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1 রিরত ১:২০

রিরতেদর
কায্য-িববরণ

লেূকর লখা অ য পু ক

১ ১ ি রয় িথয়িফল,
আমার রথম বইিটেত যী য সব কাজ কেরিছেলন ও িশ া িদেয়িছেলন তার িববরণ িছল। ২ আিম যা িলেখিছ, তােত

থেক তাঁর বগােরাহেণর িদন পয িতিন যা কেরিছেলন এবং িশিখেয়িছেলন তার সব িববরণ আেছ। বগােরাহেণর পেূব
যী তাঁর মেনানীত রিরতেদর, পিব র আ ার সাহাে য তােদর িক করণীয় তা জািনেয়িছেলন। ৩ মতৃু্যর পর যী , তাঁর

রিরতেদর কােছ দখােলন য িতিন জীিবত এবং অেনক পরা রমী কায সাধন কের িতিন এর রমাণ িদেলন। মতৃেদর ম য
থেক যী র পনু ােনর পর ৪০ িদেনর মে য রিরতরা যী েক ব বার দেখিছেলন। এই সমেয় যী তাঁেদর ঈ বেরর

রাে যর িবষেয় নানা কথা বেলিছেলন। ৪ আর এক সময় যখন িতিন তাঁেদর সে আহার করিছেলন, তখন আেদশ িদেয়িছেলন,
যন তাঁরা জ শােলম ছেড় না যান। যী বেলিছেলন, “িপতা তামােদর য রিত িত িদেয়েছন, য িবষেয় এর আেগও

আিম তামােদর জািনেয়িছলাম, তামরা সই রিত ত িবষয় পাবার অেপ ায় জ শােলেম থেকা। ৫ কারণ যাহন জেল
বা াইজ করেতন, িক িকছ ু িদেনর মে যই তামরা পিব র আ ায় বা াইিজত হেব।”

যী েক বেগ িনেয় যাওয়া হল
৬ এরপর রিরতরা এক র হেয় যী েক িজে স করেলন, “ রভ,ু এই সময় আপিন িক ই রােয়লেক তাঁেদর রা য িফিরেয়

দেবন?”
৭ িতিন তাঁেদর বলেলন, “িপতা িনেজই কবল সময় ও তািরখ িল িনধারণ কেরন, এসব িবষয় তামরা জানেত পারেব না;

৮ িক যখন পিব র আ া তামােদর কােছ আসেবন, তখন তামরা শি পােব আর তামরা আমার সা ী হেব। লাকেদর
কােছ তামরা আমার কথা বলেব। রথেম তামরা জ শােলেমর লাকেদর কােছ সা ্য দেব, তারপর সম র িযহিূদয়া ও
শমিরয়ায়, এমনিক জগেতর শষ সীমানা পয তামরা আমার কথা বলেব।”

৯ এই কথা বলার পর রিরতেদর চােখর সামেন তাঁেক আকােশ তেুল নওয়া হল। আর এক খানা মঘ তাঁেক তাঁেদর
দিৃ র আডা়ল কের িদল। ১০ যী যখন যাে ন, আর রিরতরা আকােশর িদেক তািকেয় আেছন, িঠক সই সময় সাদা ধবধেব
পাশাক পরা ই যি তাঁেদর পােশ এেস দাঁডা়েলন। ১১ সই ই যি রিরতেদর বলেলন, “ হ গালীেলর লােকরা,
তামরা আকােশর িদেক তািকেয় রেয়ছ কন? এই য যী , যােক তামােদর সামেন থেক বেগ তেুল নওয়া হল, তাঁেক য

ভােব তামরা বেগ যেত দখেল, িঠক সই ভােবই িতিন িফের আসেবন।”

এক নতনু রিরেতর মেনানয়ন
১২ এরপর তাঁরা জতনু পবতমালা থেক নেম জ শােলেম িফের গেলন। জ শােলম থেক পাহাডি়টর দূর ব িছল

এক িব রামবােরর পথ অথাৎ রায় আধ মাইল। ১৩ এরপর রিরতরা শহের রেবশ কের তাঁরা য বািডে়ত থাকেতন, তার
উপেরর তলার কামরায় গেলন। এই রিরতেদর নাম িছল; িপতর, যাহন, যােকাব, আি রয়, িফিলপ, থামা, বথলময়,
মিথ, (আলেফেয়র ছেল) যােকাব, িশেমান, যােক দশভ বলা হত এবং (যােকােবর ছেল) িযহদূা।

১৪ রিরতরা সকেলই একসে সখােন একই উে ে য সবদা রাথনা করিছেলন। তাঁেদর সে িছেলন কেয়কজন
রীেলাক, যী র মা মিরয়ম ও তাঁর ভাইরা।
১৫ ঐ িদন িলেত যখন রী িব বাসীরা একি রত হেয় রাথনা করিছেলন, সখােন রায় ১২০ জন উপি ত িছেলন।

সই সময় িপতর উেঠ দাঁিডে়য় বলেলন, ১৬–১৭ “ভাইরা িযহদূা স েক পিব র আ া দায়েূদর মখু িদেয় য কথা ব পেূবই
বেলিছেলন, শাে রর সই কথা পণূ হওয়ার রেয়াজন িছল। িযহদূাই সই যি য যী র র ারকারীেদর পিরচালনা
িদেয়িছল। িযহদূা িছল আমােদরই একজন, য আমােদর পিরচয্যা কােজর সহভাগীও িছল।”

১৮ (এই লাক তার এই অ যায় কােজর বারা অথ রাজগার কের তাই িদেয় এক টকুেরা জিম িকেনিছল; িক স মাথাটা
নীচু কের মািটেত পডল়, আর তার পট ফেট ভতেরর নাডী়-ভুঁিড় সব বিরেয় পডল়। ১৯ যারা জ শােলেম বাস কের, তারা
সকেলই একথা জােন। তাই সই জিমিটেক তােদর ভাষায় বেল হকলদামা, যার অথ, “রে র ভিূম।”)

২০ বা িবক, “গীতসংিহতায় লখা আেছ:
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‘তার গহৃ যন পির য হয়;
কউ যন তার মে য বাস না কের।’ *

আরও লখা আেছ:
‘আর অ য কউ তার ান দখল ক ক।’ †

২১–২২ “তাই যাহন যখন বা াইজ করেত কেরন, সই সময় থেক রভু যী র বগােরাহেণর সময় পয যতিদন
রভু যী আমােদর সে িছেলন, সই িদন িলেত যাঁরা সব সময় আমােদর সে থাকেতন, তাঁেদর মে য একজনেক আমােদর

মেনানীত করা রেয়াজন। িযিন আমােদর দেল যাগদান করেবন, তাঁেক অব যই আমােদর সে যী র পনু ােনর সা ী
হেত হেব।”

২৩ তখন রিরতরা জন লাকেক উপি ত করেলন, যােষফ, যােক বাশ বা বেল ডােক, যার অপর নাম যু , আর
ম িথয়েক। ২৪–২৫ এরপর তাঁরা রাথনা সহকাের বলেলন, “ রভ,ু তিুম সকেলর অ ঃকরণ জান। এই জেনর মে য কােক
তিুম মেনানীত কেরছ তা আমােদর দিখেয় দাও। িযহদূা তার িনেজর জায়গায় যাবার জ য রিরত েপ এই সবার কাজ

যাগ কের গেছ। তার জায়গায় কােক তিুম মেনানীত কেরছ তা আমােদর দখাও।” ২৬ এরপর তাঁরা ঐ জেনর জ য ঘুঁিট
চালেলন আর ম িথেয়র নাম উঠল। এইভােব িতিন এগােরা জন রিরেতর সে রিরত বেল গ য হেলন।

পিব র আ ার আগমন

২ ১ এরপর প াশ মীর িদনিট এল, সই িদনিটেত রিরতরা সকেল একই জায়গায় সমেবত িছেলন। ২ সই সময় হঠাৎ 
আকাশ থেক ঝােডা় হাওযার শেদর মত রচ একটা শদ শানা গল আর য ঘের তাঁরা বেসিছেলন, সই ঘেরর সব র

তা ছিডে়য় গল। ৩ তাঁরা তাঁেদর সামেন আ েনর িশখার মেতা িকছ ু দখেত পেলন। সই িশখা িল তােদর উপর ছিডে়য়
পডল় ও পথৃক পথৃক ভােব তাঁেদর রে যেকর উপর বসল। ৪ তাঁরা পিব র আ ায় পণূ হেলন আর িভ ভাষায় কথা বলেত
লাগেলন। পিব র আ াই তাঁেদর এইভােব কথা বলার শি িদেলন।

৫ সই সময় রে যক জািতর থেক ধািমক ই দীরা এেস জ শােলেম বাস করিছল। ৬ সই শদ েন ব েলাক সখােন
এেস জেডা় হল। তারা সকেল হতবাক হেয় গল, কারণ রে যেক তােদর িনেজর িনেজর ভাষায় রিরতেদর কথা বলেত
নিছল।

৭ এেত তারা আ য হেয় পর র বলেত লাগল, “ দখ! এই য লাকরা কথা বলেছ, এরা সকেল গালীেলর লাক নয় িক!
৮ তেব আমরা কমন কের ওেদর রে যকেক আমােদর িনেজর িনেজর মাতভৃাষায় কথা বলেত নিছ? ৯ এখােন আমরা যারা
আিছ, আমরা িভ িভ দেশর লাক; পাথীয়, মাদীয়, এলমীয়, িমসপতািময়া, িযহিূদয়া, কা াদিকয়া, প , আিশয়া, ফ িগয়া,
পা ুিলয়া ও িমশর, ১০ কুরীনীর লিুবয়ার কােছ িকছ ু অ েলর লাক, রাম থেক এেসেছ এমন অেনক লাক এবং ই দী বা
ই দী ধেম দীি ত অেনেক। ১১ রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকেলই আমােদর মাতভৃাষায় ঈ বেরর মহাপরা রা কােজর
বণনা এেদর মেুখ েনিছ।”

১২ তারা হতবিু হেয় িব েয়র সে পর র বলাবিল করেত লাগল, “এর অথ িক?” ১৩ িক অ য লােকরা িব েপর
ভ ীেত বলেত লাগল, “ওরা রা ারস পান কের মাতাল হেয়েছ।”

িপতেরর ব য
১৪ তখন িপতর ঐ এগােরা জন রিরেতর সে উেঠ দাঁিডে়য় জার গলায় তাঁেদর উে ে য বলেলন, “ হ আমার ই দী ভাইরা,

আজ জ শােলেম যত লাক বাস কেরন তাঁেদর সকেলর উে ে য বলিছ, আপনােদর এর অথ জানা দরকার। ১৫ আপনারা
যা মেন করেছন তা নয়, এই লােকরা কউ মাতাল নয়, কারণ এখন মা র সকাল ন’টা। ১৬ িক ভাববাদী যােয়ল এিবষেয়ই
বেলেছন,
১৭ ‘ঈ বর বলেছন: শেষর িদন িলেত এরকমই হেব;
শষকােল আিম সকল লােকর উপের আমার আ া ঢেল দব,

তােত তামােদর ছেলেমেয়রা ভাববাণী বলেব,
তামােদর যবুকরা দশন পােব,

আর তামােদর ব ৃ লাকরা ব দখেব।
১৮ যাঁ, আিম আমার সবকেদর,

*১:২০ উ ৃিত গীতসংিহতা ৬৯:২৫.
†১:২০ উ ৃিত গীতসংিহতা ১০৯:৮.
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রী ও পু ষ সকেলর উপের আমার আ া ঢেল দব,
আর তারা ভাববানী বলেব।
১৯ আিম উে আকােশ িব য়কর সব ল ণ দখােবা
ও নীেচ পিৃথবীেত নানা অ ুত িচ ,
র , আ ন ও ধাঁয়ার কু লী দখােবা।
২০ রভরু সই মহান ও মিহমাময় িদন আসার আেগ,
সযূ্য কােলা ও চাঁদ রে র মেতা লাল হেয় যােব।
২১ আর য কউ রভরু নােম ডাকেব, স উ ার পােব।’ ‡

২২ “ হ ই দী ভাইরা, একথা ননু: নাসরতীয় যী র বারা ঈ বর ব অেলৗিকক ও আ য কাজ কের আপনােদর কােছ
রমাণ িদেয়েছন য িতিন সই যি যাঁেক ঈ বর পািঠেয়েছন; আর আপনারা এই ঘটনা িল জােনন। ২৩ যী েক আপনােদর

হােত সঁেপ দওয়া হল, আর আপনারা তাঁেক হ যা করেলন। ম লাকেদর িদেয় আপনারা তাঁেক েশর উপর পেরক
িব করেলন। ঈ বর জানেতন য এসব ঘটেব; আর তাই িছল ঈ বেরর পিরক না, যা িতিন ব পেূবই িন পণ কেরিছেলন।
২৪ যী মতৃু্য য রণা ভাগ করেলন, িক ঈ বর সই িবভীিষকা থেক তাঁেক উ ার করেলন। ঈ বর যী েক মতৃেদর ম য
থেক তেুল আনেলন। মতৃু্য যী েক তার কবেল রাখেত স ম হল না। ২৫ কারণ দায়দূ যী র িবষেয় বেলিছেলন:

‘আিম রভেুক সবসময়ই আমার সামেন দেখিছ;
আমােক ি র রাখেত িতিন আমার ডানিদেক অব ান করেছন।
২৬ এইজ য আমার অ র আনি ত,
আর আমার িজভ উ াস কের।
আমার এই দহও র যাশায় জীিবত থাকেব।
২৭ কারণ তিুম তামার রাণ মতৃু্যেলােক পির যাগ করেব না।
তিুম তামার পিব র যি েক ভয় পেত দেব না।
২৮ তামার সাি ে য আমার জীবন
তিুম আনে ভিরেয় দেব।’ ¶

২৯ “আমার ভাইরা, আমােদর সই রে য় পবূপু ষ দায়েূদর িবষেয় আিম দঢৃ়তার সে বলেত পাির য, িতিন মারা গেছন
ও তাঁেক কবর দওয়া হেয়েছ, আর আজও তাঁর কবর আমােদর মােঝ আেছ। ৩০ িক িতিন একজন ভাববাদী িছেলন এবং
জানেতন ঈ বর শপথ কের এই রিত িত িদেয়িছেলন য, তাঁর বংেশর একজনেক তাঁরই মেতা রাজা কের িসংহাসেন
বসােবন। ৩১ পের িক হেব তা আেগই জানেত পের দায়দূ যী র পনু ােনর িবষেয় বেলিছেলন:
‘তাঁেক মতৃু্যেলােক পির যাগ করা হয় িন
বা তাঁর দহ কবেরর মে য য় রা হয় িন।’
৩২ িক ঈ বর মতৃু্যর পর যী েকই পনু ি ত কেরেছন; আর আমরা সকেল এই ঘটনার সা ী আিছ। আমরা সকেল তাঁেক
দেখিছ। ৩৩ যী েক বেগ তেুল নওয়া হল; এখন যী ঈ বেরর কােছ তাঁর ডানিদেক অব ান করেছন। িপতা যী েক পিব র

আ া িদেয়েছন, িপতা তাঁেক সই পিব র আ া দবার রিত িত িদেয়িছেলন। এখন যী সই পিব র আ ােক ঢেল
িদেলন, তামরা এখন তাই দখছ ও নছ। ৩৪ কারণ দায়দূ বগােরাহন কেরন িন, আর িতিন িনেজ একথা বলেছন,
‘ রভু ঈ বর আমার রভেুক বলেছন;
৩৫ য পয না আিম তামার শ েদর তামার পা রাখার জায়গায় পিরণত কির,
তিুম আমার ডানিদেক বস।’ §

৩৬ “তাই ই রােয়েলর সম পিরবার িনি তভােব জানকু য যােক আপনারা শিব কেরিছেলন, সই যী েকই ঈ বর
রভু ও রী উভয়ই কেরেছন।”

৩৭ লােকরা এই কথা েন খবুই ঃিখত হল। তারা িপতর ও অ যা য রিরতেদর বলল, “ভাইরা, আমরা িক করব?”
৩৮ িপতর তাঁেদর বলেলন, “আপনারা মন-িফরান, আর রে যেক পােপর মার জ য যী রীে র নােম বা াইজ হান,

তাহেল আপনারা দান েপ এই পিব র আ া পােবন। ৩৯ কারণ এই রিত িত আপনােদর জ য, আপনােদর স ানেদর

‡২:২১ উ ৃিত যােয়ল ২:২৮-৩২.
¶২:২৮ উ ৃিত গীতসংিহতা ১৬:৮-১১.
§২:৩৫ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১০:১.
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জ য আর যারা দূের আেছ তােদরও জ য। আমােদর ঈ বর রভু তাঁর িনেজর কােছ যােদর ডেকেছন, এই দান তােদর
সকেলর জ য।”

৪০ িপতর তাঁেদর আেরা অেনক কথা বেল সাবধান কের িদেলন; িতিন তাঁেদর অননুেয়র সেুর বলেলন, “বতমান কােলর ম
লাকেদর থেক িনেজেদর বাঁচান!” ৪১ যাঁরা িপতেরর কথা রহণ করেলন, তাঁরা বাি িনেলন। এর ফেল সিদন কম বশী

িতন হাজার লাক রী িব বাসীবেগর সে যু হেলন।

িব বাসীবেগর সহভাগীতা
৪২ িব বাসীরা রায়ই এক র হেয় মেনােযােগর সে রিরতেদর িশ া রহণ করেতন। িব বাসীবগ িনেজেদর মে য

সব িকছ ু ভাগ কের িনেতন এবং একই সে আহার ও রাথনা করেতন। ৪৩ রিরেতরা অেনক অেলৗিকক ও আ য কাজ
করেত লাগেলন; রে যেকর অ ের ঈ বেরর উে ে য গভীর ভি িছল। ৪৪ িব বাসীরা সকেল একসে থাকেতন এবং
সবিকছ ু িনেজেদর মে য ভাগ কের িনেতন। ৪৫ তাঁরা তাঁেদর াবর অ াবর স ি িবি র কের, যাঁর যমন রেয়াজন সই
অনসুাের ভাগ কের িনেতন। ৪৬ তাঁরা রিতিদন মি র রা েণ িগেয় একি রত হেতন, একই উে য রেণািদত হেয় তাঁরা
সখােন যেতন। তাঁরা তাঁেদর বািডে়ত একসে খাওয়া-দাওয়া করেতন আর ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় আনে র সে খা য
রহণ করেতন। ৪৭ িব বাসীরা ঈ বেরর রশংসা করেতন, আর সকেলই তাঁেদর ভােলাবাসেতন। রিতিদন অেনেক উ ার

লাভ করিছেলন আর যাঁরা উ ার লাভ করিছেলন তােদরেক রভু িব বাসীবেগর সে যু করেত থাকেলন।

খাঁডা় লাকেক িপতর আেরা য করেলন

৩ ১ একিদন িপতর ও যাহন মি ের গেলন, তখন বলা রায় িতনেট। এই সমেয়ই মি ের রাজ রাথনা হত। ২ যখন
তাঁরা মি র রা েন যাি েলন, সখােন একটা লাকেক দখা গল। স জ থেকই খাঁডা়, চলেত পারত না। তার

ব ুরা রিতিদন তােক মি র চ বের বেয় িনেয় আসত আর মি েরর “সু র” নােম য ফটক আেছ সখােন িনেয় িগেয় তােক
বিসেয় রাখত। যারা মি ের ঢকুত, স তােদর কােছ িকছ ু অথ িভ া চাইত। ৩ সিদন এই লাকটা িপতর ও যাহনেক মি ের
ঢকুেত দেখ তােদর কাছ থেক িভ া চাইেত লাগল।

৪ িপতর ও যাহন সই খাঁডা় লাকিটর িদেক একদেৃ চেয় বলেলন, “আমােদর িদেক তাকাও!” ৫ সই লাকটা তখন িকছ ু
অথ পাবার আশায় তাঁেদর িদেক তাকােলা। ৬ িক িপতর তােক বলেলন, “আমার কােছ সানা বা েপা নই, আমার কােছ যা
আেছ আিম তামােক তাই িদি । নাসরতীয় যী র নােম তিুম উেঠ দাঁডা়ও ও হঁেট বডা়ও।”

৭ এই বেল িপতর তার ডান হাত ধের তােক তলুেলন, সে সে স তার পােয় ও গাডা়িলেত বল পল, ৮ আর লািফেয়
উেঠ দাঁডা়ল ও চলেত লাগল। তারপর স তাঁেদর সে মি েরর মে য ঢেুক সখােন হঁেট লািফেয় ঈ বেরর রশংসা করেত
লাগল। ৯–১০ লাকরা দখল সই লাকিট হাঁটেছ ও ঈ বেরর রশংসা করেছ। তারা িচনেত পারল মি েরর “সু র” নােম
ফটেকর সামেন বেস িভ া করত য লাক, সই লাকই হঁেট বডা়ে ও ঈ বেরর রশংসা করেছ। ঐ লাকিটর জীবেন যা
ঘেটেছ তা দেখ তারা আ য হেয় গল, তারা বেুঝ উঠেত পারল না এমন িব য়কর যাপার িক কের ঘটল।

িপতেরর সা ্য
১১ লাকিট িপতর ও যাহনেক ধের দাঁিডে়য় িছল; তাই সকেলই এই লাকিটর সু তা দেখ আ য হেয় শেলামেনর বারা ায়

িপতর ও যাহেনর কােছ দৗেড় এল।
১২ এই দেখ িপতর জনতার উে ে য বলেলন, “ হ আমার ই দী ভাইরা, আপনারা এেত আ য হে ন কন? আপনারা

আমােদর িদেক এমনভােব দখেছন, যন আমরা িনেজেদর মতার েণ এেক চলবার শি িদেয়িছ। আপনারা িক মেন কেরন
য আমরা খবু ধািমক, তাই এই কাজ করেত পেরিছ? ১৩ না! ঈ বরই একাজ কেরেছন। িতিন অ রাহােমর, ইস ্হােকর ও

যােকােবর ঈ বর, আমােদর িপতপৃু ষেদর ঈ বর, িতিনই তাঁর দাস যী েক মিহমাি বত কেরেছন। এই যী েকই আপনারা
মতৃু্যদে র জ য শ র হােত তেুল িদেয়িছেলন। সিদন পীলাত যখন তাঁেক ছেড় দেবন বেল মন কেরিছেলন, তখন
আপনারা তাঁেক অ রা য কেরিছেলন। আপনারা বেলিছেলন য যী েক আপনারা চান না। ১৪ আপনারা সই পিব র ও িনেদাষ
যি েক অ রা য কের তাঁর বদেল একজন খনুীেক আপনােদর জ য ছেড় িদেত বেলিছেলন। ১৫ িযিন জীবনদাতা, আপনারা

তাঁেক হ যা কেরিছেলন; িক ঈ বর তাঁেক মতৃেদর মে য থেক পনু ি ত কেরেছন। আমরা এসেবর সা ী।
১৬ “এই যী র পরা রেমই এই খাঁডা়িট সু তা লাভ কেরেছ। এসব ঘেটেছ কারণ আমরা যী র মতায় িব বাস কেরিছ।

আপনারা এই লাকিটেক দেখেছন ও তােক চেনন। যী র উপর িনভর করায় স স ূণ সু হেয় গেছ; িনজ চে আপনারা
তা দেখেছন।
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১৭ “এখন আমার ভাইরা, আিম জািন য অ তা বশতঃই আপনারা এমন কাজ কেরিছেলন, আর আপনােদর নতারাও তাই
কেরিছেলন। ১৮ িক ভাববাদীেদর মা যেম ঈ বর তাঁর রীে র ঃখেভােগর কথা যা জািনেয়েছন, স সবই িতিন এইভােব পণূ
কেরেছন। ১৯ তাই আপনারা মন-িফরান এবং ঈ বেরর কােছ িফের আসনু, যন আপনােদর পাপ মেুছ দওয়া হয়। ২০ এইভােব
যন রভরু কাছ থেক আি ক িব রােমর সময় আেস; আর িতিন যন আপনােদর জ য আেগই য রী েক মেনানীত কেরেছন
সই যী েক পাঠান।

২১ “যত ণ পয না সব িকছ ু পনুঃ াপন হয় যা ব পেূব ঈ বর তাঁর পিব র ভাববাদীেদর মখু িদেয় বেলেছন, তত ণ
রী েক অব যই বেগ থাকেত হেব। ২২ কারণ মািশ বেলেছন, ‘ রভ,ু তামােদর ঈ বর তামােদর জ য তামােদর ভাইেদর

ম য থেক আমার মত এক ভাববাদীেক উৎপ করেবন। িতিন তামােদর যা যা বলেবন, তামরা তাঁর সকল কথা নেব।
২৩ য কউ তাঁর কথা না নেব, স লাকেদর কাছ থেক স ূণভােব িবি হেব।’ **

২৪ “ যাঁ, সম ভাববাদী, এমনিক শমেূয়ল ও তাঁর পের য সকল ভাববাদী এেসেছন তাঁরা সকেল এই িদেনর কথা বেল
গেছন। ২৫ আপনারা তা ভাববাদীেদর বংশধর, আপনারা ঈ বেরর সই চিু র উ রািধকারী, য চিু ঈ বর আপনােদর

িপতপৃু েষর সােথ কেরিছেলন। িতিন তা অ রাহামেক বেলিছেলন, ‘ তামার বংশ বারা পিৃথবীর সকল জািতই আশীবাদ লাভ
করেব।’ ††২৬ ঈ বর তাঁর দাসেক পনু ি ত কের রথেম তাঁেক আপনােদর কােছই পাঠােবন, যন আপনােদর রে যকেক
ম থেক িফিরেয় এেন আশীবাদ করেত পােরন।”

ই দী মহাসভার সামেন িপতর ও যাহন

৪ ১ িপতর ও যাহন যখন লাকেদর সােথ কথা বলিছেলন, তখন মি র থেক ই দী যাজকরা, মি েরর র ীবািহনীর
সনাপিত ও স ূকীরা তাঁেদর কােছ এেস হািজর হল। ২ িপতর ও যাহন লাকেদর িশ া িদি েলন ও মতৃেদর ম য থেক

যী র পনু ােনর িবষেয় লাকেদর কােছ বলিছেলন বেল ঐ লাকরা িবর হেয়িছল। ৩ তারা িপতর ও যাহনেক র ার
কের িনেয় গল ও পেরর িদন পয তােদর কারাগাের রাখল কারণ তখন স যা হেয় িগেয়িছল। ৪ িক অেনেক যারা িপতর ও
যাহেনর মখু থেক সই িশ া েনিছল, তােদর মে য অেনেকই যী েক িব বাস করল। যারা িব বাস করল, সই িব বাসীেদর

মে য পু ষ মানষুই িছল রায় পাঁচ হাজার।
৫ পেরর িদন তােদর ই দী নতারা, সমাজপিত ও যব ার িশ করা সকেল জ শােলেম জেডা় হেলন। ৬ সখােন হানন

মহাযাজক, কায়াফা, যাহন, আেলকসা ার ও মহাযাজেকর পিরবােরর সব লাক িছেলন। ৭ িপতর ও যাহনেক তােদর সামেন
দাঁড় কিরেয় ই দী নতারা র করেলন, “ তামরা কা শি েত বা অিধকাের এসব কাজ করছ?”

৮ তখন িপতর পিব র আ ায় পিরপণূ হেয় তাঁেদর বলেলন, “মাননীয় জন- নতবৃ ৃ ও সমাজপিতরা: ৯ একজন খাঁডা়
লােকর উপকার করার জ য যিদ আজ আমােদর র করা হয় য স িকভােব সু হল, ১০ তাহেল আপনারা সকেল ও

ই রােয়েলর সকল লাক একথা জেন রাখনু, য এটা সই নাসরতীয় যী রীে র শি েত হল! যাঁেক আপনারা েশ িব
কের হ যা কেরিছেলন, ঈ বর তাঁেক মতৃেদর ম য থেক পনু ি ত কেরেছন। যাঁ, তাঁরই মা যেম এই লাক আজ স ূণ
সু হেয় আপনােদর সামেন দাঁিডে়য় আেছ। ১১ যী হেলন
‘ সই পাথর যােক রাজিমি ররা অথাৎ আপনারা অ রা য কের সিরেয় িদেয়িছেলন।
িতিনই এখন কােণর রধান পাথর হেয় উেঠেছন।’ ‡‡
১২ যী ই একমা র যি , িযিন মানষুেক উ ার করেত পােরন। জগেত তাঁর নামই একমা র শি যা মানষুেক উ ার করেত
পাের।”

১৩ িপতর ও যাহেনর িনভীকতা দেখ ও তাঁরা য লখাপডা় না জানা সাধারণ মানষু তা বঝুেত পের পষদ আ য হেয় গল।
তখন তারা বঝুেত পারল য িপতর ও যাহন যী র সে িছেলন। ১৪ য লাকিট সু হেয়িছল, স িপতর ও যাহেনর সে
আেছ দেখ পষদ িকছইু বলেত পারল না।

১৫ তারা িপতর ও যাহনেক সভাক থেক বাইের যেত বলল। তাঁরা বাইের গেল নতবৃগ িনেজেদর মে য আেলাচনা
কের বলল, ১৬ “এই লাকেদর িনেয় িক করা যায়? কারণ এটা িঠক য ওরা য উে খেযা য অেলৗিকক কাজ কেরেছ তা
জ শােলেমর সকল লাক জেন গেছ; আর আমরাও একথা অ বীকার করেত পাির না। ১৭ িক একথা যন লাকেদর মে য

আর না ছডা়য়়, তাই এস আমরা এেদর ভয় দিখেয় সাবধান কের িদই, যন এই লােকর নােমর িবষয় উে খ কের তারা কান
কথা না বেল।”

**৩:২৩ উ ৃিত ি ব. িব. ১৮:১৫, ১৯.
††৩:২৫ উ ৃিত আিদ ২২:১৮; ২৬:২৪.
‡‡৪:১১ উ ৃিত গীতসংিহতা ১১৮:২২.
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১৮ তাই তারা িপতর ও যাহনেক আবার ভতের ডাকল; আর যী র নােম কান িকছ ু বলেত বা িশ া িদেত িনেষধ করল।
১৯ িক িপতর ও যাহন এর উ ের তােদর বলেলন, “আপনারাই িবচার ক ন, ঈ বেরর বা যেক অমা য করা বা আপনােদর
বা য থাকা কানিট ঈ বেরর দিৃ েত সিঠক হেব? ২০ কারণ আমরা যা দেখিছ ও েনিছ তা না বেল থাকেত পারব না।”

২১–২২ এরপর তারা িপতর ও যাহনেক আেরা িকছ ু ণ শািসেয় ছেড় িদল। তারা ওঁেদর শাি দবার মেতা কান িকছইু পল
না, কারণ যা ঘেটিছল তা দেখ সব লাক ঈ বেরর রশংসা করিছল। আর য লাকিটর ওপর আেরা যদােনর এই অেলৗিকক
কাজ হেয়িছল, তার বয়স চি েশর ওপর িছল।

িব বাসীেদর কােছ িপতর ও যাহেনর র যাবতন
২৩ িপতর ও যাহন ছাডা় পেয় িনেজর লাকেদর কােছ িফের গেলন, আর রধান যাজকগণ ও ই দী নতারা তাঁেদর যা যা

বেলিছেলন, স সব কথা তাঁেদর বলেলন। ২৪ একথা েন িব বাসীরা সকেল সমেবত কে ঈ বেরর উে ে য এই রাথনা
জানাল, “ রভ,ু আকাশম ল, পিৃথবী, সমু র আর এসেবর মে য যা িকছ ুআেছ স সব িকছরু সিৃ কতা তিুমই। ২৫ তিুম তামার
দাস, আমােদর িপতপৃু ষ দায়েূদর মখু িদেয় পিব র আ ার বারা বেলছ:
‘জািতব ৃ কন হল?
কনই বা লােকরা ঈ বেরর িব ে অসার পিরক না করল?

