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े रतहरूका काम
लकूा लखे्छन ्

1 ि य िथयोिफलस,
मलैे मरेो थम पसु्तकमा, यशेलूे ज-ेजे गन ुर् भयो र िसकाउन ु भयो त्यके कुरो

लखेें। 2 मलैे यशेकूो सम्पणूर् जीवन बारे लखेें, ारम्भदे ख उहाँ स्वगर् ितर उचा लन ु
भए सम्म। यो घटना हुन ु अिघ उहाँ ारा चिुनएका े रतहरूिसत उहाँले बातिचत
गन ुर् भयो। े रतहरूले के गन ुर् पछर् भन्ने कुरा पिव आत्माको सहयोग लएर उहाँले
बताउन ु भयो। 3 यी सबै घटनाहरू यशेकूो मतृ्य ु पिछ भयो, अिन उहाँले आफ्ना
े रतहरूलाई आफू िजउँदो रहकेो श शाली माणहरूले मािणत गन ुर् भयो।

यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठे पिछ े रतहरूले उहाँलाई चालीस िदनको अविधमा धरैे
पल्ट दखे।े उहाँले ितनीहरूसगं परमे रका राज्यको िवषयमा बताउनभुयो। 4 एक
समय जब यशे ू ितनीहरूसगं खाई रहन ु भएको िथयो, उहाँले ितनीहरूलाई यरूशलमे
नछोड्ने कुरा भन्नभुयो। उहाँले भन्नभुयो, “िपताले ितमीहरूको लािग ितज्ञा गन ुर्
भएकोछ, जनु मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेकोछु। त्यो ितज्ञा ा गनर्लाई
ितमीहरूले यरूशलमेमा प खर्न ु पछर्। 5 यहून्नाले मािनसहरूलाई पानी ारा बि स्मा
िदए, तर केही िदन पिछबाट ितमीहरूले पिव आत्मा ारा बि स्मा लनछेौ।”

यशेकूो स्वगार्रोहण
6 े रतहरू जम्मा भए। ितनीरूले यशेलूाई सोध,े “हे भ ु के यो इ ाएललाई

राज्य फे र िफतार् िदने तपाईंको समय यही हो?”
7 यशेलूे ितनीहरूलाई भन्नभुयो, “िपता मा एक हुनहुुन्छ जसको िमित र

समयहरू िनणर्य गन अिधकार छ। ितमीहरू यी कुराहरू बारे जान्न स ै नौ। 8 तर
पिव आत्मा ितमीमािथ आउनु हुनछे अिन ितमीहरूले श पाउनछेौ। ितमीहरू
मािनसहरूबीच मरेो गवाही हुनछेौ। पिहले ितमीहरू यरूशलमेका मािनसहरूका
िन म्त गवाही हुनछेौ। तब ितमीहरूलेयहूिदयामा, साम रयामा अिन ससंारका त्यके
ठाउँका मािनसहरूलाई बताउनछेौ।”

9 यशेलूे े रतहरूलाई ती कुराहरू भिनसके पिछ उहाँ मािथ आकाश सम्म
उचा लन ु भयो। े रतहरूले हदेार् हदे यशे ू बादलिभ प ु भयो अिन ितनीहरूले
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उहाँलाई दे सकेनन।् 10यशे ूटाढा गइरहन ुभएको िथयो अिन े रतहरूले आकाश
तफर् हे ररहकेा िथए। अचानक दइुजना मािनसहरू सतेो व धारण गरेर ितनीहरूका
छेउमा उिभए। 11 ती दइुजना मािनसहरूले े रतहरूलाई भन,े “गालीलका
मािनसहरू, ितमीहरू यहाँ िकन आकाशतफर् हदे उिभरहकेाछौ? ितमीहरूले यशेलूाई
ितमीहरूदे ख स्वगर्-आरोहण भएको दखे्यौ। जसरी ितमीहरूले उहाँलाई जान ुभएको
दखे्यौ त्यसरी नै उहाँ फक आउनु हुनछे।”

नयाँ े रत चिुनए
12 त्यसपिछ े रतहरू जतैनू पवर्तदे ख यरूशलमे ितर लाग।े यो पवर्त

यरूशलमेदे ख ाय आधा माईल टाढो छ। 13 े रतहरू शहरिभ पस।े ितनीहरू
त्यही ठाउँमा गए जहाँ ितनीहरू बसकेा िथए; यो कोठा मािथल्लो तलामा िथयो।
े रतहरू िथए प सु, यहून्ना, याकूब अ न् यास, िफ लप, थोमा, बथुर्लम,ै म ी,

याकूब (अल्फयसको छोरो) र िशमोन (कनानी) र यहूदा (याकूबको छोरो)।
14 े रतहरू एक साथ िथए। एकै उ शे्यको लािग ितनीहरूले लगातार ाथर्ना

ग ररहकेा िथए। केही नारीहरू, म रयम यशेकूो आमा अिन उहाँका भाइहरू पिन
त्यहाँ े रतहरूसगं िथए।

15 केही िदन प ात ् त्यहाँ िव ास गनहरूको सभा भइरहकेो िथयो। सभामा
झण्डै एक सय बीस जना मािनसहरू िथए। प सु उिभए र भन,े 16-17 “भाइहरू
हो! दाऊदको माध्यम पिव आत्माले केही घट्नाहरू घट्नछेन ् भनी धमर्शा मा
भनकेा िथए। उनी यहूदाको िवषयमा बात ग ररहकेा िथए जो हा ा दलका एक
जना िथए। यहूदाले हामीिसत सवेा गरेका िथए अिन ती मािनसहरूका मागर् दशर्क
भए जसले यशेलूाई प े ।”

18 (यहूदालाई पसैा िदएर त्यसो गनर् खटाएको िथयो। आफ्नो द ु कामको पसैाले
एउटा जमीन िकन्यो। तर यहूदा उधँो मणु्टो भएर पछा रयो, त्यसको शरीर खलु्ला
भएर फु ो, सबै आन् ा भ ुडँीहरू िन स्कए। 19 यो घटनाबाट सम्पणूर् यरेूशलमेको
जनसाधरणले िशक्षा पाए। त्यसकैारणले त्य खतेको नाउँ मािनसहरूले हकल्दामा
राख।े ितनीहरूको भाषामा हकल्दामाको अथर्, “रगतको खते” हुन्छ।)

20 प सुले भन,े “भजनसं हमा यहूदाको िवषयमा यस्तो ले खएको छः

‘उसको घर जनहीन होस।्
कोही पिन त्यहाँ नबसनु।्’ भजनसं ह 69:25



1:21-22 iii े रत 2:4

अिन यस्तो पिन ले खयो:

‘त्यसको काम अरू कसलैे लजैाओस।्’ भजनसं ह 109:8

21-22“यसकैारण अब अक मािनस हामीसगं स म्म लत होस र् यशे ूपनुरुत्थान
हुन ु भएको गवाही बनोस।् यो मािनस हा ै टोलीको हुनपुछर् जो भ ु यशेकूो
जीवनकाल भ र हामीसगं रहकेो हुन ु पदर्छ। यो मािनस यहून्नाले मािनसहरूलाई
बि स्मा िदएको िदनदे ख यशेकूो स्वगर्-आरोहण भएको िदनसम्म हामीसगं रहकेो
हुनपुछर्।”

23 े रतहरूले दईुजना मािनसहरू टोलीको समक्ष राख।े एकजना यसूफु
बणर्बास िथए। जसलाई जस्तस पिन भिनन्थ्यो। अक मािनस मि यास िथयो।
24-25 े रतहरूले ाथर्ना गरे, “ भ,ु तपाईंले सबै को मनका कुराहरू जान्न ु हुन्छ।
हामीलाई दखेाउन ु होस ्यी दईुजना मध्ये कसलाई यो काम गराउन तपाईंले छान्न ु
भएको छ। यहूदाले त्यसलाई छाडे अिन ितनी वास्तवमा कहाँका िथए त्यहीं गए।
भ,ु हामीलाई दखेाउनहुोस ् िक कुन मािनसले एक े रतको स्थान लन ु पन हो।”

26 े रतहरूले दईु जनाबाट एकजना छान्नलाई िच ा गरे। िच ामा मि यासको
नाउँ पय । यसकैारणले अन्य एघारजना े रतहरू सिहत ऊ पिन एक े रत हुन
पगु।े

2
पिव आत्माको आगमन

1 जब पे न्तकोसको* िदन आइपगु्यो, े रतहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएका
िथए। 2 अचानक स्वगर्बाट जोडले हुरी बतास चले जस्तै एउटा आवाजले
ितनीहरू जनु कोठामा बिसरहकेा िथए त्यस कोठालाई सम्पणूर् कारले ढािकिदयो।
3 ितनीहरूले आगोका ज्वालाहरू जस्तो दखे।े ती ज्वालाहरू िवभािजत भएर त्यके
मािनसमािथ बस्यो। 4 ितनीहरू सबै पिव आत्माले प रपणूर् भए र ितनीहरूले
िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न थाल।े पिव आत्माले ितनीहरूलाई त्यसो गनर् श
दान गन ुर्भयो।
* 2:1:

, यो िनस्तार चाड़ भन्दा पचासिदन पिछ आउँछ। जसलाई “फसलको पवर्” पिन
भिनन्छ।
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5 त्यसबलेा यरूशलमेमा केही धािमर्क यहूदीहरू बस्थ।े ितनीहरू ससंारको
त्यके रा बाट आएका िथए। 6 ितनीहरू धरैे जसो आवाज सनुे पिछ आए।
े रतहरूले आ-आफ्ना भाषामा बोलकेो सनुरे ितनीहरू छक्क परे।
7 यी सबै यहूदीहरू यसमा आ र्य चिकत भए। ितनीहरूले बझुनेन ् िक कसरी

े रतहरू यस्तो गनर् सक्षम भए। ितनीहरूले भन,े “हरे! यी मािनसहरू जो
बो लरहकेा छन ् ितनीहरू सबै गालीलबाट आएका हुन।् 8 तर हामी ितनीहरूले
बोलकेा शब्दहरू हा ो आफ्नै भाषामा सिुनरहकेा छौं। यो कसरी सम्भव भयो?
हामी िविभन्न ठाउँहरूबाट आएका हौं 9 पाथ या, मदेीया, एलाम, मसेोपोटािमया,
यहूिदया, कपोिदिसया, पोन्टस, एिशया, 10 ि िगया, प्या म्फ लया, िम दशे,
साई रन छेउको लिबया, रोम 11 े ती र अरबीयाबाटा। हामी कितपय जन्मजात
यहूदीहरू हौं अिन अरू कितलाई यहूदी धमर्मा प रवतर्न ग रको छ। हामी ती
िविभन्न दशेहरूबाट आएका हौं। तर हामी ती मािनसहरूलाई हा ो आफ्नै भाषामा
सनु्न सक्छौं। ितनीहरूले परमे रको िवषयमा भनकेा सबै महान कुराहरू हामी
बझु्न सक्छौं।”

12 मािनसहरू सबै आ र्य चिकत र अलमल्ल भए। ितनीहरूले आपसमा
गरे, “यसको मतलब के हुन सक्थ्यो?” 13 तर अन्य मािनसहरू ितनीहरूमािथ
हाँिसरहकेा िथए। ती मािनसहरूले सोचे िक े रतहरूले खबु दाखरस िपए अिन
मात।े

प सुको मािनसहरूलाई सम्बोधन
14 त्यसपिछ प सु अन्य एघार जना े रतहरूिसत उिभए। सबै जनसमदुायले

सनु्ने गरेर उनले जोडसगं कराएर भन।े उनले भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू
र यरूशलमेाका बािसन्दाहरू, मलाई ध्यान िदएर सनु! म ितमीहरूले जान्न ु पन
आवश्यक कुराहरू भन्न लागकेो छु। 15 यी मािनसहरू ितमीहरूले सोचे जस्तै
मातकेा छैनन।् अिहले िबहानको भखर्र नौ मा बजकेो छ। 16आज यहाँ भइरहकेा
कुरा अगमव ा योएलले भनकेा छन:्
17 ‘परमे र भन्नहुुन्छः
अ न्तम िदनहरूमा सबै मािनसहरूमािथ मरेो आत्मा खन्याइिदनछुे।

ित ा छोरा अिन छोरीहरूले अगमवाणी गनछन।्
ित ा जवान मािनसहरूले दशर्नहरू दे छेन।्
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ित ा बढूा मािनसहरूले िवशषे दशर्नहरू दे छेन।्
18 त्यसबलेा, म मरेो सवेकहरू, परुुष र ीहरूमािथ, मरेो आत्मा खन्याउनछुे,

अिन ितनीहरूले अगमवाणी गनछन।्
19 म छक्कपद चीजहरूमािथ आकाशमा दखेाउनछुे,

तल पथृ्वीमा, म माणहरू िदनछुे।
त्यहाँ रगत, आगो, र घना ध ूवँा हुनछे।

20 घाम अन्धकारमय भई ब द्लने छ,
अिन जनु रगत सरह र म हुनछे।

तब परम भकुो महान ्र मिहमामय िदन आउनछे।
21 अिन हरेक मािनस ज-जसले परम भमुािथ िव ास गनछ बचाइनछे।’ योएल

2:28-32
22 “मरेो यहूदी दाज्य-ूभाइहरू, यी शब्दहरूमा ध्यान दऊेः नासरतको बािसन्दा

यशे ू िविश मािनस हुनहुुन्थ्यो। परमे रले यो स्प रुपमा ितमीहरूलाई दखेाउन ु
भयो। परमे रले यशेकूो माध्यम ारा श शाली अिन आ र्जनक कुराहरू गरेर
यसलाई माण गन ुर्भयो। ितमीहरू सबै जनाले यी कुराहरू दखेकेा छौ। 23 यशेलूाई
ितमीहरूमा स ु म्पएको िथयो अिन ितमीहरूले उहाँलाई मारयौ। ती मािनसहरूका
सहायता लएर जोिसत परमे रको िनयम छैन ितमीहरूले यशेलूाई ूसमा िकला
ठोक्यौ। तर परमे रलाई यी सबै घटना हुने थाहा िथयो। यो परमे रकै योजना
िथयो। परमे रले यो योजना धरैे अिघ बनाउन ु भएको िथयो। 24 यशेलूे मतृ्यकुो
पीडा खप्न ु परयो, तर परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट छुटकारा िदनभुयो। मतृ्यलुे
यशेलूाई समाल्न सकेन। परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट ल्याउन ु भयो। 25 दाऊदले
यशेकूो िवषयमा यस्तो भनकेा िथएः

‘सधँैं मलै े भलुाई मरेो सम्मखु दखेें,
मलाई बचाउनँ उहाँ मरेो दािहनिेतर हुनहुुन्छ।

26 यसलैे मरेो हृदय आन न्दत छ,
र मरेो मखु आनन्दिसत बोल्दछ।

हो, मरेो शरीले पिन आशामा भरोसा गनछ,
27 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई पातालमा छोड्नहुुने छैन।
तपाईंले आफ्ना एक पिव जनलाई िचहानमा कुहुन िदनहुुने छैन।
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28 ितमीहरूले मलाई कसरी बाँच्न िसकायौ,
ितमीहरू मरेो छेउमा आउनछेौ अिन मलाई आनन्दले भ रिदनछेौ।’

भजनसं ह 16:8-11
29 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, म ितमीहरूलाई पणूर् रूपले हा ा पखुार् दाऊदको

िवषयमा भन्न सक्छु। उहाँ मन ुर् भयो र गािडयो। उहाँको िचहान अझ सम्म
हामीसगं छ। 30 दाऊद एक अगमव ा िथए अिन परमे रले भन्न ु भएका कुराहरू
जान्दथ।े परमे रले दाऊदलाई वचन िदन ु भएको िथयो िक उनकै प रवारबाट
कुनै एकजनालाई दाऊद जस्तै राजा बनाउनछुे भनी। 31 यस्तो घटना हुन अिघ नै
दाऊदलाई यो कुरा थाहा िथयो। यसकैारण यशेकूो पनुरुत्थानको िवषयमा दाऊदले
भनःे

‘उहाँलाई नरकमा छािडएको िथएन।
उहाँको शरीर िचहानमा सडने।’
32 यो उनै यशे ू हुन जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराए, हामी सबै त्यस सत्यको
गवाही छौं। 33 यसकारण परमे रले उहाँको दािहने प यशेलूाई उठाउन ु भयो।
परमे रले उहाँलाई पिव आत्मा िदन ु भयो, जो उहाँले िदन ितज्ञा गन ुर् भएको
िथयो। अिन उहाँले त्यो पिव आत्मा खनाउन ु भयो जो ितमीहरूले अिहले दखे्छौ
अिन सनु्छौ। 34 दाऊद स्वगर्मा चिढगएनन।् यो त यशे ू हुनहुुन्थ्यो जो स्वगर्
जानभुयो। दाऊद आफैले भनःे

‘परम भलुे मरेो भलुाई भन्न ु भयोः
मरेो दािहने तफर् बस,

35 जबसम्म ित ा श हुरू ित ो पाइताला मिुन रा ख्दन।’ भजनसं ह
110:1

36“यसलैे सबै यहूदी मािनसहरूले यो सत्यलाई जान्न ु पछर्ः परमे रले यशेलूाई
भु र ी बनाउन ु भयो। उहाँ त्यही मािनस हुनहुुन्थ्यो जसलाई ितमीहरूले ूसमा

िकला ठोक्यौ।”
37 जब मािनसहरूले त्यो सनुे ितनीहरू अत्यन्तै दःुखीत भए। ितनीहरूले प सु

र अन्य े रतहरूलाई सोध,े “हे भाइहरू हो, हामीले के गन ुर् पछर्?”
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38 प सुले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका हृदयहरू अिन जीवनहरू प रवतर्न
गर, तब ितमीहरू त्यके यशे ू ी को नाउमँा बि स्मा लओे। तब परमे रले
ितमीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु हुनछे र ितमीहरूले पिव -आत्माको उपहार
पाउनछेौ। 39 यो ितज्ञा ितमीहरूको लािग अिन ितमीहरूको बालकहरूको लािग
अिन ती सबै मािनसहरूका लािग पिन हो जो टाढा छन।् यो ती त्यके मािनसको
लािग हो जसलाई भु हा ा परमे रले आफैमा बोलाउन ु हुन्छ।”

40 प सुले ितनीहरूलाई यी अिन अन्य अनके शब्दहरू ारा चतेावनी पिन िदए,
“उनीहरूलाई आ ह गरे िक स्वयं ितमीहरूले यी द ु पसु्ताबाट जोगाऊ।” 41 तब
ती मािनसहरू जसले प सुका सन्दशे मान,े बि स्मा लए। त्यस िदनमा झण्डै तीन
हजार जित मािनसहरू िव ासीहरूको झणु्डमा थिपए।

िव ासीहरूको बांढाई
42 ती िव ासीहरू लगातार आपसमा भटेघाट ग ररह।े ितनीहरूले आफ्ना समय

े रतहरूले िदएका िशक्षा िसक्नमा योग गरे। ितनीहरू एकअकार्मा साझदेार भए।
ितनीहरू एक साथ खाँदै िथए अिन एक साथ ाथर्ना गद िथए। 43 े रतहरूले
धरैे श पणूर् र आ र्यपणूर् कामहरू गरे। अिन त्यके मािनसले आ र्य िमि त
भय अनभुव गरे। 44 सबै िव ासीहरू सगंै बस।े सबै कुराहरू आपसमा बाँडचुडँ
गरे। 45 िव ासीहरूले आफ्नो जमीनहरू र आफ्नो जे जित सम्पि हरू िथए, सबै
बचेे अिन बचेरे पाएको पसैा हरेक मािनसको आवश्यकताको अनपुातमा बाँड।े
46 ितनीहरूको त्यके िदन म न्दर ाङ्गाणमा भटे हुन्थ्यो। ितनीहरू सबकैो एउटै
उ ेश्य िथयो। ितनीहरू आन न्दत भएर अिन इमान्दारी हृदय लएर आफ्ना घरमा सगँै
रोटी टु ाए अिन खाए। 47 ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे अिन सबै मािनसहरूले
उनीहरूलाई मन पराउँथ।े अिधक भन्दा अिधक मािनसहरूले सरंक्षण पाए र भलुे
ितनीहरूलाई िव ासीहरूको हूलमा स म्म लत गरे।

3
प सुले एक लङ्गडो मािनसलाई िनको पादर्छन।्

1 एकिदन प सु र यहून्ना म न्दर गए। त्यितबलेा अपरान्हको तीन बजकेो िथयो।
यो दिैनक ाथर्ना गन बलेा िथयो। 2 जब ितनीहरू म न्दर ाङ्गण ितर गईरहकेा
िथए, त्यहाँ एकजना मािनस िथए। जीवनभ र नै त्यो मािनस लङ्गडो िथयो। ऊ
िहडँ्न स ै न िथयो, यसलैे केही साथीहरूले उसलाई बोक्ने गथ र त्यके िदन
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म न्दरमा ल्याउने गथ। ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनसलाई म न्दर बािहर एउटा
ढोकाको मध्ये छेउमा राखे जसलाई सनु्दर- ार भिनन्थ्यो। त्यहाँ त्यस मािनसले
म न्दर जाने मािनसहरूसगं पसैा माग्ने गथ्य । 3 त्यसिदन त्यो मािनसले प सु र
यहून्नालाई म न्दरको ाङ्गणिभ गइरहकेो दखे्यो। उसले ितनीहरूसगं पसैा माग्यो।

4 प सु र यहून्नाले त्यस लङ्गडो मािनसलाई एकटक लाएर हरेे अिन प सुले
भन,े “हामीलाई हरे!” 5 त्यस मािनसले ितनीहरूबाट केही पाउने आशाले
ितनीहरूलाई ध्यान लगाएर हये । 6 तर प सुले भन,े “मसगं कुनै सनु अथवा चाँदी
छैन, तर मसगं जे छ त्यो ितमीलाई िदनछुे। नासरतको यशे ू ी को श ले जरुूक्क
उठ र िहडं।्”

7 त्यसपिछ प सुले त्यस मािनसको दािहने हात प े र उठाए अिन अचानक
उसको खु ा अिन गोली गाँठाहरू ब लयो भयो। 8 त्यो मािनस उि यो र जरुूक्क
उिभयो र िहडं्न थाल्यो। त्यो म न्दरको ाङ्गणिभ ितनीहरू सगँै गयो। त्यो िहडँ्द,ै
उ ँ द,ै परमे रको स्तिुत गाईरहकेो िथयो। 9-10सबै मािनसहरूले उसलाई िचने िक
त्यो मािनस लङ्गडो िथयो र उ त्यके िदन म न्दरको सनु्दर ारको साम ु बसरे पसैा
माग्दथ्यो। अब ितनीहरूले त्यही मािनसहरूलाई िहडं्दै र भकुो स्तिुत गाउदँै गरेको
दखे।े मािनसहरू छक्क परे। ितनीहरूले यो कसरी हुन सक्यो भनरे बझु्न सकेनन।्

प सु मािनसहरू सगं बोल्दछ
11 त्यो मािनसले प सु र यहून्नालाई लगातर समाित र ो। सबै मािनसहरू

चिकत भएका िथए कारण त्यो लङ्गडो मािनस िनको भएको िथयो। ितनीहरू प सु
र यहून्ना भएको सलुमेानको दलानमा दगरेु।

12 जब प सुले यस्तो दखे,े उनले मािनसहरूलाई भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ू
भाइहरू हो! ितमीहरू िकन यसमा अचम्म मािनरहकेा छौ?” ितमीहरूले
हामीलाई यस्तो कारले हे ररहकेाछौ िक मानौं, हामीले हा ो श र भ ले
त्यो मािनसलाई िहडं्ने सामथर् बनायौं। 13 होइन! यो परमे रले गन ुर् भएको
हो! उहाँ अ ाहामका परमे र, इसहाकका परमे र र याकूबका परमे र
हुनहुुन्छ। उहाँ हा सबै पखुार्हरूका परमे र हुनहुुन्छ। उहाँले उहाँका खास
सवेक यशेलूाई मिहिमत तलु्याउन ु भयो जसलाई ितमीहरूले मानर् भनी स ु म्पयौ।
िपलातसले यशेलूाई म ु ग रिदने िनणर्य गरेका िथए। तर ितमीहरूले यशेलूाई हामी
चाहदँनैौ भन्यौ। 14 यशे ू पिव र असल हुनहुुन्थ्यो, तर ितमीहरूले भन्यौ ितमीहरूर
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उहाँलाई चाँहदनैौ। ितमीहरूले यशेकूो स ामा ज्यानमारालाई छोडी माग्यौ। 15अिन
ितमीहरूले एक यस्तो मािनसलाई माय जो जीवन ोत हुनहुुन्छ! तर परमे रले
उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। हामी त्यसको गवाही छौं-हामीले आफ्नै आखँाले
दखेकेा हौं।

16“यशेमूा िव ास रहकैे कारण यो मािनस अिहले िनको भयो। यस्तो हुन गएको
कारण चािह ँ हामी यशेकूो श मा पणूर् िव ास राख्दछौ। यशेमूा िव ास भएको
कारणले यो मािनस िनको भएको छ। ितमीहरूले उसलाई दखे्छौ अिन ितमीहरूले
उसलाई िचन्छौ।

17 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, ितमीहरूले यशेलूाई के-के गय , म जान्दछु।
ितमीहरूले आफैं ले बझुनेौ ितमीहरू के ग ररहकेा िथयौ, ितमीहरूका नतेाहरूले
पिन बझुनेन।् 18 परमे रले सबै अगमव ाहरूको माध्यम ारा भिनसक्न ु भएको
िथयो िक ी पीिडत हुनछेन ् र मनछन।् मलैे ितमीहरूलाई भनकेोछु कसरी
परमे रले यी कुराहरू पणूर् गन ुर्भयो। 19यसलैे ितमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन
प रवतर्न गन पछर्! परमे र तफर् फकर् अिन उहाँले ितमीहरूको पापहरूलाई क्षमा
िदनहुुन्छ। 20 त्यसपिछ भलुे ितमीहरूलाई आ त्मक िव ामको समय िदनहुुनछे।
उहाँले यशेलूाई पठानहुुनछे, जसलाई उहाँले ितमीहरूका िन म्त ी को रुपमा चनु्न ु
भएकोछ।

21 “तर यशे ू त्यसबलेा सम्म स्वगर्मा ब ै पछर्, जब सम्म हरेक थोक
फे र व स्थत हुदँैंन। परमे रले यस समयको िवषयमा धरैे पिहल्यै उहाँको
पिव अगमव ा ारा भिनसक्न ु भएको िथयो। 22 मोशाले भन्नभुयो, ‘परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई एकजना अगमव ा िदनहुुनछे। त्यो
अगमव ा ितमीहरूका आफ्नै सम् दायबाट आउनछेन।् ऊ म जस्तै हुनछे।
ती अगमव ाले भनकेा सबै कुराहरू ितमीहरूले पालन गन ुर् पनछ। 23 यिद
कुनै मािनसले त्यो अगमव ाको भनाई पालन गरेन भने उसलाई परमे रको
मािनसहरूबाट अलग ग रन ु पछर् अिन ध्वशं पा रन ु पछर्।’✡

24“शामएूल र सबै अन्य अगमव ाहरू जो उनी पिछ आए परमे रको िन म्त
बोले अिन ितनीहरूले यो समयको बारेमा भन।े 25 ितमीहरूले अगमव ाहरूले जे
भने ती हण ग रसकेकाछौ। ितमीहरूले परमे र अिन ितमीहरूका पखुार्हरू माझ
भएको करार स्वीकार ग रसकेकाछौ। परमे रले तपाईंहरूका पखुार् अ ाहामलाई
✡ 3:23: 18:15, 19 बाट उ तृ ग रएको।
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भन्नभुयो, ‘पथृ्वीमा भएको सबै रा हरू ितमीहरूका सन्तान ारा धन्य हुनछे।’✡
26 परमे रले उहाँका खास सवेक पठाउन ु भयो। उहाँले उनलाई पिहले
ितमीहरूकहाँ नै पठाउन ु भयो ितमीहरू त्यकेलाई द ु पथबाट हटाएर आशीष
िदनलाई परमे रले यशेलूाई पठाउन ु भयो।”

4
यहूदी सभा समक्ष प सु र यहून्ना

1 जब प सु र यहून्ना मािनसहरूसगं बो लरहकेा िथए, केही मािनसहरू
ितनीहरूकहाँ आए। ितनीहरू यहूदी पजूाहारीहरू म न्दरको दखेरेख गनहरूको
क ान र केही सदकुीहरू िथए। 2 प सु र यहून्नाले जे जती कुराहरू मािनसहरूलाई
िसकाए त्यसकारणले ितनीहरू रसाइसकेका िथए। ती दइु े रतहरूले भन्दै िथए
मािनसहरू मतृ्यबुाट जाग्नछेन।् यशेकूो उदाहरण िदएर ितनीहरूले यो िसकाए।
3 यहूदी अगवुाहरूले प सु र यहून्नालाई प े अिन जलेमा थनुामा राख।े
रात प रसकेको िथयो, यसलैे ितनीहरूले प सु र यहून्नालाई अक िदन सम्म
जलेमा राख।े 4 तर धरैे मािनसहरू ज-जसले प सु र यहून्नाको समाचार सनुकेा
िथए, ितनीहरू िव ासी बिनए। यसथर् अिहले त्यहाँ ायः पाँच हजार परुूषहरू
िव ासीहरूको हूलमा िथए।

5 अक िदन यहूदी अगवुाहरू, बढूा यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरू यरूशलमेमा
भटे्न गए। 6 धान पजूाहारी हन्नास, कैयाफा, यहून्ना र अलकेजाण्डरहरू त्यहाँ
िथए। सबै मानिसहरू जो धान पजूाहारी चिुनने एक प रवारका िथए। 7 ितनीहरूले
प सु र यहून्नालाई सबजैना समक्ष उभ्याए। यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई धरैे
पल्ट सोध,े “यस लङ्गडो मािनसलाई ितमीहरूले कसरी ठीक पाय ? के श ले
ितमीहरूले यो काम गरयौ? कसको अिधकार लएर ितमीहरूले यसो गय ?”

