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যী র স ে

বলার জনয্ ে রিত িপতর েদেশর সবর্ মণ কেরিছল।
একিদন লু া নােম এক শহের, িতিন
এক শযয্াগত বয্িক্তর সােথ সাক্ষাৎ
করেলন। বয্িক্তিট আট বছর
পক্ষাঘাত অব ায় পেড়িছেলন।
িপতর বলল, “যী খ্রী েতামায়
সু করেলন, ওঠ ও েতামার
শযয্া পাত”। েলাকিট তৎক্ষনাৎ
উেঠ পড়ল। েয সম
েলাকরা েদখল, তারা
ঈ েরর িদেক িফরল।

িনকটবতর্ী যােফা শহেরর েলােকরা
দুঃিখত িছল। দকর্ া নােম একজন
খ্রীি য়ান মিহলা সেবমা মারা
িগেয়িছল। তার দুঃিখত ব ু রা তােক
কবর েদওয়ার জনয্
িত িনি ল। তারা
তােক উপির কেক্ষ রাখল, েযখােন তারা
একসােথ েশাক
করিছল।

িক দকর্ ার ব ু রা নল
েয, িপতর েসখােন
এেসেছ। তারা িপতরেক
যােফােত আসার জনয্
বলল। যখন িতিন উপির
কেক্ষ এেলন, দকর্ া তােদর
জনয্ েয সম েপাশাক
বািনেয়িছল, এক িবধবা
মিহলা েস িল তােদর
েদখাি ল। েতয্েক
কাঁদিছল।

িক িপতর সবাইেক
বাইের বার কের িদেলন ও
হাঁটু েগেড় াথর্না করল
এবং েদহিটর িদেক িফের
বলল, “দকর্ া ওঠ”। েস
তার েচাখ খুলল ও
িপতরেক েদেখ
উেঠ বসল।

িপতর তার হাত ধের
বসােলন এবং িতিন সাধু
স েদর (খ্রীি য়ান) ও
িবধবা মিহলােদর েডেক
দকর্ ােক জীব েদখােলন।
এই ঘটনািট সম
যােফেত পিরিচত হেয়
পড়ল এবং অেনেক
ঈ েরর িত িব াস
করল।

যােফােত সমুে র পােশ একিট ঘের িপতর
অেনক িদন িছেলন। একিদন িপতর ঐ
ঘেরর ছােদ াথর্না করেত িগেয়িছল।
যিদ িতিন শহেরর েদওয়ােলর
বাইের তািকেয় েদখেতন,

তাহেল িতিন হয়েতা
িতনজন পিথকেক
েদখেত েপেতন, যারা
তােক খুজ
ঁ িছল।

এই েলাক েলা িছল েরামীয় ৈসনয্ কেণর্লীেয়র েসবক, িযিন
একজন ঈ েরর উপাসক িছেলন। কেণর্লীয়, িপতরেক খুজ
ঁ েত
তার েসবকেদর পাঠােলন, কারণ এক গর্দত তােক ে
এই কথা বেলিছেলন।
“িপতেরর
জনয্ েলাক
পাঠাও। িযিন
িশেমােনর নােম একজন
চমর্ তকারেকর সােথ
রেয়েছ, যার বািড় সমুে র
পােশ। েতামােক কী করেত
হেব, তা িতিন েতামােক
বলেবন”।

িপতর যখন ছােদর উপর াথর্না করিছল, ঈ র তােক এক দশর্ন
িদেলন, এটা মেন হি ল েয, একটা িবরাট চাদর পৃিথবীেত নািমেয়
েদওয়া হেয়েছ। ঐ চাদেরর মেধয্ প ও
পািখরা িছল। িপতর েস িলেক অ িচ
বলেত পারত। ই িদ ধেমর্
এ েলা খাওয়ার
অনুমিত িছল
না। হঠাৎ
একিট র তার
কােছ এল, “ওঠ
িপতর, মার
ও খাও”।