২৬ ‘জগেতর রাজারা যেু র জ য র ত হল,
আর শাসকরা রভু ঈ বেরর িব ে ও তাঁর রীে র িব ে এক হল।’ ¶¶
২৭ যাঁ, এই শহেরই তামার পিব র দাস যী র িব ে , যােক তিুম অিভিষ কেরছ তাঁর িব ে হেরাদ, প ীয়, পীলাত,
ই দীরা ও অই দীরা এক হেয়িছল। ২৮ তামার শি েত ও তামার ই ায় পেূবই যা ঘটেব বেল তিুম িঠক কেরিছেল, সই কাজ
করেতই তারা এক র হেয়িছল। ২৯ আর এখন, হ রভ,ু তােদর এই শাসািন তিুম শান। রভ,ু আমরা তামার দাস; তামার
এই দাসেদর সাহেসর সে তামার কথা বলবার মতা দাও। ৩০ লাকেক সু কের দবার জ য তামার হাত তিুম বািডে়য়
দাও; তামার পিব র দাস যী র নােম যন অেলৗিকক ও আ য সব কাজ স হয়।”

৩১ সই িব বাসীরা রাথনা শষ করেল, তাঁরা যখােন একি রত হেয়িছেলন সই জায়গা কঁেপ উঠল। তাঁরা সকেল পিব র
আ ায় পণূ হেলন আর অসীম সাহেস ঈ বেরর কথা বলেত লাগেলন।

িব বাসীেদর সহভাগীতা
৩২ িব বাসীেদর সকেলর দয় ও মন এক িছল। একজনও িনেজর স ি র কান িকছইু িনেজর বেল মেন করেতন না, িক

তাঁেদর সকল িজিনস তাঁরা পর র ভাগ কের িনেতন। ৩৩ রিরতরা মহাশি েত মতৃেদর ম য থেক রভু যী র পনু ােনর
িবষেয় সা ্য িদেতন, আর তাঁেদর সকেলর ওপর মহা আশীবাদ িছল। ৩৪ তাঁেদর দেলর মে য কােরার কান িকছরু অভাব িছল
না, কারণ যাঁেদর জিম-জমা বা বািড় িছল তাঁরা তা িবি র কের সই স ি র মূ য িনেয় এেস রিরতেদর িদেতন। ৩৫ পের
যাঁর যমন রেয়াজন, রিরতরা তাঁেক তমিন িদেতন।

৩৬ িব বাসীবেগর একজেনর নাম িছল যােষফ; রিরতরা তাঁেক বাণবা বেল ডাকেতন; এই নােমর অথ “উৎসাহদাতা।”
ইিন িছেলন লবীয়, কু রীেয় তাঁর জ হয়। ৩৭ যােষেফর একিট জিম িছল, িতিন তা িবি র কের সই টাকা িনেয় এেস

রিরতেদর কােছ িদেলন।

অনিনয় ও সাফীরা

৫ ১ অনিনয় নােম একজন লাক িছল, তার রীর নাম সাফীরা। অনিনয় তার একিট জিম িবি র কের ২ সই টাকার িকছ ু
অংশ রিরতেদর কােছ জমা িদল; িক গাপেন টাকার িকছ ু অংশ িনেজর কােছ রাখল। তার রী এিবষয় জানত ও

একমত িছল।
৩ তখন িপতর বলেলন, “অনিনয় তিুম কন শয়তানেক তামার অ ের কাজ করেত িদেল? তিুম পিব র আ ার কােছ কন

িম যা বলেল ও জিম িবি রর টাকা থেক িকছটুা িনেজেদর জ য রেখ িদেল? ৪ সই জিম িবি র করার আেগ িক তা তামারই
িছল না? আর তা িবি র করার পর সই টাকা িক তামার অিধকােরই িছল না? তামরা এই ধারণা কাথা থেক পেল? মানেুষর
কােছ নয় িক তিুম ঈ বেরর কােছ িম যা বলেল।”

৫–৬ এই কথা শানার সে সে অনিনয় মািটেত পেড় মারা গল, আর যারা একথা নল, তারা সকেল অ য ভয় পেয়
গল। পের যবুকরা উেঠ তােক কাপেড় জিডে়য় বাইের িনেয় িগেয় কবর িদল।

¶¶৪:২৬ উ ৃিত গীতসংিহতা ২:১-২.
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৭ এই ঘটনার পর রায় িতন ঘ া কেট গল, এমন সময় অনিনেয়র রী সাফীরা সখােন এল, তার বামীর িক হেয়েছ
স তার িকছইু জানত না। ৮ িপতর তােক বলেলন, “আমায় বলেতা তামার সই জিম িক এত টাকায় িবি র কেরিছেল?”

স বলল, “ যাঁ, ঐ টাকায় িবি র কেরিছ।”
৯ তখন িপতর তােক বলেলন, “ তামরা জেন রভরু আ ােক পরী া করার জ য কন একিচ হেল? শান! যারা তামার

বামীেক কবর িদেত িগেয়িছল, তারা দরজায় এেস দাঁিডে়য়েছ; তারা তামােকও িনেয় যােব।” ১০ সে সে সও তার পােয়র
কােছ পেড় মারা গল। ঐ যবুকরা ভতের এেস তােক মতৃ দখল এবং বাইের িনেয় িগেয় তার বামীর পােশ তােক কবর িদল।
১১ তখন সম ম লী ও যারা তা নল, তােদর সকেলর মে য মহাভেয়র স ার হল।

ঈ বেরর কাছ থেকই রমাণ
১২ রিরতেদর মা যেম লাকেদর মে য নানান অেলৗিকক কাজ হেত লাগল। রিরতরা শেলামেনর বারা ায় একি রত

হেতন। তাঁেদর সকেলর উে য একই িছল। ১৩ অ যরা তাঁেদর সে যাগ িদেত সাহস করত না; িক সকেল তাঁেদর রশংসা
করত। ১৪ আর দেল দেল অেনক পু ষ ও রীেলাক যী েত িব বাসী হেয় রী িব বাসীবেগর সে যু হেত থাকল।
১৫ লাকরা, এমন িক তােদর অসু রাগীেদর িনেয় এেস রা ার মােঝ তােদর িবছানায় বা খািটযােত ইেয় রাখত, যন িপতর
যখন সখান িদেয় যােবন তখন অ তঃ তাঁর ছাযাও তােদর উপর পেড;় আর তােতই তারা সু হেয় যত। ১৬ জ শােলেমর
চারপােশর িবিভ নগর থেক অেনক লাক অসু ও অ িচ আ ায় ভর করা লাকেদর িনেয় এেস ভীড় করত আর তারা সকেলই
সু হত।

রিরতেদর কাজ ব করার জ য ই দীেদর চ া
১৭ এরপর মহাযাজক এবং তাঁর স ীরা অথাৎ স ূকী দেলর লাকরা ঈষায় বেল উঠল। ১৮ তারা রিরতেদর র ার

কের কারাগাের আটেক িদল; ১৯ িক রােতর বলায় রভরু এক দূত সই কারাগােরর দরজা খেুল িদেলন। িতিন তােদর পথ
দিখেয় কারাগােরর বাইের িনেয় িগেয় বলেলন, ২০ “যাও মি েরর মে য দাঁিডে়য় তামরা লাকেদর এই নতনু জীবেনর সকল

বাতা শানাও।” ২১ রিরেতরা আ া অনসুাের ভার বলায় মি ের িগেয় িশ া রচার করেত লাগেলন।
এিদেক মহাযাজক ও তার স ীরা, ই দী সমােজর গ যমা য লাকেদর এক মহাসভা ডাকল; আর রিরতেদর সখােন

িনেয় আসার জ য কারাগাের লাক পাঠােলা। ২২ িক সই লাকরা কারাগাের এেস কারাগােরর মে য রিরতেদর দখেত
পল না। তাই তারা িফের িগেয় বলল, ২৩ “আমরা দখলাম কারাগােরর তালা বশ ভালভােবই ব আেছ, দরজায় দরজায়

পাহারাদাররা দাঁিডে়য় আেছ, িক দরজা খেুল ভতের িগেয় আমরা কাউেক দখেত পলাম না। দখলাম কারাগার খািল পেড়
আেছ।” ২৪ মি র র ীবািহনীর রধান ও রধান যাজকরা এই কথা েন হতবিু হেয় ভাবেত লাগল এর পিরণিত িক হেব?

২৫ সই সময় একজন এেস তােদর বলল, “ ননু! য লাকেদর আপনারা কারাগাের রেখিছেলন, দখলাম তাঁরা মি েরর
মে য দাঁিডে়য় লাকেদর িশ া িদে ন।” ২৬ তখন র ীবািহনীর রধান তার লাকেদর িনেয় সখােন গল ও রিরতেদর
িনেয় এল। তারা কানরকম জার করল না, কারণ তারা লাকেদর ভয় করেত লাগল, পােছ তারা পাথর ছ ুঁেড় তােদর মের
ফেল।

২৭ তারা রিরতেদর িনেয় এেস ই দী নতােদর সামেন দাঁড় করােল মহাযাজক রিরতেদর িজ াসাবাদ করেলন। ২৮ িতিন
বলেলন, “ঐ মানষুিটর িবষেয় কান িশ া িদেত আমরা তামােদর দঢৃ়ভােব িনেষধ কেরিছলাম। ভেব দখ তামরা িক কেরছ?
তামরা তামােদর িশ ায় জ শােলম মািতেয় তেুলছ, আর সই লােকর মতৃু্যর জ য সব দাষ আমােদর ওপর চাপােত

চাইছ।”
২৯ তখন িপতর ও অ য রিরতরা এর উ ের বলেলন, “মানেুষর কুম মানার চেয় বরং ঈ বেরর আেদশ আমােদর অব যই

পালন করেত হেব। ৩০ আপনারা যী েক হ যা কেরিছেলন, তাঁেক িব কের েশ টাি েয় িদেয়িছেলন, িক ঈ বর আমােদর
সই িপতপৃু ষেদর ঈ বর যী েক মতৃেদর ম য থেক পনু ি ত কেরেছন। ৩১ সই যী েক ঈ বর নতা ও রাণকতা েপ

উ ত কের িনেজর ডান িদেক াপন কেরেছন, যােত ই দীরা তােদর মন িফরায় ও িতিন তােদর পাপ মা করেত পােরন ৩২ আর
আমরা এসব ঘটেত দেখিছ, বলেত পাির য এসব স য। পিব র আ াও দখাে ন য এসব স য। যাঁরা তাঁর বা য তােদর
িতিন পিব র আ া দান কেরেছন।”

৩৩ মহাসভার স যরা এসব কথা েন রচ রেগ উঠল, আর তারা রিরতেদর হ যা করেত চাইল। ৩৪ িক সই
মহাসভার একজন স য, গমলীেয়ল ইিন যব ার িশ ক, যােক সকেল মা য করত, িতিন উেঠ দাঁিডে়য় ঐ রিরতেদর িকছ ু
সমেয়র জ য সভা থেক বাইের িনেয় যেত বলেলন। ৩৫ পের িতিন তােদর বলেলন, “ হ ই রােয়লীরা, এই লাকেদর িনেয়
তামরা যা করেত যা স িবষেয় সাবধান। ৩৬ কারণ এর িকছ ু আেগ থদুা নােম একজন লাক িনেজেক মহান বেল দাবী

কেরিছল। রায় চারেশা লাক তার অনসুারী হেয়িছল; আর স িনহত হেল তার অনগুামীরা সব য যার পািলেয় গল, তার
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কান িচ ই রইল না। ৩৭ থদুার পের আদমসমুারীর সময় গালীলীয় িযহদূার উদয় হয়, সও বশ িকছ ু লাকেক তার দেল টােন;
পের সও িনহত হয়, আর তার অনগুামীরাও ছ রভ হেয় যায়। ৩৮ তাই বতমােন এই অব া দেখ আিম তামােদর বলিছ:
এই লােকেদর থেক দূের থাক, তােদর ছেড় দাও, কারণ তােদর এই পিরক না অথবা এই কাজ যিদ মানেুষর থেক হয়
তেব তা যথ হেব। ৩৯ িক যিদ ঈ বেরর কাছ থেক হেয় থােক, তাহেল তামরা তা ব করেত পারেব না। হয়েতা দখেব
য তামরা ঈ বেরর িব ে যু করছ।”

তখন তারা এই পরামশ রহণ করল। ৪০ তারা রিরতেদর ভতের ডেক এেন চাবকু মারল, যী র নােম একিট কথাও
বলেত িনেষধ কের তােদর ছেড় িদল। ৪১ রিরতরা মহাসভার সভা ল থেক বিরেয় চেল গেলন, আর যী র নােমর জ য
তাঁরা য িনযাতন ও অপমান স য করার যা য বেল িবেবিচত হেযেছন, এই কথা ভেব আন করেত লাগেলন। ৪২ এবং
দেম না িগেয় রিতিদন মি েরর মে য ও িবিভ বািডে়ত যী র িবষেয় িশ া ও সসুমাচােরর রচার কের দখােলন য যী ই
হেলন রী ।

িবেশষ কােজর জ য সাতজন মেনানীত

৬ ১ ব েলাক দেল দেল রীে র অনগুামী হেত লাগল। সই সময় রীক ভাষাভাষী িব বাসীরা অপর ই দী িব বাসীেদর
িব ে অিভেযাগ করল য দিনক রেয়াজনীয় সাম রী িবতরেণর সমেয় তােদর িবধবােদর রিত প পািত ব করা

হে । ২ তখন সই বােরাজন রিরত সম অনগুামীেদর ডেক বলেলন,
“ লাকেদর খা য পিরেবশন করার জে য ঈ বেরর বা য রচােরর কাজ ব করা িঠক নয়। ৩ তাই আমার ভাইরা, তামরা

িনেজেদর ম য থেক সাতজন িব , পিব র আ ায় পণূ ও সনুাম স লাকেক বেছ নাও। আমরা তােদর ওপর এই কােজর
ভার দব। ৪ এর ফেল আমরা রাথনা ও ঈ বেরর বা য রচােরর কােজ আেরা বশী সময় িদেত পারব।”

৫ তােদর এই র াব সকল িব বাসীেক খশুী করল, তাই তারা এেদর মেনানীত করেলন: ি ফান (ইিন ঈ বের িব বাসী
ও পিব র আ ায় পণূ িছেলন।), িফিলপ, রখর, নীকানর, তীেমান, পািমনা ও িনকলায় (ইিন িছেলন আি য়িখয়ার লাক,
িযিন ই দী ধম রহণ কেরিছেলন।) ৬ তারা এেদর সকলেক রিরতেদর সামেন হািজর করল; আর রিরতরা রাথনা কের
তাঁেদর ওপর হাত রাখেলন।

৭ ঈ বেরর বাে যর ব ল রচার হল, ফেল জ শােলেম অনগুামীেদর সং যা বিৃ পেত থাকল, এমনিক যাজক
স রদােয়র মে যও একটা বড় দল য়াা রীে িব বাস কের আনগু য বীকার করল।

ি ফােনর িব ে ই দীগণ
৮ ি ফান ঈ বেরর শি ও অনু রেহ পিরপণূ িছেলন; িতিন জনসাধারেণর মে য নানান অেলৗিকক ও পরা রা কাজ

করেত লাগেলন। ৯ িক ই দীেদর মে য িকছ ু লাক এেস ি ফােনব সে তক করল। তােদর মে য কউ কউ সমাজ-গহৃ
থেক এেসিছল যােদর নাম িছল িলব ীনেদর সমাজ-গহৃ, আেলকসা রীয় ও কুরীনীয়। িকছ ু ই দীরা এই সমাজ-গেৃহ যত।

অ য ই দীরা িকিলিকয়া ও এিশয়া থেক এেসিছল। ১০ তােদর সে িব তায় কথা বলেত পিব র আ া ি ফানেক সাহা য
কেরিছেলন। তাঁর কথা এেতা শি শালী িছল য তারা কউ তাঁর সামেন দাঁডা়েত পারল না।

১১ তখন তারা কেয়কজন লাকেক ঘষু িদেয় িমে য বলাল। যারা বলল, “আমরা েনিছ য ি ফান মািশ ও ঈ বেরর
িব ে িন া করেছ।” ১২ এইভােব তারা জনসাধারণ, ই দী নতােদর ও যব ার িশ কেদর উে িজত কের তলুল। তারা
এেস ি ফানেক ধের িনেয় মহাসভার সামেন হািজর করল।

১৩ এরপর তারা িম যা সা ী দাঁড় করাল, যারা বলল, “এই লাক পিব র মি েরর িব ে ও িবিধ- যব ার িব ে কথা
বলেত কখনও িনব ৃ হয় না। ১৪ আমরা এেক বলেত েনিছ য এই নাসরতীয় যী এই ান বংস করেব আর মািশর দওয়া

রথা বদেল দেব।” ১৫ তখন মহাসভায় যারা বেসিছল তারা সকেল ি ফােনর িদেক একদেৃ চেয় দখল, ি ফােনর মখু
বগদূেতর মেুখর মত উ বল।

ি ফােনর ব য

৭ ১ এরপর যাজক ি ফানেক বলেলন, “এসব কথা িক সি য?” ২ এর উ ের ি ফান বলেলন, “ভাইরা ও এই জািতর
িপতাগণ, আমার কথা ননু। আমােদর িপতপৃু ষ অ রাহাম হারেণ বসবাস করার আেগ য সময় িমসপতািময়ােত িছেলন,

সই সময় মিহমাময় ঈ বর তাঁর সামেন আিবভতূ হেয়িছেলন। ৩ আর তাঁেক বেলিছেলন, ‘তিুম তামার বেদশ ও বজেনর
ম য থেক চেল এস, আর আিম য দশ দখাব সই দেশ যাও।’ §§

§§৭:৩ উ ৃিত আিদ ১২:১.
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৪ “অ রাহাম তখন কলদীেয়র দশ ছেড় হারেণ এেস বসবাস কেরন। তাঁর বাবার মতৃু্যর পর ঈ বর তাঁেক সখান থেক
এই দেশ আনেলন, য দেশ এখন আপনারা বাস করেছন। ৫ এখােন ঈ বর তাঁেক কান ভসূ ি িদেলন না, এমন িক এক
ছটাক জিমও না; িক রিত িত িদেলন য শষ পয এই দশটা তাঁেক ও তাঁর বংশধরেদর দেবন। যিদও অ রাহােমর
তখনও কান স ান িছল না।

৬ “ঈ বর তাঁেক এই কথা বলেলন, ‘ তামার বংশধররা িবেদেশ রবাসী জীবন কাটােব, তারা দাস ব-শ ৃ েল ব হেব,
আর স দেশর লাকরা তােদর রিত চারেশা বছর ধের অ যাচার করেব। ৭ তারা য জািতর দাস ব করেব, আিম তােদর
দ দব।’ *ঈ বর আেরা বলেলন, ‘এরপর তারা সই দশ থেক বিরেয় এেস এখােন আমার উপাসনা করেব।’ †

৮ “এরপর অ রাহােমর সে ঈ বর এক চিু করেলন। এই চিু র িচ হল সু ত সং ার। এরপর অ রাহােমর একিট
পু র স ান হল। আট িদেনর িদন িতিন তার সু ত করােলন; সই পেু রর নাম ইস ্হাক। তাঁরা ইস ্হােকর পু র যােকােবরও
সু ত করেলন। যােকােবর পু ররা বােরাজন গা ীর িপতা হেলন।

৯ “তােদর সই িপতাগণ যােষেফর রিত ঈষাি বত হেলন। যােষফেক দাস যবসায়ীেদর কােছ িবি র করা হেল তােক
িমশের িনেয় আসা হল, িক ঈ বর তাঁর সহবতী িছেলন। ১০ যােষফ সখােন অেনক ক পেয়িছেলন; িক ঈ বর তাঁেক তাঁর
সম কে র হাত থেক উ ার করেলন। ফেরৗণ তখন িমশেরর রাজা। যােষেফর মে য ঈ বরদ িব তা দখেত পেয় ফেরৗণ
তাঁেক পছ করেলন। ফেরৗণ যােষফেক িমশেরর অ য েপ িনযু করেলন, এমনিক ফেরৗেণর গেৃহর সম পিরজেনর
উপের তােক কতা করেলন। ১১ এরপর সারা িমশের ও কনান দেশ রচ খরা হল—এমন খরা যােত কান ফসল উৎপ হল
না, এেত লােকরা মহাকে পডল়। আমােদর িপতপৃু ষেদর খা যব র অভাব হল।

১২ “িক যােকাব নেত পেলন য িমশের শ য মজতু আেছ, তখন িতিন আমােদর িপতপৃু ষেদর িমশের পাঠােলন।
১৩ তাঁেদর সই িছল রথমবার িমশের যাওয়া। তাঁরা যখন ি বতীয়বার সখােন গেলন, তখন যােষফ িনেজ থেক তাঁর
ভাইেদর কােছ আ পিরচয় িদেলন। যােষেফর পের পিরজনেদর সংবাদ ফেরৗণ নেত পেলন। ১৪ পের িকছ ু লাক পািঠেয়
যােষফ তাঁর িপতা যােকাব ও তাঁর সব আ ীয় পিরজনেদর ডেক পাঠােলন। তাঁরা মাট ৭৫ জন িছেলন। ১৫ এইভােব যােকাব

িমশের গেলন, পের তাঁর ও আমােদর িপতপৃু ষেদর সখােন মতৃু্য হল। ১৬ তাঁেদর মতৃেদহ িশিখেম িনেয় যাওয়া হেয়িছল,
আর সখােন তাঁেদর কবের রাখা হয়। এই কবর ান অ রাহাম িশিখম শহের হেমােরর ছেলেদর কাছ থেক িকছ ু টাকা িদেয়
িকেনিছেলন।

১৭ “িমশের ই দীরা বিৃ পেয় ব সং যক হেয় উঠল। ঈ বর অ রাহােমর কােছ য রিত িত িদেয়িছেলন তা পণূ
হওয়ার সময় হল। ১৮ িমশের তখন অ য একজন রাজা হেয়েছন। িতিন যােষেফর স েক জানেতন না। ১৯ এই রাজা আমােদর
লাকেদর সে চাতরুী করেলন। িতিন আমােদর িপতপৃু ষেদর রিত ব্যবহার করেত লাগেলন। তােদর নবজাত িশ েদর
জার কের বাইের ফেল িদেত কুম িদেলন, যন তারা মারা যায়।

২০ “ সই সময় মািশর জ হয়, িতিন ঈ বেরর দিৃ েত সু র িছেলন, িতন মাস পয িতিন তাঁর িপতার গেৃহই লািলত-
পািলত হন। ২১ পের তাঁেক বাইের রেখ দওয়া হেল ফেরৗেণর ক যা তাঁেক কুিডে়য় এেন তাঁর িনেজর ছেলর মত মানষু কেরন।
২২ মািশ িমশরীয়েদর সম ােন িশি ত হেয় উঠেলন, আর কথায় ও কােজ মহা মতাশালী হেয় উঠেলন।

২৩ “ মািশর বয়স যখন চি শ বছর তখন তাঁর ই রােয়লী ভাইেদর সে দখা করার ই া হল। ২৪ মািশ দখেলন য একজন
িমশরীয় একজন ই রােয়লীয়র রিত ব্যবহার করেছ, িতিন তখন ই রােয়লী লাকিটর প সমথন করেলন। ই রােয়লী
লাকিটেক আঘাত করার জ য মািশ সই িমশরীয়েক শাি িদেলন এবং তােক এমন মার িদেলন য স মেরই গল। ২৫ িতিন

মেন করেলন য তাঁর বজাতীয় ভাইরা হয়েতা বঝুেব য তােদর উ ার করেত ঈ বরই তােক পািঠেয়েছন, িক তারা তা বঝুল
না।

২৬ “পরিদন, জন ই রােয়লী যখন িনেজেদর মে য মারামাির করেছ, সই সময় িতিন তােদর কােছ এেস তােদর মে য
িমলন কের দবার জ য বলেলন, ‘ দখ, তামরা পর র ভাই। তেব কন এেক অপেরর রিত ব্যবহার করছ?’ ২৭ িক
অ যায়কারী লাকিট মািশেক ধা া মের সিরেয় িদেয় বলল, ‘আমােদর িবচার করেত ক তামােক অিধকার িদেয়েছ?
২৮ গতকাল তিুম যমন সই িমশরীয়েক খনু কেরিছেল, তমিন িক আমােকও খনু করেত চাও?’ ‡২৯ একথা েন মািশ িমশর
থেক পািলেয় গেলন; আর িমিদয়েন িবেদশী েপ বাস করেত লাগেলন। সখােন িতিন অপিরিচত আগ েকর মেতা িছেলন।
সখােন থাকার সময় মািশর ই ছেলর জ হয়।

*৭:৭ উ ৃিত আিদ ১৫:১৩-১৪.
†৭:৭ উ ৃিত আিদ ১৫:১৪; যা রা ৩:১২.
‡৭:২৮ উ ৃিত যা রা ২:১৪.
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৩০ “এর চি শ বছর পের িতিন যখন সীনয় পবেতর কােছ ম রা ের িছেলন, সখােন এক বল ঝােপর আ েনর িশখার
মে য এক বগদূত তাঁেক দখা িদেলন। ৩১ এই দেখ মািশ আ য হেয় আেরা ভাল কের দখবার জ য যখন কােছ গেলন,
তখন রভরু এই রব নেলন, ৩২ ‘আিম তামার িপতপৃু ষেদর ঈ বর, অ রাহােমর, ইস ্হােকর ও যােকােবর ঈ বর।’ ¶ মািশ
ভেয় কাঁপেত লাগেলন, ভালভােব তাকােতও সাহস করেলন না।

৩৩ “এরপর রভু তাঁেক বলেলন, ‘ তামার পা থেক চিট (জেুতা) খেুল ফল, কারণ যখােন তিুম দাঁিডে়য় আছ, সই জায়গা
পিব র। ৩৪ িমশের আিম আমার লাকেদর রব া ভাল কেরই দেখিছ, তােদর আতনাদ েনিছ, তাই আিম তােদর উ ার
করার জ য নেম এেসিছ। মািশ, তিুম এস, এখন আিম তামােক িমশের পাঠাব।’ §

৩৫ “এই মািশেকই ই রােয়লীয়রা চায় িন বেল বেলিছল, ‘ ক তামােক আমােদর শাসক ও িবচারক বািনেয়েছ?’ ** মািশই
সই যি যােক ঈ বর বগদূেতর মা যেম শাসনকতা ও রাণকতা েপ পািঠেয়িছেলন। সই বগদূতেকই মািশ বল
ঝােপর মে য রেখিছেলন। ৩৬ এরপর মািশ লাকেদর িমশর থেক বার কের আনেলন। িতিন িমশের, লািহত সাগের আর
রা ের চি শ বছর ধের ব অেলৗিকক ও পরা রেমর কাজ কেরন।

৩৭ “ মািশই তাঁর ই দী ভাইেদর বেলিছেলন, ‘ঈ বর তামােদর ম য থেক এক ভাববাদী িঠক করেবন, িতিন হেবন আমারই
মেতা।’ ††৩৮ এই মািশই রা ের ই দীেদর সমােবেশ িছেলন। য বগদূত সীনয় পবেত তাঁর সে কথা বেলিছেলন, িতিন
তাঁর সে ও আমােদর িপতপৃু ষেদর সে িছেলন। মািশ ঈ বেরর কাছ থেক জীবনদায়ী আেদশ লাভ কের তাঁর আ া সকল
আমােদর িদেয়িছেলন।

৩৯ “িক আমােদর িপতপৃু ষরা তাঁর কথা পালন করেত চান িন, তার পিরবেত তাঁরা তাঁেক অ রা য কের িমশের িফের যেত
চেয়িছেলন। ৪০ আমােদর িপতপৃু ষরা হােরাণেক বলেলন, ‘ মািশ আমােদর িমশর থেক বার কের এেনেছন, িক তার িক

হল আমরা িকছইু বঝুেত পারিছ না। তাই িকছ ু দবতােদর গেড় তাল, যারা আমােদব আেগ আেগ যােব ও পিরচািলত করেব।’
‡‡৪১ তাই লােকরা বাছেুরর এক রিতমা গডল় আর সই রিতমার সামেন বিলদান উৎসগ করল। তারা তােদর হােত গডা়
সই দবতােক িনেয় আন করেত লাগল। ৪২ িক ঈ বর তােদর রিত িবমখু হেলন, িতিন তােদর আকােশর সনা অথাৎ

অলীক দবতােদর পজূায় বাধা িদেলন না। ভাববাদীেদর পু েক একথা লখা আেছ:
‘ হ ই রােয়েলর গা ী, রা ের চি শ বছর ধের তামরা তা আমার উে ে য প বিল ও নেব য উৎসগ কর িন;
৪৩ তামরা মালক দবতার পজূার তাঁব,ু
িরফান দবতার ন ে রর রিতমিূত বহন কেরিছেল।
পজূা করবার জ যই তামরা ঐসব দবতার মিূত গেডি়ছেল।
তাই আিম তামােদর বািবেলর ওপাের িনবাসেন পাঠাব।’ ¶¶

৪৪ “ম এলাকায় আমােদর সই িপতপৃু ষেদর কােছই সই পিব র তাঁবু িছল। এই পিব র তাঁবু তরী হেয়িছল সই ধারায়,
যভােব নমনুা দিখেয় ঈ বর মািশেক তা করেত বেলিছেলন। ৪৫ পরবতীকােল িযেহাশয়ূ আমােদর িপতপৃু ষেদর পিরচািলত

করেল তাঁরা িভ জািতর দশ দখল করেলন। আমােদর লাকরা সই দেশ রেবশ করেল ঈ বর সখানকার লাকেদর সই
দশ ছেড় চেল যেত বা য করেলন। আমােদর লাকরা এই নতনু দেশ গেল ঐ তাঁবওু সে িনেয় এেলন। িপতপৃু ষেদর

কাছ থেক তাঁরা এই তাঁবু পেয়িছেলন। সই তাঁবু রাজা দায়েূদর সময় পয তাঁেদর কােছ িছল। ৪৬ দায়দূ ঈ বেরর দিৃ েত
িবেশষ অনু রহ লাভ করেলন আর যােকােবর ঈ বেরর জ য এক গহৃ িনমাণ করার অনমুিত চাইেলন। ৪৭ িক দায়েূদর ছেল
শেলামন তাঁর জ য মি র িনমাণ করেলন।

৪৮ “িক িযিন পরেম বর িতিন কখনও মানেুষর হােত তরী গেৃহ বাস কেরন না। এ িবষেয় ভাববাদী বেলেছন:
‘ রভু বেলন,
৪৯ বগ আমার িসংহাসন।
পিৃথবী আমার পা রাখার জায়গা।
তিুম আমার জ য িক প গহৃ িনমাণ করেব?
আমার িব রােমর ান কাথায়!

¶৭:৩২ উ ৃিত যা রা ৩:৬.
§৭:৩৪ উ ৃিত যা রা ৩:৫-১০.
**৭:৩৫ উ ৃিত যা রা ২:১৪.
††৭:৩৭ উ ৃিত ি ব. িব. ১৮:১৫.
‡‡৭:৪০ উ ৃিত যা রা ৩২:১.
¶¶৭:৪৩ উ ৃিত আেমাষ ৫:২৫-২৭.
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৫০ আমার হাতই িক এই ব িল িনমাণ কের িন!’ §§
৫১ “আপনারা এক ঁেয় লাক! ঈ বরেক আপনারা িনজ িনজ দয় সঁেপ দন িন! আপনারা তাঁর কথা নেত চান িন!

আপনারা সব সময় পিব র আ া যা বলেত চাইেছন তা রিতেরাধ কের এেসেছন। আপনােদর িপতপৃু ষরা যমন কেরিছেলন,
আপনারাও তােদর মেতাই করেছন। ৫২ এমন কান ভাববাদী িছেলন িক যােক আপনােদর িপতপৃু ষরা িনযাতন কেরন িন? সই
ধািমক যি র আগমেণর কথা যাঁরা ব পেূব ঘাষণা কেরিছেলন আপনােদর িপতপৃু ষরা তােদর খনু কেরেছন; আর এখন
আপনারা সই ধািমকেক শ র হােত সঁেপ িদেয় হ যা করেছন। ৫৩ আপনারা মািশর িবিধ- যব া পেয়িছেলন, ঈ বরই
তাঁর বগদূতেদর মা যেম তা িদেয়িছেলন, িক আপনারা তা পালন কেরন িন!”

