 েমািশ
িমশরীয়েদর সমস্ত জ্ঞােন িশিক্ষত হেয় উঠেলন, আর কথায় ও কােজ
মহাক্ষমতাশালী হেয় উঠেলন৷

23 “েমািশর বয়স যখন চিল্লশ বছর তখন তঁার ইস্রােয়লী ভাইেদর
সেঙ্গ েদখা করার ইচ্ছা হল৷ 24 েমািশ েদখেলন েয একজন িমশরীয়
একজন ইস্রােয়লীয়র প্রিত দুবর্য্বহার করেছ, িতিন তখন ইস্রােয়লী
েলাকিটর পক্ষ সমথর্ন করেলন৷ ইস্রােয়লী েলাকিটেক আঘাত করার
জনয্ েমািশ েসই িমশরীয়েক শািস্ত িদেলন এবং তােক এমন মার
িদেলন েয েস মেরই েগল৷ 25 িতিন মেন করেলন েয তঁার
স্বজাতীয় ভাইরা হয়েতা বুঝেব েয তােদর উদ্ধার করেত ঈশ্বরই তােক
পািঠেয়েছন, িকন্তু তারা তা বুঝল না৷

26 “পরিদন, দুজন ইস্রােয়লী যখন িনেজেদর মেধয্ মারামাির
করেছ, েসই সময় িতিন তােদর কােছ এেস তােদর মেধয্ িমলন
কের েদবার জনয্ বলেলন, �েদখ, েতামরা পরস্পর ভাই৷ তেব েকন
এেক অপেরর প্রিত দুবর্য্বহার করছ?� 27 িকন্তু অনয্ায়কারী েলাকিট
েমািশেক ধাক্কা েমের সিরেয় িদেয় বলল, �আমােদর িবচার করেত েক
েতামােক অিধকার িদেয়েছ? 28 গতকাল তুিম েযমন েসই িমশরীয়েক
খুন কেরিছেল, েতমিন িক আমােকও খুন করেত চাও?�✡ 29 একথা
শুেন েমািশ িমশর েথেক পািলেয় েগেলন; আর িমিদয়েন িবেদশীরূেপ
বাস করেত লাগেলন৷ েসখােন িতিন অপিরিচত আগন্তুেকর মেতা
িছেলন৷ েসখােন থাকার সময় েমািশর দুই েছেলর জন্ম হয়৷

30 “এর চিল্লশ বছর পের িতিন যখন সীনয় পবর্েতর কােছ
মরুপ্রান্তের িছেলন, েসখােন এক জ্বলন্ত েঝােপর আগুেনর িশখার
মেধয্ এক স্বগর্দূত তঁােক েদখা িদেলন৷ 31 এই েদেখ েমািশ আশ্চযর্য্
হেয় আেরা ভাল কের েদখবার জনয্ যখন কােছ েগেলন, তখন প্রভুর
এই রব শুনেলন, 32 �আিম েতামার িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, অব্রাহােমর,
ইসহােকর ও যােকােবর ঈশ্বর৷�✡ েমািশ ভেয় কঁাপেত লাগেলন,
ভালভােব তাকােতও সাহস করেলন না৷

33 “এরপর প্রভু তঁােক বলেলন, �েতামার পা েথেক চিট (জুেতা)
খুেল েফল, কারণ েযখােন তুিম দঁািড়েয় আছ, েসই জায়গা পিবত্র৷
✡ 7:28: উদৃ্ধিত যাত্রা 2:14 ✡ 7:32: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:6
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34 িমশেরআিমআমার েলাকেদর দুরবস্থা ভাল কেরই েদেখিছ, তােদর
আতর্ নাদ শুেনিছ, তাই আিম তােদর উদ্ধার করার জনয্ েনেম এেসিছ৷
েমািশ, তুিম এস, এখন আিম েতামােক িমশের পাঠাব৷�✡

35 “এই েমািশেকই ইস্রােয়লীয়রা চায় িন বেল বেলিছল, �েক
েতামােক আমােদর শাসক ও িবচারক বািনেয়েছ?� েমািশই েসই
বয্িক্ত যােক ঈশ্বর স্বগর্দূেতর মাধয্েম শাসনকতর্ া ও ত্রাণকতর্ ারূেপ
পািঠেয়িছেলন৷ েসই স্বগর্দূতেকই েমািশ জ্বলন্ত েঝােপর মেধয্
েরেখিছেলন৷ 36 এরপর েমািশ েলাকেদর িমশর েথেক বার কের
আনেলন৷ িতিন িমশের, েলািহত সাগের আর প্রান্তের চিল্লশ বছর ধের
বহু অেলৗিকক ও পরাক্রেমর কাজ কেরন৷

37 “েমািশই তঁার ইহুদী ভাইেদর বেলিছেলন, �ঈশ্বর েতামােদর মধয্
েথেক এক ভাববাদী িঠক করেবন, িতিন হেবন আমারই মেতা৷�✡
38 এই েমািশই প্রান্তের ইহুদীেদর সমােবেশ িছেলন৷ েয স্বগর্দূত সীনয়
পবর্েত তঁার সেঙ্গ কথা বেলিছেলন, িতিন তঁার সেঙ্গ ও আমােদর
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন৷ েমািশ ঈশ্বেরর কাছ েথেক জীবনদায়ী
আেদশ লাভ কের তঁার আজ্ঞা সকল আমােদর িদেয়িছেলন৷

39 “িকন্তু আমােদর িপতৃপুরুষরা তঁার কথা পালন করেত চান
িন, তার পিরবেতর্ তঁারা তঁােক অগ্রাহয্ কের িমশের িফের েযেত
েচেয়িছেলন৷ 40 আমােদর িপতৃপুরুষরা হােরাণেক বলেলন, �েমািশ
আমােদর িমশর েথেক বার কের এেনেছন, িকন্তু তার িক হল আমরা
িকছুই বুঝেত পারিছ না৷ তাই িকছু েদবতােদর গেড় েতাল, যারা
আমােদবআেগআেগ যােব ও পিরচািলত করেব৷�✡ 41তাই েলােকরা
বাছুেরর এক প্রিতমা গড়ল আর েসই প্রিতমার সামেন বিলদান উৎসগর্
করল৷ তারা তােদর হােত গড়া েসই েদবতােক িনেয় আনন্দ করেত
লাগল৷ 42 িকন্তু ঈশ্বর তােদর প্রিত িবমুখ হেলন, িতিন তােদর
আকােশর েসনা অথর্াৎ অলীক েদবতােদর পূজায় বাধা িদেলন না৷
ভাববাদীেদর পুস্তেক একথা েলখা আেছ:
✡ 7:34: উদৃ্ধিত যাত্রা 3:5-10 ✡ 7:37: উদৃ্ধিত িদ্ব. িব. 18:15 ✡ 7:40:
উদৃ্ধিত যাত্রা 32:1
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�েহ ইস্রােয়েলর েগাষ্ঠী, প্রান্তের চিল্লশ বছর ধের েতামরা েতা আমার
উেদ্দেশয্ পশুবিল ও ৈনেবদয্ উৎসগর্ কর িন;

43 েতামরা েমালক েদবতার পূজার তঁাবু,
িরফান েদবতার নক্ষেত্রর প্রিতমূির্ত বহন কেরিছেল৷

পূজা করবার জনয্ই েতামরা ঐসব েদবতার মূির্ত গেড়িছেল৷
তাই আিম েতামােদর বািবেলর ওপাের িনবর্াসেন পাঠাব৷�
আেমাষ 5:25-27

44“মরু এলাকায়আমােদর েসই িপতৃপুরুষেদর কােছই েসই পিবত্র
তঁাবু িছল৷ এই পিবত্র তঁাবু ৈতরী হেয়িছল েসই ধারায়, েযভােব নমুনা
েদিখেয় ঈশ্বর েমািশেক তা করেত বেলিছেলন৷ 45 পরবতীর্কােল
িযেহাশূয়আমােদর িপতৃপুরুষেদর পিরচািলত করেল তঁারা িভন্ন জািতর
েদশ দখলকরেলন৷আমােদর েলাকরা েসই েদেশ প্রেবশ করেল ঈশ্বর
েসখানকার েলাকেদর েসই েদশ েছেড় চেল েযেত বাধয্ করেলন৷
আমােদর েলাকরা এই নতুন েদেশ েগেল ঐ তঁাবুও সেঙ্গ িনেয় এেলন৷
িপতৃপুরুষেদর কাছ েথেক তঁারা এই তঁাবু েপেয়িছেলন৷ েসই তঁাবু রাজা
দায়ূেদর সময় পযর্ন্ত তঁােদর কােছ িছল৷ 46 দায়ূদ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত
িবেশষ অনুগ্রহ লাভ করেলন আর যােকােবর ঈশ্বেরর জনয্ এক গৃহ
িনমর্াণ করার অনুমিত চাইেলন৷ 47 িকন্তু দায়ূেদর েছেল শেলামন তঁার
জনয্ মিন্দর িনমর্াণ করেলন৷

48 “িকন্তু িযিন পরেমশ্বর িতিন কখনও মানুেষর হােত ৈতরী গৃেহ
বাস কেরন না৷ এ িবষেয় ভাববাদী বেলেছন:

�প্রভু বেলন,
49 স্বগর্ আমার িসংহাসন৷

পৃিথবী আমার পা রাখার জায়গা৷
তুিম আমার জনয্ িকরূপ গৃহ িনমর্াণ করেব?

আমার িবশ্রােমর স্থান েকাথায়!
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50আমার হাতই িক এই বস্তুগুিল িনমর্াণ কের িন!� ” িযশাইয়
66:1-2

51 আপনারা একগঁুেয় েলাক! ঈশ্বরেক আপনারা িনজ িনজ হৃদয়
সঁেপ েদন িন! আপনারা তঁার কথা শুনেত চান িন! আপনারা সব
সময় পিবত্র আত্মা যা বলেত চাইেছন তা প্রিতেরাধ কের এেসেছন৷
আপনােদর িপতৃপুরুষরা েযমন কেরিছেলন, আপনারাও তােদর
মেতাই করেছন৷ 52এমন েকান ভাববাদী িছেলন িক যােক আপনােদর
িপতৃপুরুষরা িনযর্াতন কেরন িন? েসই ধাির্মক বয্িক্তর আগমেণর কথা
যঁারা বহুপূেবর্ েঘাষণা কেরিছেলন আপনােদর িপতৃপুরুষরা তােদর খুন
কেরেছন; আরএখনআপনারা েসই ধাির্মকেক শত্রুর হােত সঁেপ িদেয়
হতয্া করেছন৷ 53আপনারা েমািশর িবিধ-বয্বস্থা েপেয়িছেলন, ঈশ্বরই
তঁার স্বগর্দূতেদর মাধয্েম তা িদেয়িছেলন, িকন্তু আপনারা তা পালন
কেরন িন!

িস্তফানেক হতয্া
54 ইহুদী েনতারা িস্তফােনর এইসব কথা শুেন প্রচণ্ড েরেগ েগল৷

িস্তফােনর প্রিত তারা িক্ষপ্ত হেয় উেঠ দঁােত দঁাত ঘষেত লাগল৷
55 িস্তফান পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় স্বেগর্র িদেক তাকােলন আর
েদখেলন ঈশ্বেরর মিহমা, েদখেলন যীশু ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয়
আেছন৷ 56 িতিন বলেলন, “েদখ! আিম েদখিছ স্বগর্ েখালা রেয়েছ;
আর মানবপুত্র ঈশ্বেরর ডানিদেক দঁািড়েয় আেছন!”

57তখন ইহুদী েনতারা েজাের িচৎকার কের উঠল, আর িনেজেদর
কােন হাত চাপা িদল৷ এরপর সবাই িমেল এক সেঙ্গ তঁার িদেক ছুেট
েগল৷ 58 তারা িস্তফানেক েমের েফলার জনয্ তঁােক টানেত টানেত
শহর েথেক বাইের িনেয় িগেয় পাথর মারেত লাগল৷ যারা িস্তফােনর
িবরুেদ্ধ িমথয্া সাক্ষয্ িদেত এেসিছল, তারা েশৗল নােম এক যুবেকর
পােয়র কােছ তােদর আলখাল্লা খুেল জমা রাখল৷ 59 তারা যখন
িস্তফানেক পাথর েমের চেলেছ তখন িতিন প্রাথর্না কের বলেলন, “প্রভু
যীশু আমার আত্মােক গ্রহণ কর!” 60 এরপর িতিন হঁাটু েগেড় বেস
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িচৎকার কের বলেলন, “প্রভু, এেদর িবরুেদ্ধ এই পাপ গনয্ কেরা
না!” এই বেল িতিন মৃতুয্েত ঢেল পড়েলন৷

8
1-3আর েশৗল িস্তফােনর হতয্ার অনুেমাদন কেরিছেলন৷

িবশ্বাসীেদর কষ্ট
কেয়কজন ধাির্মক েলাক এেস িস্তফানেক কবর িদেলন আর

িস্তফােনর জনয্ গভীর েশাক প্রকাশ করেলন৷ েসইিদন েথেক
েজরুশােলেমর মণ্ডলীর উপর ভীষণ িনযর্াতন শুরু হল৷ েপ্রিরতগণ
ছাড়া সবাই িযহূিদয়া ও শমিরয়া প্রেদেশর সব জায়গায় ছিড়েয়
পড়েলন৷ এিদেক েশৗল িবশ্বাসী সমােবশেক ধ্বংস করার জনয্ উেঠ
পেড় লাগেলন৷ বািড় বািড় ঢুেক িতিন স্ত্রী-পুরুষ িনির্বেশেষ সকলেক
টানেত টানেত িনেয় এেস কারাগাের ভরেলন৷ 4 িবশ্বাসীরা চািরিদেক
ছিড়েয় িছিটেয় েগল; আর তারা েযখােনই েগল েসখােনই সুসমাচার
প্রচার করেত লাগল৷

শমিরয়ায় িফিলেপর প্রচার
5 িফিলপ শমিরয়া শহের িগেয় েসখােন িতিন খ্রীেষ্টর সুসমাচার

প্রচার করেলন৷ 6 েলাকরা যখন িফিলেপর কথা শুনল এবং িতিন েয
সব অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা েদখল, তখন তঁার কথায় আেরা
মন িদল৷ 7 অশুিচ আত্মায় পাওয়া েলাকেদর মধয্ েথেক িচৎকার
করেত করেত েসইসব অশুিচ আত্মা বাইের েবিরেয় এল৷ অেনক
পক্ষাঘাতগ্রস্ত েলাক ও েখঁাড়া েলাক সুস্থ হল৷ 8 এর ফেল েসই শহের
মহা আনেন্দর সাড়া জাগল৷

9 েসই শহের িশেমান নােম একজন েলাক িছল৷ িফিলপ েসই শহের
আসার আেগ িশেমান বহুিদন ধের েসই শহের যাদুেখলা েদখাত৷
এইভােব েস শমিরয়ার েলাকেদর অবাক কের িদত৷ েস িনেজেক
একজন মহাপুরুষ বেল জািহর করত৷ 10 েছাট বড় সকেলই তার
কথা মন িদেয় শুনত৷ তারা বলত, “এই েলােকর মেধয্ ঈশ্বেরর েসই
শিক্ত আেছ যােক �মহাপরাক্রম� ও বলা চেল৷” 11 েলাকরা তার
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কথা শুনত কারণ দীঘর্ িদন ধের েস েলাকেদর যাদুমেন্ত্রর চমেক মুগ্ধ
কের েরেখিছল৷ 12 িকন্তু িফিলপ যখন তােদর ঈশ্বেরর সুসমাচার, তঁার
রাজয্ ও যীশু খ্রীেষ্টর নােমর িবষয় জানােলন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকেল
িফিলপেক িবশ্বাস কের বািপ্তস্ম িনল৷ 13আর িশেমান িনেজও িবশ্বাস
করল ও বািপ্তস্ম িনল৷ বাপ্তাইজ হওয়ার পর েস িফিলেপর কােছ কােছ
থাকেত লাগল, আর িফিলেপর দ্বারা অেনক অেলৗিকক কাজ ও নানা
পরাক্রম কাজ হেচ্ছ েদেখ আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷

14 েপ্রিরতরা তখনও েজরুশােলেম িছেলন৷ তঁারা শুনেত েপেলন
েয শমিরয়ায় েলাকরা ঈশ্বেরর বাকয্ গ্রহণ কেরেছ, তখন তঁারা িপতর
ও েযাহনেক েসখােন পাঠােলন৷ 15 িপতর ও েযাহন এেস শমিরয়ায়
খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর জনয্ প্রাথর্না করেলন েযন তারা পিবত্র আত্মা লাভ
কের; 16কারণ এই েলােকরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর নােম বাপ্তাইজ হেলও
তখনও পযর্ন্ত তােদর কােরার ওপর পিবত্র আত্মা অবতরণ কেরন িন৷
17 এইজনয্ িপতর ও েযাহন প্রাথর্না করেলন; আর েসই দুই েপ্রিরত,
েলাকেদর মাথায় হাত রাখেল তারা পিবত্র আত্মা লাভ করল৷

18 িশেমান যখন েদখল েয, েপ্রিরতেদর হাত রাখার মাধয্েম পিবত্র
আত্মা লাভ হেচ্ছ, তখন েস টাকা এেন তােদর বলল, 19 “আমােকও
এই ক্ষমতা িদন েযন আিম যার ওপর আমার দুহাত রাখব, েস এই
পিবত্র আত্মা পায়৷”

20 িপতর িশেমানেক বলেলন, “তুিম ও েতামার টাকা িচরকােলর
মত ধ্বংস হেয় যাক্! ঈশ্বেরর দান তুিম টাকা িদেয় িকনেব বেল
েভেবছ? 21 এই িবষেয় আমােদর সেঙ্গ েতামার েকান অিধকার বা
অংশ েনই, কারণ ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত েতামার অন্তর েমােটই সরল নয়৷
22 তাই তুিম এই মন্দ িচন্তা েথেক েতামার মন-িফরাও! আর প্রভুর
কােছ প্রাথর্না কর, হয়েতা েতামার মেনর এই মন্দিচন্তার জনয্ ক্ষমা
েপেলও েপেত পার৷ 23 কারণ আিম েদখিছ েতামার মেধয্ খুব ঈষর্া
আেছ আর তুিম পােপর কােছ বন্দী৷”

24 তখন িশেমান বলল, “আপনারাই আমার জনয্ প্রভুর কােছ
প্রাথর্না করুন, েযন আপনারা যা বলেলন তার িকছুই আমার না হয়!”
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25 েপ্রিরতরা যীশুর িবষেয় যা জানেতন, েস সম্বেন্ধ সাক্ষয্ িদেয়
ও প্রভুর বাতর্ া প্রচার কের েজরুশােলেম িফের চলেলন, যাবার পেথ
তঁারা শমিরয়ার িবিভন্ন গ্রােম সুসমাচার প্রচার করেলন৷

িফিলপ ইিথওিপয়ার একজন েলাকেক িশক্ষা িদেলন
26প্রভুর এক দূত িফিলপেক বলেলন, “প্রস্তুত হও, দিক্ষেণ েয পথ

েজরুশােলম েথেক ঘসার িদেক েনেম েগেছ, েসই পথ ধের েনেম
যাও৷”

27তখন িফিলপ প্রস্তুত হেয় েসই পথ ধের রওনা িদেলন এবং েসই
পেথ একজন ইিথওিপয়ানেক েদখেত েপেলন, িতিন নপুংসক৷ িতিন
ইিথওিপয়ার কান্দািক রাণীর েকাষাধয্ক্ষ িছেলন৷ ইিন েজরুশােলেম
উপাসনা করেত িগেয়িছেলন৷ 28 েফরার পেথ িতিন তঁার রেথ বেস
ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তক েথেক পড়িছেলন৷

29 তখন পিবত্র আত্মা িফিলপেক বলেলন, “ঐ রেথর কােছ যাও,
তঁার সঙ্গ ধর!” 30 িফিলপ েদৗেড় রেথর কােছ িগেয় শুনেলন, েসই
েকাষাধয্ক্ষ ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তক েথেক পড়েছন৷ িফিলপ িজেজ্ঞস
করেলন, “আপিন যা পড়েছন তা িক বুঝেত পারেছন?”

31 িতিন বলেলন, “িক কের বুঝব যিদ বুিঝেয় েদওয়ার েকউ না
থােক?” আর িতিন িফিলপেক রেথ উেঠ এেস তার কােছ বসেত
বলেলন৷ 32 শােস্ত্রর েয অংশিট িতিন পাঠ করিছেলন তা হল:

“হত হবার জনয্ েমেষর মেতা তঁােক িনেয় যাওয়া হল৷
েলাম ছঁাটাইকারীেদর সামেন েভড়া েযমন মুখ বুেজ থােক,

েতমিন িতিন মুখ েখােলন িন৷
33 তঁার হীন অবস্থায়, তঁার নয্ায় অিধকার েথেক তঁােক বিঞ্চত করা

হল৷
েকউ আর কখনও তঁার বংশধরেদর কথা বলেব না,

কারণ পৃিথবীেত তঁার জীবন সমাপ্ত হল৷” িযশাইয় 53:7-8
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34 েসই েকাষাধয্ক্ষ িফিলপেক বলেলন, “অনুগ্রহ কের বলুন,
ভাববাদী কার িবষেয় এই কথা বলেছন? িতিন িক তঁার িনেজর িবষেয়
বলেছন, অথবা অনয্ কােরা িবষেয়?” 35 তখন িফিলপ শােস্ত্রর েসই
অংশ েথেক শুরু কের যীশুর িবষেয় সুসমাচার তঁােক জানােলন৷

36 তঁারা রাস্তা িদেয় েযেত েযেত জলাশেয়র কােছ এেস হািজর
হেল েসই নপুংসক বলেলন, “েদখুন! এখােন জল আেছ! বাপ্তাইজ
হেতআমার বাধা েকাথায়?” 37 * 38 িতিন রথ থামােত হুকুম করেলন,
আর িফিলপ ও নপুংসক উভেয় জেল নামেলন৷ িফিলপ তঁােক বািপ্তস্ম
িদেলন৷ 39 তঁারা যখন জেলর মধয্ েথেক উঠেলন, তখন প্রভুর আত্মা
িফিলপেক সিরেয় িনেয় েগেলন, েসই েকাষাধয্ক্ষ তােক আর েদখেত
েপেলন না; িকন্তু আনন্দ করেত করেত তঁার পেথ এিগেয় চলেলন৷
40 িফিলপ িনেজেক অসেদােদ েদখেত েপেলন আর িতিন ৈকসিরয়ার
পেথ রওনা হেয় যাত্রা পেথ সব নগের সুসমাচার প্রচার করেলন৷

9
েশৗেলর মন পিরবতর্ ন

1 এিদেক েশৗল েজরুশােলেম যীশুর অনুগামীেদর তখনও হতয্ার
হুমিক িদিচ্ছেলন৷ িতিন মহাযাজেকর কােছ েগেলন৷ 2 দেম্মশকস্থ
সমাজ-গৃেহ ইহুদীেদর েদবার জনয্ মহাযাজেকর কােছ িচিঠগুিল
চাইেলন, েযন স্ত্রী েহাক্ বা পুরুষ েহাক্, খ্রীেষ্টর অনুগামী এমন েকান
েলাকেক েপেলই েগ্রপ্তার কের েজরুশােলেম িনেয় আসেত পােরন৷

3 তাই েশৗল দেম্মশেক রওনা হেয় েগেলন৷ েযেত েযেত িতিন
যখন দেম্মশেকর কাছাকািছ এেলন, েসই সময় হঠাৎ আকাশ েথেক
এক উজ্জ্বলআেলা তঁার চািরিদেক চমেক উঠল৷ 4 িতিন মািটেত পেড়
েগেলন এবং এক রব শুনেত েপেলন, েসই রব তঁােক বলেছ, “েশৗল,
েশৗল! েকন তুিম আমােক এত কষ্ট িদচ্ছ?”

* 8:37: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 37 যুক্ত করা হেয়েছ: “িফিলপ উত্তর িদেলন,
�যিদ তুিম েতামার হৃদয় িদেয় িবশ্বাস কর তেব হেত পাের৷� েকাষাধয্ক্ষ বলল, �আিম িবশ্বাস
কির েয যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বেরর পুত্র৷� ”
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5 েশৗল বলেলন, “প্রভু আপিন েক?”
িতিন বলেলন, “আিম যীশু; তুিম যার ক্ষিত করার েচষ্টা করছ৷

6 ওঠ, ঐ শহের যাও আর েতামায় িক করেত হেব তা েতামায় বলা
হেব৷”

7 েয সব পুরুষ তঁার সেঙ্গ যািচ্ছল তারা িনবর্াক হেয় দঁািড়েয় রইল৷
তারা েসই রব শুনেত েপল, িকন্তু কাউেক েদখেত েপল না৷ 8 েশৗল
মািট েথেক উঠেলন, িকন্তু িতিন যখন েচাখ খুলেলন তখন িকছুই
েদখেত েপেলন না৷ তাই তারা তােক হাত ধের দেম্মশেক িনেয় েগল৷
9 িতন িদন িতিন সমূ্পণর্ অন্ধ অবস্থায় রইেলন, েসই সময় িতিন অন্ন
জল িকছুই মুেখ তুলেলন না৷

10 দেম্মশেক অনিনয় নােম একজন খ্রীেষ্টর অনুগামী িছেলন৷ এক
দশর্েনর মাধয্েম প্রভু তঁােক বলেলন, “অনিনয়!”
িতিন বলেলন, “প্রভু, এই েতা আিম৷”
11 প্রভু তােক বলেলন, “ওঠ, আর �সরল� নােম রাস্তায় যাও৷

েসখােন িযহূদার বাড়ীর েখঁাজ কর৷ েসখােন তাষর্ েথেক এেসেছ েশৗল
বেল একজন েলাক, তার েখঁাজ কর, কারণ েস প্রাথর্না করেছ৷ 12তার
এই দশর্নলাভ হেয়েছ েয অনিনয় নােম একজন েলাক এেস তার ওপর
হাত রাখােত েস আবার তার দৃষ্টিশিক্ত িফের েপেয়েছ৷”

13 অনিনয় বলেলন, “প্রভু, আিম অেনক েলােকর কােছ এই
েলােকর িবষেয় শুেনিছ৷ েজরুশােলেম আপনার পিবত্র েলাকেদর
প্রিত েস েয সব জঘনয্ কাজ কেরেছ তাও আিম শুেনিছ৷ 14 আর
এখােন যত েলাকআপনােক িবশ্বাস কের,* তােদর েগ্রপ্তার কের িনেয়
যাবার জনয্ েস প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক িবেশষ পেরায়ানা িনেয়
এেসেছ৷”

15 িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, “তুিম যাও, কারণ অইহুদীেদর কােছ,
রাজােদর ও ইস্রােয়লীয়েদর কােছ আমার নাম িনেয় যাবার জনয্ আিম
তােক মেনানীত কেরিছ৷ 16আমার নােমর জনয্ তােক কত দুঃখেভাগ
করেত হেব, আিম িনেজ তােক তা েদিখেয় েদব৷”
* 9:14: আপনােক িবশ্বাস কের আক্ষিরক অেথর্, “আপনার নােম ডােক৷”
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17 তখন অনিনয় িযহূদার বািড়েত েগেলন৷ িতিন েশৗেলর ওপর
দুহাত েরেখ বলেলন, “ভাই েশৗল, প্রভু যীশু আমােক েতামার কােছ
পািঠেয়েছন৷ এখােন আসার পেথ েতামায় িতিন দশর্ন িদেয়িছেলন৷
যীশু েতামার কােছ আমােক পাঠােলন, েযন তুিম আবার েদখেত
পাও আর পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেত পার৷” 18 সেঙ্গ সেঙ্গ তঁার েচাখ
েথেক মােছর আঁেশর মত একটা িকছু খেস পড়ল, আর েশৗল আবার
েদখেত েপেলন৷ পের িতিন উেঠ িগেয় বািপ্তস্ম িনেলন৷ 19 এরপর
িকছু খাওয়া-দাওয়া কের সবল হেলন৷

দেম্মশেক েশৗেলর প্রচার কাযর্য্
িতিন িকছুিদন দেম্মেশেক অনুগামীেদর সেঙ্গ থাকেলন৷ 20 এরপর

িতিন সরাসির সমাজ-গৃেহ িগেয় যীশুর কথা প্রচার করেত লাগেলন৷
িতিন বলেলন, “এই যীশুই হেচ্ছন ঈশ্বেরর পুত্র৷”

21 তার কথা শুেন সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ তারা বলল, “এিক,
েসই েলাক নয় েয েজরুশােলেম যঁারা যীশুর নােম িবশ্বাস করত
তােদর ধ্বংস করত? আর এখােন েস যীশুর অনুগামীেদর েগ্রপ্তার
কের প্রধান যাজেকর কােছ িনেয় যাবার জনয্ িক আেস িন?”