8 तब पिव आत्माले प सु भ रपणूर् भयो। उनले ितनीहरूलाई भन,े
“मािनसहरूका अगवुाहरू र बढूा अगवुाहरूः 9 ितमीहरूले यस्ता असल काम
गरेको िवषयमा अिहले हामीलाई ग ररहछेौ िक यो लङ्गडो मािनस कसरी
िनको भयो? 10 ितमीहरू सब,ै यहूदी मािनसहरूले जाननु ् िक यो लङ्गडो मािनस
नासरतका यशे ू ी को श ारा िनको भएको हो! जसलाई ितमीहरूले ूसमा
✡ 3:25: 22:18; 26:24 बाट उ तृ ग रएको।
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िकला ठोक्यौ। परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट जीवनमा बौराउन ु भयो। यो मािनस
लङ्गडो िथयो, तर अब ठीक छ। ऊ ितमीहरू साम ु उिभन सामथर् छ यशेकूो श ले
गदार्। 11 यशे ू हुनहुुन्छ

‘यो ढुङ्गालाई ितमी डकम हरूले कुनै महत्व नै िदएनौ,
तर यो ढुङ्गा मलू-ढुङ्गा हुनगएको छ।’ भजनसं ह 118:22

12यशे ूमा एक त्यस्तो हुनहुुन्छ जो मािनसहरूलाई बचाउन योग्य हुन ुहुन्छ। उहाँको
नाँउ मा यो ससंारका मािनसहरूलाई िदइएको एक श हो, जस ारा हामी बचाइन
सक्छौ।”

13 यहूदी अगवुाहरूले जाने िक प सु र यहून्नामा कुनै त्यसो खास िशक्षण र
िशक्षा छैन रहछे भनरे। तर अगवुाहरूले प सु र यहून्ना िनडरसाथ बोलकेा पिन
दखेकेा िथए। यसलैे ितनीहरू छक्क परेका िथए। त्यसपिछ मा ितनीहरूले प सु र
यहून्ना यशेसूगंै रहन्थे भनरे थाहा पाए। 14 ितनीहरूले त्यो लङ्गडो मािनस दइु
े रतहरूको छेउमा बसकेो दखे।े त्यो मािनस िनको भएको िथयो। यसकैारणले

ितनीहरूले ती े रतहरूले भनकेो िवरू केही उ र िदन सकेनन।्
15 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई महासभाबाट बािहर जान भन।े त्यसपिछ

ती यहूदी नतेाहरू आपसमा अब के गन ुर् पन भन्ने कुरामा वहश गरे। 16 ितनीहरूले
भन,े “हामीहरूले ती े रतहरूिसत के गन ुर् पन? यरूशलमेका त्यके मािनसहरूले
जान्दछन ् िक ितनीहरूले ठूलो आ र्यकमर् गरेकाछन।् यो छलर्ङ्गा छ। हामी
यसलाई सत्य होइन भन्न स ै नौ। 17 तर हामीहरू ितनीहरूलाई यशेकूो िवषयमा
मािनसहरूलाई अझ धरैे नबताउन ु भनरे हामीले ियनीहरूलाई चतेाउनी िदनपुछर्। तब
यो िवषय मािनसहरू बीच अझ फै लने छैन।”

18 यसथर् यहूदी अगवुाहरूले प सु र यहून्नालाई फे र िभ बोलाए। ितनीहरूले
ितनीहरूलाई मािनसहरूलाई यशेकूो नाउमँा कुनै कुरा निसकाउन ु भनी आदशे गरे।
19 तर प सु अिन यहून्नाले उ र िदए, “परमे र समक्ष के सही छ? ितमीलाई
सनु्न ु िक परमे रलाई? ितमीहरू आफै िनणर्य गर। 20 हामी चपुचाप ब स ै नौ।
हामीले ज-ेजे सनु्यौ र दखे्यौं हामीले ती कुराहरू मािनसहरूलाई भन्न ु पछर्।”

21-22 यहूदी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदने कुनै त्यस्तो आधार पाएनन ्
िकनभने जे भएको िथयो त्यसमा सबै मािनसहरू परमे रको शसंा ग ररहकेा िथए।
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यो चमत्कार नै परमे रबाट माण िथयो। जनु मािनस िनको पा रयो ितनी चालीस
वषर्भन्दा ज्यादा उमरे पगुकेा िथए यसकैारणले यहूदी अगवुाहरूले ती े रतहरूलाई
फे र चतेावनी िदए अिन ितनीहरूलाई पठाइिदए।

प सु र यहून्ना िव ासीहरूकहाँ फिकर् ए
23 प सु र यहून्नाले यहूदी अगवुाहरूका सभा छोडे अिन आफ्ना हूलितर गए।

ितनीहरूले आफ्ना हूललाई मखु्य पजूाहारीहरू अिन बढुा यहूदी अगवुाहरूले के-
के भनकेा िथए सबै बताई िदए। 24 जब िव ासीहरूले यो सनु,े ितनीहरू सबलैे
परमे रलाई एउटै हृदयले ाथर्ना गरे। ितनीहरूले ाथर्ना गरे, “हे भ,ु तपाईं नै
एक हुन ु हुन्छ जसले पथृ्वी, अकाश, समु र ितनीहरूमा भएका त्यके वस्त ु यस
पथृ्वीमा बनाउन ु भयो। 25 हा ा पखुार् दाऊद तपाईंको सवेक हुनहुुन्थ्यो। पिव
आत्मा ारा उनले यी शब्दहरू लखेःे

‘िकन ससंारका मािनसहरू परमे रको िवरु योजनाहरू तयार पाछर्न?्
यी सबै आशािहन छन।्

26 ‘पथृ्वीका राजाहरू र शासकहरू,
परम भु र उहाँका ी िवरु लडाँई लड्न एक ठाँउमा भलेा भए।’

भजनसं ह 2:1-2
27 यी कुराहरू साँ च्च नै घटेका िथए जब हरेोद, प न्तयस िपलातस, जाितहरू
अिन यहूदीहरू यशेकूो िवरु मा यरूशलमेमा एकि त भए। यशे ू ितमीहरूका पिव
सवेक हुन ु हुन्छ। उहाँ एक हुन ु हुन्छ जसलाई ितमीहरूले ी हुन िनय ु िदयौ।
28 यी सबै मािनसहरू तपाईंले तपाईंको श अिन ज्ञानले योजना गरेका सबै कमर्
गनर् एकि त भए। 29 अिन, अब, सनु्नहोस ्परम भ!ु ितनीहरूले के भिनरहछेन।्
ितनीहरूले हामीलाई डर दखेाउने कोिशश ग ररहछेन!् परम भ,ु हामी तपाईंको
सवेकहरू हौ। हामीलाई ती कुराहरू भन्नालाई सहयोग गन ुर्होस ्जनु तपाईं हामी ारा
साहससगं भिनएको चाहन ु हुन्छ। 30 माणहरू िदएर अिन तपाईंको पिव सवेक
यशेकूो नाँउ ारा चमत्काहरू गरेर ती रोगी मािनसहरूलाई िनको पारी तपाईंको श
दखेाउन ु होस।्”
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31 िव ासीहरूका ाथर्ना पिछ, ितनीहरू जहाँ जनु ठाउँमा भलेा भएका िथए
त्यो ठाउँ ह ल्लयो। ितनीहरू पिव आत्माले पणू र् भए, र ितनीहरूले परमे रको
सन्दशे साहससाथ भन।े

िव ासीहरूको अशं
32 िव ासीहरू िवचारमा अिन आत्मामा एक भएका िथए। त्यस टोलीमा भएका

कसलैे पिन आफ्ना चीजहरूलाई आफ्नो माननेन।् बरु ितनीहरूिसत भएको त्यके
थोकमा साझदेार भए। 33 भु यशेकूो मतृ्यबुाट पनुरुत्थान भएको बारेमा े रतहरूले
ठूलो श सगं गवाही िदए। अिन परमे रले सबै िव ासीहरूलाई आशीवार्द
िदनभुयो। 34 ितनीहरूले चाहकेा सबै वस्तहुरू ा गरे। ज-जसका आफ्ना जमीन
र घरहरू िथए पसैाको िन म्त बचेी िदए। 35 ितनीहरूले िब ीबाट पाएको पसैा
े रतहरूलाई िदए। त्यसपिछ हरेकलाई उसको आवश्यकता अनसुार को चीजहरू

िदइए।
36 िव ासीहरू मध्ये एकजनाको नाउँ यसूफु िथयो। े रतहरूले ितनलाई

बणार्बास भन्दथ।े बणार्बास नाउकँो अथर् हुन्छ “मािनस जसले अरूलाई सहयोग
गछर्।” उनी साइ स दशेका एकजना लवेी िथए। 37 यसूफुको आफ्नै खते िथयो।
त्यो उनले बचेी िदए अिन उनले िब ीबाट पाएको पसैा े रतहरूलाई िदए।

5
हनिनया र सफीरा

1 हनिनया नाँउ भएको एक मािनस िथए। उनकी स्वा ीको नाउँ सफीरा िथयो।
हनिनयाले केही स म्पित बचे।े 2 तर उनले बचेरे पाएको पसैाको केही अशं मा
े रतहरलाई िदए। उनले बचकेो पसैाको केही अशं आफ्नो लािग राख।े उनकी

स्वा ीलाई त्यो कुरा थाहा िथयो तर ऊ पिन सहमत िथई।
3 प सुले भन,े “हनिनया, ितमीले िकन आफ्नो हृदय शतैानलाई िनयन् ण गनर्

िदयौ? ितमीले पिव आत्मालाई धोका िदने यास गय । ितमीले ित ो जमीन
बचे्यौ, तर आफ्नै लािग ितमीले िकन बचेकेो पसैाबाट केही अशं राख्यौ? 4जमीन
बचे्न अगाडी, त्यो ित ो िथयो। अिन त्यो बचेी सकेपिछ पिन, ितमी त्यो पसैा ितमीले
चाहकेो कुरामा चलाउन सक्थ्यौ। यस्तो नरा ो काम गन िवचार ित ो मनमा िकन
आयो? ितमीले परमे रलाई ढाँ ौ हामी मािनसलाई होइन।”
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5-6जब हनिनयाले त्यस्तो सनु,े उनी लडे र म रहाल।े केही यवुाहरू आए अिन
उनको शरीर ढािकिदए। त्यसपिछ उनको लाश बािहर िनकालरे गािडिदए! अिन
त्यके मािनसले त्यस्तो घटनाको िवषयमा सनुपेिछ भयभीत बन।े
7 ायः तीन घण्टा पिछ ितनकी स्वा ी सफीरा िभ आई। उसलाई आफ्नो लोग्ने

ित त्यस्तो घट्ना घट्न गएको थाहा िथएन। 8 प सुले उसलाई भन्यो, “जमीन
बचेरे ितमीले कित पसैा पायौ, मलाई भन। यित पसैामै ितमीले जमीन बचे्यौ?”

सफीराले उ र िदइ, “हो, हामीले जमीन बचेरे पाएको पसैा त्यित नै हो।”
9 प सुले भन्यो, “िकन ितमी र ित ो लोग्ने भकुो आत्मा जाँच्न सहमत भयौ?

सनु! ितमीले ती पदचापहरू सनु्यौ? यी ती मािनसहरूका हुन जो भखर्रै ित ो
लोग्नलेाई दफन गरेर दलैोमा आइपगुकेा छन!् ितनीहरूले ितमीलाई पिन त्यसै गरी
बोकेर बािहर लानछेन।्” 10 त्यित नै बलेा सफीरा उसको खु ामा लडी र ाण
त्यािग। ती यवुाहरू आए अिन उसलाई म रसकेको भे ाए। ितनीहरूले उसलाई
त्यसरी नै बािहर लगे अिन उसलाई उसको लोग्नकैे छेउमा गािडिदए। 11 जम्मै
िव ासीहरू र अन्य मािनसहरूले ती घटनाहरू सनुपेिछ सबै भय स्त भए।

भकुा माणहरू
12 े रतहरूले मािनसहरू माझ अनके चमत्कारहरू अिन आ र्यमय कायर्हरू

गरे। े रतहरू एकैसाथ सलुमेानको दलानमा िथए। ितनीहरू सबकैो एउटै उ ेश्य
िथयो। 13 कसलैे पिन े रतहरूसगं सामले हुने आटँ गरेनन ् तर सबै मानिसहरूले
े रतहरूको िवषयमा रा ै कुरा गरे। 14 अिन धरैे मािनसहरू, परुुषहरू र ीहरूले
भमुा िव ास गरे अिन िव ासीहरूको टोलीमा सामले भए। 15 यसकारण

ितनीहरूले िबमारी मािनसहरूलाई गल्लीहरूमा ल्याए। प सु आइरहकेाछन ् भन्ने
मािनसहरूले सनुकेा िथए। यसलैे ितनीहरूले िबमारीहरूलाई ओ ान अिन
च ाइहरूमा राख।े िकनभने ितनीहरूले सोचे यिद प सुको छाया सम्म पिन
िबमारीहरूमा पय भने ती िबमारीहरूलाई िनको हुन यथे हुनछे। 16 मािनसहरू
यरूशलमेका व रप रका शहरहरूबाट आएका िथए। ितनीहरूले िबमारीहरू र साथै
ितनीहरूलाई पिन ल्याए जसलाई द ु आत्माले सताएको िथयो। ितनीहरू सबै िनको
भए।

यहूदीहरूले े रतहरूलाई रोक्ने यास
17 धान पजूाहारी र उनका साथीहरू (त्यस टोलीलाई सदकुीहरू भिनन्थ्यो)

इष्यार्ले भ रए। 18 ितनीहरूले े रतहरूलाई प े अिन जलेमा थनु।े 19 तर राती
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भकुो दतूले जलेको दलैोहरू खो लिदए अिन ितनीहरूलाई बािहर ल्याए अिन
भन,े 20 “जाऊ र म न्दर ाङ्गणमा उिभन ूअिन मािनसहरूलाई यो नयाँ जीवनको
िवषयमा त्यके कुरा वणर्न गन ुर्।” 21 जब े रतहरूले यो सनु,े ितनीहरू म न्दर
ाङ्गणमा िवहानै गए अिन िसकाउन शरुू गरे।

मखु पजूाहारी र उनका साथीहरू आई पगु।े ितनीहरूले यहूदी मािनसका समस्त
अगवुाहरू सिहत सभाघरमा सभा डाके। ितनीहरूले े रतहरूलाई कैं दखानाबाट
ल्याउन भनी केही मािनसहरू पठाए। 22 जब ितनीहरू जले गए ितनीहरूले
े रतहरूलाई पाउन सकेनन।् तब ितनीहरू फकर आए अिन यस िवषयमा यहूदी

अगवुाहरूलाई बताए। 23 ितनीहरूले भन,े “जले बन्द र सरुिक्षत रूपले ताल्चा
मारेको िथयो। हरीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए। तर जब हामीले दलैो खोल्यौं,
जले खाली िथयो।” 24 म न्दरका हरीका क ान र मखु्य पजूाहारीहरूले त्यो
सनु।े ितनीहरू अन्योलमा परे। ितनीहरू यसबारेमा अ र्यिचकत भए अिन भन,े
“यसको प रणाम अब के हुने हो?”

25 तब अक मािनस आयो र ितनीहरूलाई भन्यो, “ध्यान िदनहुोस!् जसलाई
तपाईंहरूले जलेमा हाल्नभुएको िथयो ितनीहरू म न्दरको ागणंमा उिभरहकेा छन।्
ितनीहरूले मािनसहरूलाई िशक्षा िदइरहकेा छन।्”

26 त्यसपिछ क ान र उनका मािनसहरू बािहर िनस्के अिन े रतहरूलाई प े
अिन ितनीहरूलाई ल्याए। तर िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई केही बलजफ्ती गरेनन,्
िकनभने ितनीहरू जनतासगं डराउथँ।े िसपाहीहरू डराए िकनभने मािनसहरू ोिधत
हुनछेन ्अिन ितनीहरूलाई ढुङ्गा हान्नछेन।्

27 िसपाहीहरूले े रतहरूलाई यहूदी सभामा ल्याए अिन यहूदी अगवुाहरू
समक्ष उभ्याए। धान पजूाहारीले सोध खोज गरे। 28 उनले भन,े “यस मािनसको
िवषयमा मािनसहरूलाई किहले पिन केही निसकाउन ु भनी हामीले ितमीहरूलाई
कडा आदसे िदएका िथयौं। तर हरे, ितमीहरूले के गरेकाछौं! ितमीहरूले यरूशलमे
नै ितमीहरूको िशक्षाले भ रिदयौ। ितमीहरूले यस मािनसको मतृ्यकुो िजम्मवेार
हामीलाई ठहयार्उन कोिशश ग ररहछेौ।”

29 प सु र अन्य े रतहरूले जवाफ िदए, “हामीले मािनसहरूलाई भन्दा
परमे रलाई मान्न ु पछर्। 30 ितमीहरूले यशेलूाई माय । ितमीहरूले उहाँलाई ूसमा
झणु् ायौ। तर परमे रले जो हा ा पखुार्हरूका परमे र हुनहुन्छ उहाँलाई मतृ्यबुाट
बौराउन ु भयो। 31 यशेलूाई परमे रले अगवुा अिन मु दाताको रुपमा आफ्ना



5:32 xvi े रत 5:42

दािहने तफर् उठाउन ु भयो। परमे रले यसो गन ुर्भयो तािक सबै यहूदीहरूले आफ्ना
हृदय र जीवन प रवतर्न गनर् सकुन ्अिन पापहरूका िन म्त उहाँबाट क्षमा ा गनर्
सकुन।् 32 हामी यी कुराका गवाही छौ। अिन पिव आत्मा पिन जो परम रले
ितनीहरूलाई िदनभुएको िथयो जसले उहाँको आज्ञा पालन गरे, यी कुराहरूको लािग
गवाही छन।्”

33 यहूदी नतेाहरू यी कुरा सनुपेिछ रसले चरू भए। ितनीहरूले े रतहरूलाई
मानर् चाहन्थ।े 34 फ रसीहरू मध्ये एकजना त्यस सभामा जरुूक्क उठे, उसको
नाउँ गम लएल िथयो। उनी शा ी िथए र सबै जनताले उनलाई इज्जत गथ। ितनले
मािनसहरूलाई केही क्षणको लािग े रतहरूलाई सभागहृबाट बािहर लजैान भन।े
35 त्यसपिछ उनले ितनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका मािनसहरू हो, यी मािनसहरू
ित तपाईंहरूले जे गनर् योजना गन ुर् हुदँछै त्यसमा सावधान हुन ु होस।् 36 याद

गर केही समय अिघ के भएको िथयो जब थ्यदूास कट भयो? ितनले आफू
मखु्य मािनस भएको दावी गरे। झण्डै चार सय मािनसहरूले उनलाई साथ िदए।
तर उसलाई मा रयो। उसको चलेाहरू छरप भए अिन आन्दोलन त्यसै शषे
भयो। 37 त्यसपिछ गालीलवासी यहूदा नाउँ भएको एकजना मािनस आए। यो
जनगणनाको समय िथयो। उसले केही मािनसहरूलाई आफूपिछ लाग्न पिन लगाए
र अगवुाई गरे। ऊ पिन मा रए। अिन ितनका पिछ लाग्नहेरू छरप भए। 38 यसथर्
अब म ितमीहरूलाई भिनरहछुेः ती मािनसहरूबाट टाढ रहौ। ितनीहरूलाई एक्लै
छािडदऊे। यिद ितनीहरूको योजना मािनसहरूबाट अथवा जे ितनीहरूले ग ररहकेा
छन ् त्यो मािनसहरूबाट हो भने यो असफल हुनछे। 39 तर यिद यो परमे रबाट
भएको हो भन,े तब ितमीहरूले ितनीहरूलाई रोक्न ु सक्ने छैनौं। ितमीहरूको लडाँई
परमे र स्वयकंो िवरु को लडाँई भएर समा होला।”

गम लएलले भनकेो कुरामा यहूदी अगवुाहरू सहमत भए। 40 ितनीहरूले
े रतहरूलाई फे र बोलाए। ितनीहरूले ितनीहरूलाई कुट-िपट गरे अिन यशेकूो

िवषयमा मािनसहरूलाई केही अझ अरू नबताउन ु भन।े त्यसपिछ ितनीहरूले
ितनीहरूलाई छाडी िदए। 41 े रतहरू त्यो सभा छाडरे गए। यशेकूो नाउमँा यसरी
अपमािनत पाइन ु योग्य भएकोमा उनीहरू खशुी भए। 42 ितनीहरूले मािनसहरूलाई
िशक्षा िदन छाडनेन अ्िन “यशे”ूनै “ ी ” हुनहुुन्छ भन्ने ससुमाचार मािनसहरूलाई
भन्न छाडनेन।् ितनीहरूले त्यके िदन म न्दरमा, घर-घरमा त्यसरी नै चार गरे।
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6
िवशषे कामको लािग सातजना चिुनए

1 धरै भन्दा धरैे मािनसहरू यशेकूा चलेा हुन थाल।े तर त्यही अविधमा, ीक-
भाषी चलेाहरूले यहूदी भाषी चलेाहरूको िवरु ना लस गरे। ितनीहरूले दावी गरे
िक ितनीहरूका िवधवाहरूले दिैनक िवतरणमा ठीक भाग पाइरहकेा छैनन।्

2 यसथर् बा जना े रतहरूले ती सबै समहूका चलेाहरूलाई एक साथ बोलाए,
र ितनीहरूलाई भन,े “हामीले आहार िवतरणमा सहायता गनर्का िन म्त परमे रको
वचन िसकाउने काम लत्याएका छौ तर यो हा ो िन म्त उिचत होइन। 3 यसलैे
दाज्य-ूभाइहरू हो, ितमीहरूबाटै सात जना मािनसहरू चनु। ितनीहरू सबै परुुष जाित
हुनपछर् जसको बारेमा मािनसहरूले ती असल छन ्भननु।् ितनीहरू जो चिुनन्छन ्
ज्ञान अिन पिव -आत्माले प रपणूर् भएका हुनपछर्। हामी ितनीहरूलाई यो काम गनर्
िनय ु गनछौं। 4 यस कारले हामी हा ो समय ाथर्ना गनर्मा र परमे रको वचन
चार गनर्मा लगाउन समथर् हुनछेौं।”
5 चलेाहरूका जम्मै टोलीले त्यस्तो िवचार मन पराए। तब ितनीहरूले यी

सातजना मािनसहरू छानःे स्तफनस (िव ासपणूर् र पिव आत्माले प रपणूर् भएको
मािनस) िफ लप, खरुस, िनकनोर, तीमोन, पिमर्नास र िनकोलस ए न्टओकको,
जो पिहले यहूदी भएका िथए। 6 त्यसपिछ ितनीहरूले ियनीहरूलाई लगे अिन
े रतहरूकहाँ उप स्थत गराए। ितनीहरूले ाथर्ना गरे अिन आफ्ना हातहरू ती

मािनसहरूमािथ राख।े
7 परमे रको वचन धरैे मानिसहरूकहाँ पगु्दै िथयो। यरूशलमेमा चलेाहरूको

सखं्या बढ्दै गइरहकेो िथयो धरैे यहूदी पजूाहारीहरू पिन यस िव ासका चलेा बन।े
स्तफनसको िवरु यहूदीहरू

8 स्तफनस एक अनु ही अिन श शाली मािनसले मािनसहरू माझ
आ र्यमय कुराहरू अिन चमत्कार गरे। 9 तर कितपय यहूीहरू आए अिन
स्तफनसगँ तकर् गरे। यी यहूदीहरू स्वाधीन सभाघरबाट आएका िथए। यी यहूदीहरू

साइ रनीबाट आएका िथए। अलके्जे न् या अिन िस लिसया अिन एिशयाका िथए।
ितनीहरूले स्तफनसगं बहस गरे। 10 तर आत्माले स्तफनलाई ब ु मानीसगं बोल्न
सघाइरहकेो िथयो। यसथर् यहूदीहरूले ितनीिसत बहस गनर् सकेनन।्

11 तब उनीहरूले केही मािनसहरूलाई घसु िदएर बोल्न लगाए, “हामीले मोशा
र परमे रका िवषयमा स्तफनसले धमर् िनन्दा गरेको सनुकेा छौ।” 12 यसो गरेर
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ितनीहरूले मािनसहरू, अ ज यहूदी अगवुाहरू र शा ीहरूलाई उक्साए (चम्काए)
ितनीहरू ू भए अिन ितनीहरू आएर स्तफनसलाई समाते अिन ितनीहरूले
उनलाई यहूदी सभाघरमा यहूदीहरूका सभामा उप स्थत गराएर।

13 ितनीहरूले केही झटूा गवाहीरू पिन ल्याए। ती झटूा गवाहीहरूले भन,े “यस
मािनसले सदवै यो पिव स्थान अिन मोशाको िनयम िवरू बोल्छ। 14 नासरतका
यशेलू े यो ठाउँ ध्वशं पान ुर् हुनछे अिन मोशाले हामीलाई िदनभुएको दस्तरुहरू
ब द्लिदन ु हुनछे भनी यो मािनसले भनकेो सनुकेाछौं।” 15 सभामा बिसरहकेा
सबै मािनसहरूले स्तफनसलाई आखँा गाडरे हरेे। उनको अनहुार स्वगर्दतू जस्तो
दे खन्थ्यो, हरेकले त्यो दखे्यो।

7
स्तफनसको भाषण

1 धान पजूाहारीले स्तफनसलाई भन,े “के यी कुराहरू सत्य हुन?्”
2 स्तफनसले उ र िदए, “मरेा यहूदी िपताहरू र दाज्य-ूभाइहरू, मलाई ध्यानिसत
सनु। हा ा पखुार् अ ाहाम समक्ष मिहमामय परमे र कट हुनभुयो। अ ाहाम
त्यसबलेा मसेोपोटािमयामा िथए। यो उहाँ हारानमा रहन ु भन्दा पिहलकेो कुरा हो।
3 परमे रले अ ाहामलाई भन्नभुयो, ‘ित ो दशे र त्यहाँका ित ा मिनसहरूलाई
छोड अिन त्यो दशेमा जाऊ, म ितमीलाई दखेाउने छु।’

4 “यसलैे अ ाहामले कल्दी दशे छाडे अिन हारानमा ब गए। अ ाहमको
िपतकाको मतृ्यपुिछ उनलाई परमे रले यो ठाँउमा पठाउन ु भयो, जहाँ अिहले
ितमी बस्छौ। 5 तर उहाँले अ ाहामलाई त्यो जमीनको कुनै टु ा आफ्नो बनाउन
िदनभुएन, खा ल यसको एक फूट मा पिन िदनभुए। तर ितनले ितज्ञा गरे िक
भिवष्यमा त्यो जमीन उसको अिन उसको उ रिधकारीको हुनछे। य िप त्यस बलेा
अ ाहमको कुनै सन्तान िथएन।

6 “परमे रले उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ो सन्तानहरूले यो ठाउँमा ब ु पनछ।
त्यहाँका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दास बनाउने छन र् चार सय वषर् सम्म कु वाहर
गरेर रा छेन।् 7 तर म त्यो रा लाई दण्ड िदनछुे जनु रा ले ितनीहरूलाई दास
बनाउनछे।’ परमे रले यो पिन भन्नभुयो, ‘तब ित ा मािनसहरू त्यस दशेबाट
िन स्क आउनछेन ्अिन ितनीहरूले यस ठाउँमा मलाई आराधना गनछन।्’
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8 “परमे रले अ ाहामसगं एक करार बाँध्न ु भयो; यस करारको सकेंत खतना
िथयो। यसथर् जब अ ाहमको छोरो भयो, त्यो आठ िदनको पगु्दा उनले खतना
ग रिदए। उनको छोरोको नाउँ इसहाक िथयो। पिछ उसले आफ्नो छोरो याकूबको
पिन खतना गरे पिछ याकूबले आफ्ना छोराहरूलाई त्यसै गरे। ती छोराहरू पिछ
बा जना िपताहरू भए।

9 “त्यसपिछ ती िपताहरू यसूफुसगं डाह गन भए। यसूफुलाई िम दशेमा दास
बनाउन बचे।े तर यसूफुसगं परमे र हुनहुुन्थ्यो। 10 यसूफुले धरैे दःुख-क हरू
सामना गन ुर् पय , तर परमे रले उनलाई ती सबै दःुख-क हरूबाट बचाउन ु भयो।
िफरऊन िम दशेका राजा िथए। उहाँले यसूफुलाई मनपराउन ु भयो अिन आदर पिन
गन ुर् भयो िकनभने यसूफुमा परमे रबाट पाएको ज्ञान िथयो। उसले यसूफुलाई िम
दशेका राज्यपाल बनाए अिन ितनलाई उहाँको घरका सम्पणूर् मािनसहरूमािथ शासन
गन अिधकार िदए। 11 तर सम्पणूर् िम दशे र कनानमा अिनकाल लागकेो िथयो।
यसले मािनसहरूलाई अत्यन्त यातना भोगायो। हा ा पखुार्हरूले खान-ेकुरा केही
पाउन सकेनन।्

12 “तर याकूबले त्यहाँ िम दशेको गोदामहरूमा अन्नको राश छ भनरे थाहा
पाए। यसकारण उनले हा ा पखुार्हरूलाई त्यहाँ पठाए। ितनीहरूको त्यो थम
िम दशे या ा िथयो। 13 पिछबाट ितनीहरू त्यहाँ दो ो पल्ट गए। त्यसबलेा यसूफुले
आफ्ना भाइहरूलाई ऊ को हो बताए। अिन िफरऊनले यसूफुको प रवारको िवषयमा
जान्न पाए। 14 तब यसूफुले उनका िपता याकूबलाई िम दशेमा िनमन् ण गनर्
केही मािनसहरू पठाए। उनले जम्मै आफन्तहरू पिन िनम्त्याए (जम्मा पचह र
जना मािनसहरू)। 15 यसकारणा याकूब िम दशे आए। याकूब र हा ा पखुार्हरू
नमरूञ्जले सम्म त्यहाँ बस।े 16 त्यसपिछ ितनीहरूका शरीरहरू शकेम्मा पठाइयो
अिन ितनीहरूलाई िचहानमा रा खयो। यो त्यही िचहान हो जनु अ ाहमले शकेममा
हमोरका छोराहरूबाट चाँदी िदएर िकनकेा िथयो।

17 “िम दशेमा यहूदीहरूको सखं्या बढरे गयो। त्यहाँ अिधक भन्दा अिधक
हा ा मािनसहरू उप स्थत िथए। परमे रले अ ाहामलाई िदन ु भएको वचन परूा
हुने समय निजक आइरहकेो िथयो। 18 त्यसपिछ एक अक राजाले िम दशेमा
शासन गनर् थाल्यो। उसले यसूफुको िवषयमा केही पिन जानने।् 19 ती राजाले हा ो
मािनसहरूलाई हानी परुयाउन धतूर् त रकाहरू योग गरे। उनले ितनीहरूको भखर्र
जन्मकेा नानीहरू मरोस ्भनी बािहर रा वाध्य गराए।
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20 “यो त्यसबलेाको कुरा हो जब बालक मोशा जन्मकेा िथए। ती एउटा खबुै
सनु्दर अिन परमे रलाई खशुी पान बालक िथए। उनलाई तीन महीना सम्म आफ्नो
िपताको घरमा पाल।े 21 जब ितनीहरूले मोशालाई बािहर िनकाल,े िफरऊनकी
छोरीले ितनलाई आफ्नै छोरो सरह स्याहार-ससुार ग रन।् 22 िम दशेवासीहरूले
ितनलाई जानकेो त्यके िवषयको िशक्षण िदए। ितनी वचन अिन कमर्मा दढृ भए।

23 “जब मोशा चालीस वषर्का भए, उनको आफ्ना यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई
भटे्ने िनणर्य लए। 24 मोशाले एक यहूदीलाई िम दशेवासीले नरा ो वहार
गरेको दखे।े यसथर् ितनी त्यो यहूदीको रक्षा गनर् गए अिन त्यो िम दशेीलाई मारे
जसले यहूदीमािथ कु वहार ग ररहकेो िथयो। 25 परमे रले उनलाई उनीहरूकै
बचाऊको लािग योग ग ररहन ु भएको ितनको यहूदी भाइहरूले बझु्लान ् भन्ने
मोशाले सोच।े तर ितनीहरूले त्यो बझुनेन।्

26 “अक िदन मोशाले दइु यहूदीहरूलाई आपसमा झगडा गरेको दखे।े उनले
ितनीहरूलाई शान्त गराउन खोज।े उनले भन,े ‘ए मािनस हो! ितमीहरू दाज्य-ू
भाइहरू हो! िकन ितमीहरू एकाक ित नरा ो वहार ग ररहकेाछौ?’ 27 जनु
मािनसले अक मािनसिसत कु वहार गदथ्यो त्यसले मोशालाई घचे ो अिन
भन्यो, ‘कसले ितमीलाई हा ो शासक अिन न्यायक ार् बनायो? 28 जसरी ितमीले
िहजो िम दशेवासीलाई माय त्यसरी नै मलाई माछ ?’✡ 29 जब मोशाले त्यस्तो
सनुे ितनले िम दशे छोड।े उिन िम ानको दशेमा नौला मािनस जस्तै ब थाले अिन
त्यहीं उनका दइु छोराहरू भए।

30“चा लस वषर् पिछ मोशा सीनै पवर्तको मरूभिूममा िथए। ब लरहकेो पो ाको
ज्वालामा एकजना स्वगर्दतू ितनको अघािड दखेा परे। 31 जब मोशाले यस्तो
दखे,े उनी अच म्मत भए। जब उनी िनयालरे हनेर् निजक गए, मोशाले परम भकुो
आवाजले भन्दै गरेको सनु।े 32 परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, ‘म ित ा िपताहरूको
परमे र, अ ाहामका परमे र, इसहाकका परमे र, याकूबका परमे र हु।ँ’✡
मोशा डरले काम्न थाल।े उनलाई त्यस बल्दै गरेको पो ामा हने साहस भएन।

33 “परम भलुे उनलाई भन्नभुयो, ‘ित ा जु ाहरू खोल, िकनभने जनु ठाउँमा
ितमी उिभरहकाछौ त्यो पिव ठाँउ हो। 34 मलैे मरेा मािनसहरूलाई िम दशेमा
✡ 7:28: 2:14 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:32: 3:6 बाट
उ तृ ग रएको।
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अत्यन्तै क पाइरहकेो दखेें। मलैे ितनीहरूको िवलाप सनु।े म ितनीहरूलाई बचाउन
तल झरें। अब आऊ, म ितमीलाई िम दशे पठाउँछु।’✡

35 “यो मोशा त्यही मािनस िथए जसलाई यहूदीहरूले चािहदंनै भनकेा िथए।
ितनीहरूले उनलाई भनकेा िथए, ‘कसले ितमीलाई हा ो शासक र न्यायक ार्
बनायो?’ त्यही मािनसलाई परम रले शासक र उ ारकको रूपमा पठाउन ु भएको
िथयो। परमे रले मोशालाई स्वगर्दतूको माध्यम पठाउन ु भएको िथयो जो जल्दै
गरेको पो ामा उनी अिघ दखेापरेको िथयो। 36 तब मोशाले मािनसहरूका अगवुाई
गरे। उनले आ यर्मय कुराहरू अिन चमत्कारहरू िम दशेमा लाल सागरमा अिन
मरुभिूममा चालीस वषर् सम्म गरे।

37 “उनी त्यही मोशा िथए जसले यहूदीहरूलाई भनकेा िथए, ‘परमे रले
ितमीहरूको लािग ितमीहरूकै माझबाट एक अगमव ा पठाउन ु हुनछे। उनी म
जस्तै नै हुनछेन।्’ 38 उनी त्यही मोशा हुन जो यहूदीहरूकै जमघटमा एकि त भएर
मरूभिूममा सगंै िथए। ितनी त्यो स्वगर्दतूसगं जो सीनै पवर्तमा ितनीिसत बोले अिन
ितनी हा ा पखुार्हरूसगं िथए। मोशाले परमे रबाट आदशेहरू ा गरे जसले जीवन
िदन्छ। मोशाले हामीलाई ती आदशेहरू िदए।

39 “तर हा ा पखुार्हरूले मोशाका आज्ञा पालन गनर् चाहनेन।् ितनलाई स्वीकार
गरेनन।् अिन ितनीहरूले िम दशे फक जाने इच्छा गरे। 40 हा ा पखुार्हरूले
हारूनलाई भन,े ‘मोशाले हामीलाई िम दशे बािहर िनकालरे ल्याए। तर उनलाई
के भयो हामी जान्दनैौ। हा ा िन म्त केही दवेताहरू सिृ ग रदऊे जो हा ो
अिघ जानछेन ् अिन हामीलाई अगवुाइ गनछन।्’✡ 41 यसकारणले मािनसहरूले
बाछो जस्तो दे खने एउटा मिूतर् बनाए। त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसलाई ब लहरू
चढाए। मािनसहरू आफ्नै हातले त्यस्तो चीज बनायौं भनरे अत्यन्त खशुी िथए।
42 तर परमे र ितनीहरूबाट टाढा जान ु भयो अिन ितनीहरूलाई आकाशको झटूो
दवेताहरूको पजूा गनर् छािडिदन ु भयो। अगमव ाहरूका पसु्तकमा ले खए जस्तै
यो घ ोः

‘ितमी यहूदीहरूले चालीस वषर्सम्म यो मरूभिूममा मरेा िन म्त पश-ुब ल अिन
भटेीहरू अपर्ण गरेनौं;

43 ितमीहरूले ितनीहरूिसत मोलकेको पाल
✡ 7:34: 3:5-10 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 7:40: 32:1
बाट उ तृ ग रएको।
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अिन ित ो दवेता रफमका तारा ल्यायौ।
ितनीहरू मिुतर्हरू िथए जो ितमीहरूले पजु्नलाई बनायौ।
ती मिूतर्हरू िथए जसलाई आराधनाका िन म्त बनाइएको िथयो।

यसकैारण म ितमीहरूलाई बिेबलोन दे ख िनक्कै टाढा पठाउनछुे।’ आमोस
5:25-27

44 “हा ा पखुार्हरूसगँ मरूभिूममा पिव मण्डप िथयो। कसरी तम्ब ू बनाउन ु
मोशालाई परमे रले बताउन ु भयो। ितनले परमे रले दखेाउन ु भएको योजना
अनसुार बनाए। 45 तब यहोशलूे हा ा पखुार्हरूलाई अरू रा हरूको जमीन
हत्याउनमुा अगवुाइ गरे। हा ा मािनस जमीनिभ पसे अिन परमे रले अन्य
रा हरूलाई बािहर खे ु भयो। जब हा ा मािनसहरू त्यस नयाँ जमीनमा गए,
ितनीहरूले आफूिसत त्यही मण्डप लगरे गए। हा ा मािनसहरूले त्यो मण्डप
आफ्ना पखुार्हरूबाट ा गरेका िथए, अिन ितनीहरूले त्यसलाई दाऊदको समय
सम्म जोगाएर राख।े 46 परमे र दाऊदसगँ अत्यन्त खशुी हुनभुयो। दाऊदले
परमे रलाई याकूबको परमे रका िन म्त भवन िनमार्ण गनर् िदनहुोस ् भनी
परमे रलाई आ ह गरे। 47 तर सलुमेान (दाऊद का पु ) एक मािनस िथए जसले
उहाँको लािग म न्दर िनमार्ण गरे।

48“तर मािनसको हातले बनाएको म न्दरमा सव च्च परमे र ब ु हुन्न। जस्तो
अगमव ाले भन्छन:्
49 ‘परम भु भन्नहुुन्छ,
स्वगर् मरेो िसहंासन हो।

पथृ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ मरेा ख ु ाहरू आराम गछर्न।्
कस्तो कारको घर ितमी मरेो लािग बनाउन सक्छौ?