ি ফানেক হ যা
৫৪ ই দী নতারা ি ফােনর এইসব কথা েন রচ রেগ গল। ি ফােনর রিত তারা ি হেয় উেঠ দাঁেত দাঁত ঘষেত

লাগল। ৫৫ ি ফান পিব র আ ায় পণূ হেয় বেগর িদেক তাকােলন আর দখেলন ঈ বেরর মিহমা, দখেলন যী ঈ বেরর
ডানিদেক দাঁিডে়য় আেছন। ৫৬ িতিন বলেলন, “ দখ! আিম দখিছ বগ খালা রেয়েছ; আর মানবপু র ঈ বেরর ডানিদেক
দাঁিডে়য় আেছন!”

৫৭ তখন ই দী নতারা জাের িচৎকার কের উঠল, আর িনেজেদর কােন হাত চাপা িদল। এরপর সবাই িমেল এক সে তাঁর
িদেক ছেুট গল। ৫৮ তারা ি ফানেক মের ফলার জ য তাঁেক টানেত টানেত শহর থেক বাইের িনেয় িগেয় পাথর মারেত
লাগল। যারা ি ফােনর িব ে িম যা সা ্য িদেত এেসিছল, তারা শৗল নােম এক যবুেকর পােয়র কােছ তােদর আলখা া
খেুল জমা রাখল। ৫৯ তারা যখন ি ফানেক পাথর মের চেলেছ তখন িতিন রাথনা কের বলেলন, “ রভু যী আমার আ ােক
রহণ কর!” ৬০ এরপর িতিন হাঁটু গেড় বেস িচৎকার কের বলেলন, “ রভ,ু এেদর িব ে এই পাপ গ য কেরা না!” এই

বেল িতিন মতৃু্যেত ঢেল পডে়লন।

৮ ১–৩ আর শৗল ি ফােনর হ যার অনেুমাদন কেরিছেলন।

িব বাসীেদর ক
কেয়কজন ধািমক লাক এেস ি ফানেক কবর িদেলন আর ি ফােনর জ য গভীর শাক রকাশ করেলন। সইিদন

থেক জ শােলেমর ম লীর উপর ভীষণ িনযাতন হল। রিরতগণ ছাডা় সবাই িযহিূদয়া ও শমিরয়া রেদেশর সব
জায়গায় ছিডে়য় পডে়লন। এিদেক শৗল িব বাসী সমােবশেক বংস করার জ য উেঠ পেড় লাগেলন। বািড় বািড় ঢেুক িতিন

রী-পু ষ িনিবেশেষ সকলেক টানেত টানেত িনেয় এেস কারাগাের ভরেলন। ৪ িব বাসীরা চািরিদেক ছিডে়য় িছিটেয় গল;
আর তারা যখােনই গল সখােনই সসুমাচার রচার করেত লাগল।

শমিরয়ায় িফিলেপর রচার
৫ িফিলপ শমিরয়া শহের িগেয় সখােন িতিন রীে র সসুমাচার রচার করেলন। ৬ লাকরা যখন িফিলেপর কথা নল এবং

িতিন য সব অেলৗিকক কাজ করিছেলন তা দখল, তখন তাঁর কথায় আেরা মন িদল। ৭ অ িচ আ ায় পাওয়া লাকেদর ম য
থেক িচৎকার করেত করেত সইসব অ িচ আ া বাইের বিরেয় এল। অেনক প াঘাত র লাক ও খাঁডা় লাক সু হল।

৮ এর ফেল সই শহের মহা আনে র সাডা় জাগল।
৯ সই শহের িশেমান নােম একজন লাক িছল। িফিলপ সই শহের আসার আেগ িশেমান ব িদন ধের সই শহের যা েখলা

দখাত। এইভােব স শমিরয়ার লাকেদর অবাক কের িদত। স িনেজেক একজন মহাপু ষ বেল জািহর করত। ১০ ছাট বড়
সকেলই তার কথা মন িদেয় নত। তারা বলত, “এই লােকর মে য ঈ বেরর সই শি আেছ যােক ‘মহাপরা রম’ ও বলা
চেল।” ১১ লাকরা তার কথা নত কারণ দীঘ িদন ধের স লাকেদর যা মে রর চমেক মু কের রেখিছল। ১২ িক িফিলপ
যখন তােদর ঈ বেরর সসুমাচার, তাঁর রা য ও যী রীে র নােমর িবষয় জানােলন, তখন রী-পু ষ সকেল িফিলপেক
িব বাস কের বাি িনল। ১৩ আর িশেমান িনেজও িব বাস করল ও বাি িনল। বা াইজ হওয়ার পর স িফিলেপর কােছ
কােছ থাকেত লাগল, আর িফিলেপর বারা অেনক অেলৗিকক কাজ ও নানা পরা রম কাজ হে দেখ আ য হেয় গল।

১৪ রিরতরা তখনও জ শােলেম িছেলন। তাঁরা নেত পেলন য শমিরয়ায় লাকরা ঈ বেরর বা য রহণ কেরেছ, তখন
তাঁরা িপতর ও যাহনেক সখােন পাঠােলন। ১৫ িপতর ও যাহন এেস শমিরয়ায় রী িব বাসীেদর জ য রাথনা করেলন যন
তারা পিব র আ া লাভ কের; ১৬ কারণ এই লােকরা রভু যী রীে র নােম বা াইজ হেলও তখনও পয তােদর কােরার

§§৭:৫০ উ ৃিত িযশাইয় ৬৬:১-২.
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ওপর পিব র আ া অবতরণ কেরন িন। ১৭ এইজ য িপতর ও যাহন রাথনা করেলন; আর সই ই রিরত, লাকেদর
মাথায় হাত রাখেল তারা পিব র আ া লাভ করল।

১৮ িশেমান যখন দখল য, রিরতেদর হাত রাখার মা যেম পিব র আ া লাভ হে , তখন স টাকা এেন তােদর বলল,
১৯ “আমােকও এই মতা িদন যন আিম যার ওপর আমার হাত রাখব, স এই পিব র আ া পায়।”

২০ িপতর িশেমানেক বলেলন, “তিুম ও তামার টাকা িচরকােলর মত বংস হেয় যা ! ঈ বেরর দান তিুম টাকা িদেয় িকনেব
বেল ভেবছ? ২১ এই িবষেয় আমােদর সে তামার কান অিধকার বা অংশ নই, কারণ ঈ বেরর দিৃ েত তামার অ র মােটই
সরল নয়। ২২ তাই তিুম এই ম িচ া থেক তামার মন- ফরাও! আর রভরু কােছ রাথনা কর, হয়েতা তামার মেনর এই
ম িচ ার জ য মা পেলও পেত পার। ২৩ কারণ আিম দখিছ তামার মে য খবু ঈষা আেছ আর তিুম পােপর কােছ ব ী।”

২৪ তখন িশেমান বলল, “আপনারাই আমার জ য রভরু কােছ রাথনা ক ন, যন আপনারা যা বলেলন তার িকছইু আমার
না হয়!”

২৫ রিরতরা যী র িবষেয় যা জানেতন, স স বে সা ্য িদেয় ও রভরু বাতা রচার কের জ শােলেম িফের চলেলন,
যাবার পেথ তাঁরা শমিরয়ার িবিভ রােম সসুমাচার রচার করেলন।

িফিলপ ইিথওিপয়ার একজন লাকেক িশ া িদেলন
২৬ রভরু এক দূত িফিলপেক বলেলন, “ র ত হও, দি েণ য পথ জ শােলম থেক ঘসার িদেক নেম গেছ, সই পথ

ধের নেম যাও।”
২৭ তখন িফিলপ র ত হেয় সই পথ ধের রওনা িদেলন এবং সই পেথ একজন ইিথওিপয়ানেক দখেত পেলন, িতিন

নপংুসক। িতিন ইিথওিপয়ার কা ািক রাণীর কাষা য িছেলন। ইিন জ শােলেম উপাসনা করেত িগেয়িছেলন। ২৮ ফরার
পেথ িতিন তাঁর রেথ বেস ভাববাদী িযশাইয়র পু ক থেক পডি়ছেলন।

২৯ তখন পিব র আ া িফিলপেক বলেলন, “ঐ রেথর কােছ যাও, তাঁর স ধর!” ৩০ িফিলপ দৗেড় রেথর কােছ িগেয়
নেলন, সই কাষা য ভাববাদী িযশাইয়র পু ক থেক পডে়ছন। িফিলপ িজে স করেলন, “আপিন যা পডে়ছন তা িক

বঝুেত পারেছন?”
৩১ িতিন বলেলন, “িক কের বঝুব যিদ বিুঝেয় দওয়ার কউ না থােক?” আর িতিন িফিলপেক রেথ উেঠ এেস তার কােছ

বসেত বলেলন। ৩২ শাে রর য অংশিট িতিন পাঠ করিছেলন তা হল:
“হত হবার জ য মেষর মেতা তাঁেক িনেয় যাওয়া হল।
লাম ছাঁটাইকারীেদর সামেন ভডা় যমন মখু বেুজ থােক,
তমিন িতিন মখু খােলন িন।

৩৩ তাঁর হীন অব ায়, তাঁর যায় অিধকার থেক তাঁেক বি ত করা হল।
কউ আর কখনও তাঁর বংশধরেদর কথা বলেব না,

কারণ পিৃথবীেত তাঁর জীবন সমা হল।” *
৩৪ সই কাষা য িফিলপেক বলেলন, “অনু রহ কের বলনু, ভাববাদী কার িবষেয় এই কথা বলেছন? িতিন িক তাঁর িনেজর

িবষেয় বলেছন, অথবা অ য কােরা িবষেয়?” ৩৫ তখন িফিলপ শাে রর সই অংশ থেক কের যী র িবষেয় সসুমাচার
তাঁেক জানােলন।

৩৬ তাঁরা রা া িদেয় যেত যেত জলাশেয়র কােছ এেস হািজর হেল সই নপংুসক বলেলন, “ দখনু! এখােন জল আেছ!
বা াইজ হেত আমার বাধা কাথায়?” ৩৭ †৩৮ িতিন রথ থামােত কুম করেলন, আর িফিলপ ও নপংুসক উভেয় জেল নামেলন।
িফিলপ তাঁেক বাি িদেলন। ৩৯ তাঁরা যখন জেলর ম য থেক উঠেলন, তখন রভরু আ া িফিলপেক সিরেয় িনেয় গেলন,
সই কাষা য তােক আর দখেত পেলন না; িক আন করেত করেত তাঁর পেথ এিগেয় চলেলন। ৪০ িফিলপ িনেজেক

অসেদােদ দখেত পেলন আর িতিন কসিরয়ার পেথ রওনা হেয় যা রা পেথ সব নগের সসুমাচার রচার করেলন।

*৮:৩৩ উ ৃিত িযশাইয় ৫৩:৭-৮.
†৮:৩৭ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৩৭ যু করা হেয়েছ: “িফিলপ উ র িদেলন, ‘যিদ তিুম তামার সম দয়
িদেয় িব বাস কর তেব হেত পাের।’ কাষা য বলল, ‘আিম িব বাস কির য যী রী ই ঈ বেরর পু র।’”
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শৗেলর মন পিরবতন

৯ ১ এিদেক শৗল জ শােলেম যী র অনগুামীেদর তখনও হ যার মিক িদি েলন। িতিন মহাযাজেকর কােছ গেলন।
২ দে শক সমাজ-গেৃহ ই দীেদর দবার জ য মহাযাজেকর কােছ িচিঠ িল চাইেলন, যন রী হা বা পু ষ হা ,

রীে র অনগুামী এমন কান লাকেক পেলই র ার কের জ শােলেম িনেয় আসেত পােরন।
৩ তাই শৗল দে শেক রওনা হেয় গেলন। যেত যেত িতিন যখন দে শেকর কাছাকািছ এেলন, সই সময় হঠাৎ আকাশ

থেক এক উ বল আেলা তাঁর চািরিদেক চমেক উঠল। ৪ িতিন মািটেত পেড় গেলন এবং এক রব নেত পেলন, সই রব
তাঁেক বলেছ, “ শৗল, শৗল! কন তিুম আমােক এত ক িদ ?”

৫ শৗল বলেলন, “ রভু আপিন ক?”
িতিন বলেলন, “আিম যী ; তিুম যার িত করার চ া করছ। ৬ ওঠ, ঐ শহের যাও আর তামায় িক করেত হেব তা তামায়

বলা হেব।”
৭ য সব পু ষ তাঁর সে যাি ল তারা িনবাক হেয় দাঁিডে়য় রইল। তারা সই রব নেত পল, িক কাউেক দখেত পল

না। ৮ শৗল মািট থেক উঠেলন, িক িতিন যখন চাখ খলুেলন তখন িকছইু দখেত পেলন না। তাই তারা তাঁেক হাত ধের
দে শেক িনেয় গল। ৯ িতন িদন িতিন স ূণ অ অব ায় রইেলন, সই সময় িতিন অ জল িকছইু মেুখ তলুেলন না।

১০ দে শেক অনিনয় নােম একজন রীে র অনগুামী িছেলন। এক দশেনর মা যেম রভু তাঁেক বলেলন, “অনিনয়!”
িতিন বলেলন, “ রভ,ু এই তা আিম।”
১১ রভু তােক বলেলন, “ওঠ, আর ‘সরল’ নােম রা ায় যাও। সখােন িযহদূার বাডী়র খাঁজ কর। সখােন তাষ থেক

এেসেছ শৗল বেল একজন লাক, তার খাঁজ কর, কারণ স রাথনা করেছ। ১২ তার এই দশনলাভ হেয়েছ য অনিনয় নােম
একজন লাক এেস তার ওপর হাত রাখােত স আবার তার দিৃ শি িফের পেয়েছ।”

১৩ অনিনয় বলেলন, “ রভ,ু আিম অেনক লােকর কােছ এই লােকর িবষেয় েনিছ। জ শােলেম আপনার পিব র
লাকেদর রিত স য সব জঘ য কাজ কেরেছ তাও আিম েনিছ। ১৪ আর এখােন যত লাক আপনােক িব বাস কের,

‡তােদর র ার কের িনেয় যাবার জ য স রধান যাজকেদর কাছ থেক িবেশষ পেরায়ানা িনেয় এেসেছ।”
১৫ িক রভু তােক বলেলন, “তিুম যাও, কারণ অই দীেদর কােছ, রাজােদর ও ই রােয়লীয়েদর কােছ আমার নাম িনেয়

যাবার জ য আিম তােক মেনানীত কেরিছ। ১৬ আমার নােমর জ য তােক কত ঃখেভাগ করেত হেব, আিম িনেজ তােক তা
দিখেয় দব।”

১৭ তখন অনিনয় িযহদূার বািডে়ত গেলন। িতিন শৗেলর ওপর হাত রেখ বলেলন, “ভাই শৗল, রভু যী আমােক
তামার কােছ পািঠেয়েছন। এখােন আসার পেথ তামায় িতিন দশন িদেয়িছেলন। যী তামার কােছ আমােক পাঠােলন, যন

তিুম আবার দখেত পাও আর পিব র আ ায় পণূ হেত পার।” ১৮ সে সে তাঁর চাখ থেক মােছর আঁেশর মত একটা িকছ ু
খেস পডল়, আর শৗল আবার দখেত পেলন। পের িতিন উেঠ িগেয় বাি িনেলন। ১৯ এরপর িকছ ুখাওয়া-দাওয়া কের সবল
হেলন।

দে শেক শৗেলর রচার কায্য
িতিন িকছিুদন দে েশেক অনগুামীেদর সে থাকেলন। ২০ এরপর িতিন সরাসির সমাজ-গেৃহ িগেয় যী র কথা রচার করেত

লাগেলন। িতিন বলেলন, “এই যী ই হে ন ঈ বেরর পু র।”
২১ তার কথা েন সকেল আ য হেয় গল। তারা বলল, “এিক, সই লাক নয় য জ শােলেম যাঁরা যী র নােম িব বাস

করত তােদর বংস করত? আর এখােন স যী র অনগুামীেদর র ার কের রধান যাজেকর কােছ িনেয় যাবার জ য িক
আেস িন?”

২২ িক শৗল রমাগত শি শালী হেয় উঠেলন, আর দে শেক য সব ই দী বাস করত, শৗল তেক তােদর নীরব কের
িদেলন, িতিন রমাণ িদেত থাকেলন য যী ই রী ।

শৗল ই দীেদর থেক মু
২৩ বশ িকছ ু িদন পর ই দীরা শৗলেক হ যা করার চ রা করেত লাগল। ২৪ িক শৗল তােদর চ রা জানেত পারেলন।

ই দীরা তােক হ যা করার জ য শহেরর রধান ফটক িলর ওপর িদন রাত নজর রাখেত লাগল। ২৫ িক যারা শৗেলর কাছ

‡৯:১৪ আপনােক িব বাস কের আ িরক অেথ, “আপনার নােম ডােক,” অথ যী র রিত িব বাস করা। সাহাে যর জ য
যী র উপাসনা বা রাথনা করা।
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থেক িশ া পেয়িছল, তারা শৗলেক শহর যাগ করেত সাহা য করল। তারা শৗলেক একটা ঝিুডে়ত রেখ শহেরর রাচীেরর
এক গত িদেয় ঝিুড় শৗলেক বাইের নািমেয় িদল।

জ শােলেম শৗল
২৬ এরপর শৗল জ শােলেম গেলন। সখােন িতিন যী র অনগুামীেদর সে যাগ িদেত চ া করেলন; িক তাঁরা সকেল

তাঁেক ভয় করেলন। তাঁরা িব বাস করেত চাইেলন না য িতিন সি যকার যী র অনগুামী হেয়েছন। ২৭ িক বাণবা শৗলেক
রহণ কের তাঁেক িনেয় রিরতেদর কােছ গেলন। দে শেকর পেথ শৗল িকভােব যী র দখা পেয়েছন ও রভু যী য

তাঁর সে কথা বেলেছন আর িকভােব িতিন দে শেক সাহেসর সে যী র নাম রচার কেরেছন, সসব কথা তােদর সিব াের
জানােলন।

২৮ শৗল রী িব বাসীেদর সে জ শােলেম থাকেতন, িতিন সখােন সব জায়গায় িগেয় সাহেসর সে রভরু নাম রচার
করেতন। ২৯ িতিন রীকভাষী ই দীেদর সে তক কেরিছেলন বেল তারা তাঁেক হ যা করার চ া করেত লাগল। ৩০ ভাইরা
স কথা জানেত পের তাঁেক কসিরয়ােত িনেয় গেলন ও সখান থেক তােষ পািঠেয় িদেলন।

৩১ সই সময় িযহিূদয়া, গালীল ও শমিরয়ায় িব বাসী ম লী িলেত শাি িবরাজ করিছল। িব বাসীরা রভরু ভেয়
জীবনযাপন করত ও পিব র আ ায় উৎসািহত হত; এর ফেল দলিট শি শালী হেয় উঠল এবং রেম রেম সং যায়
বিৃ লাভ করেত লাগল।

যােফােত িপতর
৩২ িপতর জ শােলেমর আেশ পােশ িবিভ শহের রমণ করেত করেত লু ার রী িব বাসীেদর কােছ এেলন। ৩৩ লু ায়

িতিন ঐিনয় নােম একজন প ু লােকর দখা পান; স আট বছর ধের প াঘােত শ যাশায়ী িছল। ৩৪ িপতর তােক বলেলন,
“ঐিনয় যী তামায় সু কেরেছন, তিুম ওঠ, িবছানা িটেয় নাও। তিুম িনেজই তা পারেব।” সে সে ঐিনয় উেঠ দাঁডা়ল।
৩৫ তখন লু া ও শােরােণর সব লাক তােক দেখ রভরু রিত িফরল ও িব বাসী হল।

৩৬ যােফােত টািবথা বা দকা যার অথ “হিরণী” নােম এক িশ য িছেলন। িতিন সব সময় লােকর উপকার করেতন, িবেশষ
কের গরীবেদর সাহা য করেতন। ৩৭ িপতর যখন লু ায় িছেলন টািবথা অসু হেয় মারা যান; তাই তারা তাঁর দহ ান কিরেয়
ওপেরর ঘের ইেয় রাখল। ৩৮ লু া যােফার কাছাকািছ িছল। অনগুামীরা যখন নেলন য িপতর লু ায় আেছন, তখন তাঁরা
জন লাকেক সখােন পািঠেয় অনেুরাধ করেলন, “ যন িপতর তাডা়তািড় কের একবার তােদর ওখােন আেসন!”

৩৯ তখন িপতর র ত হেয় তােদর সে চলেলন। িতিন সখােন হািজর হেল তারা তাঁেক ওপেরর সই ঘের িনেয় গল; আর
িবধবারা সকেল তাঁর চারিদেক দাঁিডে়য় কাঁদেত লাগল, দকা জীিবত অব ায় তােদর সে থাকবার সমেয় যসব পাশাক িল
তরী কেরিছেলন তা দখােত লাগল। ৪০ িপতর সকলেক ঘেরর বাইের বার কের িদেয় হাঁটু গেড় রাথনা করেলন। তারপর
সই দেহর িদেক িফের িতিন বলেলন, “টািবথা, ওঠ!” তােত িতিন চাখ খলুেলন ও িপতরেক দেখ উেঠ বসেলন। ৪১ তখন

িপতর হাত বািডে়য় তাঁেক উেঠ দাঁডা়েত সাহা য করেলন। এরপর িতিন িব বাসীেদর ও সই িবধবােদর ডেক তাঁেক জীিবত
দখােলন।

৪২ এই কথা যােফার সব র ছিডে়য় পডল় আর অেনক লাক রভরু ওপর িব বাস করল। ৪৩ িপতর যােফােত িশেমান নােম
এক চামডা় যবসায়ীর ঘের অেনক িদন রইেলন।

িপতর ও কণীিলয়াস

১০ ১ কসিরয়ায় কণীিলয়াস নােম একজন লাক িছেলন; ইিন িছেলন ইতালীয় বািহনীর একজন সনাপিত। ২ িতিন িছেলন
ঈ বর ভ , তাঁর গহৃ সম পিরজন স যময় ঈ বেরর উপাসনা করত। িতিন ই দীেদর মে য গরীব ঃখীেদর অথ

িদেতন আর সবসময়ই ঈ বেরর কােছ রাথনা জানােতন। ৩ একিদন রায় িতনেটর সময় এক দশেনর মা যেম িতিন
দখেত পেলন য ঈ বেরর এক দূত তাঁর কােছ এেস বলেছন, “কণীিলয়াস!”

৪ কণীিলয়াস বগদূেতর িদেক চেয় ভয় পেয় বলেলন, “মহাশয়, আপিন িক চান?”
সই বগদূত তাঁেক বলেলন, “কণীিলয়াস তামার রাথনা ঈ বর েনেছন; গরীবেদর তিুম য সাহা য কর, তা িতিন

দেখেছন। ঈ বর তামায় রণ কেরেছন। ৫ তিুম যােফা শহের লাকেদর পাঠাও, সখােন িশেমান নােম একজন লাক আেছ,
যার অপর নাম িপতর; তামার লাকরা সখােন িগেয় তােক এখােন িনেয় আসকু। ৬ স চামডা়র যবসায়ী িশেমােনর বািডে়ত
আেছ, সই বািড় সমেু রর ধাের।” ৭ বগদূত কথা বেল চেল যাওয়ার পর কণীিলয়াস জন কমচারীেক ও একজন সিনকেক
ডেক পাঠােলন। ঈ বরভ এই সিনকিট কােজ সাহা য করার যাপাের সব সময়ই কণীিলয়ােসর কােছ কােছ থাকত। ৮ এই

িতন যি র কােছ কণীিলয়াস সব িকছ ু বিুঝেয় তােদর যােফােত পাঠােলন।
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৯ পেরর িদন তারা যখন যােফার কাছাকািছ পৗঁছেলা সই সমেয় িপতর রাথনা করার জ য ছােদর উপর উেঠ িছেলন।
বলা তখন ভর পরু। ১০ িপতেরর িখেদ পল এবং িতিন খেত চাইেলন। নীেচ লাকরা তখন িপতেরর জ য খাবার র ত

করেছ, এমন সময় িতিন আিব হেলন। ১১ িতিন দখেলন আকাশ মু হেয়েছ আর একটা িকছ ু নেম আসেছ। সটা দখেত
একটা বড় চাদেরর মত, তার চারেট খুঁট ধের কউ যন তা মািটেত নািমেয় িদে । ১২ তার মে য পিৃথবীর সব রকেমর প
ও সরীসপৃ এবং আকােশর নানা রকেমর প ী রেয়েছ। ১৩ এরপর একটা রব িপতরেক বলল, “িপতর ওঠ, এেদর মার এবং
খাও।”

১৪ িপতর বলেলন, “ রভু কখনই না! কারণ আিম কখনও কান অ বা অপিব র িকছ ু খাই িন।”
১৫ তখন আবার এই রব শানা গল, “ঈ বর যা কেরেছন তা তিুম ‘অ ’ বােলা না!” ১৬ এইভােব িতন বার ঘেট যাবার

পর সই চাদরিট আকােশ তেুল নওয়া হল। ১৭ িপতর য দশন পেয়িছেলন তার অথ িক হেত পাের তা যখন িতিন মেন মেন
িচ া করেছন,

সই সময় কণীিলয়ােসর পাঠােনা ঐ লােকরা িশেমােনর বািডর় খাঁজ করেত করেত বািডর় ফটেক এেস হািজর হল। ১৮ তারা
িজে স করল, “িশেমান, যাঁর অপর নাম িপতর, িতিন িক এ বািডে়ত রেয়েছন?”

১৯ িপতর তখনও সই দশেনর িবষেয় িচ া করেছন, তখন আ া তাঁেক বলেলন, “ দখ! িতন জন লাক তামার খাঁজ
করেছ। ২০ তিুম উেঠ নীেচ যাও, িবনা ি বধায় তােদর সে যাও, কারণ আিমই তােদর পািঠেয়িছ।” ২১ তখন িপতর নীেচ িগেয়
সই লাকেদর বলেলন, “ দখনু, আপনারা যােক খুঁজেছন, আিমই সই লাক। আপনারা এখােন কন এেসেছন?”

২২ তারা বলল, “আমরা সনাপিত কণীিলয়ােসর কাছ থেক এেসিছ। িতিন একজন ধািমক লাক, িতিন ঈ বেরর উপাসনা
কেরন। ই দীেদর কােছও িতিন র ার পা র। বগদূত কণীিলয়াসেক িনেদশ িদেয়েছন যন আপনােক তাঁর বাডী়েত আসেত
আম রণ দওয়া হয়। আপিন িক বলেবন তা যন িতিন নেত পান।” ২৩ তখন িপতর তােদর ভতের িনেয় িগেয় রাতটা তাঁর
ওখােন থাকার যব া করেলন।

পর িদন িপতর র ত হেয় সই লাকেদর সে রওনা হেয় গেলন। যােফা থেক কেয়কজন িব বাসী ভাইও িপতেরর
সে গেলন। ২৪ পেরর িদন তাঁরা কসিরয়া শহের এেলন। কণীিলয়াস তাঁেদর জ য অেপ া করিছেলন, িতিন তাঁর আ ীয় ও
ঘিন ব ুেদর তাঁর বািডে়ত ডেকিছেলন।

২৫ িপতর যখন ভতের গেলন তখন কণীিলয়াস এেস তাঁর সে সা াৎ করেলন; আর উপডু় হেয় পেড় িপতরেক রণাম
জানােলন। ২৬ িক িপতর তাঁেক বলেলন, “আহা, িক করেছন, উঠনু! আিম তা একজন সামা য মানষু মা র।” ২৭ িপতর তাঁর
সে কথা বলেত বলেত ভতের িগেয় দখেলন, সখােন ব েলাক এেস জেডা় হেয়েছ।

২৮ িপতর তাঁেদর বলেলন, “আপনারা জােনন, অ য জােতর লােকর সে মলােমশা করা বা তােদর বািড় যাওয়া ই দীেদর
পে িবিধ-স ত কাজ নয়; িক ঈ বর আমােক দিখেয় িদেয়েছন য, কান মানষুেক ‘অ িচ’ বা ‘অপিব র’ বলা িঠক নয়।
২৯ তাই আমােক ডেক পাঠান হল, আর আিম িবনা আপি েত চেল এলাম। এখন আিম জানেত চাই আপনারা িক কারেণ আমায়
ডেক পািঠেয়েছন।”

৩০ কণীিলয়াস বলেলন, “চারিদন আেগ এই সময় আিম আমার ঘের বেস রাথনা করিছলাম বলা তখন রায় িতনেট, সই
সময় হঠাৎ এক যি আমার সামেন এেস দাঁডা়েলন, তাঁর গােয় িছল উ বল পাশাক। ৩১ িতিন বলেলন, ‘কণীিলয়াস তামার

রাথনা রা য হেয়েছ, আর তিুম গরীব ঃখীেদর য সাহা য কর তা-ও ঈ বর দেখেছন। ঈ বর তামােক রণ কেরেছন;
৩২ তাই তিুম যােফায় িকছ ু লাক পাঠাও এবং িশেমান যােক িপতর বেল তােক এখােন িনেয় এস। সমেু রর ধাের িশেমান নােম
য চামডা়র যবসায়ী আেছ, স তার বািডে়ত আেছ।’ ৩৩ তাই আিম সে সে আপনার কােছ লাক পাঠালাম; আর আপিন

বড় অনু রহ কের এখােন এেসেছন। এখন আমরা সকেল এখােন ঈ বেরর সামেন আিছ; রভু আপনােক য সব কথা বলেত
আেদশ কেরেছন আমরা সকেল তা নব।”

কণীিলয়ােসর বািডে়ত িপতেরর কথা
৩৪ তখন িপতর বলেত করেলন, “এখন আিম সি য সি যই বঝুেত পেরিছ য ঈ বর কারও রিত প পািত ব

কেরন না। ৩৫ রে যক জািতর মে য য কউ ঈ বেরর উপাসনা কের ও যায় কাজ কের, ঈ বর এমন লাকেদর রহণ
কেরন। ৩৬ িতিন ই রােয়েলর লাকেদর কােছ তাঁর সসুমাচার পািঠেয়িছেলন। িতিন সই সসুমাচাের জানােলন য যী রীে র
মা যেমই শাি লাভ হয়। িতিন সকেলরই রভ!ু

৩৭ “সম র িযহদূােত িক ঘেটিছল স সব কথা আপনারা েনেছন। যাহন বা াইজক লােকেদর কােছ বাি ে র কথা রচার
করার পর গালীেল এই ঘটনা িল হয়। ৩৮ আপনারা সই নাসরতীয় যী র িবষেয় েনেছন, েনেছন ঈ বর িকভােব তাঁেক
পিব র আ ায় ও পরা রেমর সে অিভেষক কেরিছেলন। যী সব র মানেুষর ম ল কের বডা়েতন, আর যারা িদয়াবেলর
কবেল পডত় তােদর িতিন মু করেতন, কারণ ঈ বর তাঁর সে িছেলন।
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৩৯ “িযহদূা ও জ শােলেম যী যা িকছ ুকেরেছন, আমরা তা বচে দেখিছ, আমরা তার সা ী। তারা তাঁেক কােঠর তরী
এক েশ ঝিুলেয় হ যা কেরেছ; ৪০ িক ঈ বর তাঁেক মতৃু্যর িতন িদেনর মাথায় জীিবত কেরেছন। ঈ বর লাকেদর কােছ
যী েক জীিবত েপ দখােলন। ৪১ িক িতিন সবাইেক দখা দন িন। ঈ বর পেূবই সা ী েপ যােদর মেনানীত কেরিছেলন,
কবল তারাই তাঁেক দখেত পেয়িছেলন, আমরাই সইসব সা ী! মতৃেদর ম য থেক জীিবত হবার পর আমরা যী র সে

পান-আহার কেরিছ;
৪২ “আর িতিন আমােদর আেদশ িদেলন, যন আমরা লাকেদর মােঝ রচার কির আর সা ্য িদই য িতিনই সই যি ,

যাঁেক ঈ বর সম জীিবত ও মতৃ সকেলর িবচারকতা কের মেনানীত কেরেছন। ৪৩ য কউ যী েক িব বাস করেব, স পােপর
মা পােব। যী র নােম ঈ বর সইসব লাকেদর পাপ মা করেবন। সম ভাববাদী বেল গেছন য এ স য।”

অই দীেদর কােছ পিব র আ া এেলন
৪৪ িপতর যখন এইসব কথা বলিছেলন, তখন যারা সখােন সইসব কথা নিছল, তােদর সকেলর ওপর পিব র আ া নেম

এেলন। ৪৫ ই দী স রদায় থেক য রী িব বাসীরা িপতেরর সে সখােন এেসিছেলন তাঁরা সকেল আ য হেয় গেলন,
কারণ অই দীেদর ওপরও পিব র আ ার দান নেম এল। ৪৬ কারণ তাঁরা ওেদর নানা ভাষায় কথা বলেত ও ঈ বেরর রশংসা
করেত নেলন। ৪৭ তখন িপতর বলেলন, “ কউ িক এই লাকেদর জেল বা াইজ করেত অ বীকার করেত পাের? আমরা যমন
পিব র আ া পেয়িছ তারাও তা তমিন পেয়েছ!” ৪৮ তখন িতিন যী রীে র নােম কণীিলয়াস, তার পিরবােরর লাকেদর
ও তােদর ব ুেদর জেল বাি রহণ করেত আেদশ করেলন। এরপর তাঁরা িপতরেক তাঁেদর সে িকছ ু িদন থাকেত অনেুরাধ
করেলন।

িপতর জ শােলেম িফরেলন

১১ ১ িযহিূদয়ার রিরতরা এবং িব বাসী ভাইরা নেত পেলন য অই দীরাও ঈ বেরর িশ া রহণ কেরেছ। ২ িপতর
যখন জ শােলেম এেলন, তখন িকছ ুই দী স রদােয়র রী িব বাসী তাঁর সমােলাচনা করেত লাগল। ৩ তারা বলল,

“ দখ, তিুম যারা ই দী নয় এবং যােদর সু ত হয় িন তােদর ঘের িগেয়িছেল, এমনিক সখােন খাওয়া-দাওয়া কেরিছেল!”
৪ তখন িপতর তােদর আেগর সব ঘটনা িব ািরতভােব জািনেয় বলেলন, ৫ “আিম যােফা শহের রাথনা করিছলাম, সই

সময় ভাবািব অব ায় এক দশন পলাম। আিম দখলাম, একটা বড় চাদেরর মত িকছ,ু তার চারিট খুঁট ধের আকাশ থেক
নািমেয় দওয়া হেয়েছ। তা আমার কােছ এেল ৬ আিম ভােলাভােব ল ্য কের দখলাম তার মে য ভচূর গহৃপািলত প , সকল
িহং র ব য জ , সরীসপৃ ও আকােশর পািখরা আেছ। ৭ তখন আিম এক রব নেত পলাম যা আমায় বলেছ, ‘িপতর ওঠ,
এেদর মের খাও!’