22 িকন্তু েশৗল ক্রমাগত শিক্তশালী হেয় উঠেলন, আর দেম্মশেক
েয সব ইহুদী বাস করত, েশৗল তেকর্ তােদর নীরব কের িদেলন, িতিন
প্রমাণ িদেত থাকেলন েয যীশুই খ্রীষ্ট৷

েশৗল ইহুদীেদর েথেক মুক্ত
23 েবশ িকছু িদন পর ইহুদীরা েশৗলেক হতয্া করার চক্রান্ত করেত

লাগল৷ 24 িকন্তু েশৗল তােদর চক্রান্ত জানেত পারেলন৷ ইহুদীরা তােক
হতয্া করার জনয্ শহেরর প্রধান ফটকগুিলর ওপর িদন রাত নজর
রাখেত লাগল৷ 25 িকন্তু যঁারা েশৗেলর কাছ েথেক িশক্ষা েপেয়িছল,
তারা েশৗলেক শহর তয্াগ করেত সাহাযয্ করল৷ তারা েশৗলেক একটা
ঝুিড়েত েরেখ শহেরর প্রাচীেরর এক গতর্ িদেয় ঝুিড়শুদ্ধ েশৗলেক
বাইের নািমেয় িদল৷

েজরুশােলেম েশৗল
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26 এরপর েশৗল েজরুশােলেম েগেলন৷ েসখােন িতিন যীশুর
অনুগামীেদর সেঙ্গ েযাগ িদেত েচষ্টা করেলন; িকন্তু তঁারা সকেল তঁােক
ভয় করেলন৷ তঁারা িবশ্বাস করেত চাইেলন না েয িতিন সিতয্কার যীশুর
অনুগামী হেয়েছন৷ 27 িকন্তু বাণর্বা েশৗলেক গ্রহণ কের তঁােক িনেয়
েপ্রিরতেদর কােছ েগেলন৷ দেম্মশেকর পেথ েশৗল িকভােব যীশুর
েদখা েপেয়েছন ও প্রভু যীশু েয তঁার সেঙ্গ কথা বেলেছনআর িকভােব
িতিন দেম্মশেক সাহেসর সেঙ্গ যীশুর নাম প্রচার কেরেছন, েসসব কথা
তােদর সিবস্তাের জানােলন৷

28 েশৗল খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর সেঙ্গ েজরুশােলেম থাকেতন, িতিন
েসখােন সব জায়গায় িগেয় সাহেসর সেঙ্গ প্রভুর নাম প্রচার করেতন৷
29 িতিন গ্রীকভাষী ইহুদীেদর সেঙ্গ তকর্ কেরিছেলন বেল তারা তঁােক
হতয্া করার েচষ্টা করেত লাগল৷ 30 ভাইরা েস কথা জানেত েপের
তঁােক ৈকসিরয়ােত িনেয় েগেলন ও েসখান েথেক তােষর্ পািঠেয়
িদেলন৷

31 েসই সময় িযহূিদয়া, গালীল ও শমিরয়ায় িবশ্বাসী মণ্ডলীগুিলেত
শািন্ত িবরাজ করিছল৷ িবশ্বাসীরা প্রভুর ভেয় জীবনযাপন করত ও
পিবত্র আত্মায় উৎসািহত হত; এর ফেল দলিট শিক্তশালী হেয় উঠল
এবং ক্রেম ক্রেম সংখয্ায় বৃিদ্ধলাভ করেত লাগল৷

যােফােত িপতর
32 িপতর েজরুশােলেমর আেশ পােশ িবিভন্ন শহের ভ্রমণ করেত

করেত লুদ্দার খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর কােছ এেলন৷ 33 লুদ্দায় িতিন ঐিনয়
নােম একজন পঙু্গ েলােকর েদখা পান; েস আট বছর ধের পক্ষাঘােত
শযয্াশায়ী িছল৷ 34 িপতর তােক বলেলন, “ঐিনয় যীশু েতামায় সুস্থ
কেরেছন, তুিম ওঠ, িবছানা গুিটেয় নাও৷ তুিম িনেজই তা পারেব৷”
সেঙ্গ সেঙ্গ ঐিনয় উেঠ দঁাড়াল৷ 35তখন লুদ্দা ও শােরােণর সব েলাক
তােক েদেখ প্রভুর প্রিত িফরল ও িবশ্বাসী হল৷

36 যােফােত টািবথা বা দকর্ া যার অথর্ “হিরণী” নােম এক িশষয্
িছেলন৷ িতিন সব সময় েলােকর উপকার করেতন, িবেশষ কের
গরীবেদর সাহাযয্ করেতন৷ 37 িপতর যখন লুদ্দায় িছেলন টািবথা
অসুস্থ হেয় মারা যান; তাই তারা তার েদহ স্নান কিরেয় ওপেরর



েপ্রিরত 9:38 xxxiii েপ্রিরত 10:4

ঘের শুইেয় রাখল৷ 38 লুদ্দা যােফার কাছাকািছ িছল৷ অনুগামীরা যখন
শুনেলন েয িপতর লুদ্দায়আেছন, তখন তারা দুজন েলাকেক েসখােন
পািঠেয় অনুেরাধ করল, “েযন িপতর তাড়াতািড় কের একবার তােদর
ওখােন আেসন!”

39 তখন িপতর প্রস্তুত হেয় তােদর সেঙ্গ চলেলন৷ িতিন েসখােন
হািজর হেল তারা তঁােক ওপেরর েসই ঘের িনেয় েগল; আর িবধবারা
সকেল তঁার চারিদেক দঁািড়েয় কঁাদেত লাগল, দকর্ া জীিবত অবস্থায়
তােদর সেঙ্গ থাকবার সমেয় েযসব েপাশাকগুিল ৈতরী কেরিছেলন
তা েদখােত লাগল৷ 40 িপতর সকলেক ঘেরর বাইের বার কের িদেয়
হঁাটু েগেড় প্রাথর্না করেলন৷ তারপর েসই েদেহর িদেক িফের িতিন
বলেলন, “টািবথা, ওঠ!” তােত িতিন েচাখ খুলেলন ও িপতরেক
েদেখ উেঠ বসেলন৷ 41তখন িপতর হাত বািড়েয় তঁােক উেঠ দঁাড়ােত
সাহাযয্ করেলন৷ এরপর িতিন িবশ্বাসীেদর ও েসই িবধবােদর েডেক
তঁােক জীিবত েদখােলন৷

42 এই কথা যােফার সবর্ত্র ছিড়েয় পড়ল আর অেনক েলাক প্রভুর
ওপর িবশ্বাস করল৷ 43 িপতর যােফােত িশেমান নােম এক চামড়া
বয্বসায়ীর ঘের অেনক িদন রইেলন৷

10
িপতর ও কণীর্িলয়াস

1 ৈকসিরয়ায় কণীর্িলয়াস নােম একজন েলাক িছেলন; ইিন িছেলন
ইতালীয় বািহনীর একজন েসনাপিত৷ 2 িতিন িছেলন ঈশ্বর ভক্ত, তঁার
গৃহস্থ সমস্ত পিরজন সতয্ময় ঈশ্বেরর উপাসনা করত৷ িতিন ইহুদীেদর
মেধয্ গরীব দুঃখীেদর অথর্ িদেতনআর সবসময়ই ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
জানােতন৷ 3 একিদন প্রায় িতনেটর সময় এক দশর্েনর মাধয্েম িতিন
স্পষ্ট েদখেত েপেলন েয ঈশ্বেরর এক দূত তঁার কােছ এেস বলেছন,
“কণীর্িলয়াস!”

4কণীর্িলয়াস স্বগর্দূেতর িদেক েচেয় ভয় েপেয় বলেলন, “মহাশয়,
আপিন িক চান?”
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েসই স্বগর্দূত তঁােক বলেলন, “কণীর্িলয় েতামার প্রাথর্না ঈশ্বর
শুেনেছন; গরীবেদর তুিম েয সাহাযয্ কর, তা িতিন েদেখেছন৷ ঈশ্বর
েতামায় স্মরণ কেরেছন৷ 5 তুিম যােফা শহের েলাকেদর পাঠাও,
েসখােন িশেমান নােম একজন েলাক আেছ, যার অপর নাম িপতর;
েতামার েলাকরা েসখােন িগেয় তােক এখােন িনেয় আসুক৷ 6 েস
চামড়ার বয্বসায়ী িশেমােনর বািড়েত আেছ, েসই বািড় সমুেদ্রর
ধাের৷” 7 স্বগর্দূত কথা বেল চেল েগেল পের কণীর্িলয়াস দুজন
কমর্চারীেক ও একজন ৈসিনকেক েডেক পাঠােলন৷ ঈশ্বরভক্ত এই
ৈসিনকিট কােজ সাহাযয্ করার বয্াপাের সব সময়ই কণীর্িলয়ােসর
কােছ কােছ থাকত৷ 8 এই িতন বয্িক্তর কােছ কণীর্িলয়াস সব িকছু
বুিঝেয় তােদর যােফােত পাঠােলন৷

9 পেরর িদন তারা যখন যােফার কাছাকািছ েপৗছঁেলা৷ েসই সমেয়
িপতর প্রাথর্না করার জনয্ ছােদর উপর উেঠ িছেলন৷ েবলা তখন
ভর দুপুর৷ 10 িপতেরর িখেদ েপল এবং িতিন েখেত চাইেলন৷ নীেচ
েলাকরা তখন িপতেরর জনয্ খাবার প্রস্তুত করেছ, এমন সময় িতিন
আিবষ্ট হেলন৷ 11 িতিন েদখেলনআকাশ মুক্ত হেয়েছআর একটা িকছু
েনেম আসেছ৷ েসটা েদখেত একটা বড় চাদেরর মত, তার চারেট খঁুট
ধের েকউ েযন তা মািটেত নািমেয় িদেচ্ছ৷ 12 তার মেধয্ পৃিথবীর সব
রকেমর পশু ও সরীসৃপ এবং আকােশর নানা রকেমর পক্ষী রেয়েছ৷
13 এরপর েসই রব িপতরেক বলল, “িপতর ওঠ, এেদর মার এবং
খাও৷”

14 িপতর বলেলন, “প্রভু কখনই না! কারণ আিম কখনও েকান
অশুদ্ধ বা অপিবত্র িকছু খাই িন৷”

15 তখন আবার এই রব েশানা েগল, “ঈশ্বর যা শুদ্ধ কেরেছন তা
তুিম �অশুদ্ধ� েবােলা না!” 16এইভােব িতন বার ঘেট যাবার পর েসই
চাদরিট আকােশ তুেল েনওয়া হল৷ 17 িপতর েয দশর্ন েপেয়িছেলন
তার অথর্ িক হেত পাের তা যখন িতিন মেন মেন িচন্তা করেছন,
েসই সময় কণীর্িলয়ােসর পাঠােনা ঐ েলােকরা িশেমােনর বািড়র

েখঁাজ করেত করেত বািড়র ফটেক এেস হািজর হল৷ 18তারা িজেজ্ঞস
করল, “িশেমান যঁার অপর নাম িপতর িতিন িক এ বািড়েত রেয়েছন?”
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19 িপতর তখনও েসই দশর্েনর িবষেয় িচন্তা করেছন, তখন আত্মা
তঁােক বলেলন, “েদখ! িতন জন েলাক েতামার েখঁাজ করেছ৷ 20 তুিম
উেঠ নীেচ যাও, িবনা িদ্বধায় তােদর সেঙ্গ যাও, কারণ আিমই তােদর
পািঠেয়িছ৷” 21 তখন িপতর নীেচ িগেয় েসই েলাকেদর বলেলন,
“েদখুন, আপনারা যােক খঁুজেছন, আিমই েসই েলাক৷ আপনারা
এখােন েকন এেসেছন?”

22 তারা বলল, “আমরা েসনাপিত কণীর্িলয়ােসর কাছ েথেক
এেসিছ৷ িতিন একজন ধাির্মক েলাক, িতিন ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন৷
ইহুদীেদর কােছও িতিন শ্রদ্ধার পাত্র৷ স্বগর্দূত কণীর্িলয়াসেক িনেদর্ শ
িদেয়েছন েযন আপনােক তঁার বাড়ীেত আসেত আমন্ত্রণ েদওয়া হয়৷
আপিন িক বলেবন তা েযন িতিন শুনেত পান৷” 23তখন িপতর তােদর
েভতের িনেয় িগেয় রাতটা তঁার ওখােন থাকার বয্বস্থা করেলন৷
পর িদন িপতর প্রস্তুত হেয় েসই েলাকেদর সেঙ্গ রওনা হেয় েগেলন৷

যােফা েথেক কেয়কজন িবশ্বাসী ভাইও িপতেরর সেঙ্গ েগেলন৷
24 পেরর িদন তঁারা ৈকসিরয়া শহের এেলন৷ কণীর্িলয়াস তঁােদর জনয্
অেপক্ষা করিছেলন, িতিন তঁার আত্মীয় ও ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর তঁার বািড়েত
েডেকিছেলন৷

25 িপতর যখন েভতের েগেলন তখন কণীর্িলয়াস এেস তঁার সেঙ্গ
সাক্ষাৎ করেলন; আর উপুড় হেয় পেড় িপতরেক প্রণাম জানােলন৷
26 িকন্তু িপতর তঁােক বলেলন, “আহা, িক করেছন, উঠুন! আিম েতা
একজন সামানয্ মানুষ মাত্র৷” 27 িপতর তঁার সেঙ্গ কথা বলেত বলেত
েভতের িগেয় েদখেলন, েসখােন বহুেলাক এেস জেড়া হেয়েছ৷

28 িপতর তঁােদর বলেলন, “আপনারা জােনন, অনয্ জােতর
েলােকর সেঙ্গ েমলােমশা করা বা তােদর বািড় যাওয়া ইহুদীেদর পেক্ষ
িবিধ-সম্মত কাজ নয়; িকন্তু ঈশ্বর আমােক েদিখেয় িদেয়েছন েয,
েকান মানুষেক �অশুিচ� বা �অপিবত্র� বলা িঠক নয়৷ 29তাইআমােক
েডেক পাঠান হল, আরআিম িবনা আপিত্তেত চেল এলাম৷ এখনআিম
জানেত চাই আপনারা িক কারেণ আমায় েডেক পািঠেয়েছন৷”

30কণীর্িলয়াস বলেলন, “চারিদনআেগ এই সময়আিমআমার ঘের
বেস প্রাথর্না করিছলাম েবলা তখন প্রায় িতনেট, েসই সময় হঠাৎ এক
বয্িক্তআমার সামেন এেস দঁাড়ােলন, তঁার গােয় িছল উজ্জ্বল েপাশাক৷
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31 িতিন বলেলন, �কণীর্িলয়াস েতামার প্রাথর্না গ্রাহয্ হেয়েছ, আর তুিম
গরীব দুঃখীেদর েয সাহাযয্ কর তা-ও ঈশ্বর েদেখেছন৷ ঈশ্বর েতামােক
স্মরণ কেরেছন; 32তাই তুিম যােফায় িকছু েলাক পাঠাও এবং িশেমান
যােক িপতর বেল তােক এখােন িনেয় এস৷ সমুেদ্রর ধাের িশেমান নােম
েয চামড়ার বয্বসায়ী আেছ, েস তার বািড়েত আেছ৷� 33 তাই আিম
সেঙ্গ সেঙ্গ আপনার কােছ েলাক পাঠালাম; আর আপিন বড় অনুগ্রহ
কের এখােন এেসেছন৷ এখন আমরা সকেল এখােন ঈশ্বেরর সামেন
আিছ; প্রভু আপনােক েয সব কথা বলেত আেদশ কেরেছন আমরা
সকেল তা শুনব৷”

কণীর্িলয়ােসর বািড়েত িপতেরর কথা
34 তখন িপতর বলেত শুরু করেলন, “এখন আিম সিতয্ সিতয্ই

বুঝেত েপেরিছ েয ঈশ্বর কারও প্রিত পক্ষপািতত্ব কেরন না৷ 35প্রেতয্ক
জািতর মেধয্ েয েকউ ঈশ্বেরর উপাসনা কের ও নয্ায় কাজকের, ঈশ্বর
এমন েলাকেদর গ্রহণ কেরন৷ 36 িতিন ইস্রােয়েলর েলাকেদর কােছ
তঁার সুসমাচার পািঠেয়িছেলন৷ িতিন েসই সুসমাচাের জানােলন েয
যীশু খ্রীেষ্টর মাধয্েমই শািন্ত লাভ হয়৷ িতিন সকেলরই প্রভু!

37 “সমগ্র িযহূদােত িক ঘেটিছল েস সব কথা আপনারা শুেনেছন৷
েযাহন বাপ্তাইজক েলােকেদর কােছ বািপ্তেস্মর কথা প্রচার করার পর
গালীেল এই ঘটনাগুিল শুরু হয়৷ 38আপনারা েসই নাসরতীয় যীশুর
িবষেয় শুেনেছন, শুেনেছন ঈশ্বর িকভােব তঁােক পিবত্র আত্মায় ও
পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক কেরিছেলন৷ যীশু সবর্ত্র মানুেষর মঙ্গল
কের েবড়ােতন, আর যারা িদয়াবেলর কবেল পড়ত তােদর িতিন মুক্ত
করেতন, কারণ ঈশ্বর তঁার সেঙ্গ িছেলন৷

39 “িযহূদা ও েজরুশােলেম যীশু যা িকছু কেরেছন, আমরা তা
স্বচেক্ষ েদেখিছ, আমরা তার সাক্ষী৷ তারা তঁােক কােঠর ৈতরী এক
কু্রেশ ঝুিলেয় হতয্া কেরেছ; 40 িকন্তু ঈশ্বর তঁােক মৃতুয্র িতন িদেনর
মাথায় জীিবত কেরেছন৷ ঈশ্বর েলাকেদর কােছ যীশুেক জীিবতরূেপ
েদখােলন৷ 41 িকন্তু িতিন সবাইেক েদখা েদন িন৷ ঈশ্বর পূেবর্ই
সাক্ষীরূেপ যােদর মেনানীত কেরিছেলন, েকবল তারাই তঁােক েদখেত
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েপেয়িছেলন, আমরাই েসইসব সাক্ষী! মৃতেদর মধয্ েথেক জীিবত
হবার পর আমরা যীশুর সেঙ্গ পান-আহার কেরিছ;

42 “আর িতিন আমােদর আেদশ িদেলন, েযন আমরা েলাকেদর
মােঝ প্রচার কির আর সাক্ষয্ িদই েয িতিনই েসই বয্িক্ত, যােক ঈশ্বর
সমস্ত জীিবত ও মৃত সকেলর িবচারকতর্ া কের মেনানীত কেরেছন৷
43 েয েকউ যীশুেক িবশ্বাস করেব, েস পােপর ক্ষমা পােব৷ যীশুর
নােম ঈশ্বর েসইসব েলাকেদর পাপ ক্ষমা করেবন৷ সমস্ত ভাববাদী বেল
েগেছন েয এ সতয্৷”

অইহুদীেদর কােছ পিবত্র আত্মা এেলন
44 িপতর যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন যারা েসখােন েসইসব

কথা শুনিছল, তােদর সকেলর ওপর পিবত্র আত্মা েনেম এেলন৷
45 ইহুদী সম্প্রদায় েথেক েয খ্রীষ্ট িবশ্বাসীরা িপতেরর সেঙ্গ েসখােন
এেসিছেলন তঁারা সকেল আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন, কারণ অইহুদীেদর
ওপরও পিবত্র আত্মার দান েনেম এল৷ 46 কারণ তঁারা ওেদর নানা
ভাষায় কথা বলেত ও ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত শুনেলন৷ 47 তখন
িপতর বলেলন, “েকউ িক এই েলাকেদর জেল বাপ্তাইজ করেত
অস্বীকার করেত পাের? আমরা েযমন পিবত্র আত্মা েপেয়িছ তারাও
েতা েতমিন েপেয়েছ!” 48 তখন িতিন যীশু খ্রীেষ্টর নােম কণীর্িলয়াস,
তার পিরবােরর েলাকেদর ও তােদর বনু্ধেদর জেল বািপ্তস্ম গ্রহণ
করেত আেদশ করেলন৷ এরপর তঁারা িপতরেক তঁােদর সেঙ্গ িকছু
িদন থাকেত অনুেরাধ করেলন৷

11
িপতর েজরুশােলেম িফরেলন

1 িযহূিদয়ার েপ্রিরতরা এবং িবশ্বাসী ভাইরা শুনেত েপেলন েয
অইহুদীরাও ঈশ্বেরর িশক্ষা গ্রহণ কেরেছ৷ 2 িপতর যখন েজরুশােলেম
এেলন, তখন িকছু ইহুদী সম্প্রদােয়র খ্রীষ্ট িবশ্বাসী তঁার সমােলাচনা
করেত লাগল৷ 3 তারা বলল, “েদখ, তুিম যারা ইহুদী নয় এবং যােদর
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সুন্নত হয় িন তােদর ঘের িগেয়িছেল, এমনিক েসখােন খাওয়া-দাওয়া
কেরিছেল!”

4 তখন িপতর তােদর আেগর সব ঘটনা িবস্তািরতভােব জািনেয়
বলেলন, 5 “আিম যােফা শহের প্রাথর্না করিছলাম, েসই সময় ভাবািবষ্ট
অবস্থায় এক দশর্ন েপলাম৷ আিম েদখলাম, একটা বড় চাদেরর মত
িকছু, তার চারিট খঁুট ধের আকাশ েথেক নািমেয় েদওয়া হেয়েছ৷ তা
আমার কােছ এেল 6আিম ভােলাভােব লক্ষয্ কের েদখলাম তার মেধয্
ভূচর গৃহপািলত পশু, সকল িহংস্র বনয্ জন্তু, সরীসৃপ ও আকােশর
পািখরা আেছ৷ 7তখনআিম এক রব শুনেত েপলাম যা আমায় বলেছ,
�িপতর ওঠ, এেদর েমের খাও!�

8 “িকন্তু আিম বললাম, �না, প্রভু এ হেত পাের না! কারণ অপিবত্র
অশুদ্ধ েকান িকছু কখনও আিম খাই না!�

9 “আকাশ েথেক েসই রব িদ্বতীয় বার েভেস এল, �ঈশ্বর যা শুদ্ধ
কেরেছন তুিম তা অপিবত্র বেলা না৷�

10 “এইভােব িতনবার েসই রব েশানা েগল, পের েস সব আবার
আকােশ েটেন তুেল েনওয়া হল, 11 আর আিম েযখােন িছলাম
েসই বািড়েত তখনই িতন জন েলাক এল৷ তােদর ৈকসিরয়া েথেক
আমার কােছ পাঠােনা হেয়িছল; 12 আর আত্মা আমায় বলেলন
েকানরকম িদ্বধা না কের তুিম ওেদর সেঙ্গ যাও৷ এই ছ�জন
ভাইও আমার সেঙ্গ িগেয়িছেলন; আর আমরা কণীর্িলয়ােসর বািড়েত
েগলাম৷ 13 িতিন িকভােব একজন স্বগর্দূতেক তঁার বািড়েত দঁাড়ােত
েদেখিছেলন তা আমােদর জানােলন৷ েসই স্বগর্দূত তঁােক বলেলন,
�যােফােত েলাকেদর পাঠাও; েসখান েথেক িশেমান, যােক িপতর
বেল, তােকআমন্ত্রণ িদেয়আনাও৷ 14 িতিন এেস েয সব কথা বলেবন
তারই দ্বারা তুিম ও েতামার গৃেহর সকেল উদ্ধার লাভ করেব৷�

15 “আিম যখন কথা বলেত শুরু করলাম, পিবত্র আত্মা
তখন তােদর ওপর েনেম এেলন, েযমন শুরুেত আমােদর ওপর
এেসিছেলন৷ 16 এরপর প্রভু যা বেলিছেলন তা আমার মেন পড়ল৷
প্রভু যীশু বেলিছেলন, �েযাহন জেল বাপ্তাইজ করেছন, িকন্তু েতামরা
পিবত্র আত্মায় বাপ্তাইিজত হেব৷� 17আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেক িবশ্বাস
করেল ঈশ্বর আমােদর েয দান িদেয়িছেলন, েতমিন তারা িবশ্বাসী হেল
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ঈশ্বর তােদর সমান বরদান করেলন, েসেক্ষেত্রআিম িক ঈশ্বেরর কােজ
বাধাদান করেত পাির? না!”

18 ইহুদী িবশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা তকর্ থািমেয়
িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বলল, “তাহেল আমােদরই মত
অইহুদীেদরও ঈশ্বর জীবন লাভ করার জনয্ মন-িফরােনার সুেযাগ
িদেলন!”

আিন্তয়িখয়ায় সুসমাচার প্রচার
19 িস্তফােনর হতয্ার পরিনযর্াতন শুরু হেয়িছল, ফেল িবশ্বাসীরা

িবিভন্ন জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয় িগেযিছেলন৷ তঁােদর মেধয্ অেনেক
বহুদূর অথর্াৎ ৈফনীিকয়া, কুপ্র ও আিন্তয়িখয়ায় পািলেয় িগেয়
েকবলমাত্র ইহুদীেদর কােছই সুসমাচার প্রচার কেরিছেলন৷ 20 তঁােদর
মেধয্ কেয়কজন িবশ্বাসী কুপ্রীয় ও কুিরণীয় েদেশর েলাক িছেলন,
যারা আিন্তয়িখয়ায় এেস গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীেদর কােছ প্রভু যীশুর
সুসমাচার প্রচার কেরিছেলন৷ 21 প্রভুর পরাক্রম তঁােদর সােথ িছল,
ফেল বহুেলাক প্রভু যীশুর ওপর িবশ্বাস কের তঁার অনুগামী হল৷

22 েজরুশােলেমর িবশ্বাসী মণ্ডলী যখন েসই সংবাদ শুনেলন, তঁারা
বাণর্াবােকআিন্তয়িখয়ায় পাঠােলন৷ 23-24 বাণর্বা একজন ভােলা েলাক
িছেলন; িতিন পিবত্র আত্মায় ও িবশ্বােস পিরপূণর্ িছেলন৷ আিন্তয়িখয়ায়
িগেয় বাণর্বা েদখেলন েয ঈশ্বর েসখানকার েলাকেদর আেরা কত
আশীবর্াদ কেরেছন৷ এেত িতিন খুবই সন্তুষ্ট হেয়, তােদর হৃদয় িদেয়
প্রভুর প্রিত সদাই িবশ্বস্ত থাকেত উৎসাহ িদেলন; আর বহুসংখয্ক
েলাক প্রভুর সেঙ্গ যুক্ত হেলন৷

25বাণর্বা েশৗেলর েখঁােজ তােষর্ েগেলন৷ 26 েসখােন েশৗেলর েদখা
েপেয় িতিন তঁােক আিন্তয়িখয়ােত িনেয় এেলন৷ তঁারা সমূ্পণর্ এক বছর
িবশ্বাসী সমােবেশ েথেক বহু েলাকেক িশক্ষা িদেলন৷ আিন্তয়িখয়ােতই
অনুগামীরা প্রথম “খ্রীষ্টীয়ান” নােম অিভিহত হেলন৷

27 এই সময় কেয়কজন ভাববাদী েজরুশােলম েথেক
আিন্তয়িখয়ােত এেলন৷ 28 তঁােদর মেধয্ আগাব নােম এক ভাববাদী
উেঠ দঁািড়েয় পিবত্র আত্মার েপ্ররণায় ভাববাণী করেলন, “সারা
জগেত এক মহা দুির্ভক্ষ আসেছ৷ েলাকেদর খােদয্র অভাব হেব৷”
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(সম্রাট েক্লৗিদেয়র সময় এই দুির্ভক্ষ হেয়িছল৷) 29 প্রেতয্ক িশষয্
তঁােদর িনজ-িনজ সামথর্য্ অনুসাের িযহূদার িবশ্বাসী ভাইেদর সাহাযয্
পাঠাবার জনয্ মনিস্থর করেলন৷ 30 তাই তঁারা বাণর্বা ও েশৗেলর
মাধয্েম তঁােদর সংগৃহীত অথর্ পািঠেয় এই কাজ করেলন৷

12
আিগ্রপ্পার মণ্ডলীর উপর েহেরােদর অতয্াচার

1 েসই সময় রাজা েহেরাদ িবশ্বাসী মণ্ডলীর িকছু েলােকর
ওপরিনযর্াতন শুরু করেলন৷ 2 েযাহেনর ভাই যােকাবেক েহেরাদ
তরবািরর আঘােত হতয্া করার িনেদর্ শ িদেলন৷ 3 িতিন যখন েদখেলন
এেত ইহুদীরা খুব খুশী হল, তখন িতিন িপতরেক েগ্রপ্তার করেলন৷
তখন িছল ইহুদীেদর িনস্তারপেবর্র* সময়৷ 4 িপতরেক েগ্রপ্তার কের
েহেরাদ তঁােক কারাগাের রাখেলন৷ তঁােক পাহারা েদবার জনয্ চারজন
কের েষাল জন ৈসিনকেক িনেয়াগ করেলন৷ িতিন মেন করেলন
িনস্তারপেবর্র পের িপতরেক জনসাধারেণর কােছ িবচােরর জনয্
হািজর করেবন৷ 5তাই িপতরেক কারাগাের বন্দী কের রাখা হল, িকন্তু
িবশ্বাসী মণ্ডলী তঁার জনয্ ঈশ্বেরর কােছ একাগ্রভােব প্রাথর্না করেত
থাকেলন৷