मलैे आराम गनर् सक्ने स्थान त्यहाँ कहाँ छ?
50 के मरेा हातहरूले यी सबै कुराहरू बनाएको होइनन?्’ ” यशयैा 66:1-2

51 तब स्तफनसले भन,े “ितमी अ ेरी यहूदी अगवुाहरू! ितमीहरूले आफ्ना
हृदय परमे रलाई िदएका छैनौ! ितमीहरूले उहाँलाई किहल्यै सनुनेौ! पिव -
आत्माले ितमीहरूलाई जे भन्नहुुन्छ त्यो ितमीहरूले सधैं िवरोध गछ । ित ा
पखुार्हरूले त्यसै गरे अिन ितमीहरू उनीहरू जस्तै छौ। 52 ितमीहरूका पखुार्हरूले
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नसताएका कुनै अगमव ा होलान? ती अगमव ाहरूले एक धािमर्क आउनु
हुन्छ भनरे पिहल्यै भिनसकेका िथए। तर ितमीहरूका पखुार्हरूले ितनीहरूलाई मारे।
अिन अिहले ितमीहरूले एक धािमर्क मािनस ित िव ासघात गय अिन उहाँलाई
माय । 53 ितमीहरू त्यही मािनसहरू हौ जसले स्वगर्का दतूहरूले िदएको मोशाको

वस्थालाई हण गय तर पालन गरेनौं।”

स्तफनस मा रयो
54जब यहूदी नतेाहरूले यी कूरा सनुे ितनीहरू रसले चरू भए अिन उनको िवरू

दा ा िकट्न थाल।े 55 तर स्तफनस पिव -आत्माले प रपणूर् िथए। स्तफनसले
उभँो आकाश ितर हरेे। उनले परमे रको मिहमा दखे।े अनले यशेलूाई परमे रको
दािहने तफर् उिभरहकेो दखे।े 56 स्तफनसले भन,े “हरे! मलैे स्वगर् खलु्ला अिन
मािनसको पु परमे रको दािहने तफर् उिभरहकेो दखे्छु!”

57 तरुून्तै समस्त यहूदी अगवुाहरू एकसाथ ठूलो स्वरमा िचच्याए। ितनीहरूले
आफ्ना हातले कान बन्द गरे। ितनीहरू सबै एकसाथ स्तफनस ितर दौड।े
58 ितनीहरूले उनलाई शहर बािहर फ्याँके अिन ढुङ्गा हान्न थाल।े ती मािनसहरू
ज-जसले स्तफनसको िवरू झटूो कुरा गरेका िथए, ितनीहरूले आफ्ना पोशाक
खोलरे शावल नाउकँो एक यवुकलाई िदए। 59अिन त्यसपिछ ितनीहरूले स्तफनस
मािथ ढुङ्गा हान्न शरुू गरे। तर स्तफनस ाथर्ना ग ररहकेा िथए। उनले भन,े
“ भु यशे,ू मरेो आत्मा हण गन ुर्होस!्” 60 तब उनले घ ूडँा टेके अिन जोडले
िचच्याए, “ भ,ु ियनीहरूलाई यो पापका िन म्त दोष निदनहुोस!्” यित भिनसके
पिछ स्तफनसले दहे त्याग गरे।

8
1-3 शावलले स्तफनसलाई मानर् आफ्नो सहमती िदए।केही भ -जनहरूले

स्तफनसलाई गाड।े ितनीहरूले उनको िन म्त शोक गरे।

िव ासीहरूलाई सताइ
त्यही िदनदे ख यहूदीहरूलेयरूशलमेमा िव ासीहरूलाई खबुै यातना िदन थाल।े

शावलले पिन मण्डली ध्वशं गन यास ग ररहकेा िथए। ऊ ितनीहरूको घरमा
गए। उसले परुूष र ीहरूलाई समात,े तान्दै बािहर िनकाले अिन जलेमा थनु।े
सम्पणूर् िव ासीहरूले यरूशलमे छोडरे गए। त्यहाँ े रतहरू मा बस।े िव ासीहरू
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यहूदीया र साम रया भ र फै लएका िथए। 4 िव ासीहरू जो चारैितर छ रएका
िथए, जहाँ ितनीहरू गए, परमे रको ससुमाचार मािनसहरूलाई सनुाए।

िफ लपले साम रयामा चार गदर्छ
5 िफ लप साम रया शहरमा गए अिन ी को िवषयमा चार गरे।

6 मािनसहरूले त्यहाँ िफ लपले चमत्कारहरू गरेका सनुे अिन दखे।े िफ लपले
भनकेो कुराहरू मािनसहरूको भीडले एक मनले ध्यान लगाएर सनु।े 7 धरैे जसो
मािनसहरू द ु आत्माहरूले भे ाएका िथए। तर द ु आत्माहरू जोडले िचच्याएर
मािनसहरूबाट बािहर िनस्के। पक्षाघात लागकेो र लङ्गडो मािनसहरू िनको भए।
8 त्यही कारणले गदार् त्यस शहरमा मािनसहरू अत्यन्त आन न्दत िथए।

9 तर त्यस शहरमा िशमोन नाउँ गरेको एकजना मािनस िथए। िफ लप
त्यहाँ आउन भन्दा अिघ ितनी जाद ू गद िथए अिन साम रयाका मािनसहरूलाई
चिकत पारेका िथए। िशमोनले घमण्ड साथ आफूलाई महान-मािनस दावी गथ।
10 िनम्नस्तरका दे ख अित मखु मािनसहरूले िशमोन ित खबूै ध्यान िदए।
ितनीहरूले भन,े “यस मािनसकोमा ई रीय श छ त्यसलैाई ‘महान श ’
भिनन्छ!” 11 िशमोनले आफ्ना जाद-ूकला ारा मािनसहरूलाई धरैे समयदे ख
भािवत पारेका िथए अिन तीनीहरू उनका भ भएका िथए। 12 तर िफ लपले

मािनसहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचार एवं यशे ू ी को नाउकँो
िवषयमा बताइिदए। परुुष- ीहरू जसले िव ास गरे ितनीहरूले बि स्मा लए।
13 िशमोन स्वयंले िव ास गरे अिन बि स्मा लए। िफ लप एकदम निजकमा बस।े
उनले िफ लपले गरेका चमत्कारहरू अिन महान कायर्हरू दखे।े िशमोन छक्क परे।

14 े रतहरू अझ सम्म यरूशलमेा नै िथए। ितनीहरूलेसाम रयाका मािनसहरूले
परमे रको वचनलाई स्वीकार गरे भन्ने बारेमा सनु।े यसकैारणले ितनीहरूले प सु
र यहून्नालाई सामा रया पठाए। 15 जब ितनीहरू सामा रया पगु,े ितनीहरूले
साम रयाका िव ासीहरूले पिव -आत्मा पावोस ् भनरे ाथर्ना गरे। 16 ती
मािनसहरू भु यशेकूो नाउमँा बि स्मा भएका िथए, तर पिव -आत्मा ितनीहरू
कसमैािथ पिन आइपगुकेो िथएन। यही कारणले गदार् प सु र यहून्नाले ाथर्ना गरे।
17 तब ती े रतहरूले ितनीहरूका हात मािनसहरूमा राखी िदए तब ितनीहरूले
पिव -आत्मा ा गरे।

18 े रतहरूले मािनसहरूलाई हात रा खिददंा ितनीहरूमािथ पिव आत्मा
िदइएको िशमोनले दखे।े यसकारण िशमोनले े रतहरूलाई पसैा दखेाउद।ै 19अिन
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भन,े “यो श मलाई पिन िदनहुोस ् तािक जब मलैे कसमैािथ हात राख्दा उसले
पिव आत्मा ा गरोस।्”

20 प सुले ितनलाई भन,े “ितमी र ित ो पसैा दवुै न भई जाओस!् िकनभने
ितमीले सोच्यौ िक भकुो उपहार पसैाले िकन्न सक्छौ। 21 यस काममा हामीसगं
अशं हण गनर् स ै नौ। िकनभने ित ो हृदय परमे र समक्ष सही छैन। 22 ित ो
हृदय बद्ली गर अिन यी कुकमर्हरूदे ख टाडो भई हाल। भलुाई ाथर्ना गर।
हुनसक्छ ित ो यस्तो सोचाइलाई उहाँले क्षमा ग रदन ु हुन्छ। 23 िकनभने ितमी
कटुता इष्यार्ले भ रएको अिन पापको अधीनमा भएको म दखे्दछु।”

24 िशमोनले जवाफ िदए, “ितमीहरूले मरेो लािग भलुाई ाथर्ना ग रदऊे।
ाथर्ना ग रदऊे िक ितमीहरूले भनकेा कुनै पिन कुरा म मािथ नघटोस।्”
25 त्यसपिछ, ती दईु े रतहरूले आफ्नो गवाही िदए अिन भकुो सन्दशे सनुाए।

त्यसपिछ ितनीहरू यरूशलमे फक। ितनीहरू जाँदा हुदँी सामरीयाका धरैे शहरहरू
भएर गए अिन जता-जता पस्दै गए। त्यताितर मािनसहरूलाई ससुमाचार चार गरे।

एिथयोिपयावासीलाई िफ लपले िशक्षा िदए
26 परमे रको एकजना दतूले िफ लपलाई भन,े “झ तयार होऊ र दिक्षणतफर्

जाऊ । यरूशलमेदे ख गाजातफर् जाने बाटो जाऊ- त्यो बाटो मरूभिूम भएर जान्छ।”
27 यसकारण िफ लप तयार भए अिन गए। बाटोमा उनले एकजना

एिथयोिपयावासी मािनसलाई दखेे जो नपुसंक िथए। उनी एिथयोिपया दशेकी रानी
कन्दकीको ठूला अिधकारी िथए। उनी रानीका जम्मै पसैा-रूिपयाँका िजम्मवेार
िथए। त्यो मािनस आराधना गनर् यरूशलमे गएका िथए। 28 अिहले ऊ आफ्नो
रथमा बसरे घर तफर् गइरहकेा िथए। ितनी अगमव ा यशयैाको पसु्तक पिढरहकेा
िथए।

29 आत्माले िफ लपलाई भन,े “त्यस रथमा जाऊ र त्यसको छेउमा बस।्”
30 तब िफ लप रथको छेउमा दगरेु अिन त्यो मािनसले पढी रहकेो सनु।े उसले
यशयैा अगमव ाको पसु्तक पिढरहकेो िथयो। िफ लपले उसलाई भन,े “के ितमीले
पढकेो कुरा बझु्दछैौ?”

31 त्यस मािनसले भन्यो, “म कसरी बझु्न सक्छु? मलाई त्यस्तो मािनसको
खाँचो छ जसले मलाई यो ाख्या ग रिदन सक्छ।” त्यसपिछ उसले िफ लपलाई
उसको छेउमा आएर ब िनमन् णा गय । 32 उसले पढ्दै गरेको धमर् शा को अशं
यस्तो िथयोः
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“जसरी भेंडा का टन लिगन्छ, भेंडाको पाठा क नकेो साम ु चपुचाप उिभन्छ,
त्यसरी नै उनी रह।े

त्यसरी नै उहाँ उिभई रहन ु भयो।
33 उहाँको उपहाँस ग रयो अिन उहाँका अिधकारहरू खोिसयो।
पथृ्वीमा उहाँको जीवन समा भयो।

अिन उहाँको पसु्ताको िबषयमा भन्न को सामथर् हुनछे।” यशयैा 53:7-8

34 त्यस अिधकारीले िफ लपलाई भन,े “दया गरेर मलाई भन्नहुोस ्
अगमव ालेकसको िवषयमा भनकेा हुन?् उनलेआफ्नै िवषयमा िक अन्य कसकैो
िवषयमा भनकेा हुन?” 35 िफ लपले बताउन थाल।े उनले त्यही धमर्शा को
अशंबाट शरुू गरे अिन उसलाई यशेकूो िवषयमा ससुमाचार भन।े

36उनीहरू बाटोमा गइरहकेो बलेा पानी भएको ठाउँमा पगु।े अिधकारीले भन्यो,
“हरे! यहाँ पानी छ! कसले मलाई बि स्मा लन दे ख रोक्न सक्छ?” 37 *
38 त्यसपिछ अिधकारीले रथ थाम भनरे आदशे गय । दवुै िफ लप र अिधकारी
पानी भए ितर ओ लर्ए अिन िफ लपले ितनलाई बि स्मा िदए। 39 जब ितनीहरू
पानी बािहर आए भकुो आत्मा िफलपबाट खोिसयो अिधकारीले उनलाई फे र
किहल्यै पिन दखेने।् अिधकारी आफ्नो घरको बाटो लाग।े उनी खशुी िथए। 40 तर
िफ लप अश्दोदको शहरमा दखेा परे। उनी िसज रयाको शहर ितर गइरहकैा िथए।
अश्दोददे ख िसज रया जाँदा बाटामा पन त्यके शहरमा उनले ससुमाचार चार
गरे।

9
शावलको जीवन प रवतर्न

1 त्यसबैलेा शावलले यरूशलमेमा भकुा चलेाहरूलाई अझै डर दखेाउदँै अिन
ितनीहरूलाई मान यास ग ररहकेो िथयो। यसलैे ितनी धान पजूाहारीकहाँ गए।
2 शावलले धान पजूाहारीलाई दमीशकको शहरमा सभाघरहरूका यहूदीहरूलाई

ी का मागर् पिहल्याउनहेरू खोजी िनकाल्ने अिधकार िददँ ै िच ीहरू लखेी माँग।े
* 8:37: 37
थिपएकोछ: “िफ लपले उ र िदए, ‘यिद ितमी ित ो सम्पणूर् हृदयले िव ास गछ भन,े ितमी लन सक्छौ।’
अिधकारीले भन,े ‘म िव ास गछुर् िक यशे ू ी परमे रकै प ु हुनहुुन्छ।’ ”
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उसले यिद कुनै परुुष वा ी िव ासीहरू भे ाए ितनीहरूलाई प े र यरूशलमे फकार्ई
ल्याउनछे।

3 तब शावल दमीशक गए। जब ऊ शहरको नजीक पगु,े अचानक आकासबाट
ज्व लत ज्योित उनको चारैितर च म्कयो। 4 शावल भइँूमा लड।े उनले

एउटा आवाज उनसैगं बो लरहकेो सनु,े “शावल, शावल! ितमी मलाई िकन
सताइरहछेौ?”

5 शावलले भन,े “तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु”
त्यो आवजले जवाफ िदयो, “म यशे ू हु।ँ जसलाई ितमी दःुख िदइरहकेा छौ।

6 उठ अिन शहर तफर् जाऊ। त्यहाँ कसलैे ितमीलाई के गन ुर् पन बताई िदनछे।”
7 शावलसगं या ा गरीरहकेा मािनसहरू त्यहाँ ठङ्गै उिभरह।े ती मािनसहरूले

आवाज सनुे तर कतै कोही दखेनन।् 8शावल भइँूबाट उठे। उसको आखँा खो लयो
तर केही दे सकेनन।् यसकारण शावलसगं आएका मािनसहरूले उनको हात प े र
ितनलाई दमीशक सम्म लग।े 9 तीन िदन सम्म शावलले न दे सक्यो, न खायो न
िपयो।

10 दमीशकमा यशेकूा एकजना चलेा िथए। उनको नाउँ हनिनया िथयो। भलुे
हनिनयासगं सपनामा भन्नभुयो, “हनिनया!”

हनिनयाले उ र िदयो, “म यहाँ छु, भ।ु”
11 भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “उठ अिन सोझो गल्ली भन्ने गल्लीितर

जाऊ। यहूदाको घर प ा लगाऊ। टासर्स भन्ने ठाउँका शावल नाउँ भएको
मािनसलाई खोज। ऊ अिहले त्याह ँ ाथर्ना ग ररहछे। 12 शावलले दशर्न दखे्यो।
आफ्नो सपनामा उसले हनिनया भन्ने मािनस आफू भएितर आयो र ितनका हातहरू
आफू मािथ रा खिदए जस ारा उसले फे र दे सकून।्”

13 तर हनिनयाले उ र िदयो, “ भु धरैे जनाले मलाई यस मािनसको
िवषयमा भिनसकेेको छ। ितनीहरूले भने यस मािनसले यरूशलमेमा तपाईंका पिव
मािनसहरूलाई कितको सताएको छ। 14 अिहले ऊ दमीशकमा आइपगुकेो छ।
मखु्य पजूाहारीहरूले तपाईंमा िव ास गन मािनसहरू सबलैाई प न ु भनरे उसलाई
अिधकार िदएकोछ।”

15 तर भलुे हनिनयालाई भन्नभुयो, “जाऊ! मलैे शावललाई मरेो िवषयमा
राजाहरूलाई, यहूदीहरूलाई र अन्य जाितहरूलाई बताउनको िन म्त एक पा को
रूपमा चनुकेो छु। 16 म उसलाई सबै कुरा दखेाउनछुे जसले गदार् मरेो नाउकँो लागी
उसले क भोग्न ु पछर्।”
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17 यसकारण हनिनया त्यहाँबाट यहूदाका घरतफर् लाग्यो। उसले आफ्नो हात
शावलमा राखे अिन भन,े “शावल, मरेो भाई, भु यशे ू जो ितमी आउँदा बाटोमा
दखेा पन ुर् भयो उहाँले मलाई ित ोमा पठाउन ु भएको छ तािक ितमीले फे र दे सक
र पिव आत्मा ारा ितमी भ रपणूर् होऊ।”

18 तरुन्त,ै माछाको कत्लाहरू जस्तो केही उसको आखँाबाट खस्यो। शावल
फे र दे सक्ने भए अिन उठेर बि स्मा लए। 19 त्यसपिछ उनले अ लकित भोजन
गरेर पनु श ा गरे।

शावलले दमीशकमा चार गदर्छन ्
शावाल केही िदनसम्म चलेाहरूसगं दमीशकमा बस।े 20 चाँडै उनले

यहूदीहरूका सभाघरहरूमा यशेकूो िवषयमा चार गनर् थाल।े उनले मािनसहरूलाई
भन,े “यशे ू परमे रका पु हुनहुुन्छ।”

21 सबै मािनसहरू शावलको त्यस्तो कुरा सनुरे छक्क परे। ितनीहरूले भन,े
“यो त्यही मािनस होइन जो यरूशलमेमा िथयो अिन यही नाउमँा िव ास गन
मािनसहरूलाई न गन यास गद िथयो? के ऊ यहाँ यशेकूा चलेाहरूलाई प न
अिन ितनीहरूलाई यरूशलमेमा मखु्य पजूाहारीहरूकहाँ लान आएको होइन?”

22 तर शावल झन ्झन भावशाली भए अिन यशे ू नै ी हुनहुुन्छ भनी िस
गद दमीशकमा ब े यहूदीहरूलाई अलमल्ल पा रिदए।

शावल यहूदीहरूबाट बाँचे
23 धरैे िदन पिछ यहूदीहरूले शावललाई मान योजनाहरू बनाए। 24 यी

यहूदीहरूले रात-िदन शहरको ढोकामा शावललाई ढुिकरहकेा िथए। ितनीहरू
उनलाई मानर् चाहन्थ।े तर शावलले ितनीहरूको योजना जािनसकेका िथए। 25 एक
रात उनका केही िव ासीहरूले त्यस शहरबाट भाग्न उनलाई म त गरे। ितनीहरूले
शावललाई एउटा टोकरी िभ हाले अिन शहरको पखार्लको एउटा प्वालबाट
िछराएर तल झारे।

शावल यरूशलमेमा
26 त्यसपिछ शावल यरूशलमेितर गए। उनले िव ासीहरूको झणु्डमा

स म्म लत हुन कोिशश गरे तर ितनीहरू उनीबाट डराए। िकनभने शावल साँची
नै यशेकूा चलेा हुन ् भनरे िव ास गरेनन।् 27 तर बणार्बासले उनलाई स्वीकार
गरे अिन े रतहरू कहाँ ल्याए अिन कसरी शावलले दमीशकको बाटोमा भलुाई
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दखेकेा िथए अिन कसरी भु उिनिसत बोल्न ु भयो सो ितनीहरूलाई वणर्न गरे। अिन
उसले शावलले कुनै डर िबना यशेकूो िवषयमा दमीशकमा कसरी चार गरे सो पिन
भन।े

28 अिन त्यसकारण शावल िव ासीहरूसगंै बस।े उनी जताततै िनभर्य भएर
यरूशलमेमा भकुो चार गद िहड।े 29शावल ायः ती यहूदीहरूसगं वातार्लाप गथ
जसले ीक भाषा जान्दथ।े ितनीहरूसगँ उनले तकर् -िवतकर् पिन गरे। तर उनीहरूले
शावललाई मान यास गरे। 30 जब चलेाहरूले त्यो कुरा थाहा पाए िक ितनीहरूले
शावललाई िसज रया भन्ने शहरमा लग।े त्यहाँ द े ख ितनीहरूले उनलाई टासर्स
शहरमा पठाए।

31 त्यसरी चारैितर यहूदीया, गालील र साम रयाका मण्डलीहरूमा शा न्त
छायो। िव ासीहरूको समदुाय परा मी भए िकनिक ितनीहरू भकुो डरमा बसकेा
िथए अिन पिव आत्माले उत्सािहत तलु्याइएका िथए। त्यसलैे गदार् िव ासीहरूको
सखं्यामा ब ृ हुन थाल्यो।

प सु ल ामा र जोप्पामा
32 प सुले यरूशलमे व रप र सम्पणूर् शहरहरू या ा गरे। ितनले ती

िव ासीहरूलाई भटेे जो ल ामा बस्थ।े 33 ल ामा ितनको एकजना आठ वषर्
दे ख पक्षघात िबमारले स्त भएको एिनयास भन्ने मािनससगँ भटे भयो। एिनयास
आफ्नो िव ौनाबाट चल्न स ै न िथयो 34 प सुले ितनलाई भन,े “एिनयास, यशे ू

ी ले ितमीलाई िनको पान ुर् हुन्छ, उठ अिन ित ो िव ौना िमलाऊ।” एिनयास
तत्काल जरुूक्का उठयो। 35 ल ा अिन शारोमा सबै मािनसहरूले उसलाई दखेे
अिन भु यशेमूािथ िव ास बढाए।

36 जोप्पा भन्ने शहरमा यशेकूा एकजना चलेी िथए। उनको नाउँ तिबता िथयो।
उनको ीक नाउँ डोरकस ् िथयो जसको अथर् हो “ह रणी”। ितनले मािनसहरूका
लािग सदवै असल कामहरू गरेकी िथईन ् अिन खाँचो परेकाहरूलाई सधैं पसैा
िद न्थन।् 37 प सु ल ामा भएको बलेा तबीता िबमार भई अिन मरी। ितनीहरूले
उनको शरीर धोई-पखालरे मािथल्लो तल्लामा रा खिदए। 38 जोप्पामा भएका
चलेाहरूले प सु ल ामा िथयो भन्ने सनु।े ल ा जोप्पाको छेउमा िथयो। यसथर्
ितनीहरूले प सुकहाँ दइुजना मािनसहरू पठाए। ितनीहरूले उनलाई िबन्ती गरे,
“दया गरेर हामी भएको ठाउँमा िछटो आउनहुोस।्”
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39 प सु तयार भए अिन ितनीहरूसगं लाग।े जब ितनी आइपगुे ितनीहरूले
ितनलाई मािथल्लो कोठामा लग।े सबै िवधवाहरू प सुका व रप र रूँदै उिभए।
ितनीहरू रोई-कराई िवलाप ग ररहकेा िथए। तिबता जीउदँो हुदँा बनाएकी कोटहरू
साथै अन्य पोषाकहरू ितनीहरूले दखेाए। 40 प सुले ती सबजैनालाई कोठा बािहर
पठाए। उनले घ ुडँा टेके अिन ाथर्ना गरे। त्यसपिछ ितनी तबीताको मतृशरीरप ी
फिकर् ए र भन,े “तबीता जरुूक्क उठ!” उनले आखँाहरू खो लन।् जब ितनले
प सुलाई दे खन,् ितनी उठेर बिसन।् 41 प सुले ितनलाई हातको साहारा िदएर
उठाए। त्यसपिछ उनले िव ासीहरूलाई डाके, िवधवुीहरूलाई कोठािभ बोलाए।
ितनले तिबता जीउदँो भएकी ितनीहरूलाई दखेाए!

42 जोप्पाको चारैितरका मािनसहरूले त्यो घटनाको िवषयमा सनु।े धरैेजना
भलुाई िव ास गनर् लाग।े 43 प सु जोप्पामा धरैे िदनसम्म बस।े उनी िशमोन

नाउकँो छालाको काम गन कम सगं बस।े

10
प सु र कन लयस

1 िसज रया भन्ने शहरमा कन लयस नाउँ भएको एकजना मािनस िथए। उनी
रोमन एकाईका पल्टनका एकजना क ान िथए जसलाई “इटा लयन” भिनन्थ्यो।
2 कन लयस एक जना धािमर्क मािनस िथए। उनी र अन्य मािनसहरू जो उनकै
घरमा बस्थे साँचो परमे रलाई आराधना गथ। उनले गरीबहरूलाई यथाशक्य पसैा-
रूिपया िदन्थे कन लयसले िनत्य परमे रको ाथर्ना गथ। 3 एक पल्ट अपरान्ह
तीन बजिेतर, कन लयसले स्प एउटा दशर्न दखे।े त्यहाँ ितनले एक स्वगर्दतू
आफूितरै “कन लयस!” भन्दै आइरहकेो दखे।े

4 कन लयसले स्वगर्दतूलाई डराएर हरेे अिन भन,े “तपाईं के चाहन ु हुन्छ,
भ?ु”

स्वगर्दतूले भन,े “परमे रले ित ो ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन गरीब, दःुखीहरू ित
गरेको दया दे ु भयो। परमे रले ित ो सम्झना गन ुर् हुदँछै। 5 केही मािनसहरू
जोप्पा शहरमा पठाऊ। िशमोनलाई फकार्ई ल्याउन ित ा केही मािनसहरू पठाऊ
जसलाई प सु पिन भिनन्छ। 6 िशमोन जनु मािनसकोमा बस्दछै उसको नाउँ पिन
िशमोन नै हो । उसले छालाको काम गछर्। उसको घर समु को निजकमा छ।”
7 कन लयससगं बोल्ने स्वगर्दतू गए कन लयसलले आफ्ना दइुजना नोकरहरू र
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एकजना िसपाहीलाई बोलाए। त्यो िसपाही धाम क विृतका मािनस िथए। ितनी
कन लयसको मािनसगत सहयोगी िथयो। 8कन लयसले ती तीनजैनालाई रा री
गरेर कुरा सम्झाए। त्यसपिछ ितनीहरूलाई जोप्पा पठाइिदए।

9 अक िदन ती तीनजैना जोप्पा शहर नजीक आईपगु।े त्यसबलेा प सु
छानामािथ ाथर्ना गनर् भनी गए। त्यो मध्या को बलेा िथयो। 10 प सु भोको िथए।
ितनी खान चाहन्थ।े ितनीहरूले भोजन तयार ग ररहकेो बलेा दशर्न दखे।े 11 उनले
आकाश खलु्ला दखेे अिन ठूलो लगुाको टु ा जस्तो केही तल खिसरहथे्यो। त्यो
ठूलो लगुा त्यसका चार कुना ारा अिडएको िथयो अिन भइँूमा झ ररहकेो िथयो।
12 नाना िकिसमका ाणीहरू त्यहाँ िथए- िहडं्ने ाणीहरू, धि ने ाणीहरू, अिन
हावामा उड्ने चरा-चरुूङ्गीहरू। 13 त्यसपिछ एउटा आवाजले प सुलाई भन्यो,
“उठ प सु, कुनै पिन एउटा सजीव ाणी मारेर खाऊ।”

14 तर प सुले भन,े “म त्यस्तो किहल्यै गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै पिन
अशु र अपिव खाना खाएको छैन।”

15 तर आवाजले उसलाई दो ो पलट भन्यो, “परमे रले ती सबै कुराहरू शु
भएको घोषणा गन ुर् भएको छ। यसथर् ितमी त्यसलाई ‘अपिव ’ नसोच!” 16 यस्तो
घटना तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सबै चीजहरू आकशितरै फकार्एर लग्यो। 17यस्तो
दशर्नको मतलव के होला भनरे प सु छक्क परे।

यसबलेा कान लयसले पठाएका मािनसहरूले िशमोनको घर प ा लगाए।
ितनीहरू दलैोमा उिभरहकेा िथए। 18 ितनीहरूले जोडले बोलाए अिन सोध,े “के
िशमोन प सु यहाँ बस्छन?्”

19 प सु त्यही दशर्नको िवषयमा सोिचरहकेा िथए। तर आत्माले उनलाई
भन्नभुयो, “हरे! तीनजना मािनसहरूले ितमीलाई खोिजरेहछन।् 20 उठ अिन
तल्लो तलामा जाऊ। ती मािनसहरूसगं अप्ठेरो, नमानी जाऊ। मलैे ितनीहरूलाई
ितमीकहाँ पठाएको हु।ँ” 21 तब प सु ती मािनसहरू भएकहाँ तल्लो तलामा ओल।
उनले भन,े “ितमीहरूले खोिजरहकेो मािनस म हु।ँ ितमीहरू िकन यहाँ आयौ?”

22 ती मािनसहरूले भन,े “कन लयस एक सिैनक अधीकारी हुन।् उनी
धािमर्क विृतका मािनस हुन उ्नी परमे रको आराधना गदर्छन।् सम्पणूर् यहूदीहरूले
उहाँलाई सम्मान गदर्छन।् एक पिव स्वगर्दतूले उहाँको घरमा तपाईंलाई िनमन् णा
गन ुर् भन्न ु भएथ्यो तािक उहाँले तपाईंबाट केही सन्दशेहरू सनु्न सकुन।्” 23 प सुले
ितनीहरूलाई िभ आउने र आज राती त्यही ब े आ ह गरे।
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अक िदन प सु तयार भएर ती तीनजना मािनसहरूसगँ गए। केही जोप्पाका
चलेाहरू पिन प सुसगँ गए। 24 अक िदन ितनीहरू िसज रया भन्ने शहरमा
आइपगु।े कन लयसले ितनीहरूलाई प खर्रहकेा िथए। उनले पिहल्यबैाट आफ्ना
सन्तानहरू र आफ्ना साथीहरूलाई घरमा भलेा ग रसकेका िथए।

25जब प सु घरिभ पस,े कन लयसले उनीसगं भटे गरे अिन प सुको पाउमा
िनहु रएर ा गरे। 26 तर प सुले उनलाई उठ्ने आ ह गरे। प सुले भन,े “उठ!
म केवल ितमी जस्तै मािनस हु।ँ”

27 प सु कन लयसगं वातार्लाप गद िभ पसे अिन त्यहाँ धरैे मािनसहरू भलेा
भएका दखे।े

28 उनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले जान्दछौ िक यहूदी भएर अरू
वशंका मािनसहरूसगं यसरी सगंत गन ुर् अथवा मािनसहरूकोमा जान ु यहूदीहरूको

वस्थाको िवरु हो। तर परमे रले मलाई दखेाई सक्न ुभएको छ िक मलैेकसलैाई
‘अपिव ’ अथवा ‘अशु ’ भनरे भन्न ु हुदँनै। 29 त्यसकैारणले म यहाँ कुनै आक्षपे
िवनै आएँ। अब मलाई भन, के कारणले मलाई यसरी बोलाएको हो”

30 कन लयसले भन,े “चार िदन अिघ, म घरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ।
त्यसबलेा अपरान्ह तीन बजकेो िथयो। अचानक एकजना स्वगर्दतू च म्कलो लगुा
लगाएर मरेो सामनु्ने उिभए। 31 ितनले भन,े ‘कन लयस! परमे रले ित ो ाथार्ना
सनु्न ु भयो अिन गरीब दःुखीहरूलाई ितमीले दान िदएको दे ु भयो। परमे रले
ितमीलाई याद गन ुर् हुन्छ। 32 त्यसलैे शहर जोप्पामा मािनसहरू पठाऊ र िशमोन
जसलाई प सु पिन भिनन्छ यहाँ आउने िनवदेन गर। प सुलाई आउने आ ह गर।
उनी िसमोन छालाको कम को घरमा बसकेाछन।् उसको घर समु को छेउमा छ।’
33यसकारण मलैे तपाईंलाई तरुून्त लएर आउन भिन मािनस पठाएँ। तपाईं आइिदन ु
नै हा ो लािग रा ो भयो। यहाँ हामी अब परमे र समक्ष छौं ती सबै कुराहरू
सन्नलुाई जो भलुे भन्न ु भिन तपाईंलाई आदशे िदन ु भएकोछ”

कन लयसको घरमा प सुको भाषण
34 प सुले बोल्न शरुू गरे, “अब मलैे साँच्चै बझु्न ु िक परमे रको िन म्त सबै

मािनसहरू एक समान हुन।् 35 अिन हरेक रा मा परमे रले त्यसलाई स्वीकार
गन ुर्हुन्छ, जसले उहाँको आराधाना गछर् अिन जे सही छ त्यो गछर्। 36 परमे र
यहूदीहरूसगं बोल्न ु भएको छ। परमे रले यशे ू ी को जो सबै मािनसहरूका
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परम भु हुनहुुन्छ उनको माध्यम ारा शा न्तको ससुमाचार उनीहरूका लािग पठाउन ु
भयो।

37 “यहूदीया भ र के भयो भन्ने कुरा ितमीहरूलाई थाहा होला। यो गालीलमा
यहून्नाले बि स्माको बारेमा मािनसहरूलाई चार गरे पिछ शरुू भएको हो। 38 ितमी
नासरतका यशेकूो िवषयमा जान्दछौ। परमे रले उहाँलाई पिव -आत्मा र श
दान गरेर ी बनाउन ु भयो। यशे ू चारैितरका मािनसहरूको लािग रा ो काम गद

जानभुयो अिन तेात्मा वा द ु ात्मा लागकेा मािनसहरूलाई उहाँले िनको पान ुर्भयो।
यसले परमे र यशेकूो साथमा भएको माण िददँछ।

39 “हामीले उहाँले यहूदीया र यरूशलमेमा गन ुर् भएका सम्पणूर् कायर्हरू दखे्यौं।
हामी त्यो दे खरहकेा छौ। त्यसको गवाही बिनरहछेौ। तर ितनीहरूलले उहाँलाई
काठले बनाएको ूसमा झणु् ाएर मारे। 40 तर, उहाँको मतृ्य ुभएको तीन िदन पिछ
परमे रले उहाँलाई बौराउन ु भयो अिन मािनसहरूलाई छलर्क्क यशेलूाई दखेाइिदन ु
भयो। 41 तर यशेलूाई सबै मािनसहरूले दे सकेनन।् जजसलाई परम रले
गवाहीको रूपमा छान्न ु भएको िथयो ितनीहरूले मा यशेकूो दशर्न पाए। हामी ती
गवाहीहरू हौं उहाँ मतृ्यबुाट बौरे पिछ हामीले यशेसूगं ै खाना-िपना गय ं।

42 “यशेलूे हामीलाई चार गन ुर् अिन मािनसहरूलाई भन्नभुयो िक उहाँलाई
मा परमे रले जीउदँो मािनसहरू अिन मतृहरूको पिन न्याय गनर्का िन म्त छान्न ु
भएको हो। 43 त्यके मािनस जसले यशेमूािथ िव ास गदर्छ यशेकूो नाउमँा उसले
पापहरू माफ पाउनछे। सम्पणूर् अगमव ाहरूले उनको सत्यता सािवत गरे।”

गरै-यहूदीहरूसगं पिव -आत्मा
44 प सु बो लरहकेो बलेा सन्दशे सनु्ने ती सबै मािनसहरूमा पिव आत्मा

उ न ु भयो। 45 यहूदी िव ासीहरू जो प सुसगं त्यहाँ आएका िथए ितनीहरू
छक्क परे िकनकी गरै-यहूदीहरूमा पिन पिव -आत्माको उपहार बिषर्एको िथयो।
46 यहूदीहरूले ती गरै-यहूदीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोलकेा र परमे रको स्तिुत
गरेको सनु।े त्यसपिछ प सुले भन,े 47 “के कसलैे पानीलाई रोक्न सक्छ जस ारा
यी मािनसहरूलाई बि स्मा लनबाट रोक्न सिकन्छ? ितनीहरूले पिन हामीहरूले
जस्तै पिव आत्मा ा गरेका छन।्!” 48 तब प सुले कन लयस, उनका
सन्तानहरू अिन साथीहरूलाई यशे ू ी को नाउमँा बि स्मा िदने आज्ञा िदए। तब
मािनसहरूले प सुलाई केही िदन सम्म त्यही बिसिदने िबन्ती गरे।
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11
प सु यरूशलमे फकर् न्छन ्

1 यहूदीयामा े रतहरू र दाज्य-ूभाईहरूले गरै यहूदीहरूले पिन परमे रको
िशक्षालाई स्वीकार गरेको थाहा पाए। 2 तर जब प सु यरूशलमे फिकर् ए कितपय
यहूदी िव ासीहरूले उनीसगँ त्यस िवषयमा बहस गरे। 3 ितनीहरूले भन,े “तपाईं
ती गरै-यहूदीहरूका घर जानभुयो। तपाईंले त्यस्ता मािनसहरूसगं बसरे भोजन सम्म
गन ुर्भयो!”