৮ “িক আিম বললাম, ‘না, রভু এ হেত পাের না! কারণ অপিব র অ কান িকছ ু কখনও আিম খাই না!’
৯ “আকাশ থেক সই রব ি বতীয় বার ভেস এল, ‘ঈ বর যা কেরেছন তিুম তা অপিব র বেলা না।’
১০ “এইভােব িতনবার সই রব শানা গল, পের স সব আবার আকােশ টেন তেুল নওয়া হল, ১১ আর আিম যখােন িছলাম

সই বািডে়ত তখনই িতন জন লাক এল। তােদর কসিরয়া থেক আমার কােছ পাঠােনা হেয়িছল; ১২ আর আ া আমায় বলেলন
কানরকম ি বধা না কের তিুম ওেদর সে যাও। এই ছ’জন ভাইও আমার সে িগেয়িছেলন; আর আমরা কণীিলয়ােসর বািডে়ত
গলাম। ১৩ িতিন িকভােব একজন বগদূতেক তাঁর বািডে়ত দাঁডা়েত দেখিছেলন তা আমােদর জানােলন। সই বগদূত তাঁেক

বলেলন, ‘যােফােত লাকেদর পাঠাও; সখান থেক িশেমান, যােক িপতর বেল, তােক আম রণ িদেয় আনাও। ১৪ িতিন এেস
য সব কথা বলেবন তারই বারা তিুম ও তামার গেৃহর সকেল উ ার লাভ করেব।’

১৫ “আিম যখন কথা বলেত করলাম, পিব র আ া তখন তােদর ওপর নেম এেলন, যমন েত আমােদর ওপর
এেসিছেলন। ১৬ এরপর রভু যা বেলিছেলন তা আমার মেন পডল়। রভু যী বেলিছেলন, ‘ যাহন জেল বা াইজ করেছন, িক
তামরা পিব র আ ায় বা াইিজত হেব।’ ১৭ আমরা রভু যী রী েক িব বাস করেল ঈ বর আমােদর য দান িদেয়িছেলন,
তমিন তারা িব বাসী হেল ঈ বর তােদর সমান বরদান করেলন, সে ে র আিম িক ঈ বেরর কােজ বাধাদান করেত পাির?

না!”
১৮ ই দী িব বাসীরা যখন এইসব কথা নল, তারা তক থািমেয় িদেয় ঈ বেরর রশংসা করেত করেত বলল, “তাহেল

আমােদরই মত অই দীেদরও ঈ বর জীবন লাভ করার জ য মন-িফরােনার সেুযাগ িদেলন!”

আি য়িখয়ায় সসুমাচার রচার
১৯ ি ফােনর হ যার পর িনযাতন হেয়িছল, ফেল িব বাসীরা িবিভ জায়গায় ছিডে়য় িছিটেয় িগেযিছেলন। তাঁেদর

মে য অেনেক ব দূর অথাৎ ফনীিকয়া, কু র ও আি য়িখয়ায় পািলেয় িগেয় কবলমা র ই দীেদর কােছই সসুমাচার রচার
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কেরিছেলন। ২০ তাঁেদর মে য কেয়কজন িব বাসী কু রীয় ও কুিরণীয় দেশর লাক িছেলন, যারা আি য়িখয়ায় এেস রীক
ভাষাবাদী ই দীেদর কােছ রভু যী র সসুমাচার রচার কেরিছেলন। ২১ রভরু পরা রম তাঁেদর সােথ িছল, ফেল ব েলাক

রভু যী র ওপর িব বাস কের তাঁর অনগুামী হল।
২২ জ শােলেমর িব বাসী ম লী যখন সই সংবাদ নেলন, তাঁরা বাণাবােক আি য়িখয়ায় পাঠােলন। ২৩–২৪ বাণবা একজন

ভােলা লাক িছেলন; িতিন পিব র আ ায় ও িব বােস পিরপণূ িছেলন। আি য়িখয়ায় িগেয় বাণবা দখেলন য ঈ বর
সখানকার লাকেদর আেরা কত আশীবাদ কেরেছন। এেত িতিন খবুই স হেয়, তােদর দয় িদেয় রভরু রিত সদাই

িব ব থাকেত উৎসাহ িদেলন; আর ব সং যক লাক রভরু সে যু হেলন।
২৫ বাণবা শৗেলর খাঁেজ তােষ গেলন। ২৬ সখােন শৗেলর দখা পেয় িতিন তাঁেক আি য়িখয়ােত িনেয় এেলন। তাঁরা

স ূণ এক বছর িব বাসী সমােবেশ থেক ব লাকেক িশ া িদেলন। আি য়িখয়ােতই অনগুামীরা রথম “ রী ীয়ান” নােম
অিভিহত হেলন।

২৭ এই সময় কেয়কজন ভাববাদী জ শােলম থেক আি য়িখয়ােত এেলন। ২৮ তাঁেদর মে য আগাব নােম এক ভাববাদী উেঠ
দাঁিডে়য় পিব র আ ার ররণায় ভাববাণী করেলন, “সারা জগেত এক মহা িভ আসেছ। লাকেদর খাে যর অভাব হেব।”
(স রাট ৗিদেয়র সময় এই িভ হেয়িছল।) ২৯ রে যক িশ য তাঁেদর িনজ-িনজ সামথ্য অনসুাের িযহদূার িব বাসী
ভাইেদর সাহা য পাঠাবার জ য মনি র করেলন। ৩০ তাই তাঁরা বাণবা ও শৗেলর মা যেম তাঁেদর সংগহৃীত অথ পািঠেয় এই
কাজ করেলন।

আি র ার ম লীর উপর হেরােদর অ যাচার

১২ ১ সই সময় রাজা হেরাদ িব বাসী ম লীর িকছ ু লােকর ওপর িনযাতন করেলন। ২ যাহেনর ভাই যােকাবেক
হেরাদ তরবািরর আঘােত হ যা করার িনেদশ িদেলন। ৩ িতিন যখন দখেলন এেত ই দীরা খবু খশুী হল, তখন িতিন

িপতরেক র ার করেলন। তখন িছল ই দীেদর িন ারপেবর ¶সময়। ৪ িপতরেক র ার কের হেরাদ তাঁেক কারাগাের
রাখেলন। তাঁেক পাহারা দবার জ য চারজন কের ষাল জন সিনকেক িনেয়াগ করেলন। িতিন মেন করেলন িন ারপেবর পের
িপতরেক জনসাধারেণর কােছ িবচােরর জ য হািজর করেবন। ৫ তাই িপতরেক কারাগাের ব ী কের রাখা হল, িক িব বাসী
ম লী তাঁর জ য ঈ বেরর কােছ একা রভােব রাথনা করেত থাকেলন।

িপতর কারাগার থেক মু হেলন
৬ সই রােত িপতর জন রহরারত সিনেকর মাঝখােন েয় ঘমুাি েলন, িট শকল িদেয় তাঁেক বঁেধ রাখা হেয়িছল

এবং সিনকরা ফটেক পাহারা িদি ল। হেরাদ িঠক কেরিছেলন য পরিদন সকােল িবচােরর জ য িপতরেক কারাগােরর বাইের
আনেবন। ৭ হঠাৎ রভরু এক দূত সখােন এেস দাঁডা়েলন; আর কারাগােরর মে য একটা আেলা ঝলেস উঠল। বগদূত
িপতেরর গােয় ম ৃ আঘাত িদেয় তাঁেক জািগেয় বলেলন, “িশগিগর ওঠ!” তখন তাঁর হােতর শকল খেস পডল়। ৮ এরপর
সই বগদূত িপতরেক বলেলন, “ পাশাক পর, আর পােয় জেুতা দাও।” িপতর সই মত কাজ করেলন। তখন বগদূত

িপতরেক বলেলন, “ তামার আলখা ািট গােয় িদেয় আমােক অনসুরণ কর।”
৯ বগদূত বার হেলন আর িপতর তাঁর িপছ ু িপছ ু বাইের বিরেয় গেলন; িক বগদূত যা করেলন তা য বা েব স য তা

িতিন বেুঝ উঠেত পারিছেলন না। িতিন মেন করেলন হয়েতা কান দশন দখেছন। ১০ তাঁরা রথম ও ি বতীয় পাহারাদারেদর
পছেন ফেল এিগেয় গেলন, আর যখান িদেয় শহের যাওয়া যায়, লাহার সই িবরাট ফটেকর কােছ এেলন। সই ফটক

তাঁেদর জ য িনেজ থেক খেুল গল আর তাঁরা সখান িদেয় বাইের বিরেয় গেলন। তাঁরা জেন যখন একটা রা ার শষ
পয গেলন, অমিন সই বগদূত িপতেরর কাছ থেক হঠাৎ কাথায় িমিলেয় গেলন।

১১ তখন িপতর বঝুেলন িক ঘেটেছ এবং বেল উঠেলন, “আিম িন য় জানলাম য এসবই বা ব। রভু তাঁর দূতেক
পািঠেয়িছেলন আর িতিনই হেরােদর ও য ই দীরা িনযাতন দখেব ভেবিছল তােদর হাত থেক আমায় উ ার কেরেছন।”

১২ এই কথা বঝুেত পের িতিন মিরয়েমর বািডর় িদেক রওনা িদেলন। এই মিরয়ম হেলন যাহেনর মা। এই যাহনেক আবার
মাকও বেল। এেদর বািডে়ত অেনেক জেডা় হেয় রাথনা করিছেলন। ১৩ িপতর এেস বাইেরর দরজায় ঘা িদেল রাদা নােম
একজন চাকরানী এেস দরজায় ক তা িজে স করল। ১৪ িপতেরর ক বর িচনেত পের তার এত আন হল য স দরজা
খলুেত ভেুল গল, আর দৗেড় ভতের িগেয় এই খবর জানাল। স বলল, “িপতর দরজার বাইের দাঁিডে়য় আেছন!” ১৫ তাঁরা

¶১২:৩ িন ারপব ই দীেদর বপণূ পিব র িদন। রিত বছর এই িদন তারা িবেশষ খাবার খায় এবং মািশর সমেয় ঈ বর
িকভােব িমশরেক দাস ব থেক মু কেরিছেলন তা রণ কের।
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তােক বলেলন, “ তামার মাথা খারাপ হেয়েছ!” িক স যখন বারবার বলেত লাগল, তার কথাই িঠক, তখন তাঁরা বলেলন,
“তেব ও িন য়ই বগদূত।”

১৬ িক িপতর দরজায় আঘাত কেরই চলেলন, আর তাঁরা দরজা খেুল তাঁেক দখেত পেয় আ য হেয় গেলন। ১৭ িতিন
হাত িদেয় ইি েত তােদর চপু করেত বলেলন এবং রভু িকভােব সই কারাগার থেক তাঁেক উ ার কের এেনেছন স কথা
জানােলন। িতিন বলেলন, “ তামরা যােকাবেক ও অ যা য ভাইেদর এই ঘটনার কথা জানাও।” পের িতিন সখান থেক অ য
জায়গায় চেল গেলন।

১৮ সকাল হেল রহরারত সিনকেদর মে য একটা হৈচ পেড় গল। িপতেরর িক হল, এই ভেব তারা আ য হেয় গল।
১৯ এরপর হেরাদ িপতরেক অেনক খাঁজাখুঁিজ করেলন, িক তাঁেক না পেয় রহরীেদর নানাভােব িজ াসাবাদ কের িতিন
সই রহরীেদর রাণদে র আেদশ িদেলন।

হেরাদ আি র ার মতৃু্য
এরপর হেরাদ িযহদূা ছেড় কসিরয়া শহের িগেয় িকছকুাল সখােন থাকেলন। ২০ হেরাদ সারীয় ও সীেদানীেয়র লাকেদর

ওপর খবুই িছেলন। তারা দল বঁেধ হেরােদর সে দখা করেত এল। রাজার একা সিচব লা েক িনেজেদর দেল
টেন তারা হেরাদেক শাি র জ য অনেুরাধ করল, কারণ তােদর দশ রাজার দেশর ওপর খাে যর জ য িনভরশীল িছল।

২১ এক িন িপত িদেন, হেরাদ রাজকীয় পাশাক পের িসংহাসেন এেস বসেলন এবং লাকেদর কােছ ভাষণ িদেত লাগেলন।
২২ লাকরা িচৎকার করেত লাগল, “এ- তা মানেুষর ক বর নয়, এ য ঈ বেরর ক বর!” ২৩ হেরাদ এই রশংসা কুডা়েলন।
ঈ বরেক তাঁর রা য গৗরব িদেলন না। হঠাৎ রভরু এক দূত এেস হেরাদেক আঘাত করেল িতিন অসু হেলন। তাঁর শরীর
কীেট খেয় ফলল, ফেল িতিন মারা গেলন।

২৪ এিদেক ঈ বেরর বাতা চারিদেক ছিডে়য় পডল় আর ব লাক তােত িব বাস করল।
২৫ বাণবা ও শৗল জ শােলেম তাঁেদর কাজ সের আি য়িখয়ায় িফের গেলন। তাঁরা যাহন, যােক মাক বেল, তাঁেক সে

িনেয় গেলন।

বাণবা ও শৗল িবেশষ কােজ মেনানীত

১৩ ১ সই সময় আি য়িখয়ার ম লীেত কেয়কজন ভাববাদী ও িশ ক িছেলন। তাঁরা হেলন; বাণবা, িশেমান যােক নীেগর
বলা হত, কুরীনীয় শহেরর লিুকয়, মনেহম ইিন শাসনকতা হেরােদর সে মানষু হেয়িছেলন ও শৗল। ২ তাঁরা রভরু

সবায় রত িছেলন ও উপবাস করিছেলন। সই সময় একিদন পিব র আ া বলেলন, “বাণবা ও শৗলেক আমার জ য পথৃক
কের দাও; কারণ একিট িবেশষ কােজর জ য আিম তােদর মেনানীত কেরিছ।”

৩ তখন তাঁরা উপবাস ও রাথনার পর বাণবা ও শৗেলর ওপর হাত রেখ তাঁেদর িবদায় িদেলন।

বাণবা ও শৗল কু রীয়েত গেলন
৪ এইভােব পিব র আ ার ররণায় চািলত হেয় তাঁরা িসলিুকয়া শহের গেলন ও সখান থেক জাহােজ কের কু র বীেপ

রওনা িদেলন। ৫ তাঁরা সালামী শহের পৗঁেছ ই দীেদর সমাজ-গহৃ িলেত িগেয় ঈ বেরর বাতা রচার করেলন। যাহন মাক
তাঁেদর সহকারী েপ কাজ করিছেলন।

৬ তাঁরা সই বীেপর ম য িদেয় যেত যেত পের পােফােস এেস উঠেলন। সখােন তাঁরা বর যী নােম এক ই দী
যা কর ও ভ ভাববাদীর দখা পেলন। ৭ স সই রাে যর রা যপাল সগীয় পৗেলর উপেদ া িছল। সগীয় পৗল িছেলন
একজন বিু মান লাক। িতিন বাণবা ও শৗলেক ডেক পািঠেয় তাঁেদর কাছ থেক ঈ বেরর বাতা নেত চাইেলন। ৮ িক সই
যা কর ইলমুা (এই িছল বর যী র রীক নাম) বাণবা ও পৗেলর িব াচরণ কের রা যপালেক রীে িব বাস থেক সিরেয়
িনেয় যাবার চ া করেত লাগল। ৯ তখন শৗল, যােক পৗলও বেল, িতিন পিব র আ ায় পণূ হেয় ইলমুার িদেক সাজাসিুজ
তাকােলন। ১০ বলেলন, “তইু ছল-চাতরুীেত ভরা লাক! তইু িদয়াবেলর ছেল! যা িকছ ু িঠক, তইু তার শ ! তইু িক রভরু
স য পথেক িবকৃত করেত া হিব না? ১১ দখ, রভরু হাত এখন তার ওপর। তইু অ হেয় যািব, আর িকছ ু িদন সেূযর
আেলা আর দখেত পািব না।”

সে সে এক গভীর অ কার তার ওপর নেম এল আর স চারিদেক হাতডা়েত লাগল, তােক হাত ধের সখান থেক িনেয়
যাবার জ য লাকেদর অনেুরাধ করেত লাগল। ১২ তখন সই ঘটনা দেখ রা যপাল িব বাস করেলন, কারণ িতিন রভরু
িবষেয় িশ ার কথা েন মু হেয় িগেয়িছেলন।



রিরত ১৩:১৩ 19 রিরত ১৩:৩৯

পৗল এবং বাণবার কু রীয় যাগ
১৩ পৗল ও তাঁর স ীরা পাফঃ থেক জলপেথ রওনা িদেয় পা ুিলয়ার পগােত এেলন, িক যাহন তাঁেদর ছেড় জ শােলেম

িফের গেলন। ১৪ তাঁরা পগা থেক আবার যা রা কের িপিষিদয়ার আি য়িখয়ায় এেস উপি ত হেলন।
এক িব রামবাের পৗল ও বাণবা ই দীেদর এক সমাজ-গেৃহ িগেয় বসেলন। ১৫ মািশর িবিধ- যব া এবং ভাববাদীেদর

র থেক পাঠ করা হেল পের সমাজ-গেৃহর অ য তােদর বেল পাঠােলন, “ভাইরা, লাকেদর কােছ িশ া দবার ও উৎসাহ
যাগাবার মত যিদ আপনােদর িকছ ু থােক তেব এিগেয় এেস তা বলনু।”

১৬ তখন পৗল উেঠ দাঁিডে়য় হাত নেড় বলেত থাকেলন, “ হ ই রােয়লী লােকরা ও অই দীরা, আপনারা যাঁরা স য
ঈ বেরর উপাসনা কেরন তারা আমার কথা ননু। ১৭ এই ই রােয়লীয়েদর ঈ বর আমােদর িপতপৃু ষেদর মেনানীত
কেরিছেলন, আর িমশর দেশ রবাসী েপ থাকার সময় িতিন আমােদর লাকেদর উ ত কেরিছেলন। সই দশ থেক ঈ বর
মহাপরা রেম তােদর বার কের আনেলন। ১৮ রায় ৪০ বছর ধের রা েরর মে য ঈ বর তােদর সব রকেমর যবহার স য
করেলন। ১৯ িতিন কনােনর সাতিট জািতেক উে দ কের সইসব জািতর দশ ই রােয়লীয়েদর িদেলন। ২০ এইভােব রায়
চারেশা প াশ বছর কেট গল।

“এরপর ভাববাদী শমেূয়েলর সময় পয ঈ বর কেয়কজন িবচারক িদেলন; ২১ তারপর তারা একজন রাজা চাইেল িব যামীন
গা ীর কীেশর ছেল শৗলেক ঈ বর িদেলন, য চি শ বছর ধের তােদর ওপর রাজ ব করল। ২২ পের িতিন তােক সিরেয়,

দায়দূেক তােদর রাজা করেলন। ঈ বর তাঁর িবষেয় সা ্য িদেয় বলেলন, ‘আিম িযশেয়র ছেল দায়দূেক পেয়িছ, স আমার
মেনর মত লাক। আিম তােক যা করেত বলব স তা করেব।’

২৩ “দায়েূদর বংেশ ঈ বর তাঁর রিত িত অনসুাের ই রােয়েলর জ য এক রাণকতা আনেলন, িতিন যী । ২৪ তাঁর
আসার আেগ যাহন সম ই রােয়ল জািতর কােছ মন-িফরােনার এক বাি ঘাষণা করেলন। ২৫ যাহন তাঁর কােজর শেষর
িদেক বলেতন, ‘আিম ক, তামরা িক মেন কর? আিম সই রী নই। আমার পর িযিন আসেছন, তাঁর জেুতার িফেত খালার
যা যতাও আমার নই।’

২৬ “ভাইরা, অ রাহােমর বংশধররা, আর অই দীেদর মে য যাঁরা ঈ বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা সকেল জাননু য
আমােদরই কােছ পির রােণর এই বাতা পাঠােনা হেয়েছ। ২৭ জ শােলেমর অিধবাসীরা ও তােদর নতারা যী েক রাণকতা
িহেসেব িচনেত পাের িন, যিদও ভাববাদীেদর বা য যা রভু যী র স বে বেল তা তােদর কােছই রিত িব রামবাের পাঠ
করা হত। িযহিূদরাই তােক দাষী সা য করল, আর এইভােব তারা ভাববাদীেদর বা য সফল কেরেছ। ২৮ মতৃু্যদ দবার
মেতা তাঁর কান দাষ না পেলও তারা পীলােতর কােছ তাঁেক হ যা করার জ য দাবী জানায়।

২৯ “যী র িবষেয় যা িকছ ু শাে র লখা হেয়েছ তার সবিকছ ু স করবার পর, তারা তাঁর মতৃেদহ সই শ থেক
নািমেয় এক কবের রেখিছল। ৩০ িক ঈ বর যী েক পনুজীিবত করেলন। ৩১ যাঁরা তাঁর সে গালীল থেক জ শােলেম
এেসিছেলন, তাঁেদর িতিন অেনক িদন পয দখা িদেয়িছেলন। তাঁরাই এখন লাকেদর কােছ সবসমে তাঁর সা ী।

৩২ “আমরা আপনােদর কােছ এই সসুমাচার জানাি , যা ঈ বর আমােদর িপতপৃু েষর কােছ রিত িত ব প
িদেয়িছেলন; ৩৩ যী েক মতৃু্য থেক পনু ি ত কের ঈ বর আমােদর কােছ অথাৎ তাঁর স ানেদর জে য সই রিত িত পণূ
কেরেছন। যমন ি বতীয় গীেত লখা আেছ:
‘তিুম আমার পু র,
আজই আিম তামার িপতা হেয়িছ।’ §
৩৪ ঈ বর যী েক মতৃু্য থেক পনু ি ত কেরেছন। যী আর কখনও য় পােবন না। এই িবষেয় ঈ বর বেলেছন:
‘আিম দায়েূদর কােছ য পিব র ও স য রিত িত িল িদেয়িছলাম, তা তামােক দব।’ **
৩৫ আবার আর এক জায়গায় ঈ বর বেলেছন:
‘তিুম তামার পিব রতমেক য় দখেত দেব না।’ ††
৩৬ “দায়দূ তাঁর সমেয় ঈ বেরর ই া অনযুায়ী কাজ করার পর মারা গেল িপতপৃু েষর কবেরর মে য তাঁেকও কবর দওয়া হল
ও তাঁর দহও য় পল। ৩৭ িক ঈ বর যাঁেক (যী েক) মতৃু্য থেক পনু ি ত কেরেছন, িতিন য় দেখন িন। ৩৮–৩৯ তাই
ভাইরা, আিম চাই আপনারা জাননু য এই যী র মা যেমই পােপর মা লােভর কথা আপনােদর কােছ ঘাষণা কের হে ।
মািশর িবিধ- যব ায় আপনারা পাপ থেক মু হেত পারেতন না; িক রে যক যি য যী র ওপর িব বাস কের,

§১৩:৩৩ উ ৃিত গীতসংিহতা ২:৭.
**১৩:৩৪ উ ৃিত িযশাইয় ৫৫:৩.
††১৩:৩৫ উ ৃিত গীতসংিহতা ১৬:১০.
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স পাপ থেক মু হেত পাের। ৪০ তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বেল গেছন, তা যন আপনােদর জীবেন ফেল না যায়।
ভাববাদীরা বলেলন,
৪১ ‘ শান, তামরা যারা উপহাস কর!
তামরা দখ, অবাক হও ও বংস হেয় যাও,

কারণ আিম তামােদর সমেয় এমন কাজ কেরিছ,
য কােজর কথা তামােদর বলা হেলও
তামরা িব বাস করেব না।’” ‡‡

৪২ পৗল ও বাণবা যখন সমাজ-গহৃ থেক চেল যাে ন, তখন লােকরা অনেুরাধ করল যন পেরর িব রামবাের তারা আেরা
িব ািরতভােব ঐসব কথা তােদর জানান। ৪৩ সমাজ-গেৃহর সভা শষ হেল, অেনক ই দী ও ই দী ধমাবল বী ভ লােকরা
পৗল ও বাণবার িপছেন িপছেন গল। পৗল ও বাণবা ঐসব লাকেদর সে কথা বলেলন ও ঈ বেরর অনু রেহ আ া রেখ

চলার পরামশ িদেলন।
৪৪ পেরর িব রামবাের সই শহেরর রায় সম লাক রভরু কথা শানার জ য সমেবত হল; ৪৫ িক ই দীরা অেতা

লােকর সমাগম দেখ ঈষােত বলেত লাগল। তারা পৗেলর কথার রিতবাদ কের তােদর অপমানও করেত লাগল। ৪৬ িক
পৗল ও বাণবা িনভীকভােব বলেত থাকেলন, “ রথেম তামরা যারা ই দী তামােদরই কােছ ঈ বেরর বাতা রচার করার
রেয়াজন িছল; িক তামরা যখন তা অ রা য কের িনেজেদর অন জীবেনর অেযা য মেন করছ, তখন আমরা অই দীেদর

কােছই যাব। ৪৭ কারণ রভু আমােদর এমনই আেদশ কেরেছন:
‘আিম তামােদর অই দীেদর কােছ দীি ব প কেরিছ,
যন তামরা জগেতর সম লােকর কােছ পির রােণর পথ জানােত পােরা।’” ¶¶

৪৮ অই দীরা পৗেলর এই কথা েন আনি ত হল ও রভরু বাতার স ান করল। আর যারা অন জীবেনর জ য মেনানীত
হেয়িছল, তারা িব বাস করল।

৪৯ রভরু এই বাতা সই অ েলর সব র ছিডে়য় পডল়। ৫০ এিদেক িকছ ু ই দীরা ভি মিত ও স ানীয় মিহলােদর ও
শহেরর নতােদর উে িজত কের পৗল ও বাণবার রিত িনযাতন করল, আর িনেজেদর অ ল থেক তাঁেদর তািডে়য়
িদল। ৫১ তখন তাঁরা তােদর িব ে পােয়র ধেুলা ঝেড় ফেল ইকিনেয় চেল গেলন। ৫২ এিদেক আি য়েক অনগুামীরা আনে
ও পিব র আ ায় পিরপণূ হেত থাকেলন।

ইকিনেয় পৗল ও বাণবা

১৪ ১ এরপর পৗল ও বাণবা ইকিনেয় গেলন। সখােন তাঁরা তাঁেদর কােজর প িত অনযুায়ী সই একইভােব ই দীেদর
সমাজ-গেৃহ রেবশ করেলন। সখানকার লাকেদর কােছ পৗল ও বাণবা এেতা সু রভােব কথা বলেলন, য অেনক

ই দী ও রীক তাঁেদর কথায় িব বাস করল। ২ িক িকছ ু ই দীরা িব বাস করল না এবং তারা ভাইেদর িব ে অই দীেদর
িপেয় তলুল।
৩ পৗল ও বাণবা ইকিনেয় অেনক িদন থেক গেলন, আর তাঁরা িনভীকভােব রভরু কথা বেল যেত লাগেলন। তাঁরা রভরু

অনু রেহর কথা রচার করেতন; আর রভওু তাঁেদর মা যেম নানা অেলৗিকক কাজ কের সই রচােরর পে সা ্য িদেতন।
৪ সই শহেরর লাকরা ’দেল ভাগ হেয় গল, একদল ই দীেদর পে আর অ য দল রিরতেদর প িনল।

৫ তখন অই দীরা ও ই দীরা তােদর সমাজপিতেদর সে এক হেয় পৗল ও বাণবােক অপমান কের পাথর মের হ যা করার
পিরক না করল। ৬ শৗল ও বাণবা তা জানেত পের সই শহর ছেড় গেলন। তাঁরা লকুায়িনয়ার লু রা ও দবী শহের ও
তার চারপােশর অ েল চেল গেলন; ৭ আর সখােনও তাঁরা সসুমাচার রচােরর কাজ চািলেয় গেলন।

লু রা ও দবীেত পৗল
৮ লু রায় একজন লাক বেস থাকত, স তার পা যবহার করেত পারত না। স জ থেকই খাঁডা় িছল, কখনও হাঁটা

চলা কের িন। ৯ সই লাকিট বেস বেস পৗেলর কথা নিছল। পৗল তার িদেক চেয় দখেলন। সু হবার জ য লাকিটর
ঈ বেরর রিত িব বাস আেছ। ১০ পৗল তখন তােক ডেক বলেলন, “ তামার পােয় ভর িদেয় সাজা হেয় দাঁডা়ও!” আর
স লাফ িদেয় উেঠ হঁেট বডা়েত লাগল।

‡‡১৩:৪১ উ ৃিত হবক ্কূক ১:৫.
¶¶১৩:৪৭ উ ৃিত িযশাইয় ৪৯:৬.
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১১ পৗল যা করেলন তা দেখ লােকরা লকুায়নীয় ভাষায় বেল উঠল, “ দবতারা মানষু প ধারণ কের আমােদর মে য
অবতীণ হেয়েছন!” ১২ তারা বাণবােক বলল, “ ্যিপতর” §§আর পৗলেক বলল, “মকুিরয়,” *কারণ পৗল িছেলন রধান
ব া। ১৩ শহেরর িঠক সামেনই ্যিপেতর য মি র িছল, তার যাজক কেয়কটা ষাঁড় ও মালা িনেয় শহেরর ফটেক এল ও
লাকেদর সে সখােন তা বিলদান কের পৗল ও বাণবার কােছ উৎসগ করেত চাইল।