িপতর কারাগার েথেক মুক্ত হেলন
6 েসই রােত িপতর দুজন প্রহরারত ৈসিনেকর মাঝখােন শুেয়

ঘুমািচ্ছেলন, দুিট েশকল িদেয় তঁােক েবঁেধ রাখা হেয়িছল এবং
ৈসিনকরা ফটেক পাহারা িদিচ্ছল৷ েহেরাদ িঠক কেরিছেলন েয পরিদন
সকােল িবচােরর জনয্ িপতরেক কারাগােরর বাইের আনেবন৷ 7 হঠাৎ 
প্রভুর এক দূত েসখােন এেস দঁাড়ােলন; আর কারাগােরর মেধয্
একটা আেলা ঝলেস উঠল৷ স্বগর্দূত িপতেরর গােয় মৃদু আঘাত িদেয়
তঁােক জািগেয় বলেলন, “িশগিগর ওঠ!” তখন তঁার দুহােতর েশকল
* 12:3: ইহুদীেদর গুরুত্বপূণর্ পিবত্র িদন৷ প্রিত বছর এই িদন তারা িবেশষ খাবার খায়
এবং েমািশর সমেয় ঈশ্বর িকভােব িমশরেক দাসত্ব েথেক মুক্ত কেরিছেলন তা স্মরণ কের৷
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খেস পড়ল৷ 8 এরপর েসই স্বগর্দূত িপতরেক বলেলন, “েপাশাক
পর, আর পােয় জুেতা দাও৷” িপতর েসই মত কাজ করেলন৷ তখন
স্বগর্দূত িপতরেক বলেলন, “েতামার আলখাল্লািট গােয় িদেয় আমােক
অনুসরণ কর৷”

9 স্বগর্দূত বার হেলন আর িপতর তঁার িপছু িপছু বাইের েবিরেয়
েগেলন; িকন্তু স্বগর্দূত যা করেলন তা েয বাস্তেব সতয্ তা িতিন
বুেঝ উঠেত পারিছেলন না৷ িতিন মেন করেলন হয়েতা েকান দশর্ন
েদখেছন৷ 10 তঁারা প্রথম ও িদ্বতীয় পাহারাদারেদর েপছেন েফেল
এিগেয় েগেলন, আর েযখান িদেয় শহের যাওয়া যায়, েলাহার েসই
িবরাট ফটেকর কােছ এেলন৷ েসই ফটক তঁােদর জনয্ িনেজ েথেক
খুেল েগল আর তঁারা েসখান িদেয় বাইের েবিরেয় েগেলন৷ তঁারা
দুজেন যখন একটা রাস্তার েশষ পযর্ন্ত েগেলন, অমিন েসই স্বগর্দূত
িপতেরর কাছ েথেক হঠাৎ েকাথায় িমিলেয় েগেলন৷

11 তখন িপতর বুঝেলন িক ঘেটেছ এবং বেল উঠেলন, “আিম
িনশ্চয়জানলাম েয এসবই বাস্তব৷ প্রভু তঁার দূতেক পািঠেয়িছেলনআর
িতিনই েহেরােদর ও েয ইহুদীরা িনযর্াতন েদখেব েভেবিছল তােদর হাত
েথেক আমায় উদ্ধার কেরেছন৷”

12 এই কথা বুঝেত েপের িতিন মিরয়েমর বািড়র িদেক রওনা
িদেলন৷ এই মিরয়ম হেলন েযাহেনর মা৷ এই েযাহনেক আবার মাকর্ ও
বেল৷ এেদর বািড়েত অেনেক জেড়া হেয় প্রাথর্না করিছেলন৷ 13 িপতর
এেস বাইেরর দরজায় ঘা িদেল েরাদা নােম একজন চাকরানী এেস
দরজায় েক তা িজেজ্ঞস করল৷ 14 িপতেরর কন্ঠস্বর িচনেত েপের তার
এত আনন্দ হল েয েস দরজা খুলেত ভুেল েগল, আর েদৗেড় েভতের
িগেয় এই খবর জানাল৷ েস বলল, “িপতর দরজার বাইের দঁািড়েয়
আেছন!” 15 তঁারা তােক বলেলন, “েতামার মাথা খারাপ হেয়েছ!”
িকন্তু েস যখন বারবার বলেত লাগল, তার কথাই িঠক, তখন তঁারা
বলেলন, “তেব ও িনশ্চয়ই স্বগর্দূত৷”

16 িকন্তু িপতর দরজায় আঘাত কেরই চলেলন, আর তঁারা দরজা
খুেল তঁােক েদখেত েপেয় আশ্চযর্য্ হেয় েগেলন৷ 17 িতিন হাত িদেয়
ইিঙ্গেত তােদর চুপ করেত বলেলন এবং প্রভু িকভােব েসই কারাগার
েথেক তঁােক উদ্ধার কের এেনেছন েস কথা জানােলন৷ িতিন বলেলন,
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“েতামরা যােকাবেক ও অনয্ানয্ ভাইেদর এই ঘটনার কথা জানাও৷”
পের িতিন েসখান েথেক অনয্ জায়গায় চেল েগেলন৷

18সকাল হেল প্রহরারত ৈসিনকেদর মেধয্ একটা ৈহৈচ পেড় েগল৷
িপতেরর িক হল, এই েভেব তারা আশ্চযর্য্ হেয় েগল৷ 19 এরপর
েহেরাদ িপতরেক অেনক েখঁাজাখঁুিজ করেলন, িকন্তু তঁােক না
েপেয় প্রহরীেদর নানাভােব িজজ্ঞাসাবাদ কের িতিন েসই প্রহরীেদর
প্রাণদেণ্ডর আেদশ িদেলন৷

েহেরাদ আিগ্রপ্পার মৃতুয্
এরপর েহেরাদ িযহূদা েছেড় ৈকসিরয়া শহের িগেয় িকছুকাল

েসখােন থাকেলন৷ 20 েহেরাদ েসারীয় ও সীেদানীেয়র েলাকেদর ওপর
খুবই কু্রদ্ধ িছেলন৷ তারা দল েবঁেধ েহেরােদর সেঙ্গ েদখা করেত এল৷
রাজার একান্ত সিচব ব্লাস্তেক িনেজেদর দেল েটেন তারা েহেরাদেক
শািস্তর জনয্ অনুেরাধ করল, কারণ তােদর েদশ রাজার েদেশর ওপর
খােদয্র জনয্ িনভর্ রশীল িছল৷

21 এক িনরূিপত িদেন, েহেরাদ রাজকীয় েপাশাক পের িসংহাসেন
এেস বসেলন এবং েলাকেদর কােছ ভাষণ িদেত লাগেলন৷ 22 েলাকরা
িচৎকার করেত লাগল, “এ-েতা মানুেষর কন্ঠস্বর নয়, এ েয ঈশ্বেরর
কন্ঠস্বর!” 23 েহেরাদ এই প্রশংসা কুড়ােলন৷ ঈশ্বরেক তঁার প্রাপয্
েগৗরব িদেলন না৷ হঠাৎ প্রভুর এক দূত এেস েহেরাদেকআঘাত করেল
িতিন অসুস্থ হেলন৷ তঁার শরীর কীেট েখেয় েফলল, ফেল িতিন মারা
েগেলন৷

24 এিদেক ঈশ্বেরর বাতর্ া চারিদেক ছিড়েয় পড়ল আর বহু েলাক
তােত িবশ্বাস করল৷

25 বাণর্বা ও েশৗল েজরুশােলেম তঁােদর কাজ েসের আিন্তয়িখয়ায়
িফের েগেলন৷ তঁারা েযাহন, যােক মাকর্ বেল, তঁােক সেঙ্গ িনেয়
েগেলন৷

13
বাণর্বা ও েশৗল িবেশষ কােজ মেনানীত
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1 েসই সময় আিন্তয়িখয়ার মণ্ডলীেত কেয়কজন ভাববাদী ও
িশক্ষক িছেলন৷ তঁারা হেলন; বাণর্বা, িশেমান যােক নীেগর বলা হত,
কুরীনীয় শহেরর লুিকয়, মনেহম ইিন শাসনকতর্ া েহেরােদর সেঙ্গ মানুষ
হেয়িছেলন ও েশৗল৷ 2 তঁারা প্রভুর েসবায় রত িছেলন ও উপবাস
করিছেলন৷ েসই সময় একিদন পিবত্র আত্মা বলেলন, “বাণর্বা ও
েশৗলেক আমার জনয্ পৃথক কের দাও; কারণ একিট িবেশষ কােজর
জনয্ আিম তােদর মেনানীত কেরিছ৷”

3 তখন তঁারা উপবাস ও প্রাথর্নার পর বাণর্বা ও েশৗেলর ওপর হাত
েরেখ তঁােদর িবদায় িদেলন৷

বাণর্বা ও েশৗল কুপ্রীয়েত েগেলন
4 এইভােব পিবত্র আত্মার েপ্ররণায় চািলত হেয় তঁারা িসলুিকয়া

শহের েগেলন ও েসখান েথেক জাহােজ কের কুপ্র দ্বীেপ রওনা
িদেলন৷ 5 তঁারা সালামী শহের েপৗেঁছ ইহুদীেদর সমাজ-গৃহগুিলেত
িগেয় ঈশ্বেরর বাতর্ া প্রচার করেলন৷ েযাহন মাকর্ তঁােদর সহকারীরূেপ
কাজ করিছেলন৷

6 তঁারা েসই দ্বীেপর মধয্ িদেয় েযেত েযেত পের পােফােস এেস
উঠেলন৷ েসখােন তঁারা বর যীশু নােম এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড
ভাববাদীর েদখা েপেলন৷ 7 েস েসই রােজয্র রাজয্পাল েসগীর্য়
েপৗেলর উপেদষ্টা িছল৷ েসগীর্য় েপৗল িছেলন একজন বুিদ্ধমান েলাক৷
িতিন বাণর্বা ও েশৗলেক েডেক পািঠেয় তঁােদর কাছ েথেক ঈশ্বেরর
বাতর্ া শুনেত চাইেলন৷ 8 িকন্তু েসই যাদুকর ইলুমা (এই িছল বর যীশুর
গ্রীক নাম) বাণর্বা ও েপৗেলর িবরুদ্ধাচরণ কের রাজয্পালেক খ্রীেষ্ট
িবশ্বাস েথেক সিরেয় িনেয় যাবার েচষ্টা করেত লাগল৷ 9 তখন েশৗল
যােক েপৗলও বেল, িতিন পিবত্র আত্মায় পূণর্ হেয় ইলুমার িদেক
েসাজাসুিজ তাকােলন৷ 10 বলেলন, “তুই ছল-চাতুরীেত ভরা েলাক!
তুই িদয়াবেলর েছেল! যা িকছু িঠক, তুই তার শত্রু! তুই িক প্রভুর সতয্
পথেক িবকৃত করেত ক্ষান্ত হিব না? 11 েদখ, প্রভুর হাত এখন েতার
ওপর৷ তুই অন্ধ হেয় যািব, আর িকছু িদন সূেযর্র আেলা আর েদখেত
পািব না৷”
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সেঙ্গ সেঙ্গ এক গভীর অন্ধকার তার ওপর েনেম এল আর েস
চারিদেক হাতড়ােত লাগল, তােক হাত ধের েসখান েথেক িনেয় যাবার
জনয্ েলাকেদর অনুেরাধ করেত লাগল৷ 12 তখন েসই ঘটনা েদেখ
রাজয্পাল িবশ্বাস করেলন, কারণ িতিন প্রভুর িবষেয় িশক্ষার কথা শুেন
মুগ্ধ হেয় িগেয়িছেলন৷

েপৗল এবং বাণর্বার কুপ্রীয় তয্াগ
13 েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা পাফঃ েথেক জলপেথ রওনা িদেয়

পামু্ফিলয়ার পগর্ােত এেলন, িকন্তু েযাহন তঁােদর েছেড় েজরুশােলেম
িফের েগেলন৷ 14 তঁারা পগর্া েথেক আবার যাত্রা শুরু কের িপিষিদয়ার
আিন্তয়িখয়ায় এেস উপিস্থত হেলন৷
এক িবশ্রামবাের েপৗল ও বাণর্বা ইহুদীেদর এক সমাজ-গৃেহ িগেয়

বসেলন৷ 15 েমািশর িবিধ-বয্বস্থা এবং ভাববাদীেদর গ্রন্থ েথেক
পাঠ করা হেল পের সমাজ-গৃেহর অধয্ক্ষ তােদর বেল পাঠােলন,
“ভাইরা, েলাকেদর কােছ িশক্ষা েদবার ও উৎসাহ েযাগাবার মত যিদ
আপনােদর িকছু থােক তেব এিগেয় এেস তা বলুন৷”

16 তখন েপৗল উেঠ দঁািড়েয় হাত েনেড় বলেত থাকেলন, “েহ
ইস্রােয়লী েলােকরা ও অইহুদীরা,আপনারা যঁারা সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা
কেরন তারা আমার কথা শুনুন৷ 17এই ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বরআমােদর
িপতৃপুরুষেদর মেনানীত কেরিছেলন, আর িমশর েদেশ প্রবাসীরূেপ
থাকার সময় িতিন আমােদর েলাকেদর উন্নত কেরিছেলন৷ েসই েদশ
েথেক ঈশ্বর মহাপরাক্রেম তােদর বার কেরআনেলন৷ 18প্রায় 40 বছর
ধের প্রান্তেরর মেধয্ ঈশ্বর তােদর সব রকেমর বয্বহার সহয্ করেলন৷
19 িতিন কনােনর সাতিট জািতেক উেচ্ছদ কের েসইসব জািতর েদশ
ইস্রােয়লীয়েদর িদেলন৷ 20 এইভােব প্রায় চারেশা পঞ্চাশ বছর েকেট
েগল৷

“এরপর ভাববাদী শমূেয়েলর সময় পযর্ন্ত ঈশ্বর কেয়কজন িবচারক
িদেলন; 21 তারপর তারা একজন রাজা চাইেল িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর
কীেশর েছেল েশৗলেক ঈশ্বর িদেলন, েয চিল্লশ বছর ধের তােদর
ওপর রাজত্ব করল৷ 22 পের িতিন তােক সিরেয়, দায়ূদেক তােদর
রাজা করেলন৷ ঈশ্বর তঁার িবষেয় সাক্ষয্ িদেয় বলেলন, �আিম িযশেয়র
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েছেল দায়ূদেক েপেয়িছ, েস আমার মেনর মত েলাক৷ আিম তােক যা
করেত বলব েস তা করেব৷�

23“দায়ূেদর বংেশ ঈশ্বর তঁার প্রিতশ্রুিত অনুসাের ইস্রােয়েলর জনয্
এক ত্রাণকতর্ া আনেলন, িতিন যীশু৷ 24 তঁার আসার আেগ েযাহন
সমস্ত ইস্রােয়ল জািতর কােছ মন-িফরােনার এক বািপ্তস্ম েঘাষণা
করেলন৷ 25 েযাহন তঁার কােজর েশেষর িদেক বলেতন, �আিম েক,
েতামরা িক মেন কর? আিম েসই খ্রীষ্ট নই৷ আমার পর িযিন আসেছন,
তঁার জুেতার িফেত েখালার েযাগয্তাও আমার েনই৷�

26 “ভাইরা, অব্রাহােমর বংশধররা, আর অইহুদীেদর মেধয্ যঁারা
ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা সকেল জানুন েযআমােদরই কােছ
পিরত্রােণর এই বাতর্ া পাঠােনা হেয়েছ৷ 27 েজরুশােলেমর অিধবাসীরা
ও তােদর েনতারা যীশুেক ত্রাণকতর্ া িহেসেব িচনেত পাের িন, যিদও
ভাববাদীেদর বাকয্ যা প্রভু যীশুর সম্বেন্ধ বেল তা তােদর কােছই প্রিত
িবশ্রামবাের পাঠ করা হত৷ িযহূিদরাই তােক েদাষী সাবয্স্ত করল, আর
এইভােব তারা ভাববাদীেদর বাকয্ সফল কেরেছ৷ 28 মৃতুয্দণ্ড েদবার
মেতা তঁার েকান েদাষ না েপেলও তারা পীলােতর কােছ তঁােক হতয্া
করার জনয্ দাবী জানায়৷

29 “যীশুর িবষেয় যা িকছু শােস্ত্র েলখা হেয়েছ তার সবিকছু সম্পন্ন
করবার পর, তারা তঁার মৃতেদহ েসই কু্রশ েথেক নািমেয় এক কবের
েরেখিছল৷ 30 িকন্তু ঈশ্বর যীশুেক পুনজীর্িবত করেলন৷ 31 যঁারা তঁার
সেঙ্গ গালীল েথেক েজরুশােলেম এেসিছেলন, তােদর িতিন অেনক
িদন পযর্ন্ত েদখা িদেয়িছেলন৷ তারাই এখন েলাকেদর কােছ সবর্সমেক্ষ
তঁার সাক্ষী৷

32 “আমরা আপনােদর কােছ এই সুসমাচার জানািচ্ছ, যা
ঈশ্বর আমােদর িপতৃপুরুেষর কােছ প্রিতশ্রুিত স্বরূপ িদেয়িছেলন;
33 যীশুেক মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত কের ঈশ্বর আমােদর কােছ অথর্াৎ
তঁার সন্তানেদর জেনয্ েসই প্রিতশ্রুিত পূণর্ কেরেছন৷ েযমন িদ্বতীয়
গীেত েলখা আেছ:

�তুিম আমার পুত্র,
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আজই আিম েতামার িপতা হেয়িছ৷� গীতসংিহতা 2:7

34 ঈশ্বর যীশুেক মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত কেরেছন৷ যীশু আর কখনও
ক্ষয় পােবন না৷ এই িবষেয় ঈশ্বর বেলেছন:

�আিম দায়ূেদর কােছ েয পিবত্র ও সতয্ প্রিতশ্রুিতগুিল িদেয়িছলাম,
তা েতামােক েদব৷� িযশাইয় 55:3

35আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বেলেছন:

�তুিম েতামার পিবত্রতমেক ক্ষয় েদখেত েদেব না৷� গীতসংিহতা
16:10

36 “দায়ূদ তঁার সমেয় ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পর মারা
েগেল িপতৃপুরুেষর কবেরর মেধয্ তঁােকও কবর েদওয়া হল ও তার
েদহওক্ষয় েপল৷ 37 িকন্তু ঈশ্বর যােক (যীশুেক) মৃতুয্ েথেক পুনরুিত্থত
কেরেছন, িতিন ক্ষয় েদেখন িন৷ 38-39তাই ভাইরা,আিম চাই আপনারা
জানুন েয এই যীশুর মাধয্েমই পােপর ক্ষমা লােভর কথা আপনােদর
কােছ েঘাষণা কের হেচ্ছ৷ েমািশর িবিধ-বয্বস্থায় আপনারা পাপ েথেক
মুক্ত হেত পারেতন না; িকন্তু প্রেতয্ক বয্িক্ত েয যীশুর ওপর িবশ্বাস
কের, েস পাপ েথেক মুক্ত হেত পাের৷ 40তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা
বেল েগেছন, তা েযন আপনােদর জীবেন ফেল না যায়৷ ভাববাদীরা
বলেলন,

41 �েশান, েতামরা যঁারা উপহাস কর!
েতামরা েদখ, অবাক হও ও ধ্বংস হেয় যাও,
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কারণ আিম েতামােদর সমেয় এমন কাজ কেরিছ,
েয কােজর কথা েতামােদর বলা হেলও

েতামরা িবশ্বাস করেব না৷� ” হবকূ্কক 1:5

42 েপৗল ও বাণর্বা যখন সমাজ-গৃহ েথেক চেল যােচ্ছন, তখন
েলােকরা অনুেরাধ করল েযন পেরর িবশ্রামবাের তারা আেরা
িবস্তািরতভােব ঐসব কথা তােদর জানান৷ 43 সমাজ-গৃেহর সভা েশষ
হেল, অেনক ইহুদী ও ইহুদী ধমর্াবলম্বী ভক্ত েলােকরা েপৗল ও বাণর্বার
িপছেন িপছেন েগল৷ েপৗল ও বাণর্বা ঐসব েলাকেদর সেঙ্গ কথা
বলেলন ও ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আস্থা েরেখ চলার পরামশর্ িদেলন৷

44 পেরর িবশ্রামবাের েসই শহেরর প্রায় সমস্ত েলাক প্রভুর কথা
েশানার জনয্ সমেবত হল; 45 িকন্তু ইহুদীরা অেতা েলােকর সমাগম
েদেখ ঈষর্ােত জ্বলেত লাগল৷ তারা েপৗেলর কথার প্রিতবাদ কের
তােদর অপমানও করেত লাগল৷ 46 িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা িনভীর্কভােব
বলেত থাকেলন, “প্রথেম েতামরা যারা ইহুদী েতামােদরই কােছ
ঈশ্বেরর বাতর্ া প্রচার করার প্রেয়াজন িছল; িকন্তু েতামরা যখন তা
অগ্রাহয্ কের িনেজেদর অনন্ত জীবেনর অেযাগয্ মেন করছ, তখন
আমরা অইহুদীেদর কােছই যাব৷ 47 কারণ প্রভু আমােদর এমনই
আেদশ কেরেছন:

�আিম েতামােদর অইহুদীেদর কােছ দীিপ্তস্বরূপ কেরিছ,
েযন েতামরা জগেতর সমস্ত েলােকর কােছ পিরত্রােণর পথ
জানােত পােরা৷� ” িযশাইয় 49:6

48অইহুদীরা েপৗেলর এই কথা শুেন আনিন্দত হল ও প্রভুর বাতর্ ার
সম্মান করল৷আর যারা অনন্ত জীবেনর জনয্ মেনানীত হেয়িছল, তারা
িবশ্বাস করল৷

49 প্রভুর এই বাতর্ া েসই অঞ্চেলর সবর্ত্র ছিড়েয় পড়ল৷ 50 এিদেক
িকছু ইহুদীরা ভিক্তমিত ও সম্মানীয় মিহলােদর ও শহেরর েনতােদর
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উেত্তিজত কের েপৗল ও বাণর্বার প্রিত িনযর্াতন শুরু করল, আর
িনেজেদর অঞ্চল েথেক তঁােদর তািড়েয় িদল৷ 51 তখন তঁারা তােদর
িবরুেদ্ধ পােয়র ধুেলা েঝেড় েফেল ইকিনেয় চেল েগেলন৷ 52এিদেক
আিন্তয়েক অনুগামীরা আনেন্দ ও পিবত্র আত্মায় পিরপূণর্ হেত
থাকেলন৷

14
ইকিনেয় েপৗল ও বাণর্বা

1 এরপর েপৗল ও বাণর্বা ইকিনেয় েগেলন৷ েসখােন তঁারা তঁােদর
কােজর পদ্ধিত অনুযায়ী েসই একইভােব ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ
প্রেবশ করেলন৷ েসখানকার েলাকেদর কােছ েপৗল ও বাণর্বা এেতা
সুন্দরভােব কথা বলেলন, েয অেনক ইহুদী ও গ্রীক তঁােদর কথায়
িবশ্বাস করল৷ 2 িকন্তু িকছু ইহুদীরা িবশ্বাস করল না এবং তারা ভাইেদর
িবরুেদ্ধ অইহুদীেদর েক্ষিপেয় তুলল৷

3 েপৗল ও বাণর্বা ইকিনেয় অেনক িদন েথেক েগেলন, আর তঁারা
িনভীর্কভােব প্রভুর কথা বেল েযেত লাগেলন৷ তঁারা প্রভুর অনুগ্রেহর
কথা প্রচার করেতন; আর প্রভুও তঁােদর মাধয্েম নানা অেলৗিকক
কাজ কের েসই প্রচােরর পেক্ষ সাক্ষয্ িদেতন৷ 4 েসই শহেরর েলাকরা
দু�দেল ভাগ হেয় েগল, একদল ইহুদীেদর পেক্ষ আর অনয্ দল
েপ্রিরতেদর পক্ষ িনল৷

5তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তােদর সমাজপিতেদর সেঙ্গ এক হেয়
েপৗল ও বাণর্বােক অপমান কের পাথর েমের হতয্া করার পিরকল্পনা
করল৷ 6 েশৗল ও বাণর্বা তা জানেত েপের েসই শহর েছেড় েগেলন৷
তঁারা লুকায়িনয়ার লুস্ত্রা ও দবীর্ শহের ও তার চারপােশর অঞ্চেল চেল
েগেলন; 7 আর েসখােনও তঁারা সুসমাচার প্রচােরর কাজ চািলেয়
েগেলন৷

লুস্ত্রা ও দবীর্েত েপৗল
8 লুস্ত্রায় একজন েলাক বেস থাকত, েস তার পা বয্বহার করেত

পারত না৷ েস জন্ম েথেকই েখঁাড়া িছল, কখনও হঁাটা চলা কের িন৷
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9 েসই েলাকিট বেস বেস েপৗেলর কথা শুনিছল৷ েপৗল তার িদেক
েচেয় েদখেলন৷ সুস্থ হবার জনয্ েলাকিটর ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বাস আেছ৷
10 েপৗল তখন তােক েডেক বলেলন, “েতামার দু পােয় ভর িদেয়
েসাজা হেয় দঁাড়াও!” আর েস লাফ িদেয় উেঠ েহঁেট েবড়ােত লাগল৷

11 েপৗল যা করেলন তা েদেখ েলােকরা লুকায়নীয় ভাষায় বেল
উঠল, “েদবতারা মানুষ রূপ ধারণ কের আমােদর মেধয্ অবতীণর্
হেয়েছন!” 12 তারা বাণর্বােক বলল, “দুয্িপতর”* আর েপৗলেক
বলল, “মকুর্ িরয়,”† কারণ েপৗল িছেলন প্রধান বক্তা৷ 13 শহেরর িঠক
সামেনই দুয্িপেতর েয মিন্দর িছল, তার যাজক কেয়কটা ষঁাড় ও মালা
িনেয় শহেরর ফটেক এল ও েলাকেদর সেঙ্গ েসখােন তা বিলদান কের
েপৗল ও বাণর্বার কােছ উৎসগর্ করেত চাইল৷

14 িকন্তু েপ্রিরত বাণর্বা ও েপৗল যখন একথা বুঝেলন, তখন তঁারা
িনেজেদর েপাশাক িঁছেড় েদৗেড় বাইের িগেয় েলাকেদর উেদ্দেশয্
িচৎকার কের বলেলন, 15 “আহা, েতামরা এ করছ িক? আমরাও
েতামােদর মেতা সাধারণ মানুষ! আমরা েতামােদর সুসমাচার েশানােত
এেসিছ৷ এইসব অসারতার মধয্ েথেক জীবন্ত ঈশ্বেরর িদেক িফরেত
হেব৷ ঈশ্বরই আকাশ, পৃিথবী, সমুদ্র ও েসই সকেলর মেধয্ যা িকছু
আেছ েস সমস্তই সৃষ্টি কেরেছন৷

16 “িতিনই অতীেত সমস্ত জািতেক িনেজেদর খুশী মেতা পেথ
চলেত িদেয়েছন৷ 17তথািপ ঈশ্বর েয আেছন এর প্রমােণর জনয্ িতিন
অেনক িকছু কেরিছেলন৷ িতিন সকেলর মঙ্গল কেরেছন৷ আকাশ
েথেক বৃষ্টি ও িবিভন্ন ঋতুেত শসয্ িদেচ্ছন৷ িতিন েতামােদর খাদয্
েযাগােচ্ছন ও েতামােদর অন্তর আনেন্দ পূণর্ করেছন৷”

18 এইসব কথা েপৗল ও বাণর্বা অেনক কের েবাঝােলও তঁােদর
উেদ্দেশয্ বিলদান করা েথেক েকানভােবই এই েলাকেদর রুখেত
পারেলন না৷

19 এই ঘটনার পর ইকিনয় ও আিন্তয়িখয়া েথেক কেয়কজন ইহুদী
এেস েলাকেদর েপৗেলর িবরুেদ্ধ প্রেরািচত করল৷ তারা েপৗেলর ওপর
পাথর ছঁুড়ল, তঁােক েটেন এেন শহেরর বাইের িনেয় েগল৷ তারা মেন
* 14:12: দুয্িপতর গ্রীকেদর অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ েদবতা৷ † 14:12: মকুর্ িরয় অনয্
গ্রীক েদবতা, গ্রীকেদর িবশ্বাস মেত েস েদবতােদর বাতর্ াবাহক িছল৷
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করল েপৗল বুিঝ মারাই েগেছন৷ 20 িকন্তু যীশুর অনুগামীরা এেস তঁার
চারপােশ দঁাড়ােল িতিন উেঠ তােদর সেঙ্গ শহের েগেলন৷ পরিদন িতিন
বাণর্বার সেঙ্গ দবীর্েত চেল েগেলন৷

সুিরয়ার আিন্তয়িখয়ায় প্রতয্াবতর্ ন
21 েসই শহের তঁারা সুসমাচার প্রচার করেলন, আর বহুেলাক যীশুর

অনুগামী হল৷ এরপর তঁারা লুস্ত্রা হেয় ইকিনয় ও পের আিন্তয়িখয়ায়
িফের এেলন৷ 22 তঁারা ঐসব শহের িশষয্েদর শিক্ত েজাগােলন৷ সমস্ত
িনযর্াতেনর মেধয্ও িবশ্বােস অটল থাকেত তঁােদর সাহস িদেয় বলেলন,
“অেনক দুঃখেভােগর মধয্ িদেয় আমােদর ঈশ্বেরর রােজয্ প্রেবশ
করেত হেব৷” 23 তঁারা প্রেতয্কিট িবশ্বাসী মণ্ডলীর জনয্ প্রাচীনেদর
িনেয়াগ করেলন৷ এই প্রাচীনরা, যারা প্রভুর ওপর িবশ্বাস স্থাপন
কেরিছেলন, প্রাথর্না ও উপবােসর সেঙ্গ তঁােদর প্রেতয্কেক তঁারা প্রভুর
হােত সঁেপ িদেলন৷