4 प सुले ितनीहरूलाई सम्पणूर् कथा िवस्तार गरेर बताए। 5 उनले भन,े “म
जोप्पा शहरमा िथएँ। मलैे ाथर्ना ग ररहकेो बलेा एउटा दशर्न पाएँ। त्यस दशर्नमा
मलैे ठूलो लगुा जस्तो केही आकाशबाट तल ओ लर्रहकेो दखे।े त्यसलाई त्यसको
चारै कोणबाट समाितएको िथयो। त्यो म भएकोमा आयो। 6 जब मलैे िभ हरे
मलैे त्यहाँ चारखु े स्थलचर पशहुरू जगंली जनावर घ ने सपर् जाितय ािण अिन
आकाशका चराचरुूङ्गीहरू दखेें। 7 तब मलैे एउटा आवाजले मलाई भिनरहकेो
सनु,े ‘उठ प सु! कुनै पिन जीिवत ाणी मार र खाऊ!’

8“तर मलैे भन,े ‘म कदािप त्यसो गन छैन, भ!ु मलैे त्यस्तो कुनै चीज खाएको
छैन जनु अपिव अथवा अशु हो।’

9“तर आकाशबाट आएको आवाजले फे र भन्यो, ‘परमे रले घोषणा गन ुर्भयो
िक यी सबै चीजहरू शु छन। यसथर् ितमी ितनीहरूलाई अपिव नसोच!’

10 “यस्तो तीनपल्ट भयो। त्यसपिछ सम्पणूर् थोक आकाश ितरै लिगयो।
11 त्यसै समयमा म बिसरहकेो घरमा तीनजना मािनहरू आए। ती तीनजना
मािनसहरूलाई िसज रया शहरबाट मरेो िन म्त पठाइका िथए। 12 आत्माले मलाई
निह च्कचाइ कन जाऊ भन्नभुयो। यी छः जना दाज्य-ूभाइहरू पिन मसगं आए।
हामी कन लयसको घरमा गयौं। 13कन लयसले घरमा उिभरहकेो स्वगर्दतूलाई
दखेकेो कुरा गरे। स्वगर्दतूले उनलाई भन,े ‘केही मािनसहरू जोप्पाितर पठाऊ अिन
िशमोन प सुलाई आउन ुभन्ने िनमन् न गर। 14उनले ितमीहरूलाई ती कुरा भन्नछेन ्
जसले ितमीलाई अिन ित ा घरमा ब े सबै मािनसहरूलाई बचाउनँछेन।्’

15 “जब मलैे भाषण शरुू गरें, पिव आत्मा ितनीहरूमा त्यसरी नै आउन ु भयो
जसरी ारम्भमा हामीकहाँ आउन ु भएको िथयो। 16 तब मलाई भु यशेकूो वचनको
सम्झना भयो। भलुे भन्नभुएको िथयो, ‘यहून्नाले मािनसहरूलाई पानीले बि स्मा
गरे, तर ितमी पिव आत्मा ारा बि स्मा हुनछेौ।’ 17 भलुे ती मािनसहरूलाई त्यही
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उपहार िदन ु भयो जनु हामीलाई िदनभुएको िथयो जसले भ ु यशे ू ी मािथ िव ास
गरे। तब म को हु ँ परमे र को काम बन्द गन?”

18 जब यहूदी िव ासीहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले तकर् गनर् छाड।े
ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे र भन,े “तब परमे रले गरै-यहूदीहरूलाई पिन
हृदय प रवतर्न गन अिन हा ो जस्तै जीवन ा गन अनमुित िदन ु भयो।”

ए न्टओक तफर् ससुमाचार
19 स्तफनस मा रए पिछ खदेो शरुू ग रएको कारणले िव ासीहरू चारै तफर्

छरप भए। कितपय िव ासीहरू फोिनिसया, साइ स र इ न्टओक जस्ता टाढा-
टाढा ठाउँहरूमा गए। तर ितनीहरूले यहूदीहरूलाई मा ससुमाचार भन।े 20कितपय
ती िव ासीहरू साइ स र साइरेनीका नाग रकहरू िथए। जब ती मािनसहरू
एन्टओक आइपगु,े ितनीहरू ीकहरूसगं पिन बोल्न लागे अिन ितनीहरूलाई भु
यशेकूो िवषयमा ससुमाचार भन।े 21 भकुो श ितनीहरूसगं िथयो। अिन ठूलो
सखं्यामा मािनसहरूले भलुाई िव ास गनर् अिन अनसुरण गनर् लाग।े

22 ए न्टओकमा नयाँ िव ासीहरू भएका समाचहरू यरूशलमेको मण्डलीमा
पगु्यो। यसलैे ितनीहरूले बणार्बासलाई ए न्टओकमा पठाए। 23-24 बणार्बास
एक असल मािनस िथए। ऊ पिव -आत्मा र िव ासले प रपणूर् िथयो। जब
उनी त्यहाँ आइपगुे बणर्बासले ए न्टओकका मािनसहरूमा परमे रले अत्यन्त
अिधक आशीवार्द िदन ु भएको दखे।े यसले उनलाई अत्यन्त खशुी बनायो। उनले
ितनीहरूलाई भन,े “आफ्ना िव ास किहल्यै नहराऊ। सधैं भकुो आज्ञा िभ ी
हृदयले पालन गर।” अिधक भन्दा अिधक मािनसहरू परम- भकुा िव ासीहरू
भए।

25 त्यसपिछ, बणार्बास टासर्स भन्ने शहरतफर् लाग।े उनी शावललाई खोिजरहकेा
िथए। 26शावललाई जब उनले भे ाए, बणार्बासले ितनलाई ए न्टओक लग।े शावल
र बणार्बास त्यहाँ परुा एक वषर् बस।े ितनीहरूले त्यहँा मण्डलीका सभाहरूमा भाग
लए अिन धरैे मािनसहरूलाई िशक्षा िदए। थमपल्ट ए न्टओकमा िव ासीहरूलाई

“ ी यनहरू” भिनए।
27 यस समयमा केही अगमव ाहरू यरूशलमेाबाट ए न्टओक ितर गए।

28 ितनीहरू मध्ये एकजना अगाबस िथए। ए न्टओकमा अगाबस उिभए अिन
पिव -आत्माको माफर् त अगमवाणी गरे, “सम्पणूर् ससंारभ र महा-अिनकाल
हुनछे।” (यो स ाट क्लौिडयसको समयमा घ ो)। 29 चलेाहरूले यहूदीयामा ब े
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आफ्ना दाज्य-ूभाइ र िददी-बिहनीहरूलाई सहायता पठाउने िनणर्य गरे। त्यकेले
आफूले जित सिकन्छ िदने िनणर्य लए। 30 ितनीहरूले पसैा बटुले र बणार्बास र
शावललाई िदए ितनीहरूले ती पसैा यहूदीयाका अ जहरूलाई िदए।

12
हरेोद अि पाले मण्डलीलाई सताए

1 त्यित नै बलेा (त्यही समयम)ै राजा हरेोदले मण्डलीका कितपय मािनसहरूलाई
सताउन थाल।े 2हरेोदले याकूबलाई तरवाले मान ुर् भन्ने हुकुम िदए। याकूब यहून्नाका
भाइ िथए। 3 हरेोदले दखेे िक यहूदीहरूले त्यो मन पराए। यसकारण उनी अिघ गए
अिन प सुलाई पिन प े । यो घटना यहूदीहरूको िनस्तार चाडको समयमा घटेको
िथयो। 4 हरेोदले प सुलाई प े र जलेमा राख।े सो -जना िसपाहीहरूले प सुलाई
कडा नजरमा राख।े हरेोदले प सुलाई िनस्तार चाडको पिछ जनता समक्ष ल्याउने
योजना गरे। 5 यसलैे उनले प सुलाई जलेमा राख।े तर मण्डलीले प सुको लािग
परमे रलाई लगातर ाथर्ना ग ररह।े

प सुले जले छोडदछन ्
6 प सु दइुजना िसपाहीहरूका माझमा सिुतरहकेा िथए। उनलाई दइुटा

साङ्गलाले बाँिधएको िथयो। अरू िसपाहीहरू कैदखानाको ढोकामा पहरा िदइरहकेा
िथए। यो रातको समय िथयो। हरेोदले प सुलाई भो लपल्ट जनतासमक्ष ल्याउन
सोंिचरहथे्यो। 7 अचानक परम भकुो स्वगर्दतू त्यहाँ उिभयो। कोठाभ र काश
च म्कयो। स्वगर्दतूले प सुलाई एकप ी स्पशर् गरेर उनलाई ूझँाए। दतूले भन,े
“चाँडो, उठ!” साङ्गलाहरू प सुका हातहरूबाट स ु ल्कए। 8 स्वगर्दतूले प सुलाई
भन,े “तयार हौ, ित ा जु ाहरू लगाऊ।” प सुले त्यसै गरे। दतूले भन्यो, “ित ो
व लगाऊ र मरेो पिछ लाग।”

9 तब स्वगर्दतू त्यहाँबाट िन स्कए र प सु पिन उनकैो पिछ लागे । प सुले
जाननेन ् िक स्वगर्दलू े जे ग ररहकेा िथए त्यो साँचो िथयो। उनले सोचे िक उनले
दशर्न दे खरहछेन।् 10प सु र स्वगर्दतू पिहलो त्यसपिछ दो ो पहरे चौकीहहरू भएर
िन स्कए। तब ितनीहरू फलामको ार भए ितर पगुे जसले ितनीहरूलाई शहरदे ख
छु ाएको िथयो। त्यो वशे ार ितनीहरूका िन म्त आफै खु लयो। त्यस ार भएर
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ितनीहरू बािहर िनस्के र एक खण्डको दरूी पार गरेर गए। त्यसपिछ अचानक
स्वगर्दतू अ ल्पए।

11 तब प सुले के भएको िथयो भनरे थाहा पाए अिन आफैं लाई भन,े “अब मलैे
थाहा पाएँ िक यो वास्तवमा सत्य रहछे। भलुे आफ्ना स्वगर्दतू पठाउन ु भयो अिन
मलाई हरेोदबाट बचाउन ु भयो। यहूदीहरूले ममािथ केही अि य घटना हुन्छ भिन
सोचे होलान।् तर मलाई भलुे ती सबै क हरूबाट मु पान ुर्भयो”

12 त्यसको िवषयमा जाने पिछ प सु म रयमको घरतफर् लाग।े म रयम
यहून्नाकी आमा िथइन।् (यहून्नालाई मकूर् स पिन भिनन्थ्यो।) धरैे मािनसहरू त्यहाँ
जम्मा भएका िथए। ितनीहरू सबलैे ाथर्ना ग ररहकेा िथए। 13 प सुले बािहरबाट
दलैो ढक्ढकाए। रोदा नाउँ गरेकी केटी ढोका खोल्न भिन गई। 14 रोदाले प सुको
आवाज िचनी र खशुी भई। खशुीले गदार् उसले ढोका खोल्न सम्म भलुी। उनी िभ
गई र जम्मा भएका झणु्डलाई भनी, “प सु ढोकामा हुनहुुन्छ!” 15 ितनीहरूले
रोदालाई भन,े “त ँ पागल होस!्” तर उसले यो साँचो हो भनी रही। ती झणु्डले भन,े
“यो प सुको स्वगर्दतू हुनपुछर्।”

16 तर प सुले दलैो ढक्ढकाई रह।े जब चलेाहरूले ढोका उघारे तब उनीहरूले
प सुलाई दखे।े ितनीहरू उनलाई दखेरे छक्क परे। 17 प सुले हातको ईशारा गरेर
ितनीहरूलाई चपूचाप ब ु भन।े उनल,े कसरी परम भलुे उनलाई जलेबाट मु
गराइिदन ु भयो, वणर्न गरे। उनले भन,े “याकूब र अन्य दाज्य-ूभाइहरूलाई पिन
बताइिदन।ु” पिछबाट प सु अक ठाँउ तफर् लाग।े

18 अक िदन िसपाहीहरू अ ा लए। ितनीहरू छक्क पद िथए प सुलाई के
भएको हुन सक्थ्यो? प सु यसरी हाराएकोमा ितनीहरू अन्योलमा परे। 19 राजा
हरेोदले प सुलाई चारैितर खोज तलाश गरे तर पाउन सकेनन।् तब हरेोदले
िसपाहीहरूलाई सोधखोज गनर् थाल।े प ा नलाग्दा िसपाहीहरूलाई नै मान हुकुम
िदए।

हरेोद अि पाको मतृ्य ु
पिछ हरेोद यहूदीयाबाट िसज रया शहरमा केही समयको लािग त्यही बस।े

20 हरेोद टायर र सायडनवासीहरूसगँ अत्यन्त रसाएका िथए। यसथर् ितनीहरू
एक समहूको रूपमा हरेोदकहाँ आए। ितनीहरूले हरेोदका िनजी सवेक बलस्तको
सहयोग ा गरे अिन हरोदलाई शा न्तको लािग िबन्ती गरे। िकनभने ितनीहरूले
राजा हरेोदको दशेबाट नै भोजन ा गद िथए।
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21 हरेोदले ितनीहरूसगं एकिदन भटे गन िन य गरे। त्यस िदन हरेोदले
सनु्दर शाही-पोषाक लगाएका िथए। उनी राजिसहंासनमा बसे अिन मािनसहरूलाई
सम्बोधन गरे। 22 मािनसहरू िचच्याए, “यो त परमे रको आवाज हो मािनसको
होइन!” 23 हरेोदले यस्तो शसंा हण गरे अिन भकुो मिहमालाई मान्यता
िदएनन।् यसलैे भकुो दतूले उनलाई रोगी तलु्याए। उनलाई िभ -िभ ै कीराले
खायो अिन मरे।

24 परमे रको सन्दशे चारैतफर् िफंिजरहथे्यो अिन अिधक भन्दा अिधक
मािनसहरूलाई पणूर् भाव पाय । िव ासीहरूका समहूहरू धरैे गणुा बढरे गए।

25बणार्बास र शावलले यरूशलमेमा आफ्ना काम िस ाए पिछ ए न्टओक फक।
ितनीहरूका साथमा यहून्ना (मकूर् स) पिन िथए।

13
बणार्बास र शावलले खास काम दान गरे

1 ए न्टओकको मण्डलीमा केही अगमव ाहरू र िशक्षकहरू िथए। ितनीहरू
बणार्बास, िसिमयोन (उसलाई पिन भिनन्थ्यो) लिुसयस (साइ रनीवासी) मनने
(हरेोद राजसगँै हुिकर् एको मािनस) र शावल िथए। 2 ती मािनसहरू सवलैे भकुो
सवेा ग ररहकेा िथए अिन उपवास लएका िथए। पिव आत्माले ितनीहरूलाई
भन्नभुयो, “खास कामको लािग मलाई बणार्बास र शावल दऊे। मलैे ितनीहरूलाई
त्यो काम गनर्लाई छानकेोछु।”

3 तब ितनीहरूले उपवास र ाथर्ना गरे, ितनीहरूले बणार्बास र शावल मािथ
आफ्नो हात राखे अिन बािहर पठाए।

साइ समा बणार्बास र शावल
4 बणार्बास र शावललाई पिव आत्माले पठाउन ु भएको िथयो। ितनीहरू

िसल्यिुसयामा शहरतफर् गए। ितनीहरू िसल्यिुसयाबाट जलया ा गद साइ स पगु।े
5 तब ितनीहरू सलािमस भन्ने ठाउँमा पगु,े त्यहाँ यहूदीहरूका सभाघरहरूमा
ितनीहरूले परमे रको ससुमाचारको चार गरे। यहून्ना र मकूर् स पिन सहयोगीको
रूपमा ितनीहरूलसगंै िथए।

6 ितनीहरूले सम्पणूर् टाप ू पार गरेर पाफोस भन्ने शहरमा आइपगु।े ितनीहरूले
त्यहाँ एक यहूदी जादवूाला भटेे। उसको नाउँ बारयशे ू िथयो। उनी एक झटूो
अगमव ा िथए। 7 बारयशे ू सधँ ैं नै सिगर्यस पौलस शासकिसत बस्दथ।े सिगर्यस
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पौलस एक बु मानी मािनस िथए। उनले बणार्बास र शावललाई बोलाए। उनी
परमे रको सन्दशे सनु्न चाहन्थ।े 8 तर जादगूर इलमुास, बणार्बास र शावलको
िवरोधमा िथयो। ीक भाषामा यशेलूाई इलमुास भिनन्छ। इलमुासले शासकलाई
यशेमूािथ िव ास गनर् रोक्न चाहन्थ।े 9 तर शावल पिव आत्माले पणू र् भएका िथए।
पावलले (शावलको अक नाउ)ँ इलमुासलाई हरेे। 10 अिन भन,े “त ँ शतैानको
छोरो! त ँ सबै सही कुराको श ु होस।् तमँा शतैानी छक्कापञ्जा मा छ। के तलैे
सधैं भकुो सत्यहरूलाई झटूहरूमा प रणत गनर् छोडदनैस!् 11 अब भलुे तलँाई
छुन ु हुनछे अिन तरुन्तै त ँ अन्धा हुनछेस।् केही समय त ँ केही दे सक्ने छैनस ्यहाँ
सम्म िक घामको िकरण पिन दखे्दनैस।्”

तरुन्तै इलमुासमािथ धमु्म अिन अन्धार झय । ऊ व रप र घमु्यो, अिन हात
समातरे उसको मागर् दखेाउनलाई मािनसहरू खोज्यो। 12 जब शासक सिगर्यस
पावलले यो दखे,े उनले िव ास गरे। भकुो िशक्षाको िवषयमा उनी आचयर् चिकत
भए।

पावल र बणार्बासले साइ स छाडे
13 पावल र उनीसगं भएका मािनसहरू पाफोसबाट जहाजमा गए। ितनीहरू

प्या म्फ लयाको एक शहर पगार्मा आई पगु।े तर यहून्ना मकूर् सले ितनीहरूलाई
छाड,े उनी यरूशलमे फक। 14 ितनीहरूले आफ्ना या ा जारी राखे अिन पगार् दे ख
िपिसिदया शहरको ए न्टओकितर गए। िव ामको समयमा, ितनीहरू यहूदीहरूका
सभाघरिभ गए र बस।े 15 मोशाका िनयमहरू र अगमव ाहरूको पसु्तकहरू पाठ
ग रए। त्यसपिछ सभा-घरको कमर्चारीहरूरले पावल र बणार्बासलाई एक समाचार
पठाए। यो समाचारमा भिनएको िथयोः “बन्धहुरू, यिद तपाईंहरू केही भन्नहुुन्छ,
जो मािनसहरूका िन म्त लाभदायक छ भन,े कृपया भन्नहुोस!”

16 पावल उिभए। उनले आफ्नो हात उठाए र भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू
एवं अन्य जनसमहू जसले भलुाई साँचो ा गदर्छ, कृपया मरेो कुरालाई ध्यानिसत
सिुनदऊे! 17 इ ाएलका परमे रले हा ा पखुार्हरू छान्न ु भयो। जब ितनीहरू
िम दशेमा परदशेी भएर बसकेा िथए परमे रले ितनीहरूलाई सफल गराउनका
िन म्त सहयोग गन ुर्भएको िथयो। परमे रले ितनीहरूलाई िम दशेबाट आफ्ना महान
श ारा िनकाली ल्याउन ु भयो। 18 अिन परमे रले उनीहरूको वहार त्यस
मरूभिूममा चालीस वषर् सम्म सहन ु भयो। 19 परमे रले कनान दशेमा सातवटा
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रा हरूलाई पणूर् ध्वशं पान ुर् भयो। उहाँले ती जमीनहरू केवल उहाँका मािनसहरूलाई
िदनभुयो। 20 यी सम्पणूर् घटनाहरू लगभग ्450 वषर्को अविध सम्म िथयो।

“त्यसपिछ, परमे रले अगमव ा शामएूलको अविधसम्म ितनीहरूलाई
न्यायक ार्हरू िदनभुयो। 21तब मािनसहरूले राजाको माग गरे। परमे रले कीशका
छोरो शावललाई िदनभुयो। शावल िबन्यामीन कुलका िथए। उनले चालीस वषर्सम्म
राजा भएर राज गरे। 22 शावललाई हटाए पिछ परमे रले दाऊदलाई ितनीहरूका
राजा बनाउन ु भयो। परमे रले दाऊदको िवषयमा यसो भन्न ु भयोः ‘यस्सीको छोरा
दाऊद एउटा मािनस हो जसले मलैे सोचे जस्तो सोच्छ। मलैे चाहे अनसुार सबै
कामहरू उसले गनछ।’

23 “परमे रले आफ्नो वचन अनसुार दाऊदको एउटा सन्तानलाई
म ु दाताको रूपमा इ ाएलमा पठाउन ु भयो। त्यो वशंका सन्तान यशे ू हुनहुुन्छ।
24 यशे ू आउन अिघ यहून्नाले सबै यहूदीहरूमा चार गरे। यहून्नाले ितनीहरूलाई
भने ‘ितमीहरू स्वयं प रणत हुन चाहन्छौ भिन दखेाउनका िन म्त बि स्मा लऊे।’
25 यहून्नाले आफ्नो काम िसध्याउने बलेामा भन,े ‘म को हु ँ भनरे ितमीहरू ठान्छौ?
म ी होइन। तर उहा,ँ म पिछ आउनु हुनछे। म उहाँको जु ा फुकाल्ने सम्मको
योग्यको छैन।’

26 “मरेा दाज्य-ूभाइहरू! अ ाहाम प रवारका नानीहरू अिन ितमी धमर्भीरू
गरै-यहूदीहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा सनु। यो म ु को समाचार हामीकहाँ
पठाइसकेको छ। 27 यरूशलमेका िनवासीहरू अिन ितनीहरूका अगवुाहरूले यशे ू
स्वयं नै म ु दाता हुन ् भनरे जान्दै जाननेन।् अगमव ाहरूले यशेकूो िवषयमा
लखेकेा शब्दहरू हरेक िव ामका िदनमा मािनसहरू ित पिढन्छ तर ितनीहरूले
ती बझुनेन।् यहूदीहरूले यशेलूाई िनन्दा गरे। तर अगमव ाहरूले भनकेा शब्दहरू
पणूर् भयो। 28 ितनीहरूले यशे ू िकन मन ुर् पथ्य भन्ने कुनै खास कारण भटेाएनन,् तर
ितनीहरूले उहाँलाई मानर् भिन िपलातसिसत माग गरे।

29 “यी यहूदीहरूले यशेकूो िवषयमा के हुनवेाला िथयो, धमर्शा मा ले खएका
सबै परुा गरे। तब ितनीहरूले यशेलूाई ूसबाट झारे अिन िचहानमा हाल।े 30 तर
परमे रले उहाँलाई मतृ्यबुाट बौराई उठाउन ु भयो! 31 यस घटना पिछ, धरैे िदन,
मािनसहरू जो-जो यशेसूगं गा ललीदे ख यरूशलमेसम्म साथ गएका िथए उनीहरूले
उहाँलाई दखे।े अिहले ती मािनसहरू नै उहाँको अरू मािनसहरूका िन म्त गवाही
हुन।्
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32 “हा ा पवूर्जहरूलाई िदएको ितज्ञाको बारेमा ससुमाचार हामी ितमीहरूलाई
भन्छौ। 33 हामी ितमीहरूका बालकहरू हौं अिन परमे रले यो ितज्ञा हा ा िन म्त
यशेलूाई मतृ्यबूाट बौराइ उठाउन ुभएर परूा गन ुर् भएको छ। हामीले भजनसं हमा पिन
यो कुरा पढ़छौं:

‘ितमीहरू मरेा प ु हौ।
आज म ितिमहरूका पखुार् भएँ।’ भजनसं ह 2:7

34 परमे रले यशेलूाई मतृ्यबुाट बौराउन ु भयो। यशे ू फे र किहल्यै पिन िचहानिभ
प ु हुनछैेन न त धलुो नै हुनहुुनछे। तब परमे रले भन्नभुयो,

‘म ितमीहरूलाई पिव र सत्य ितज्ञाहरू िदनछुे जनु मलैे दाऊलाई िदएँ।’ यशयैा
55:3

35 तर अक ठाउँमा भजनसं हले भन्छ,

‘ित ो एकजनाको पिव शरीरलाई िचहानमा कुहुन िदइने छैन।’ भजनसं ह
16:10

36 “दाऊदले आफ्नो अविध भ र परमे रको इच्छा अनसुार सवेा गरे।
त्यसपिछ दाऊदको मतृ्य ु भयो अिन उनका आफ्नै पखुार्हरूसगं दफन ग रयो। अिन
उनको शरीर िचहानमा स ो। 37 तर एक जसलाई परमे रले मतृ्यबुाट बौराउन ु
भयो उहाँको शरीर िचहानमा कुहने। 38-39 दाज्य-ूभाइहरू ितमीहरूले यो बझु्न ु
पछर्ः उहाँको माफर् त ितमीहरूको पापहरूका िन म्त क्षमा दान ग रएको छ। अिन
हरेक मािनस जसले उहाँमा िव ास गछर् ती सबै कुराहरूबाट मु ग रन्छ जसको
िन म्त मोशाको वस्थाले ितमीलाई म ु गनर् सकेन। 40 अगमव ाहरूले केही
घट्ना घट्नछे भनरे भन,े होिशयार! सावधन! यस्तो घट्ना आफूमा घट्न नदऊे।
अगमव ाले भनःे
41 ‘जसले शकंा गछ , सनु!्

ितमीहरू छक्क पनर् सक्छौ, तर मरेो नजरदे ख टाढा हौ अिन तरुन्तै मर;
िकनभने ितमीहरूको अविधमा,
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म केही गनछु जनु ितमीहरू िव ास गन छैनौ।
यिद कसलैे ितमीहरूलाई त्यसको वणर्न िददंा पिन ितमीहरूले िव ास गन छैनौ!’ ”

हबकूक 1:5

42 पावल र बणार्बासले सभाघर छोडरे गइरहकेो बलेा मािनसहरूले फे र अक
िव ामको िदनमा आउनहुोस ्भने अिन यी कुराहरूबाट अझ अिधक भन्न ु होस ्भनी
ितनीहरूलाई िवन्ती गरे। 43 सभा िस ए पिछ धरैे यहूदीहरूले अिन धरैे मािनसहरू
जो यहूदी धमर्मा प रणत भएका िथए अिन सत्य परमे रको आराधना गद िथए,
ितनीहरूको पिछ गए। पावल अिन बणार्बास ितनीहरूिसत बोले अिन परमे रको
अन ु ह पाईरहन उत्साह िदए।

44 अक िव ामको िदनमा, शहरका ायः जम्मै मािनसहरू भकुो वचन
सनु्नलाई एकि त भए। 45जब यहूदीहरूले ती मािनसहरूलाई त्यहाँ दखेे ितनीहरूमा
खबूै डाह उत्पन्न भयो। ितनीहरूले नरा ा शब्दहरू भने अिन पावलसगं तकर् -
िवतकर् गरे। 46 तर पावल र बणार्बासले िनडर भएर बोल।े “परमे रको सन्दशे
पिहला ितमी यहूदीहरूलाई भन्न आवश्यक िथयो। तर ितमीहरूले सनु्न अस्वीकार
गय । ितमीहरू आफैं ले आफूलाई अनन्त जीवनको िन म्त अयोग्य ठान्यौ अब हामी
अन्य जाितहरू तफर् फकर् नछेौं। 47 यही नै परम भलुे हामीलाई गन ुर् भिन आज्ञा गन ुर्
भएकोछ। परम भलुे भन्नभुयोः

‘मलैे ितमीहरूलाई अन्य जाितको लािग ज्योित बनाएकोछु,
तािक ितमीहरूले म ु को मागर् सारा ससंारमा दखेाउन सक्छौ।’ ” यशयैा
49:6

48 जब गरै यहूदीहरूले पावलले त्यसो भनकेो सनुे ितनीहरू खशुी भए।
ितनीहरूले भकुो सन्दशेलाई सम्मान गरे। अिन कितपय मािनसहरूले त्यो सन्दशेमा
िव ास गरे। ितनीहरु त्यही मािनसहरू िथए जसलाई अनन्त जीवनको लािग
छािनएका िथए।

49 अिन भकुो सन्दशेले सारा क्षे भ र चार पाइरहथे्यो। 50 तर यहूदीहरूले
शहरका कितपय मखु्य नारीहरू जो सत्य परमे रको आराधना ग ररहकेा िथए,
अिन मखु्य परुूषहरूलाई पावल र बणार्बासको िवरु उस्काए। ती मािनसहरूले
पावल र बणार्बासलाई सताउने काम शरुू गरे अिन ितनीहरूलाई शहरबाट बािहर
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िनकाल।े 51 यसकैारणले पावल र बणार्बासले ितनीहरूको िवरु आफ्ना खु ाका
धलुाहरू टक्टकाए। त्यसपिछ ितनीहरू आइकोिनयम भन्ने शहरतफर् लाग।े 52 तर
ए न्टओकमा भएका चलेाहरू आन न्दत र पिव आत्माले प रपणूर् िथए।

14
पावल र बणार्बास आइकोिनयममा

1 पावल र बणार्बास आइकोिनयम शहरमा गए। ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघर
िभ पसे (उिनहरूले त्यके शहरमा गरे जस्त)ै ितनीहरूले यस्तो कारले बोले िक
धरैे यहूदीहरू अिन गरै-यहूदीहरूले उनीहरूले भनकेा कुरामा िव ास गरे। 2 तर
केही यहूदीहरूले िव ास गरेनन।्। ती यहूदीहरूले गरै-यहूदीहरूलाई उक्साए अिन
िव ासीहरूको िबरु कुभावना सिृ गरे।

3 तब पावल र बणार्बास आइकोिनयममा लामो समय सम्म बसे र भकुो िवषयमा
िनडर भई चार गरे। ितनीहरूले परमे रको दयाको चार गरे। अिन भलुे
ितनीहरूलाई चमत्कारहरू र आ यर्मय कुराहरू गन श िदन ु भएर ितनीहरूका
सन्दशे मािणत गन ुर्भयो। 4 कितपय मािनसहरू यहूदीहरूका पक्षमा िथए, जब
अन्य मािनसहरू पावल यहूदीहरूका पक्षमा िथए। यसरी त्यो शहरका मािनसहरू
दइु भागमा बाँिडए।

5 कितपय गरै-यहूदीहरू, कितपय यहूदीहरू अिन यहूदीहरूका अगवुाहरूले
पावल र वणार्बासलाई हािन पयुार्उने यास गरे। ितनीहरूले उनीहरूलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मानर् चाहन्थ।े 6 जब पावल र बणार्बासले त्यस्तो षड़यन् हरू थाहा पाए
ितनीहरूले त्यो शहर छोडे अिन लाइकाओिनयाका ल ा अिन डब शहरहरू र
त्यसका व रप रका क्षे हरू तफर् गए। 7 ितनीहरूले त्यहाँ पिन ससुमाचार चार
गरे।

पावल ल ा र डब मा
8 ल ामा एकजना लङ्गडो मािनस िथयो। ऊ जन्मै दे ख लङ्गडो िथयो अिन

किहले पिन िहडंकेो िथएन। 9 उसले पावलले भनकेा कुराहरू सनु्यो। पावलले
उसलाई सोझै हरेे अिन यो थाहा पाए िक उसमा जाित हुन्छु भन्ने शस्त िव ास
िथयो। 10 यसथर् पावल जोडले िचच्याए, “आफ्नो खु ामा उिभ!” त्यो मािनस
उि यो र व रप र िहडंन थाल्यो।



14:11 xliv े रत 14:20

11 जब पावलले जे गरे त्यो मािनसहरूले दखेे ितनीहरू लाइकाओिनया भाषामा
िचच्याए। ितनीहरूले भन,े “दवेताहरू मािनसहरू जस्तै भएका छन ्अिन ितनीहरू
हामीकहाँ आएका छन!्” 12 मािनसहरूले बणार्बासलाई “िजउस”* र पावललाई
“हमस”† भन्न लागे िकनभने उनी मखु व ा िथए। 13 िजउसको म न्दर शहरको
निजकमा िथयो। त्यस म न्दरका पजूाहारीले शहरका ारहरूमा केही साँढहेरू
अिन फूलका मालाहरू ल्याए। त्यो पजूाहारी र त्यहाँ ब े मािनसहरूले पावल र
बणार्बासलाई ब ल अपर्ण गनर् चाहन्थ।े