১৪ িক রিরত বাণবা ও পৗল যখন একথা বঝুেলন, তখন তাঁরা িনেজেদর পাশাক িছঁেড় দৗেড় বাইের িগেয় লাকেদর
উে ে য িচৎকার কের বলেলন, ১৫ “আহা, তামরা এ করছ িক? আমরাও তামােদর মেতা সাধারণ মানষু! আমরা তামােদর
সসুমাচার শানােত এেসিছ। এইসব অসারতার ম য থেক জীব ঈ বেরর িদেক িফরেত হেব। ঈ বরই আকাশ, পিৃথবী,
সমু র ও সই সকেলর মে য যা িকছ ু আেছ স সম ই সিৃ কেরেছন।

১৬ “িতিনই অতীেত সম জািতেক িনেজেদর খশুী মেতা পেথ চলেত িদেয়েছন। ১৭ তথািপ ঈ বর য আেছন এর রমােণর
জ য িতিন অেনক িকছ ু কেরিছেলন। িতিন সকেলর ম ল কেরেছন। আকাশ থেক বিৃ ও িবিভ ঋতেুত শ য িদে ন। িতিন
তামােদর খা য যাগাে ন ও তামােদর অ র আনে পণূ করেছন।”

১৮ এইসব কথা পৗল ও বাণবা অেনক কের বাঝােলও তাঁেদর উে ে য বিলদান করা থেক কানভােবই এই লাকেদর
খেত পারেলন না।
১৯ এই ঘটনার পর ইকিনয় ও আি য়িখয়া থেক কেয়কজন ই দী এেস লাকেদর পৗেলর িব ে রেরািচত করল। তারা

পৗেলর ওপর পাথর ছ ুঁডল়, তাঁেক টেন এেন শহেরর বাইের িনেয় গল। তারা মেন করল পৗল বিুঝ মারাই গেছন। ২০ িক
যী র অনগুামীরা এেস তাঁর চারপােশ দাঁডা়েল িতিন উেঠ তােদর সে শহের গেলন। পরিদন িতিন বাণবার সে দবীেত চেল
গেলন।

সিুরয়ার আি য়িখয়ায় র যাবতন
২১ সই শহের তাঁরা সসুমাচার রচার করেলন, আর ব েলাক যী র অনগুামী হল। এরপর তাঁরা লু রা হেয় ইকিনয়

ও পের আি য়িখয়ায় িফের এেলন। ২২ তাঁরা ঐসব শহের িশ যেদর শি জাগােলন। সম িনযাতেনর মে যও িব বােস
অটল থাকেত তাঁেদর সাহস িদেয় বলেলন, “অেনক ঃখেভােগর ম য িদেয় আমােদর ঈ বেরর রাে য রেবশ করেত হেব।”
২৩ তাঁরা রে যকিট িব বাসী ম লীর জ য রাচীনেদর িনেয়াগ করেলন। এই রাচীনরা, যারা রভরু ওপর িব বাস াপন
কেরিছেলন, রাথনা ও উপবােসর সে তাঁেদর রে যকেক তাঁরা রভরু হােত সঁেপ িদেলন।

২৪ এরপর তাঁরা িপিষিদয়ার ম য িদেয় পা ুিলয়ায় গেলন। ২৫ তারপর পগায় আবার সসুমাচার রচার করেলন ও সখান
থেক অ ািলয়ায় চেল গেলন। ২৬ সখান থেক তাঁরা জাহােজ কের আি য়িখয়ায় গেলন। য কাজ তাঁরা এখন শষ করেলন,
সই কােজর জ যই এই শহর থেক িব বাসীরা পৗল ও বাণবােক রভরু কােছ সমপণ কেরিছেলন।

২৭ পৗল বাণবা িফের এেস ম লীর িব বাসীেদর এক র করেলন; আর ঈ বর তাঁেদর সে থেক য সব কাজ কেরিছেলন
ও অই দীেদর জ য িব বােসর য বার উ ু কের িদেয়িছেলন, স সব কথা তাঁেদর জানােলন। ২৮ পের তাঁরা অনগুামীেদর
সে সখােন দীঘ সময় থাকেলন।

জ শােলেম সভা

১৫ ১ িযহদূা থেক কেয়কজন লাক এেস িশ া িদেত লাগল। তারা অই দী ভাইেদর িশ া িদেয় বলল, “ মািশর িবধান
অনসুাের সু ত সং ার না করেল তামরা উ ার পােব না।” ২ পৗল ও বাণবা এই িশ ার িবেরািধতা করেলন।

সই লাকেদর সে পৗল ও বাণবার তক হল। িঠক হল এই তেকর মীমাংসার জ য পৗল, বাণবা ও আরও কেয়কজনেক
জ শােলেম রিরতেদর ও রাচীনেদর কােছ পাঠােনা হেব।

৩ তখন ম লী তাঁেদর যাওয়ার যব া কের িদেলন। এই িব বাসীরা যা রা পেথ ফনীিকয়া ও শমিরয়া হেয় গেলন ও
অই দীরা য রী িব বাসী হেয়েছ তা জানােলন, এেত িব বাসীেদর মে য খবুই আন হল। ৪ পৗল, বাণবা ও অ যা যরা
জ শােলেম পৗঁছােলন। িব বাসী ম লীর রিরতরা ও রাচীনরা তাঁেদর বাগত জানােলন। ঈ বর তাঁেদর সে যা কেরেছন,
পৗল ও বাণবা স সব কথা জানােলন। ৫ িক ফরীশীেদর মে য যারা িব বাসী হেয়েছন তােদর মে য কেয়কজন উেঠ দাঁিডে়য়

বলেত লাগল, “অই দীেদর মে য যারা িব বাসী হেয়েছ, তােদর সু ত করা ও মািশর দওয়া িবিধ- যব া পালেন বা য করা
হেব।”

§§১৪:১২ ্যিপতর রীকেদর অ য বপণূ দবতা।
*১৪:১২ মকুিরয় অ য রীক দবতা, রীকেদর িব বাস মেত স দবতােদর বাতাবাহক িছল।
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৬ এরপর রিরতরা ও রাচীনরা এই রে র িবষেয় আেলাচনা করার জ য সমেবত হেলন। ৭ দীঘ ণ ধের নানা কথা
কাটাকািটর পর িপতর উেঠ দাঁিডে়য় তােদর বলেলন, “ভাইরা আপনারা জােনন, পেূবর িদন িলেত ঈ বর আপনােদর ম য থেক
আমােক মেনানীত কেরিছেলন, যন অই দীেদর কােছ আিম সসুমাচার রচার কির। তারা আমার মেুখ সসুমাচার েন িব বাস
কেরিছল। ৮ ঈ বর, িযিন অ যামী িতিন অই দীেদর তাঁর রাে য রহণ করেলন এবং এর সা ্য ব প তােদর পিব র আ া
িদেলন, যমন আমােদর িদেয়িছেলন। ৯ তােদর ও আমােদর মে য ঈ বর কান রেভদ রােখন িন, বরং িব বাস করেল পর
ঈ বর তােদর অ রও করেলন। ১০ এখন এই অই দী ভাইেদর কাঁেধ কন আপনারা ভারী যায়াল চািপেয় িদেত চাইেছন?
ঈ বরেক িক আপনারা করেত চান? আমরা ও আমােদর িপতপৃু ষেদর এমন শি িছল না য সই ভারী যায়াল বহন
কির। ১১ িক আমরা িব বাস কির য এই অই দী িব বাসীরা আমােদর মত রভু যী র অনু রেহই উ ার লাভ করেব!”

১২ তখন সম লাক নীরব হেয় গল আর বাণবা ও পৗেলর মা যেম অই দীেদর মে য ঈ বর িক িক অেলৗিকক কাজ
কেরেছন, তােদর কাছ থেক স সব ঘটনার কথা নল। ১৩ তােদর কথা বলা শষ হেল যােকাব বলেত করেলন, “ভাইরা,
আমার কথা ননু। ১৪ অই দীেদর রিত ঈ বেরর ভােলাবাসার কথা আপনারা ভাই িশেমােনর মেুখ েনেছন। এই রথম
ঈ বর অই দীেদর রহণ করেলন ও তােদর তাঁর রজা কের িনেলন। ১৫ ভাববাদীেদর কথাও এর সােথ মেল যমন শাে র
লখা আেছ:

১৬ ‘এরপর আিম িফের আসব,
আর দায়েূদর য ঘর ভেঙ গেছ,
তা পনুরায় গাঁথব।
আিম তার বংস ান আবার গঁেথ তলুব,
তা নতনু কের াপন করব।
১৭ যন মানবজািতর বািক অংশ রভরু অে বষণ কের,
আর সম অই দীেদর যােদর আমার নােম আ বান করা হেয়েছ,
তারাও সকেল রভরু অে বষণ কের।
ঈ বর একথা বেলন এবং িতিনই এসব কেরেছন।’ †
১৮ ‘ঈ বর ব পেূবই এই িবষয় িল জািনেয়েছন।’

১৯ “তাই আমার িবচার হল য অই দীেদর ম য থেক যাঁরা ঈ বেরর িদেক িফেরেছ আমরা তােদর ক দব না। ২০ এর
পিরবেত আমরা তােদর প র িলেখ এই কথা জানােবা।
তারা যন রিতমা সং রা কান অ িচ খা য না খায়,
যৗন পাপ কায থেক িবরত থােক,

গলা িটেপ মারা কান রাণীর মাংস না খায় বা র আ বাদন না কের।
২১ তােদর এিবষেয় িনব ৃ হওয়া রেয়াজন, কারণ সই আিদকাল থেকই রিতিট শহের ই দীেদর সমাজ-গেৃহ এখনও মািশর
এমন লাক আেছ, যারা তাঁেক অথাৎ তাঁর িবিধ- যব ার কথা রচার কের। তাছাডা় রিত িব রামবাের ই দীেদর সমাজ-গেৃহ
মািশর িবিধ- যব া পাঠ করা হয়।”

অই দী িব বাসীেদর উে ে য প র
২২ তখন রিরতরা ও রাচীনরা ম লীর িব বাসীবেগর সে একেযােগ তাঁেদর ম য থেক কেয়কজনেক মেনানীত কের

পৗল ও বাণবার সে আি য়িখয়ায় পাঠাবার িবষেয় িঠক করেলন। তাঁরা িযহদূা (বাণবা) ও সীলেক মেনানীত করেলন, এরা
ভাইেদর মে য নত ৃ ানীয় িছেলন।

২৩ তাঁেদর সে তাঁরা এইরকম এক প র িলেখ পাঠােলন:
আি য়িখয়ায়, সিুরয়া ও িকিলিকয়ার অই দী সমিব বাসী ভাইেদর কােছ

রিরতেদর ও ম লীর রাচীনেদর েভ া।
ি রয় ভাইরা,

২৪ আমরা নেত পেয়িছ য আমােদর িনেদশ ছাডা়ই এমন কেয়কজন লাক এখান থেক িগেয় নানা কথা বেল
তামােদর মন অি র কের তেুলেছ ও তামােদর নানা সম যার মে য ফেলেছ! ২৫ আমরা সকেল একমত হেয়িছ য

কেয়কজনেক মেনানীত কের আমােদর ি রয় ভাই বাণবা ও পৗেলর সে তামােদর কােছ পাঠান। ২৬ এই লােকরা
আমােদর রভ,ু যী রীে র নােম িনেজেদর জীবন উৎসগ কেরেছন। ২৭ তাই এঁেদর সে আমরা িযহদূা ও শীলেক

†১৫:১৭ উ ৃিত আেমাষ ৯:১১-১২.
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পাঠাি , এঁরা তামােদর একই কথা বলেবন। ২৮ কারণ পিব র আ ার কােছ এবং আমােদর কােছও এটাই ভাল মেন
হল য এই রেয়াজনীয় িবষয় িল ছাডা় অিতির কান িকছইু তামােদর ওপর ভার ব প চািপেয় দব না।

২৯ তামরা রিতমার সামেন উৎসগ করা কান খা যব খােব না,
র এবং গলা িটেপ মারা কান রাণীর মাংস খােব না,
আর যৗন পাপ কম থেক দূের থাকেব।

তামরা যিদ িনেজেদর এর থেক দূের রাখ তাহেল তামােদর ম ল হেব।
তামােদর সকেলর জ য আমােদর েভ া রইল।

৩০ তাই পৗল, বাণবা, িযহদূা ও সীল জ শােলম থেক রওনা হেয় আি য়িখয়ায় এেলন। তাঁরা লাকেদর সমেবত কের
সই িচিঠিট িদেলন। ৩১ িচিঠিট পডা়র পর তাঁরা সবাই সই উৎসােহা ীপক িচিঠর জ য আন করেত থাকেলন। ৩২ িযহদূা ও

সীল উভেয় ভাববাদী হওয়ােত ভাইেদর সে অেনক ণ ধের কথা বেল তােদর উৎসাহ িদেলন ও শি জাগােলন। ৩৩ িযহদূা
ও সীল িকছিুদন সখােন থাকার পর যাঁরা তাঁেদর পািঠেয়িছেলন, তাঁেদর কােছ অথাৎ জ শােলেম িফের যাবার জ য ভাইেদর
কাছ থেক শাি েত িবদায় পেলন। ৩৪ ‡

৩৫ িক পৗল ও বাণবা আি য়িখয়ােত িকছ ুসময় কাটােলন। তাঁরা অ যা য আেরা অেনেকর সে রভরু বাতা িশ া িদেতন
ও সসুমাচার রচার করেতন।

পৗল ও বাণবা আলাদা হেলন
৩৬ িকছ ু সময় পর পৗল বাণবােক বলেলন, “চল আমরা িফের যাই, রিতিট শহের যখােন আমরা রভরু বাতা রচার

কেরিছলাম, সইসব জায়গায় িগেয় দিখ ভাইরা কমন আেছ।”
৩৭ বাণবা চাইেলন যন যাহন অথাৎ মাকও তাঁেদর সে যান। ৩৮ িক পৗল ভাবেলন, একবার য পা ুিলয়ােত তাঁেদর

ছেড় চেল িগেয়িছল, তােক সে না নওয়াই ভাল। ৩৯ এর ফেল তাঁেদব মে য মতিবেরাধ দখা িদল। শষ পয তাঁরা পর র
আলাদা হেয় গেলন। বাণবা মাকেক সে িনেয় জাহােজ কের কুে রর িদেক রওনা িদেলন।

৪০ পৗল সীলেক সে িনেলন। ভাইরা আি য়িখয়ােত রভরু সবার ভার পৗলেক িদেলন। ৪১ পৗল এবং সীল সিুরয়া ও
িকিলিকয়ার ম য িদেয় যেত যেত িবিভ ম লীেক আরও সদুঢ়ৃ করেলন।

পৗল ও সীেলর সে তীমিথয়র যা রা

১৬ ১ পৗল দবী ও লু রার শহের গেলন; সখােন তীমিথয় নােম একজন রী ানসুারী িছেলন। তীমিথয়র মা িছেলন
ই দী রী ীয়ান, তাঁর বাবা িছেলন রীক। ২ লু রা ও ইকনীেয়র সকল ভাইরা তীমিথয়েক র া করত ও তাঁর িবষেয়

সু যািত করত। ৩ পৗল চাইেলন সসুমাচার রচােরর জ য যন তীমিথয় তাঁর সে যান। তাই িতিন ঐসব জায়গায় ই দীেদর
স করেত তীমিথয়েক সু ত করােলন, কারণ তাঁর বাবা য রীক একথা সকেল জানত।

৪ পের পৗল ও তাঁর স ীরা িবিভ শহেরর ম য িদেয় যেত যেত, সখানকার িব বাসী ভাইেদর কােছ জ শােলেমর
রিরতেদর ও রাচীনেদর িনধািরত িনেদশ জানােলন। ৫ এইভােব ম লী িল িব বােস দঢ়ৃ হেত থাকল ও রিতিদন সং যায়

বিৃ পেত থাকল।

এিশয়ার বাইের পৗলেক আ বান
৬ পৗল ও তাঁর স ীরা ফ িগয়া ও গালািতয়ায় গেলন, কারণ এিশয়ায় সসুমাচার রচার করার িবষেয় পিব র আ া তাঁেদর

অনমুিত িদেলন না। ৭ তাঁরা মিুশয়ার সীমাে এেলন এবং িবথিুনয়ায় যেত চ া করেলন, িক যী র আ া তােদর সখােনও
যেত িদেলন না। ৮ তাই তাঁরা মিুশয়ার ম য িদেয় রায়ােত িগেয় পৗঁছােলন।

৯ সই রাে র পৗল এক দশন পেলন; িতিন দখেলন একজন মািকদিনয়ান লাক দাঁিডে়য় অননুয় কের বলেছ, “মািকদিনয়ায়
আসনু! আমােদর সাহা য ক ন।” ১০ পৗেলর এই দশন পাওয়ার পর আমরা সে সে মািকদিনয়ায় যাওয়ার ি র করলাম,
আমরা বঝুেত পারলাম য সখােন সসুমাচার রচার করার জ য ঈ বর আমােদর ডাকেছন।

‡১৫:৩৪ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৩৪ যু করা হেয়েছ: “িক সীল সখােন থাকেবন বেল ি র কেরিছেলন।”
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লিুদয়ার মন পিরবতন
১১ আমরা রায়া ছেড় জলপেথ সাজা সাম রাকীেতর িদেক রওনা িদলাম, আর পরিদন িনয়াপিলেত পৗঁছালাম। ১২ সখান

থেক আমরা িফিলপীেত গলাম। িফিলপী হল মািকদিনয়ার ঐ অংেশর এক উে খেযা য শহর, এক রামান উপিনেবশ। আমরা
সখােন িকছিুদন থাকলাম।

১৩ িব রামবাের আমরা শহেরর ফটেকর বাইের নদীর ধাের গলাম, মেন করলাম সখােন িন য়ই কান রাথনার জায়গা
আেছ। আর সখােন য সব রীেলাক সমেবত হেয়িছেলন, আমরা তাঁেদর সে কথা বলেত করলাম। ১৪ সখােন লিুদয়া
নােম এক মিহলা িছেলন, তাঁর ব েন রেঙর কাপেডর় যবসা িছল। থয়ুাতীরা শহর থেক আগত এই মিহলা স য ঈ বেরর
উপাসনা করেতন। িতিন আমােদর কথা নিছেলন, আর ঈ বর তাঁর দয় খেুল িদেল িতিন পৗেলর কথা মন িদেয় েন
িব বাস করেলন। ১৫ িতিন ও তাঁর পিরবােরর সকেল বা াইজ হেল পর, িতিন অনেুরােধর সেুর আমােদর বলেলন, “আপনারা
যিদ আমােক রভরু রকৃত িব বাসী মেন কের থােকন, তেব আমার বািডে়ত এেস থাকুন।” আর তাঁর বািডে়ত থাকবার জ য
আমােদর অেনক পীডা়পীিড় করেলন।

কারাগাের পৗল ও সীল
১৬ একিদন আমরা যখন রাথনা করার জ য যাি লাম, তখন একজন রীতদাসী আমােদর সামেন এল। তার উপর এমন

এক িবেশষ ম আ া ভর কের িছল যার রভােব স মানেুষর ভিব যৎ বেল িদেত পারত। এই কের স তার মিনবেদব
বশ রাজগােরর রা া কের িদেয়িছল। ১৭ স আমােদর ও পৗেলর িপছ ু ধরল আর িচৎকার কের বলেত লাগল, “এই লাকরা

পরাৎ পর ঈ বেরর দাস। তাঁরা বেলন িকভােব তামরা উ ার পেত পােরা।” ১৮ এভােব স অেনকিদন ধের বলেত লাগল।
শেষ পৗল এেত িবর হেয় ঘেুর দাঁিডে়য় সই আ ােক বলেলন, “যী রীে র নােম আিম তােক আেদশ করিছ য তইু এর
থেক বিরেয় যা।” তােত সই ম আ া সে সে বার হেয় গল।

১৯ সই রীতদাসীর মিনবরা তা দখল, আর সই রীতদাসীেক কােজ লািগেয় তােদর অথ উপাজেনর পথ ব হল বঝুেত
পের তারা পৗল ও সীলেক ধের টানেত টানেত বাজাের ক ৃপে র কােছ িনেয় গল। ২০ তারা নগেরর ক ৃপে র সামেন পৗল

ও সীলেক িনেয় এেস বলল, “এরা ই দী, আর এরা আমােদর শহের গ েগােলর সিৃ করেছ! ২১ এরা এমন সব রীিত নীিত
পালেনর কথা বলেছ যা পালন করা আমােদর পে নীিতিব কাজ, কারণ আমরা রামান নাগিরক। আমরা ঐসব পালন
করেত পাির না।”

২২ তখন সই জনতা তাঁেদর ওপর মারমখুী হেয় উঠল। নগরর কগণ পৗল ও সীেলর পাশাক িছঁেড় ফেল তাঁেদর বত
মারার জ য কুম িদেলন। ২৩ পৗল ও সীলেক জনতা খবু মারেধার করার পর নতারা তাঁেদর কারাগাের পেুর িদল এবং
কারার কেক কডা় পাহারা িদেত বলল। ২৪ কারার ক এই িনেদশ পেয় পৗল ও সীলেক কারাগােরর ভতেরর কে িনেয়
িগেয় দওয়ােল বসােনা কােঠর বিড় িলর মে য তাঁেদর পা আটেক িদল।

২৫ মাঝরােত পৗল ও সীল ঈ বেরর বগান ও রাথনা করিছেলন, অ য ব ীরা তা নিছল। ২৬ হঠাৎ রচ ভিূমকে
কারাগােরর িভত কঁেপ উঠল আর সে সে কারাগােরর সব দরজা খেুল গল, ব ীেদর শকল খেস পডল়। ২৭ কারার ক
জেগ উেঠ যখন দখেলন য কারাগােরর সব দরজা খালা তখন িতিন কাষ থেক তাঁর তরবাির বার কের আ হ যা করেত

চাইেলন, কারণ িতিন ভাবেলন ব ীরা সব পািলেয়েছ। ২৮ িক পৗল িচৎকার কের বেল উঠেলন, “িনেজর িত করেবন না!
আমরা সকেলই এখােন আিছ!”

২৯ তখন কারার ক কাউেক আেলা আনেত বেল ভতের দৗেড় গেলন, আর ভেয় কাঁপেত কাঁপেত পৗল ও সীেলর সামেন
উপডু় হেয় পডে়লন। ৩০ পের তাঁেদর বাইের িনেয় এেস বলেলন, “মহাশয়রা, উ ার পেত হেল আমায় িক করেত হেব?”

৩১ তাঁরা বলেলন, “ রভু যী র ওপর িব বাস ক ন, তাহেল আপিন ও আপনার গেৃহর সকেলই উ ার লাভ করেবন।”
৩২ এরপর তাঁরা সই কারার ক ও তাঁর বািডর় লােকর কােছ রভরু বাতা রচার করেলন। ৩৩ বশ রাত হেয় িগেয়িছল িক
কারার ক সই রােতই পৗল ঔ সীেলর সম ত ধেুয় িদেলন এবং সপিরবাের বাি রহণ করেলন। ৩৪ এরপর কারার ক
পৗল ও সীলেক িনেজর গেৃহ িনেয় িগেয় তাঁেদর আহােরর যব া করেলন। ঈ বের িব বাসী হওয়ায় িতিন ও তাঁর পিরবােরর

সকেল খবু আনি ত হেলন।
৩৫ পরিদন সকাল হেল শাসকগণ র ীবািহনীেদর িদেয় কারার কেক বেল পাঠােলন, “ঐ লাকেদর ছেড় দাও!”
৩৬ তখন কারার ক সকথা পৗলেক জানােলন, “নগর অ য রা আপনােদর ছেড় দবার জ য বেল পািঠেয়েছন, তাই

এখন আপনারা িনিবে এখান থেক চেল যান।”
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৩৭ িক পৗল তােদর বলেলন, “আমরা রামান নাগিরক হওয়া সেৎ বও তাঁরা আমােদর িবচার না কেরই সকেলর সামেন
বত মেরেছন। শেষ আমােদর কারাগাের ব ী কেরিছেলন। এখন তাঁরা চিুপ-চিুপ আমােদর ছেড় িদেত চাইেছন? এ হেত

পাের না! তাঁেদর এখােন আসেত হেব আর এেস আমােদর কারাগােরর বাইের িনেয় যেত হেব।”
৩৮ সই র ীবািহনীর লাকরা িবচারকেদর জানাল য পৗল ও সীল রামান নাগিরক, তখন তাঁরা ভয় পেয় গেলন। ৩৯ তাই

তাঁরা এেস মা চাইেলন, আর তাঁেদর কারাগােরর বাইের িনেয় িগেয় সই শহর ছেড় চেল যাবার জ য অনেুরাধ করেলন।
৪০ পৗল ও সীল কারাগার থেক বাইের এেস লিুদয়ার বািড় গেলন। সখােন িব বাসীেদর সে দখা হেল তােদর সকলেক
উৎসাহ িদেলন। এরপর পৗল ও সীল শহর ছেড় চেল গেলন।

পৗল ও সীল িথষলনীকীেত

১৭ ১ এরপর তারা আি পিল ও অপে ািনয়ার ভতর িদেয় িথষলনীকীেত এেলন। এখােন ই দীেদর একিট সমাজ-গহৃ
িছল। ২ পৗল তাঁর রীিত অনযুায়ী ই দীেদর দখার জ য একিট সমাজ-গেৃহ গেলন। িতনিট িব রামবাের িতিন তােদর

সে শা র িনেয় আেলাচনা করেলন। ৩ ই দীেদর কােছ শা র যা যা কের বিুঝেয় িদেলন য রীে র ঃখেভাগ করা ও
মতৃু্য থেক পনু ােনর রেয়াজন িছল। পৗল বলেলন, “এই য যী েক আিম তামােদর কােছ রচার করিছ, ইিনই রী ।”
৪ তােদর মে য কউ কউ এেত স িত জানাল এবং পৗল ও সীেলর সে যাগ িদল। এেদর মে য অেনক ঈ বরভ রীক
িছল যারা স য ঈ বেরর উপাসনা করত, ও িকছ ু গ য-মা য মিহলাও িছেলন।

৫ িক ই দীেদর মেন ঈষা জাগল। তারা িকছ ু রকৃিতর লাকেক বাজার থেক জাগাড় করল আর এইভােব একটা দল
তরী কের শহের গ েগাল বািধেয় িদল। তারা লাকসমে পৗল ও সীলেক দাঁড় করােনার জ য যােসােনর বািডে়ত চডা়ও হেয়
সখােন তাঁেদর খুঁজেত লাগল। ৬ িক সখােন তাঁেদর না পেয় তারা যােসান ও অ য কেয়কজন ভাইেক ধের টানেত টানেত

শহেরর শাসনকতােদর কােছ িনেয় গল। তারপর তারা িচৎকার কের বলল, “এই য লাকরা সারা জগেত গালমাল পািকেয়
বডা়ে , এরা এখন এখােন এেসেছ! ৭ আর যােসান িকনা তােদর িনেজর বািডে়ত আ রয় িদেয়েছ? এরা সকেল কসেরর

আইেনর িবেরািধতা কের। এরা বেল বডা়ে য যী বেল আর একজন রাজা আেছ।”
৮ এই কথা েন সমেবত জনতা ও ক ৃপ উি ব হল। ৯ তারা যােসান ও বাকী আর সকেলর জিরমানা িনেয় তােদর ছেড়

িদল।

িবরয়ােত পৗল এবং সীল
১০ সই রােতই ভাইরা পৗল ও সীলেক িবরয়ােত পািঠেয় িদল। সখােন পৗঁেছ তাঁরা ই দীেদর সমাজ-গেৃহ গেলন।

১১ িথষলনীকীয়র লাকেদর থেক এই লাকরা আেরা উদার মেনাভাবাপ িছল। এরা আ রেহর সে ঈ বেরর বা য নল।
পৗল ও সীেলর ব ে যর িবষয় স য িকনা তা িমিলেয় দখার জ য তারা রিতিদন শাে রর মে য অনসু ান করেত লাগল।

১২ এর ফেল ই দীেদর মে য অেনেক িব বাস করল, এেদর মে য কেয়কজন স রা রীক মিহলা ও ব পু ষও িছেলন।
১৩ িথষলনীকীয় ই দীরা যখন নেত পল য পৗল িবরয়ােত ঈ বেরর বা য রচার করেছন, তখন তারা সখােন এেস

লাকেদর িপেয় তলুল। ১৪ তখন সখানকার ভাইরা তাডা়তািড় কের পৗলেক সমু রতীের পািঠেয় িদেলন, িক সীল ও
তীমিথয় িবরয়ােত রেয় গেলন। ১৫ পৗলেক সে িনেয় যাঁরা িগেয়িছেলন তাঁরা আথীনী পয গেলন। সীল ও তীমিথয়র
উে ে য এক বাতা িনেয় ভাইরা িবরয়ােত িফের এেলন। বাতােত বলা িছল, “যত শী র স ব তামরা আমার কােছ চেল
এস।”

আথীনীেত পৗল
১৬ তীমথীয় ও সীেলর জ য পৗল যখন আথীনীেত অেপ া করিছেলন, তখন সই শহেরর সব জায়গায় নানা দব- দবীর

মিূত দেখ অ র আ ায় িতিন খবুই যিথত হেয় উঠেলন। ১৭ তাই িতিন সমাজ-গেৃহ িগেয় ই দী ও ভ রীকেদর সে ও
হােট বাজাের লাকেদর কােছ রিতিদন ধমােলাচনা করেত লাগেলন। ১৮ ইিপকূেরর ও ািয়কীর দাশিনক স রদােয়র মে য
কেয়কজন তাঁর সে তকিবতক করেত লাগল।

কউ কউ বলল, “এই সবজা া িক বলেত চায়?” আবার কউ কউ বলল, “এ দখিছ িবেদশী দবতােদর িবষেয় রচার
করেছ।” কারণ পৗল সসুমাচার এবং যী ও তাঁর পনু ােনর িবষয় বলিছেলন।

১৯ তারা পৗলেক আেরয়পােগর সভায় িনেয় িগেয় বলল, “আপিন এই য নতনু িবষয় িশ া িদে ন, এটা িক? আমরা িক
তা জানেত পাির? ২০ আপিন িকছ ু অ ুত কথা শানাে ন, তাই আমােদর জানেত ই া হয়, এসেবর অথ িক?” ২১ আথীনীয়
লােকরা ও সখােন বসবাসকারী িবেদশীরা সব সময় কবল িন য-নতনু িবষয় িনেয় আেলাচনা কের সময় কাটাত।
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২২ তখন পৗল আেরয়পােগর সভার সামেন দাঁিডে়য় বলেত থাকেলন, “ হ আথীনীয় লােকরা, আপনারা দখিছ সম
যাপােরই খবু ধম রবণ। ২৩ কারণ আিম বডা়েত বডা়েত আপনারা যােদর উপাসনা কেরন স িল ল ্য করেত করেত

একটা বদী দখলাম, যার গােয় লখা আেছ, ‘অজানা দবতার উে ে য!’ তাই য অজানা দবতার উপাসনা আপনারা করেছন
তাঁেকই আিম আপনােদর কােছ উপি ত করিছ।

২৪ “ঈ বর, িযিন এই জগত ও তার মে যকার সম িকছরু িনমাণকতা, িতিনই বগ ও পিৃথবীর রভ,ু িতিন মানেুষর হােত
তরী মি ের বাস কেরন না। ২৫ মানেুষর হােতর সবা কােযর রেয়াজন তাঁর নই। তাঁর তা কান িকছরুই অভাব নই।

িতিনই সকলেক জীবন, বাস ও যা িকছ ু রেয়াজন তা িদে ন। ২৬ েত ঈ বর একিট মানষুেক সিৃ কের সই একজন
মানষু থেকই মানবজািতর সিৃ কেরেছন, আর গাটা পিৃথবীটা তােদর বসবােসর জ য িদেয়েছন। িতিন িনধারণ কের রেখেছন
কাথায় ও কখন তারা থাকেব।

২৭ “ঈ বর চেয়িছেলন যন মানষু তাঁর অে বষণ কের। তাঁর খাঁজ করেত করেত তারা যন শষ পয তাঁর নাগাল পায়।
অথচ িতিন আমােদর কােরা কাছ থেক তা দূের নন, ২৮ ‘কারণ তাঁর সৎ বােতই আমােদর জীবন, গিত ও সৎ বা।’ আবার
আপনােদর কান কান কিবও একথা বেলেছন: ‘কারণ আমরা তাঁর স ান।’

২৯ “তাহেল আমরা যখন ঈ বেরর স ান, তখন ঈ বরেক মানেুষর িশ কলা বা ক না অনসুাের সানা, েপা বা পাথেরর
তরী কান মিূতর সে তলুনা করা আমােদর উিচত নয়। ৩০ মানেুষর এই অ তার সময়েক ঈ বর মার চােখ দেখেছন,

িক এখন সব জায়গায় সকল মানষুেক িতিন এর জ য মন- ফরােত বলেছন। ৩১ কারণ িতিন একিট িদন ি র কেরেছন, য
িদেন িতিন তাঁর িন িপত একজনেক িদেয় সারা জগত সংসােরর িবচার করেবন। এই িবষেয় সকেল যন িব বাস করেত পাের
এমন রমাণও িতিন িদেয়েছন: এই রমাণ ব প িতিন মতৃেদর ম য থেক তাঁেক পনুরি ত কেরেছন!”