24 এরপর তঁারা িপিষিদয়ার মধয্ িদেয় পামু্ফিলয়ায় েগেলন৷
25 তারপর পগর্ায় আবার সুসমাচার প্রচার করেলন ও েসখান েথেক
অত্তািলয়ায় চেল েগেলন৷ 26 েসখান েথেক তঁারা জাহােজ কের
আিন্তয়িখয়ায় েগেলন৷ েয কাজ তঁারা এখন েশষ করেলন, েসই
কােজর জনয্ই এই শহর েথেক িবশ্বাসীরা েপৗল ও বাণর্বােক প্রভুর
কােছ সমপর্ণ কেরিছেলন৷

27 েপৗল বাণর্বা িফের এেস মণ্ডলীর িবশ্বাসীেদর একত্র করেলন;
আর ঈশ্বর তঁােদর সেঙ্গ েথেক েয সব কাজ কেরিছেলন ওঅইহুদীেদর
জনয্ িবশ্বােসর েয দ্বার উনু্মক্ত কের িদেয়িছেলন, েস সব কথা
তঁােদর জানােলন৷ 28পের তঁারা অনুগামীেদর সেঙ্গ েসখােন দীঘর্ সময়
থাকেলন৷

15
েজরুশােলেম সভা

1 িযহূদা েথেক কেয়কজন েলাক এেস িশক্ষা িদেত লাগল৷ তারা
অইহুদী ভাইেদর িশক্ষা িদেয় বলল, “েমািশর িবধান অনুসাের সুন্নত
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সংস্কার না করেল েতামরা উদ্ধার পােব না৷” 2 েপৗল ও বাণর্বা এই
িশক্ষার িবেরািধতা করেলন৷ েসই েলাকেদর সেঙ্গ েপৗল ও বাণর্বার
তকর্ হল৷ িঠক হল এই তেকর্ র মীমাংসার জনয্ েপৗল, বাণর্বা ও আরও
কেয়কজনেক েজরুশােলেম েপ্রিরতেদর ও প্রাচীনেদর কােছ পাঠােনা
হেব৷

3 তখন মণ্ডলী তঁােদর যাওয়ার বয্বস্থা কের িদেলন৷ এই িবশ্বাসীরা
যাত্রা পেথ ৈফনীিকয়া ও শমিরয়া হেয় েগেলন ও অইহুদীরা েয খ্রীষ্ট
িবশ্বাসী হেয়েছ তা জানােলন, এেত িবশ্বাসীেদর মেধয্ খুবই আনন্দ
হল৷ 4 েপৗল, বাণর্বা ও অনয্ানয্রা েজরুশােলেম েপৗছঁােলন৷ িবশ্বাসী
মণ্ডলীর েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা তঁােদর স্বাগত জানােলন৷ ঈশ্বর তােদর
সেঙ্গ যা কেরেছন, েপৗল ও বাণর্বা েস সব কথা জানােলন৷ 5 িকন্তু
ফরীশীেদর মেধয্ যঁারা িবশ্বাসী হেয়েছন তােদর মেধয্ কেয়কজন উেঠ
দঁািড়েয় বলেত লাগল, “অইহুদীেদর মেধয্ যঁারা িবশ্বাসী হেয়েছ, তােদর
সুন্নত করা ও েমািশর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা পালেন বাধয্ করা হেব৷”

6 এরপর েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা এই প্রেশ্নর িবষেয় আেলাচনা
করার জনয্ সমেবত হেলন৷ 7 দীঘর্ক্ষণ ধের নানা কথা কাটাকািটর
পর িপতর উেঠ দঁািড়েয় তােদর বলেলন, “ভাইরা আপনারা জােনন,
পূেবর্র িদনগুিলেত ঈশ্বর আপনােদর মধয্ েথেক আমােক মেনানীত
কেরিছেলন, েযন অইহুদীেদর কােছ আিম সুসমাচার প্রচার কির৷ তারা
আমার মুেখ সুসমাচার শুেন িবশ্বাস কেরিছল৷ 8 ঈশ্বর, িযিন অন্তযর্ামী
িতিন অইহুদীেদর তঁার রােজয্ গ্রহণ করেলন এবং এর সাক্ষয্স্বরূপ
তােদর পিবত্র আত্মা িদেলন, েযমন আমােদর িদেয়িছেলন৷ 9 তােদর
ও আমােদর মেধয্ ঈশ্বর েকান প্রেভদ রােখন িন, বরং িবশ্বাস করেল
পর ঈশ্বর তােদর অন্তরও শুদ্ধ করেলন৷ 10এখন এই অইহুদী ভাইেদর
কঁােধ েকন আপনারা ভারী েযায়াল চািপেয় িদেত চাইেছন? ঈশ্বরেক
িক আপনারা কু্রদ্ধ করেত চান? আমরা ও আমােদর িপতৃপুরুষেদর
এমন শিক্ত িছল না েয েসই ভারী েযায়াল বহন কির৷ 11 িকন্তু আমরা
িবশ্বাস কির েয এই অইহুদী িবশ্বাসীরা আমােদর মত প্রভু যীশুর
অনুগ্রেহই উদ্ধার লাভ করেব!”

12 তখন সমস্ত েলাক নীরব হেয় েগল আর বাণর্বা ও েপৗেলর
মাধয্েম অইহুদীেদর মেধয্ ঈশ্বর িক িক অেলৗিকক কাজ কেরেছন,
তােদর কাছ েথেক েস সব ঘটনার কথা শুনল৷ 13 তােদর কথা
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বলা েশষ হেল যােকাব বলেত শুরু করেলন, “ভাইরা, আমার কথা
শুনুন৷ 14 অইহুদীেদর প্রিত ঈশ্বেরর ভােলাবাসার কথা আপনারা ভাই
িশেমােনর মুেখ শুেনেছন৷ এই প্রথম যখন ঈশ্বর অইহুদীেদর গ্রহণ
করেলন ও তােদর তঁার প্রজা কের িনেলন৷ 15 ভাববাদীেদর কথাও
এর সােথ েমেল েযমন শােস্ত্র েলখা আেছ:

16 �এরপর আিম িফের আসব,
আর দায়ূেদর েয ঘর েভেঙ্গ েগেছ,
তা পুনরায় গঁাথব৷

আিম তার ধ্বংসস্থান আবার েগঁেথ তুলব,
তা নতুন কের স্থাপন করব৷

17 েযন মানবজািতর বািক অংশ প্রভুর অেন্বষণ কের,
আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদর আমার নােম আহ্বান করা হেয়েছ,

তারাও সকেল প্রভুর অেন্বষণ কের৷
ঈশ্বর একথা বেলন এবং িতিনই এসব কেরেছন৷� আেমাষ
9:11-12

18 �ঈশ্বর বহুপূেবর্ই এই িবষয়গুিল জািনেয়েছন৷�

19 “তাই আমার িবচার হল েয অইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা ঈশ্বেরর
িদেক িফেরেছ আমরা তােদর কষ্ট েদব না৷ 20 এর পিরবেতর্ আমরা
তােদর পত্র িলেখ এই কথা জানােবা৷

তারা েযন প্রিতমা সংক্রান্ত েকান অশুিচ খাদয্ না খায়,
েযৗন পাপ কাযর্ েথেক িবরত থােক,
গলা িটেপ মারা েকান প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না
কের৷
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21 তােদর এিবষেয় িনবৃত্ত হওয়া প্রেয়াজন, কারণ েসই আিদকাল
েথেকই প্রিতিট শহের ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ এখনও েমািশর এমন
েলাক আেছ, যঁারা তােক অথর্াৎ তঁার িবিধ-বয্বস্থার কথা প্রচার কের৷
তাছাড়া প্রিত িবশ্রামবাের ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
পাঠ করা হয়৷”

অইহুদী িবশ্বাসীেদর উেদ্দেশয্ পত্র
22 তখন েপ্রিরতরা ও প্রাচীনরা মণ্ডলীর িবশ্বাসীবেগর্র সেঙ্গ

একেযােগ তঁােদর মধয্ েথেক কেয়কজনেক মেনানীত কের েপৗল ও
বাণর্বার সেঙ্গআিন্তয়িখয়ায় পাঠাবার িবষেয় িঠক করেলন৷ তঁারা িযহূদা
(বাণর্বা) ও সীলেক মেনানীত করেলন, এরা ভাইেদর মেধয্ েনতৃস্থানীয়
িছেলন৷

23 তঁােদর সেঙ্গ তঁারা এইরকম এক পত্র িলেখ পাঠােলন:

আিন্তয়িখয়ায়, সুিরয়া ও িকিলিকয়ার অইহুদী সমিবশ্বাসী ভাইেদর
কােছ
েপ্রিরতেদর ও মণ্ডলীর প্রাচীনেদর শুেভচ্ছা৷

িপ্রয় ভাইরা,
24 আমরা শুনেত েপেয়িছ েয আমােদর িনেদর্ শ ছাড়াই এমন

কেয়কজন েলাক এখান েথেক িগেয় নানা কথা বেল েতামােদর মন
অিস্থর কের তুেলেছ ও েতামােদর নানা সমসয্ার মেধয্ েফেলেছ!
25 আমরা সকেল একমত হেয়িছ েয কেয়কজনেক মেনানীত
কের আমােদর িপ্রয় ভাই বাণর্বা ও েপৗেলর সেঙ্গ েতামােদর
কােছ পাঠান৷ 26 এই েলােকরা আমােদর প্রভু, যীশু খ্রীেষ্টর নােম
িনেজেদর জীবন উৎসগর্ কেরেছন৷ 27 তাই এঁেদর সেঙ্গ আমরা
িযহূদা ও শীলেক পাঠািচ্ছ, এঁরা েতামােদর একই কথা বলেবন৷
28 কারণ পিবত্র আত্মার কােছ এবং আমােদর কােছও এটাই ভাল
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মেন হল েয এই প্রেয়াজনীয় িবষয়গুিল ছাড়া অিতিরক্ত েকান িকছুই
েতামােদর ওপর ভারস্বরূপ চািপেয় েদব না৷

29 েতামরা প্রিতমার সামেন উৎসগর্ করা েকান খাদয্বস্তু খােব না,
রক্ত এবং গলা িটেপ মারা েকান প্রাণীর মাংস খােব না,
আর েযৗন পাপ কমর্ েথেক দূের থাকেব৷

েতামরা যিদ িনেজেদর এর েথেক দূের রাখ তাহেল েতামােদর মঙ্গল
হেব৷

েতামােদর সকেলর জনয্ আমােদর শুেভচ্ছা রইল৷

30 তাই েপৗল, বাণর্বা, িযহূদা ও সীল েজরুশােলম েথেক রওনা
হেয় আিন্তয়িখয়ায় এেলন৷ তঁারা েলাকেদর সমেবত কের েসই িচিঠিট
িদেলন৷ 31 িচিঠিট পড়ার পর তঁারা সবাই েসই উৎসােহাদ্দীপক িচিঠর
জনয্ আনন্দ করেত থাকেলন৷ 32 িযহূদা ও সীল উভেয় ভাববাদী
হওয়ােত ভাইেদর সেঙ্গ অেনকক্ষণ ধের কথা বেল তােদর উৎসাহ
িদেলন ও শিক্ত েজাগােলন৷ 33 িযহূদা ও সীল িকছুিদন েসখােন থাকার
পর যঁারা তঁােদর পািঠেয়িছেলন, তঁােদর কােছ অথর্াৎ েজরুশােলেম
িফের যাবার জনয্ ভাইেদর কাছ েথেক শািন্তেত িবদায় েপেলন৷ 34 *

35 িকন্তু েপৗল ও বাণর্বা আিন্তয়িখয়ােত িকছু সময় কাটােলন৷ তঁারা
অনয্ানয্ আেরা অেনেকর সেঙ্গ প্রভুর বাতর্ া িশক্ষা িদেতন ও সুসমাচার
প্রচার করেতন৷

েপৗল ও বাণর্বা আলাদা হেলন
* 15:34: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 34 যুক্ত করা হেয়েছ: “িকন্তু সীল েসখােন
থাকেবন বেল িস্থর কেরিছেলন৷”
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36 িকছু সময় পর েপৗল বাণর্বােক বলেলন, “চলআমরা িফের যাই,
প্রিতিট শহের েযখােন আমরা প্রভুর বাতর্ া প্রচার কেরিছলাম, েসইসব
জায়গায় িগেয় েদিখ ভাইরা েকমন আেছ৷”

37 বাণর্বা চাইেলন েযন েযাহন অথর্াৎ মাকর্ ও তঁােদর সেঙ্গ যান৷
38 িকন্তু েপৗল ভাবেলন, একবার েয পামু্ফিলয়ােত তঁােদর েছেড় চেল
িগেয়িছল, তােক সেঙ্গ না েনওয়াই ভাল৷ 39 এর ফেল তঁােদব মেধয্
মতিবেরাধ েদখা িদল৷ েশষ পযর্ন্ত তঁারা পরস্পরআলাদা হেয় েগেলন৷
বাণর্বা মাকর্ েক সেঙ্গ িনেয় জাহােজ কের কুেপ্রর িদেক রওনা িদেলন৷

40 েপৗল সীলেক সেঙ্গ িনেলন৷ ভাইরা আিন্তয়িখয়ােত প্রভুর েসবার
ভার েপৗলেক িদেলন৷ 41 েপৗল এবং সীল সুিরয়া ও িকিলিকয়ার মধয্
িদেয় েযেত েযেত িবিভন্ন মণ্ডলীেক আরও সুদৃঢ় করেলন৷

16
েপৗল ও সীেলর সেঙ্গ তীমিথয়র যাত্রা

1 েপৗল দবীর্ ও লুস্ত্রার শহের েগেলন; েসখােন তীমিথয় নােম
একজন খ্রীষ্টানুসারী িছেলন৷ তীমিথয়র মা িছেলন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তঁার
বাবা িছেলন গ্রীক৷ 2 লুস্ত্রা ও ইকনীেয়র সকল ভাইরা তীমিথয়েক
শ্রদ্ধা করত ও তঁার িবষেয় সুখয্ািত করত৷ 3 েপৗল চাইেলন সুসমাচার
প্রচােরর জনয্ েযন তীমিথয় তঁার সেঙ্গ যান৷ তাই িতিন ঐসব জায়গায়
ইহুদীেদর সন্তুষ্ট করেত তীমিথয়েক সুন্নত করােলন, কারণ তঁার বাবা
েয গ্রীক একথা সকেল জানত৷

4পের েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা িবিভন্ন শহেরর মধয্ িদেয় েযেত েযেত,
েসখানকার িবশ্বাসী ভাইেদর কােছ েজরুশােলেমর েপ্রিরতেদর ও
প্রাচীনেদর িনধর্ািরত িনেদর্ শ জানােলন৷ 5এইভােব মণ্ডলীগুিল িবশ্বােস
দৃঢ় হেত থাকল ও প্রিতিদন সংখয্ায় বৃিদ্ধ েপেত থাকল৷

এিশয়ার বাইের েপৗলেক আহ্বান
6 েপৗল ও তঁার সঙ্গীরা ফরুিগয়া ও গালািতয়ায় েগেলন, কারণ

এিশয়ায় সুসমাচার প্রচার করার িবষেয় পিবত্র আত্মা তঁােদর অনুমিত
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িদেলন না৷ 7 তঁারা মুিশয়ার সীমােন্ত এেলন এবং িবথুিনয়ায় েযেত েচষ্টা
করেলন, িকন্তু যীশুরআত্মা তােদর েসখােনও েযেত িদেলন না৷ 8তাই
তঁারা মুিশয়ার মধয্ িদেয় েত্রায়ােত িগেয় েপৗছঁােলন৷

9 েসই রােত্র েপৗল এক দশর্ন েপেলন; িতিন েদখেলন একজন
মািকদিনয়ান েলাক দঁািড়েয় অনুনয় কের বলেছ, “মািকদিনয়ায়
আসুন! আমােদর সাহাযয্ করুন৷” 10 েপৗেলর এই দশর্ন পাওয়ার পর
আমরা সেঙ্গ সেঙ্গ মািকদিনয়ায় যাওয়ার িস্থর করলাম, আমরা বুঝেত
পারলাম েয েসখােন সুসমাচার প্রচার করার জনয্ ঈশ্বর আমােদর
ডাকেছন৷

লুিদয়ার মন পিরবতর্ ন
11 আমরা েত্রায়া েছেড় জলপেথ েসাজা সামথ্রাকীেতর িদেক

রওনা িদলাম, আর পরিদন িনয়াপিলেত েপৗছঁালাম৷ 12 েসখান েথেক
আমরা িফিলপীেত েগলাম৷ িফিলপী হল মািকদিনয়ার এ অংেশর এক
উেল্লখেযাগয্ শহর, এক েরামান উপিনেবশ৷ আমরা েসখােন িকছুিদন
থাকলাম৷

13 িবশ্রামবাের আমরা শহেরর ফটেকর বাইের নদীর ধাের েগলাম,
মেন করলাম েসখােন িনশ্চয়ই েকান প্রাথর্নার জায়গা আেছ৷ আর
েসখােন েয সব স্ত্রীেলাক সমেবত হেয়িছেলন, আমরা তােদর সেঙ্গ
কথা বলেতশুরুকরলাম৷ 14 েসখােন লুিদয়া নােম এক মিহলা িছেলন,
তঁার েবগুেন রেঙর কাপেড়র বয্বসা িছল৷ থুয়াতীরা শহর েথেক
আগত এই মিহলা সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা করেতন৷ িতিন আমােদর
কথা শুনিছেলন, আর ঈশ্বর তঁার হৃদয় খুেল িদেল িতিন েপৗেলর
কথা মন িদেয় শুেন িবশ্বাস করেলন৷ 15 িতিন ও তঁার পিরবােরর
সকেল বাপ্তাইজ হেল পর, িতিন অনুেরােধর সুের আমােদর বলেলন,
“আপনারা যিদ আমােক প্রভুর প্রকৃত িবশ্বাসী মেন কের থােকন,
তেব আমার বািড়েত এেস থাকুন৷” আর তঁার বািড়েত থাকবার জনয্
আমােদর অেনক পীড়াপীিড় করেলন৷

কারাগাের েপৗল ও সীল
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16 একিদন আমরা যখন প্রাথর্না করার জনয্ যািচ্ছলাম, তখন
একজনক্রীতদাসী আমােদর সামেন এল৷ তার উপর এমন এক িবেশষ
মন্দ আত্মা ভর কের িছল যার প্রভােব েস মানুেষর ভিবষয্ৎ বেল
িদেত পারত৷ এই কের েস তার মিনবেদব েবশ েরাজগােরর রাস্তা
কের িদেয়িছল৷ 17 েস আমােদর ও েপৗেলর িপছু ধরল আর িচৎকার
কের বলেত লাগল, “এই েলাকরা পরাৎ পর ঈশ্বেরর দাস৷ তঁারা বেলন
িকভােব েতামরা উদ্ধার েপেত পােরা৷” 18 এভােব েস অেনকিদন
ধের বলেত লাগল৷ েশেষ েপৗল এেত িবরক্ত হেয় ঘুের দঁািড়েয় েসই
আত্মােক বলেলন, “যীশু খ্রীেষ্টর নােম আিম েতােক আেদশ করিছ
েয তুই এর েথেক েবিরেয় যা৷” তােত েসই মন্দআত্মা সেঙ্গ সেঙ্গ বার
হেয় েগল৷

19 েসই ক্রীতদাসীর মিনবরা তা েদখল, আর েসই ক্রীতদাসীেক
কােজ লািগেয় তােদর অথর্ উপাজর্ েনর পথ বন্ধ হল বুঝেত েপের
তারা েপৗল ও সীলেক ধের টানেত টানেত বাজাের কতৃ্তর্ পেক্ষর কােছ
িনেয় েগল৷ 20 তারা নগেরর কতৃ্তর্ পেক্ষর সামেন েপৗল ও সীলেক
িনেয় এেস বলল, “এরা ইহুদী, আর এরা আমােদর শহের গণ্ডেগােলর
সৃষ্টি করেছ! 21 এরা এমন সব রীিত নীিত পালেনর কথা বলেছ যা
পালন করা আমােদর পেক্ষ নীিতিবরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা েরামান
নাগিরক৷ আমরা ঐসব পালন করেত পাির না৷”

22 তখন েসই জনতা তঁােদর ওপর মারমুখী হেয় উঠল৷
নগররক্ষকগণ েপৗল ও সীেলর েপাশাক িঁছেড় েফেল তঁােদর েবত
মারার জনয্ হুকুম িদেলন৷ 23 েপৗল ও সীলেক জনতা খুব মারেধার
করার পর েনতারা তঁােদর কারাগাের পুের িদল এবং কারারক্ষকেক
কড়া পাহারা িদেত বলল৷ 24 কারারক্ষক এই িনেদর্ শ েপেয় েপৗল ও
সীলেক কারাগােরর েভতেরর কেক্ষ িনেয় িগেয় েদওয়ােল বসােনা
কােঠর েবিড়গুিলর মেধয্ তঁােদর পা আটেক িদল৷

25 মাঝরােত েপৗল ও সীল ঈশ্বেরর স্তবগান ও প্রাথর্না করিছেলন,
অনয্ বন্দীরা তা শুনিছল৷ 26 হঠাৎ  প্রচণ্ড ভূিমকেম্প কারাগােরর
িভত েকঁেপ উঠল আর সেঙ্গ সেঙ্গ কারাগােরর সব দরজা খুেল
েগল, বন্দীেদর েশকল খেস পড়ল৷ 27 কারারক্ষক েজেগ উেঠ
যখন েদখেলন েয কারাগােরর সব দরজা েখালা তখন িতিন েকাষ
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েথেক তঁার তরবাির বার কের আত্মহতয্া করেত চাইেলন, কারণ িতিন
ভাবেলন বন্দীরা সব পািলেয়েছ৷ 28 িকন্তু েপৗল িচৎকার কের বেল
উঠেলন, “িনেজর ক্ষিত করেবন না! আমরা সকেলই এখােন আিছ!”

29 তখন কারারক্ষক কাউেক আেলা আনেত বেল েভতের েদৗেড়
েগেলন, আর ভেয় কঁাপেত কঁাপেত েপৗল ও সীেলর সামেন উপুড়
হেয় পড়েলন৷ 30পের তঁােদর বাইের িনেয় এেস বলেলন, “মহাশয়রা,
উদ্ধার েপেত হেল আমায় িক করেত হেব?”

31 তঁারা বলেলন, “প্রভু যীশুর ওপর িবশ্বাস করুন, তাহেল আপিন
ও আপনার গৃেহর সকেলই উদ্ধার লাভ করেবন৷” 32 এরপর তঁারা
েসই কারারক্ষক ও তঁার বািড়র েলােকর কােছ প্রভুর বাতর্ া প্রচার
করেলন৷ 33 েবশ রাত হেয় িগেয়িছল িকন্তু কারারক্ষক েসই রােতই
েপৗল ঔ সীেলর সমস্ত ক্ষত ধুেয় িদেলন এবং সপিরবাের বািপ্তস্ম গ্রহণ
করেলন৷ 34 এরপর কারারক্ষক েপৗল ও সীলেক িনেজর গৃেহ িনেয়
িগেয় তঁােদর আহােরর বয্বস্থা করেলন৷ ঈশ্বের িবশ্বাসী হওয়ায় িতিন
ও তঁার পিরবােরর সকেল খুব আনিন্দত হেলন৷

35 পরিদন সকাল হেল শাসকগণ রক্ষীবািহনীেদর িদেয়
কারারক্ষকেক বেল পাঠােলন, “ঐ েলাকেদর েছেড় দাও!”

36 তখন কারারক্ষক েসকথা েপৗলেক জানােলন, “নগর অধয্ক্ষরা
আপনােদর েছেড় েদবার জনয্ বেল পািঠেয়েছন, তাই এখন আপনারা
িনির্বেঘ্ন এখান েথেক চেল যান৷”

37 িকন্তু েপৗল তােদর বলেলন, “আমরা েরামান নাগিরক হওয়া
সেত্ত্বও তঁারা আমােদর িবচার না কেরই সকেলর সামেন েবত
েমেরেছন৷ েশেষ আমােদর কারাগাের বন্দী কেরিছেলন৷ এখন তঁারা
চুিপ-চুিপ আমােদর েছেড় িদেত চাইেছন? এ হেত পাের না! িকন্তু
তঁােদর এখােন আসেত হেব আর এেস আমােদর কারাগােরর বাইের
িনেয় েযেত হেব৷”

38 েসই রক্ষীবািহনীর েলাকরা িবচারকেদর জানাল েয েপৗল ও সীল
েরামান নাগিরক, তখন তারা ভয় েপেয় েগল৷ 39তাই তঁারা এেস ক্ষমা
চাইেলন, আর তঁােদর কারাগােরর বাইের িনেয় িগেয় েসই শহর েছেড়
চেল যাবার জনয্ অনুেরাধ করেলন৷ 40 েপৗল ও সীল কারাগার েথেক
বাইের এেস লুিদয়ার বািড় েগেলন৷ েসখােন িবশ্বাসীেদর সেঙ্গ েদখা
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হেল তােদর সকলেক উৎসাহ িদেলন৷ এরপর েপৗল ও সীল শহর
েছেড় চেল েগেলন৷

17
েপৗল ও সীল িথষলনীকীেত

1 এরপর তারা আিম্ফপিল ও অপেল্লািনয়ার েভতর িদেয়
িথসলনীকীেত এেলন৷ এখােন ইহুদীেদর একিট সমাজ-গৃহ িছল৷
2 েপৗল তঁার রীিত অনুযায়ী ইহুদীেদর েদখার জনয্ একিট সমাজ-গৃেহ
েগেলন৷ িতনিট িবশ্রামবাের িতিন তােদর সেঙ্গ শাস্ত্র িনেয় আেলাচনা
করেলন৷ 3ইহুদীেদর কােছ শাস্ত্র বয্াখয্া কের বুিঝেয় িদেলন েয খ্রীেষ্টর
দুঃখেভাগ করা ও মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর প্রেয়াজন িছল৷ েপৗল
বলেলন, “এই েয যীশুেক আিম েতামােদর কােছ প্রচার করিছ, ইিনই
খ্রীষ্ট৷” 4 তােদর মেধয্ েকউ েকউ এেত সম্মিত জানাল এবং েপৗল ও
সীেলর সেঙ্গ েযাগ িদল৷ এেদর মেধয্ অেনক ঈশ্বরভক্ত গ্রীক িছল যারা
সতয্ ঈশ্বেরর উপাসনা করত, ও িকছু গনয্-মানয্ মিহলাও িছেলন৷

5 িকন্তু ইহুদীেদর মেন ঈষর্া জাগল৷ তারা িকছু দুষ্ট প্রকৃিতর েলাকেক
বাজার েথেক েজাগাড় করল আর এইভােব একটা দল ৈতরী কের
শহের গণ্ডেগাল বািধেয় িদল৷ তারা েলাকসমেক্ষ েপৗল ও সীলেক
দঁাড় করােনার জনয্ যােসােনর বািড়েত চড়াও হেয় েসখােন তঁােদর
খঁুজেত লাগল৷ 6 িকন্তু েসখােন তঁােদর না েপেয় তারা যােসান ও
অনয্ কেয়কজন ভাইেক ধের টানেত টানেত শহেরর শাসনকতর্ ােদর
কােছ িনেয় েগল৷ তারপর তারা িচৎকার কের বলল, “এই েয েলাকরা
সারা জগেত েগালমাল পািকেয় েবড়ােচ্ছ, এরা এখন এখােন এেসেছ!
7 আর যােসান িকনা তােদর িনেজর বািড়েত আশ্রয় িদেয়েছ? এরা
সকেল ৈকসেরর আইেনর িবেরািধতা কের৷ এরা বেল েবড়ােচ্ছ েয
যীশু বেল আর একজন রাজা আেছ৷”

8 এই কথা শুেন সমেবত জনতা ও কতৃ্তর্ পক্ষ উিদ্বগ্ন হল৷ 9 তারা
যােসান ও বাকী আর সকেলর জিরমানা িনেয় তােদর েছেড় িদল৷

িবরয়ােত েপৗল এবং সীল
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10 েসই রােতই ভাইরা েপৗল ও সীলেক িবরয়ােত পািঠেয় িদল৷
েসখােন েপৗেঁছ তঁারা ইহুদীেদর সমাজ-গৃেহ েগেলন৷ 11 িথষলনীকীয়র
েলাকেদর েথেক এই েলাকরা আেরা উদার মেনাভাবাপন্ন িছল৷ এরা
আগ্রেহর সেঙ্গ ঈশ্বেরর বাকয্ শুনল৷ েপৗল ও সীেলর বক্তেবয্র িবষয়
সতয্ িকনা তা িমিলেয় েদখার জনয্ তারা প্রিতিদন শােস্ত্রর মেধয্
অনুসন্ধান করেত লাগল৷ 12এর ফেল ইহুদীেদর মেধয্ অেনেক িবশ্বাস
করল, এেদর মেধয্ কেয়কজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মিহলা ও বহু পুরুষও
িছেলন৷