14 तर जब ती े रतहरू पावल र बणार्बासले त्यस्तो कुरा थाह पाए, ितनीहरूले
आफ्नै लगुाहरू च्यात।े‡ मािनसहरू ितर दौडे अिन िचच्याएः 15 “हे मािनसहरू
हो! ितमीहरूले िकन यसो ग ररहकेाछौ? हामी दवेताहरू होइनौं! हामी ितमीहरू
जस्तै मािनसहरू मा हौं! हामी ितमीहरूलाई ससुमाचार भन्न आयौं तािक ितमीहरू
यस्ता बकेारका कुराहरूबाट हट्न सक्छौ अिन जीिवत परमे र तफर् फकर् न्छौ। उहाँ
नै एक हुनहुन्छ जसले आकाश, पथृ्वी, समु अिन ियनीहरूमा भएका हरेक थोक
बनाउन ु भयो।

16 “िबतकेा िदनहरूमा उहाँले सबै जाितहरूलाई आफ्नो इच्छा अनसुार बाँच्न
िदनभुयो 17 तर पमे रले गन ुर् भएको कायर्ले उहाँको वास्तिवकताको माण गय ।
उहाँले ितमीहरूका लािग असल कामहरू गन ुर्भयो उहाँले ितमीहरूलाई आकाशबाट
वषार् िदनभुयो। उहाँले ठीक समयमा नै ितमीहरूलाई फसल िदनभुयो। उहाँले
ितमीहरूलाई शस्त आहार िदनभुयो र साथै ितमीहरूका हृदय आनन्दले प रपणूर्
पा रिदन ु भयो।”

18 पावल र बणार्बासले ितनीहरूलाई ती कुराहरू भन।े तरै पिन ितनीहरूले ती
भीडलाई ितनीहरूको ब लहरू अपर्ण गनर् निदनलाई िनकै सघंषर् गन ुर् पय ।

19 त्यसपिछ ए न्टओक र आइकोिनयमाबाट केही यहूदीहरू आए। ितनीहरूले
पावल र बणार्बासको िवरु मािनसहरूलाई भड्काए अिन त्यसकैारणले ितनीहरूले
पावलमािथ ढुङ्गा होने र शहरदे ख बािहर तानी िनकाले । मानिसहरूले पावललाई
मा रयो भनी सोच।े 20 यशेकूा चलेाहरू (िव ासीहरू) पावलको व रप र जम्मा
* 14:12:

† 14:12:

‡ 14:14: …
:खीत भए।
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भए। अिन उनी उठे र शहरितर फिकर् ए। अक िदन उनी र बणार्बसले त्यो शहर छाडे
अिन डब ितर लाग।े

ए न्टओक ितर फकार्ई
21 पावल र बणार्बसले डब मा ससुमाचार चार गरे। धरैे मािनसहरू यशेकूा

चलेा भए। पावल र बणार्बास ल ा, आइकोिनयम र ए न्टओक शहर ितर फिकर् ए।
22 ती शहरहरूमा ितनीहरूले चलेाहरूलाई आ त्मकरूपले परा मी तलु्याए।
ितनीहरूले उनीहरूलाई िव ासमा दढृ रहन सहायता गरे। ितनीहरूले भन,े “हामी
परमे रको राज्यमा अनके यातनासहरे वशे गन ुर् पछर्।” 23 ितनीहरूले हरेक
मण्डलीको िन म्त अ जहरू िनय ु गरे। ितनीहरूले ती अ जहरूका िन म्त
उपवास र ाथर्ना गरे। ती अ जहरूले भमुा आफ्ना िव ास समु्पे अिन यसकैारणले
पावल र बणार्बासले ितनहरूलाई उहाँको दखेरेखमा छाड।े

24 पावल र बणार्बास िपिसिदया दशे भएर प्यामिफ लया भन्ने दशेमा आए।
25 ितनीहरूले सन्दशे पगार् शहरमा चार गरे अिन अटा लया भन्ने शहर तफर् गए।
26 अिन त्यहाँबाट सम ू या ा गरेर ितनीहरू िस रया अन्तगर्त ए न्टओकितर गए।
यही एउटा शहर हो जहाँ िव ासीहरूलाई परमे रको अन ु हमा स ु म्पएर यो काम
गनर् पठाए। अब ितनीहरूले त्यो काम िस याएका िथए।

27 जब पावल र बणार्बास त्यहाँ आईपगुे ितनीहरूले मण्डलीका सदस्यहरूको
एउटा सभा बोलाए। परमे रले ितनीहरूसगं जे गन ुर् भयो सो वतृान्त ितनीहरूले
िव ासीहरूलाई बताइिदए। ितनीहरूले भन,े “परमे रले ढोका उघा रिदन ु भयो
तािक अन्य जाितहरूले पिन िव ास गनर् सकुन!्” 28 पावल अिन बणार्बास
चलेाहरूिसत धरैे लामो समय सम्म ए ण्टओकमा बस।े

15
यरूशलमेमा सभा

1 त्यसपिछ कितपय मािनसहरू यहूिदयाबाट ए न्टओकमा आए। ितनीहरूले
गरै- यहूदी दाज्य-ूभाइहरूलाई िशक्षा िदन शरूू गरेः “मोशाको वस्था अनसुार
जब सम्म खतना हुदनैौ तबसम्म ितमीहरूको मु हुने छैन।” 2 पावल र बणार्बास
यस्तो िशक्षाको घोर िवरोधी िथए अिन ितनीहरूले यस िवषयमा ती मािनसहरूसगँ
बहश गरे। तब मण्डलीले पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरूलाई यरूशलमे पठाउने
िनणर्य लए। ती मािनसहरू त्यस िवषयमा िेतहरू र अ जहरूसगँ अझ बहश गनर्
गए।
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3 उनीहरूको या ालाई मण्डलीले सहयोग गय । ितनीहरू फोिनिसया र
साम रया भएर गए। ती दशेहरूमा ितनीहरूले कसरी गरै-यहूदी मािनसहरू सत्य
परमे रतफर् मोडीए भनरे बताए। यो खबरले सबै दाज्य-ूभाइहरूलाई खबुै आनन्द
तलु्यायो। 4 पावल, बणार्बास र अन्य मािनसहरू यरूशलमे आइपगु।े त्यहाँका
े रतहरू, अ जहरू र सम्पणूर् िव ासीहरूले ितनीहरूलाई स्वागत गरे। पावल,

बणार्बास र अन्य मािनसहरूले परमे रले उनीहरूमाफर् त गन ुर् भएको सबै कुराहरू
भन।े 5 यरूशलमेमा कितपय िव ासीहरू जो फ रसीहरूको दलका िथए उठे अिन
भन,े “गरै-यहूदी िव ासीहरूले खतना गन पछर्। मोशाको वस्था मान्नै पछर् भनरे
हामीले भन्न ु पछर्!”

6 तब े रतहरू, अ जहरू यस समस्या मािथ एकि त भएर अध्ययन गनर्
थाल।े 7 यस िवषयमा त्यहाँ लामो तकर् सभा बस्यो। प सु उिभए अिन भन,े “मरेा
दाज्य ू भाइहरू! ार म्भक िदनहरूमा के भयो तपाईंहरू रा ोसगँ जान्न ु हुन्छ।
परमे रले तपाईहरू माझबाट नै उहाँको ससुमाचारको सदंशे गरै-यहूदीहरूलाई
चार गनर्लाई मलाई छान्न ु भयो। ितनीहरूले मबाट ससुमाचार सनुे अिन िव ास

गरे। 8 परमे रले त्यकेको हृदय जान्न ु हुन्छ अिन उहाँले यी गरै-यहूदीहरूलाई
स्वीकार गन ुर्भयो। परमे रले हामीलाई उहाँले िदनभुए जस्तै ितनीहरूलाई पिव
आत्मा िदनभुए हामीलाई यो दखेाउन ु भएको छ। 9 परमे रको लािग ती मािनसहरू
कुनै पिन खण्डमा हामी भन्दा िभन्न छैनन।् िव ास ारा परमे रले उनीहरूका हृदय
शु पा रिदन ु भयो। 10 ितमीहरू िकन गरै-यहूदी दाज्य-ूभाइहरूरको िघ ोमा जवुा
वाँिधिदन ु चाहन्छौ? के ितमीहरू परमे रलाई ोिधत बनाउन यास ग ररहकेा
छौ? हामी र हा ा पखुार्हरू त्यो जवुा बोक्न असमथर् िथयौं! 11 होइन, हामी
िव ास गछौं िक दवुै हामी र यी मािनसहरू भु यशेकूो अन ु हले बचाइनछेौं।”

12 त्यसपिछ सम्पणूर् दल नै शान्त भए। ितनीहरूले पावल र बणार्बासको
कुराहरू ध्यान िदएर सनु।े पावल र बणार्बासले ितनीहरूका माध्यम गरै-यहूदीहरू
माझ परमे रले गन ुर् भएका जम्मै चमत्कारहरू र आ यर्जनक कामहरू बारे
वतृान्त सनुाए। 13 ितनीहरूले भनी सकेपिछ याकूबले भन,े “मरेा दाज्य-ूभाईहरू,
ध्यान लगाएर मरेो कुरा सनु। 14 िशमोनले ितमीहरूलाई कसरी परमे रले गरै-
यहूदीहरूलाई आफ्नो मे कट गन ुर् भयो सोही कुरा बताए। थम पल्ट परमे रले
गरै-यहूदीहरूलाई हण गन ुर्भयो अिन ितनीहरूलाई आफ्नो मािनस बनाउन ु भयो।
15 अगमव ाहरूको वचनहरू यो सगं सहमत छः
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16 ‘त्यसपिछ म फक आउँने छु।
म दाऊदको घर फे र बनाउने छु,
जनु ढलकेो छ।

उसको घरको भागहरू फे र बनाईिदने छु।
जनु ध्वशं भएको छ,
अिन म उसको घर नयाँ बनाउनछुे।

17 तािक अन्य सबै मािनसहरूले भलुाई खोज्नछेन ्अन्य सबै गरै-
यहूदीहरू पिन मरेा आफ्ना मािनसहरू हुन।्

भलुे त्यसै भन्न ु भयो।
अिन उहाँ मा एक हुनहुुन्छ जसले सबै यी चीजहरू गन ुर्हुन्छ।’ अमोस
9:11-12

18 ‘ती चीजहरू ार म्भक कालदे ख नै जािनएको हो।’
19 “यसलैे हामीले गरै-यहूदीहरूलाई बोझ िदनहुुदँनै जो परमे र ित

फककाछन।् 20 बरू हामीले ितनीहरूलाई यी कुराहरूमा बताउदँै एउटा िच ी ले ु
पछर्ः

मिूतर्लाई चढाएको चीजहरू नखाऊ। यसले खा अशु पाछर्।
कुनै िभचार नगर।्
रगत नखाऊ।
िनमोठेर मा रएका पशहुरू नखाऊ।

21 ितनीहरूले त्यसो गन ुर् हुदँनै िकनभने त्यहाँ अझै त्यस्ता मािनसहरू छन ्जसले
मोशाको वस्था िसकाउँछन।् मोशाको वचनहरू धरैे वषर् दे ख त्यके िव ामको
िदनमा सभाघरमा पिढन्दछै।”

गरै-यहूदी िव ासीहरूलाई िच ी
22 तब े रतहरू, अ जहरू र समस्त मण्डलीले िनणर्य लए िक पावल र

बणार्बासको साथमा आफ्नै केही मािनसहरू ए न्टओकमा पठाउन।े ितनीहरूले यहूदा
जसलाई बणार्बास पिन भिनन्छ र िसलासलाई छान।े ती मािनसहरूलाई यरूशलमेका
दाज्य-ूभाइहरूले खबुै सम्मान गथ। 23 मण्डलीले ितनीहरूका हातमा यो िच ी
पठाए।
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ए न्टओक शहर अिन िस लिसया र िस रया दशेका
गरै-यहूदी दाज्य-ूभाईहरूलाई ितमीहरूका दाज्य-ूभाइ े रतहरू, अ जहरूबाट
अिभवादनः

ि य दाज्य-ूभाइहरू,
24 हामीले सनुकेाछौिक कितपय हा ा मण्डलीका मािनसहरू ितमीहरूकहाँ

आए अिन ितनीहरूले भनकेा कुराहरूले ितमीहरूलाई दःुखी र खन्न पाय । तर
हामीले ितनीहरूलाई त्यसो भन भनरे भननेौं! 25 ितमीहरूकहाँ केही चिुनएका
मािनसहरू पठाउन एकमत भएकाछौं। ितनीहरू हा ा ि य िम बणार्बास र
पावलसगँ आउनछेन।् 26 ितनीहरूले भ ु यशे ू ी को सवेामा आफ्ना जीवन
समपर्ण गरेकाछन।् 27 त्यसलैे हामीले उनीहरूसगं यहूदा र िसलासलाई पिन
पठाउँदै छौं। ितनीहरूले यही िच ीमा भएका कुराहरू मखुले भन्न गईरहकेा
छन।् 28पिव आत्माले सोच्दछ िक हामीहरूले ितमीहरूलाई अिधक िजम्मवेार
िदन ु हुदँनै। अिन त्यसमा हामी सहमत छौं। ितमीहरूले यित मा गन ुर् आवश्य
छः
29 मिूतर्हरूलाई चढाएको खा नखाऊ।
रगत नखान,ु िनमोठेर मा रएको पशहुरू नखान,ु
कुनै कारको यौन पापहरू नगन ुर्।

यिद ितमीहरू उपय ु कुराहरूबाट टाढा रहन्छौ भन,े ितमीहरूले रा ो गनछौ।

अब हामी िबदा माग्छौं।

30 यसथर् पावल, बणार्बास, यहूदा र िसलासले यरूशलमे छाडरे ए न्टओक गए।
त्यहाँ ितनीहरूले िव ासीहरूको समहू भलेा पारे अिन ितनीहरूलाई िच ी िदए।
31 िव ासीहरूले त्यो िच ी पिढसके पिछ त्यसले उत्सािहत पारेकोमा ितनीहरू
आन न्दत भए। 32 यहूदा र िसलास पिन अगमव ाहरू िथए। ितनीहरूलाई उत्साह
िदन र दढृ बनाउन ितनीहरूले पिन िनकै कुराहरू गरे। 33 त्यहाँ केही समय बसे
पिछ यहूदा र िसलास फक। ितनीहरूले िव ासीहरूबाट शा न्तको आशीवार्द पाए
पिछ यरूशलमेका दाज्य-ूभाईहरू जसले ितनीहरूलाई त्यस काममा पठाएका िथए
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ितनीहरूकहाँ फक। 34 *
35 तर पावल र बणार्वास एन्टओकमा नै बस।े ितनीहरू र अन्य मािनसहरूले

त्यहाँ ससुमाचार चार गरे अिन भकुो सदंशे िसकाए।
पावल र बणार्बास छु ए

36 केही िदन पिछ, पावलले बणार्बासलाई भन,े “हामीले धरैे शहरहरूमा भकुो
सन्दशे भन्यौं। हामी ती शहरहरूमा हा ा दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू के गद होलान ्
भनरे हनेर्लाई एकपल्ट भटे्न जान ु पछर्।”

37 बणार्बासले यहून्ना मकूर् सलाई पिन सगँै लजैान चाहन्थ।े 38 तर ितनीहरूको
थम या ामा नै ितनीहरूलाई यहून्ना मकूर् सले छाडकेा िथए। प्या म्फ लयामा उनले

ितनीहरूसगं एक साथ न लन जोड गरे। 39 पावल र बणार्बास माझमा यस िवषयमा
गहन चचार् भयो। ितनीहरू छु ीए अिन िभन्दा िभन्दै बाटो लाग।े बणार्बास मकूर् सलाई
लएर सम ू या ा गद साइ सितर लाग।े
40 पावलले िसलासलाई आफूिसत लान चनुे अिन गए। अ न्टओकका दाज्य-ू

भाइहरूले पावललाई भकुो रेखदखेमा राखे अिन बािहर पठाइिदए। 41मण्डलीहरू
अझ ब लयो बनाँउदै पावल र िसलास िस रया र िस लिसया दशेहरू हुदँै गए।

16
ितमोथी पावल र िसलाससगँ गए

1 पावल डब र ल ा शहरहरूमा पगु।े ी का एकजना चलेा ितमोथी त्यहाँ
िथए। ितमोथीकी आमा यहूदी िथइन ् तर यशेमूा िव ास गिथर्न।् उनको बाब ु
ीक िथए। 2 ल ा र आइकोिनयमवासी िव ासीहरूले ितमोथीलाई सम्मान गथ।

ितनीहरूले उनको िवषयमा रा ो कुरा गथ। 3 पावलले आफ्नो या ामा ितमोथीलाई
साथ लान चाहन्थ।े तर त्यस इलाकामा ब े यहूदीहरूलाई उनको बाब ू यहूदी होइन
ीक हुन भनरे थाहा िथयो। यसलैे पावलले यहूदीहरूलाई खशुी पानर्को लािग

ितमोथीलाई खतना गरे।
4 ितनीहरू शहरहरू हुदँै या ा गरे अिन यरूशलमेका े रतहरू र अ जहरूले

िदएको िनणर्यहरू र िनयमहरू िव ासीहरूलाई बताए अिन ितनीहरूलाई यी
* 15:34: 34 मा थिपएको छ, “तर िसलासले
त्यहीं ब े िनणर्य लए।”
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िनयमहरू पालन गनर् भन।े 5 यसकारण मण्डलीहरू िव ासमा ब लयो बिनदै अिन
िदन ित िदन सखं्यामा बढ्दै िथयो।

पावललाई एिशयाबाट बोलाइयो
6 पावल र ितनीसगं अन्य मािनसहरू ि िगया र गलितया भन्ने दशे हुदँै गए।

पिव आत्माले ितनीहरूलाई एिशया दशेमा दशे ससुमाचार चार गन अनमुित िदन ु
भएन। 7 पावल र ितमोथी माइिसया दशे ितर लाग।े ितनीहरू िबथिनया दशे जान
जाहन्थ।े तर यशेकूो आत्माले त्याताितर जाने अनमुित िदन ु भएन। 8 यसथर् ितनीहरू
माइिसया दशे भएर ोआस शहर गए।

9 त्यस रात पावलले एउटा दशर्न पाए। उनको दशर्नमा एकजना मािनस
म्यािसडोिनयाबाट उनकोमा आयो। त्यस मािनस त्यहाँ उिभयो र िवन्ती गय ,
“म्यािसडोिनया पार गन ुर्होस अ्िन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस!्” 10 पावलले त्यस्तो
सपना दखेे पिछ हामी तरुन्त म्यािसडोिनया जान तयार भयौं। हामीले बझु्यौं िक
परमे रले हामीलाई ती मािनसहरूलाई ससुमाचार भन्न बोलाउन ु भएको हो।

लिडयाको प रवतर्न
11 एउटा जहाजमा ोआस छाडी हामी समु या ा गद सोमो सेको टापिुतर

गयौं। अक िदन हामी समु या ा गरेर िनयापो लस शहर आई पगु्यौं। 12 त्यसपिछ
हामी िफ लप्पी गयौं। यो म्यािसडोिनया अञ्चलको मखु्य शहर हो अिन यो
रोमीहरूको शहर हो। हामीहरू यहाँ केही िदन बस्यौं।

13 िव ामको िदनमा हामी शहरको मखु्य फाटकबाट िनस्क्यौं अिन नदी ितर
गयौं। हामीले सोच्यौं िक त्यहाँ ाथर्ना गन एउटा ठाउँ हुन सक्थ्यो। केही प ी
मािनसहरू त्यहाँ भलेा भएका िथए। यसकारण हामी बस्यौं अिन ितनीहरूसगँ बात
गनर् लाग्यौं। 14 त्यहाँ थाइआटीरा भन्ने शहरबाट लिडया नाउकँी एक प ी मािनस
पिन िथई। उसको पशेा बगैनुी लगुा बचे्ने िथयो। ितनले साँच्चो परमे रको आराधना
गिथर्न।् लिडयाले पावल बोलकेो सिुनरहकेी िथई अिन भलुे पावलले भनकेो कुरा
िव ास गराउन उसको हृदय उगा रिदन ु भयो। 15 ितनी र उनका घरमा ब े सबलैाई
बि स्मा ग रयो। त्यसपिछ लिडयाले आफ्नो घरमा हामीलाई िनम्तो ग रन।् ितनले
भिनन,् “यिद तपाईंहरूले मलाई भु यशेकूो साँचो िव ासी मान्न ु हुन्छ भन,े मरेो
घरमा आउन ु होस ्अिन ब ु होस।्” ितनले आफ्ना घरमा हामीलाई ब भनी जोड
ग रन।्
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पावल र िसलास जलेमा
16 एक समय जब हामी ाथर्ना स्थलमा गइरहकेो बलेा यो घटना घ ो। एउटी

नोकन केटीले हामीलाई भटेी। उिभ एउटा खास आत्मा िथयो। त्यस आत्माले
उसलाई भिवष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा बताउने श िदयो। त्यसो गरेर
त्यस नोकन ले आफ्नो मा लकहरूको िन म्त धरैे पसैा कमाउने गथ । 17 त्यस
केटीले पावल र हामीलाई प ाई। त्यो िचच्याई अिन भनी, “यी मािनसहरू
एकदमै सव च्च परमे रको दास हुन!् ितनीहरूले म ु को बाटो ितमीहरूलाई
बताइरहछेन।” 18 उसले यस्तो धरैे िदनसम्म गरी। यसले पावललाई िदक्क लाग्यो
अिन यसलैेऊ फिकर् यो अिन त्यो आत्मालाई भन्यो, “यशे ू ी को श ले म तलँाई
आज्ञा गछुर्, त्यस केटीबाट बािहर िनस्की!” त्यो आत्मा लग ै बािहर िनस्क्यो।

19 यस केटीका मा लकहरूले त्यो दखेे अिन ितनीहरूलाई थाहा भयो
अिन ितनीहरूले बझुे िक अब त्यस केटीले पसैा कमाउन स न। यसलैे
ितनीहरूले पावल र िसलासलाई प े अिन मखु्य ठाउँमा पयुार्ए जहाँ शहरका
अिधकारीहरू िथए। 20 पावल र िसलासलाई प े र ल्याए अिन हािकमहरूलाई
भन,े “यी मािनसहरू यहूदी हुन।् ियनीहरूले हा ो शहरमा गडबडी गराईरहछेन।्
21 ियनीहरूले रीित-िथितहरू िसकाउँदछैन जो हामीलाई हण गनर् अनमुित छैन।्
हामी रोमन नाग रकहरू हौं र ती कुराहरू गनर् स ै न ।”

22 भीडले मािनसहरूलाई पावल र िसलासमािथ आ मण गनर् साथ िदयो।
त्यहाँका हािकमहरूले पावल र िसलासको लगुाहरू च्याती िदए र मािनसहरूलाई
कुट्ने आदशे िदए। 23 ितनीहरूले पावल र िसलासलाई धरैेपल्ट कुट-िपट गरे अिन
ितनीहरूलाई जलेमा थनु।े जलेका अिधकारीलाई ितनीहरूले भन,े “ियनीहरूलाई
खबुै होिशयारी साथ पहरा िदन!ु” 24 जलेको अिधकारीले त्यस्तो िवशषे आदशे
सनुपेिछ पावल र िसलासलाई िनक्कै िभ पगु्ने जलेमा थनु।े उनले ितनीहरूका खु ा
ठङ्गरुामा कस।े
25 मध्यरात ितर पावल र िसलासले ाथर्ना गद र भकुो भजनहरू गाईरहकेा

िथए। अन्य कैदीहरूले ितनीहरूलाई सनु।े 26अचानक त्यहाँ ठूलो भईूंचालो आयो
जसले जलेको जग पिन ह ल्लयो। त्यसपिछ तरुुन्तै जलेको सबै ढोकाहरू खो लए।
सबै कैदीहरू बाँिधएका साङ्गलाहरूबाट मु भए। 27जब जले अिधकारी जाग।े
उनले जलेका सबै ढोकाहरू खो लएका दखे।े कैदीहरू अिघ नै भागी सकेको कुरा
उसले सोच्यो। यसकारण तरवार िनकालरे जले अिधकारी आफैलाई मानर् तयार
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भएको िथयो। 28 तर पावल िचच्यायो, “आफैलाई घात नगर। हामी सबै जना
यहीं छौं।”

29 जले अिधकारीले ब ी ल्याउन आदशे गरे। त्यसपिछ ऊ डरले काम्दै
िभ दौ ो ऊ पावल र िसलासको साम ु ल ो। 30 त्यसपिछ ितनीहरूलाई बािहर
िनकाल्यो अिन भन्यो, “महोदयहरू! मु पाउनलाई मलैे के गन ुर् पलार्?”

31 ितनीहरूले उसलाई भन,े “ भु यशेमूा िव ास गर तब ितमी र ित ो घरका
मािनसहरूले म ु पाउनछेन।्” 32 यसथर् पावल र िसलासले भकुो सन्दशे जले
अिधकारी र उसको घरमा भएका सबलैाई भन।े 33 िनक्कै रात िछ प्पसकेको िथयो,
त्यसकारण जले अिधकारीले पावल र िसलासलाई ल्याएर ितनीहरूका घाउहरू
धोइिदए। तरुन्तै जले अिधकारी र उसका जम्मै कुटुम्बलाई बि स्मा िदइयो। 34 तब
जले अिधकारीले पावल र िसलासलाई आफ्नो घर लगे अिन केही भोजन गराए।
ऊ र उसको कुटुम्बका सबै मािनसहरू अत्यन्तै खशुी भए िकनभने ितनीहरूले
परमे रलाई िव ास गरेका िथए।

35 अक िबहान हाक्कीमहरूले केही िसपाही हरूलाई जले अिधकारीकहाँ
खबर िदएर पठाए; “ती मािनसहरूलाई छोिडिदन!ु”

36 जले अिधकारीले पावललाई भन्यो, “हाकीमहरूले यी िसपाहीहरू
तपाईंहरूलाई छोड्न लाउन पठाएका हुन।् तपाईंहरू अब शा न्तले जान सक्न ु
हुन्छ।”

37 तर पावलले िसपाहीहरूलाई भन,े “ित ा हाकीमहरूले हामीले गल्ती गरेको
कारण माण गनर् सकेनन।् तर ितमीहरूले हामीलाई मािनसहरूका अगाडी कुट-िपट
गरे अिन जलेमा थनु।े हामी रोमी नाग रक हौं, यसलैे हा ो अिधकार छ। अिहले
ितनीहरूले हामीलाई ग ु ी रूपमा पठाउन चाहन्छन?् होइन! ितनीहरू स्वयं आउन ु
पछर् अिन हामीलाई बािहर िनकाल्न ु पछर्।”

38 िसपाहीहरूले जे पावलले भने ती हाकीमहरूलाई सनुाई िदए। जब
हाकीमहरूले पावल र िसलास रोमी नागरीक भनरे जान,े ितनीहरू भय स्त भए।
39 यसकारण ितनीहरू पावल र िसलासकहाँ आएर आफ्नो भलू ित क्षमा याचना
गरे। ितनीहरूले पावल र िसलासलाई जलेबाट िनकालरे शहर छाडी जाऊ भन।े
40 तीनीहरू जलेबाट िनस्के पिछ िसधै लिडयाको घरितर लाग।े ितनीहरूले त्यहाँ
कितपय दाज्य-ूभाईहरूलाई दखेे र ितनीहरूलाई उत्साह िदए। त्यसपिछ पावल र
िसलास आफ्नो बाटो लाग।े
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17
िथस्सलोिनकामा पावल र िसलास

1 पावल र िसलास अ म्फपो लस र अपोल्लोिनया भएर आफ्नो या ाितर
लाग।े ितनीहरू िथस्सलोिनका भन्ने शहरमा आई पगु।े जहाँ यहूदीहरूको एउटा
सभाघर िथयो। 2 पावल त्यस सभाघरमा यहूदीहरूलाई हनेर् सधैं झैं गए। ती िव ाम
िदनहरूमा धमर्शा को िवषयमा पावलले उनीहरूसगं चचार्-प रचचार् गरे। 3पावलले
यहूदीहरूिसत धमर्शा को ाख्या ग ररहे अिन उनले ी मन पछर् र मतृ्यबुाट
जाग्न पछर् भन्ने यथाथर् बातए। पावलले भन,े “यी मािनस यशे ू जसको िवषयमा म
ितमीहरूलाई घोषणा ग ररहछुे उहाँ ी हुनहुुन्छ।” 4कितपय यहूदीहरूले उनको
कुरा िव ास गरे अिन पावल र िसलाससगं स म्म लत हुने िनणर्य गरे। त्यहाँ अनकेौं
धमर्भ ीक परुुषहरू र अनके िविश नारीहरू जो िथए ितनीहरू पिन पावल र
िसलाससगं सामले भए।

5 तर यहूदीहरूले िव ास गरेनन ् डाह गरे। ितनीहरूले केही द ु मािनसहरू
जो बजारमा घिुमिहडं्थे भाड़ामा ल्याए। ती द ु मािनसहरूले त्यहाँ थ ु रे शहरमा
खलैा-बलैा मच्चाउन थाले ितनीहरू पावल र िसलासलाई जनसमक्ष ल्याउन
चाहन्थ।े 6 तर ती मािनसहरूले पावल र िसलासलाई भटेेनन।् यसलैे जसेन र अन्य
िव ासीहरूलाई तान्दै घचटे्दै नगरका अिधकारीहरू समक्ष ल्याए। ितनीहरू कराए,
“यी मािनसहरूले ससंारको त्यके ठाँउमा नै समस्या खड़ा गरेका छन।् अिहले
ियनीहरू यहाँसम्म पिन आईपगु!े 7 जसेनले आफ्ना घरमा ितनीहरूलाई बास िदए।
ितनीहरू सबलैे िसजरको िनयमहरू िवरु काम ग ररहछेन।् ितनीहरू भन्छन,् यशे ू
नाउकँो अक एक जना राजा छन।्”

8 शहर अिधकारीहरू र अन्य मािनसहरूले ती आरोपहरू सनुे अिन ितनीहरू
एकदम खन्न भए। 9 ितनीहरूले जसेन र अन्य िव ासीहरूलाई ज रमाना ितनर्
लगाए अिन ितनीहरूलाई छाडी िदए।

पावल र िसलास िब रया ितर जान्छन ्
10 त्यही रात िव ासीहरूले पावल र िसलासलाई िब रया भन्ने शहर तफर् पठाए।

िब रयामा ितनीहरू यहूदीहरूका सभाघरमा गए। 11 यी यहूदीहरू िथस्सलोिनकाका
भन्दा असल िथए। ितनीहरूले खबुै चासो लएर पावल र िसलासले भनकेो सनं्दशे
सिुनरहथे।े यहूदीहरूले त्यके िदन धमर्शा पढने गथ। ितनीहरू कुरा सत्य नै हो
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की भनरे जान्न चाहन्थ।े 12 ितनीहरू धरैेले िव ास गरे अिन धरैे मखु ीक परुुष
र नारीहरूले पिन ती कुराहरू िव ास गरे।

13 तर जब यहूदीहरूले िब रयामा पिन पावल र िसलासले परमे रको वचनको
िवषयमा चार ग ररहकेो िथस्सलोिनयामा थाहा पाए, ितनीहरू िब रयामा पिन
आए। अिन ितनीहरूले आएर िब रयाका मािनसहरूलाई भडकाए अिन आन्दो लत
पानर् शरुू गरे। 14 यसलैे िव ासीहरूले पावललाई समु तटमा झ ै पठाए। तर
िसलास र ितमोथी त्यही िब रयामा बस।े 15 िव ासीहरू जो पावलसगं गए
ितनीहरूले पावललाई एथने्स ् सम्म परुयाए। तब ितनीहरू ितमोथी र िसलासलाई
पावलको खबर लएर गए। खबरमा िथयोः “जितसक्दो चाँडो मकहाँ आइहाल।”

एथने्समा पावल
16 पावलले ितमोथी र िसलासलाई एथने्समा प खर्रहकेा िथए। परुा नगर

नै मतू हरूले भ रएको दखेरे पावलको हृदय िवच लत िथयो। 17 सभाघरमा
पावलले यहूदीहरू र धमर्भ ीकहरूसगं बात गरे। पावलले बजारमा डुली
िहडं्ने मािनसहरूसगँ पिन बात गरे। 18 त्यहाँ कितपय इिपक्यरुीया र स्तोइक
दाशर्िनकहरूसगँ िनक्कै िवचार-िवमषर् भयो।

ितनीहरू मध्ये कितले भन,े “यो कथा वाचकले के भन्न खोिजरहकेो छ?” जब
पावलले यशे ूअिन उहाँको मतृ्यबुाट बौरी उठेको वणर्न ग ररहथे।े केही अरूले भन,े
“उसले अन्य कोही दवेताहरूका िवषयमा कुरा गरेको जस्तो लाग्छ।”

19 ितनीहरूले पावललाई अरैयापागस ्महासभामा लग।े ितनीहरूले भन,े “जनु
नयाँ िशक्षा तपाईं चार गन ुर् हुदँछै, हामीलाई यो िवषयमा केही बताउन सक्न ु हुन्छ?
20 यस्तो कारको कुरा हामीले अिध किहल्यै सनुकेा िथएनौ। हामी तपाईंको
िशक्षाको अथर् बझु्न चाहन्छौ।” 21 एथने्सका सम्पणूर् मािनसहरू र अन्य दशेहरूबाट
आएका मािनसहरू जो एथने्समा िथए ितनीहरू अत्यन्तै नयाँ िवचारको िवषयमा कुरा
गरेर र सनुरे आफ्नो सबै समय िबताइरहन्थ।े

22 त्यसपिछ पावल एरैयापागस ् महासभा अगाडी उिभए र भन,े “एथने्सका
मािनसहरू! म तपाईंहरूलाई त्यके त रकामा अित धािमर्क पाउछुँ। 23 म
तपाईंहरूको नगर िभ गएँ अिन तपाईंहरूले पजु्ने कुराहरू पिन दखेें। मलैे त्यहाँ
एउटा वदेी पिन पाए जहाँ ले खएको रहछेः ‘अनजान दवेतालाई।’ तपाईं त्यस
दवेतालाई पजू्न ु हुदँो रहछे जसलाई जान्नहुुन्न। म उही परमे रको िवषयमा
भिनरहछुे!
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24 “उहाँ त्यही परमे र हुनहुुन्छ जसले सारा ससंार बनाउन ु भयो र ससंारका
सबै थोक बनाउन ु भयो। उहाँ धत र स्वगर्का परम भु हुनहुुन्छ। उहाँ मािनसहरूले
बनाएका म न्दरहरूमा ब ु हुन्न! 25 उहाँ नै जीवन, ाण र त्यके चीज
मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। उहाँलाई मािनसहरूको कुनै सहयोगको खाँचो छैन।
उहाँलाई चाहकेा सबै कुराहरू उहाँसगं छन।् 26 परमे रले ाम्भमा एकजना परुुष
बनाउन ु भयो अिन त्यही मािनसबाट िविभन्न मानव जाित बनाउन ु भयो। परमे रले
ितनीहरूलाई ससंारको त्यके ठाउँमा पिन ब िदनभुयो। परमे रले ितनीहरूलाई
कित समय सम्म र कुन अञ्चलमा ब े पक्का ग रिदन ु भयो।

27 “परमे रले उहाँलाई मािनसहरूले खोजकेो चाहन ु हुन्थ्यो। हुन सक्छ
ितनीहरूले व रप र उहाँलाई अधँ्यारोमा खोज्लान ् अिन पाउलान।् तर वास्तवमा
उहाँ हामी त्यकेबाट टाढो हुनहुुन्न। 28 ‘हामी उहाँसगंै बाँच्छौं। हामी उहाँसगंै
िहडं्छौं। हामी उहाँसगंै छौं।’ जस्तो तपाईंहरूका किवहरूले पिन भनःे ‘हामी उहाँकै
बालकहरू मा हौं।’

29 “हामी परमे रका बालकहरू हौं। यसलै,े हामीले यस्तो सोच्न ु पदन िक
परमे र सनु, चाँदी अथवा ढुङ्गाका मिूतर् जस्ता हुनहुुन्छ। उहाँ मानव कल्पनाले
बिनएका कुनै कला जस्तो हुनहुुन्न। 30 िबतकेा िदनहरूमा मािनसहरूले परमे रलाई
बझुनेन,् तर उहाँले ध्यान िदन ु भएन। तर अब, परमे रले सबै मािनसहरूलाई
त्यके ठाँउमा आफ्नो हृदय र जीवन प रवतर्न गनर् आदशे िदन ु हुन्छ। 31 परम रले

ससंारका सारा मािनसहरूलाई ठीकसगं जाँच्न एक िदन िनणर्य गरी सक्न ु भएकोछ।
यो गन ुर्को लािग उहाँले एकजना मािनसलाई योग गन ुर्हुन्छ। परमे रले पिहल्यै
एक मािनस चनु्न ु भएको िथयो अिन परमे रले मतु्यबुाट बौराएर त्यकेलाई माण
िदनभुयो!”