িপতর ঈ রেক বলেলন, “এটা
না েহাক ভু , আিম েকানও িদন
অ িচ অথবা অপিব িজিনস
খাইিন”। ি তীয়বার ক রিট
বলেলন, “ঈ র েযটা িচ
কেরেছন, তু িম তােক অ িচ
েবােলা না”। এটা িতনবার
হল। এবং ঐ চাদরটা
আবার েগর্ তু েল
েনওয়া হল।

এই ে র মােনটা িপতর বুঝেত পারল না। যখন িতিন
এই িবষেয় িচ া করিছেলন, ঈ র তােক বলেলন িতনজন
ঁ েছন এবং তােদর সােথ তার যাওয়া উিচত।
েলাক তােক খুজ
িতনজন েলাক িপতরেক বলল েয, এক গর্দত
ূ কেণর্লীয়েক তার জনয্
েলাক পাঠােত বেলিছেলন। িপতর জানত,
ঈ র তােক েনতৃ িদে ন।
তার পেরর িদন িতিন আর
তার ছয় ব ু কেণর্লীেয়র
বািড়েত িগেয়িছেলন।

একজন অই িদ বয্িক্তর
বািড়েত যাওয়ার জনয্ ঈ র
রা া ৈতির কেরিছেলন।
িপতর বুঝেত
কেরিছেলন
েয, ঈ র সম ধরেনর
েলাকেদর ে ম কেরন, আর
ঈ র চান, সম জািত েযন
জানেত পাের েয, যী ই এই
পৃিথবীর পির াতা। িপতর
যখন এেলন, কেণর্লীয় নতজানু
হেয় তােক ণাম করেলন।

িপতর কেণর্লীয়েক বলল, “উেঠ দাঁড়াও, আিম একজন মানুষ”।
তারপর িতিন ঘেরর মেধয্ থাকা সম েলাকেদর বলেলন, “েতামরা
জান অনয্ েকানও জািতর েলাকেদর সােথ েযাগ েদওয়া িকংবা
তােদর সােথ েমলােমশা করা িযহূ দীর পেক্ষ অিবেধয়”। “িক
ঈ র আমােক
েদিখেয়েছন
েয, েকানও
মানুষেক
অপিব ও
অ িচ বলা
অনুিচত”।

িপতর পরজািতয়েদর (অই িদ) বলেলন েয, যী ঈ েরর পু িযিন
ক্রুেশর উপর মারা িগেয়িছেলন এবং পৃিথবীর পির াতা িহসােব িতিন
আবার উেঠিছেলন। তখন পিব আত্মা সবার উপের আসেলন এবং
তারা ঈ েরর সংসা করেত লাগল। িপতেরর ছয় ব ু রা আস্চযর্
হেয় িগেয়িছল। এটা পিব আত্মা পাওয়ার সমেয়র মেতা লাগিছল।
পিব আত্মার দান েতয্ক পরজািতয়েদর উপর েদওয়া হেয়িছল।
িপতর তখন যী র নােম তােদর
বা াইিজত করেলন।

েজ শােলেমেত পরজািতয়েদর সাক্ষাৎ করােত, অনয্ানয্ খ্রীি য়ানরা
িপতরেক বকিছল। সুতরাং িপতর ও কেণর্লীয় াথর্নার সময় েয
দশর্ন েপেয়িছেলন, েস িবষেয় তােদর বলেলন। তারা যখন এই
িবষয়টা নল, তখন েজ শােলেমর খ্রীি য়ানরা চু প হেয় েগল।
তারা ঈ েরর মিহমা করেলন, যারা াথর্নার মেধয্ িছেলন, তারা
েদখেত েপেলন েয, খ্রীি য়ানেদর ম লীেত
ঈ র সকলেক ে ম কেরন।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,
‡hLv‡b cvIqv hvq
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Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|
Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨,
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb
Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯^iƒc wZwb μz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K
RxweZ n‡jb Ges ¯^‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi
cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|
Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi
ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb
wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|
evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16