13 িথষলনীকীয় ইহুদীরা যখন শুনেত েপল েয েপৗল িবরয়ােত
ঈশ্বেরর বাকয্ প্রচার করেছন, তখন তারা েসখােন এেস েলাকেদর
েক্ষিপেয় তুলল৷ 14তখন েসখানকার ভাইরা তাড়াতািড় কের েপৗলেক
সমুদ্রতীের পািঠেয় িদেলন, িকন্তু সীল ও তীমিথয় িবরয়ােত রেয়
েগেলন৷ 15 েপৗলেক সেঙ্গ িনেয় যঁারা িগেয়িছেলন তঁারা আথীনী পযর্ন্ত
েগেলন৷ সীল ও তীমিথয়র উেদ্দেশয্ এক বাতর্ া িনেয় ভাইরা িবরয়ােত
িফের এেলন৷ বাতর্ ােত বলা িছল, “যত শীঘ্র সম্ভব েতামরাআমার কােছ
চেল এস৷”

আথীনীেত েপৗল
16 তীমথীয় ও সীেলর জনয্ েপৗল যখন আথীনীেত অেপক্ষা

করিছেলন, তখন েসই শহেরর সব জায়গায় নানা েদব-েদবীর মূির্ত
েদেখ অন্তর আত্মায় িতিন খুবই বয্িথত হেয় উঠেলন৷ 17 তাই িতিন
সমাজ-গৃেহ িগেয় ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকেদর সেঙ্গ ও হােট বাজাের
েলাকেদর কােছ প্রিতিদন ধমর্ােলাচনা করেত লাগেলন৷ 18 ইিপকূেরর
ও েস্তািয়কীর দাশর্িনক সম্প্রদােয়র মেধয্ কেয়কজন তঁার সেঙ্গ
তকর্ িবতকর্ করেত লাগল৷
েকউ েকউ বলল, “এই সবজান্তা িক বলেত চায়?” আবার

েকউ েকউ বলল, “এ েদখিছ িবেদশী েদবতােদর িবষেয় প্রচার
করেছ৷” কারণ েপৗল সুসমাচার এবং যীশু ও তঁার পুনরুত্থােনর িবষয়
বলিছেলন৷

19তারা েপৗলেক আেরয়পােগর সভায় িনেয় িগেয় বলল, “আপিন
এই েয নতুন িবষয় িশক্ষা িদেচ্ছন, এটা িক? আমরা িক তা জানেত
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পাির? 20 আপিন িকছু অদু্ভত কথা েশানােচ্ছন, তাই আমােদর
জানেত ইচ্ছা হয়, এসেবর অথর্ িক?” 21 আথীনীয় েলােকরা ও
েসখােন বসবাসকারী িবেদশীরা সব সময় েকবল িনতয্-নতুন িবষয়
িনেয় আেলাচনা কের সময় কাটাত৷

22 তখন েপৗল আেরয়পােগর সভার সামেন দঁািড়েয় বলেত
থাকেলন, “েহ আথীনীয় েলােকরা, আপনারা েদখিছ সমস্ত বয্াপােরই
খুব ধমর্প্রবণ৷ 23 কারণ আিম েবড়ােত েবড়ােত আপনারা যােদর
উপাসনা কেরন েসগুিল লক্ষয্ করেত করেত একটা েবদী েদখলাম,
যার গােয় েলখা আেছ, �অজানা েদবতার উেদ্দেশয্!� তাই েয অজানা
েদবতার উপাসনা আপনারা করেছন তঁােকই আিম আপনােদর কােছ
উপিস্থত করিছ৷

24 “ঈশ্বর, িযিন এই জগত ও তার মেধয্কার সমস্ত িকছুর
িনমর্াণকতর্ া, িতিনই স্বগর্ ও পৃিথবীর প্রভু, িতিন মানুেষর হােত ৈতরী
মিন্দের বাস কেরন না৷ 25মানুেষর হােতর েসবা কােযর্র প্রেয়াজন তঁার
েনই৷ তঁার েতা েকান িকছুরই অভাব েনই৷ িতিনই সকলেক জীবন, শ্বাস
ও যা িকছু প্রেয়াজন তা িদেচ্ছন৷ 26শুরুেত ঈশ্বর একিট মানুষেক সৃষ্টি
কের েসই একজন মানুষ েথেকই মানবজািতর সৃষ্টি কেরেছন, আর
েগাটা পৃিথবীটা তােদর বসবােসর জনয্ িদেয়েছন৷ িতিন িনধর্ারণ কের
েরেখেছন েকাথায় ও কখন তারা থাকেব৷

27 “ঈশ্বর েচেয়িছেলন েযন মানুষ তঁার অেন্বষণ কের৷ তঁার েখঁাজ
করেত করেত তারা েযন েশষ পযর্ন্ত তঁার নাগাল পায়৷ অথচ িতিন
আমােদর কােরা কাছ েথেক েতা দূের নন, 28 �কারণ তঁার সত্ত্বােতই
আমােদরজীবন, গিত ও সত্ত্বা৷�আবারআপনােদর েকান েকান কিবও
একথা বেলেছন: �কারণ আমরা তঁার সন্তান৷�

29 “তাহেল আমরা যখন ঈশ্বেরর সন্তান, তখন ঈশ্বরেক মানুেষর
িশল্পকলা বা কল্পনা অনুসাের েসানা, রূেপা বা পাথেরর ৈতরী েকান
মূির্তর সেঙ্গ তুলনা করা আমােদর উিচত নয়৷ 30 মানুেষর এই অজ্ঞতার
সময়েক ঈশ্বরক্ষমার েচােখ েদেখেছন, িকন্তু এখন সবজায়গায় সকল
মানুষেক িতিন এর জনয্ মন-েফরােত বলেছন৷ 31কারণ িতিন একিট
িদন িস্থর কেরেছন, েয িদেন িতিন তঁার িনরূিপত একজনেক িদেয়
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সারা জগত সংসােরর িবচার করেবন৷ এই িবষেয় সকেল েযন িবশ্বাস
করেত পাের এমন প্রমাণও িতিন িদেয়েছন: এই প্রমাণস্বরূপ িতিন
মৃতেদর মধয্ েথেক তঁােক পুনরিত্থত কেরেছন!”

32 মৃতুয্ েথেক পুনরুত্থােনর কথা শুেন তােদর মেধয্ কেয়কজন
উপহাস করেত লাগল, িকন্তু অনয্রা বলল, “আমরা এ িবষেয় আর
একিদন আপনার কাছ েথেক শুনব!” 33 এরপর েপৗল তােদর কাছ
েথেক চেল েগেলন৷ 34 তােদর মেধয্ কেয়কজন িবশ্বাস করল ও
েপৗেলর সঙ্গ িনল৷ এেদর মেধয্ আেরয়পাগীেয়র* সভয্ িদয়নুিষয়,
দামারী নােম এক মিহলা ও আেরা কেয়কজন িছেলন৷

18
কিরেন্থ েপৗল

1 এরপর েপৗল আথীনী েছেড় কিরেন্থ এেলন৷ 2 েসখােন আিক্কলা
নােম এক ইহুদীর সেঙ্গ তঁার পিরচয় হয়, িতিন িছেলন পন্ত েদেশর
েলাক৷ সম্প্রিত িতিন তঁার স্ত্রী িপ্রিষ্কল্লােক িনেয় ইতালী েথেক
এেসিছেলন, কারণ েক্লৗিদয় সমস্ত ইহুদীেদর েরাম েছেড় যাবার িনেদর্ শ
িদেয়িছেলন৷ েপৗল তঁােদর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন৷ 3 তঁারা তঁাবু
িনমর্াণ করেতন েযমন েপৗলও করেতন৷ এইজনয্ িতিন তঁােদর সেঙ্গ
কাজ করেত লাগেলন৷

4প্রিত িবশ্রামবাের েপৗল সমাজ-গৃেহ ইহুদী ও গ্রীকেদর সেঙ্গ কথা
বলেতন৷ েপৗল েচষ্টা করেতন েযন এইসব েলাকরা যীশুেত িবশ্বাসী
হয়৷ 5 সীল ও তীমিথয় যখন মািকদিনয়া েথেক কিরেন্থ এেলন, তখন
েপৗল সুসমাচার প্রচােরর জনয্ তঁার সমস্ত সময় িদেলন৷ যীশুই েয
ঈশ্বেরর খ্রীষ্ট এই প্রমাণ িতিন ইহুদীেদর িদিচ্ছেলন৷ 6 িকন্তু ইহুদীরা
েপৗেলর িশক্ষার িবেরািধতা কের তঁােক গালাগাল িদেত লাগল৷ তখন
িতিন তঁার েপাশােকর ধুেলা েঝেড় তােদর বলেলন, “েতামােদর যিদ
উদ্ধার না হয় তার জনয্ েতামরা দায়ী৷ আিম দায়মুক্ত! এরপর আিম
অইহুদীেদর কােছ যাব!”
* 17:34: আেরয়পাগীয় আথীনীর একজন গুরুত্বপূণর্ েনতা৷ তঁারা িঠক িবচারেকর মেতা
িছেলন৷
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7 েপৗল েসখান েথেক চেল িগেয় সমাজ-গৃেহর পােশ িতিতয় যুষ্ট
নােম এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বািড়েত উঠেলন; ইিন সতয্ ঈশ্বেরর
উপাসনা করেতন৷ 8সমাজ-গৃেহর পিরচালকক্রীষ্পও তঁার পিরবােরর
সকেল প্রভু যীশুেত িবশ্বাসী হল৷ কিরেন্থর আেরা অেনেক েপৗেলর
কথা শুনল, িবশ্বাস করল ও বািপ্তস্ম িনল৷

9 এক রােত এক দশর্েন প্রভু েপৗলেক বলেলন, “ভয় েপেযা না!
িকন্তু কথা বেল যাও, চুপ কের েথেকা না! 10 আিম েতামার সেঙ্গ
আিছ; েকউ েতামার ক্ষিত করেত পারেব না, কারণ এই শহের আমার
েলাকরা আেছ৷” 11তাই েপৗল েসখােন েথেক েদড় বছর ধের তােদর
ঈশ্বেরর বাণী িশক্ষা িদেলন৷

েপৗলেক গািল্লেয়ার সামেন আনা হল
12 গািল্লেযা যখন আখায়ার রাজয্পাল িছেলন, তখন ইহুদীেদর

িকছু েলাক েজাট পািকেয় েপৗেলর িবরুেদ্ধ দঁাড়াল৷ তারা েপৗলেক
িবচারালেয় িনেয় হািজর করল৷ 13 এই ইহুদীরা গািল্লেযােক বলল,
“এই েলাকিট আমােদর িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধ অনয্ এক পদ্ধিতেত
ঈশ্বেরর উপাসনা করেত িশক্ষা িদেচ্ছ!”

14 েপৗল েসই সময় যখন িকছু বলেত যােচ্ছন, তখন গািল্লেযা
ইহুদীেদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “েহ ইহুদীরা েশান! এ যিদ েকান অপরাধ
বা মারাত্মক রকমঅনয্ায় েকান কাজকরত তেব েতামােদর কথা েশানা
আমার পেক্ষ যুিক্তযুক্ত হত৷ 15 িকন্তু েতামরা যখন েকান বয্িক্তর নাম,
তার বাণী বা েতামােদর িবিধ-বয্বস্থার িবষেয় িবচােরর প্রশ্ন তুলছ, তখন
েতামরাই এর িবচার কর,আিমওসব িবষেয়র িবচারকতর্ া হেত চাই না!”
16 এই বেল িতিন তােদর সকলেক িবচারালয় েথেক েযেত বলেলন৷

17 তখন তারা সমাজ-গৃেহ পিরচালক েসািস্থনীেক ধের
িবচারালেয়র সামেন প্রচণ্ড মারল; িকন্তু গািল্লেযা েস িবষেয় ভ্রুেক্ষপ
করেলন না৷

েপৗেলর আিন্তয়িখয়ায় প্রতয্াবতর্ ন
18 েপৗল েসই শহের আেরা িকছুিদন থাকার পর ভাইেদর কাছ

েথেক িবদায় িনেয় সমুদ্র পেথ সুিরয়ার িদেক রওনা িদেলন৷ তঁার
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সেঙ্গ আিক্কলা ও িপ্রিষ্কল্লাও িছল৷ এক মানত পুরণ করেত েপৗল
িকংিক্রয়ােত এেস মাথা কািমেয় েফলেলন৷ 19 েসখান েথেক তঁারা
ইিফেষ েপৗছঁােলন৷ িপ্রিষ্কল্লা ও আিক্কলােক েসখােন েরেখ েপৗল
সমাজ-গৃেহ েগেলন আর ইহুদীেদর সেঙ্গ শাস্ত্র আেলাচনা করেত
লাগেলন৷ 20 তারা েসখােন তঁােক আেরা িকছুিদন থাকার জনয্
অনুেরাধ করল বেট িকন্তু িতিন তােত রাজী হেলন না৷ 21 েসখান
েথেক যাবার সময় িতিন তােদর বলেলন, “ঈশ্বেরর ইচ্ছা হেল আিম
আবার েতামােদর কােছআসব৷”এরপর িতিন ইিফষ েথেক সমুদ্র যাত্রা
করেলন৷

22 িতিন ৈকসিরয়া শহের েপৗছঁেলন৷ এরপর েজরুশােলেম সকেলর
সেঙ্গ সাক্ষাৎ কের শুেভচ্ছা জানাবার পর েপৗল েসখান েথেক
আিন্তয়িখয়া শহের েগেলন৷ 23 আিন্তয়িখয়ায় েপৗল িকছু সময়
থাকেলন৷ তারপর আিন্তয়িখয়া েছেড় গালািতয়া ও ফরুিগয়া অঞ্চেলর
িবিভন্ন শহের ভ্রমণ কের েসইসব স্থােনর অনুগামীেদর নতুন শিক্ত
জািগেয় তুলেলন৷

ইিফেষ ও আখায়ােত আপেল্লা
24আপেল্লা নােম একজন ইহুদী ইিফেষ এেলন, ইিনআেলকসান্দ্রীয়

নগের জেন্মিছেলন৷ িতিন িশিক্ষত মানুষ িছেলন এবং শাস্ত্র খুব
ভাল কের জানেতন৷ 25 আপেল্লা প্রভুর পেথর িবষেয় িশক্ষা
েপেয়িছেলন৷ িতিন আত্মার আেবেগ কথা বলেতন এবং যীশুর িবষেয়
িনভুর্ লভােব িশক্ষা িদেতন, িকন্তু িতিন েকবল েযাহেনর বািপ্তেস্মর
িবষেয়ই জানেতন৷ 26আপেল্লা যখন সমাজ-গৃেহ িনভীর্কভােব প্রচার
করিছেলন, েসই সময় িপ্রিষ্কল্লা ও আিক্কলা তঁার কথা শুেন তঁােক
একােন্ত েডেক িনেয় িগেয় ঈশ্বেরর পেথর িবষেয় আেরা িনখঁুতভােব
বুিঝেয় িদেলন৷

27আপেল্লা আখায়ােত েযেত চাইেল খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাইরা তঁােক েস
িবষেয় উৎসাহ িদেলন৷ তঁারা আখায়ার খ্রীষ্ট িবশ্বাসীেদর িচিঠ িলেখ
িদেলন েযন তঁারা আপেল্লােক সাদের গ্রহণ কেরন৷ িতিন েসখােন
েপৗছঁােল যঁারা অনুগ্রেহর মাধয্েম িবশ্বাসী হেয়িছল, আপেল্লা তােদর
অেনকেক সাহাযয্ করেলন৷ 28 িতিন প্রকাশয্ িবতকর্ সভায় দৃঢ়তার



েপ্রিরত 19:1 lxv েপ্রিরত 19:10

সেঙ্গ ইহুদীেদর হািরেয় িদেলন এবং শাস্ত্র েথেক প্রমাণ করেলন েয,
যীশুই হেলন েসই খ্রীষ্ট৷

19
েপৗল ইিফেষ

1 আপেল্লা যখন কিরেন্থ িছেলন তখন েপৗল েসই অঞ্চেলর
মধয্ িদেয় েযেত েযেত ইিফেষ এেস েপৗছঁেলন৷ েসখােন িতিন
েযাহন বাপ্তাইজেকর কেয়কজন অনুগামীর েদখা েপেলন৷ 2 িতিন
তােদর বলেলন, “েতামরা যখন িবশ্বাসী হও, তখন িক পিবত্র আত্মা
েপেয়িছেল?”
তারা তঁােক বলল, “কই? পিবত্র আত্মা বেল েয িকছু আেছ এমন

কথা েতা আমরা কখনও শুিন িন!”
3 িতিন তােদর বলেলন, “তেব েতামােদর িক ধরেণর বািপ্তস্ম

হেয়িছল?”
তারা বলল, “েযাহন েয ধরেণর বািপ্তস্ম িদেতন৷”
4 েপৗল বলেলন, “েযাহন মন-েফরােনার জনয্ েলাকেদর বাপ্তাইজ

করেতন৷ িতিন তােদর বলেতন, তঁার পের িযিন আসেছন, তঁার ওপর
অথর্াত যীশুর ওপর িবশ্বাস কর৷”

5তারা একথা শুেন প্রভু যীশুর নােম বাপ্তাইজ হল৷ 6এরপর েপৗল
তােদর ওপর হাত রাখেল, তােদর ওপর পিবত্র আত্মা েনেম এেলন৷
তারা নানা ভাষায় কথা বলেত ও ভাববাণী বলেত শুরু করল৷ 7 তারা
েমাট বােরা জন পুরুষ িছল৷

8 এরপর েপৗল সমাজ-গৃেহ েগেলন, আর েসখােন িতন মাস ধের
িনভীর্কভােব কথা বলেলন এবং যুিক্তসহ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয়
বুিঝেয় িদেলন৷ 9 িকন্তু তােদর মেধয্ কেয়কজন তঁার কথা মানেত
চাইল না৷ তারা প্রকােশয্ খ্রীেষ্টর পেথর িবরুেদ্ধ িনন্দা করেত লাগল৷
তখন েপৗল তােদর েছেড় চেল েগেলন, যীশুর অনুগামীেদর সেঙ্গ
িনেয় েগেলন৷ পের প্রিতিদন তুরােণর ভাষণ কেক্ষ েপৗল তােদর িনেয়
শাস্ত্র আেলাচনা করেত লাগেলন৷ 10এইভােব দুবছর েকেট েগল, এর
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ফেল এিশয়ায় যঁারা বাস করত, িক ইহুদী, িক গ্রীক সকেলই প্রভুর
বাকয্ শুনেলন৷

শীভার সন্তানগণ
11 ঈশ্বর েপৗেলর হাত িদেয় অেনক অেলৗিকক ঘটনা সম্পন্ন

করােলন৷ 12 এমন িক তঁার স্পশর্ করা গামছা অসুস্থ েলাকেদর গােয়
েছায়়ােল তােদর েরাগ ভাল হেয় েযত, আর অশুিচ আত্মারাও তােদর
মধয্ েথেক বার হেয় েযত৷

13-14 েসই সমেয় কেয়কজন ইহুদী ওঝা ঘুের েবড়াত, যারা অশুিচ
আত্মায় পাওয়া েলাকেদর ছাড়ােতা৷ ইহুদী মহাযাজক শীভার সাত
েছেলও এই কাজ করিছল৷ এই ইহুদীরা েলাকেদর মধয্ েথেক অশুিচ
আত্মা তাড়ােত প্রভু যীশুর নাম বয্বহার করত৷ তারা বলত, “েয যীশুর
কথা েপৗল প্রচার করেছন, েসই যীশুর নােম আিম আেদশ করিছ এর
মধয্ েথেক বার হেয় যাও!”

15 িকন্তু একবার অশুিচ আত্মা েসই ইহুদীেদর বলল, “আিম
যীশুেক জািন, েপৗলেকও জািন, িকন্তু েতারা আবার েক?”

16 এরপর যার মেধয্ িদয়াবেলর অশুিচ আত্মা বাস করিছল, েস
ঝঁািপেয় পেড় েসই শীভার েছেলেদর সবাইেক ধরাশায়ী করল৷ এর
ফেল েসই ইহুদীরা আহত ও উলঙ্গ অবস্থায় বািড় েছেড় পািলেয় েগল৷
17 ইহুদী ও গ্রীক যঁারা ইিফেষ থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার কথা
জানেত পারল৷ এর ফেল তােদর সকেলর মেধয্ ত্রােসর সঞ্চার হল
আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল৷ েলােকরা যীশুর নামেক আরও উচ্চ
সম্মান িদেত লাগল৷ 18অেনেক যারা িবশ্বাসী হল তারা িনেজর িনেজর
অপকেমর্র কথা প্রকােশয্ স্বীকার করল৷ 19 আবার অেনেক যারা
যাদুিক্রয়া করত, তারা তােদর বইপত্র ও সাজসরঞ্জাম এেন প্রকােশয্
আগুেন পুিড়েয় িদল, গণনা কের েদখা েগল তার দাম িছল পঞ্চাশ
হাজার েরৗপয্ মুদ্রা৷ 20 এইভােব প্রবলভােব প্রভুর বাকয্ প্রসার লাভ
করল এবং শিক্তশালী হেত লাগল আর বহুেলাক িবশ্বাস করল৷

েপৗেলর যাত্রা পিরকল্পনা
21 এই ঘটনার পর েপৗল িঠক করেলন েয িতিন মািকদিনয়া ও

আখায়া হেয় েজরুশােলেম যােবন৷ িতিন বলেলন, “েসখােন িগেয়
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পের আিম েরােমও যাব৷” 22 িতিন তঁার দুজন সহকারীেক অথর্াৎ
তীমিথয় ও ইরাস্তেক মািকদিনয়ায় পাঠােলন আর িনেজ িকছু িদন
এিশয়ায় রেয় েগেলন৷

ইিফেষ েগালমাল
23 েসই সময় ইিফেষ মহা গণ্ডেগােলর সৃষ্টি হল৷ ঈশ্বেরর পেথর

িবষয়ই িছল এই গণ্ডেগােলর কারণ৷ ঘটনাটা এইভােব হল; 24দীমীিত্রয়
নােম একজন স্বণর্কার েদবী দীয়ানার রূেপার মিন্দর ৈতরী করত আর
কািরগরেদর অেনক কাজ জুিগেয় িদত৷

25 েস তার বয্বসােয়র সেঙ্গ যুক্তঅনয্ সব কািরগরেদর একত্র কের
সভায় বলল, “ভাইসব েতামরা জান এই কােজর দ্বারা আমরা সকেল
ভালই েরাজগার কির৷ 26 এও েতা েদখেত ও শুনেত পাচ্ছ েকবল
এই ইিফেষ নয়, প্রায় সমস্ত এিশয়ায় এই েপৗল বহু েলাকেক প্রভািবত
কেরেছ ও এই বেল েবিড়েয়েছ েয, মানুেষর হােত গড়া েদবতারা নািক
েদবতাই নয়৷ 27 এেত আমােদর এই বৃিত্তর েয েকবল দুনর্াম হেব তাই
নয়, মহােদবী দীয়ানার মিন্দরও েলাকসমেক্ষ তুচ্ছ হেব৷ আবার যােক
সমস্ত এিশয়া, এমন িক সারা জগত সংসার উপাসনা কের, িতিনও তঁার
িবপুল গিরমা হারােবন৷”

28 এই কথা শুেন েলােকরা প্রচণ্ড েরেগ েগল৷ তারা িচৎকার কের
বলেত লাগল, “ইিফেষর দীয়ানাই মহান!” 29 এেত সমস্ত শহের
িবশৃঙ্খলা েদখা িদল৷ সকেল একসেঙ্গ রঙ্গভূিমর িদেক ছুটল৷ তারা
তােদর সেঙ্গ টানেত টানেত িনেয় চলল গায় ও আিরষ্টাখর্ নােম দুজন
মািকদিনয়ান েলাকেক, যঁারা েপৗেলর সঙ্গী িছেলন৷ 30 তখন েপৗল
েলাকেদর কােছ েযেত চাইেল অনুগামীরা তঁােক বাধা িদল, েযেত িদল
না৷ 31 েসই প্রেদেশর কেয়কজন েনতা যঁারা তঁার বনু্ধ িছেলন, তঁারা
েপৗেলর কােছ েলাক পািঠেয় অনুেরাধ করেলন েযন িতিন রঙ্গভূিমেত
িগেয় িনেজর িবপদ েডেক না আেনন৷

32 এিদেক নানা েলােক নানা কথা বেল িচৎকার করিছল, কারণ
সভার মেধয্ িবশৃঙ্খলা শুরু হেয় িগেয়িছল, অিধকাংশ েলাক জানতই
না েকন তারা েসখােন এেসেছ৷ 33কেয়কজন ইহুদীআেলকসান্দারেক
সামেন েঠেল িদল, এেকই জনতার কেয়কজন পরামশর্ িদিচ্ছল৷ িতিন
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সকলেক ইশারায় চুপ করেত বলেলন, ও তােদর কােছ িকছু বলেত
চাইেলন৷ 34 িকন্তু তারা যখন বুঝেত পারল েয িতিন একজন ইহুদী
তখন েজাের িচৎকার করেত লাগল৷ দুঘন্টা ধের তারা শুধু এই বেল
েচঁিচেয়ই চলল, “ইিফেষর দীয়ানাই মহান!”

35 েশষ পযর্ন্ত শহেরর করিণক জনতােক শান্ত কের বলেলন,
“েহ ইিফষীয়রা, বল েদিখ, ইিফষীয়েদর শহর েয মহােদবী দীয়ানার
মিন্দেরর তত্ত্বাবধান কের এবং েসই মিন্দেরর পিবত্র পাথর েয আকাশ
েথেক পেড়িছল তা েক না জােন? 36 তাই এই কথা যখন েকউ
অস্বীকার করেত পারেব না, তখন েতামােদর শান্ত হওয়া উিচত এবং
অসংযত েকান কাজ করা উিচত নয়৷

37 “কারণ এই েয েলাকেদর েতামরা এখােন এেনছ, এরা েতা
মিন্দর লুঠও কের িন বা আমােদর েদবীর অপমানও কের িন৷
38 তাই যিদ কােরা িবরুেদ্ধ দীমীিত্রয় ও তার সম-বয্বসায়ীেদর েকান
অিভেযাগ থােক, তেব আদালত েখালা আেছ, িবচারকরাও আেছন,
তারা েসখােন িগেয় তােদব িবরুেদ্ধ মামলা করুক!