32 जब ितनीहरूले यशे ू मतृ्यबुाट बौरी उठेका िवषयमा सनुे कितपयले िगल्ला
गरे। तर अरूले भन,े “कोही अक समयमा यस िवषयमा ितमीले हामीलाई अझ
भन्नछेौ।” 33 पावल ितनीहरूबाट गए। 34 तर कितपय मािनसहरूले पावलसगं
स म्म लत भए अिन िव ासी बन।े ती िव ास गनहरूमा एकजाना िडयनिुसयस
िथए। उनी अ रयोपगे्स महासभाका एक सदस्य िथए। अक िव ास गन मािनस
एक डामा रस नाउँ भएकी ी िथई र केही अरूहरूले पिन िव ास गरे।

18
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को रन्थमा पावल
1 पिछ, पावलले एथने्स छोडे अिन को रन्थ गए। 2 ितनले त्यहाँ अक्वीला नाउँ

भएको एकजना यहूदी भटेे। अक्वीला पोन्टस भन्ने दशेमा ज न्मएका िथए। तर
उनी र उनकी प ी ि स्कला भखर्रै इटालीबाट को रन्थ आइपगुकेा िथए िकनभने
क्लौिडयसले सबै रोम छोडन ु पछर् भन्ने आदशे गरेका िथए। पावल ितनीहरूलाई
भटे्न गए। 3 ितनीहरूले पावलले जस्तै तम्ब ू बनाउने काम गथ। पावल ितनीहरू
सगँै बसे र ितनीहरूसगँ तम्ब ू बनाउने काम गरे।

4 त्यके िव ामको िदन पावल सभाघरमा यहूदीहरू र ीकहरूसगं कुरा गथ।
ितनले यशेमूा िव ास पानर् लगातार ितनीहरूमािथ य ग ररह।े 5 िसलास र
ितमोथी म्यािसडोिनयाबाट पावललाई भटे्न को रन्थमा आए। त्यसपिछ आफ्नो
समय मािनसहरूलाई ससुमाचार भन्नमा िबताए। उनले यहूदीहरूलाई यशे ू नै ी
हुन भनरे दखेाए। 6 तर यहूदीहरूले पावलको िशक्षाहरू हण गरेनन।् यहूदीहरले
एकदमै िनन्दनीय वचनहरू लगाए। यसकारण पावलले आफ्नो लगुाहरूबाट धलुा
झारे। उनले यहूदीहरूलाई भन,े “यदी ितमीहरू मु चाँहदनैौ भन,े त्यो ितमीहरूकै
गल्ती हुनछे! मलैे आफूले सक्दो गरें। अब म गरै-यहूदीहरूकहाँ जानछुे।”

7 पावल सभाघरबाट िबदा लए अिन टाइटस जसुटस नाउँ भएको मािनसको
घरमा गए। त्यस मािनस सत्य परमे रको पजूाहारी िथयो। उसको घर सभाघरकै
अक प िथयो। 8 ि स्पस सभाघरको मखु िथए। ि स्पस र अन्य सबै
मािनसहरू जो उनको घरमा बस्दथे उनीहरूले भमुा िव ास गरे। को रन्थका धरैे
मािनसहरूले पिन पावल ले चारगरेको स-ुसमचारमा िबस्वास गरे। को रन्थका
धरैे मािनसहरूले पिन पावलको समाचार ध्यान लगाएर सनुे अिन िव ास गरे अिन
बि स्मा लए।

9 राित पावलले दशर्न पाए। यो दशर्नमा भलुे ितनलाई भन,े “नडराऊ! लगातार
मािनसहरूसगं बो लरहौ! नरोक! 10 म ितमीसगं छु। ितमीलाई नोक्सान पानर् कुनै
य सफल हुदैंन। मरेा धरैे मािनसहरू यस शहरमा छन।्” 11 पावल त्यहाँ डढे

वषर्सम्म बस,े अिन ितनीहरू माझ परमे रको वचनको िशक्षा िदए।
पावललाई ग ल्लयो साम ु ल्याइयो

12 ग ल्लयो अखयैा अञ्चलका राज्यपाल भए। कोही यहूदीहरूले उनीिसत
न्यायलयमा लग।े 13यहूदीहरूले ग ल्लयोलाई भन,े “यस मािनसले हा ो काननूको
िवरु ई र पजू्न ु भनरे मािनसहरूलाई फकाउने चे ा गदछ!”
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14 पावलले केही भन्न लागकेा िथए तर ग ल्लयोले यहूदीहरूलाई भन,े “यिद
यी कुराहरू गल्ती अथवा अपराधपणूर् कामका भए म ितमीहरूका कुरा सनु्ने
िथएँ। 15 तर यी शब्दहरू, नाउहँरू र ितमीहरूकै वस्था िवषयको हो। यसथर्
यी समस्याहरू ितमीहरू आफैं िमलाऊ। म त्यस्ता कारका कुराहरूमा न्यायकतार्
हुन चाहन्न।” 16 तब ितनीहरूलाई ग ल्लयोले न्यायलयबाट िवदा िदए।

17 तब ितनीहरूले सभाघरका अध्यक्ष सोस्थिेनजलाई प े अिन न्यायलय
सामनु्ने ितनलाई कुटे। तर ग ल्लयोले यसमा केही चासो दखेाएन।

पावल ए न्टओक फक
18 पावल दाज्य-ूभाइहरूसगं धरैे िदन बस।े त्यपिछ िवदा लएर जलपथबाट

िस रया गए। ि स्कला र अक्वीला पिन ितनीसगँै िथए। िकंि यामा परमे रसगं
आफ्नो ितज्ञा परुा गनर् पावलले आफ्नो केश कटाए। 19 त्यसपिछ ितनीहरू
एिफसस ्मा गए। त्यहाँ ितनले ि स्कला र अक्वीलालाई छाडी राख।े ितनी
एिफसस ्मा हुदँा सभाघरमा गए अिन यहूदीहरूसगं बात गरे। 20 ितनीहरूले
पावललाई अझै केही िदन सम्म ब े आ ह गरे तर ितनले माननेन।् 21 पावलले
िवदा लएर िहडं्ने बलेामा भन,े “यिद परमे रको इच्छा भयो भने म तपाईंहरूकोमा
आउनछुे।” अिन ितनी एिफससबाट जल या ा गरेर गए।

22 पावल िसज रया शहरमा गए। तब मण्डलीलाई अिभवादन गनर् उनी
यरूशलमे सम्म गए अिन तब ए न्टओक झरे। 23 त्यहाँ ितनी केही समय बस।े
त्यसपिछ त्यहाँबाट ितनी गलाितया र ि िगया दशेहरूमा गए। अिन चलेाहरूको
उत्साह बढाए।

अपोल्लस एिफसस र अखयैामा
24अपोल्लस नाउँ भएको एकजना यहूदी एिफससमा आए। उनी एलके्जे न् या

भन्ने शहरमा ज न्मएका िथए। उनी एक िव ान मािनस िथए। उनलाई धमर्शा मािथ
रा ो ज्ञान िथयो। 25 उनले भकुो मागर्को िवषयमा रा री िसकेका िथए अिन परुा
उत्सािहत िथए। यशेकूा िवषयमा उनले जे जित कुरा गरे सबै सही िथयो। तर उनले
यहून्नाले बातएको बि स्माको िवषयमा मा जान्दथ।े 26 उनी सभाघरमा िनधर्क्क
बोल्न थाल।े ि स्कला र अक्वीलाले उनलेभनकेो सनु।े ितनीहरूले उनलाई आफ्नो
घरमा लगे अिन परम रको बाटोको िवषयमा उनलाई अझ स्प पारेर बझुाई िदए।

27 अपोल्लस अखयैा दशेमा जान इच्छुक िथए। यसलैे एिफससका
दाज्यभूाइहरूले उनलाई सहयोग गरे। अखयैामा भएका यशेकूा चलेाहरूलाई
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ितनीहरूले त्यहाँ अपोल्लासलाई हण गन ुर् भिन िच ी लखे.े अखयैामा भकुो
अन ु हले गदार् यशे ू ित यी चलेाहरूको िव ास िथयो अिन अपोल्लस ितनीहरूको
ठूलो सहायक बन।े 28 उनले सबै मािनसहरूका समक्ष यहूदीहरूको िवरोधमा वहस
गरे। अपोल्लासले त्यक्ष यहूदीहरू गल्ती भएको माण गरे। उनले धमर्शा को
आधारमा यशे ू नै ी हुन भन्ने माण िदए

19
पावल एिफससमा

1 अपोल्लस को रन्थ शहरमा भएको बलेा, पावल एिफससको बाटो भएर
धरैे ठाउँहरू मण ग ररहकेा िथए। एिफससमा पावलले कितपय चलेाहरूर भटेे।
2 पावलले उनीहरूलाई सोध,े “के ितमीहरूले िव ास गदार् पिव आत्मा पायौ?”

ितनीहरूले भन,े “हामीले किहल्यै पिन पिव -आत्मा छ भन्ने सनुकेा छैनौ।”
3 तब पावलले सोध,े “कस्तो कारको बि स्मा ितनीहरूले लयौ?”
ितनीहरूले भन,े “यहून्नाले बताएको अनसुार बि स्मा हामी लएका छौं।”
4 पावलले भन,े “यहून्नाले मािनसहरूलाई आफ्नो जीवन प रवतर्न गनर्

चाहनलेाई बि स्मा िदन्थ।े यहून्नाले भन्थे एकैजनालाई मा िव ास गर जो ऊ
पिछ आइरहछेन।् ितनी ‘यशे’ू हुन।्”

5 जब ितनीहरूले यो सनु,े ितनीहरूले भ ु यशेकूो नाउमँा बि स्मा लए।
6 त्यसपिछ पावलले ितनीहरूमािथ हातहरू रा खिदए अिन पिव आत्मा ितनीहरूमा
आउनभुयो। तब ितनीहरूले िविभन्न भाषाहरू बोल्न थाले र अगमवाणीहरू गनर्
थाल।े 7 ितनीहरूको हुलमा लगभग बा जना िथए।

8 पावल सभाघरमा गए अिन साहससगँ बोल।े तीन महीनासम्म पावलले त्यसै नै
गरे। उनले यहूदीहरूसगं वहश गथ अिन ितनीहरूलाई परमे रको राज्यको िवषयमा
े रत गथ। 9 तर कितपय यहूदीहरू कठोर िथए । ितनीहरूले िव ास गरेनन।्

ितनीहरूले परमे रको बाटोको िवषयमा धरैे िनन्दनीय कुराहरू मािनसहरू समक्ष
गरे। यसथर् पावलले ितनीहरूलाई छाडे अिन चलेाहरूलाई साथमा लएर िहडंे अिन
हरेक िदन टरान्नसको पाठशालामा गएर वहस गन गथ। 10 पावलले यस्तो काम
दइु वषर् सम्म गरे। यस्तो कायर्को कारणले गदार्, त्यके यहूदी र ीकले एिशया
दशेमा भकुो वचन सनु।े

स्केवाका छोराहरू
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11परमे रले केही असाधरण चमत्कारहरू गनलाई पावललाई योग गन ुर् भयो।
12पावलले चलाएका रूमालहरू र लगुाहरू लगरे ितनीहरूले िवमारीहरूमािथ राख।े
जब ितनीहरूले यसो गरे ितनीहरू िनको हुन्थे अिन द ु आत्माहरू ितनीहरूबाट बािहर
िनस्कन्थ।े

13-14 कितपय यहूदीहरू ठाउँ-ठाउँ डुल्दै द ु -आत्माहरू मािनसहरूबाट
हटाईिदन्थ।ेस्केवाका सात जना छोराहरूले त्यस्तो गथ (स्केवा मखु पजुाहारी
िथए) तब यी यहूदीहरूले भ ु यशेकूो नाम योगगरी मािनसहरूबाट द ु -आत्माहरू
भागउने चे ा गथ। ितनीहरू भन्थ,े “म तलँाई त्यो यशेकूो नाउमँा जसको नाउँ
पावलले चार गछर्, आदशे गछुर्, बािहर आइज।”

15 तर एक पल्ट एउटा द ु आत्माले ती यहूदीहरूलाई भन,े “म यशेलूाई
िचन्दछु, अिन पावललाई िचन्दछु, तर ितमीहरू चाँिह को हौ?”

16 तब त्यस मािनस जसमा द ु आत्मा चढकेो िथयो त्यो उि एर ती यहूदीलाई
झ म्टयो। उ सबै भन्दा व लयो िथयो। उसले ितनीहरूलाई कु ो र ितनीहरूको
लगुाहरु च्याितिदयो। ती यहूदीहरू त्यस घरबाट नाङ्गै र घाइते अवस्थामा भाग।े

17 एिफससका सम्पणूर् मािनसहरू, यहूदीहरू र ीकहरूले यी कुराहरू थाहा पाए
अिन िनक्कै डराए अिन ितनीहरू सबलैे भ ु यशेकूो नाउमँा धरैे भन्दा धरैे सम्मान गनर्
थाल।े 18धरैे मािनसहरू पिन जो िव ासी भएका िथए,अिघ आए अिन ितनीहरूको
द ु कायर्हरू सबकैो साम ु स्वीकारे। 19 ितनीहरूमध्ये कित जनाले टुनामनुा योग
गरेका िथए। ितनीहरूले आफ्नो टुनामनुाका पसु्तकहरू ल्याए अिन सबकैो अिघ ती
पसु्तकहरू जलाए। ती पसु्तकहरूको मलू्य झण्डै पचास हजार चाँदीका िसक्काहरू
जित अनमुान ग रयो। 20 यस्तो कारल,े भकुो वचन चारैितर फै लन थाल्यो
अिन मािनसहरूमा जोडले भाव पाद गयो।

पावलको या ा गन योजना
21 तब कुराहरू भइसके पिछ, पावलले म्यािसडोिनया र अखयैा अिन यरूशलमे

जाने योजना बनाए। पावलले सोच,े “यरूशलमे मण ग रसके पिछ म रोम मण
गछुर्।” 22 ितमोिथ र इरास्तस दइुजना पावलका सहकम हरू िथए। पावलले
ितनीहरूलाई म्यािसडोिनया अगाडी नै पठाए। पावल केही समयको लािग एिशयामै
बस।े

एिफससमा अशान्त
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23 तर त्यस समयमा एिफससमा ठूलो अशा न्त भएको िथयो। यो आशा न्त
परमे रको मागर्को िवषय लएर भएको िथयो। 24 त्यहाँ डमेिे यस नाउँ भएको
एकजना मािनस िथए। उनले चाँदीको काम गथ। उनले दवेी आतिमस म न्दरको
चाँदीको सानो नमनुाहरू बनाए। यसरी यस्तो िशल्पी कम हरूलाई िनकै काम िदएर
पसैा िदए

25 डमेिे यसले यी सबै सनुारहरूलाई र यस्ता वसायिसत सम्ब न्धत सबै
मािनसहरूलाई भलेा गरे अिन ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू रा री जान्दछौ, यस
कामबाट हामीले िनकै पसैा कमाउँछौ। 26 तर हरे, यो पावल भन्ने मािनसले के
ग ररहछे! सनु उसले के भिनरहछे! पावलले धरैे जनालाई भािवत र प रवतर्न
ग रसक्यो। उसले यहाँ एिफससमा र एिशयाको सारा दशेहरूमा यस्तो कायर्हरू
ग रसकेकोछ। पावलले भन्छ िक मािनसहरूले बनाएको दवेताहरू साँचो दवेताहरू
होइनन।् 27पावललेभनकेा त्यस्ता कुराहरूले मािनसहरू हा ो पशेा िवरु हुने खतरा
हुन्छ। तर त्यहाँ अक खतरा पिन छः मािनसहरूले सोच्न सक्लान िक महान दवेी
आतिमसको म न्दर कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन! त्यस अवस्थामा उनको महानता
न हुनछे। आतिमस दवेी सारा एिशया र ससंारको त्यके ठाउँमा नै पिूजन्छन।्”

28 यस्तो कुरा सनुपेिछ ितनीहरू ोिधत भए। ितनीहरू िचच्चाउन थाल,े
“आितर्िमस, एिफससका महान दवेी हुन!्” 29 शहरका सबै मािनसहरु
अस्तब्यस्त भए। ितनीहरुले गायस र अ रस्ताखर्सलाई समात।े (यी दईुमािनसहरु
म्यसोडोिनयावासी िथए र पावलसगँ या ा ग ररहकेा िथए।) सबै मािनसहरु रंङ्ग-
भवनितर दगरेु। 30पावल पिन त्यस िभ जान चाहन्थ,ेअिन मािनसहरुको िभड़लाई
सम्बोधन गनर् चाहन्थे तर यशेकूा चलेाहरुले ितनीहरुलाई जान िदएनन।् 31 त्यस
दशेका कितपय नतेाहरु पावलका िम हरु िथए।ितनीहरुले पावलाई तमासा-घरिभ
नजान ु भन्ने खबर पठाए।

32 कितपय मािनसहरु एउटा कुरामा िचच्याईरहकेा िथए कितपय अक कुरामा
िचच्याई रहकेा िथए। त्यो सभा अन्योलपणूर् िथयो। धरैे मािनसहरु त्यहाँ आफु
िकन आएका िथए बझुकैे िथएनन।् 33 यहूदीहरुले अलकेज्याण्डर नाउँ भएको
एक जना मािनसलाई जनताको अगाडी उभ्याए। मािनसले उनलाई अब के गन ुर्
सो भन।ेअलकेज्याण्डरले आफ्नो हात ती िभड़हरु भएितर हल्लाए िकनभने उसले
ितनीहरुलाई ब्याख्या गरेर बझुाउन चाहन्थ।े 34 तर जब मािनसले चाल पाए िक
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अलकेज्याण्डर एक यहूदी िथए, ितनीहरु सबबैाट दईु घण्टा सम्म एउटै स्वर आयो,
“एिफससवासीहरुकी आतिमस महान हुन।्” यो आवाज दईु घण्टा सम्म च लर ो।

35 त्यसपिछ शहरका हाकीमले ितनीहरूलाई शान्त पान यास गरे अिन भन,े
“एिफससका मािनसहरू हो! के ससंारमा कोही मािनस छन ज्सले एिफसस शहरको
महादवेी आतमस म न्दर छ अिन उनको मिूतर् जो स्वगर्वाट झरेको हो भन्ने जान्दनै?
36 कुनै मािनसले पिन त्यो सत्य होइन भन्न स ै न। यसथर् ितमीहरू शान्त हौं अिन
केही गनर् भन्दा अगाडी सोच।

37 “ितमीहरूले यी मािनसहरूलाई ल्यायौ, तर ितनीहरूले हा ो दवेी िवरू
एक शब्द पिन िनन्दा गरेका छैनन।् ितनीहरूले म न्दरबाट केही पिन चोरेका
छैनन।् 38 हा ो न्यायालयहरू छन ् अिन त्यहाँ िनणार्यकहरू छन।् डमेिे यस र
उनका कारीगरहरूको कसकैो िवरोधमा केही छ भने ितनीहरू न्यायलयहरू जाउन।्
न्यायलयमा ितनीहरूले आपसमा दोषारोपन गरून।्

39 “अरू अझ केही चचार् गनर् बाँकी रहे ती कुराहरू शहरवासीहरूको िनयिमत
सभाले िमलाउने छ। 40 िकनभने आज यहाँ घटेको घटनाको कारणलेअब दङ्गाको
दोष आउने सम्भावना छ। िकनभने आजको यस सभाको जब कुनै ठोस कारणै छैन,
यस समस्याको िवषयमा वास्तवमा वयान िदन सिकंदनै।” 41 शहरका हािकमले
यित भनरे सबलैाई घर-घर जान भन।े

20
पावल म्यािसडोिनया र ीस जाँदछन ्

1 जब गडबडी शान्त भयो, पावलले यशेकूा चलेाहरूलाई उनलाई भटे्न भनी
बोलाए। उनले ितनीहरूलाई उत्साह िदए र िवदा लए। पावल ितनीहरूसगं िवदा
लएर म्यािसडोिनया गए। 2 म्यािसडोिनया भएर जाँदा उनले यशेकूा चलेाहरूलाई

उत्साह िदन धरैे कुरा गरे। तब उनी ीस गए। 3 उनी त्यहाँ तीन महीना बस।े
उनी समु या ाबाट िस रया जान ठीकठाक पदथ,े तर उनको िवरु मा केही

यहूदीहरूले ष न् हरू रचकेा िथए। यसलैे पावलले म्यािसडोिनया भएर िस रया
जाने िनणर्य लए। 4 कितपय मािनसहरू उनीसगं िथए। ितनीहरू िथएः पाईरसको
छोरो िब रयावासी सोपाटर, िथस्सलोिनकावासी, अ रस्ताखर्स र िसकन्डस, डब
शहरका िनवासी गायस, ितमोथी अिन एिशयाबाट दइुजना जो टाइिककस र
ोिफमस िथए। 5 ितनीहरू हामी भन्दा अिघ गए अिन ितनीहरूले हामीहरूले
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हामीलाई ोअसमा प खर्ए। 6 अखमीरी रोटीको चाड पिछ हामी समु या ा गरेर
िफ लप्पीितर गयौं। हामीले ती मािनसहरूलाई पाँच िदनपिछ ोआसमा भे ौं। हामी
त्यहाँ सात िदन बस्यौं।

ोआसमा पावलको अ न्तम या ा
7 स ाहको पिहलो िदन, हामी सबै भकुो भोज खान एकि त भयौं। पावलले

अक िदन िवदा लने सम्झी ितनीहरूसगं बात मारे। पावलले मध्यरात सम्म
गफ जारी राख।े 8 हामी मािथल्लो तलामा जहाँ भलेा भएका िथयौं। त्यहाँ धरैे
ब ीहरू िझ लिम ल ब लरहकेो िथयो। 9 त्यहाँ एक यटुाइकस नाउकँो यवुा िथयो
जो झ्यालमा बिसरहकेो िथयो। पावल गफमा मस्त िथए,अिन यटुाइकसलाई िन ाले
स्त पाय । अन्तमा, यटुाइकस त्यही िनदायो अिन ते ो तल्लाको झ्यालबाट भइँूमा

पछा रयो। जब मािनसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ म रसकेको िथयो।
10 पावल यटुाइकस कहाँ ओ लर्ए। उनले घ ुडँा टेकेर अगाँलो हाल।े पावलले

अन्य िव ासीहरूलाई भन,े “सतुार् नगर, ियनी िजउँदै छन।्” 11 पावल फे र
मािथल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टु ाए अिन खाए। पावल ितनीहरूसगं धरैे
बरेसम्म कुरा ग ररह।े उनको गफ सिकन्दा िमिमर्रे िबहान भइसकेको िथयो।
त्यसपिछ पावल गए। 12 मािनसहरूले त्यस यवुकलाई लएर घर गए। उ िजउँदै
िथयो अिन ितनीहरूलाई आराम भयो।

ोआसदे ख िमलटेसको या ा
13 हामी अस्सोस ितर समु या ामा पावल भन्दा अिघ गयौं। हामीले थम

पावललाई नै भे ौ। उनले हामीसगं अस्सोसमा भटे्ने र जहाजमा सामले हुने
योजना गरे। पावलको जमीनबाटै अस्सोस जाने इच्छाले गदार् यस्तो कायर् म बनाए।
14 पिछ पावललाई हामीले अस्सोसमा भे ौं। अिन उनी हामीसगं जहाजमा आए।
हामी सबै िमितलनेमेा गयौ। 15 हामी जाहजबाटै गयौं अिन अक िदन िचओस
टाप ू पगु्यौं। अक िदन हामी समु या ा गरेर सामोस भन्ने टाप ू गयौं। एकिदन
पिछ हामी िमलटेस पगु्यौं। 16 पावलले पिहले नै एिफससमा नरोिकने भनरे िनणर्य
लएका िथए। उनी एिशयामा धरैे िदन ब पिन चाहनेन।् उनी हतारमा िथए िकनभने

उनी सम्भव भए पे न्तकोष पवर्मा यरूशलमेमा हुन चाहन्थ।े

पावल एिफससवासी ब ु कुहरूसगं बोल्छन ्
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17 िमलटेसबाट पावलले एिफससमा खबर पठाए अिन त्यो खबरमा पावलले
एिफससको मण्डलीका अ जहरूलाई उनीकहाँ आइिदने िनमन् ण गरे।

18जब अ जहरू आए, पावलले ितनीहरूलाई भन,े “म एिशयामा पिहलो पल्ट
आएको िदनदे ख नै ितमीहरू जान्दछौ, ितमीहरूसगँ जित समय िबताँए, म कस्तो
कारले बसें। 19 तर यहूदीहरूले मरेो िवरु धरैे षडयन् हरू गरे जसले गदार् मलै े
भकैु सवेा गरें। 20 मलैे त्यके िदन जित पिन काम गरें ितमीहरूकै भलाईको लािग

गरें। मलैे यशेकूो िवषयमा ससुमाचार ितमीहरूलाई भनें अिन मलैे मािनसहरूको अिघ
अिन ितमीहरूको त्यके घरमा िसकाएँ। 21 मलैे सबै यहूदीहरू अिन ीकहरूलाई
हृदय प रवतर् गनर् परमे रमा आउन ु भन।े मलैे ितनीहरू सबलैाई हा ो भ ु यशेमूािथ
िव ास गर भनें।

22 “तर अब पिव आत्माको आदशे पालन गन पछर्। म यरूशलमे जानै पछर् र
म जा न्दन त्यहाँ मरेो के गित हुन्छ। 23 म यित जान्दछु िक त्यके शहरमा पिव
आत्माले भन्छ िक बन्धन र क हरूले यरूशलमेमा मलाई प खर्रहकेो छ। 24 म
मरेो आफ्नै जीवनलाई ध्यान िदन्न। मखु्य कुरो मलैे मरेो कायर् गरी सक्न ु पछर्। म
त्यो कायर् िस ाउन चाहन्छु जनु भु यशेलू े स ु म्पन ु भयो मािनसहरूलाई परमे रको
अन ु हको ससुमाचार भन्न।ु

25 “अिन अब मलाई ध्यान िदएर सनु। म जान्दछु िक ितमीहरू कसलैे पिन
मलाई फे र किहल्यै दे े छैनौ। म ितमीहरूसगं सधैं िथएँ, मलैे ितमीहरूलाई
परमे रको राज्यको िवषयमा ससुमाचार भन।े 26 यसथर् आज म भन्न लािगरहछुे
िक म िनःसन्दहे छु यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे म ु पाएनौ भने परमे रले
मलाई दोष लगाउन ु हुनछैेन! 27 म यो भन्न सक्छु िकनभने म जान्दछु िक
मलैे ितमीहरूलाई सबै कुराहरू भनें जनु ितमीहरूले जाननु ् भन्ने परमे र चाहन ु
हुन्थ्यो। 28 ितमीहरू आफैं र सबै बगालको िन म्त सावधान बस।् पिव आत्माले
ितमीहरूलाई त्यो बगालको हरेचाह गनर् अिन परमे रको मण्डलीको गोठालो गनर्
स ु म्पन ु भएको छ, जनु परमे रले मण्डलीलाई आफ्नै रगतले िकन्न ु भएको छ।
29 म जान्दछु िक म गई सके पिछ कितपय परुुषहरू ितमीहरूका दलमा आउनछेन।्
ितनीहरू ु र ब्वाँसोहरू जस्ता हुन।् ितनीहरूले यो बथानलाई ध्वशं पान कोिशश
गनछन।् 30 ितमीहरूका आफ्नै झणु्डबाट पिन त्यस्ता मािनसहरू दखेा पनछन ्
जसले सत्य कुरोलाई बङ्ग्याउने छ। ितनीहरूले यशेकूा चलेाहरू िवभािजत गराउन
चे ा गनछन अ्िन ितनीहरूलाई प ाउन ुभन्नछेन।् 31यसलैे सावधान बस।् त्यके
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िदन यो कुरा याद गन ुर्ः म ितमीहरूसगं तीन वषर् सम्म िथएँ। त्यस समय मलैे
ितमीहरूलाई चतेावनी िदइरहें। मलैे रात-िदन ितमीहरूलाई िशक्षा िदएँ। म ायः
ितमीहरूको लािग रोएँ पिन।

32 “अब म ितमीहरूलाई परमे रको िजम्मामा अिन उहाँको अन ु हको
सदंशेमा छाडरे जाँदछुे जसले ितमीहरूलाई ब लयो बनाउनछे। त्यो सन्दशेले
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदनछे जनु परमे रले उहाँका सबै पिव मािनसहरूलाई
िदनहुुन्छ। 33 मलैे किहल्यै पिन आफ्नो लािग कसकैो पसैा र लगुाहरू चािहन।ँ
34 ितमीहरू जान्दछौ मलैे आफ्नो र जो मसगं िथए ितमीहरूको खाँचो पिूतर् आफैं
गरें। 35 मलैे ितमीहरूलाई सधैं म जस्तै खट भनरे दखेाएँ अिन जो दबुर्ल छन ्
ितनीहरूलाई म त गर भनें। मलैे भ ु यशेकूो वचन याद गनर् िसकाँए। यशेलू े
भन्नभुयो, ‘ लन ु भन्दा पिन िदनमुा नै धरैे आनन्द छ।’ ”

36 जब पावलले ती कुराहरू भिनसके, उनी घ ुडँा टेकेर बसे र त्यकेले िमलरे
ाथर्ना गरे। 37-38 ितनीहरू त्यके नै रोए, धरैे रोए। ितनीहरू अत्यन्त उदास भए

कारण पावलले भनकेा िथए िक िवशषे गरी अब ितनीहरूले उनलाई किहल्यै दे े
छैनन।् ितनीहरूले पावललाई अङ्गालो हाले र चमु्बन गरे। ितनीहरू उनलाई िवदा
िदन जहाज सम्म गए।

21
पावल यरूशलमे जाँदछन

1 हामीले अ जहरूबाट िबदा लए पिछ जहाज चल्न शरुू भयो। हामी समु
या ा गरेर सोझै कस टाप ू गयौं। अक िदन रोडसको टापमूा आयौ। त्यहाँद े ख
पटारा पगु्यौं। 2 पटारामा हामीले एक जहाजमा समु या ा गरेर गयौं।

3 हामी साइ स टापकूो छेउमा पगु्यौं। हामी त्यसलाई उ र िदशा तफर् हनेर्
सक्दथ्यौ तर हामी रोिकएनौ। हामी िस रया दशेमा गयौं। हामी टायर शहरमा
थािमयौं िकनभने जहाजले बोकेको माल वस्त ु झान ुर् िथयो। 4 हामीले टायर शहरमा
यशेकूा चलेाहरू भे ौं र उनीहरूसगंै सात िदन बस्यौं। ितनीहरूलाई पिव आत्माले
िदएको खबरको आधारमा ितनीहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु भनी चतेावनी
िदए। 5 तर जब हामीले त्यहाँको मण शषे गय , िवदा लयौं र या ा जारी नै
राख्यौ। सबै यशेकूा चलेाहरू यहाँ सम्म िक स्वा ीमािनसहरू र केटाकेटीहरूले
पिन हामीलाई िबदा िदन शहर बािहरसम्म आए। हामी सबलैे िकनारमा घ ूडँा टेक्यौ
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अिन ाथर्ना गय । 6 त्यसपिछ हामीले िवदा लएर जहाजमा च ौ। चलेाहरू घर
फक।

7 हामी टायरदे ख आफ्नो या ा जारी राख्दै टोलमेाइस शहरमा गयौं। हामीले
चलेाहरूलाई स्वागत गरयौं र उनीहरूसगं एकिदन बस्यौं। 8अक िदन टोलमेाइस
शहर छाड ्यौ अिन िसज रया शहरमा गयौं। हामी िफ लपको घरमा गयौं र बस्यों।
िफ लप ससुमाचर चार गरेर पमे रको सवेा ग ररहकेा िथए। 9 उनका चारजना
अिववािहत छोरीहरू िथए र ितनीहरूले अगामवाणी गन ितभा पाएका िथए।

10 त्यहाँ धरैे िदन बसपेिछ, एकजना अगमव ा अगाबस यहूदीयाबटा आए
11 ितनी हामीकहाँ आए र पावलको पटेी माग।े त्यसपिछ अगाबसले त्यो पटेीले हात
र खु ा बाँध े अिन भन,े “पिव आत्माल,े भन्नहुुन्छ, ‘यो पटेी जसको हो उसलाई
यसरी यरूशलमेा यहूदीहरूले बाँध्नछेन।् त्यसपिछ ितनीहरूले उसलाई गरै-यहूदी
मािनसहरूकहाँ स ु म्पन्छन।्’ ”

12 हामी सबलैे ती शब्दहरू सनु्यौं। यसलैे हामीहरू र यशेकूा अरू स्थानीय
चलेाहरूले पावललाई यरूशलमे नजान ु भनरे िबन्ती गय ं। 13 तर पावलले भन,े
“ितमीहरू िकन रोई रहछेौ? िकन मलाई यित सा ो खन्न पारी रहछेौ? म
यरूशलमेमा बाँिधन तयार छु। म भु यशेकूो नाउकँो िन म्त मनर् सम्म तयार छु!”