৩২ মতৃু্য থেক পনু ােনর কথা েন তােদর মে য কেয়কজন উপহাস করেত লাগল, িক অ যরা বলল, “আমরা এ
িবষেয় আর একিদন আপনার কাছ থেক নব!” ৩৩ এরপর পৗল তােদর কাছ থেক চেল গেলন। ৩৪ তােদর মে য কেয়কজন
িব বাস করল ও পৗেলর স িনল। এেদর মে য আেরয়পাগীেয়র ¶স য িদয়নিুষয়, দামারী নােম এক মিহলা ও আেরা
কেয়কজন িছেলন।

কিরে পৗল

১৮ ১ এরপর পৗল আথীনী ছেড় কিরে এেলন। ২ সখােন আি লা নােম এক ই দীর সে তাঁর পিরচয় হয়, িতিন িছেলন
প দেশর লাক। স রিত িতিন তাঁর রী ি রি ােক িনেয় ইতালী থেক এেসিছেলন, কারণ ৗিদয় সম

ই দীেদর রাম ছেড় যাবার িনেদশ িদেয়িছেলন। পৗল তাঁেদর সে দখা করেত গেলন। ৩ তাঁরা তাঁবু িনমাণ করেতন যমন
পৗলও করেতন। এইজ য িতিন তাঁেদর সে কাজ করেত লাগেলন।

৪ রিত িব রামবাের পৗল সমাজ-গেৃহ ই দী ও রীকেদর সে কথা বলেতন। পৗল চ া করেতন যন এইসব লাকরা
যী েত িব বাসী হয়। ৫ সীল ও তীমিথয় যখন মািকদিনয়া থেক কিরে এেলন, তখন পৗল সসুমাচার রচােরর জ য তাঁর
সম সময় িদেলন। যী ই য ঈ বেরর রী এই রমাণ িতিন ই দীেদর িদি েলন। ৬ িক ই দীরা পৗেলর িশ ার িবেরািধতা
কের তাঁেক গালাগাল িদেত লাগল। তখন িতিন তাঁর পাশােকর ধেুলা ঝেড় তােদর বলেলন, “ তামােদর যিদ উ ার না হয়
তার জ য তামরা দায়ী। আিম দায়মু ! এরপর আিম অই দীেদর কােছ যাব!”

৭ পৗল সখান থেক চেল িগেয় সমাজ-গেৃহর পােশ িতিতয় যু নােম এক ঈ বরভ অই দীর বািডে়ত উঠেলন; ইিন স য
ঈ বেরর উপাসনা করেতন। ৮ সমাজ-গেৃহর পিরচালক রী ও তাঁর পিরবােরর সকেল রভু যী েত িব বাসী হল। কিরে র
আেরা অেনেক পৗেলর কথা নল, িব বাস করল ও বাি িনল।

৯ এক রােত এক দশেন রভু পৗলেক বলেলন, “ভয় পেয়া না! িক কথা বেল যাও, চপু কের থেকা না! ১০ আিম তামার
সে আিছ; কউ তামার িত করেত পারেব না, কারণ এই শহের আমার লাকরা আেছ।” ১১ তাই পৗল সখােন থেক দড়
বছর ধের তােদর ঈ বেরর বাণী িশ া িদেলন।

পৗলেক গাি েয়ার সামেন আনা হল
১২ গাি েযা যখন আখায়ার রা যপাল িছেলন, তখন ই দীেদর িকছ ু লাক জাট পািকেয় পৗেলর িব ে দাঁডা়ল। তারা

পৗলেক িবচারালেয় িনেয় হািজর করল। ১৩ এই ই দীরা গাি েযােক বলল, “এই লাকিট আমােদর িবিধ- যব ার িব ে
অ য এক প িতেত ঈ বেরর উপাসনা করেত িশ া িদে !”

¶১৭:৩৪ আেরয়পাগীয় আথীনীর একজন বপণূ নতা। তাঁরা িঠক িবচারেকর মেতা িছেলন।
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১৪ পৗল সই সময় যখন িকছ ুবলেত যাে ন, তখন গাি েযা ই দীেদর উে ে য বলেলন, “ হ ই দীরা শান! এ যিদ কান
অপরাধ বা মারা ক রকম অ যায় কান কাজ করত তেব তামােদর কথা শানা আমার পে যিু যু হত। ১৫ িক তামরা
যখন কান যি র নাম, তার বাণী বা তামােদর িবিধ- যব ার িবষেয় িবচােরর র তলুছ, তখন তামরাই এর িবচার কর,
আিম ওসব িবষেয়র িবচারকতা হেত চাই না!” ১৬ এই বেল িতিন তােদর সকলেক িবচারালয় থেক যেত বলেলন।

১৭ তখন তারা সমাজ-গেৃহ পিরচালক সাি নীেক ধের িবচারালেয়র সামেন রচ মারল; িক গাি েযা স িবষেয় ে প
করেলন না।

পৗেলর আি য়িখয়ায় র যাবতন
১৮ পৗল সই শহের আেরা িকছিুদন থাকার পর ভাইেদর কাছ থেক িবদায় িনেয় সমু র পেথ সিুরয়ার িদেক রওনা িদেলন।

তাঁর সে আি লা ও ি রি াও িছল। এক মানত পরুণ করেত পৗল িকংি রয়ােত এেস মাথা কািমেয় ফলেলন। ১৯ সখান
থেক তাঁরা ইিফেষ পৗঁছােলন। ি রি া ও আি লােক সখােন রেখ পৗল সমাজ-গেৃহ গেলন আর ই দীেদর সে শা র

আেলাচনা করেত লাগেলন। ২০ তারা সখােন তাঁেক আেরা িকছিুদন থাকার জ য অনেুরাধ করল বেট িক িতিন তােত রাজী
হেলন না। ২১ সখান থেক যাবার সময় িতিন তােদর বলেলন, “ঈ বেরর ই া হেল আিম আবার তামােদর কােছ আসব।”
এরপর িতিন ইিফষ থেক সমু র যা রা করেলন।

২২ িতিন কসিরয়া শহের পৗঁছেলন। এরপর জ শােলেম সকেলর সে সা াৎ কের েভ া জানাবার পর পৗল সখান
থেক আি য়িখয়া শহের গেলন। ২৩ আি য়িখয়ায় পৗল িকছ ুসময় থাকেলন। তারপর আি য়িখয়া ছেড় গালািতয়া ও ফ িগয়া

অ েলর িবিভ শহের রমণ কের সইসব ােনর অনগুামীেদর নতনু শি জািগেয় তলুেলন।

ইিফেষ ও আখায়ােত আপে া
২৪ আপে া নােম একজন ই দী ইিফেষ এেলন, ইিন আেলকসা রীয় নগের জে িছেলন। িতিন িশি ত মানষু িছেলন এবং

শা র খবু ভাল কের জানেতন। ২৫ আপে া রভরু পেথর িবষেয় িশ া পেয়িছেলন। িতিন আ ার আেবেগ কথা বলেতন এবং
যী র িবষেয় িনভলুভােব িশ া িদেতন, িক িতিন কবল যাহেনর বাি ে র িবষেয়ই জানেতন। ২৬ আপে া যখন সমাজ-গেৃহ
িনভীকভােব রচার করিছেলন, সই সময় ি রি া ও আি লা তাঁর কথা েন তাঁেক একাে ডেক িনেয় িগেয় ঈ বেরর পেথর
িবষেয় আেরা িনখুঁতভােব বিুঝেয় িদেলন।

২৭ আপে া আখায়ােত যেত চাইেল রী িব বাসী ভাইরা তাঁেক স িবষেয় উৎসাহ িদেলন। তাঁরা আখায়ার রী
িব বাসীেদর িচিঠ িলেখ িদেলন যন তাঁরা আপে ােক সাদের রহণ কেরন। িতিন সখােন পৗঁছােল যারা অনু রেহর মা যেম
িব বাসী হেয়িছল, আপে া তােদর অেনকেক সাহা য করেলন। ২৮ িতিন রকা য িবতক সভায় দঢৃ়তার সে ই দীেদর হািরেয়
িদেলন এবং শা র থেক রমাণ করেলন য, যী ই হেলন সই রী ।

পৗল ইিফেষ

১৯ ১ আপে া যখন কিরে িছেলন তখন পৗল সই অ েলর ম য িদেয় যেত যেত ইিফেষ এেস পৗঁছেলন। সখােন
িতিন যাহন বা াইজেকর কেয়কজন অনগুামীর দখা পেলন। ২ িতিন তােদর বলেলন, “ তামরা যখন িব বাসী হও,

তখন িক পিব র আ া পেয়িছেল?”
তারা তাঁেক বলল, “কই? পিব র আ া বেল য িকছ ু আেছ এমন কথা তা আমরা কখনও িন িন!”
৩ িতিন তােদর বলেলন, “তেব তামােদর িক ধরেণর বাি হেয়িছল?”
তারা বলল, “ যাহন য ধরেণর বাি িদেতন।”
৪ পৗল বলেলন, “ যাহন মন- ফরােনার জ য লাকেদর বা াইজ করেতন। িতিন তােদর বলেতন, তাঁর পের িযিন আসেছন,

তাঁর ওপর অথাত যী র ওপর িব বাস কর।”
৫ তারা একথা েন রভু যী র নােম বা াইজ হল। ৬ এরপর পৗল তােদর ওপর হাত রাখেল, তােদর ওপর পিব র আ া

নেম এেলন। তারা নানা ভাষায় কথা বলেত ও ভাববাণী বলেত করল। ৭ তারা মাট বােরা জন পু ষ িছল।
৮ এরপর পৗল সমাজ-গেৃহ গেলন, আর সখােন িতন মাস ধের িনভীকভােব কথা বলেলন এবং যিু সহ ঈ বেরর রাে যর

িবষেয় বিুঝেয় িদেলন। ৯ িক তােদর মে য কেয়কজন তাঁর কথা মানেত চাইল না। তারা রকাে য রীে র পেথর িব ে
িন া করেত লাগল। তখন পৗল তােদর ছেড় চেল গেলন, যী র অনগুামীেদর সে িনেয় গেলন। পের রিতিদন তরুােনর
ভাষণ কে পৗল তােদর িনেয় শা র আেলাচনা করেত লাগেলন। ১০ এইভােব বছর কেট গল, এর ফেল এিশয়ায় যাঁরা
বাস করত, িক ই দী, িক রীক সকেলই রভরু বা য নেলন।
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শীভার স ানগণ
১১ ঈ বর পৗেলর হাত িদেয় অেনক অেলৗিকক ঘটনা স করােলন। ১২ এমন িক তাঁর শ করা গামছা অসু লাকেদর

গােয় ছাঁয়ােল তােদর রাগ ভাল হেয় যত, আর অ িচ আ ারাও তােদর ম য থেক বার হেয় যত।
১৩–১৪ সই সমেয় কেয়কজন ই দী ওঝা ঘেুর বডা়ত, যারা অ িচ আ ায় পাওয়া লাকেদর ছাডা়েতা। ই দী মহাযাজক

শীভার সাত ছেলও এই কাজ করিছল। এই ই দীরা লাকেদর ম য থেক অ িচ আ া তাডা়েত রভু যী র নাম যবহার
করত। তারা বলত, “ য যী র কথা পৗল রচার করেছন, সই যী র নােম আিম আেদশ করিছ এর ম য থেক বার হেয়
যাও!”

১৫ িক একবার অ িচ আ া সই ই দীেদর বলল, “আিম যী েক জািন, পৗলেকও জািন, িক তারা আবার ক?”
১৬ এরপর যার মে য িদয়াবেলর অ িচ আ া বাস করিছল, স ঝাঁিপেয় পেড় সই শীভার ছেলেদর সবাইেক ধরাশায়ী

করল। এর ফেল সই ই দীরা আহত ও উল অব ায় বািড় ছেড় পািলেয় গল। ১৭ ই দী ও রীক যারা ইিফেষ থাকত, তারা
সবাই এই ঘটনার কথা জানেত পারল। এর ফেল তােদর সকেলর মে য রােসর স ার হল আর রভরু নাম সমাদতৃ হল।
লােকরা যী র নামেক আরও উ স ান িদেত লাগল। ১৮ অেনেক যারা িব বাসী হল তারা িনেজর িনেজর অপকেমর কথা
রকাে য বীকার করল। ১৯ আবার অেনেক যারা যা ি রয়া করত, তারা তােদর বইপ র ও সাজসর াম এেন রকাে য

আ েন পিুডে়য় িদল, গণনা কের দখা গল তার দাম িছল প াশ হাজার রৗ য মু রা। ২০ এইভােব রবলভােব রভরু বা য
রসার লাভ করল এবং শি শালী হেত লাগল আর ব েলাক িব বাস করল।

পৗেলর যা রা পিরক না
২১ এই ঘটনার পর পৗল িঠক করেলন য িতিন মািকদিনয়া ও আখায়া হেয় জ শােলেম যােবন। িতিন বলেলন, “ সখােন

িগেয় পের আিম রােমও যাব।” ২২ িতিন তাঁর জন সহকারীেক অথাৎ তীমিথয় ও ইরা েক মািকদিনয়ায় পাঠােলন আর িনেজ
িকছ ু িদন এিশয়ায় রেয় গেলন।

ইিফেষ গালমাল
২৩ সই সময় ইিফেষ মহা গ েগােলর সিৃ হল। ঈ বেরর পেথর িবষয়ই িছল এই গ েগােলর কারণ। ঘটনাটা এইভােব হল;

২৪ দীমীি রয় নােম একজন বণকার দবী দীয়ানার েপার মি র তরী করত আর কািরগরেদর অেনক কাজ জিুগেয় িদত।
২৫ স তার যবসােয়র সে যু অ য সব কািরগরেদর এক র কের সভায় বলল, “ভাইসব তামরা জান এই কােজর

বারা আমরা সকেল ভালই রাজগার কির। ২৬ এও তা দখেত ও নেত পা কবল এই ইিফেষ নয়, রায় সম এিশয়ায়
এই পৗল ব লাকেক রভািবত কেরেছ ও এই বেল বিডে়য়েছ য, মানেুষর হােত গডা় দবতারা নািক দবতাই নয়। ২৭ এেত
আমােদর এই বিৃ র য কবল নাম হেব তাই নয়, মহােদবী দীয়ানার মি রও লাকসমে তু হেব। আবার যােক সম
এিশয়া, এমন িক সারা জগত সংসার উপাসনা কের, িতিনও তাঁর িবপলু গিরমা হারােবন।”

২৮ এই কথা েন লােকরা রচ রেগ গল। তারা িচৎকার কের বলেত লাগল, “ইিফেষর দীয়ানাই মহান!” ২৯ এেত
সম শহের িবশ ৃ লা দখা িদল। সকেল একসে র ভিূমর িদেক ছটুল। তারা তােদর সে টানেত টানেত িনেয় চলল গায়
ও আির াখ নােম জন মািকদিনয়ান লাকেক, যাঁরা পৗেলর স ী িছেলন। ৩০ তখন পৗল লাকেদর কােছ যেত চাইেল
অনগুামীরা তাঁেক বাধা িদল, যেত িদল না। ৩১ সই রেদেশর কেয়কজন নতা যাঁরা তাঁর ব ু িছেলন, তাঁরা পৗেলর কােছ
লাক পািঠেয় অনেুরাধ করেলন যন িতিন র ভিূমেত িগেয় িনেজর িবপদ ডেক না আেনন।

৩২ এিদেক নানা লােক নানা কথা বেল িচৎকার করিছল, কারণ সভার মে য িবশ ৃ লা হেয় িগেয়িছল, অিধকাংশ লাক
জানতই না কন তারা সখােন এেসেছ। ৩৩ কেয়কজন ই দী আেলকসা ারেক সামেন ঠেল িদল, এেকই জনতার কেয়কজন
পরামশ িদি ল। িতিন সকলেক ইশারায় চপু করেত বলেলন, ও তােদর কােছ িকছ ু বলেত চাইেলন। ৩৪ িক তারা যখন বঝুেত
পারল য িতিন একজন ই দী তখন জাের িচৎকার করেত লাগল। ঘ া ধের তারা ধু এই বেল চঁিচেয়ই চলল, “ইিফেষর
দীয়ানাই মহান!”

৩৫ শষ পয শহেরর করিণক জনতােক শা কের বলেলন, “ হ ইিফষীয়রা, বল দিখ, ইিফষীয়েদর শহর য মহােদবী
দীয়ানার মি েরর তৎ বাবধান কের এবং সই মি েরর পিব র পাথর য আকাশ থেক পেডি়ছল তা ক না জােন? ৩৬ তাই
এই কথা যখন কউ অ বীকার করেত পারেব না, তখন তামােদর শা হওয়া উিচত এবং অসংযত কান কাজ করা উিচত নয়।

৩৭ “কারণ এই য লাকেদর তামরা এখােন এেনছ, এরা তা মি র লঠুও কের িন বা আমােদর দবীর অপমানও কের
িন। ৩৮ তাই যিদ কােরা িব ে দীমীি রয় ও তার সম- যবসায়ীেদর কান অিভেযাগ থােক, তেব আদালত খালা আেছ,
িবচারকরাও আেছন, তারা সখােন িগেয় তােদব িব ে মামলা ক ক!
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৩৯ “আর যিদ অ য কান িবষয় অনসু ােনর থােক তেব তার িবচার আইনানগু িবচার সভায় করা যেত পাের। ৪০ কারণ এই
ভয় আেছ য, আমােদর িব ে অিভেযাগ আসেত পাের য এই গ েগােলর কারণ আমরাই, এই সভা ডাকার কান যিু স ত
কারণ আমরা দখােত পারব না।” ৪১ এই বেল িতিন সভা ভ করেলন।

পৗেলর মািকদিনয়া ও রীেস যা রা

২০ ১ সই হা ামা থেম যাবার পর পৗল যী র অনগুামীেদর ডেক পাঠােলন, আর তােদর সকলেক উৎসাহ দান কের ও
েভ া জািনেয় মািকদিনয়ার অ ল িলেত যাবার জ য রওনা িদেলন। ২ িতিন সই অ ল িদেয় মািকদিনয়ায় যেত

যেত িবিভ জায়গায় রী ানসুারীেদর অেনক কথা বেল উৎসাহ িদেলন, শেষ রীেস এেস পৗঁছেলন। ৩ সখােন িতিন িতন
মাস থাকেলন।

িতিন যখন সমু রপেথ সিুরয়া যাবার জ য র ত হি েলন তখন ই দীরা তাঁর িব ে এক চ রা করেছ এই কথা জানেত
পের িতিন মািকদিনয়া হেয় সিুরয়া যােবন বেল িঠক করেলন। ৪ িকছ ু িকছ ু লাক তাঁর সে যাি ল। এরা হল িবরয়ার পেুহর
ছেল সাপা র, িথষলনীিকয় থেক আগত আির াখ ও িসকু , দবীর গায় ও তীমিথয় আর এিশয়ার তিুখক ও রিফম। ৫ এরা
পৗেলর আেগই রওনা হেয় রায়ােত িগেয় আমােদর জ য অেপ া করিছল। ৬ খািমরিবহীন িটর পেবর পর আমরা িফিলপী
থেক সমু রপেথ রওনা হেয় পাঁচ িদন পর রায়ােত তােদর সে যাগ িদলাম। সখােন আমরা সাত িদন থাকলাম।

রায়ােত পৗেলর শষ যা রা
৭ রিববার আমরা যখন আবার রভরু ভাজ রহণ করেত একি রত হলাম তখন পৗল পেরর িদন সখান থেক চেল যােবন

বেল ম যরাি র পয তােদর সােথ কথা বলেত থাকেলন। ৮ আমরা ওপেরর য ঘের সমেবত হেয়িছলাম সখােন অেনক
রদীপ িছল। ৯ উতখু নােম এক যবুক সই ঘেরর জানালায় বেসিছল। পৗেলর দীঘ ব ৃতার সময় স গভীরভােব ঘিুমেয়

গল। তারপর ঘেুমর ঘাের স িতনতলা থেক নীেচ পেড় গল। লােকরা িগেয় যখন তােক তলুল, দখা গল স মারা গেছ।
১০ পৗল িনেজই নীেচ নেম গেলন। িতিন তার দেহর ওপের িনেজেক রেখ তােক বেুক জিডে়য় ধের বলেলন, “ তামরা

িবচিলত হেয়া না, কারণ দখ এর মে য এখনও রাণ আেছ।” ১১ এরপর পৗল ওপেরর ঘের িগেয় িট ভাঙেলন ও িকছ ু
খাওয়া-দাওয়া কের ভার পয তােদর সে কথাবাতা বলেলন। তারপর িতিন তােদর কাছ থেক রওনা হেলন। ১২ িব বাসীরা
সই যবুকেক জীিবত অব ায় তার বািড় িনেয় যেত পের খবুই আ ব হল।

রায়া থেক মাইেলটাস যা রা
১৩ আমরা সমু রপেথ আঃেস রওনা িদেয় পৗেলর আেগই সখােন পৗঁছালাম। িঠক িছল য পৗল আঃেস হাঁটা পেথ যােবন

আর সখােন আমরা তাঁেক জাহােজ তেুল দব। ১৪ পের আঃেস পৗেলর সে আমােদর দখা হল, আর িতিন জাহােজ আমােদর
কােছ এেলন। আমরা সকেল িমতলুীনী শহের গলাম। ১৫ সখান থেক পেরর িদন জাহােজ কের খীেয়র বীেপর কােছ
পৗঁছালাম। ি বতীয় িদেন আমরা সামঃ বীপ পার হেয় তার পরিদন িমলীেত গলাম, ১৬ কারণ পৗল আেগই িঠক কেরিছেলন
য িতিন ইিফেষ নামেবন না। িতিন এিশয়ােত বশী সময় থাকেত চাইেলন না, কারণ প াশ মীর আেগই জ শােলেম পৗঁছবার

জ য িতিন য র হেয় উেঠিছেলন।

পৗল ইিফেষ রাচীনেদর সে কথা বলেলন
১৭ িমলীেত এেস িতিন ইিফেষর ম লীর রাচীনেদর তাঁর সে দখা করার জ য ডেক পাঠােলন।
১৮ তাঁরা এেল িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা জান আিম এিশয়ােত থাকাকালীন রথম িদন থেকই তামােদর সে িকভােব

সম সময় কািটেয়িছ। ১৯ ই দীরা আমার িব ে চ রা কেরিছল, আমােক বড় স েটর ম য িদেয় যেত হেয়িছল। িক
তামরা জান য এসব সেৎ বও আিম ন রভােব চােখর জেল সবদাই রভরু সবা কের গিছ। ২০ তামােদর জ য যা

ম লজনক, ইত ত না কের সবদা তামােদর কােছ বেলিছ। এমন িক বািড় বািড় িগেয় িশ া িদেয়িছ ও সসুমাচার রচার
কেরিছ। ২১ ই দী িক অই দী রীক সকেলর কােছই বেলিছ যন তারা মন- ফরায়, ঈ বেরর িদেক ফের ও রভু যী েক
িব বাস কের।

২২ “িক এখন আমােক পিব র আ ার িনেদশ মানেত হেব, তাই আিম জ শােলেম যাি । সখােন আমার িক হেব তা
আিম জািন না। ২৩ তেব পিব র আ ার সতকবাণীর ম য িদেয় একথা জািন য জ শােলেমর রে যকিট শহের আমার
জ য ঃখ-ক ও কারাবরণ অেপ া করেছ। ২৪ আিম মেন কির আমার কােছ আমার জীবেনর কান মূ য নই। আিম মেন
কির আমার জীবেনর সবেচেয় বপণূ িবষয় হল রভু যী র কাছ থেক য কােজর ভার পেয়িছ তােত ল ্য ি র রেখ
যন শষ পয দৗডা়েত পাির; সই কাজ হল সকেলর কােছ ঈ বেরর অনু রেহর বাতা ও সসুমাচার িনেয় যাওয়া।
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২৫ “এখন আিম যা বলিছ মন িদেয় শান; তামােদর মে য যােদর কােছ ঈ বেরর রাে যর সসুমাচার জািনেয়িছ তােদর
কউই আমার মখু আর দখেত পােব না। ২৬ তাই আজ আিম তামােদর কােছ একথা জার িদেয় বলিছ য এসেৎ বও তামােদর

মে য যারা উ ার পােব না, ঈ বর তােদর িবষেয় আমােক দাষী করেবন না। ২৭ আিম এসব কথা বলেত পাির য ঈ বর
তামােদর যা িকছ ু জানােত চেয়িছেলন, স সবই আিম তামােদর জািনেয়িছ। ২৮ িনেজেদর যাপাের সাবধান থেকা আর

পিব র আ া তামােদরেক য পােলর দখােশানার ভার িদেয়েছন, ঈ বেরর সই ম লীর তৎ বাবধান কর, কারণ এই ম লী
িতিন তাঁর র িদেয় িকেনেছন। ২৯ আিম জািন, আিম চেল গেল ভয় র নকেডর়া তামােদর মে য আসেব, তারা ঈ বেরর
এই পালেক বংস করেত চাইেব। ৩০ এমনিক তামােদর ম য থেক এমন সব লাক বিরেয় আসেব যারা রী ানসুারীেদর
িনেজেদর অনসুারী করার জ য উে াপা া কথা বলেব। িকছ ু িকছ ু রী ানসুারীেদর তারা স য থেক সিরেয় দেব। ৩১ সাবধান
ও সতক থেকা! মেন রেখা, তামােদর সে আিম য িতন বছর িছলাম, সই সময় তামােদর জ য চােখর জল ফেল রাত
িদন সতক কের অেনক চতনা িদেয়িছ।

৩২ “এখন আিম তামােদর ঈ বেরর হােত ও তাঁর অনু রেহর বাতােত তামােদর সঁেপ িদলাম, তা তামােদর গেড় তলুেত
সমথ। ঈ বর তাঁর সম পিব র লাকেদর য আশীবাদ িদেয় থােকন, এই বাতা তামােদর সই আশীবাদ দেবন। ৩৩ আিম
যখন তামােদর মে য িছলাম, তখন আিম কােরার কােছ অথ বা জামা কাপড় চাই িন। ৩৪ তামরা ভালভােবই জান য আমার
িনেজর ও স ীেদর অভাব দূর করেত আিম এই হােত কাজ কেরিছ। ৩৫ আিম তামােদর দিখেয়িছ িকভােব কেঠার পির রম
কের অভাবীেদর সাহা য করেত হয়। রভু যী র কথা রণ করাও উিচত, কারণ িতিন বেলেছন, ‘ রহণ করার থেক দান
করা বশী পেু যর।’”

৩৬ এই কথা বলার পর িতিন তােদর সকেলর সে হাঁটু গেড় রাথনা করেলন। ৩৭–৩৮ এরপর সকেল খবু কা াকািট করেলন
ও পৗেলর গলা জিডে়য় ধের তাঁেক চমুু িদেলন। তাঁরা তাঁেক আর দখেত পােবন না, একথা েন িবেশষ ঃখ করেলন। পের
জাহাজ পয তাঁেক পৗঁেছ িদেত গেলন।

পৗেলর জ শােলম যা রা

২১ ১ ইিফেষর ম লীর রাচীনেদর কাছ থেক িবদায় িনেয় আমরা সমু র পেথ সাজা কা বীেপ এলাম। পরিদন আমরা
রাদঃ বীেপ গলাম। রাদঃ থেক পাতারায় চেল গলাম। ২ পাতারায় এমন একিট জাহাজ পলাম যা পার হেয়

ফনীিকয়া অ েল যােব। আমরা সই জাহােজ চেড় যা রা করলাম।
৩ পের আমরা যাবার পেথ কু র বীেপর কােছ এলাম। আমােদর উ রিদেক বীপিটেক দখেত পাি লাম; িক সখােন

আমরা জাহাজ ভডা়লাম না। ৪ আমরা সিুরয়ার িদেক এিগেয় গলাম, সার শহের জাহাজ থামােনা হল, কারণ সখােন জাহাজ
থেক িকছ ু মাল নামােনার িছল। আমরা সখােন িকছ ু রী ানসুারীর দখা পেয় তাঁেদর সে সাতিদন কাটালাম। পিব র

আ ার মা যেম তাঁরা পৗলেক জ শােলম যেত িনেষধ করেলন। ৫ িক সখােন থাকার সময় শষ হেল আমরা রওনা
িদলাম এবং যা রাপেথ এিগেয় চললাম। সখানকার রী ানসুারীরা সকেল িনেজেদর পিরবার ও ছেল- মেয়েদর সে িনেয়
এেস আমােদর িবদায় জানােত শহেরর বাইের এেলন। সখােন সমু রতীের আমরা হাঁটু গেড় বেস রাথনা কের পর েরর
কাছ থেক িবদায় িনলাম। ৬ এরপর আমরা জাহােজ উঠলাম আর তাঁরা বািড় িফের গেলন।

৭ সার থেক যা রা কের আমরা তিলমািয়েত পৗঁছালাম। আর সখানকার রী িব বাসী ভাইেদর েভ া জািনেয় তােদর
সে একিদন থাকলাম। ৮ পেরর িদন আমরা তিলমািয় থেক রওনা হেয় কসিরয়ায় এলাম। সখােন সসুমাচার রচারক
িফিলেপর বািডে়ত উঠলাম। ইিন সই সাতজন মেনানীত লাকেদর মে য একজন। আমরা সখােন তাঁর সে থাকলাম। ৯ এই
িফিলেপর চারিট কুমারী ক যা িছেলন, এরা ভাববাণী বলেত পারেতন।

১০ সখােন বশ িকছিুদন থাকার পর িযহিূদয়া থেক আগাব নােম একজন ভাববাদী এেস আমােদর সে দখা করেলন।
১১ িতিন আমােদর কােছ এেস পৗেলর কামর ব নীিট িনেয় িনেজর হাত পা বঁেধ বলেলন, “পিব র আ া এই কথা বলেছন,
‘এই কামর ব নীিট যার তােক জ শােলেমর ই দীরা এইভােব বঁেধ অই দীেদর হােত তেুল দেব।’”

১২ সই কথা েন আমরা ও যী র অ য অনগুামীরা পৗলেক অনেুরাধ করলাম যন িতিন জ শােলেম না যান। ১৩ পৗল
এর জবােব বলেলন, “ তামরা এ িক করছ? তামরা এভােব কা াকািট কের আমার দয় িক ভেঙ িদ না? রীে র নােমর
জ য আিম জ শােলেম কবল শ ৃ লাব হবার জ য যাব তাই নয়, আিম সখােন মরেতও র ত!”