39 “আর যিদ অনয্ েকান িবষয় অনুসন্ধােনর থােক তেব তার িবচার
আইনানুগ িবচার সভায় করা েযেত পাের৷ 40কারণ এই ভয়আেছ েয,
আমােদর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ আসেত পাের েয এই গণ্ডেগােলর কারণ
আমরাই, এই সভা ডাকার েকান যুিক্তসঙ্গত কারণ আমরা েদখােত
পারব না৷” 41 এই বেল িতিন সভা ভঙ্গ করেলন৷

20
েপৗেলর মািকদিনয়া ও গ্রীেস যাত্রা

1 েসই হাঙ্গামা েথেম যাবার পর েপৗল যীশুর অনুগামীেদর েডেক
পাঠােলন, আর তােদর সকলেক উৎসাহ দান কের ও শুেভচ্ছা
জািনেয় মািকদিনয়ার অঞ্চলগুিলেত যাবার জনয্ রওনা িদেলন৷
2 িতিন েসই অঞ্চল িদেয় মািকদিনয়ায় েযেত েযেত িবিভন্ন জায়গায়
খ্রীষ্টানুসারীেদর অেনক কথা বেল উৎসাহ িদেলন, েশেষ গ্রীেস এেস
েপৗছঁেলন৷ 3 েসখােন িতিন িতন মাস থাকেলন৷
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িতিন যখন সমুদ্রপেথ সুিরয়া যাবার জনয্ প্রস্তুত হিচ্ছেলন তখন
ইহুদীরা তঁার িবরুেদ্ধ এক চক্রান্ত করেছ এই কথা জানেত েপের
িতিন মািকদিনয়া হেয় সুিরয়া যােবন বেল িঠক করেলন৷ 4 িকছু িকছু
েলাক তঁার সেঙ্গ যািচ্ছল৷ এরা হল িবরয়ার পুেহর্ র েছেল েসাপাত্র,
িথষলনীিকয় েথেক আগতআিরষ্টাখর্ ও িসকুন্দ, দবীর্র গায় ও তীমিথয়
আর এিশয়ার তুিখক ও ত্রিফম৷ 5 এরা েপৗেলর আেগই রওনা হেয়
েত্রায়ােত িগেয় আমােদর জনয্ অেপক্ষা করিছল৷ 6খািমরিবহীন রুিটর
পেবর্র পর আমরা িফিলপী েথেক সমুদ্রপেথ রওনা হেয় পঁাচ িদন
পর েত্রায়ােত তােদর সেঙ্গ েযাগ িদলাম৷ েসখােন আমরা সাত িদন
থাকলাম৷

েত্রায়ােত েপৗেলর েশষ যাত্রা
7 রিববার আমরা যখন আবার প্রভুর েভাজ গ্রহণ করেত একিত্রত

হলাম তখন েপৗল পেরর িদন েসখান েথেক চেল যােবন বেল মধয্রািত্র
পযর্ন্ত তােদর সােথ কথা বলেত থাকেলন৷ 8আমরা ওপেরর েয ঘের
সমেবত হেয়িছলাম েসখােন অেনক প্রদীপ িছল৷ 9 উতুখ নােম এক
যুবক েসই ঘেরর জানালায় বেসিছল৷ েপৗেলর দীঘর্ বকৃ্ততার সময় েস
গভীরভােব ঘুিমেয় েগল৷ তারপর ঘুেমর েঘাের েস িতনতলা েথেক
নীেচ পেড় েগল৷ েলােকরা িগেয় যখন তােক তুলল, েদখা েগল েস
মারা েগেছ৷

10 েপৗল িনেজই নীেচ েনেম েগেলন৷ িতিন তার েদেহর ওপের
িনেজেক েরেখ তােক বুেক জিড়েয় ধের বলেলন, “েতামরা িবচিলত
হেয়া না, কারণ েদখ এর মেধয্ এখনও প্রাণ আেছ৷” 11এরপর েপৗল
ওপেরর ঘের িগেয় রুিট ভাঙ্গেলন ও িকছু খাওয়া-দাওয়া কের েভার
পযর্ন্ত তােদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেলন৷ তারপর িতিন তােদর কাছ েথেক
রওনা হেলন৷ 12 িবশ্বাসীরা েসই যুবকেক জীিবত অবস্থায় তার বািড়
িনেয় েযেত েপের খুবই আশ্বস্ত হল৷

েত্রায়া েথেক মাইেলটাস যাত্রা
13আমরা সমুদ্রপেথ আঃেস রওনা িদেয় েপৗেলর আেগই েসখােন

েপৗছঁালাম৷ িঠক িছল েয েপৗল আঃেস হঁাটা পেথ যােবন আর েসখােন
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আমরা তঁােক জাহােজ তুেল েদব৷ 14 পের আঃেস েপৗেলর সেঙ্গ
আমােদর েদখা হল, আর িতিন জাহােজ আমােদর কােছ এেলন৷
আমরা সকেল িমতুলীনী শহের েগলাম৷ 15 েসখান েথেক পেরর
িদন জাহােজ কের খীেয়র দ্বীেপর কােছ েপৗছঁালাম৷ িদ্বতীয় িদেন
আমরা সামঃ দ্বীপ পার হেয় তার পরিদন িমলীেত েগলাম, 16 কারণ
েপৗল আেগই িঠক কেরিছেলন েয িতিন ইিফেষ নামেবন না৷ িতিন
এিশয়ােত েবশী সময় থাকেত চাইেলন না, কারণ পঞ্চাশত্তমীর আেগই
েজরুশােলেম েপৗছঁবার জনয্ িতিন বয্গ্র হেয় উেঠিছেলন৷

েপৗল ইিফেষ প্রাচীনেদর সেঙ্গ কথা বলেলন
17 িমলীেত এেস িতিন ইিফেষর মণ্ডলীর প্রাচীনেদর তঁার সেঙ্গ েদখা

করার জনয্ েডেক পাঠােলন৷
18 তঁারা এেল পর িতিন তঁােদর বলেলন, “েতামরা জান আিম

এিশয়ােত থাকাকালীন প্রথম িদন েথেকই েতামােদর সেঙ্গ িকভােব
সমস্ত সময় কািটেয়িছ৷ 19 ইহুদীরা আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছল,
আমােক বড় সঙ্কেটর মধয্ িদেয় েযেত হেয়িছল৷ িকন্তু েতামরা জান
েয এসব সেত্ত্বও আিম নম্রভােব েচােখর জেল সবর্দাই প্রভুর েসবা
কের েগিছ৷ 20 েতামােদর জনয্ যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না কের সবর্দা
েতামােদর কােছ বেলিছ৷ এমন িক বািড় বািড় িগেয় িশক্ষা িদেয়িছ ও
সুসমাচার প্রচার কেরিছ৷ 21 ইহুদী িক অইহুদী গ্রীক সকেলর কােছই
বেলিছ েযন তারা মন-েফরায়, ঈশ্বেরর িদেক েফের ও প্রভু যীশুেক
িবশ্বাস কের৷

22 “িকন্তু এখন আমােক পিবত্র আত্মার িনেদর্ শ মানেত হেব, তাই
আিম েজরুশােলেম যািচ্ছ৷ েসখােন আমার িক হেব তা আিম জািন
না৷ 23 তেব পিবত্র আত্মার সতকর্ বাণীর মধয্ িদেয় একথা জািন েয
েজরুশােলেমর প্রেতয্কিট শহের আমার জনয্ দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ
অেপক্ষা করেছ৷ 24 আিম মেন কির আমার কােছ আমার জীবেনর
েকান মূলয্ েনই৷ আিম মেন কির আমার জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূণর্
িবষয় হল প্রভু যীশুর কাছ েথেক েয কােজর ভার েপেয়িছ তােত লক্ষয্
িস্থর েরেখ েযন েশষ পযর্ন্ত েদৗড়ােত পাির; েসই কাজ হল সকেলর
কােছ ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর বাতর্ া ও সুসমাচার িনেয় যাওয়া৷
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25 “এখন আিম যা বলিছ মন িদেয় েশান; েতামােদর মেধয্ যােদর
কােছ ঈশ্বেরর রােজয্র সুসমাচার জািনেয়িছ তােদর েকউইআমার মুখ
আর েদখেত পােব না৷ 26 তাই আজ আিম েতামােদর কােছ একথা
েজার িদেয় বলিছ েয এসেত্ত্বও েতামােদর মেধয্ যঁারা উদ্ধার পােব
না, ঈশ্বর তােদর িবষেয় আমােক েদাষী করেবন না৷ 27 আিম এসব
কথা বলেত পাির েয ঈশ্বর েতামােদর যা িকছু জানােত েচেয়িছেলন,
েস সবই আিম েতামােদর জািনেয়িছ৷ 28 িনেজেদর বয্াপাের সাবধান
েথেকা আর পিবত্র আত্মা েতামােদরেক েয পােলর েদখােশানার ভার
িদেয়েছন, ঈশ্বেরর েসই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর, কারণ এই মণ্ডলী
িতিন তঁার রক্ত িদেয় িকেনেছন৷ 29 আিম জািন, আিম চেল েগেল
ভয়ঙ্কর েনকেড়র েতামােদর মেধয্ আসেব, তারা ঈশ্বেরর এই পালেক
ধ্বংস করেত চাইেব৷ 30 এমনিক েতামােদর মধয্ েথেক এমন সব
েলাক েবিরেয় আসেব যঁারা খ্রীষ্টানুসারীেদর িনেজেদর অনুসারী করার
জনয্ উেল্টাপাল্টা কথা বলেব৷ িকছু িকছু খ্রীষ্টানুসারীেদর তারা সতয্
েথেক সিরেয় েদেব৷ 31 সাবধান ও সতকর্ েথেকা! মেন েরেখা,
েতামােদর সেঙ্গআিম েয িতন বছর িছলাম, েসই সময় েতামােদর জনয্
েচােখর জল েফেল রাত িদন সতকর্ কের অেনক েচতনা িদেয়িছ৷

32 “এখনআিম েতামােদর ঈশ্বেরর হােত ও তঁার অনুগ্রেহর বাতর্ ােত
েতামােদর সঁেপ িদলাম, তা েতামােদর গেড় তুলেত সমথর্৷ ঈশ্বর তঁার
সমস্ত পিবত্র েলাকেদর েযআশীবর্াদ িদেয় থােকন, এই বাতর্ া েতামােদর
েসই আশীবর্াদ েদেবন৷ 33আিম যখন েতামােদর মেধয্ িছলাম, তখন
আিম কােরার কােছ অথর্ বা জামা কাপড় চাই িন৷ 34 েতামরা ভালভােবই
জান েযআমার িনেজর ও সঙ্গীেদর অভাব দূর করেতআিম এই দুহােত
কাজ কেরিছ৷ 35আিম েতামােদর েদিখেয়িছ িকভােব কেঠার পিরশ্রম
কের অভাবীেদর সাহাযয্ করেত হয়৷ প্রভু যীশুর কথা স্মরণ করাও
উিচত, কারণ িতিন বেলেছন, �গ্রহণ করার েথেক দান করা েবশী
পুেণয্র৷� ”

36এই কথা বলার পর িতিন তােদর সকেলর সেঙ্গ হঁাটু েগেড় প্রাথর্না
করেলন৷ 37-38এরপর সকেল খুব কান্নাকািটকরেলন ও েপৗেলর গলা
জিড়েয় ধের তঁােক চুমু িদেলন৷ তঁারা তঁােক আর েদখেত পােবন না,
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একথা শুেন িবেশষ দুঃখ করেলন৷ পের জাহাজ পযর্ন্ত তঁােক েপৗেঁছ
িদেত েগেলন৷

21
েপৗেলর েজরুশােলম যাত্রা

1 ইিফেষর মণ্ডলীর প্রাচীনেদর কাছ েথেক িবদায় িনেয়আমরা সমুদ্র
পেথ েসাজা েকা দ্বীেপ এলাম৷ পরিদন আমরা েরাদঃ দ্বীেপ েগলাম৷
েরাদঃ েথেক পাতারায় চেল েগলাম৷ 2 পাতারায় এমন একিট জাহাজ
েপলাম যা পার হেয় ৈফনীিকয়া অঞ্চেল যােব৷ আমরা েসই জাহােজ
চেড় যাত্রা করলাম৷

3 পের আমরা যাবার পেথ কুপ্র দ্বীেপর কােছ এলাম৷ আমােদর
উত্তরিদেক দ্বীপিটেক েদখেত পািচ্ছলাম; িকন্তু েসখােন আমরা
জাহাজ েভড়ালাম না৷ 4 আমর সুিরয়ার িদেক এিগেয় েগলাম,
েসার শহের জাহাজ থামােনা হল, কারণ েসখােন জাহাজ েথেক
িকছু মাল নামােনার িছল৷ আমরা েসখােন িকছু খ্রীষ্টানুসারীর েদখা
েপেয় তঁােদর সেঙ্গ সাতিদন কাটালাম৷ পিবত্র আত্মার মাধয্েম তঁারা
েপৗলেক েজরুশােলম েযেত িনেষধ করেলন৷ 5 িকন্তু েসখােন
থাকার সময় েশষ হেল আমরা রওনা িদলাম এবং যাত্রাপেথ এিগেয়
চললাম৷ েসখানকার খ্রীষ্টানুসারীরা সকেল িনেজেদর পিরবার ও
েছেল-েমেয়েদর সেঙ্গ িনেয় এেস আমােদর িবদায় জানােত শহেরর
বাইের এেলন৷ েসখােন সমুদ্রতীের আমরা হঁাটু েগেড় বেস প্রাথর্না
কের পরস্পেরর কাছ েথেক িবদায় িনলাম৷ 6 এরপর আমরা জাহােজ
উঠলাম আর তঁারা বািড় িফের েগেলন৷

7 েসার েথেক যাত্রা কের আমরা তিলমািয়েত েপৗছঁালাম৷ আর
েসখানকার খ্রীষ্ট িবশ্বাসী ভাইেদর শুেভচ্ছা জািনেয় তােদর সেঙ্গ
একিদন থাকলাম৷ 8 পেরর িদন আমরা তিলমািয় েথেক রওনা হেয়
ৈকসিরয়ায় এলাম৷ েসখােন সুসমাচার প্রচারক িফিলেপর বািড়েত
উঠলাম৷ ইিন েসই সাতজন মেনানীত েলাকেদর মেধয্ একজন৷আমরা
েসখােন তঁার সেঙ্গ থাকলাম৷ 9 এই িফিলেপর চারিট কুমারী কনয্া
িছেলন, এরা ভাববাণী বলেত পারেতন৷
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10 েসখােন েবশ িকছুিদন থাকার পর িযহূিদয়া েথেক আগাব
নােম একজন ভাববাদী এেস আমােদর সেঙ্গ েদখা করেলন৷ 11 িতিন
আমােদর কােছ এেস েপৗেলর েকামর বন্ধনীিট িনেয় িনেজর হাত পা
েবঁেধ বলেলন, “পিবত্র আত্মা এই কথা বলেছন, �এই েকামর বন্ধনীিট
যার তােক েজরুশােলেমর ইহুদীরা এইভােব েবঁেধ অইহুদীেদর হােত
তুেল েদেব৷� ”

12 েসই কথা শুেন আমরা ও যীশুর অনয্ অনুগামীরা েপৗলেক
অনুেরাধ করলাম েযন িতিন েজরুশােলেম না যান৷ 13 েপৗল এর
জবােব বলেলন, “েতামরা এ িক করছ? েতামরা এভােব কান্নাকািট
কের আমার হৃদয় িক েভেঙ িদচ্ছ না? খ্রীেষ্টর নােমর জনয্ আিম
েজরুশােলেম েকবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জনয্ যাব তাই নয়, আিম
েসখােন মরেতও প্রস্তুত!”

14 তঁােক যখন আমরা েজরুশােলেম যাওয়া েথেক িবরত করেত
পারলাম না, তখন আর অনুেরাধ না কের চুপ কের েগলাম আর
বললাম, “প্রভুর ইচ্ছাই পূণর্ েহাক্◌্৷”

15 এরপর আমরা প্রস্তুত হেয় েজরুশােলেম রওনা হলাম৷
16 ৈকসিরয়া েথেক কেয়কজন অনুগামী (খ্রীষ্টানুসারী) আমােদর সেঙ্গ
চলেলন৷ তারা ম্লােসান নােম একজন েলােকর বািড়েত আমােদর
তুলেলন৷ ইিন িছেলন কুেপ্রর েলাক, েগাড়ায়় যঁারা খ্রীষ্টানুসারী
হেয়িছেলন, ইিন তােদর অনয্তম৷ তঁার বাড়ীেত আমােদর িনেয় যাওয়া
হল যােত আমরা েসখােন থাকেত পাির৷

যােকােবর সেঙ্গ েপৗেলর সাক্ষাৎকার
17 েজরুশােলেমর িবশ্বাসীরা আমােদর েদেখ বড়ই খুশী হেলন৷

18 পরিদন েপৗল আমােদর িনেয় যােকােবর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত
েগেলন৷ মণ্ডলীর প্রাচীনরা েসখােন িছেলন৷ 19 েসখােন পরস্পর
শুেভচ্ছা িবিনমেয়র পর েপৗল তঁার কােজর মাধয্েম অইহুদীেদর মেধয্
ঈশ্বর েযসব কাজ কেরেছন তা িবস্তািরতভােব জানােলন৷

20 এই কথা শুেন তঁারা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷ তঁারা
েপৗলেক বলেলন, “ভাই, আপিন েতা জােনন, হাজার হাজার ইহুদী
আজ খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছ৷ িকন্তু তারা তােদর েমািশর িবিধ-বয্বস্থা
পালন করেত বড়ই উৎসাহী৷ 21তারাআপনার িবষেয় এই কথা শুেনেছ
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েয অইহুদীেদর মেধয্ বাসকারী প্রবাসী ইহুদীেদর আপিন নািক েমািশর
িবিধ-বয্বস্থা অনুসাের চলেত বারণ কেরন৷ আপিন তােদর েছেলেদর
সুন্নত করা বা ইহুদী রীিতনীিত েমেন চলা নািক িনেষধ কেরন!

22 “আমরা িক করব? তারা িনশ্চয় শুনেব েয আপিন এখােন
আেছন৷ 23 তাই আমরা যা বিল আপিন তাই করুন৷ আমােদর মেধয্
চারজন েলােকর একটা মানত আেছ৷ 24 আপিন তােদর সেঙ্গ িনেয়
শুিচকরেণর অনুষ্ঠােন েযাগ িদন, এজনয্ তােদর যা খরচ পেড়আপিন
তা িদেয় িদন৷ আর তারা েযন তােদর মাথা েনড়া কের৷ তাহেল সকেল
জানেব েয আপনার িবষেয় েয সব কথা ওরা শুেনেছ েস সব সতয্
নয়, বরং আপিন িনেজ েমািশর িবিধ-বয্বস্থা যথারীিত পালন কেরন৷

25 “অইহুদীেদর মধয্ েথেক যঁারা খ্রীষ্টিবশ্বাসী হেয়েছ, তােদর
উেদ্দেশয্ আমরা িলেখিছ েয:

�তারা েযন প্রিতমার প্রসাদ,
রক্ত, গলািটেপ মারা প্রাণীর মাংস না খায়
ও েযৗন পাপ েথেক দুের থােক৷� ”

েপৗল বন্দী হেলন
26 তখন েপৗল েসই কেয়কজনেক িনেয় তােদর সেঙ্গ িনেজেক

শুিচ করেলন৷ তারপর মিন্দের িগেয় শুিচকরণ অনুষ্ঠান কত িদেন
সমূ্পণর্ হেব ও তােদর প্রেতয্েকর জনয্ কেব ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা
হেব তাও জানােলন৷

27 সাতিদন প্রায় েশষ হেয় এেসেছ, এমন সময় এিশয়া েদেশর
কেয়কজন ইহুদী মিন্দেরর মেধয্ েপৗলেক েদখেত েপেয় তঁার িবরুেদ্ধ
নানা কথা বেল েলাকেদর উেত্তিজত কের তুলল, আর েপৗলেক ধের
িচৎকার কের বলেত লাগল, 28 “েহ ইস্রােয়লীয়রা, এিদেক এিগেয়
এেস সাহাযয্ কর! এ েসই েলাক, এই েলাকই আমােদর জািতর
িবরুেদ্ধ বেল েবড়ােচ্ছ, আমােদর িবিধ-বয্বস্থার িবপরীত িশক্ষা িদেচ্ছ
আর এই মিন্দেরর িবরুেদ্ধও কথা বলেছ৷ এই হল েসই েলাক েয সবর্ত্র
এই িশক্ষা িদেয় েবড়ােচ্ছ৷ েদখ মিন্দেরর চত্বের েস গ্রীকেদর ঢুিকেয়
এই মিন্দর অপিবত্র কেরেছ!” 29 (কারণ তারা এর আেগ েপৗেলর
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সেঙ্গ ইিফেষর ত্রিফমেক শহেরর মেধয্ েদেখিছল, মেন কেরিছল েপৗল
তঁােক মিন্দেরর মেধয্ এেনেছন৷ ত্রিফম িছেলন জািতেত গ্রীক এবং
ইিফেমর েলাক৷)

30 সমগ্র েজরুশােলেম উেত্তজনা ছিড়েয় পড়ল আর েলােকরা
একসেঙ্গ ছুটল৷ তারা েপৗলেক ধের টানেত টানেত মিন্দর েথেক েবর
কের িদল৷ সেঙ্গ সেঙ্গ মিন্দেরর দরজা বন্ধ হেয় েগল৷ 31 েলােকরা
েপৗলেক হতয্া করার েচষ্টা করিছল৷ েরামান েসনাপিতর কােছ খবর
েপৗছঁেলা েয সারা েজরুশােলম শহের প্রচণ্ড েগালমাল শুরু হেয়েছ৷
32 িতিন তখনই ৈসনয্েদর ও তােদর কমর্কতর্ ােদর িনেয় েসখােন ছুেট
এেলন৷ ইহুদীরা যখন েসনাপিতেক ও তার সেঙ্গ ৈসনয্েদর েদখল,
তখন েপৗলেক প্রহার করা বন্ধ করল৷

33 তখন েসনাপিত কােছ এেস েপৗলেক েগ্রপ্তার কের তঁােক দুেটা
েশকেল বঁাধেত হুকুম করেলন৷ এরপর েসনাপিত িজেজ্ঞস করেলন,
“এ েক, এ িক েদাষ কেরেছ?” 34 তখন েসই ভীেড়র মেধয্ েকউ
েকউ একরকম কথা বলল, আবার েকউ েকউ অনয্ রকম কথা বলল৷
এই েচঁচােমিচেত িতিন িকছুই িঠক করেত না েপের েপৗলেক দুেগর্র
মেধয্ িদেয় যাবার হুকুম করেলন৷ 35 সমস্ত েলােকরা তােদর অনুসরণ
করিছল৷ েপৗল যখন িঁসিড়র কােছ এেসেছন, তখন জনতা এতই িহংস্র
হেয় উঠল েয েসনারা েপৗলেক কঁােধ কের বেয় িনেয় েযেত লাগল৷
36কারণ জনতা িচৎকার কের বলিছল, “ওেক েশষ কের েফেলা!”

37 তারা েপৗলেক দুেগর্র েভতর িদেয় িনেয েযেত চাইেল েপৗল
েসনাপিতেক বলেলন, “আিম িক আপনােক িকছু বলেত পাির?”
েসনাপিত বলেলন, “তুিম েদখিছ গ্রীক বলেত পার? 38 তাহেল

তুিম েসই িমশরীয় নও েয িকছু সময় পূেবর্ িবেদ্রাহী হেয়িছল ও চার
হাজার সন্ত্রাসবাদীেক িনেয় মরুপ্রান্তের পািলেয়িছল?”

39 তখন েপৗল বলেলন, “না, আিম একজন ইহুদী, িকিলিকয়ার
তাষর্ নােম এক প্রিসদ্ধ শহেরর বািসন্দা৷ আিম আপনােক অনুেরাধ
করিছ, এই েলাকেদর কােছ আমায় িকছু বলেত িদন৷”
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40 েসনাপিত অনুমিত িদেল েপৗল িঁসিড়র ওপর দঁািড়েয় েলাকেদর
শান্ত হবার জনয্ হাত েনেড় ইিঙ্গত করেলন৷ সবাই যখন চুপ করল
তখন িতিন ইব্রীয় ভাষায় বলেত শুরু করেলন৷

22
েপৗেলর আত্মপক্ষ সমথর্ণ

1 েপৗল বলেলন, “ভাইরা ও িপতৃতুলয্ বয্িক্তরা, এখন শুনুন, আিম
আপনােদর সামেন আত্মপক্ষ সমথর্ন করিছ!”

2 ইহুদীরা যখন েপৗলেক ইহুদীেদর প্রচিলত ইব্রীয় ভাষায় কথা
বলেত শুনল, তারা শান্ত হল৷ তখন িতিন বলেলন,

3 “আিম একজন ইহুদী, আিম িকিলিকয়ার তােষর্র শহের জেন্মিছ;
িকন্তু এই শহের আিম বড় হেয় উেঠিছ৷ গমলীেয়েলর* চরেণ বেস
আিমআমােদর িপতৃপুরুষেদর েদওয়া িবিধ-বয্বস্থা িশক্ষালাভ কেরিছ৷
আজ আপনারা সকেল েযমন, েতমিন আিমও ঈশ্বেরর েসবার জনয্
উেদয্াগী িছলাম৷ 4 খ্রীেষ্টর পেথ যঁারা চলত তােদর আিম িনযর্াতন
করতাম, এমনিক কােরা কােরা মৃতুয্ও ঘিটেয়িছলাম৷ স্ত্রী, পুরুষ
সকলেকই আিম েগ্রপ্তার কের কারাগাের রাখতাম৷

5 “মহাযাজক ও ইহুদী সমাজপিতরা সকেল এই কথার সতয্তা
প্রমাণ িদেত পােরন৷ তােদর কাছ েথেক িচিঠ িনেয় ইহুদী ভাইেদর
কােছ যাবার জনয্ আিম দেম্মশেকর পেথ রওনা হেয়িছলাম৷ যীশুর
অনুগামী যারা েসখােন িছল তােদর েগ্রপ্তার কের েজরুশােলেম
আনবার জনয্ িগেয়িছলাম, েযন তােদর শািস্ত েদওয়া হয়৷

েপৗল তঁার মন-পিরবতর্ ন সম্পেকর্ বলেলন
6 “আর একটা বয্াপার ঘটল৷ আিম চলেত চলেত দেম্মশেকর

কাছাকািছ এেল, দুপুর েবলা হঠাৎ আকাশ েথেক তীব্র আেলার ছটা
আমার চারিদেক েছেয় েগল৷ 7আিম মািটেত পেড় েগলাম আর এক
রব শুনলাম, �েশৗল, েশৗল, তুিম েকন আমায় িনযর্াতন করছ?�
* 22:3: গমলীেয়ল ইিন ইহুদী ধাির্মক দেলর এবং ফরীশীেদর একজন অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্
িশক্ষক িছেলন৷ দ্রষ্টবয্ েপ্রিরত 5:34
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8 “আিম বললাম, �প্রভু, আপিন েক?� িতিন আমায় বলেলন,
�যােক তুিম িনযর্াতন করছ,আিম েসই নাসরতীয় যীশু৷� 9যারা আমার
সেঙ্গ িছল তারা েসইআেলা েদখেত েপেয়িছল, িকন্তু িযিনআমার সেঙ্গ
কথা বলিছেলন, তঁার রব তারা শুনেত পায় িন৷

10 “আিম বললাম, �প্রভু আমায় িক করেত হেব?� প্রভু আমায়
বলেলন, �ওঠ, দেম্মশেক যাও৷ েয কােজর জনয্ েতামােক মেনানীত
করা হেয়েছ তা েসখােনই েতামােক বলা হেব৷� 11 েসই তীব্র আেলার
ঝলেকআিম অন্ধ হেয় েগিছলাম৷ তাই আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধের
দেম্মশেক িনেয় েগল৷

12 “েসখােন অনিনয় নােম একজন ধাির্মক বয্িক্ত িছেলন৷ িতিন
েমািশর িবিধ-বয্বস্থা পালন করেতন৷ েসখানকার ইহুদীেদর মেধয্ তঁার
সুনাম িছল৷ 13 িতিনআমার কােছ এেসআমার পােশ দঁািড়েয় বলেলন,
�ভাই েশৗল, তুিম দৃষ্টিশিক্ত লাভ কর৷� আর েসই মুহূেতর্ আিম তঁােক
েদখেত েপলাম৷

14 “িতিন বলেলন, �আমােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর েতামায়
বহুপূেবর্ই মেনানীত কেরেছন, যােত তুিম তঁার পিরকল্পনা জানেত পার
এবং েসই ধাির্মকজনেক েদখেত পাও ও তঁার রব শুনেত পাও৷ 15 তুিম
যা েদখেল ও শুনেল সকল েলােকর কােছ েস িবষেয় সাক্ষয্ েদেব৷
16এখন আর েদরী না কের ওঠ, বািপ্তস্ম নাও আর েতামার পাপ ধুেয়
েফল৷ উদ্ধার লােভর জনয্ যীশুেত িবশ্বাস কর৷�

17 “পের আিম েজরুশােলেম িফের এেস যখন মিন্দেরর চত্বের
প্রাথর্না করিছলাম, েসই সময় এক দশর্ন েপলাম৷ 18 দশর্েন েদখলাম
যীশু আমায় বলেছন, �শীঘ্রই ওঠ! এখুিন েজরুশােলম েথেক চেল
যাও! কারণ আমার িবষেয় তুিম েয সাক্ষয্ িদচ্ছ, তারা তা গ্রহণ করেব
না৷�

19 “আিম বললাম, �প্রভু, তারা েতা ভাল কেরই জােন েয
যারা েতামায় িবশ্বাস কের, তােদর েগ্রপ্তার কের মারধর করার
জনয্ আিম সমাজ-গৃহগুিলেত েযতাম৷ 20 যখন েতামার সাক্ষী
িস্তফােনর রক্তপাত হিচ্ছল, তখন আিম েসখােন দঁািড়েয় েথেক তার
অনুেমাদন কেরিছলাম, আর যারা তােক মারিছল তােদর েপাশাক
আগলািচ্ছলাম৷�
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21 “তখন যীশু আমায় বলেলন, �এখন যাও! আিম েতামােক
বহুদূের অইহুদীেদর কােছ পাঠািচ্ছ৷� ”

22 েপৗল অইহুদীেদর কােছ যাওয়ার কথা বলেল েলােকরা তা আর
শুনেত চাইল না৷ ইহুদীরা সকেল েজাের িচৎকার কের উঠল, “মার
েবটােক! এেক পৃিথবী েথেক সিরেয় দাও! এ েবঁেচ থাকার অেযাগয্!”
23 তারা যখন এভােব িচৎকার করেছ ও তােদর েপাশাক খুেল ছঁুেড়
েফেল বাতােস ধুেলা ওড়ােচ্ছ, 24 তখন েসই েসনাপিত েপৗলেক
দুেগর্র মেধয্ িনেয় েযেত হুকুম িদেয় বলেলন, “এেক চাবুক েমের
েদখ এ িক বেল, েলােকরা েকন এর িবরুেদ্ধ এমিন কের িচৎকার
করেছ!” 25 ৈসিনকরা যখন েপৗলেক চাবুক মারার জনয্ বঁাধেছ তখন
েয েসনাপিত েসখােন দঁািড়েয়িছল েপৗল তােক বলেলন, “একজন
েরামান নাগিরেকর িবচার কের তার েকান েদাষ না েপেলও তােক
চাবুক মারা িক আইনসম্মত কাজ হেব?”