14 हामीले उनलाई यरूशलमेबाट टाढा रा सकेनौं। यसकारण हामीले उनलाई
िबन्ती गनर् छोडी िदयौं र भन्यौं, “हामी ाथर्ना गछ ं िक जे भलुे चाहन ु हुन्छ त्यही
हुनछे।”

15 त्यसपिछ हामी यरूशलमेमितर जान तयार भयौं 16 िसज रयावासी यशेकूा
कितपय चलेाहरू हामीसगँ गए। ती चलेाहरूले हामीलाई साई सका मािनस
मनासोनको घरमा लग।े मनासोन यशेकूा एकजना एकदम परुानो चलेा िथए।
ितनीहरूले हामीलाई उनको घरमा लगे र हामी त्यहीं बस्यौं।

पावल याकूबलाई भटे गनर् जाँन्छन ्
17यरूशलमेमा िव ासीहरू हामीलाई दखेरे अत्यन्त खशुी भए। 18अक िदन,

याकूबलाई भटे्न पावल हामीसगं गए। सबै अ जहरू पिन त्यहाँ िथए। 19 पावलले
त्यकेलाई अिभवादन गरे अिन परमे रले अयहूदीहरूको बीचमा उहाँको

सवेकहरूको माध्यमले के-के कामहरू गन ुर्भयो एक-एक गरी वतृान्त सनुाए।
20 जब अ जहरूले यी कुराहरू सनु,े ितनीहरूले परमे रको शसंा गरे।

त्यसपिछ ितनीहरूले पावललाई भन,े “भाइ! ितमीहरूले दखे्छौ िक कित हजारौं
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यहूदीहरू िव ासी भए। तर ितनीहरू सबलैे सोच्छन ् िक मोशाको वस्था खबुै
महत्वको छ। 21 अरू दशेहरूमा गरै-यहूदीहरू माझमा ब े यहूदीहरूलाई ितमीले
मोशाको स्था पालन नगन ुर् भनी िशक्षा िदयौ भन्ने ितनीहरूले सनुकेाछन ् िक
यहूदीहरूका छोरा-छीरीहरूलाई खतना गन ुर् पदन र हा ो रीित- रवाज मान्न ु पदन
भनी ितमीले िशक्षा िदयौ।

22 “के गन ुर् पन? यहाँ यहूदी िव ासीहरूले ितमी आएको िन य चाल
पाउनछेन।् 23 यसथर् के गन ुर् पन हो हामी बताउछँौं हा ा चारजना मािनसहरूले
परमे रलाई वाचा गरेका छन।् 24 ियनीहरूलाई लएर जाऊ र ितनीहरूसगंै आफू
पिन चो खन।ु ितमीले ितनीहरूको केश खोरने पसैा दऊे यसो गरे यो माण हुनछे
िक ित ो िवषयमा ितनीहरूले जे सनुे त्यो सत्य होइन। ितनीहरूले ितमीले मोशाको
िनयम ित ो आफ्नै जीवनमा पालन गरेको दे छेन।्

25 “गरै-यहूदी िव ासीहरूको िवषयमा हामीले ितनीहरूलाई िच ी यसो भन्दै
पठाएका छौः

‘मिूतर्हरूमा चढाएको खा नखान।ु
िनमोठेर मारेका पश ू नखान,ु रगत नखान।ु
र कुनै कारको िभचार नगन ुर्।’ ”

पावलको प ाऊ
26 पावल ती चारजना मािनसहरू आफ्नो साथ लएर गए र ितनीहरूका चो खने

उत्सवमा भाग लए। त्यसपिछ चो खने िदनको समापन किहले हुने अिन ितनीहरू
त्यकेलाई भटेी िदइने त्यसको उ ोषण गनर् ितनी म न्दरिभ गए।
27जब सात िदन िब लागकेो िथयो कितपय एिशयाका यहूदीहरूले पावललाई

म न्दर ागणंमा दखे।े ितनीहरूले सबै मािनसहरूलाई उ िेजत बनाए अिन
पावललाई प े । 28 ितनीहरू जोडले िचच्याए, “यहूदीहरू हो, हामीलाई सघाऊ।
यही मािनस हो जसले मोशाको स्थाको िवरू , आफ्नै मािनसहरूका िवरु , यी
म न्दरको िवरु , िशक्षा िदइरहछे। यो मािनसले यी कुराहरू सबै मािनसहरूलाई
चारैितर िसकाइरहछे। अिन उसले कितपय गरै-यहूदीहरूलाई म न्दरको ाङ्गणमा
ल्याएकोछ। उसले यस पिव ठाउँलाई अशु पारेको छ!” 29 यहूदीहरूले यसो
भनकेो कारण उनीहरूले एिफससका ोिफमसलाई पावलसगं यरूशलमेा दखेकेा
िथए अिन सोचे िक उनलाई पावलले म न्दर क्षे िभ ल्याएको छ।
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30 यरूशलमेमा खलबल म च्चयो। मािनसहरू सबै ितरबाट दौडरे आए
अिन पावललाई प े अिन तानरे म न्दरको क्षे बाट बािहर िनकाल।े म न्दरको
वशे ारहरू तरुुन्तै बन्द भए। 31 जब मािनसहरूको भीडले पावललाई मानर्

तरखर गद िथए रोमन सनेापितले सम्पणूर् शहरमा गण्डागोल भइरेको सचूना पाए।
32 सनेापित तरुन्त त्यस ठाउँमा केही सनेा अिधकारीहरू र सनेाहरू साथमा लएर
पगु।े मािनसहरूले सनेापित र सनेाहरू आएका दखे,े ितनीहरूले पावललाई कुटिपट
गनर् छोड।े

33 तब सनेापित पावलको छेउमा गएर प ाउ गरे। सनेापितले आफ्ना
सनेाहरूलाई पावललाई दइुवटा साङ्लाहरूले बाँध्न ु भनी हुकूम िदए। त्यसपिछ
सनेापितले सोध,े “यो मािनस को हो? उसले के गल्ती गरेको छ?” 34 कितपय
मािनसहरूले एक थरीका कुराहरू ग ररहकेा िथए अिन अन्य कितपय मािनसहरूले
अक थरीका कुराहरू ग ररेहका िथए।। यस्तो अन्योलका कुराहरूले गदार्
सनेापितले सत्य कुरा प ा लगाउन सकेनन।् तसथर्, सनेापितले सनेाहरूलाई सनेा
भवनमा पावललाई लजैान भन्ने हुकूम गरे। 35-36 सम्पणूर् जनसमहू ितनीहरूका
पिछ आए। जब िसपाहीहरू िसढँीका छेउमा आइपगु,े तब ितनीहरूले मािनसहरूको
िहसंाको कारणले पावललाई बोकेर लग।े मािनसहरू ितनीहरूलाई प ाउदै कराए,
“त्यसलाई मार!”

37 सनेाहरू पावललाई सनै्य भवनमा लजैान तयार िथए। तर पावल सनेापितसगं
बोल।े उनले सोध,े “तपाईंलाई केही भन्न सक्छु?”

सनेापितले भन,े “अरे! ितमी ीक भाषा बोल्छौ? 38 मलैे सोचकेो
मािनस ितमी होइन रहछेौ? मलैे ितमीलाई िम दशेवासी स म्झरहकेो िथएँ जसले
(सरकाको िवरु ) केही अिघ िव ोह गनर् थालकेो िथयो। र ऊ मरु ानमा चार हजार
ज्यानमाराहरूका अगवुा भएका िथए।”

39 पावलले भन,े “म िस लिसयाका दशेबाट आएको यहूदी हु ँ म त्यहाँ िस
शहर टासर्सको नाग रक हु।ँ दया गरेर मलाई मािनसहरूसगँ बोल्न िदनहुोस।्”

40 सनेापितले पावललाई मािनसहरूसगँ बोल्न ु अनमुित िदए। यसकारण उनी
िसढँीमा उिभए अिन उनले हातको इशाराले मािनसहरू शान्त हुन भन।े जब
मािनसहरू शान्त भए पावल ितनीहरूसगँ बोल।े उनले यहूदी भाषामा ितनीहरूसगँ
बोल।े
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22
पावल मािनसहरूसगं बोल्छन ्

1 पावलले भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू, र िपताहरू मलाई ध्यान िदएर सनु!
ितमीहरूका साम ु म आफ्नो बचाउको पक्षमा कुरा गनछु।”

2 पावलले यहूदी भाषामा बोलकेो यहूदीहरूले सनु।े जब पावलले यहूदी भाषा
बोलकेो यहूदीहरूले सनुे ितनीहरू झन चपुचाप बस।े पावलले भन,े

3 “म एक यहूदी हु।ँ म िस लिसया दशेको टासर्समा जन्मकेो हु।ँ तर म यही
शहरमा हुिकर् एको हु।ँ म गमलीयलको* िशष्य िथएँ। उहाँले मलाई हा ा िपता
पखुार्हरूका िनयम अनसुार कडासगं िशक्षण गराउन ु भयो। म परमे रमा अत्यन्त
उत्साही छु ितमीहरू जस्तै आज जो यहाँ छौ। 4 जसले यशेकूो मागर् अप्नाए
ितनीहरूलाई मलैे मतृ्यकुो मखु सम्म खदेो गरें। मलैे परुुष र नारीहरूलाई प े अिन
जलेमा थनुें।

5 “ धान पजूाहारीहरू र सम्पणूर् बढूा यहूदी अगवुाहरू यसका गवाही छन।्
दमीशकका यहूदी दाज्य-ूभाईहरूका िन म्त ितनीहरूबाट मलैे िच ी लएँ । म त्यहाँ
पिन यशेकूा चलेाहरूलाई प ाउन र ितनीहरूलाई दण्ड िदलाउन यरूशलमे ल्याउन
भिन गएको िथएँ।

पावलले आफ्नो प रवतर्न बारे भन्छन ्
6 “म दमीशकको बाटो जाँदै गदार् अचानक एक घट्ना घ ो। त्यित बलेा

मध्यान्न भएको िथयो जब म दमीशक निजक पगुकेो िथए। अचानक आकाशबाट
एक श शाली ज्योित मरेो व रप र च म्कयो। 7 म भइँूमा लडें। मलाई केही
भिनरहकेो एक आवाज सनुें, ‘शावल, शावल, ितमीले िकन मलाई सताइरहछौ?’

8 “मलैे सोधें, ‘तपाईं को हुनहुुन्छ भ?ु’ त्यस आवाजले भन्यो, ‘म नासरतको
यशे ूहु,ँ जसलाई ितमाले सताइरहछेौ।’ 9मािनसहरू जो मसगं िथए ितनीहरूले ज्योित
दखे,े तर ती एक मसगं जो बात गद हुनहुुन्थ्यो, त्यो आवाज ितनीहरूले सनुनेन।्

10 “मलैे भन,े ‘मलैे के गन ुर् पलार् भ?ु’ भलुे जवाफ िदन ु भयो, ‘उठ अिन
दमीशक जाऊ। ितमीले गन ुर् पन मलैे ठीक गरेको काम त्यहाँ ितमीलाई भिननछे।’
* 22:3: , यहूदी
धाम क समहू। ( े रत 5:34)
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11मलैे केही दे सिकन िकनभने त्यो ती उज्यालो ज्योितले मलाई अन्धा बनायो।
मसगं भएका मािनसहरूले मलाई मरेो हात समातरे दमीशक लग।े

12 “दमीशकमा एकजना हनािनया नाउँ भएको मािनस िथए। उनी मोशाको
वस्था पालन गन ाल ु भ िथए। त्यहाँ ब े यहूदीहरूले उनलाई सम्मान गथ।

13 हनिनया मकहाँ आए अिन भन,े भाइ शावल! ित ो दिृ ा गर! अचानक
मलैे उनलाई दे सकें ।

14 “हनिनयाले भन,े ‘हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रले ितमीलाई उहाँको
इच्छा जान्न, ती धािमर्कतालाई दे े अिन उहाँको मखुबाट शब्दहरू सनु्न पिहल्यै
चिुनसक्न ु भएको िथयो। 15सबै मािनसहरूका िन म्त ितमी उहाँको गवाही बन्नछेौ।
ितमीले उनीहरूलाई आफुले दखेकेा र सनुकेा कुराहरू भन्नछेौ। 16अब ितमी बसेी
नपखर्। उठ, उहाँको नाउमँािथ िव ास गरेर बि स्मा लऊे र ित ा पापहरू पखाल।’

17“त्यसपिछ, म यरूशलमे फकं। जब म म न्दरमा ाथर्ना ग ररहकेो िथएँ मलैे
एक दशर्न पाँए। 18मलैे यशेलूाई दखेें र उहाँले मलाई भन्नभुयो, ‘झ ै गर, यरूशलमे
छोडीहाल तरुन्तै िकनभने मािनसहरूलेमरेो िवषयमा ितमीले िदएको गवाही स्वीकान
छैनन।्’

19 “मलैे भन,े ‘तर भ,ु मािनसहरूले जान्दछन ् िक म नै एक हु ँ जो तपाईंको
िव ासीहरूलाई सभाघरहरूिभ प न र कुट्न गएँ। 20 मािनसहरूले यो पिन
जान्दछ िक तपाईंको गवाही, स्तफनसको जब रगत बग्यो, म त्यहाँ पिन त्यस
काण्डमा सहयोग गद उनलाई मानहरूको लगुाहरू रूँगरे बसकेो िथएँं।’

21 “तर यशेलू े मलाई भन्नभुयो, ‘गई हाल तरुून्तै तब म ितमीलाई टाढा गरै-
यहूदीहरू भएकोमा पठाउने छु।’ ”

22 पावलले भनकेो यो अ न्तम कुराहरूमा मािनसहरूले ध्यान िदएनन।्
उनीहरूले उनको कुरा उनले त्यित भनञु्जले सम्म सनु।े तब त्यके मािनस
िचच्याए, “उसलाई मार! उसलाई ससंारदे ख हटाई दऊे। यो बाँच्न योग्य छैन!”
23 ितनीहरूले कराँउदै उनीहरूका लगुाहरू फ्याँकीिदए। ितनीहरूले धलूोहरू
हावामा उडाए। 24 तब सनेापितले िसपाहीहरूलाई भने पावललाई सनै्य भवनमा
लजैाऊ। उनले िसपाहीहरूलाई कुटपीट गरेर ितनलाई जाँच गन आदशे िदए। यसो
गदार् कतै मािनसहरू िकन यसरी ितनको िवरोधमा कराईरहछेन ्जान्न सिकने ितनी
आशा गदं िथए। 25 यसलैे कुटपीट गनर् िसपाहीहरूले पावललाई बाँध्दै िथए। तर



22:26 lxx े रत 23:4

पावलले त्यहाँ उिभरहकेो सनेा अिधकारीलाई भन,े “के एक रोमी नागरीकलाई जो
दोषी हो भन्ने माण नै नभई, ित ो कोरार् लगाउने अिधकार छ?”

26 जब सनेा अिधकारीले त्यस्तो सनुे ऊ सनेापित कहाँ गएर ती कुरा भन।े सनेा
अिधकारीले भन्यो, “ितमी जान्छौ ितमीले के ग ररहकेा छौ? यो मािनस रोमी
नाग रक हो।”

27 सनेापित पावलकहाँ आए र भन,े “मलाई भन ितमी साँ च्चनै रोमी नाग रक
हौ?”

पावलले जवाफ िदए, “हजरु।”
28 सनेापितले भन,े “मलैे एक रोमी नाग रक हुनलाई धरैे पसैा खचर् गरेको र

ितरेको छु।”
तर पावलले भन्यो, “म रोमी नाग रक भएरै जन्मकेो िथएँ।”
29 ती मािनसहरू जसले पावललाई हरू गनर् तयार भइरहकेा िथए, पावललाई

छाडरे गए। सनेापित डराई रहकेा िथए िकनभने उसले पावललाई अिघबाटै
बाँिधसकेको िथयो अिन पावल एक रोमी नाग रक िथए।

पावल यहूदी अगवुाहरूसगं बोल्छन ्
30 सनेापितले यहूदीहरू िकन पावललाई दोष्याईरहछेन ् बझु्न चाहन्थ।े यसथर्

अक िदन उनले पजूाहारीहरू यहूदीहरू अिन सारा महा-सभालाई भलेा हुने आदशे
िदए। सनेापितले पावललाई बाँधकेा साङ्गलाहरू खो लिदए। त्यसपिछ पावललाई
ल्याए अिन ितनीहरूको सामनु्ने उभ्याए।

23
1 पावलले यहूदी-महासभालाई हरेे अिन भन,े “मरेा दाज्य-ूभाइहरू हो, मलैे

आज सम्म मरेो जीवन रा ो िवचारमा नै िबताँए।” 2 हनािनया, धान पजूाहारी
पिन त्यहाँ िथए। हनिनयाले पावलले भनकेो सनुे र मािनसहरूलाई आदशे िदए जो
पावलकै मखुमा िहकार्उन जो छेउमा उिभएका िथए। 3 पावलले हनिनयालाई भन,े
“परमे रले पिन ितमीलाई िहकार्उन ु हुनछे। ितमी एक मलैा िभ ा जस्तो छौ जनु
सतेो रंगले पोतकेो छ। मोशाको स्था अनसुार मरेो न्याय गनर् ितमी त्यहाँ बिसरहकेा
छौ य िप ितमी मलाई िहकार्उनं आदशे िदएर काननु अमान्य ग ररहकेा छौ।”

4 पावलको छेउमा उिभरहकेा मािनसहरूले भन,े “ितमीले त्यसरी भकुो धान
पजूाहारीसगं बात गन ुर् हुदँनै, ितमीले उनलाई िनन्दा ग ररहछेौ!”
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5 पावलले भन,े “दाज्य-ूभाइहरू, मलाई थाहा िथएन िक उनी धान पजूाहारी
हुन।् धमर्शा मा यस्तो ले खएको छ, ‘ितमीले ित ा मािनसहरूका अगवुाको
िवषयमा खराब कुराहरू गन ुर् हुदँनै।’✡”

6सभामा कितपय मािनसहरू सदिुकहरू िथए र अन्य फ रसीहरू िथए। यो सोचरे
पावलले एउटा िवचार िनकाल।े उनी महा-सभा ित िचच्याए, “मरेा दाज्य-ूभाइहरू,
म फरसीको छोरो फरसी हु।ँ म यहाँ म ु ामा छु िकनभने म िव ास गछुर् मािनसहरू
मतृ्यबुाट बौरी उठ्ने छन!्”

7 जब पावलले त्यसो भन,े त्यहाँ फ रसी र सदकुीहरू माझ गहन तकर् शरुु हुन
थाल्यो। सभा दईु दलमा िवभाजन भयो। 8 सदकुीहरूको िव ास िथयो मािनसहरू
मरे पिछ ितनीहरू फे र िजउँदो हुदँनैन,् अिन स्वगर्दतू अथवा आत्मा हुदँनै। तर
फ रसीहरू यी सबमैा िव ास गछर्न।् 9 ती सबै जना यहूदीहरू जोड-जोडले
िचच्याउन थाल।े कितपय शा ीहरू, जो फरसीहरू िथए, उिभए र तकर् गरे, “हामीले
यस मािनसको िवरु कुनै गल्ती पाएनौं। हुन सक्छ दमीशकको बाटोमा स्वगर्दतूले
अथवा आत्माले उसगँ बोल्यो होला!”

10 तकर् लड़ाईँमा ब द्लयो। यहूदीहरूले पावललाई टु ा-टु ा पानछन ्
भनरे सनेापित डराए। यसलैे सनेापितले िसपाहीहरूलाई तल गएर पावललाई
यहूदीहरूबाट लइकन सनै्य-भवनमा रा लगाए।

11अक रात, भुयशे ूआउन ुभयो अिन पावलको छेउमा उिभन ुभयो। “साहसी
बन! जसरी ितमीले यरूशलमेमा मरेो िवषयमा भन्यौ, रोममा पिन गएर मरेो िवषयमा
बताउन ु पछर्।”

केही यहूदीहरूको पावललाई मान योजना
12अक िबहान कितपय यहूदीहरूले पावललाई मान योजना बनाए। ितनीहरूले

जब सम्म पावललाई मादनौं न खाने नै छौं न िपउने नै छौं भन्ने ितज्ञा गरे।
13 चालीस जना भन्दा धरैे यहूदीहरू त्यस समहूमा िथए जसले यस ष न् मा भाग
लए। 14 ती यहूदीहरू मखु्य पजूाहारीहरू र बढूा अगवुा पजूाहारीहरू भएकोमा

गए अिन भन,े “हामी आफैले ितज्ञा गरेका छौं िक हामी पावललाई नमारूञ्जल
सम्म न केही िपउँछौं न केही खानछेौं। 15 यसकारण यसलैे हामी तपाईंहरूलाई
यस्तो गराउन चाहन्छौं तपाईहरूकहाँ ल्याउन ु भनी खबर पठाउन ु होस।् ितनलाई
✡ 23:5: 22:28 बाट उ तृ ग रएको।
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भन्नहुोस ् िक पावलसगँ तपाईंले धरैे हरू गन ुर् छ। पावल यहाँ आई पगु्न अिघ नै
हामी उसलाई मानर् त्यारी भई बाटोमा ब छेौं।”

16 तर पावलको भािनजले यो षड़यन् थाहा पाए। उनी सनै्य भवनमा गए र
पावललाई सनुाईिदए। 17 तब पावलले एकजना सनेा अिधकारीलाई बोलाए अिन
भन,े “यस जवानलाई सनेापितकहाँ लएर जाऊ। उसकोमा उनको िन म्त खवर
छ।” 18 यसकारण सनेा अिधकारीले त्यस जवान मािनसलाई सनेापितकहाँ लग।े
अिधकारीले भन्यो, “कैदी पावलले भन्यो िक यस जवान मािनसलाई तपाईं कहाँ
लजैाउन,ु िकनभने उसले तपाईंलाई केही खबर िदन चाहन्छ।”

19सनेापितले त्यस जवन मािनसलाई एकांत ठाउँमा लग,े जहाँ उनीहरू खलुासगं
बात मानर् सक्थ।े सनेापितले भन,े “ितमीले मलाई केही भन्न चाहन्छौ?”

20 त्यस जवान मािनसले भन्यो, “यहूदीहरूले पावललाई अझ धरैे गन
िनहूमँा तपाईंलाई भो ल महासभामा पावललाई ल्याई माग्ने िनणर्य गरेका छन।् 21तर
ितनीहरूलाई िव ास नगन ुर्होस।् त्यहाँ चालीस जना भन्दा धरैे मािनसहरू लकेुर
पावललाई मानर् बसकेाछन।् ितनीहरूले उनलाई नमारे सम्म न िपउन,े न खाने कसम
खाएका छन!् अिहले ितनीहरू तपाईंको सहमितको िन म्त प खर्रहकेा छन।्”

22 सनेापितले त्यस जवान मािनसलाई यसो भनरे पठाईिदए। “कसलैाई पिन
ितमीले यसो भन,े भनरे नभन्न।ु”

पावललाई िसज रया पठाईयो
23 त्यसपिछ सनेाप लले दइु सनै्य अिधकारीहरूलाई डाके। अिन भन,े

“िसज रया जानको िन म्त 200 िसपाहीहरू 70 घोड सवार र 200 भालाधारी
िसपाहीहरू तयार पार। ितनीहरू राती 9 बजे िहडन तयार हुन ु पछर्। 24 केही
घोडाहरू पावलको लािग पिन ल्याऊ तािक पावललाई राज्यपाल फे लक्सकहाँ
सरुिक्षत पयुार्उन सिकन्छ।” 25 सनेापितले यस्तो एउटा िच ी पिन उनलाई लखे:े

26 क्लौिडयस लायिसअसबाट,
महामिहम राज्यपाल फे लक्सलाई,
नमस्कार:

27 यहूदीहरूले यो मािनसलाई प े का िथए अिन मान योजना ग ररहकेा
िथए। मलैे चाल पाँए िक उनी एक रोमी नाग रक रहछेन।् यसकारण म मरेा
िसपाहीहरूसगं गएँ अिन उनलाई बचाएँ। 28 म जान्न चाहन्थें िक ितनीहरूले
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उनलाई िकन दोष लगाइरहकेा छन।् यसलैे मलै े ितनीहरूका महासभामा उनलाई
पयुार्एँ। 29 मलैे थाहा पाएँ िक ितनीहरूकै वस्थाको हरूको सम्बन्धमा
ितनलाई दोषी ठ ाइएको रहछे। तर ती िवषयहरूमा ितनलाई जले पठाउन ु तथा
मतृ्य ु दण्ड िदन ु कुनै पिन योग्य ठह रंदनै। 30 मलाई सनुाईयो िक कितपय
यहूदीहरूले उनलाई मान षडयन् ग ररहकेा िथए। यसलैे मलै े उनलाई तपाईंकहाँ
तरुन्तै पठाएँ। यहूदीहरू जसले ितनलाई दोष्याउदँछैन ् तपाईं अिघ उनको
िवषयमा यहूदीहरूसगं भएको दोष दखेाउन पिन लगाएको छु।

31 िसपाहीहरूले ितनीहरूलाई भनकेा कुराहरू गरे। िसपाहीहरूले पावललाई
लएर ए न्टप्याि स शहरमा राित नै लग।े 32 अक िदन घोडसवार पावलसगं

िसज रयागए। तर अन्य िसपाहीहरू र भालाधारीहरू यरूशलमे सनै्य-भवन ितरै
फकर आए। 33घोडसवार िसपाहीहरू िसज रयािभ पसेअिन राज्यपाललाई िच ी
िदए। त्यसपिछ उनीकहाँ पावललाई समु्प।े

34 राज्यपालले िच ी पढे पावललाई सोध,े “ितमी कुन दशेका हौं?”
राज्यपालले पावल िस लिसयाका हुन भनरे जान।े 35 राज्यपालकले भन,े
“ितमीलाई दोष्याउनहेरू यहाँ आउँदा म ित ो म ु ा लनछुे।” अिन त्यसपिछ उनले
पावललाई हरेोदको राजमहलमा सरुिक्षत रा आदशे िदए।

24
यहूदीहरूले पावललाई दोष लगाए

1 पाँचिदन पिछ हनािनया िसज रया गए। उनी धान पजूाहारी िथए। उनले
कितपय बढुा यहूदी अगवुाहरू र तत ुर्ल्लस नाउकँा वकीललाई आफ्नो साथमा
ल्याए। ितनीहरू राज्यपालकको साम ु पावलको िवरु म ु ा उठाउन िसज रया गए।
2 पावललाई सभामा डािकयो अिन तत ुर्ल्लसले उनको िवरु यसो भन्दै म ु ा पशे गनर्
थाल,े

“महामिहम फे लक्स, तपाईंले गदार् नै हा ा मािनसहरूले शा न्त उपभोग
ग ररहकेा छन ् अिन तपाईंकै दरू-दिशर्ताले हा ो दशेमा हुन पन सधुारहरू भए।
3 हामी ती कुराहरूका लािग तपाईंलाई त्यके ठाउँमा र हरेक त रकाले धन्यवाद
कट गछ । 4 तर म तपाईंको धरैे समय न गनर् चाहिँदन। यसथर् म केही शब्दमा

तपाई अिघ मु ा पशे गनछु। दया गरी, धयैर् धारण ग रिदन ु होला। 5 यो मािनस
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एक समस्या ल्याउने मािनस हो र यसले जताततै ससंारभ र यहूदीहरू माझ दङ्गा
मचाँउछ। यो नासरीदलका नतेा हो। 6-8यसले म न्दर अपिव बनाउन खोिजरहकेो
िथयो तर हामीले यसलाई रोक्यौ। जब तपाईंले यस मािनसलाई जाँच गन ुर् हुनछे
हामीले उमािथ लाएको सबै दोषहरू सत्य हुन भन ् आफै बझु्न ु हुनछे।” 9 अन्य
यहूदीहरू सहमत भए अिन भन,े “यी कूराहरू साँिच नै सत्य हुन।्”

पावल फे लक्सको अगाडी
10 राज्यपालकले पावललाई बोल्ने सकेंत गन ुर्भयो। यसकारण पावलले

राज्यपाललाई जवाफ िदए, “राज्यपाल फे लक्स, म जान्दछु िक तपाईं धरैे
समयदे ख यस रा को न्यायकतार् हुनहुुन्छ। यसथर् म आफ्नो बचाउ पक्ष पशे गनर्
पाउदँा खशुी छु। 11 म यरूशलमेमा आराधाना गनर्लाई बा िदन अिघ मा गएँ।
तपाईं आफै यो सत्य हो भनरे जाँच्न सक्न ु हुन्छ। 12 यी यहूदीहरू जसले मलाई
दोष लगाए उनीहरूले मलाई म न्दरमा कससैगं बोलकेो भटेेनन।् मलैे कतै सभाघर
म न्दरमा अथवा यो शहरको अन्य कतै समस्या खडा गनर् भीड जम्मा गरेको
छैन। 13 ती यहूदीहरूले मरेो िवरु मा अिहले जे दोषारोपण गरे त्यसको माण िदन
स ै नन।्

14 “तर म तपाईंलाई भन्दछुैः म हा ा िपता पखुार्हरूका परमे रलाई यशेकूा
चलेाले जस्तै आराधना गदर्छु। यहूदीहरू भन्छन य्शेकूो मागर् गल्ती हो। तर मोशाको

वस्थाहरूमा बताएको त्यके कुरो अिन अगमव ाहरूले िकताबमा लखेकेाहरू
म िव ास गछुर्। 15 म परमे रमा त्यही आशा गछुर् जो यी यहूदीहरू गछर्न ् िक
धम अिन अधम मतृ्यबुाट बौरी उठ्नछे । 16 यही कारणले म सधैं परमे र अिन
मािनसहरूको अिघ त्यही गन यास गछुर् जनु मरेो िव ासमा सही हुन्छ।

17-18 “म धरैे वषर्दे ख यरूशलमेबाट टाढा रहकेो िथएँ। म त्यहाँ मरेा
मािनसहरूका िन म्त केही दानको उपहारहरू लएर ब ल चढाउन ु फकको िथएँ।
जित बलेा ितनीहरूले मलाई म न्दरमा भटेे मलैे श ु करण िविध िस ाएको िथएँ। मलैे
मरेो व रप र कुनै भीड जम्मा गरेको िथइन ्न त त्यहाँ मलै े कुनै कारको अशा न्त
नै सिृ गरेको िथएँ। 19 तर कितपय एिशयाबाट आएका यहूदीहरू त्यहाँ िथए। यिद
ितनीहरूसगं साँच्चै मरेो िवरोधमा केही गवाही भए त्यो माण गनर् ितनीहरू यहीं हुन
पन 20अथवा यहूदीहरूलाई जो यहाँ छन स्ोध्न ुहोस य्िद ितनीहरूले मरेो िवरु केही
गल्तीहरू पाएका छन ् िक जित वलेा म यरूशलमेमा यहूदीहरूको एक महासभामा
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िथएँ। 21मलैे खाली ितनीहरूको समक्ष एउटै कुरोको घोषणा गरेको िथएँ ‘आज मरेो
न्याय ग रदछै िकनभने मािनहरू मतृ्यबुाट जाग्नछेन ्भनरे म िव ास गदर्छु।’ ”

22 फे लक्सले यशेमूागर् िवषयमा धरैे कुराहरू जान्दथ।े उनले म ु ा स्थिगत गरे
अिन भन,े “जब सनेापित, लायिसअस यहाँ आउँछन ् म यी कुराहरूको िवषयमा
िनणर्य गनछु।” 23 फे लक्सले सनै्य अिधकारीलाई पावललाई सरुक्षामा रा भन।े
तर ितनले सनै्य अिधकारीलाई भने िक पावललाई केही स्वतन् िदन ु अिन उनको
आश्यकता परुा गनर् उनको साथीहरूलाई वाधा निदन।ु

पावल फे लक्स र उहाँको प ीसगं बोल्दछन।्
24 केही िदन पिछ फेलक्स आफ्नी यहूदी प ीसगं आए। उनको नाउँ िूसल्ला

िथयो। फे लक्सले पावललाई ल्याउन ु भनरे आज्ञा िदए। फे लक्सले ी यशेमूा
िव ास ित पावलले भनकेो कुराहरू सनु।े 25 तर फे लक्स डराए जब पावलले
धािमर्क जीवन, आत्मा सयंम र भिवष्यमा हुने न्यायको िवषयमा भन।े फे लक्सले
भन,े “अिहले जाऊ। जब मसगं समय हुन्छ म ितमीलाई फे र बोलाउने छु।”
26 तर फे लक्सको पावलसगं बात गन अक कारण िथयो। फ लक्सले पावलबाट
घसु पाउने आशा गरेका िथए। यसथर् उनले पावललाई बारम्बार बोलाएर कुराकानी
गथ।

27 तर दईु वषर् पिछ पोिसर्अस फेस्तस राज्यपाल भए। फे लक्स अब
राज्यपाल रहनेन।् तर फे लक्सले पावललाई कैदी नै बनाएर राख।े िकनभने उनले
यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े

25
पावलले स ाट िसजरलाई भटे्न चाहन्थे

1 फेस्तस राज्यपाल भए, अिन ितन िदन पिछ उनी िसज रयाबाट यरूशलमे
गए। 2 मखु्य पजूाहारीहरू र अित मखु्य यहूदी अगवुाहरूले पावलको िवरु
ितनीहरूको मु ा पशे गरे। 3 ितनीहरूले फेस्तसलाई ितनीहरूको लािग सहायता
ग रिदने िवन्ती गरे, यहूदीहरू फेस्तसबाट के चाहन्थे भने पावललाई यरूशलमे
पठाइयोस।् ितनीहरूले बाटैमा पावललाई मान षडयन् गरेका िथए। 4 तर फेस्तसले
जवाफ िदए, “हुदँनै! पावललाई िसज रयामा रा खनछे। म स्वयं पिन िसज रया
चाँडै जान्छु। 5 ितमीहरूका अगवुाहरू पिन मसगं जान ु पछर्। यिद उसले केही गल्ती
साँ च्चनै गरेका भए ितनीहरूले िसज रयामा पावललाई आरोप लगाउन सक्छन।्”
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6 फेस्तस यरूशलमेमा आठ-दश िदन भन्दा धरैे बसनेन।् त्यसपिछ उनी िसज रया
फकर गए। अक िदन फेस्तसले िसपाहीहरूलाई पावललाई उहाँकहाँ ल्याउन ु
अ ाए। फेस्तस न्याय-आसनमा बस।े 7 पावल न्यायालायमा आए। यरूशलमेबाट
आएका यहूदीहरू उनको व रप र उिभए। यहूदीहरूले पावलको िवरोधमा िनकै
दोष दखेाई धरैे अिन गम्भीर आरोपहरू ल्याए। तर ितनीहरूले त्यसको माण िदन
सकेनन।् 8 तब पावलले आफ्नो बचाऊ पक्षमा भन,े “मलैे यहूदीहरूको काननु,
म न्दर अथवा िसजरको िवरु कुनै काम गरेको छैन।”

9 तर फेस्तस यहूदीहरूलाई खशुी पानर् चाहन्थ।े यसलैे उसले पावललाई सोध,े
“के ितमीमािथ लगाइएको यी आरोपहरूमा मरेो अिघ न्याय पाउन यरूशलमे जान
चाहान्छौ?”