১৪ তাঁেক যখন আমরা জ শােলেম যাওয়া থেক িবরত করেত পারলাম না, তখন আর অনেুরাধ না কের চপু কের গলাম
আর বললাম, “ রভরু ই াই পণূ হা ।”

১৫ এরপর আমরা র ত হেয় জ শােলেম রওনা হলাম। ১৬ কসিরয়া থেক কেয়কজন অনগুামী ( রী ানসুারী) আমােদর
সে চলেলন। তারা ােসান নােম একজন লােকর বািডে়ত আমােদর তলুেলন। ইিন িছেলন কুে রর লাক, গাডা়য় যাঁরা
রী ানসুারী হেয়িছেলন, ইিন তাঁেদর অ যতম। তাঁর বাডী়েত আমােদর িনেয় যাওয়া হল যােত আমরা সখােন থাকেত পাির।
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যােকােবর সে পৗেলর সা াৎকার
১৭ জ শােলেমর িব বাসীরা আমােদর দেখ বডই় খশুী হেলন। ১৮ পরিদন পৗল আমােদর িনেয় যােকােবর সে সা াৎ

করেত গেলন। ম লীর রাচীনরা সখােন িছেলন। ১৯ সখােন পর র েভ া িবিনমেয়র পর পৗল তাঁর কােজর মা যেম
অই দীেদর মে য ঈ বর যসব কাজ কেরেছন তা িব ািরতভােব জানােলন।

২০ এই কথা েন তাঁরা ঈ বেরর রশংসা করেত লাগেলন। তাঁরা পৗলেক বলেলন, “ভাই, আপিন তা জােনন, হাজার হাজার
ই দী আজ রী িব বাসী হেয়েছ। িক তারা তােদর মািশর িবিধ- যব া পালন করেত বডই় উৎসাহী। ২১ তারা আপনার িবষেয়
এই কথা েনেছ য অই দীেদর মে য বাসকারী রবাসী ই দীেদর আপিন নািক মািশর িবিধ- যব া অনসুাের চলেত বারণ
কেরন। আপিন তােদর ছেলেদর সু ত করা বা ই দী রীিতনীিত মেন চলা নািক িনেষধ কেরন!

২২ “আমরা িক করব? তারা িন য় নেব য আপিন এখােন আেছন। ২৩ তাই আমরা যা বিল আপিন তাই ক ন। আমােদর
মে য চারজন লােকর একটা মানত আেছ। ২৪ আপিন তােদর সে িনেয় িচকরেণর অনু ােন যাগ িদন, এজ য তােদর যা
খরচ পেড় আপিন তা িদেয় িদন। আর তারা যন তােদর মাথা নডা় কের। তাহেল সকেল জানেব য আপনার িবষেয় য সব
কথা ওরা েনেছ স সব স য নয়, বরং আপিন িনেজ মািশর িবিধ- যব া যথারীিত পালন কেরন।

২৫ “অই দীেদর ম য থেক যারা রী িব বাসী হেয়েছ, তােদর উে ে য আমরা িলেখিছ য:
‘তারা যন রিতমার রসাদ,
র , গলািটেপ মারা রাণীর মাংস না খায়
ও যৗন পাপ থেক ের থােক।’”

পৗল ব ী হেলন
২৬ তখন পৗল সই কেয়কজনেক িনেয় তােদর সে িনেজেক িচ করেলন। তারপর মি ের িগেয় িচকরণ অনু ান কত

িদেন স ূণ হেব ও তােদর রে যেকর জ য কেব নেব য উৎসগ করা হেব তাও জানােলন।
২৭ সাতিদন রায় শষ হেয় এেসেছ, এমন সময় এিশয়া দেশর কেয়কজন ই দী মি েরর মে য পৗলেক দখেত পেয় তাঁর

িব ে নানা কথা বেল লাকেদর উে িজত কের তলুল, আর পৗলেক ধের িচৎকার কের বলেত লাগল, ২৮ “ হ ই রােয়লীয়রা,
এিদেক এিগেয় এেস সাহা য কর! এ সই লাক, এই লাকই আমােদর জািতর িব ে বেল বডা়ে , আমােদর িবিধ- যব ার
িবপরীত িশ া িদে আর এই মি েরর িব ে ও কথা বলেছ। এই হল সই লাক য সব র এই িশ া িদেয় বডা়ে । দখ
মি েরর চ বের স রীকেদর ঢিুকেয় এই মি র অপিব র কেরেছ!” ২৯ (কারণ তারা এর আেগ পৗেলর সে ইিফেষর

রিফমেক শহেরর মে য দেখিছল, মেন কেরিছল পৗল তাঁেক মি েরর মে য এেনেছন। রিফম িছেলন জািতেত রীক
এবং ইিফেষর লাক।)

৩০ সম র জ শােলেম উে জনা ছিডে়য় পডল় আর লােকরা একসে ছটুল। তারা পৗলেক ধের টানেত টানেত মি র
থেক বার কের িদল। সে সে মি েরর দরজা ব হেয় গল। ৩১ লােকরা পৗলেক হ যা করার চ া করিছল। রামান
সনাপিতর কােছ খবর পৗঁছেলা য সারা জ শােলম শহের রচ গালমাল হেয়েছ। ৩২ িতিন তখনই স যেদর ও তােদর

কমকতােদর িনেয় সখােন ছেুট এেলন। ই দীরা যখন সনাপিতেক ও তার সে স যেদর দখল, তখন পৗলেক রহার করা
ব করল।

৩৩ তখন সনাপিত কােছ এেস পৗলেক র ার কের তাঁেক েটা শকেল বাঁধেত কুম করেলন। এরপর সনাপিত িজে স
করেলন, “এ ক, এ িক দাষ কেরেছ?” ৩৪ তখন সই ভীেডর় মে য কউ কউ একরকম কথা বলল, আবার কউ কউ
অ য রকম কথা বলল। এই চঁচােমিচেত িতিন িকছইু িঠক করেত না পের পৗলেক েগর মে য িদেয় যাবার কুম করেলন।
৩৫ সম লােকরা তােদর অনসুরণ করিছল। পৗল যখন িসঁিডর় কােছ এেসেছন, তখন জনতা এতই িহং র হেয় উঠল য
সনারা পৗলেক কাঁেধ কের বেয় িনেয় যেত লাগল। ৩৬ কারণ জনতা িচৎকার কের বলিছল, “ওেক শষ কের ফেলা!”

৩৭ তারা পৗলেক েগর ভতর িদেয় িনেয় যেত চাইেল পৗল সনাপিতেক বলেলন, “আিম িক আপনােক িকছ ু বলেত
পাির?”

সনাপিত বলেলন, “তিুম দখিছ রীক বলেত পার? ৩৮ তাহেল তিুম সই িমশরীয় নও য িকছ ুসময় পেূব িবে রাহী হেয়িছল
ও চার হাজার স রাসবাদীেক িনেয় ম রা ের পািলেয়িছল?”

৩৯ তখন পৗল বলেলন, “না, আিম একজন ই দী, িকিলিকয়ার তাষ নােম এক রিস শহেরর বািস া। আিম আপনােক
অনেুরাধ করিছ, এই লাকেদর কােছ আমায় িকছ ু বলেত িদন।”

৪০ সনাপিত অনমুিত িদেল পৗল িসঁিডর় ওপর দাঁিডে়য় লাকেদর শা হবার জ য হাত নেড় ইি ত করেলন। সবাই যখন
চপু করল তখন িতিন ই রীয় ভাষায় বলেত করেলন।
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পৗেলর আ প সমথণ

২২ ১ পৗল বলেলন, “ভাইরা ও িপততৃু য যি রা, এখন ননু, আিম আপনােদর সামেন আ প সমথন করিছ!”
২ ই দীরা যখন পৗলেক ই দীেদর রচিলত ই রীয় ভাষায় কথা বলেত নল, তারা শা হল। তখন িতিন বলেলন,

৩ “আিম একজন ই দী, আিম িকিলিকয়ার তােষর শহের জে িছ; িক এই শহের আিম বড় হেয় উেঠিছ। গমলীেয়েলর
§চরেণ বেস আিম আমােদর িপতপৃু ষেদর দওয়া িবিধ- যব া িশ ালাভ কেরিছ। আজ আপনারা সকেল যমন, তমিন
আিমও ঈ বেরর সবার জ য উে যাগী িছলাম। ৪ রীে র পেথ যারা চলত তােদর আিম িনযাতন করতাম, এমনিক কােরা
কােরা মতৃু্যও ঘিটেয়িছলাম। রী, পু ষ সকলেকই আিম র ার কের কারাগাের রাখতাম।

৫ “মহাযাজক ও ই দী সমাজপিতরা সকেল এই কথার স যতা রমাণ িদেত পােরন। তােদর কাছ থেক িচিঠ িনেয় ই দী
ভাইেদর কােছ যাবার জ য আিম দে শেকর পেথ রওনা হেয়িছলাম। যী র অনগুামী যারা সখােন িছল তােদর র ার কের
জ শােলেম আনবার জ য িগেয়িছলাম, যন তােদর শাি দওয়া হয়।

পৗল তাঁর মন-পিরবতন স েক বলেলন
৬ “আর একটা যাপার ঘটল। আিম চলেত চলেত দে শেকর কাছাকািছ এেল, পরু বলা হঠাৎ আকাশ থেক তী র আেলার

ছটা আমার চারিদেক ছেয় গল। ৭ আিম মািটেত পেড় গলাম আর এক রব নলাম, ‘ শৗল, শৗল, তিুম কন আমায় িনযাতন
করছ?’

৮ “আিম বললাম, ‘ রভ,ু আপিন ক?’ িতিন আমায় বলেলন, ‘যােক তিুম িনযাতন করছ, আিম সই নাসরতীয় যী ।’ ৯ যারা
আমার সে িছল তারা সই আেলা দখেত পেয়িছল, িক িযিন আমার সে কথা বলিছেলন, তাঁর রব তারা নেত পায় িন।

১০ “আিম বললাম, ‘ রভু আমায় িক করেত হেব?’ রভু আমায় বলেলন, ‘ওঠ, দে শেক যাও। য কােজর জ য তামােক
মেনানীত করা হেয়েছ তা সখােনই তামােক বলা হেব।’ ১১ সই তী র আেলার ঝলেক আিম অ হেয় গিছলাম। তাই আমার
স ীরা আমার হাত ধের দে শেক িনেয় গল।

১২ “ সখােন অনিনয় নােম একজন ধািমক যি িছেলন। িতিন মািশর িবিধ- যব া পালন করেতন। সখানকার ই দীেদর
মে য তাঁর সনুাম িছল। ১৩ িতিন আমার কােছ এেস আমার পােশ দাঁিডে়য় বলেলন, ‘ভাই শৗল, তিুম দিৃ শি লাভ কর।’ আর
সই মহুেূত আিম তাঁেক দখেত পলাম।

১৪ “িতিন বলেলন, ‘আমােদর িপতপৃু ষেদর ঈ বর তামায় ব পেূবই মেনানীত কেরেছন, যােত তিুম তাঁর পিরক না
জানেত পার এবং সই ধািমকজনেক দখেত পাও ও তাঁর রব নেত পাও। ১৫ তিুম যা দখেল ও নেল সকল লােকর কােছ
স িবষেয় সা ্য দেব। ১৬ এখন আর দরী না কের ওঠ, বাি নাও আর তামার পাপ ধেুয় ফল। উ ার লােভর জ য

যী েত িব বাস কর।’
১৭ “পের আিম জ শােলেম িফের এেস যখন মি েরর চ বের রাথনা করিছলাম, সই সময় এক দশন পলাম। ১৮ দশেন

দখলাম যী আমায় বলেছন, ‘শী র ওঠ! এখিুন জ শােলম থেক চেল যাও! কারণ আমার িবষেয় তিুম য সা ্য িদ ,
তারা তা রহণ করেব না।’

১৯ “আিম বললাম, ‘ রভ,ু তারা তা ভাল কেরই জােন য যারা তামায় িব বাস কের, তােদর র ার কের মারধর করার
জ য আিম সমাজ-গহৃ িলেত যতাম। ২০ যখন তামার সা ী ি ফােনর র পাত হি ল, তখন আিম সখােন দাঁিডে়য় থেক
তার অনেুমাদন কেরিছলাম, আর যারা তােক মারিছল তােদর পাশাক আগলাি লাম।’

২১ “তখন যী আমায় বলেলন, ‘এখন যাও! আিম তামােক ব দূের অই দীেদর কােছ পাঠাি ।’”
২২ পৗল অই দীেদর কােছ যাওয়ার কথা বলেল লােকরা তা আর নেত চাইল না। ই দীরা সকেল জাের িচৎকার কের

উঠল, “মার বটােক! এেক পিৃথবী থেক সিরেয় দাও! এ বঁেচ থাকার অেযা য!” ২৩ তারা যখন এভােব িচৎকার করেছ ও
তােদর পাশাক খেুল ছ ুঁেড় ফেল বাতােস ধেুলা ওডা়ে , ২৪ তখন সই সনাপিত পৗলেক েগর মে য িনেয় যেত কুম
িদেয় বলেলন, “এেক চাবকু মের দখ এ িক বেল, লােকরা কন এর িব ে এমিন কের িচৎকার করেছ!” ২৫ সিনকরা যখন
পৗলেক চাবকু মারার জ য বাঁধেছ তখন য সনাপিত সখােন দাঁিডে়য়িছল পৗল তােক বলেলন, “একজন রামান নাগিরেকর

িবচার কের তার কান দাষ না পেলও তােক চাবকু মারা িক আইনস ত কাজ হেব?”
২৬ এই কথা েন সই সনাপিত তার ওপরওয়ালার কােছ িগেয় বলল, “আপিন জােনন আপিন িক করেত যাে ন? এ লাকটা

তা একজন রামান।”

§২২:৩ গমলীেয়ল ইিন ই দী ধািমক দেলর এবং ফরীশীেদর একজন অ য বপণূ িশ ক িছেলন। র য রিরত
৫:৩৪.
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২৭ তখন সই সনাপিত পৗেলর কােছ এেস বলল, “আমায় বল দিখ, তিুম িক রামীয়?”
পৗল বলেলন, “ যাঁ।”

২৮ তখন সই সনাপিত বলল, “এই নাগিরক ব লাভ করেত আমার অেনক টাকা খরচ হেয়েছ।”
পৗল বলেলন, “িক আিম জ সেূ রই রামীয়।”

২৯ যারা তােক র করার জ য র ত হেয়িছল তারা এই কথা েন িপিছেয় গল। সনাপিতও ভয় পেয় গল যখন বঝুেত
পারল য পৗল একজন রামান নাগিরক, আর স তােক বঁেধেছ।

পৗল ই দী নতােদর সে কথা বলেলন
৩০ পরিদন ই দীরা কন পৗেলর ওপর দাষ িদে তা জানবার জ য রামান সনাপিত ই দীেদর রধান যাজকেদর ও

মহাসভার সকল স যেক জেডা় হেত কুম িদল; আর পৗলেক সখােন তােদর মােঝ মু অব ায় হািজর করল।

২৩ ১ পৗল মহাসভার িদেক ি র দিৃ েত তািকেয় বলেত করেলন, “ভাইরা, ঈ বেরর দিৃ েত আিম আজ পয
িবেবক অনযুায়ী জীবনযাপন করিছ।” ২ তখন মহাযাজক অনিনয়, পৗেলর কাছাকািছ যারা দাঁিডে়য়িছল তােদর কুম

িদেলন পৗেলর মেুখ চড় মের তার মখু ব কের িদেত। ৩ তখন পৗল অনিনয়েক বলেলন, “ হ চনুকাম করা রাচীর! বয়ং
ঈ বর তামায় আঘাত করেবন। আইনস ত ভােব আমার িবচার করার জ য তিুম এখােন বেসছ; আর আমােক আঘাত করার
কুম িদেয় তিুম মািশর িবিধ- যব ার িব ে যা ।”

৪ যারা পৗেলর আেশপােশ দাঁিডে়য়িছল তারা তাঁেক বলল, “ঈ বেরর মহাযাজেকর সে তিুম এইভােব কথা বলেত পােরা
না। তিুম তাঁেক অপমান করছ!”

৫ পৗল বলেলন, “ভাইরা, আিম বঝুেত পাির িন য উিন মহাযাজক; কারণ এরকম লখা আেছ, ‘তিুম সমােজর কান নতার
িব ে কটু কথা বেলা না।’” **

৬ পৗল যখন বঝুেত পারেলন য তােদর মে য িকছ ু স য স ূকী ও িকছ ু স য ফরীশী, তখন িতিন মহাসভার উে ে য
িচৎকার কের বেল উঠেলন, “ভাইরা আিম একজন ফরীশী! আর ফরীশীেদরই স ান। মতৃেদর পনু ান হেব বেল আমার য

র যাশা আেছ, তার জ যই আমার এই িবচার হে !”
৭ পৗেলর কথা েন ফরীশী ও স ূকীেদর মে য িবেরাধ বেধ গল। আর সভা েটা দেল ভাগ হেয় গল। ৮ (কারণ স ূকীরা

বলত পনু ান বেল িকছ ু নই, বগদূত বা আ া বেলও িকছ ু নই; িক ফরীশীরা উভয়ই িব বাস করত।) ৯ চারিদেক িবরাট
কালাহল হেয় গল। ফরীশীেদর মে য থেক কেয়কজন যব ার িশ ক উেঠ দাঁিডে়য় খবু জারােলা তক জেুড় িদল, তারা

বলল, “আমরা এঁর কান দাষই দখেত পাি না! হয়েতা কান আ া বা বগদূত দে শেকর পেথ স যস যই তাঁর সে
কথা বেলেছন!”

১০ এইভােব গ েগাল বাডে়ত বাডে়ত লডা়ইেয় পিরণত হল। সনাপিত ভয় পেয় গেলন, য তারা হয়েতা পৗলেক টেন-
িহঁচেড় টকুেরা টকুেরা কের ফলেব, তাই িতিন কুম িদেলন যন স যরা নেম িগেয় ই দীেদর ম য থেক পৗলেক দূেগ িনেয়
যায়।

১১ পরিদন রােত রভু যী পৗেলর কােছ এেস দাঁডা়েলন। িতিন বলেলন, “সাহস কর! কারণ তিুম আমার িবষেয় যমন
জ শােলেম সা ্য িদেয়ছ, তমিন রােমও আমার কথা তামােক বলেত হেব!”

িকছ ু ই দী পৗলেক হ যা করার চ রা করল
১২ পেরর িদন সকােল ই দীরা জাট বঁেধ িদি য কের বলল, “ পৗলেক হ যা না করা পয তারা অ জল মেুখ তলুেব

না।” ১৩ যারা এই চ রা কেরিছল তারা সং যায় রায় চি শ জেনর িকছ ু বশী িছল। ১৪ সই ই দীরা রধান যাজক ও
সমাজপিতেদর কােছ িগেয় বলল, “আমরা শপথ কেরিছ য পৗলেক হ যা না করা পয আমরা অ জল মেুখ তলুব না।
১৫ এখন আপনারা মহাসভার স যেদর সে সনাপিতর কােছ আেবদন ক ন, যন িতিন আপনােদর কােছ পৗলেক নািমেয়
আেনন, বলনু য আপনারা তার কােছ আেরা িকছ ু র করেত চান। স এখােন আসার আেগই আমরা তােক হ যা করার জ য
তরী রইলাম।”

১৬ িক পৗেলর এক ভাে এই চ রাে র কথা জানেত পের েগর মে য ঢেুক পৗলেক সব কথা জািনেয় িদল। ১৭ পৗল
তখন শতপিতেদর একজনেক কােছ ডেক বলেলন, “আপিন এই যবুকেক সনাপিতর কােছ িনেয় যান, কারণ তােক এর িকছ ু
বলার আেছ।” ১৮ তােত িতিন সই যবুকেক সনাপিতর কােছ িনেয় িগেয় বলেলন, “ব ী পৗল আমার এই যবুকেক আপনার
কােছ িনেয় আসেত বলেলন, কারণ এ আপনােক িকছ ু বলেত চায়।”

**২৩:৫ উ ৃিত যা রা ২২:২৮.
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১৯ তখন সনাপিত যবুকিটর হাত ধের এক পােশ িনেয় িগেয় একাে তােক িজে স করেলন, “তিুম আমায় িক বলেত চাও
বল।”

২০ সই যবুক বলল, “ই দীরা পরামশ কের িঠক কেরেছ য তারা পৗলেক আরও িবশদভােব র করার িম যা অজহুাত
িনেয় আপনার কােছ এেস অনেুরাধ করেব যন আপিন পৗলেক কাল মহাসভার সামেন হািজর কেরন। ২১ িক আপিন তােদর
কথায় িব বাস করেবন না, কারণ তােদর মে য চি শ জেনরও বশী লাক পৗলেক হ যা করার জ য লিুকেয় অেপ া কের
আেছ। তারা িনেজেদর মে য শপথ কেরেছ য, পৗলেক না মারা পয তারা অ জল মেুখ তলুেব না। তারা কবল আপনার
স িতর অেপ ায় আেছ।”

২২ তখন সনাপিত ঐ যবুকেক এই বেল িবদায় িদেলন য, “ স য তার সে দখা কেরেছ তা যন কউ না জানেত পাের।”

পৗলেক কসিরয়ায় পাঠােনা হল
২৩ পের িতিন জন সনাপিতেক কােছ ডেক বলেলন, “ েশা সিনকেক রাত নটায় কসিরয়া যাবার জ য র ত থাকেত

বেলা আর এেদর সে েশা বশাধারী ও স র জন অ বােরাহী স য িদও। ২৪ পৗেলর জ যও অ ব র ত রেখা, তােত
কের তােক রা যপাল ফীিলে র কােছ পৗঁেছ িদও।” ২৫ আর িতিন এ প একিট প র িলেখ সে িদেলন:

২৬ মহামিহম রা যপাল ফীিল সমীেপষ,ু
ৗিদয় লিুদেয়র অিভবাদন রহণ ক ন।
২৭ পৗল নােমর লৗকিটেক ই দীরা ধের হ যা করেত উ যত হেয়িছল; িক আিম যখন জানেত পারলাম য স

রামান নাগিরক তখন আমার স যেদর িনেয় এেস তােক উ ার কের আনলাম। ২৮ এর িব ে য িক অিভেযাগ আেছ তা
জানার জ য আিম এেক ই দীেদর মহাসভার সামেন আিন। ২৯ সখােন আিম বঝুেত পারলাম য ই দীেদর িবিধ- যব া
সং রা িবষয় িনেয় ওর ওপর দাষােরাপ করা হে , িক মতৃু্যদ দওয়া বা কারাগাের দওয়ার মত এর কান দাষ
আিম পাই িন। ৩০ এই লােকর িব ে হ যার চ রা করা হে , একথা যখন আমােক জানােনা হল, তখন তাডা়তািড়
এেক আিম আপনার কােছ পাঠালাম। যারা এর উপর দাষােরাপ করেছ তােদরও বেলিছ, তারা আপনার কােছ িগেয় এর
িব ে যা বলবার বলেব।
৩১ তখন সনাপিতর সই আেদশ অনসুাের সনারা পৗলেক িনেয় সই রােতই আি পািতেত গল। ৩২ পরিদন তাঁর সে

কবল অ বােরাহী স যেদর যাবার যব া কের বাকী স যরা েগ িফের এল। ৩৩ তারা কসিরয়ায় পৗঁেছ সই প রখািন
রা যপােলর হােত িদেয় পৗলেক তাঁর কােছ হািজর করল।

৩৪ রা যপাল প রখািন পেড় িজে স করেলন, “তার িনেজর রেদশ কানিট।” িতিন জানেত পারেলন য পৗল িকিলিকয়ার
লাক, ৩৫ তখন বলেলন, “ তামার অিভেযাগকারীরা এেস পৗঁছােল আিম তামার কথা নব।” এই কথা বেল িতিন পৗলেক
হেরােদর রাসােদ পাহারা িদেয় রাখেত বলেলন।

পৗেলর িব ে ই দীেদর অিভেযাগ

২৪ ১ পাঁচিদন পর মহাযাজক অনিনয় ই দী সমােজর কেয়কজন ব ৃ নতা ও উিকল ততু েক সে িনেয় সখােন গেলন;
আর তারা পৗেলর িব ে রা যপােলর কােছ অিভেযাগ দােয়র করেলন। ২–৩ পৗলেক ডেক পাঠােনা হল, তখন

ফীিলে র সামেন ততু সওয়াল করেলন, “মহামা য ফীিল ! আপনার জ যই আমরা মহাশাি েত আিছ; আপনার
দূরদিৃ র জ য এই জািতর অেনক সং ার সাধন হেয়েছ। একথা আমরা সকেল সব র স ূণ কৃত তার সে বীকার করিছ।
৪ িক বশী কথা বেল আিম আপনার মূ যবান সময় ন করেত চাই না। এইজ য আপনােক অনেুরাধ করিছ, আপিন অনু রহ
কের আমােদর এই সামা য আেবদন ননু। দয়া কের ধয্য ধ ন। ৫ কারণ আমরা দখিছ, ঐ লাকটাই হে যত নে র মলূ।
জগেত যখােন যত ই দী আেছ এ তােদর মে য গ েগাল পাকাে , এ নাসরতীয় দেলর একজন নতা। ৬–৮ আর এ আমােদর
মি রও অ িচ করেত চেয়িছল, তাই আমরা এেক ধের এেনিছ। ††আমরা িক িবষেয় এর ওপর দাষােরাপ করিছ তা আপিন
িনেজ এেক িজে স করেলই সব জানেত পারেবন।” ৯ সমেবত ই দীরাও এেত সায় িদেয় বলল, “এ সবই স য।”

ফীিলে র সামেন পৗল আ রিতেরাধ করেলন
১০ রা যপাল যখন পৗলেক বলার জ য ইশারা করেলন, তখন পৗল বলেত করেলন, “রা যপাল ফীিল , আপিন

অেনক বছর ধের এই জািতর িবচার করেছন জেন আিম আনে র সে আ প সমথন করিছ। ১১ আপিন অনসু ান করেল
††২৪:৬-৮ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ৬-৮ যু করা হেয়েছ: “আমরা তাঁেক আমােদর িবিধ- যব া িদেয় িবচার
করতাম। ৭ িক রধান সনাপিত লিুয়স আমােদর কাছ থেক তাঁেক জার কের িনেয় গেছ। ৮ লিুয়স তার লাকেদর আপনার
কােছ এেন আমােদর িব ে অিভেযাগ করেত বেলেছ।”
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দখেবন, আজ বােরা িদেনর বশী হয় িন আিম উপাসনা করার জ য জ শােলেম িগেয়িছলাম। ১২ আর এই ই দীরা মি েরর
মে য আমােক কােরার সে ঝগডা় করেত বা সমাজ-গেৃহ জনতােক উে িজত করেত দেখ িন। ১৩ এরা আমার িব ে য
দাষােরাপ করেছ তার কান রমাণ আপনােক িদেত পারেব না।

১৪ “িক আপনার কােছ আিম একথা বীকার করিছ, আিম যী র পেথর অনসুারী হেয় আমার িপতপৃু ষেদর ঈ বেরর
উপাসনা কির। আমার দাষােরাপকারীরা বলেছ য সই পথ িঠক নয়। মািশর িবিধ- যব ায় যা িকছ ু লখা আেছ এবং
ভাববাদীেদর রে যা লখা আেছ আিম স সেব িব বাস কির। ১৫ এেদর মেতা আমারও ঈ বেরর ওপর র যাশা আেছ য
ধািমক ও অধািমক উভেয়রই পনু ান হেব। ১৬ এইজ য আিমও সবদা সইভােব চিল যােত ঈ বর ও মানেুষর সামেন িনেজর
িবেবকেক রাখেত পাির।

১৭–১৮ “অেনক বছর পর আিম আমার জািতর লাকেদর জ য রাণসাম রী িনেয এেসিছলাম এবং মি ের নেব য উৎসগ
করেত িগেয়িছলাম। সই সময় তারা আমােক মি েরর মে য িচ অব ােতই দেখিছল। সখােন তখন কান ভীড় িছল না
বা গ েগাল হয় িন। ১৯ এিশয়া থেক িকছ ু ই দী সখােন এেসিছল। আমার িব ে তােদর িকছ ু বলার থাকেল আপনার কােছ
এেস তারা আমার ওপর দাষােরাপ করেত পারত। ২০ অথবা যারা এখােন উপি ত আেছ তারাই বলকু আিম যখন মহাসভার
সামেন িছলাম, তারা িক আমার কান দাষ দখেত পেয়েছ? ২১ না কবল তােদর মে য দাঁিডে়য় মতৃেদর পনু ােনর িবষেয়
আমার িব বাস ঘাষণা কেরিছ বেল আজ আপনােদর সামেন আমার িবচার হে ।”

২২ ফীিল সই পেথর িবষয় ভালভােবই জানেতন, তাই িতিন িবচার িগত রাখেলন, আর বলেলন, “ রধান সনাপিত
লিুষয় এেল আিম এর িবচার িন ি করব।” ২৩ িতিন সনাপিতেক কুম িদেলন, যন পৗলেক রহরারত অব ায় রাখা হয়,
িক িকছ ু বাধীনতাও তােক িদেলন, “এর কান ব ু যিদ এর দখােশানা করেত আেস তেব বারণ কেরা না।”

ফীিল ও তাঁর রীর সে পৗেলর কথা
২৪ এর কেয়কিদন পর ফীিল তাঁর ই দী রী িষ ােক িনেয় সখােন এেল পৗলেক ডেক পাঠােলন। ফীিল পৗেলর

মেুখ রী যী েত িব বােসর কথা নেলন। ২৫ িক পৗল যখন তােক যায়পরায়ণতা, আ সংযম ও ভিব যেতর মহািবচােরর
কথা শানাি েলন, তখন ফীিল বশ ভয় পেয় গেলন, আর বলেলন, “তিুম এখন যাও আমার আবার সেুযাগ হেল তামায়
ডেক পাঠােবা।” ২৬ এই সময় িতিন আশা করিছেলন য পৗল তােক টাকা দেবন, তাই িতিন বার বার পৗলেক ডেক পািঠেয়

তাঁর সে কথা বলিছেলন।
২৭ বছর কেট যাবার পর পিকয় ফী ফীিলে র পেদ িনযু হেলন। আর ফীিল ই দীেদর স রাখার জ য পৗলেক

ব ী রেখ গেলন।

পৗল কসেরর সে সা াৎ করেত চাইেলন

২৫ ১ ফী সই রেদেশ এেলন, এর িতনিদন পর িতিন কসিরয়া থেক জ শােলেম গেলন। ২ সখােন রধান যাজকরা
ও ই দী সমাজপিতরা তাঁর কােছ এেস পৗেলর িব ে তােদর অিভেযাগ জানাল। ৩ ফীে র কােছ তারা এই আেবদন

জানাল যন িতিন পৗলেক জ শােলেম পাঠাবার যব া কেরন। তারা এই অনু রহ দখােনার অনেুরাধ কেরিছল কারণ তারা
পেথই পৗলেক হ যা করার পিরক না কেরিছল। ৪ িক ফী বলেলন, “না, পৗল কসিরয়ায় ব ী হেয় আেছ এবং আিম
শী রই কসিরয়ায় যাব। ৫ তাই তামােদর মে য যারা মতায় আেছ, তারা আমার সে সখােন চলকু। এই লাকিট যিদ
িকছ ু ভলু কের থােক তেব তা সখােনই পশ ক ক।”

৬ ফী জ শােলেম রায় আট দশিদন থাকার পর কসিরয়ায় চেল গেলন। পেরর িদন িতিন িবচারালেয় িনেজর আসেন
বেস পৗলেক সখােন হািজর করেত কুম করেলন। ৭ পৗল সখােন এেল জ শােলম থেক যসব ই দীরা এেসিছল তারা
চারপােশ িঘের দাঁিডে়য় তাঁর িব ে এমন সব জঘ য অপরােধর কথা বলেত লাগল, যার কান রমাণ তারা িনেজরাই িদেত
পারল না। ৮ পৗল আ প সমথন কের বলেলন, “আিম ই দীেদর িবিধ- যব া বা মি র িকংবা কসেরর িব ে কান
অপরাধ কির িন।”

৯ িক ই দীেদর কােছ সনুাম পাবার আশায় ফী পৗলেক বলেলন, “তিুম িক জ শােলেম িগেয় সখােন আমার সামেন
এসব িবষেয় তামার িবচার হয় তা চাও?”