26 এই কথা শুেন েসই েসনাপিত তার ওপরওয়ালার কােছ িগেয়
বলল, “আপিন জােনন আপিন িক করেত যােচ্ছন? এ েলাকটা েতা
একজন েরামান৷”

27 তখন েসই েসনাপিত েপৗেলর কােছ এেস বলল, “আমায় বল
েদিখ, তুিম িক েরামীয়?”
েপৗল বলেলন, “হঁয্া৷”
28তখন েসই েসনাপিত বলল, “এই নাগিরকত্ব লাভ করেত আমার

অেনক টাকা খরচ হেয়েছ৷”
েপৗল বলেলন, “িকন্তু আিম জন্মসূেত্রই েরামীয়৷”
29 যঁারা তােক প্রশ্ন করার জনয্ প্রস্তুত হেয়িছল তারা এই কথা শুেন

িপিছেয় েগল৷ েসনাপিতও ভয় েপেয় েগল যখন বুঝেত পারল েয
েপৗল একজন েরামান নাগিরক, আর েস তঁােক েবঁেধেছ৷

েপৗল ইহুদী েনতােদর সেঙ্গ কথা বলেলন
30 পরিদন ইহুদীরা েকন েপৗেলর ওপর েদাষ িদেচ্ছ তা জানবার

জনয্ েরামান েসনাপিত ইহুদীেদর প্রধান যাজকেদর ও মহাসভার সকল
সভয্েক জেড়া হেত হুকুম িদল; আর েপৗলেক েসখােন তােদর মােঝ
মুক্ত অবস্থায় হািজর করল৷
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23
1 েপৗল মহাসভার িদেক িস্থর দৃষ্টিেত তািকেয় বলেত শুরু করেলন,

“ভাইরা, ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত আিম আজ পযর্ন্ত শুদ্ধ িবেবক অনুযায়ী
জীবনযাপন করিছ৷” 2 তখন মহাযাজক অনিনয়, েপৗেলর কাছাকািছ
যারা দঁািড়েয়িছল তােদর হুকুম িদেলন েপৗেলর মুেখ চড় েমের তার
মুখ বন্ধ কের িদেত৷ 3 তখন েপৗল অনিনয়েক বলেলন, “েহ চুনকাম
করা প্রাচীর! স্বয়ং ঈশ্বর েতামায় আঘাত করেবন৷ আইনসঙ্গত ভােব
আমার িবচার করার জনয্ তুিম এখােন বেসছ; আর আমােক আঘাত
করার হুকুম িদেয় তুিম েমািশর িবিধ-বয্বস্থার িবরুেদ্ধ যাচ্ছ৷”

4 যারা েপৗেলর আেশপােশ দঁািড়েয়িছল তারা তঁােক বলল,
“ঈশ্বেরর মহাযাজেকর সেঙ্গ তুিম এইভােব কথা বলেত পােরা না৷ তুিম
তঁােক অপমান করছ!”

5 েপৗল বলেলন, “ভাইরা,আিম বুঝেত পাির িন েয উিন মহাযাজক;
কারণ এরকম েলখা আেছ, �তুিম সমােজর েকান েনতার িবরুেদ্ধ কটু
কথা বেলা না৷� ”✡

6 েপৗল যখন বুঝেত পারেলন েয তােদর মেধয্ িকছু সভয্ সদূ্দকী ও
িকছু সভয্ ফরীশী, তখন িতিন মহাসভার উেদ্দেশয্ িচৎকার কের বেল
উঠেলন, “ভাইরা আিম একজন ফরীশী! আর ফরীশীেদরই সন্তান৷
মৃতেদর পুনরুত্থান হেব বেল আমার েয প্রতয্াশা আেছ, তার জনয্ই
আমার এই িবচার হেচ্ছ!”

7 েপৗেলর কথা শুেন ফরীশী ও সদূ্দকীেদর মেধয্ িবেরাধ েবেধ
েগল৷ আর সভা দুেটা দেল ভাগ হেয় েগল৷ 8 (কারণ সদূ্দকীরা বলত
পুনরুত্থান বেল িকছু েনই, স্বগর্দূত বা আত্মা বেলও িকছু েনই; িকন্তু
ফরীশীরা উভয়ই িবশ্বাস করত৷) 9 চারিদেক িবরাট েকালাহল শুরু
হেয় েগল৷ ফরীশীেদর মেধয্ েথেক কেয়কজন বয্বস্থার িশক্ষক উেঠ
দঁািড়েয় খুব েজারােলা তকর্ জুেড় িদল, তারা বলল, “আমরা এঁর েকান
েদাষই েদখেত পািচ্ছ না! হয়েতা েকান আত্মা বা স্বগর্দূত দেম্মশেকর
পেথ সতয্সতয্ই তঁার সেঙ্গ কথা বেলেছন!”
✡ 23:5: উদৃ্ধিত যাত্রা 22:28
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10 এইভােব গণ্ডেগাল বাড়েত বাড়েত লড়াইেয় পিরণত হল৷
েসনাপিত ভয় েপেয় েগেলন, েয তারা হয়েতা েপৗলেক েটেন-িঁহচেড়
টুকেরা টুকেরা কের েফলেব, তাই িতিন হুকুম িদেলন েযন ৈসনয্রা
েনেম িগেয় ইহুদীেদর মধয্ েথেক েপৗলেক দূেগর্ িনেয় যায়৷

11 পরিদন রােত প্রভু যীশু েপৗেলর কােছ এেস দঁাড়ােলন৷ িতিন
বলেলন, “সাহস কর! কারণ তুিম আমার িবষেয় েযমন েজরুশােলেম
সাক্ষয্ িদেয়ছ, েতমিন েরােমও আমার কথা েতামােক বলেত হেব!”

িকছু ইহুদী েপৗলেক হতয্া করার চক্রান্ত করল
12 পেরর িদন সকােল ইহুদীরা েজাট েবঁেধ িদিবয্ কের বলল,

“েপৗলেক হতয্া না করা পযর্ন্ত তারা অন্ন জল মুেখ তুলেব না৷” 13 যঁারা
এই চক্রান্ত কেরিছল তারা সংখয্ায় প্রায় চিল্লশ জেনর িকছু েবশী িছল৷
14 েসই ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপিতেদর কােছ িগেয় বলল,
“আমরা শপথ কেরিছ েয েপৗলেক হতয্া না করা পযর্ন্তআমরা অন্নজল
মুেখ তুলব না৷ 15এখনআপনারা মহাসভার সভয্েদর সেঙ্গ েসনাপিতর
কােছ আেবদন করুন, েযন িতিন আপনােদর কােছ েপৗলেক নািমেয়
আেনন, বলুন েযআপনারা তার কােছআেরা িকছু প্রশ্ন করেত চান৷ েস
এখােন আসার আেগইআমরা তােক হতয্া করার জনয্ ৈতরী রইলাম৷”

16 িকন্তু েপৗেলর এক ভােগ্ন এই চক্রােন্তর কথা জানেত েপের
দুেগর্র মেধয্ ঢুেক েপৗলেক সব কথা জািনেয় িদল৷ 17 েপৗল তখন
শতপিতেদর একজনেক কােছ েডেক বলেলন, “আপিন এই যুবকেক
েসনাপিতর কােছ িনেয় যান, কারণ তােক এর িকছু বলার আেছ৷”
18 তােত িতিন েসই যুবকেক েসনাপিতর কােছ িনেয় িগেয় বলেলন,
“বন্দী েপৗল আমার এই যুবকেক আপনার কােছ িনেয় আসেত
বলেলন, কারণ এ আপনােক িকছু বলেত চায়৷”

19 তখন েসনাপিত যুবকিটর হাত ধের এক পােশ িনেয় িগেয়
একােন্ত তােক িজেজ্ঞস করেলন, “তুিম আমায় িক বলেত চাও বল৷”

20 েসই যুবক বলল, “ইহুদীরা পরামশর্ কের িঠক কেরেছ েয তারা
েপৗলেক আরও িবশদভােব প্রশ্ন করার িমথয্া অজুহাত িনেয় আপনার
কােছ এেস অনুেরাধ করেব েযন আপিন েপৗলেক কাল মহাসভার
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সামেন হািজর কেরন৷ 21 িকন্তু আপিন তােদর কথায় িবশ্বাস করেবন
না, কারণ তােদর মেধয্ চিল্লশ জেনরও েবশী েলাক েপৗলেক হতয্া
করার জনয্ লুিকেয় অেপক্ষা কের আেছ৷ তারা িনেজেদর মেধয্ শপথ
কেরেছ েয, েপৗলেক না মারা পযর্ন্ত তারা অন্ন জল মুেখ তুলেব না৷
তারা েকবল আপনার সম্মিতর অেপক্ষায় আেছ৷”

22 তখন েসনাপিত ঐ যুবকেক এই বেল িবদায় িদেলন েয, “েস
েয তার সেঙ্গ েদখা কেরেছ তা েযন েকউ না জানেত পাের৷”

েপৗলেক ৈকসিরয়ায় পাঠােনা হল
23 পের িতিন দুজন েসনাপিতেক কােছ েডেক বলেলন, “দুেশা

ৈসিনকেক রাত নটায় ৈকসিরয়া যাবার জনয্ প্রস্তুত থাকেত বেলা
আর এেদর সেঙ্গ দুেশা বশর্াধারী ও সত্তর জন অশ্বােরাহী ৈসনয্ িদও৷
24 েপৗেলর জনয্ও অশ্ব প্রস্তুত েরেখা, তােত কের তােক রাজয্পাল
ফীিলেক্সর কােছ েপৗেঁছ িদও৷” 25আর িতিন এরূপ একিট পত্র িলেখ
সেঙ্গ িদেলন:

26 মহামিহম রাজয্পাল ফীিলক্স সমীেপষু,

েক্লৗিদয় লুিদেয়র অিভবাদন গ্রহণ করুন৷
27 েপৗল নােমর েলৗকিটেক ইহুদীরা ধের হতয্া করেত উদয্ত

হেয়িছল; িকন্তুআিম যখনজানেত পারলাম েয েস েরামান নাগিরক
তখন আমার ৈসনয্েদর িনেয় এেস তােক উদ্ধার কের আনলাম৷
28 এর িবরুেদ্ধ েয িক অিভেযাগ আেছ তা জানার জনয্ আিম
এেক ইহুদীেদর মহাসভার সামেন আিন৷ 29 েসখােন আিম বুঝেত
পারলাম েয ইহুদীেদর িবিধ-বয্বস্থা সংক্রান্ত িবষয় িনেয় ওর ওপর
েদাষােরাপ করা হেচ্ছ, িকন্তু মৃতুয্দণ্ড েদওয়া বা কারাগাের েদওয়ার
মত এর েকান েদাষ আিম পাই িন৷ 30 এই েলােকর িবরুেদ্ধ হতয্ার
চক্রান্ত করা হেচ্ছ, একথা যখন আমােক জানােনা হল, তখন
তাড়াতািড় এেক আিম আপনার কােছ পাঠালাম৷ যারা এর উপর
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েদাষােরাপ করেছ তােদরও বেলিছ, তারা আপনার কােছ িগেয় এর
িবরুেদ্ধ যা বলবার বলেব৷

31 তখন েসনাপিতর েসই আেদশ অনুসাের েসনারা েপৗলেক
িনেয় েসই রােতই আিন্তপািতেত েগল৷ 32 পরিদন তঁার সেঙ্গ েকবল
অশ্বােরাহী ৈসনয্েদর যাবার বয্বস্থা কের বাকী ৈসনয্রা দুেগর্ িফের এল৷
33 তারা ৈকসিরয়ায় েপৗেঁছ েসই পত্রখািন রাজয্পােলর হােত িদেয়
েপৗলেক তঁার কােছ হািজর করল৷

34 রাজয্পাল পত্রখািন পেড় িজেজ্ঞস করেলন, “তার িনেজর
প্রেদশ েকানিট৷” িতিন জানেত পারেলন েয েপৗল িকিলিকয়ার েলাক,
35 তখন বলেলন, “েতামার অিভেযাগকারীরা এেস েপৗছঁােল আিম
েতামার কথা শুনব৷” এই কথা বেল িতিন েপৗলেক েহেরােদর প্রাসােদ
পাহারা িদেয় রাখেত বলেলন৷

24
েপৗেলর িবরুেদ্ধ ইহুদীেদর অিভেযাগ

1 পঁাচিদন পর মহাযাজক অনিনয় ইহুদী সমােজর কেয়কজন
বৃদ্ধ েনতা ও উিকল ততুর্ ল্লেক সেঙ্গ িনেয় েসখােন েগেলন; আর
তারা েপৗেলর িবরুেদ্ধ রাজয্পােলর কােছ অিভেযাগ দােয়র করেলন৷
2-3 েপৗলেক েডেক পাঠােনা হল, তখন ফীিলেক্সর সামেন ততুর্ ল্ল
সওয়াল শুরু করেলন, “মহামানয্ ফীিলক্স! আপনার জনয্ই আমরা
মহাশািন্তেতআিছ; আপনার দূরদৃষ্টির জনয্ এই জািতর অেনক সংস্কার
সাধন হেয়েছ৷ একথা আমরা সকেল সবর্ত্র সমূ্পণর্ কৃতজ্ঞতার সেঙ্গ
স্বীকার করিছ৷ 4 িকন্তু েবশী কথা বেল আিম আপনার মূলয্বান সময়
নষ্টকরেত চাই না৷ এইজনয্আপনােকঅনুেরাধ করিছ,আপিনঅনুগ্রহ
কের আমােদর এই সামানয্ আেবদন শুনুন৷ দয়া কের ৈধযর্য্ ধরুন৷
5 কারণ আমরা েদখিছ, ঐ েলাকটাই হেচ্ছ যত নেষ্টর মূল৷ জগেত
েযখােন যত ইহুদী আেছ এ তােদর মেধয্ গণ্ডেগাল পাকােচ্ছ, এ
নাসরতীয় দেলর একজন েনতা৷ 6-8আর এআমােদর মিন্দরও অশুিচ
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করেত েচেয়িছল, তাই আমরা এেক ধের এেনিছ৷*আমরা িক িবষেয়
এর ওপর েদাষােরাপ করিছ তা আপিন িনেজ এেক িজেজ্ঞস করেলই
সব জানেত পারেবন৷” 9 সমেবত ইহুদীরাও এেত সায় িদেয় বলল,
“এ সবই সতয্৷”

ফীিলেক্সর সামেন েপৗল আত্ম প্রিতেরাধ করেলন
10 রাজয্পাল যখন েপৗলেক বলার জনয্ ইশারা করেলন, তখন

েপৗল বলেত শুরু করেলন, “রাজয্পাল ফীিলক্স, আপিন অেনক
বছর ধের এই জািতর িবচার করেছন েজেন আিম আনেন্দর সেঙ্গ
আত্মপক্ষ সমথর্ন করিছ৷ 11আপিন অনুসন্ধান করেল েদখেবন, আজ
বােরা িদেনর েবশী হয় িন আিম উপাসনা করার জনয্ েজরুশােলেম
িগেয়িছলাম৷ 12 আর এই ইহুদীরা মিন্দেরর মেধয্ আমােক কােরার
সেঙ্গ ঝগড়া করেত বা সমাজ-গৃেহ জনতােক উেত্তিজত করেত েদেখ
িন৷ 13 এরা আমার িবরুেদ্ধ েয েদাষােরাপ করেছ তার েকান প্রমাণ
আপনােক িদেত পারেব না৷

14 “িকন্তু আপনার কােছ আিম একথা স্বীকার করিছ, আিম যীশুর
পেথর অনুসারী হেয় আমার িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বেরর উপাসনা কির৷
আমার েদাষােরাপকারীরা বলেছ েয েসই পথ িঠক নয়৷ েমািশর িবিধ-
বয্বস্থায় যা িকছু েলখা আেছ এবং ভাববাদীেদর গ্রেন্থ যা েলখা আেছ
আিম েস সেব িবশ্বাস কির৷ 15 এেদর মেতা আমারও ঈশ্বেরর ওপর
প্রতয্াশা আেছ েয ধাির্মক ও অধাির্মক উভেয়রই পুনরুত্থান হেব৷
16এইজনয্আিমও সবর্দা েসইভােব চিল যােত ঈশ্বর ও মানুেষর সামেন
িনেজর িবেবকেক শুদ্ধ রাখেত পাির৷

17-18 “অেনক বছর পর আিম আমার জািতর েলাকেদর জনয্
ত্রাণসামগ্রী িনেয এেসিছলাম এবং মিন্দের ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেত
িগেয়িছলাম৷ েসই সময় তারা আমােক মিন্দেরর মেধয্ শুিচশুদ্ধ
অবস্থােতই েদেখিছল৷ েসখােন তখন েকান ভীড় িছল না বা গণ্ডেগাল
হয় িন৷ 19এিশয়া েথেক িকছু ইহুদী েসখােন এেসিছল৷ আমার িবরুেদ্ধ
* 24:6-8: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 6-8 যুক্ত করা হেয়েছ: “আমরা তঁােক
আমােদর িবিধ-বয্বস্থা িদেয় িবচার করতাম৷ 7 িকন্তু প্রধান েসনাপিত লুিয়স আমােদর কাছ
েথেক তঁােক েজার কের িনেয় েগেছ৷ 8 লুিয়স তার েলাকেদর আপনার কােছ এেন আমােদর
িবরুেদ্ধ অিভেযাগ করেত বেলেছ৷”
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তােদর িকছু বলার থাকেল আপনার কােছ এেস তারা আমার ওপর
েদাষােরাপ করেত পারত৷ 20 অথবা যারা এখােন উপিস্থত আেছ
তারাই বলুক আিম যখন মহাসভার সামেন িছলাম, তারা িক আমার
েকান েদাষ েদখেত েপেয়েছ? 21 না েকবল তােদর মেধয্ দঁািড়েয়
মৃতেদর পুনরুত্থােনর িবষেয় আমার িবশ্বাস েঘাষণা কেরিছ বেল আজ
আপনােদর সামেন আমার িবচার হেচ্ছ৷”

22ফীিলক্স েসই পেথর িবষয় ভালভােবই জানেতন, তাই িতিন িবচার
স্থিগত রাখেলন, আর বলেলন, “প্রধান েসনাপিত লুিষয় এেল আিম
এর িবচার িনষ্পিত্ত করব৷” 23 িতিন েসনাপিতেক হুকুম িদেলন, েযন
েপৗলেক প্রহরারত অবস্থায় রাখা হয়, িকন্তু িকছু স্বাধীনতাও তােক
িদেলন, “এর েকান বনু্ধ যিদ এর েদখােশানা করেত আেস তেব বারণ
কেরা না৷”

ফীিলক্ম ও তঁার স্ত্রীর সেঙ্গ েপৗেলর কথা
24 এর কেয়কিদন পর ফীিলক্স তঁার ইহুদী স্ত্রী দ্রুিষল্লােক

িনেয় েসখােন এেল েপৗলেক েডেক পাঠােলন৷ ফীিলক্স েপৗেলর
মুেখ খ্রীষ্ট যীশুেত িবশ্বােসর কথা শুনেলন৷ 25 িকন্তু েপৗল যখন
তােক নয্ায়পরায়ণতা, আত্মসংযম ও ভিবষয্েতর মহািবচােরর কথা
েশানািচ্ছেলন, তখন ফীিলক্স েবশ ভয় েপেয় েগেলন, আর বলেলন,
“তুিম এখন যাওআমারআবার সুেযাগ হেল েতামায় েডেক পাঠােবা৷”
26এই সময় িতিন আশা করিছেলন েয েপৗল তােক টাকা েদেবন, তাই
িতিন বার বার েপৗলেক েডেক পািঠেয় তঁার সেঙ্গ কথা বলিছেলন৷

27 দুবছর েকেট যাবার পর পির্কয় ফীষ্ট ফীিলেক্সর পেদ িনযুক্ত
হেলন৷ আর ফীিলক্স ইহুদীেদর সন্তুষ্ট রাখার জনয্ েপৗলেক বন্দী েরেখ
েগেলন৷

25
েপৗল ৈকসেরর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত চাইেলন

1 ফীষ্ট েসই প্রেদেশ এেলন, এর িতনিদন পর িতিন ৈকসিরয়া
েথেক েজরুশােলেম েগেলন৷ 2 েসখােন প্রধান যাজকরা ও ইহুদী
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সমাজপিতরা তঁার কােছ এেস েপৗেলর িবরুেদ্ধ তােদর অিভেযাগ
জানাল৷ 3ফীেষ্টর কােছ তারা এইআেবদন জানাল েযন িতিন েপৗলেক
েজরুশােলেম পাঠাবার বয্বস্থা কেরন৷ তারা এই অনুগ্রহ েদখােনার
অনুেরাধ কেরিছল কারণ তারা পেথই েপৗলেক হতয্া করার পিরকল্পনা
কেরিছল৷ 4 িকন্তু ফীষ্ট বলেলন, “না, েপৗল ৈকসিরয়ায় বন্দী হেয়
আেছ এবং আিম শীঘ্রই ৈকসিরয়ায় যাব৷ 5 তাই েতামােদর মেধয্ যারা
ক্ষমতায় আেছ, তারা আমার সেঙ্গ েসখােন চলুন৷ এই েলাকিট যিদ
িকছু ভুল কের থােক তেব তা েসখােনই েপশ করুক৷”

6 ফীষ্ট েজরুশােলেম প্রায় আট দশিদন থাকার পর ৈকসিরয়ায়
চেল েগেলন৷ পেরর িদন িতিন িবচারালেয় িনেজর আসেন বেস
েপৗলেক েসখােন হািজর করেত হুকুম করেলন৷ 7 েপৗল েসখােন
এেল েজরুশােলম েথেক েযসব ইহুদীরা এেসিছল তারা চারপােশ িঘের
দঁািড়েয় তঁার িবরুেদ্ধ এমন সব জঘনয্ অপরােধর কথা বলেত লাগল,
যার েকান প্রমাণ তারা িনেজরাই িদেত পারল না৷ 8 েপৗল আত্মপক্ষ
সমথর্ন কের বলেলন, “আিম ইহুদীেদর িবিধ-বয্বস্থা বা মিন্দর িকংবা
ৈকসেরর িবরুেদ্ধ েকান অপরাধ কির িন৷”

9 িকন্তু ইহুদীেদর কােছ সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট েপৗলেক
বলেলন, “তুিম িক েজরুশােলেম িগেয় েসখােন আমার সামেন এসব
িবষেয় েতামার িবচার হয় তা চাও?”

10 েপৗল বলেলন, “আিম ৈকসেরর িবচারালেয় দঁািড়েয় আিছ,
এখােনই আমার িবচার হওয়া উিচত৷ আিম ইহুদীেদর িবরুেদ্ধ িকছুই
কির িন, একথা আপিন ভােলাভােবই জােনন৷ 11 আিম যিদ েকান
অিভেযােগ েদাষী সাবয্স্ত হই ও মৃতুয্দণ্ড পাবার েযাগয্ হই, তেব আিম
মৃতুয্ েথেক রক্ষা পাবার জনয্ বলব না৷ িকন্তু এরা আমার িবরুেদ্ধ
েযসব অিভেযাগ করেছ, এসব যিদ সতয্ না হয় তেব এেদর হােত
েকউ আমােক তুেল িদেত পারেব না, কারণ আিম ৈকসেরর কােছ
আপীল করিছ!”

12 তখন ফীষ্ট তঁার পরামশর্দাতােদর সেঙ্গ কথা বলেলন, পের ফীষ্ট
েপৗলেক বলেলন, “তুিম ৈকসেরর কােছ আপীল কেরছ, েতামােক
ৈকসেরর কােছ পাঠােনা হেব৷”
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ফীষ্ট দ্বারা রাজা আিগ্রপ্পােক েপৗল সম্পেকর্ িজজ্ঞাসাবাদ
13 এর িকছু িদন পর রাজা আিগ্রপ্প ও বণীর্কী ৈকসিরয়ায় এেস

ফীেষ্টর সেঙ্গ েদখা করেলন৷ 14 তঁারা েসখােন েবশ িকছু িদন
থাকেলন৷ রাজার কােছ ফীষ্ট েপৗেলর িবষয় এইভােব বলেলন,
“ফীিলক্স েকান একজন েলাকেক এখােন বন্দী কের েরেখেছন৷
15 আিম যখন েজরুশােলেম িছলাম, েসই সময় ইহুদীেদর প্রধান
যাজকরা ও সমাজপিতরা তার িবরুেদ্ধ আেবদন কের িবচার ও শািস্ত
েচেয়িছল৷ 16আিম তােদর বেলিছলাম েয, যার নােম অিভেযাগ দােয়র
করা হেচ্ছ, েস যতক্ষণ পযর্ন্ত না অিভেযাগকারীেদর সামেন আত্মপক্ষ
সমথর্ন করেত পােচ্ছ, ততক্ষণ েকান েলাকেক তােদর হােত তুেল
েদওয়া েরামাণেদর িনয়ম নয়৷

17 “আর তারা আমার সেঙ্গ এখােন এেল, আিম আর েদরী
না কের, পরিদনই েসই বন্দীেক িবচােরর জনয্ আমার িবচারালেয়
আনাই৷ 18 যখন তারা দঁািড়েয় তােক েদাষী সাবয্স্ত করেত েগল
তখন তঁার িবরুেদ্ধ েয রকম েদােষর কথা আিম অনুমান কেরিছলাম,
তার অিভেযাগকারীরা েসই রকম েকান েদাষই েদখােত পারল না৷
19 তার সােথ তােদর ধমর্ সম্বেন্ধ এবং যীশু নােম এক বয্িক্ত িযিন
মারা িগেয়িছেলন িকন্তু যােক েপৗল জীিবত বেল প্রচার করত েস
সম্বেন্ধ িকছু মতপাথর্কয্ িছল৷ 20 আিম বুেঝ উঠেত পারলাম না েয
এই ধরেণর প্রশ্নগুিলর উত্তর িকভােব অনুসন্ধান করা হেব, তাই তােক
িজেজ্ঞস করলাম, �তুিম িক েজরুশােলেম িগেয় েসখােন এই িবষেয়র
িবচার েহাক্ তাই চাও?� 21 িকন্তু েপৗল ৈকসেরর কােছ িবচার
েচেয় কারাগাের থাকার জনয্ আপীল করায়, যতিদন না আিম তােক
ৈকসেরর কােছ পাঠােত পারিছ ততিদন কারাগাের রাখার িনেদর্ শ
িদেয়িছ৷”

22 আিগ্রপ্প বলেলন, “হঁয্া, আিমও িনেজ তার কথা শুনেত
েচেয়িছলাম৷”
ফীষ্ট বলেলন, “েবশ, কালই শুনেবন৷”
23 পরিদন রাজা আিগ্রপ্প ও বনীর্কী খুব জঁাকজমেকর সােথ এেস

সভা ঘের ঢুকেলন, তঁােদর সেঙ্গ েসনাপিতরা ও শহেরর গনয্মানয্
েলাকরাও িছেলন৷ ফীেষ্টর হুকুেম েপৗলেক েসখােন িনেয় আসা হল৷
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24 তখন ফীষ্ট বলেলন, “রাজা আিগ্রপ্প ও আমােদর সেঙ্গ যঁারা
উপিস্থত আেছন তঁারা এই েলাকেক েদখেছন, যার িবরুেদ্ধ এখানকার
ও েজরুশােলেমর সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কােছ িচৎকার করেছ
েয এই েলােকর আর েবঁেচ থাকা উিচত্ নয়৷ 25 িকন্তু এর মৃতুয্দেণ্ডর
েযাগয্ েকান অপরাধই আিম পাই িন৷ এ যখন িনেজ সম্রােটর কােছ
আপীল কেরেছ, তখন আিম েসখােন এেক পাঠাব বেল িস্থর কেরিছ৷
26 িকন্তু সম্রােটর কােছ এর িবষেয় িনির্দষ্ট কের িক বলব তা জািন
না৷ েসইজনয্ আিম আপনােদর সামেন, িবেশষ কের রাজা আিগ্রপ্পর
সামেন এেক হািজর কেরিছ যােত এেক িজজ্ঞাসাবাদ করার পর আিম
িকছু পাই েয সম্বেন্ধ িলখেত পাির৷ 27 কারণ বন্দীেক পাঠাবার সময়
তার িবরুেদ্ধ অিভেযােগর িববরণ না েদওয়া আিম যুিক্তযুক্ত বেল মেন
কির না৷”

26
রাজা আিগ্রপ্পর সামেন েপৗল

1 আিগ্রপ্প েপৗলেক বলেলন, “এখন আত্ম সমথর্ন করেত েতামার
যা বলার আেছ তা েতামােক বলেত অনুমিত েদওয়া হল৷” তখন েপৗল
হাত প্রসািরত কেরআত্মপক্ষসমথর্ন করেত থাকেলন৷ 2 িতিন বলেলন,
“েহ রাজা আিগ্রপ্প, ইহুদীরা আমার িবরুেদ্ধ েয সব অিভেযাগ এেনেছ,
েস িবষেয় আজআপনার সামেন আিম আত্মপক্ষ সমথর্ন করেত েপের
িনেজেক ধনয্ মেন করিছ৷ 3 িবেশষ কের ইহুদীেদর রীিত-নীিত ও নানা
প্রেশ্নর িবষেয় আপিন অিভজ্ঞ, এইজনয্ আপনার কােছ কথা বলার
সুেযাগ েপেয় আিম বড়ই আনিন্দত৷ তাই আপনােক অনুেরাধ করিছ
আপিন ৈধযর্য্ ধের আমার কথা শুনুন৷

4 “তারা জােন েয শুরু েথেকই আিম এই েজরুশােলেম আমার
স্বজািতর মেধয্ই জীবন কািটেয়িছ এবং আেরা জােন আিম িকভােব
জীবন-যাপন কেরিছ৷ 5 এই ইহুদীরা দীঘর্িদন ধের আমায় েচেন; আর
তারা যিদ ইচ্ছা কের তেব এই সাক্ষয্ িদেত পাের েয আিম একজন
ফরীশীর মেতাই জীবন-যাপন কেরিছ৷ ফরীশীরাই ইহুদী ধেমর্র িবিধ-
বয্বস্থা অনয্ানয্ দেলর চাইেত সূক্ষ্মভােব পালন কের৷ 6 আমােদর
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িপতৃপুরুষেদর কােছ ঈশ্বর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েস সব পূণর্ হবার
প্রতয্াশায় আিছ বেলই আজ আমার িবচার হেচ্ছ৷ 7 আমােদর বােরা
বংশ িদনরাত একাগ্রভােব উপাসনা করেত করেত েসই প্রিতশ্রুিতর
ফল পাবার প্রতয্াশা করেছ৷ আর েহ রাজা আিগ্রপ্প, ঈশ্বর আমােদর
পূবর্পুরুষেদর েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তােত প্রতয্াশা করার জনয্ই
ইহুদীরা আমার ওপর েদাষােরাপ করেছ৷ 8 ঈশ্বর মৃতেদর পুনরুিত্থত
কেরন একথা েকন আপনােদর কােছ অিবশ্বাসয্ মেন হেচ্ছ?