10 पावलले भन,े “म अिहले िसजरको न्यायालय अिघ उिभएकोछु, अिन यस
ठाउँमा मलैे न्याय पाउन ु पछर्। मलैे यहूदीहरूका िवरू केही गल्ती काम गरेको
छैनः यो सत्य तपाईं रा री जान्न ु हुन्छ। 11 यिद म कुनै अपराधको दोषी छु भने
अिन मलाई मतृ्य ु दण्ड भोगाँउछ भने म मतृ्य ु दण्डदे ख भाग्ने यास गन छैन। तर
ममािथ लगाईएका आरोपहरू आधारहीन िन स्कए तब कुनै पिन मािनसले मलाई
यी यहूदीहरूलाई स ु म्पन स ै न। म चाहन्छु मरेो म ु ा िसजरले सनुी िदउन।्”

12 फेस्तसले आफ्ना महासभासगं परामर्श गरे। त्यसपिछ उनले भन,े “ितमी
िसजरलाई उजरु गर। यसथर् ितमी िसजरकहाँ जाऊ।”

पावल हरेोद अि पा समक्ष
13 केही िदनपिछ राजा अि पा र विणर्स फेस्तसलाई भटे्न िसज रया आए।

14 ितनीहरू त्यहाँ धरैे िदन बस।े फेस्तसले राजालाई पावलको मु ाबारे बताए अिन
भन,े “यहाँ एकजना मािनस छ जसलाई फे लक्सले कैदमा राखी छोडकेो छ।
15 जब म यरूशलमे गएँ त्यहाँका मखु्य पजूाहारीहरू र बढुा यहूदी अगवुाहरूले
उनको िवरु म ु ा हालकेाछन।् यी यहूदीहरू मबाट उसलाई मतृ्यदुण्ड िदलाउन
चाहन्छ्न।् 16 तर मलैे ितनीहरूलाई भन,े ‘जब केही दण्डनीय अपराध गरेको
िवरु मा आरोप लगाईन्छ, रोमीहरूकोमा त्यो रीित छैन िक त्यस मािनसलाई
अिभयो ाहरूकहाँ समु्पन।े थम उसलाई दोषारोपण गन मािनसहरूसगँ मखुा-मखु
गराउन ु पछर्, अिन उसले ती दोषारोपनहरूको िवरु स्वयं बचाऊ गन मौका पाउन ु
पछर्।’
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17 “यसथर् ती यहूदीहरू मसगं आए। अिन मलैे समय न ग रन।ँ अक िदन म
न्याय-आसनमा बसें अिन त्यस मािनसलाई यहाँ ल्याउने आदशे िदएँ। 18 यहूदीहरू
उठे अिन आरोप लगाए। तर यहूदीहरूले कुनै नरा ो अपराधको लागी दोषाएनन ्
जनु आशा गरेको िथएँ। 19जनु कुरा ितनीहरूले भने त्यो आरोप खाली ितनीहरूको
आफ्नै धमर्को िवषय मािथ मतभदे र यशे ूनाउँ भएको मािनसको िवषयमा मा िथयो।
यशे ू मरे तर पावल भन्दछ ऊ अझै पिन िजउँदो छन।् 20 म यस िवषयमा धरैे कुरा
जा न्दन, यसकैारण मलैे हरू ग रन।ँ तर मलैे पावललाई भन,े ‘के ितमी यरूशलमे
जान्छौ, यी कुराहरूमा त्यहाँ न्याय गराउन?’ 21 तर पावललाई िसज रयामा नै
रा खयो कारण उिन िसजरबाट िनणर्य चाहन्थ।े यसलैे मलै े आदशे िदएँ िक म जब
सम्म पावललाई िसजरकहाँ पठाउन स न उसलाई त्यहीं रा ।ु”

22 अि पाले फेस्तसलाई भन,े “म त्यो मािनसको कुरा सनु्न चाहन्छु।”
फेस्तसले भन,े “भो ल तपाईंले सनु्न सक्न ु हुन्छ।”
23अक िदन आि पा र विणर्स िनकै गवर्कासाथ आए। ितनीहरू न्यायालयिभ

सनेापितहरू र शहरका मखु मािनसहरू लएर पस।े अि पा र विणर्स,
सनै्य अिधकारी, िसज रयाका मखु मािनसहरू न्याय-कक्षमा गए। फेस्तसले
िसपाहीहरूलाई पावललाई िभ ल्याउन ु भनरे हुकूम गरे।

24 फेस्तसले भन,े “राजा अि पा र ितमीहरू सबजैना हामीसगं भलेा भएका
छौ, यस मािनसलाई हरे। यहाँ भएका सबजैना यहूदीहरू र यरूशलमेमा भएका
यहूदीहरूले यस मािनसको िवरु गनुासो पोखकेा छन ् र कराए िक उसको बाँच्ने
अिधकार छैन। 25 जब मलैे जाँिचरहकेो िथएँ उसले केही यस्तो भलू गरेको मलैे
पाइन तािक उसलाई मतृ्य ु दण्ड िदइयोस।् अिन आफैं ले िसजरकहाँ अपील गरे।
यसकैारण ियनलाई मलैे रोम पठाउने िनणर्य गरें। 26 तर मलैे उनको िवषयमा
िसजरलाई के ले े कुनै िन त आधार पाइन। यसकारण उनलाई मलैे तपाईंहरू
सबकैो समक्ष उभ्याएँ। म आशा न्वत छु िक तपाईंहरूको प ात तपाईंहरूले
सझुावहरू मलाई िदनहुुनछे तािक म िसजरलाई केही ले सक्छु। 27 उसको
िवरोधमा दोषहरू नऔंल्याई केही कैदीहरू िसजरकहाँ पठाउन ु मखूर्ता हो भन्ने म
िव ास गछुर्।”

26
पावल राजा अि पा समक्ष
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1 अि पाले पावललाई भन,े “ितमी आफ्नो सरुक्षाको लािग बोल्न सक्नछेौ।”
यसथर् पावलले आफ्नो हात उठाए अिन यसो भन्दै बोल्न थाल।े 2 “राजा अि पा,
तपाईंहरू अिघ उिभन पाउन ु मरेो भाग्य हो, यहूदीहरूले ममािथ थोपरेको दोषहरूको
म जम्मै उ र िदनछुे। 3 म अत्यन्तै खशुी छु िक म तपाईंहरूको सामनु्ने बोल्न
योग्यको छु िकनभने तपाईंहरू यहूदी रीितहरू र हरू जनु िवषयमा ितनीहरूले
तकर् गछर्न ्सो जान्न ु हुन्छ। कृपाया धयैर्साथ मरेो कुरा सिुनिदन ु होस।्

4 “सबै यहूदीहरूले मरेो सम्पणूर् जीवनको िवषयमा जान्दछन।् मरेो दशेमा अिन
यरूशलमेमा पिन मरेो जीवन शलैीको िवषयमा ितनीहरू जान्दछन।् 5यी यहूदीहरूले
धरैे समयदे ख मलाई िचन्छन।् यिद ितनीहरूले इच्छा गरे मलाई एक असल
फ रसी मान्न सक्छन।् अिन फ रसीहरूले यहूदी धमर्को वस्थाहरू अन्य कुनै
यहूदी समदुायले भन्दा अझ क र कारले मान्दछन। 6 परमे रले हा ा िपता-
पखुार्हरूलाई िदनभुएको ितज्ञाको भरोसामा म यस परीक्षामा अिहले खडा छु। 7यो
ितज्ञा ा गन आशामा हा ा बा जाितहरू िनमग्न रात-िदन परमे रको आराधना

ग ररहकेा छन।् हे राजान,् यही आशाको िन म्त म यी यहूदीहरू ारा दोिषएको हु।ँ
8 तपाईंहरूलाई परमे रले मरेको मािनसहरू बौराउँन ु हुन्छ भन्ने कुरा हण गनर्
िकन अप्ठेरो परेको?

9 “जब म फ रसी िथएँ, मलैे यस्तो पिन सोचे िक नासरतका यशेकूो नाउँ िवरु
धरैे कुराहरू मलैे गन ुर्पछर्। 10 अिन यरूशलमेमा मलैे िव ासीहरूका िवरु धरैे
कामहरू गरें। मखु्य पजूाहारीहरूले ती िव ासीहरूलाई जलेमा थनु्ने अिधकार
िदएका िथए। जब यशेकूा िव ासीहरू मा रए मलैे यो रा ो कुरा भयो भनरे
सहमत िदएँ। 11 जम्मै सभाघरहरूमा मलैे ितनीहरूलाई धरैे पल्ट यशेकूो िवषयमा
जबरजस्ती नरा ो कुरो भनाएर दण्ड िदएँ। म यित ोिधत िथएँ िक म िवदशेका
शहरहरूमा पिन ितनीहरूको खदेो लाउन ु गएँ।

पावलले यशेलूाई दखेकेो कुरा भन्दछ
12 “एक समयमा, मखु्य पजूाहारीहरूले मलाई दमीशक शहर जाने अनमुित

अिन अिधकार िदए। 13 हे राजन! दमीशक जाने बाटोमा मलैे एउटा ज्योित
आकाशबाट आइरहकेो दखेें। यो मध्यान्हको समय िथयो। त्यसको काश सयूर्को
भन्दा ज्यादा िच म्कलो िथयो। त्यो काश म र मसगं जाने मािनसहरूका व रप र
च म्कयो। 14 हामी सबै जना भइँूमा ल ौ। त्यसपिछ मलैे यहूदी भाषामा एक



26:15 lxxix े रत 26:23

आवाज सनुें। त्यो आवाजले मलाई भन्यो, ‘शावल, शावल िकन मलाई सताइरहकेा
छौ? ितमी मसगं लडरे केवल आफैलाई चोट पयुार्इरहकेा छौ।’

15 “मलैे भन,े ‘ितमी को हौ भ?ु’
“ भलुे भन्नभुयो, ‘म यशे ू हु।ँ म त्यही हु ँ जसलाई ितमी सताइरहछेौ। 16 उठ

अिन उभ! मलैे ितमीलाई मरेो सवेक चनुकेो छु। ितमी मरेो गवाही भएर
मािनसहरूलाई मरेो िवषयमा ितमीले के दखे्यौ अिन मलैे के कट गछुर् सबै
बातउनछेौ। यसकैारण म आज ितमीकहाँ आएँ। 17 म ित ो आफ्नै मािनसहरूलाई
ितमी माथी घात पानर् िदने छैन। अिन म ितमीलाई गरै-यहूदीहरूबाट पिन जोगाउने
छु। म ितमीलाई ती मािनसहरू कहाँ पठाउँदछुै। 18 ितमीले मािनसहरूलाई सत्य
दखेाउनछेौ। मािनसहरू अनँ्ध्यारोबाट उज्यालोमा फकर् नछेन,् ब द्लनछेन ् अिन
शतैानको श बाट परमे रमा ढ ल्कनछे। त्यसपिछ ितनीहरूको पापहरू क्षमा
ग रनछे अिन मरेो िव ासले जो मािनसहरू पिव पा रएकोछन ् ितनीहरूसगँ एक
बनाइनछे।’ ”

पावलले आफ्नो कायर्को िवषयमा भन्छन ्
19 पावल लगातार बो लरहःे “राजा अि पा, स्वगर्बाट यो दशर्न मलैे पाए पिछ

यसलाई पालन गनर् मलै े अ ीकार ग रन। 20 मलैे मािनसहरूलाई आफ्ना हृदय
र जीवन शलैी प रवतर्न गर भन्न थाल।े उनीहरूलाई परमे र ित फकर् र यस्तो
कायर् गर जस ारा ितमीहरूको हृदय अिन जीवन शलैी वास्तवमा प रवतर्न भएको
चाल पाईनछे भनें यी कुरा सवर् थम मलैे दमीशकमा भनें। त्यसपिछ म यरूशलमे
गएँ अिन यहूदीयाको त्यके ठाउँमा गएर यी कुरा भनें। म यी कुराहरू भन्न गरै-
यहूदीहरूकोमा पिन गएँ।

21 “यही कारणले यहूदीहरूले म म न्दरमा भएको समय प े अिन मलाई मानर्
चे ा गरे। 22 आज सम्म पिन मलैे परमे रको सहायता पाइरहकेोछु अिन यसथर् म
यहाँ उिभरहकेो छु अिन जे दखेे भिनरहकेो छु। तर मलैे नयाँ कुरा भिनरहकेो छैन।
मोशा र अगमव ाहरूले जे हुन्छ भनकेा छन ्म त्यही भिनरहकेो छु। 23 ितनीहरूले
भने िक ी मनछ र मतृ्यबुाट बौरी उठने थम मानिस उही हुनछे। मोशा र
अगमव ाहरूले भनकेा िथए िक ी ले यहूदी र गरै-यहूदीहरूमा काश ल्याउने
छ।”

पावलले अि पालाई मनाउन खोज्यो
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24 पावलले आफ्नो बचाऊको लािग ती कुराहरू भिनरहकेो बलेा, फेस्तस
िचच्यायो, “पावल ितमी पागल हौ। ित ो अिधक िब ाले ितमीलाई पागल
बनायो।”

25 पावलले भन,े “महामिहम फेस्तस, म पागल होइन। जे कुराहरू मलैे भने ती
सत्य हुन।् मरेो शब्दहरू गम्भीर छन।् 26 राजा अि पाले यी कुराहरूको िवषयमा
जान्न ु हुन्छ। म उहाँसगँ स्वतन् रूपमा कुरा गनर् सक्छु। म िन त छु िक उहाँ
कुनै पिन कुरामा अप रिचत हुनहुुन्न। िकभने यी कुराहरू कुनै ग ु ी जग्गामा घटेन।
27 राजा अि पा! के तपाईं अगमव ाहरूले लखेकेो कुरामा िव ास गन ुर् हुन्छ?
म जान्दछु तपाईं िन ास गन ुर् हुन्छ।”

28 राजा अि पाले पावललाई भन,े “के ितमी मलाई यित सहजै ी यन बनाउन
सक्छौ?”

29 पावलले भन,े “यो सिजलो अथवा अप्ठेरो मरेो िन म्त मखु्य होइन। म
परमे रिसत ाथर्ना गदर्छु िक तपाईं मा िकन, मलाई बाँिधएको साङ्लो बाहके
आजका जम्मै मरेा ोताहरू म जस्तै हुनछेन।्”

30 राजा अि पा, राज्यपाल फेस्तस, विणर्स अिन ितनीहरूसगँै बिसरहकेा
अन्य मािनसहरू सबै जराक-जरुूक्क उठे। 31 सभाघर छाडरे गए अिन आपसमा
यसो भन्दै बात गनर् लाग,े “यो मािनसलाई मान ुर् हुदँनै, जलेमा पिन रा ु हुदँनै,
साँिच नै उसले त्यस्तो नरा ो काम गरेको छैन जसमा िक उसलाई मतृ्य ु दण्ड
अथवा कारावास होस।्” 32अिन अि पाले फेस्तसलाई भन,े “यिद यस मािनसले
िसजरलाई अपील नगरेको भए ऊ छोिडन सक्थ्यो।”

27
पावल समु या ा ारा रोम

1 यो िन य ग रएको िथयो िक हामी समनु् या ाबाट इटाली जाँदथै्यौं। एक
सनै्य अिधकारी जु लयसले पावल र अन्य केही कैदीहरूलाई पहरा िदइरहकेा िथए।
जु लयस स ाटको पल्टनका िथए। 2 हामी ए िम टयमबाट आएको एिशयाको
िविभन्न ठाउँ हुदँ ै जाने जहाजमा च ौं जनु जान ुतयार िथयो। हामीसगँ अ रस्ताखर्स
िथए। ितनी म्यािसडोिनयामा िथस्सलोिनकाका एक नाग रक िथए।

3अक िदन हामी सायडन शहर आई पगु्यौं। जु लयसले पावललाई भ वहार
गरे। उनले पावललाई आफ्नो साथीहरूसगं भटे्न जान िदए, तािक ितनीहरूले
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पावलको आवश्यकतालाई ध्यान िदउन।् 4 हामीले सायडन शहर छो ौं अिन
साइ स टापकूो छेऊ लागरे गयौं िकनभने बतास हा ो िवपरीत बहदँै िथयो। 5हामीले
िस लिसया र प्या म्फ लया तट हुदँै सम ु पार गरयौं। त्यसपिछ हामी लाइिसयामा
माइरा आईपगु्यौ। 6 माइरामा त्यस सनै्य अिधकारीले अलकेजाण्ड रयाको जहाज
पाए जनु इटाली गइरहकेो िथयो। यसकारण उसले हामीलाई यस जहाजमा
रा खिदए।

7 हामी समनु् या ा गरेर धरैे िदनसम्म िबस्तारै िहडंी र ौं िकनभने बतास हा ो
मागर्को िवरु च लरहकेो िथयो अिन ाइडस ्भन्ने ठाउँमा खबु क ठन साथ पगु्यौं।
त्यस कारले हामी धरैे टाढा जान सकेनौ। यसकारण हामी सालमोन छेउ े ट
टापकूो दिक्षण ितर लाग्यौ। 8खबुै क ठन साथ हामी िकनारा भएर गयौं। त्यसपिछ
हामी सरुिक्षत बन्दरगाह भन्ने ठाउँमा आयौं। लिुसया भन्ने शहर त्यहाँ दे ख निजकै
िथयो।

9 तर हामीले िनकै समय न गरेका िथयौं। यो समु या ा गन ुर् भयङकर
डरलाग्दो िथयो िकनभने यहूदीहरूका उपवासको िदन गइसकेको िथयो। यसलैे
पावलले ितनीहरूलाई सावधान गराए र भन,े 10 “हरे मािनसहरू हो, म दखे्छु
हा ो या ा िवपदजनक हुनछे अिन नोक्सान दायी केवल जहाज र सामानको िन म्त
मा होइन हा ो आफ्नो ज्यानको सम्म क्षित हुनछे।”

11 तर जहाजका क ान र मा लकले पावलको कुरामा सहमत िदएनन।् यसलैे
सनेा अिधकारीले पावलले भनकेो माननेन।् बरू उसले मा लक र जहाज क ानले
भनकेो कुरा मान।े 12 अिन सरुिक्षत बन्दरगाहमा शीतकालमा जहाज रा उिचत
जग्गा िथएन। यसलैे धरैे मािनसहरूले जहाज त्यहाँ नरा े िनणर्य लए। मािनसहरूले
फोिनक्स जान सिकने आशा गरे। शीतकालमा जहाज त्यहाँ रोिकन अथवा रहन
सक्थ्यो। फोिनक्स एउटा दिक्षण प म अिन उ र प म प फकको े ट
टापकूो शहर िथयो।

आधँी-तफूान
13 त्यसपिछ, मन्द बतास दिक्षणबाट बहन थाल्यो। जहाजका मािनसहरूले भन,े

“यस्तै बतासको ितक्षा ग ररहकेा िथयौं, ऐले हामीले त्यस्तै पायौं!” यसकारण
ितनीहरूले लङ्गार तान।े जहाजलाई े टको िकनारै िकनार पारेर लग।े 14 तर
त्यितबलेा तजे “उ रपवू ” बतास त्यो टाप ु पार गरेर आयो। 15 त्यस बतासले
जहाजलाई आफ्नौ। िदशाितर लग्यो कारण हामी त्यसको िवपरीत जान सकेनौं।
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यसथर् हामीले जहाजमा आफ्नो िनयन् ण छा ौं औ बतास र छाल प नै जहाज
जान िदयौं।

16 हामी तलितर सानो टाप ू कलौदा गयौ। तब हामीले खबु ख ठनसाथ
जीवनरक्षक डुङ्गा जहाजमा ल्याउन सक्यौं। 17जीवनरक्षक डुङ्गालाई जाहजमा
ल्याए पिछ ितनीहरूले जहाजको व रप र एक साथ रा लाई डोरीले बाँध।े तर
जाहज िसर टसको बलौटे धापमा फ सक्छ भनरे मािनसहरू डराए। यसलैे
ितनीहरूले जहाजलाई बतासले नै उठावओस ्भनरे पाल मनुी झारे।

18 अक िदन, आधँीको झोक्काले जहाजलाई िनकै िहकार्यो, मािनसहरूले
समानहरू जाहजबाट फ्याँके। 19 एकिदन पिछ ितनीहरूले जहाजको यन् हरू पिन
फ्याँकीिदए। 20 धरैे िदनसम्म यस्तो बाक्लो आधँीले गदार् हामीले घाम, ताराहरू
केही पिन दखेनेौं। आधँी एकदमै डरलाग्दो गितमा चल्यो। हामीले बाँच्ने आशा
त्याग्यौं। हामी मन रहछेौ भनरे सोच्यौं।

21धरैेिदन सम्म मािनसहरूले केही खाएनन।् तब एकिदन पावल ितनीहरू समक्ष
उिभए अिन भन,े “मािनसहरू हो, ितमीहरूलाई मलैे े ट छोड्न ु हुदँनै भनकेो िथएँ।
ितमीहरूले मरेो कुरा सनु्न ु पथ्य । तब ितमीहरूले यस्तो कारको दःुख र नोक्सान
खप्न ु पन िथएन। 22 तर अब म भिनरहछुे साहसी हौ। ितमीहरू कोही पिन मन छैनौ!
तर जहाज हराउने छ। 23 िहजो राित परमे रबाट स्वगर्दतू मकहाँ आए। उहाँ उही
परमे र हुनहुुन्छ, जसको म हु ँ र जसलाई म सवेा गछुर्। 24 उहाँले भन्नभुयो,
‘पावल भयभीत न हौ! ितमी िसजर समक्ष उिभनै पछर्। अिन परमे रले ित ो
खाितर ितमीसगं समु या ा गनहरू सबलैाई बचाउन ु हुनछे।’ 25 मािनसहरू हो,
सहास नगमुाऊ! म परमे रमा िव ास गछुर्। उहाँको दतूले मलाई भने जस्तै सबै
हुनछे। 26 तर पिन हामी कुनै एक टापमूा धक्का खानै पछर्।”

27 चौधौ रात सम्ममा पिन हामी एि या समु व रप र बिहरहथे्यौ। जहाज
चालकहरूले कुनै जमीनको छेउितर पगुकेो िवचार गरे। 28 ितनीहरूले डोरीको
टुप्पामा एक ग ु ँ चीज बाँधरे समु मा फा लिदए। त्यसो गदार् ितनीहरूले पानीको
गिहयार्ई 120 फीट पता लगाए। ितनीहरू अझ केही पर सम्म गएर फे र डोरी
समु मा फाल।े यस पल्ट 90 फीट गिहरो पाए। 29 ितनीहरू जाहज च ानसगं
ठोिकन पगु्ला भनरे डराइरहकेा िथए। यसकारण ितनीहरूले लङ्गार फयाँके अिन
तब ितनीहरूले िदनको उज्यालो आओस ्भनी ाथर्ना गरे। 30 कितपय चालकहरू
जहाज छोडरे भाग्न चाहन्थ।े ितनीहरूले जीवन रक्षक डंुङ्गाहरू पानीमा ओ ाल।े
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ितनीहरूले यस्तो भान पारे िक ितनीहरू जहाजको अिध ल्तरबाट अझै लङ्गारहरू
झादछंन।् 31 तर पावलले सनै्य अिधकारी र अन्य िसपाहीहरूलाई भन,े “यिद यी
मािनसहरू जहाजमा बस्दनैन भ्ने तपाईंहरू बाँच्न ुहुनछैेन!” 32तब त्यो जीवनरक्षक
डंुङ्गा पानी िभ ै जावओस ्भनरे िसपाहीहरूले डोरी का टिदए।

33 ातःकाल हुन भन्दा पिहले पावलले मािनसहरूले केही खाउन ्भनी मनाउन
थाल।े उनले भन,े “िबतकेा चौध िदनदे ख ितमीहरू प खर्रहछेौ अिन हे ररहछेौ।
ितमीहरू चौध िदनदे ख भोकै छौ। ितमीहरूले केही खाएका छैनौ। 34अब म िबन्ती
ग ररहछुे केही खाऊ। यो ितमीहरूलाई बाँच्नको लािग आवश्यक हो। ितमीहरू
कसकैो पिन टाउकोको एउटा केश पिन न हुदँनै।” 35 पावलले यसो भिनसके
पिछ, उसले केही रोटी लए र पमे रलाई त्यकेको अघािड धन्यवाद चढाए।
उनले रोटी डु ाहरू पाद खान थाल।े 36 ितनीहरू सबलैे सहास बटुले अिन खान
थाल।े 37 हामी जम्मा दइु सय ा र मािनसहरू जहाजमा िथयौं। 38जित हामीले
चा ौं त्यित नै खायौं। तब ितनीहरूले जहाजबाट ग ु ँ सामानहरु समु मा जहाजलाई
हलङु्गो पानर्लाई फ्याँके।

जहाज न भयो
39 जब उज्यालो भयो जहाज चालकहरूले जमीन दखे।े तर यो कुन जग्गा हो

ितनीहरूलाई थाहा भएन। यिद सम्भव भए ितनीहरूले जहाजलाई िकनारमा लजैान
खोज्थ।े 40 यसथर् ितनीहरूले लङ्गारको डोरी खो लिदए अिन त्यसलाई समु मा
फ्याँकी िदए। तब ितनीहरूले अिघ ल्तरको पाल बतासको लािग उठाए र िकनार
ितर गयो। 41 तर जहाज बालवुाको धापमा पय । जहाजको अिधल्लो भाग त्यहीं
अडिकयो अिन जहाज चल्न सकेन। तर ठूल्ठूला छालहरूले जोडले िहकार्यो अिन
जहाजको पिछल्लो भाग टु ाटु ा पा रिदयो।

42 िसपाहीहरूले कैदीहरूलाई मानर् चाहे तािक ितनीहरू पौ रन ु नपाउन ् अिन
भाग्न नसकुन।् 43 तर सनै्य अिधकारीले पावललाई िजउँदै बचाउन चाहन्थ।े यसलैे
उनले कैदीहरूलाई मान अनमुित िदएनन।् उनले कैदीहरू जसले पौ रन सक्थे पिहले
हाम फाल्न र जमीनमा जाने आदशे िदए। 44 अन्य मािनसहरूले तख्ता अथवा
काठको टु ाहरू योग गरेर जान सक्थ।े यसरी त्यके मािनस जमीनमा पगु।े
कोही मािनसहरू पिन मरेनन।्
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28
माल्टाको टापमूा पावल

1 जब हामी सरुिक्षतसगँ जमीनमा ओ लर्यौं जान्न पायौं िक यो टापलूाई माल्टा
भिनदो रहछे। 2 पानी प ररहकेो िथयो र जाडो िथयो। तर त्यहाँका रैथाने मािनसहरू
हामीरूिसत साथी झैं भए। ितनीहरूले हा ो लािग आगो बा लिदए र हामी सबलैाई
िनम्तो गरे। 3 पावलले दाउराको िझजंाहरू जम्मा गरे अिन आगोमा हा लिदए।
तातोले गदार् एक िवषाल ु साँप बािहर आयो अिन पावलको हातमा डस्यो। 4 त्यहाँ
ब हेरूले पावलको हातमा साँप झु ण्डरहकेो दखे।े ितनीहरूले भन,े “यो मान्छे
हत्यारा हुनै पछर्। ऊ पानीमा मरेन, तर न्यायले उसलाई बाँच्न िदएन।”

5 तर पावलले हात झड्काले अिन साँपलाई आगोमा हा लिदए। पावललाई
अ लकित पिन केही भएन। 6 मािनसहरूले सोंचे िक पावल सिुनन्छ, अथवा हटात
लडरे मछर्। ितनीहरूले िनक्कै बरेसम्म पावललाई हरेे र मछर् िक भनी प खर्रहे तर
त्यस्तो कुनै नरा ो घट्ना घटेन। यसकारण पावल ितको आफ्नो धारणा मािनसहरूले
बद्ली गरे। ितनीहरूले भन,े “उनी परमे र हुन!्”

7 त्यहाँ छेउछाउमा केही जमीन िथयो। त्यहाँ टापकूा एक मखु मािनस
िथए। उनको नाउँ प ब्लयस िथयो। छेवमैा ितनको जग्गा-जमीनहरू िथयो। उनले
हामीहरूलाई आफ्नो घरमा िनम्त्याए, अिन ितनले हामीिसत िश वाहर गरे।
उनको घरमा हामी तीन िदन सम्म बस्यौं। 8 प ब्लयसको बाब ु िबमार िथए। उनी
ज्वरो र रगत मासीले थलो परेका िथए। तर पावल उनीकहाँ गए अिन ाथर्ना गरे।
ाथर्ना पिछ उनले आफ्नो हातहरू उनीमािथ राखीिदए र िनको पारे। 9 यस्तो घटना

पिछ त्यस टापकूा सबै िबमारीहरू पावलकहाँ आए। पावलले ितनीहरूलाई पिन
िनको पा रिदए।

10-11 त्यस टापकूा मािनसहरूले हामीलाई धरैे सम्मान गरे। हामी त्यहाँ तीन
महीना सम्म बस्यौं। जब हामी िहडं्न तयार भयौं तब त्यहाँका मािनसहरूले
हामीलाई चािहने साम ीहरू िदए।

पावल रोम जाँदछ
हामी अलके्जे न् याबाट जहाजमा च ौं। जहाज ठण्डा महीनाको बलेा

माल्टामा रहकेो िथयो। जहाजको अिग ल्तर जमल्याहा दवेताहरूको िचन्ह िथयो।
12 हामी िसराक्यसु शहरमा पगु्यौं। त्यहाँ हामी तीन िदनसम्म बस्यौं अिन तब
गयौं। 13 हामी रेिगयम शहरमा आइपगुयौं। अक िदन दिक्षण-प मबाट बतास
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बहन थाल्यो, यसकारण हामी जान सक्यौं। एक िदनपिछ हामी प टओली शहरमा
आइपगु्यौं। 14 हामीले त्यहाँ केही दाज्य-ूभाइहरू पायौं। ितनीहरूले हामीलाई त्यहाँ
एक ह ा ब अनरुोध गरे। अन्तमा रोम आईपगु्यौ। 15 त्यहाँका िव ासीहरूले
आइपगुकेो थाहा पाए। ितनीहरू हामीलाई भटे्न अ प्पयस बजार र तीन-धमर्शाला
भन्ने ठाउँमा आए। जब पावलले ितनीहरूलाई दखेे परमे रलाई धन्यवाद िदए अिन
उिन सहासी भए।

पावल रोममा
16 त्यसपिछ हामी रोम गयौं। पावललाई रोममा एक्लै ब िदइयो। तर उनको

सरुक्षाको िन म्त एकजना सनेा बस।े
17 तीन िदन पिछ पावलले त्यहाँका मखु्य-मखु्य यहूदीहरू बोलाई पठाए। जब

ितनीहरू एक साथ आए, पावलले भन,े “मरेा यहूदी दाज्य-ूभाइहरू! मलैे हा ो
मािनसहरूको िवरु मा केही गरेको छैन। न त मलैे मरेा पखुार्हरूको रीित- रवाज
िवरु नै केही गरेको छु। तर मलाई यरूशलेममा प ाइयो र रोमीलाई स ु म्पइयो।
18 रोमीहरूले धरैे हरू गरे। तर ितनीहरूले मलाई मतृ्य ु दण्ड िदनलाई कारण
पाएनन।् यसथर् ितनीहरूले मलाई स्वतन् िदन चाह।े 19 तर यहूदीहरूले िवरोध
गरे। अत िसजरको अिघ मरेो जाँच गराउन मलाई रोम पठाइयोस ्भिन मलैे भन्न ु
पय । तर मलैे मरेा आफ्नो मािनसहरूको िवरोधमा केही आपि गन ुर् छैन। 20 यही
कारण म ितमीहरूसगं भटे्न र बोल्न चाहन्छु। म यो साङ्गालाले बाँिधएको छु
िकनभने इ ाएलको आशामा म िव ास गछुर्।”

21 यहूदीहरूले पावललाई उ र िदए, “हामीले ित ो िवषयमा यहूिदयाबाट कुनै
िच ीहरू पाएका छैनौ। न त हा ा कुनै यहूदी दाज्य-ूभाइहरू जो यहूिदयाबाट आए
केही खबरहरू नै ल्याए न ित ो िवषयमा केही खराब भन।े 22 हामी ित ो िवचारहरू
सनु्न चाहन्छौ। हामी जान्दछौ िक यस पन्थको िवषयमा मािनसहरूले चारैितर खराब
भिनरहकेाछन।्”

23 पावल र यहूदीहरूले सभा गन िदन रोज।े त्यस िदन धरैे जना यहूदीहरूले
पावललाई घरमा भटेे। िदनभ र पावल ितनीहरूसगं बात ग ररह।े पावलले
परमे रको राज्यको िवषयमा ितनीहरूलाई ाख्या गरे। पावलले मोशाको वस्था
र अगमव ाहरूले लखेकेा कुराहरूको उपयोग गरेर यशेकूो िवषयमा ितिनहरूलाई
िवशवास गराउन खोज।े 24 कितपयले उनको कुरामा िव ास गरे तर कितपयले
गरेनन।् 25 ितनीहरूमा तकर् भयो। यहूदीहरू जान लागकेा िथए तर पावलले अझ
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ितनीहरूलाई एउटा कुरा भनःे “पिव आत्माले यशयैा अगमव ाको माध्यम ारा
ित ा पखुार्हरुको िवषय सत्य छ भन।े उनले भन,े
26 ‘यो मािनस भए ितर जाऊ र ितनीहरूलाई भनः
ितमीहरू सनु्न त सनु्छौ,

तर ितमीहरू बझु्दनैौ।
ितमीहरू हछे अिन दखे्छौ,

तर ितमीहरू जे दखे्छौ बझु्ने छैनौ!
27 हो, यी मािनसहरूका मन अिहले बन्द छन।्

यी मािनसहरूका कानहरू छन ्तर ितनीहरूले सनु्दनैन,्
अिन यी मािनहरूका आखँाछन ्तर सत्य हनेर् मान्दनैन।्

यस्तो भएकोछ,
यसलैे ितनीहरूले आफ्ना आखँाहरूले दे े छैनन,्
आफ्ना कानहरूले सनु्ने छैनन,्
आफ्ना मनले बझु्ने छैनन,्

यस्तो भएको छ यसलैे ितनीहरू मप फिकर् ने छैनन।्’ यशयैा 6:9-10
28 “म चाहन्छु ितमी यहूदीहरूले जान िक परमे रले गरै-यहूदीहरूका िन म्त

मु पठाउन ु भएको छ। ितनीहरूले सनु्ने छन!” 29 *
30 पावल परूा दइु वषर् आफ्नो भाड़ाको घरमा बस।े उनले सबै मािनसहरूलाई

स्वागत गरे जो उनीसगं भटे्न आए। 31 पावलले परमे रको राज्यको िवषयमा
चार गरे। उनले भ ु यशे ू ी को िवषयमा भन।े उनी एकदम िनभर्य िथए अिन

कसलैे पिन उनलाई बोल्नलाई रोक्न सकेनन।्

* 28:29: 29 मा थिपएको छ: “पावलले
यी कुराहरू भिन सकेपिछ, यहूदीहरू गए र ितनीहरू परस्परमा िनक्कै तकर् -िवतकर् गरे।”
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