১০ পৗল বলেলন, “আিম কসেরর িবচারালেয় দাঁিডে়য় আিছ, এখােনই আমার িবচার হওয়া উিচত। আিম ই দীেদর িব ে
িকছইু কির িন, একথা আপিন ভােলাভােবই জােনন। ১১ আিম যিদ কান অিভেযােগ দাষী সা য হই ও মতৃু্যদ পাবার যা য
হই, তেব আিম মতৃু্য থেক র া পাবার জ য বলব না। িক এরা আমার িব ে যসব অিভেযাগ করেছ, এসব যিদ স য না
হয় তেব এেদর হােত কউ আমােক তেুল িদেত পারেব না, কারণ আিম কসেরর কােছ আপীল করিছ!”
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১২ তখন ফী তাঁর পরামশদাতােদর সে কথা বলেলন, পের ফী পৗলেক বলেলন, “তিুম কসেরর কােছ আপীল কেরছ,
তামােক কসেরর কােছ পাঠােনা হেব।”

ফী বারা রাজা আি র ােক পৗল স েক িজ াসাবাদ
১৩ এর িকছ ু িদন পর রাজা আি র ও বণীকী কসিরয়ায় এেস ফীে র সে দখা করেলন। ১৪ তাঁরা সখােন বশ িকছ ু িদন

থাকেলন। রাজার কােছ ফী পৗেলর িবষয় এইভােব বলেলন, “ফীিল কান একজন লাকেক এখােন ব ী কের রেখেছন।
১৫ আিম যখন জ শােলেম িছলাম, সই সময় ই দীেদর রধান যাজকরা ও সমাজপিতরা তার িব ে আেবদন কের িবচার ও
শাি চেয়িছল। ১৬ আিম তােদর বেলিছলাম য, যার নােম অিভেযাগ দােয়র করা হে , স যত ণ পয না অিভেযাগকারীেদর
সামেন আ প সমথন করেত পাে , তত ণ কান লাকেক তােদর হােত তেুল দওয়া রামানেদর িনয়ম নয়।

১৭ “আর তারা আমার সে এখােন এেল, আিম আর দরী না কের, পরিদনই সই ব ীেক িবচােরর জ য আমার িবচারালেয়
আনাই। ১৮ যখন তারা দাঁিডে়য় তােক দাষী সা য করেত গল তখন তাঁর িব ে য রকম দােষর কথা আিম অনমুান
কেরিছলাম, তার অিভেযাগকারীরা সই রকম কান দাষই দখােত পারল না। ১৯ তার সােথ তােদর ধম স বে এবং যী
নােম এক যি িযিন মারা িগেয়িছেলন িক যােক পৗল জীিবত বেল রচার করত স স বে িকছ ু মতপাথ য িছল।
২০ আিম বেুঝ উঠেত পারলাম না য এই ধরেণর র িলর উ র িকভােব অনসু ান করা হেব, তাই তােক িজে স করলাম,
‘তিুম িক জ শােলেম িগেয় সখােন এই িবষেয়র িবচার হা তাই চাও?’ ২১ িক পৗল কসেরর কােছ িবচার চেয় কারাগাের
থাকার জ য আপীল করায়, যতিদন না আিম তােক কসেরর কােছ পাঠােত পারিছ ততিদন কারাগাের রাখার িনেদশ িদেয়িছ।”

২২ আি র বলেলন, “ যাঁ, আিমও িনেজ তার কথা নেত চেয়িছলাম।”
ফী বলেলন, “ বশ, কালই নেবন।”
২৩ পরিদন রাজা আি র ও বনীকী খবু জাঁকজমেকর সােথ এেস সভা ঘের ঢকুেলন, তাঁেদর সে সনাপিতরা ও শহেরর

গ যমা য লাকরাও িছেলন। ফীে র কুেম পৗলেক সখােন িনেয় আসা হল।
২৪ তখন ফী বলেলন, “রাজা আি র ও আমােদর সে যাঁরা উপি ত আেছন তাঁরা এই লাকেক দখেছন, যার িব ে

এখানকার ও জ শােলেমর সম ই দী সমাজ আমার কােছ িচৎকার করেছ য এই লােকর আর বঁেচ থাকা উিচৎ নয়।
২৫ িক এর মতৃু্যদে র যা য কান অপরাধই আিম পাই িন। এ যখন িনেজ স রােটর কােছ আপীল কেরেছ, তখন আিম
সখােন এেক পাঠাব বেল ি র কেরিছ। ২৬ িক স রােটর কােছ এর িবষেয় িনিদ কের িক বলব তা জািন না। সইজ য আিম

আপনােদর সামেন, িবেশষ কের রাজা আি র র সামেন এেক হািজর কেরিছ যােত এেক িজ াসাবাদ করার পর আিম িকছ ু
পাই য স বে িলখেত পাির। ২৭ কারণ ব ীেক পাঠাবার সময় তার িব ে অিভেযােগর িববরণ না দওয়া আিম যিু যু
বেল মেন কির না।”

রাজা আি র র সামেন পৗল

২৬ ১ আি র পৗলেক বলেলন, “এখন আ সমথন করেত তামার যা বলার আেছ তা তামােক বলেত অনমুিত দওয়া
হল।” তখন পৗল হাত রসািরত কের আ প সমথন করেত থাকেলন। ২ িতিন বলেলন, “ হ রাজা আি র , ই দীরা

আমার িব ে য সব অিভেযাগ এেনেছ, স িবষেয় আজ আপনার সামেন আিম আ প সমথন করেত পের িনেজেক ধ য
মেন করিছ। ৩ িবেশষ কের ই দীেদর রীিত-নীিত ও নানা রে র িবষেয় আপিন অিভ , এইজ য আপনার কােছ কথা বলার
সেুযাগ পেয় আিম বডই় আনি ত। তাই আপনােক অনেুরাধ করিছ আপিন ধয্য ধের আমার কথা ননু।

৪ “তারা জােন য থেকই আিম এই জ শােলেম আমার বজািতর মে যই জীবন কািটেয়িছ এবং আেরা জােন আিম
িকভােব জীবন-যাপন কেরিছ। ৫ এই ই দীরা দীঘিদন ধের আমায় চেন; আর তারা যিদ ই া কের তেব এই সা ্য িদেত
পাের য আিম একজন ফরীশীর মেতাই জীবন-যাপন কেরিছ। ফরীশীরাই ই দী ধেমর িবিধ- যব া অ যা য দেলর চাইেত
সূ ভােব পালন কের। ৬ আমােদর িপতপৃু ষেদর কােছ ঈ বর য রিত িত িদেয়েছন স সব পণূ হবার র যাশায় আিছ
বেলই আজ আমার িবচার হে । ৭ আমােদর বােরা বংশ িদনরাত একা রভােব উপাসনা করেত করেত সই রিত িতর
ফল পাবার র যাশা করেছ। আর হ রাজা আি র , ঈ বর আমােদর পবূপু ষেদর য রিত িত িদেয়িছেলন, তােত

র যাশা করার জ যই ই দীরা আমার ওপর দাষােরাপ করেছ। ৮ ঈ বর মতৃেদর পনু ি ত কেরন একথা কন আপনােদর
কােছ অিব বা য মেন হে ?

৯ “আিমও তা মেন করতাম য নাসরতীয় যী র নােমর িব ে যা িকছ ুকরা স ব তা করাই আমার অব য কত য; ১০ আর
জ শােলেম আিম তাই করতাম। আিম রধান যাজকেদর কাছ থেক কতেৃৎ বর অিধকার িনেয় ব িব বাসীেক কারাগাের

পেুরিছ আর তােদর মতৃু্যদে র সময় আিম আমার পণূ সমথন জািনেয়িছ। ১১ সম সমাজ-গেৃহ আিম রায়ই তােদর শাি
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িদেয় জার কের যী র িন া করাবার চ া করতাম। তােদর িব ে আমার াভ এতই রচ হেয় উেঠিছল য িবেদেশর
শহর িলেত িগেযও আিম তােদরিনযাতন করতাম।

পৗল যী র দশন িবষেয় বলেলন
১২ “এই কারেণই একবার আিম রধান যাজকেদর কাছ থেক মতা ও কুমনামা িনেয় দে শেক যাি লাম। ১৩ পেথ

একিদন পরুেবলায়, হ মহারাজ আিম দখলাম সেূযর চেয়ও এক উ বল আেলা আকাশ থেক আমার ও আমার
সহযা রীেদর চারিদেক ছিডে়য় পডল়। ১৪ আমরা মািটেত পেড় গলাম, আর এক রব নেত পলাম যা ই রীয় ভাষায় আমায়
বলেছ, ‘ শৗল, শৗল, আমায় িনযাতন করছ কন? আমার িবেরািধতা কের তিুম িনেজরই িত করছ।’

১৫ “তখন আিম বললাম, ‘ রভ,ু আপিন ক?’
“ রভু বলেলন, ‘আিম যী , যােক তিুম িনযাতন করছ। ১৬ তিুম িনেজর পােয় ভর িদেয় দাঁডা়ও! আমার সবক হবার জ যই

আিম তামােক মেনানীত কেরিছ। তিুম অে যর কােছ আমার সা ী হেব। তিুম য য িবষয় আজ দখেল ও ভিব যেত যা
যা আিম তামায় দখাব, স সব সকল লােকর কােছ সা ী দাও। এইজ যই তামার কােছ আজ আিম িনেজ দখা িদেয়িছ।
১৭ তামার আপন লাক ই দীেদর হাত থেক তামায় আিম র া করব। আর আিম তামােক অই দীেদর কােছ পাঠাি ।
১৮ তিুম তােদর চাখ খেুল দেব যন তারা স য দেখ ও অ কার থেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর ক ৃ ব থেক
মু হেয় ঈ বেরর রিত িফরেল তােদর সব পাপ মা হেব। আমার উপর িব বাস কের যারা পিব র হেয়েছ, তারা তােদর
সহভাগী হেব।’”

পৗল তাঁর কােজর স বে বলেলন
১৯ পৗল বলেত থাকেলন, “ হ মহারাজ আি র , আিম সই বগীয় দশেনর অবা য হই িন। ২০ আিম লাকেদর বলেত

করলাম যন তারা মন- ফরায় ও ঈ বেরর িদেক ফের। আিম তােদর বললাম তারা যন ভাল কাজ কের রমাণ দয় য সি য
কের মন িফিরেয়েছ। রথেম আিম এসব কথা দে শেকর লাকেদর কােছ রচার করলাম। পের আিম এ িল জ শােলেম
ও িযহিূদয়ার সব র এবং অই দীেদর কােছও বললাম।

২১ “এই জ যই যখন আিম মি ের িছলাম, ই দীরা সখান থেক আমােক ধের এেন হ যা করেত চেয়িছল। ২২ িক
আজ পয আিম ঈ বেরর সাহা য পেয়িছ। তাই এখােন ছাট ও বড় সকেলর সামেন দাঁিডে়য় আিম সা ্য িদি । মািশ ও
ভাববাদীরা যা ঘটেব বেল গেছন, সটা ছাডা় আিম আর অ য কান কথা বলিছ না। ২৩ তাঁরা বেল গেছন, রী েক মতৃু্যেভাগ
করেত হেব ও মতৃেদর ম য থেক িতিনই হেবন রথম পনু ি ত, ই দী িক অই দী সবার কােছ িবিশ যািতর বাতা িনেয়
আসেবন।”

পৗল আি র েক বাঝােলন
২৪ পৗল যখন এভােব আ প সমথন করেছন তখন ফী িচৎকার কের বেল উঠেলন, “ পৗল তিুম পাগল! অ যিধক

অ যয়েনর ফেল তামার মাথা খারাপ হেয় গেছ!”
২৫ পৗল বলেলন, “ হ মহামা য ফী , আিম পাগল নই বরং আিম যা বলিছ তা স য ও বাধগ য। ২৬ রাজা আি র

এিবষেয় সবই জােনন। তাঁর সামেন আিম সাহেসর সে একথা বলিছ। আিম সিুনি ত য, এসব িবষয় িতিন েনেছন, কারণ
এসব এমন রকা য ােন ঘেটেছ যােত তা সকেল দখেত পায়। ২৭ আি র , আপিন িক ভাববাদীরা যা িলেখ গেছন তা
িব বাস কেরন? আিম জািন আপিন তা কেরন।”

২৮ তখন আি র পৗলেক বলেলন, “তিুম িক মেন করছ, আমােক এত অ সমেয়র মে য রী ীয়ান করেত পারেব?”
২৯ পৗল বলেলন, “ঈ বেরর কােছ রাথনা কির অ সমেয়র মে য হা িক অিধক সমেয়র মে য হা , সটা বড় কথা

নয়, কবল আপিন নন, আজ যত লাক আমার কথা নেছন তারা সকেলই যন আমারই মত হন; কবল ব ীে বর শকল
ছাডা়!”

৩০ তখন রাজা, রা যপাল ও বণীকী আর তাঁেদর সে যাঁরা বেসিছেলন সকেল উেঠ পডে়লন। ৩১ আর অ য জায়গায় িগেয়
পর র আেলাচনা কের বলেলন, “ রাণদ বা কারাগাের দবার মেতা কান অপরাধই এই লাকটা কের িন।” ৩২ আি র
ফী েক বলেলন, “এ যিদ কসেরর কােছ আপীল না করত, তেব এেক আমরা মিু িদেত পারতাম।”

রােমর পেথ পৗেলর যা রা

২৭ ১ যখন িঠক হল য আমরা জাহােজ কের ইতািলেত যাব, তখন পৗল ও অ য িকছ ু ব ীেক রাজকীয় র ীবািহনীর
সনাপিত যিুলয়র হােত তেুল দওয়া হল। ২ আমরা আ রামু ীয় থেক আসা একিট জাহােজ উঠলাম; এই জাহাজিটর
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এিশয়া উপকূেলর িবিভ জায়গায় যাওয়ার কথা িছল। িথষলনীকীয় থেক আির াখ নােম একজন মািকদিনয়ান আমােদর সে
িছেলন।

৩ পেরর িদন আমােদর জাহাজ সীেদােন পৗঁছল। যিুলয় পৗেলর সে বশ ভাল যবহার করেলন। িতিন পৗলেক তাঁর
ব ুেদর সে দখা সা াৎ করেত যাবার অনমুিত িদেলন। সই ব ুরা পৗেলর রেয়াজনীয় সাম রী যাগােতন। ৪ সখান
থেক আমরা জাহাজ খেুল সীেদান শহর ছেড় চললাম। রিতকূল বাতােসর জ য কূ র বীেপর কাছাকািছ অ ল িদেয়

চললাম ৫ আর িকিলিকয়ার ও পা ুিলয়ার রেদশ ছেড় সমু রপেথ লিুকয়া রেদেশর মরুা ব ের এলাম। ৬ সখােন সনাপিত
ইতািলেত যাবার জ য আেলকসা রীয়ায় এক জাহাজ দখেত পেয় আমােদর সই জাহােজ তেুল িদেলন।

৭ ব িদন ধের আমরা খবু আে আে চললাম এবং ব কে ীেদ এেস পৗঁছালাম। বাতােসর কারেণ আমরা আর এেগােত
পারলাম না, তাই সলেমানী ব েরর উে া িদেক রীিত বীেপর ধার ঘঁেস চললাম। ৮ পের ব কে উপকূেলর ধার ঘঁেস
চলেত চলেত লােসয়া শহেরর কােছ “সু র” পাতা রেয় এেস পৗঁছালাম।

৯ এইভােব ব সময় ন হল, আর জলযা রা তখন খবুই িবপ নক হেয় উেঠিছল। এিদেক উপবাস পেবর সময়ও চেল
গল। তাই পৗল তােদর সাবধান কের িদেয় বলেলন, ১০ “মহাশয়রা, আিম দখিছ, এই যা রায় অিন ও অেনক িত হেব,

তা য কবল মােলর বা জাহােজর হেব তাই নয়, এমন িক আমােদর জীবেনরও িত হেব।” ১১ িক সনাপিত পৗেলর কথার
চেয় জাহােজর কাে ন ও তার মািলেকর কথার ব িদেলন। ১২ সই ব রিট শীতকাল কাটাবার পে উপযু না হওয়ােত

জাহােজর অিধকাংশ লাক একমত হেলন যন জাহাজ খেুল যা রা করা হয় যােত কান রকেম ফনীকায় পৗঁেছ সখােন
তারা শীতকালটা কাটােত পাের। সই ানিট িছল দি ণ পি ম ও উ র পি ম অিভমখুী রীত বীেপর একিট ব র।

ঘিুণ ঝেডর় মে য জাহাজ
১৩ আর যখন অনকূুল দি ণা বাতাস বইেত করল তখন তােদর মেন হল তারা যা চাইিছল তা পেয়েছ, তাই তারা না র

তেুল রীেতর ধার ঘঁেস চলেত করল। ১৪ িক এর িকছ ু পেরই বীেপর ভতর থেক রচ এক ঘিূণ ঝড় উঠল, এই
ঝডে়ক “ঈশান বায়”ু বেল। ১৫ আমােদর জাহাজ সই ঝেডর় মে য পডল়, ঝড় কািটেয় যেত পারল না। তাই আমরা আমােদর
জাহাজেক ভেস যেত িদলাম।

১৬ কৗদা নােম এক ছাট বীেপর আডা়েল চলার সময় জাহােজর সে য ছাট িডিঙটা িছল তা আমরা ব কে টেন তেুল
বংেসর হাত থেক বাঁচালাম। ১৭ এটা তালার পর লােকরা জাহাজটােক মাটা দিড় িদেয় ভাল কের বাঁধল। তারা ভয় করিছল
য জাহাজিট হয়েতা সু ীর চারা বািলেত িগেয় পডে়ত পাের, তাই তারা পাল নািমেয় িনেয় জাহাজটােক বাতােসর টােন চলেত

িদল।
১৮ ঝেডর় রেকাপ বাডে়ত থাকায়, পর িদন খালাসীরা জাহােজর খাল থেক ভারী ভারী মাল জেল ফেল িদেত লাগল।

১৯ ততৃীয় িদেন তারা িনেজরাই হােত কের জাহােজর িকছ ু সাজ-সর াম জেল ফেল িদল। ২০ অেনক িদন যাবৎ যখন সযূ িক
ন ে রর মখু দখা গল না, আর ঝডও় রচ উ াল হেত থাকল, তখন শষ পয আমােদর বাঁচার আশা রইল না।

২১ অেনক িদন ধেরই সকেল খাওয়া-দাওয়া ব কেরিছল। তখন পৗল তােদর মােঝ দাঁিডে়য় বলেলন, “মহাশয়রা, আমার
কথা েন রীিত থেক জাহাজ না ছাডা় আপনােদর উিচত িছল, তাহেল আজেকর এই য় িত এডা়েত পারেতন। ২২ িক
এখনও আিম বলিছ, সাহস ক ন, একথা জানেবন আপনােদর কােরার রাণহািন হেব না, ধু জাহাজিট হারােত হেব। ২৩ কারণ
আিম য ঈ বেরর উপাসনা কির সই ঈ বেরর এক বগদূত গত রাে র আমার পােশ দাঁিডে়য় বলেলন, ২৪ ‘ পৗল ভয় পও
না! তামােক কসেরর সামেন অব যই দাঁডা়েত হেব। ঈ বর তামার জ য এই রিত িত িদেয়েছন য িতিন তামার
সহযা রীেদর রাণ র া করেবন।’ ২৫ তাই মহাশয়রা, আপনারা সাহস ক ন, কারণ ঈ বেরর ওপর আমার িব বাস আেছ
য আমােক যা বলা হেয়েছ িঠক সরকমই ঘটেব। ২৬ িক কান বীেপ িগেয় আমােদর আছেড় পডে়ত হেব।”

২৭ এইভােব ঝেডর় মে য চৗ রাত আি রয়া সমেু র ইত তঃ ভাসমান অব ায় থাকার পর মাঝ রােত নািবকেদর মেন হল
য জাহাজিট কান ডাঙার িদেক এিগেয় চেলেছ। ২৮ সখােন তারা জেলর গভীরতা মাপেল দখা গল তা একেশা কুিড় ফটু।

এর িকছ ুপের আবার জল মাপেল জেলর গভীরতা ন বইু ফেুট দাঁডা়ল। ২৯ তারা ভয় করেত লাগল য জাহাজিট হয়েতা িকনাের
পাথেরর গােয় ধা া খােব। তাই নািবকরা জাহােজর পছন িদক থেক চারিট নাঙর নািমেয় িদল, রাথনা করল যন শী র
ভার হয়। ৩০ নািবকেদর মে য কউ কউ জাহাজ ছেড় পালাবার মতলব করল, তাই নাঙর ফলার আিছলায় জাহােজর ম য
থেক িডিঙখািন নীেচ নািমেয় িদল। ৩১ িক পৗল সনাপিত ও স যেদর উে ে য বলেলন, “এই লাকরা যিদ জাহােজ না

থােক তেব আপনারা র া পােবন না।” ৩২ তখন স যরা িডিঙর দিড় কেট িদল, আর তা জেল িগেয় পডল়।
৩৩ এরপর ভার হেয় এেল পৗল সকলেক িকছ ু খেয় নবার জ য অনেুরাধ কের বলেলন, “আজ ১৪ িদন হল আপনারা

অেপ া কের আেছন, িকছ ু না খেয় উেপাস কের আেছন। ৩৪ আিম আপনােদর অনেুরাধ করিছ িকছ ু খেয় িনন, বঁেচ থাকার
জ য এর রেয়াজন আেছ, কারণ আপনােদর কােরার একগািছ চেুলরও িত হেব না।” ৩৫ এই কথা বেল পৗল িট িনেয়
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তােদর সকেলর সামেন ঈ বরেক ধ যবাদ িদেলন, আর তা ভেঙ খেত করেলন। ৩৬ তখন সকেল উৎসাহ পেয় খেত
করল। ৩৭ (আমরা মাট ২৭৬ লাক জাহােজ িছলাম।) ৩৮ সকেল পিরতিৃ র সে খাবার পর বাকী শ য সমেু র ফেল

িদেয় জাহাজিট হা া করা হল।

জাহাজ বংস হল
৩৯ িদন হেল পর তারা সই জায়গাটা িচনেত পারল না; িক এমন এক খািড় দখেত পল যার বড় বালতুট িছল। তারা িঠক

করল যিদ স ব হয় তেব ঐ বালতুেটর ওপের জাহাজটা তেুল দেব। ৪০ এই আশায় তারা না র কেট িদল আর তা সমেু রই
পেড় রইল। এরপর হােলর বাঁধন খেুল িদেয় বাতােসর সামেন পাল তেুল সই বলাভিূম ল ্য কের এিগেয় চলল। ৪১ িক
একটু এেগােতই তারা বািলয়ািডে়ত ধা া পল, জাহােজর সামেনর িদকটা বািলেত বেস িগেয় অচল হেয় পডল়, ফেল ঢউেয়র
আঘােত িপছেনর িদকটা ভেঙ যেত লাগল।

৪২ তখন স যরা ব ীেদর হ যা করেব বেল িঠক করল, পােছ তােদর কউ সাঁতার কেট পালায়। ৪৩ িক সনাপিত
পৗলেক বাঁচাবার আশায় তােদর এই কাজ করেত িনেষধ করেলন, কুম িদেলন যন যারা সাঁতার জােন তারা ঝাঁপ িদেয় আেগ

ডা ায় ওেঠ। ৪৪ বাকী সকেল যন জাহােজর ভা া ত া বা কান িকছ ু ধের িকনাের যেত চ া কের। এইভােব সকেলই
িনরাপেদ তীের এেস পৗঁছেলা।

পৗল িমিলতা বীেপ

২৮ ১ এইভােব সকেল িনরাপেদ তীের পৗঁেছ জানেত পারলাম য আমরা িমিলতা বীেপ উেঠিছ। ২ সখানকার লাকরা
আমােদর সে খবু ভাল যবহার করল। বিৃ পডা়র দ ন খবু ঠা া হওয়ায় তারা আ ন বেল আমােদর সকলেক

বাগত জানাল। ৩ পৗল এক বাঝা কেনা কাঠ যাগাড় কের এেন আ েনর ওপর ফেল িদেল আ েনর হ ায় একটা িবষধর
সাপ বিরেয় এেস পৗেলর হােত জিডে়য় ধরল। ৪ তখন সই বীেপর লাকরা তার হােত সাপটােক ঝলুেত দেখ বলাবিল
করেত লাগল, “এ লাকটা িন য় খনুী, সমেু রর ঝেডর় হাত থেক বাঁচেলও যায় এেক বাঁচেত িদল না।”

৫ িক পৗল হাত ঝেড় সই সাপটােক আ েনর মে য ফেল িদেলন, তাঁর কান িত হল না। ৬ এই যাপার দেখ তারা
মেন করল হয় পৗেলর শরীর ফেুল উঠেব, নয়েতা িতিন হঠাৎ মারা যােবন। অেনক ণ অেপ া করার পরও তাঁর িকছইু িত
হল না দেখ তারা পৗল স বে তােদর মত বদল কের পর র বলাবিল করেত লাগল, “ইিন িন য়ই দবতা।”

৭ সই জায়গার কােছই বীেপর রধান কমকতা জিমদার পিুলয় থাকেতন। িতিন তাঁর বািডে়ত আমােদর সাদের িনেয়
গেলন। িতিন আমােদর রিত খবু ভাল যবহার করেলন আর িতন িদন ধের আমােদর আিত য করেলন। ৮ সই সময়

পিুলেয়র বাবা খবু অসু িছেলন। িতিন বর ও আমাশা রােগ শ যাশায়ী িছেলন। পৗল তাঁেক দখার জ য ভতের গেলন।
এরপর িতিন রাথনা কের তাঁর ওপর হাত রাখেল িতিন সু হেয় গেলন। ৯ এই ঘটনার পর ঐ বীেপ অ য যত রাগী িছল
তারা পৗেলর কােছ এেস রাগ মু হল।

১০–১১ ঐ বীেপর লাকরা আমােদর অেনক উপহার িদেয় স ান দখাল। আমরা সখােন িতন মাস থাকলাম আর আমােদর
যা রা পেথর জ য যা যা রেয়াজন স সব িজিনস এেন তারা জাহােজ তেুল িদল।

পৗল রােম গেলন
িতন মাস পর আমরা আেলকসা রীয় এক জাহােজ উেঠ যা রা করলাম, সই বীেপ শীতকাল এেস পডা়য় ঐ জাহাজিট

না র কের রাখা িছল। জাহাজিটেত যমজ দেবর মিূত খাদাই করা িছল। ১২ আমরা রথেম সরুাকুেষ এলাম, সখােন িতন
িদন থাকলাম। ১৩ সখান থেক যা রা কের আমরা রীিগেয় পৗঁছলাম। পরিদন দি ণা বাতাস বইেত করেল আমরা জাহাজ
ছাডে়ত পারলাম, এবং ি বতীয় িদেন পিূতয়লীেত পৗঁছলাম। ১৪ সখােন আমরা কেয়কজন ভাইেয়র দখা পলাম। তাঁরা সখােন
সাতিদন থাকার জ য আমােদর অনেুরাধ করেলন। এইভােব আমরা রােম এেস পৗঁছলাম। ১৫ রােমর ভাইরা আমােদর কথা
জানেত পের আি েয়র বাজার ও িতন সরাই পয এিগেয় এেস আমােদর সে দখা করেলন। তাঁেদর দেখ পৗল ঈ বরেক
ধ যবাদ িদেলন ও উৎসাহ বাধ করেত লাগেলন।

রােম পৗল
১৬ রােম পৗল একা থাকার অনমুিত পেলন; িক একজন সিনকেক তাঁর রহরায় রাখা হল।
১৭ িতন িদন পর িতিন ই দীেদর রধান রধান লাকেদর এক সভায় আ বান করেলন। তারা সমেবত হেল, িতিন তােদর

বলেলন, “আমার ই দী ভাইরা, যিদও আিম আমার িনেজর লাকেদর িব ে বা আমােদর িপতপৃু ষেদর দওয়া রীিত-নীিতর
িব ে িকছইু কির িন, তবু জ শােলেমর এক ব ী িহসােব আমােক রামানেদর হােত তেুল দওয়া হেয়িছল। ১৮ তারা আমার
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িবচার কের, আর মতৃু্যদে র যা য কান দাষ আমার মে য না পেয় আমােক মিু িদেত চেয়িছল। ১৯ িক ানীয় ই দীরা
তার িবেরািধতা করায় আিম কসেরর কােছ আপীল করেত বা য হলাম। আিম একথা বলিছ না য আমার বজািতর লাকরা
কান অ যায় কেরেছ। ২০ এই শ ৃ েল ব ী আিছ বেল আিম আপনােদর সে সা াৎ করেত ও আপনােদর সে কথা বলেত
চেয়িছলাম, কারণ আিম ই রােয়েলর র যাশােত িব বাসী।”

২১ ই দী নতারা পৗলেক বলেলন, “িযহিূদয়া থেক আমরা আপনার িবষেয় কান িচিঠ পাই িন। ভাইেদর মে য থেকও
কউ এখােন এেস আপনার িবষেয় খারাপ কান খবর দয় িন বা কথাও বেল িন। ২২ িক আপনার মত িক তা আপনার মখু
থেকই আমরা নেত চাই, কারণ এই দেলর িবষেয় আমরা জািন য লােকরা সব র এর িব ে বেল থােক।”

২৩ পের তাঁরা একটা িদন ি র কের সই িদেন অেনেক তাঁর বাসায় এেলন। সকাল থেক স যা পয িতিন তােদর কােছ
ঈ বেরর রাে যর িবষেয় বলেলন, বাঝােলন ও সা ্য িদেলন। মািশর িবিধ- যব া ও ভাববাদীেদর র িল থেক িতিন
যী র িবষয় তাঁেদর বাঝােত চ া করেলন। ২৪ তাঁর কথায় বশ িকছ ুই দী িব বাস করল আবার অেনেক তা িব বাস করল না।
২৫ এইভােব তােদর মে য মেতর িমল না হওয়ায় তারা য যার মত চেল যেত করল। তােদর যাবার আেগ পৗল তােদর
এই কথািট বেলিছেলন: “পিব র আ া ভাববাদী িযশাইয়র মা যেম আপনােদর িপতপৃু ষেদর উে ে য ভালই বেলিছেলন।
যমন:

২৬ ‘এই লাকেদর কােছ যাও, আর তােদর বল,
তামরা নেব আর নেব,

িক তামরা বঝুেব না।
তামরা কবল তািকেয় থাকেব

িক দখেত পােব না।
২৭ কারণ এই লাকেদর অ ঃকরণ অসাড় হেয় গেছ,
তােদর কান আেছ বেট িক তারা নেত পায় না।
এই লাকরা সে যর রিত চাখ বেুজ রেয়েছ।
এইসব ঘেটেছ যােত লাকরা তােদর চাখ িদেয় দখেত না পায়,
তােদর কান িদেয় নেত না পায়
ও দয় িদেয় উপলি না কের।
এইসব ঘেটেছ যন তারা আমার কােছ িফের না আেস, পােছ আিম তােদর আেরা য দান কির।’ ‡‡

২৮ “তাই ই দী ভাইরা, আপনারা জেন রাখনু, ঈ বেরর দওয়া এই পির রাণ অই দীেদর কােছও পাঠােনা হল, আর তারা
তা নেব!” ২৯ ¶¶

৩০ পৗল তাঁর িনেজর ভাডা় বািডে়ত পেুরা ই বছর থাকেলন। যতেলাক তাঁর সে দখা করেত আসত, িতিন তােদর সকলেক
সাদের রহণ করেতন। ৩১ িতিন স ূণ সাহেসর সােথ ঈ বেরর রাে যর িবষেয় রচার করেতন। িতিন রভু যী রীে র
িবষেয় িশ া িদেতন এবং কউ তাঁেক রচাের বাধা িদত না।

‡‡২৮:২৭ উ ৃিত িযশাইয় ৬:৯-১০.
¶¶২৮:২৯ কান কান রীক রিতিলিপেত পদ ২৯ যু করা হেয়েছ: “ পৗল এই কথা বলার পর ই দীরা তােক ছেড় চেল
গল এবং িনেজেদর মে য তক করল।”
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