9 “আিমও েতা মেন করতাম েয নাসরতীয় যীশুর নােমর িবরুেদ্ধ
যা িকছু করা সম্ভব তা করাই আমার অবশয্ কতর্ বয্; 10 আর
েজরুশােলেম আিম তাই করতাম৷ আিম প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক
কতৃর্ েত্ত্বর অিধকার িনেয় বহু িবশ্বাসীেক কারাগাের পুেরিছ আর তােদর
মৃতুয্দেণ্ডর সময় আিম আমার পূণর্ সমথর্ন জািনেয়িছ৷ 11 সমস্ত
সমাজ-গৃেহ আিম প্রায়ই তােদর শািস্ত িদেয় েজার কের যীশুর িনন্দা
করাবার েচষ্টা করতাম৷ তােদর িবরুেদ্ধ আমার েক্ষাভ এতই প্রচণ্ড
হেয় উেঠিছল েয িবেদেশর শহরগুিলেত িগেযও আিম তােদরিনযর্াতন
করতাম৷

েপৗল যীশুর দশর্ন িবষেয় বলেলন
12 “এই কারেণই একবার আিম প্রধান যাজকেদর কাছ েথেক

ক্ষমতা ও হুকুমনামা িনেয় দেম্মশেক যািচ্ছলাম৷ 13 পেথ একিদন
দুপুরেবলায়, েহ মহারাজ আিম েদখলাম সূেযর্র েচেয়ও এক উজ্জ্বল
আেলা আকাশ েথেক আমার ও আমার সহযাত্রীেদর চারিদেক ছিড়েয়
পড়ল৷ 14আমরা মািটেত পেড় েগলাম, আর এক রব শুনেত েপলাম
যা ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলেছ, �েশৗল, েশৗল, আমায় িনযর্াতন করছ
েকন? আমার িবেরািধতা কের তুিম িনেজরই ক্ষিত করছ৷�

15 “তখন আিম বললাম, �প্রভু, আপিন েক?�
“প্রভু বলেলন, �আিম যীশু, যােক তুিম িনযর্াতন করছ৷ 16 তুিম

িনেজর পােয় ভর িদেয় দঁাড়াও! আমার েসবক হবার জনয্ই আিম
েতামােক মেনানীত কেরিছ৷ তুিম অেনয্র কােছআমার সাক্ষী হেব৷ তুিম
েয েয িবষয় আজ েদখেল ও ভিবষয্েত যা যা আিম েতামায় েদখাব,
েস সব সকল েলােকর কােছ সাক্ষী দাও৷ এইজনয্ই েতামার কােছ
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আজ আিম িনেজ েদখা িদেয়িছ৷ 17 েতামার আপন েলাক ইহুদীেদর
হাত েথেক েতামায় আিম রক্ষা করব৷ আরআিম েতামােক অইহুদীেদর
কােছ পাঠািচ্ছ৷ 18 তুিম তােদর েচাখ খুেল েদেব েযন তারা সতয্ েদেখ
ও অন্ধকার েথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর কতৃ্তর্ ত্ব
েথেক মুক্ত হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল তােদর সব পাপ ক্ষমা হেব৷
আমার উপর িবশ্বাস কের যারা পিবত্র হেয়েছ, তারা তােদর সহভাগী
হেব৷� ”

েপৗল তঁার কােজর সম্বেন্ধ বলেলন
19 েপৗল বলেত থাকেলন, “েহ মহারাজ আিগ্রপ্প, আিম েসই স্বগীর্য়

দশর্েনর অবাধয্ হই িন৷ 20আিম েলাকেদর বলেত শুরু করলাম েযন
তারা মন-েফরায় ও ঈশ্বেরর িদেক েফের৷ আিম তােদর বললাম তারা
েযন ভাল কাজ কের প্রমাণ েদয় েয সিতয্ কের মন িফিরেয়েছ৷
প্রথেম আিম এসব কথা দেম্মশেকর েলাকেদর কােছ প্রচার করলাম৷
পের আিম এগুিল েজরুশােলেম ও িযহূিদয়ার সবর্ত্র এবং অইহুদীেদর
কােছও বললাম৷

21 “এই জনয্ই যখন আিম মিন্দের িছলাম, ইহুদীরা েসখান েথেক
আমােক ধের এেন হতয্া করেত েচেয়িছল৷ 22 িকন্তু আজ পযর্ন্ত আিম
ঈশ্বেরর সাহাযয্ েপেয়িছ৷ তাই এখােন েছাট ও বড় সকেলর সামেন
দঁািড়েয়আিম সাক্ষয্ িদিচ্ছ৷ েমািশ ও ভাববাদীরা যা ঘটেব বেল েগেছন,
েসটা ছাড়া আিমআরঅনয্ েকান কথা বলিছ না৷ 23 তঁারা বেল েগেছন,
খ্রীষ্টেক মৃতুয্েভাগ করেত হেব ও মৃতেদর মধয্ েথেক িতিনই হেবন
প্রথম পুনরুিত্থত, ইহুদী িক অইহুদী সবার কােছ িবিশষ্ট েজয্ািতর বাতর্ া
িনেয় আসেবন৷”

েপৗল আিগ্রপ্পেক েবাঝােলন
24 েপৗল যখন এভােবআত্মপক্ষসমথর্ন করেছন তখন ফীষ্ট িচৎকার

কের বেল উঠেলন, “েপৗল তুিম পাগল! অতয্িধক অধয্য়েনর ফেল
েতামার মাথা খারাপ হেয় েগেছ!”

25 েপৗল বলেলন, “েহ মহামানয্ ফীষ্ট,আিম পাগল নই বরংআিম যা
বলিছ তা সতয্ ও েবাধগময্৷ 26 রাজা আিগ্রপ্প এিবষেয় সবই জােনন৷
তঁার সামেন আিম সাহেসর সেঙ্গ একথা বলিছ৷ আিম সুিনিশ্চত েয,
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এসব িবষয় িতিন শুেনেছন, কারণ এসব এমন প্রকাশয্ স্থােন ঘেটেছ
যােত তা সকেল েদখেত পায়৷ 27আিগ্রপ্প, আপিন িক ভাববাদীরা যা
িলেখ েগেছন তা িবশ্বাস কেরন? আিম জািন আপিন তা কেরন৷”

28 তখন আিগ্রপ্প েপৗলেক বলেলন, “তুিম িক মেন করছ, আমােক
এত অল্প সমেয়র মেধয্ খ্রীষ্টীয়ান করেত পারেব?”

29 েপৗল বলেলন, “ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কির অল্প সমেয়র মেধয্
েহাক্ িক অিধক সমেয়র মেধয্ েহাক্, েসটা বড় কথা নয়, েকবল
আপিন নন, আজ যত েলাক আমার কথা শুনেছন তারা সকেলই েযন
আমারই মত হন; েকবল বন্দীেত্বর েশকল ছাড়া!”

30 তখন রাজা, রাজয্পাল ও বণীর্কী আর তঁােদর সেঙ্গ যঁারা
বেসিছেলন সকেল উেঠ পড়েলন৷ 31 আর অনয্ জায়গায় িগেয়
পরস্পর আেলাচনা কের বলেলন, “প্রাণদণ্ড বা কারাগাের েদবার
মেতা েকান অপরাধই এই েলাকটা কের িন৷” 32 আিগ্রপ্প ফীষ্টেক
বলেলন, “এ যিদ ৈকসেরর কােছ আপীল না করত, তেব এেকআমরা
মুিক্ত িদেত পারতাম৷”

27
েরােমর পেথ েপৗেলর যাত্রা

1 যখন িঠক হল েয আমরা জাহােজ কের ইতািলেত যাব, তখন
েপৗল ও অনয্ িকছু বন্দীেক রাজকীয় রক্ষীবািহনীর েসনাপিত যুিলয়র
হােত তুেল েদওয়া হল৷ 2 আমরা আদ্রামুত্তীয় েথেক আসা একিট
জাহােজ উঠলাম; এই জাহাজিটর এিশয়া উপকূেলর িবিভন্ন জায়গায়
যাওয়ার কথা িছল৷ িথষলনীকীয় েথেক আিরষ্টাখর্ নােম একজন
মািকদিনযান আমােদর সেঙ্গ িছেলন৷

3 পেরর িদন আমােদর জাহাজ সীেদােন েপৗছঁল৷ যুিলয় েপৗেলর
সেঙ্গ েবশ ভাল বয্বহার করেলন৷ িতিন েপৗলেক তঁার বনু্ধেদর
সেঙ্গ েদখা সাক্ষাৎ করেত যাবার অনুমিত িদেলন৷ েসই বনু্ধরা
েপৗেলর প্রেয়াজনীয় সামগ্রী েযাগােতন৷ 4 েসখান েথেক আমরা
জাহাজ খুেল সীেদান শহর েছেড় চললাম৷ প্রিতকূল বাতােসর জনয্
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কূপ্র দ্বীেপর কাছাকািছ অঞ্চল িদেয় চললাম 5 আর িকিলিকয়ার ও
পামু্ফিলয়ার প্রেদশ েছেড় সমুদ্রপেথ লুিকয়া প্রেদেশর মুরা বন্দের
এলাম৷ 6 েসখােন েসনাপিত ইতািলেত যাবার জনয্ আেলকসান্দ্রীয়ায়
এক জাহাজ েদখেত েপেয় আমােদর েসই জাহােজ তুেল িদেলন৷

7 বহুিদন ধের আমরা খুব আেস্তআেস্ত চললাম এবং বহুকেষ্ট ক্লীেদ
এেস েপৗছঁালাম৷ বাতােসর কারেণ আমরা আর এেগােত পারলাম না,
তাই সলেমানী বন্দেরর উেল্টা িদেক ক্রীিত দ্বীেপর ধার েঘঁেস চললাম৷
8 পের বহুকেষ্ট উপকূেলর ধার েঘঁেস চলেত চলেত লােসয়া শহেরর
কােছ “সুন্দর” েপাতাশ্রেয় এেস েপৗছঁালাম৷

9এইভােব বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন খুবই িবপজ্জনক
হেয় উেঠিছল৷ এিদেক উপবাস পেবর্র সময়ও চেল েগল৷ তাই েপৗল
তােদর সাবধান কের িদেয় বলেলন, 10 “মহাশয়রা, আিম েদখিছ,
এই যাত্রায় অিনষ্ট ও অেনক ক্ষিত হেব, তা েয েকবল মােলর বা
জাহােজর হেব তাই নয়, এমন িক আমােদর জীবেনরও ক্ষিত হেব৷”
11 িকন্তু েসনাপিত েপৗেলর কথার েচেয় জাহােজর কােপ্তন ও তার
মািলেকর কথার গুরুত্ব িদেলন৷ 12 েসই বন্দরিট শীতকাল কাটাবার
পেক্ষ উপযুক্ত না হওয়ােত জাহােজর অিধকাংশ েলাক একমত হেলন
েযন জাহাজ খুেল যাত্রা শুরু করা হয় যােত েকান রকেম ৈফনীকায়
েপৗেঁছ েসখােন তারা শীতকালটা কাটােত পাের৷ েসই স্থানিট িছল
দিক্ষণ পিশ্চম ও উত্তর পিশ্চম অিভমুখী ক্রীত দ্বীেপর একিট বন্দর৷

ঘুির্ণ ঝেড়র মেধয্ জাহাজ
13আর যখনঅনুকূল দিক্ষণা বাতাস বইেতশুরুকরল তখন তােদর

মেন হল তারা যা চাইিছল তা েপেয়েছ, তাই তারা েনাঙ্গর তুেল ক্রীেতর
ধার েঘঁেস চলেত শুরু করল৷ 14 িকন্তু এর িকছু পেরই দ্বীেপর েভতর
েথেক প্রচণ্ড এক ঘূির্ণ ঝড় উঠল, এই ঝড়েক “ঈশান বায়ু” বেল৷
15 আমােদর জাহাজ েসই ঝেড়র মেধয্ পড়ল, ঝড় কািটেয় েযেত
পারল না৷ তাই আমরা আমােদর জাহাজেক েভেস েযেত িদলাম৷

16 েকৗদা নােম এক েছাট দ্বীেপর আড়ােল চলার সময় জাহােজর
সেঙ্গ েয েছাট িডিঙ্গটা িছল তা আমরা বহু কেষ্ট েটেন তুেল ধ্বংেসর
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হাত েথেক বঁাচালাম৷ 17এটা েতালার পর েলােকরা জাহাজটােক েমাটা
দিড় িদেয় ভাল কের বঁাধল৷ তারা ভয় করিছল েয জাহাজিট হয়েতা
সুত্তীর্র েচারা বািলেত িগেয় পড়েত পাের, তাই তারা পাল নািমেয় িনেয়
জাহাজটােক বাতােসর টােন চলেত িদল৷

18 ঝেড়র প্রেকাপ বাড়েত থাকায়, পর িদন খালাসীরা জাহােজর
েখাল েথেক ভারী ভারী মাল জেল েফেল িদেত লাগল৷ 19 তৃতীয় িদেন
তারা িনেজরাই হােত কের জাহােজর িকছু সাজ-সরঞ্জাম জেল েফেল
িদল৷ 20 অেনক িদন যাবত্ যখন সূযর্ িক নক্ষেত্রর মুখ েদখা েগল
না, আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হেত থাকল, তখন েশষ পযর্ন্ত আমােদর
বঁাচার আশা রইল না৷

21 অেনক িদন ধেরই সকেল খাওয়া-দাওয়া বন্ধ কেরিছল৷ তখন
েপৗল তােদর মােঝ দঁািড়েয় বলেলন, “মহাশয়রা, আমার কথা
শুেন ক্রীিত েথেক জাহাজ না ছাড়া আপনােদর উিচত িছল, তাহেল
আজেকর এই ক্ষয়ক্ষিত এড়ােত পারেতন৷ 22 িকন্তু এখনও আিম
বলিছ, সাহস করুন, একথা জানেবন আপনােদর কােরার প্রাণহািন
হেব না, শুধু জাহাজিট হারােত হেব৷ 23 কারণ আিম েয ঈশ্বেরর
উপাসনা কির েসই ঈশ্বেরর এক স্বগর্দূত গত রােত্র আমার পােশ
দঁািড়েয় বলেলন, 24 �েপৗল ভয় েপও না! েতামােক ৈকসেরর সামেন
অবশয্ই দঁাড়ােত হেব৷ ঈশ্বর েতামার জনয্ এই প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
েয িতিন েতামার সহযাত্রীেদর প্রাণ রক্ষা করেবন৷� 25 তাই মহাশয়রা,
আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বেরর ওপর আমার িবশ্বাস আেছ েয
আমােক যা বলা হেয়েছ িঠক েসরকমই ঘটেব৷ 26 িকন্তু েকান দ্বীেপ
িগেয় আমােদর আছেড় পড়েত হেব৷”

27 এইভােব ঝেড়র মেধয্ েচৗদ্দ রাত আিদ্রয়া সমুেদ্র ইতস্ততঃ
ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রােত নািবকেদর মেন হল েয
জাহাজিট েকান ডাঙ্গার িদেক এিগেয় চেলেছ৷ 28 েসখােন তারা জেলর
গভীরতা মাপেল েদখা েগল তা একেশা কুিড় ফুট৷ এর িকছু পের
আবার জল মাপেল জেলর গভীরতা নবু্বই ফুেট দঁাড়াল৷ 29 তারা ভয়
করেত লাগল েয জাহাজিট হয়েতা িকনাের পাথেরর গােয় ধাক্কা খােব৷
তাই নািবকরা জাহােজর েপছন িদক েথেক চারিট েনাঙ্গর নািমেয় িদল,
প্রাথর্না করল েযন শীঘ্র েভার হয়৷ 30 নািবকেদর মেধয্ েকউ েকউ
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জাহাজ েছেড় পালাবার মতলব করল, তাই েনাঙ্গর েফলার আিছলায়
জাহােজর মধয্ েথেক িডিঙ্গখািন নীেচ নািমেয় িদল৷ 31 িকন্তু েপৗল
েসনাপিত ও ৈসনয্েদর উেদ্দেশয্ বলেলন, “এই েলাকরা যিদ জাহােজ
না থােক তেবআপনারা রক্ষা পােবন না৷” 32তখন ৈসনয্রা িডিঙ্গর দিড়
েকেট িদল, আর তা জেল িগেয় পড়ল৷

33এরপর েভার হেয় এেল েপৗল সকলেক িকছু েখেয় েনবার জনয্
অনুেরাধ কের বলেলন, “আজ 14 িদন হল আপনারা অেপক্ষা কের
আেছন, িকছু না েখেয় উেপাস কের আেছন৷ 34 আিম আপনােদর
অনুেরাধ করিছ িকছু েখেয় িনন, েবঁেচ থাকার জনয্ এর প্রেয়াজন
আেছ, কারণ আপনােদর কােরার একগািছ চুেলরও ক্ষিত হেব না৷”
35 এই কথা বেল েপৗল রুিট িনেয় তােদর সকেলর সামেন ঈশ্বরেক
ধনয্বাদ িদেলন, আর তা েভেঙ্গ েখেত শুরু করেলন৷ 36তখন সকেল
উৎসাহ েপেয় েখেত শুরু করল৷ 37 (আমরা েমাট 276 েলাক
জাহােজ িছলাম৷) 38 সকেল পিরতৃিপ্তর সেঙ্গ খাবার পর বাকী শসয্
সমুেদ্র েফেল িদেয় জাহাজিট হাল্কা করা হল৷

জাহাজ ধ্বংস হল
39 িদন হেল পর তারা েসই জায়গাটা িচনেত পারল না; িকন্তু এমন

এক খািড় েদখেত েপল যার বড় বালুতট িছল৷ তারা িঠক করল যিদ
সম্ভব হয় তেব ঐ বালুতেটর ওপের জাহাজটা তুেল েদেব৷ 40 এই
আশায় তারা েনাঙ্গর েকেট িদল আর তা সমুেদ্রই পেড় রইল৷ এরপর
হােলর বঁাধন খুেল িদেয় বাতােসর সামেন পাল তুেল েসই েবলাভূিম
লক্ষয্ কের এিগেয় চলল৷ 41 িকন্তু একটু এেগােতই তারা বািলয়ািড়েত
ধাক্কা েপল, জাহােজর সামেনর িদকটা বািলেত বেস িগেয় অচল হেয়
পড়ল, ফেল েঢউেয়র আঘােত িপছেনর িদকটা েভেঙ্গ েযেত লাগল৷

42 তখন ৈসনয্রা বন্দীেদর হতয্া করেব বেল িঠক করল, পােছ
তােদর েকউ সঁাতার েকেট পালায়৷ 43 িকন্তু েসনাপিত েপৗলেক
বঁাচাবারআশায় তােদর এই কাজকরেত িনেষধ করেলন, হুকুম িদেলন
েযন যারা সঁাতার জােন তারা ঝঁাপ িদেয় আেগ ডাঙ্গায় ওেঠ৷ 44 বাকী
সকেল েযন জাহােজর ভাঙ্গা তক্তা বা েকান িকছু ধের িকনাের েযেত
েচষ্টা কের৷ এইভােব সকেলই িনরাপেদ তীের এেস েপৗছঁেলা৷
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28
েপৗল িমিলতা দ্বীেপ

1 এইভােব সকেল িনরাপেদ তীের েপৗেঁছ জানেত পারলাম েয
আমরা িমিলতা দ্বীেপ উেঠিছ৷ 2 েসখানকার েলাকরা আমােদর সেঙ্গ
খুব ভাল বয্বহার করল৷ বৃষ্টি পড়ার দরুন খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা
আগুন েজ্বেল আমােদর সকলেক স্বাগত জানাল৷ 3 েপৗল এক
েবাঝা শুকেনা কাঠ েযাগাড় কের এেন আগুেনর ওপর েফেল িদেল
আগুেনর হল্কায় একটা িবষধর সাপ েবিরেয় এেস েপৗেলর হােত
জিড়েয় ধরল৷ 4 তখন েসই দ্বীেপর েলাকরা তার হােত সাপটােক
ঝুলেত েদেখ বলাবিল করেত লাগল, “এ েলাকটা িনশ্চয় খুনী,
সমুেদ্রর ঝেড়র হাত েথেক বঁাচেলও নয্ায় এেক বঁাচেত িদল না৷”

5 িকন্তু েপৗল হাত েঝেড় েসই সাপটােক আগুেনর মেধয্ েফেল
িদেলন, তঁার েকান ক্ষিত হল না৷ 6 এই বয্াপার েদেখ তারা মেন করল
হয় েপৗেলর শরীর ফুেল উঠেব, নয়েতা িতিন হঠাৎ মারা যােবন৷
অেনকক্ষণ অেপক্ষা করার পরও তঁার িকছুই ক্ষিত হল না েদেখ তারা
েপৗল সম্বেন্ধ তােদর মত বদল কের পরস্পর বলাবিল করেত লাগল,
“ইিন িনশ্চয়ই েদবতা৷”

7 েসই জায়গার কােছই দ্বীেপর প্রধান কমর্কতর্ া জিমদার পুিব্লয়
থাকেতন৷ িতিন তঁার বািড়েত আমােদর সাদের িনেয় েগেলন৷ িতিন
আমােদর প্রিত খুব ভাল বয্বহার করেলনআর িতন িদন ধেরআমােদর
আিতথয্ করেলন৷ 8 েসই সময় পুিব্লেয়র বাবা খুব অসুস্থ িছেলন৷ িতিন
জ্বর ও আমাশা েরােগ শযয্াশায়ী িছেলন৷ েপৗল তঁােক েদখার জনয্
েভতের েগেলন৷ এরপর িতিন প্রাথর্না কের তঁার ওপর দুহাত রাখেল
িতিন সুস্থ হেয় েগেলন৷ 9 এই ঘটনার পর ঐ দ্বীেপ অনয্ যত েরাগী
িছল তারা েপৗেলর কােছ এেস েরাগ মুক্ত হল৷

10-11 ঐ দ্বীেপর েলাকরা আমােদর অেনক উপহার িদেয় সম্মান
েদখাল৷আমরা েসখােন িতন মাস থাকলামআরআমােদর যাত্রা পেথর
জনয্ যা যা প্রেয়াজন েস সব িজিনস এেন তারা জাহােজ তুেল িদল৷

েপৗল েরােম েগেলন



েপ্রিরত 28:12 xcv েপ্রিরত 28:21

িতন মাস পর আমরা আেলকসান্দ্রীয় এক জাহােজ উেঠ যাত্রা
করলাম, েসই দ্বীেপ শীতকাল এেস পড়ায় ঐ জাহাজিট েনাঙ্গর
কের রাখা িছল৷ জাহাজিটেত যমজ েদেবর মূির্ত েখাদাই করা িছল৷
12 আমরা প্রথেম সুরাকুেষ এলাম, েসখােন িতন িদন থাকলাম৷
13 েসখান েথেক যাত্রা কের আমরা রীিগেয় েপৗছঁলাম৷ পরিদন দিক্ষণা
বাতাস বইেত শুরু করেল আমরা জাহাজ ছাড়েত পারলাম, এবং
িদ্বতীয় িদেন পূিতয়লীেত েপৗছঁলাম৷ 14 েসখােন আমরা কেয়কজন
ভাইেয়র েদখা েপলাম৷ তঁারা েসখােন সাতিদন থাকার জনয্ আমােদর
অনুেরাধ করেলন৷ এইভােব আমরা েরােম এেস েপৗছঁলাম৷ 15 েরােমর
ভাইরা আমােদর কথা জানেত েপের আিপ্পেয়র বাজার ও িতন সরাই
পযর্ন্ত এিগেয় এেসআমােদর সেঙ্গ েদখা করেলন৷ তঁােদর েদেখ েপৗল
ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেলন ও উৎসাহ েবাধ করেত লাগেলন৷

েরােম েপৗল
16 েরােম েপৗল একা থাকার অনুমিত েপেলন; িকন্তু একজন

ৈসিনকেক তঁার প্রহরায় রাখা হল৷
17 িতন িদন পর িতিন ইহুদীেদর প্রধান প্রধান েলাকেদর এক সভায়

আহ্বান করেলন৷ তারা সমেবত হেল, িতিন তােদর বলেলন, “আমার
ইহুদী ভাইরা, যিদও আিম আমার িনেজর েলাকেদর িবরুেদ্ধ বা
আমােদর িপতৃপুরুষেদর েদওয়া রীিত-নীিতর িবরুেদ্ধ িকছুই কির িন,
তবু েজরুশােলেমর এক বন্দী িহসােব আমােক েরামানেদর হােত তুেল
েদওয়া হেয়িছল৷ 18 তারা আমার িবচার কের, আর মৃতুয্দেণ্ডর েযাগয্
েকান েদাষ আমার মেধয্ না েপেয় আমােক মুিক্ত িদেত েচেয়িছল৷
19 িকন্তু স্থানীয় ইহুদীরা তার িবেরািধতা করায় আিম ৈকসেরর কােছ
আপীল করেত বাধয্ হলাম৷ আিম একথা বলিছ না েয আমার স্বজািতর
েলাকরা েকান অনয্ায় কেরেছ৷ 20 এই শৃঙ্খেল বন্দী আিছ বেল আিম
আপনােদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত ও আপনােদর সেঙ্গ কথা বলেত
েচেয়িছলাম, কারণ আিম ইস্রােয়েলর প্রতয্াশােত িবশ্বাসী৷”

21 ইহুদী েনতারা েপৗলেক বলেলন, “িযহূিদয়া েথেক আমরা
আপনার িবষেয় েকান িচিঠ পাই িন৷ ভাইেদর মেধয্ েথেকও েকউ
এখােন এেস আপনার িবষেয় খারাপ েকান খবর েদয় িন বা কথাও
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বেল িন৷ 22 িকন্তু আপনার মত িক তা আপনার মুখ েথেকই আমরা
শুনেত চাই, কারণ এই দেলর িবষেয় আমরা জািন েয েলােকরা সবর্ত্র
এর িবরুেদ্ধ বেল থােক৷”

23 পের তঁারা একটা িদন িস্থর কের েসই িদেন অেনেক তঁার
বাসায় এেলন৷ সকাল েথেক সন্ধয্া পযর্ন্ত িতিন তােদর কােছ ঈশ্বেরর
রােজয্র িবষেয় বলেলন, েবাঝােলন ও সাক্ষয্ িদেলন৷ েমািশর িবিধ-
বয্বস্থা ও ভাববাদীেদর গ্রন্থগুিল েথেক িতিন যীশুর িবষয় তঁােদর
েবাঝােত েচষ্টা করেলন৷ 24 তঁার কথায় েবশ িকছু ইহুদী িবশ্বাস করল
আবার অেনেক তা িবশ্বাস করল না৷ 25 এইভােব তােদর মেধয্ মেতর
িমল না হওয়ায় তারা েয যার মত চেল েযেত শুরু করল৷ তােদর
যাবার আেগ েপৗল তােদর এই কথািট বেলিছেলন: “পিবত্র আত্মা
ভাববাদী িযশাইয়র মাধয্েম আপনােদর িপতৃপুরুষেদর উেদ্দেশয্ ভালই
বেলিছেলন৷ েযমন:

26 �এই েলাকেদর কােছ যাও, আর তােদর বল,
েতামরা শুনেব আর শুনেব,

িকন্তু েতামরা বুঝেব না৷
েতামরা েকবল তািকেয় থাকেব

িকন্তু েদখেত পােব না৷
27কারণ এই েলাকেদর অন্তঃকরণ অসাড় হেয় েগেছ,

তােদর কান আেছ বেট িকন্তু তারা শুনেত পায় না৷
এই েলাকরা সেতয্র প্রিত েচাখ বুেজ রেয়েছ৷

এইসব ঘেটেছ যােত েলাকরা তােদর েচাখ িদেয় েদখেত না পায়,
তােদর কান িদেয় শুনেত না পায়
ও হৃদয় িদেয় উপলিদ্ধ না কের৷

এইসব ঘেটেছ েযন তারা আমার কােছ িফের না আেস, পােছ আিম
তােদর আেরাগয্ দান কির৷� িযশাইয় 6:9-10
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28 “তাই ইহুদী ভাইরা, আপনারা েজেন রাখুন, ঈশ্বেরর েদওয়া এই
পিরত্রাণ অইহুদীেদর কােছও পাঠােনা হল, আর তারা তা শুনেব!”
29 *

30 েপৗল তঁার িনেজর ভাড়া বািড়েত পুেরা দুই বছর থাকেলন৷
যতেলাক তঁার সেঙ্গ েদখা করেতআসত, িতিন তােদর সকলেক সাদের
গ্রহণ করেতন৷ 31 িতিন সমূ্পণর্ সাহেসর সােথ ঈশ্বেরর রােজয্র িবষেয়
প্রচার করেতন৷ িতিন প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর িবষেয় িশক্ষা িদেতন এবং েকউ
তঁােক প্রচাের বাধা িদত না৷

* 28:29: েকান েকান গ্রীক প্রিতিলিপেত পদ 29 যুক্ত করা হেয়েছ: “েপৗল এই কথা
বলার পর ইহুদীরা তােক েছেড় চেল েগল এবং িনেজেদর মেধয্ তকর্ শুরু করল৷”
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