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েযিতয়া যীচুৰ মৃতুয্ ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ ভয়াতুৰ িশষয্সকেল িনজেক
লুকুৱাই ৰািখিছল। যীচুেৱ মৃতকৰ পৰা উিঠ অহাৰ িপছত েতওঁ িনজৰ
িশষয্সকলক িনজেক েদখুৱােল। যীচু জীয়াই আিছল! িক� - যীচুেৱ

েতওঁেলাকক এিৰ �গর্ৈল ঘূিৰ যাবৈল পিৰক�না কিৰিছল য'ত েতওঁ সদায়
ঈ�ৰ, েতওঁৰ িপতৃৰ ৈসেত বাস কিৰিছল।



েতওঁ েযাৱাৰ আগেত যীচুেৱ েতওঁৰ িশষয্সকলক
�িত�িত িদিছল েয েতওঁ ঈ�ৰৰ আৎমাক

েতওঁেলাকৰ সা�না আৰু সহায় ৰখাৰ বােব পিঠয়াব।
(েযাহন ১৫: ২৬)। সময় ওচৰচািপ আিছল! যীচু েযাৱাৰ
েকইিদনমানিপছত ঈ�ৰ পিব� আৎমা আিহল।



এইেটা এেনদেৰ ঘিটিছল। যীচুৰ �ায় ১২০ জন অনুগামীেয় এটা ঘৰত এেকলেগ �াথর্না
কিৰ আিছল। হঠােত ঘৰেটা ততাৈতয়াৈক বতাহৰ শ�ত ভিৰ পিৰল।



ফকর্ কৰা জুইৰ জুই �িতজন বয্ি�ৰ ওপৰত আিছল। যীচুেৱ িদয়া �িত�িতৰ
দেৰ েতওঁেলাক সকেলােৱ পিব� আৎমােৰ ভিৰ পিৰিছল!



ৰা�াত যীচুৰ অনুগামীসকেল েকিতয়াও িশকা নািছল। িযৰূচােলমৈল অহা িবেদশীসকেল
িশষয্সকলক বহুেতা ভাষাত ঈ�ৰৰ আ�যর্কৰ কাযর্য্ৰ িবষেয় েকাৱা শিনিছল।
দশর্নাথ�সকল আচিৰত ৈহিছল। "ইয়াৰ অথর্ িক হ'ব পােৰ?" েতওঁেলােক সুিধেল।
আন িকছুমােন উপহাস কিৰ ৈকিছল, "েতওঁেলাক নতুন সুৰােৰ পিৰপূণর্।"



িক� িপটােৰ ৈকিছল, "এইেবাৰ সুৰাপান কৰা নহয়... ভিৱষয্তব�া েজােৱেল
এইকথা ৈকিছল..." তাৰ িপছত িপতেৰ েতওঁেলাকক েসাঁৱৰাই িদিছল েয বহু
বছৰআগেত ঈ�েৰ �িত�া কিৰিছল েয পিব� আৎমাই মানুহক আশী�র্ াদ আৰু
সহায় কিৰবৈল আিহব।



িপতেৰ েলাকসকলক ৈকিছল েয েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ পাপৰ পৰা আতঁিৰ
যাব লািগব আৰু যীচু �ী�ৰ নামত বাি��া ল'ব লািগব। ". . . আৰু আপুিন পিব�
আৎমাৰ উপহাৰ লাভ কিৰব," িপতেৰ ৈকিছল। �ায় ৩০০০ মানুেহ মািন চিলিছল।
েতওঁেলােক িশষয্সকলৰ ৈসেত যীচুৰ উপাসক িহচােপ েযাগ িদিছল। সময় পাৰ
েহাৱাৰ লেগ লেগ ঈ�েৰ পিব� আৎমা অহাৰ িদনাই গীজর্ াত অিধক সংখয্ক েলাকক

েযাগ িদিছল।



পিব� আৎমাই ঈ�ৰৰ েলাকসকলৰ জীৱনত েতওঁৰ
শি� কিঢ়য়াই আিনিছল। এিদন �াথর্নাৰ সময়ত
িপতৰ আৰু েযাহন এেকলেগ মি�ৰৈল ৈগিছল।
মি�ৰৰ েগটৰ বািহৰত এজন পংগ িভ�াৰী বিহ
আিছল। েতওঁ িপটাৰ আৰু জনক টকা িবচািৰিছল।



েতিতয়া িপতেৰ এইদেৰ ৈকিছল: "ৰূপ
আৰু েসাণ েমাৰ ওচৰত নাই, িক� েমাৰ
ওচৰত িয আেছ, মই আেপানাক িদেছাঁ: 
নাজােৰথৰ যীচু �ী�ৰ নামত, উঠা আৰু
েখাজ কাঢ়ক।" আৰু েতওঁ েতওঁক েসাঁ
হােতেৰ ৈল ওপৰৈল তুিল েল। েসেয়েহ
েতওঁ লাফ িদ িথয় ৈহ েখাজ কািঢ়
েতওঁেলাকৰ ৈসেত মি�ৰত �েৱশ
কিৰেল - েখাজ কঢ়া, জিপয়াই
পৰা আৰু ঈ�ৰৰ �শংসা কৰা।



এই অেলৗিকক ঘটনােদিখ আচিৰত ৈহ বহুেতা েলাক সমেবত ৈহিছল। িপতেৰ
েতওঁেলাকক ৈকিছল েয এইেটা ঈ�ৰৰ শি�, েতওঁৰ িনজৰ নহয়, িযেয় প�ু
েলাকজনক আেৰাগয্ কিৰিছল। েযিতয়া িপতেৰ এই ইহুদীসকলক েসাঁৱৰাই িদিছল েয

ঈ�েৰ যীচুক মৃতকৰ পৰা ডাঙৰ-দীঘল
কিৰিছল, েতিতয়া মি�ৰৰ েনতাসকেল
খঙত িপতৰ আৰু েযাহনক জ� কিৰ
কাৰাগাৰত ৰািখিছল। িক� �ায় ৫০০০

পুৰুেষ যীচুত িব�াস কিৰিছল।



িপছিদনা িপতৰ আৰু েযাহেন মি�ৰৰ শাসকসকলৰ স�ুখত িথয় িদিছল। "আপুিন িক
�মতােৰ বা িক নােমেৰ এেন কিৰেছ?" শাসকসকেল সুিধেল। পিব� আৎমােৰ ভিৰ
থকা িপতেৰ সাহেসেৰ উৎতৰ িদেল। "... নাজােৰথৰ যীচু �ী�, যাক আপুিন �ুচিব�
কিৰিছল, যাক ঈ�েৰ মৃতকৰ পৰা ডাঙৰ-দীঘল কিৰিছল, েতওঁৰ �াৰা এই বয্ি�জন

আেপানাৰ স�ুখত িথয় ৈহ আেছ।"



িপতেৰ িনভর্ েয় আগবািঢ় ৈগিছল, 
"... �গর্ৰ তলত পুৰুষৰ মাজত
আন েকােনা নাম িদয়া েহাৱা নাই
যাৰ �াৰা আমাক ৰ�া কিৰব
লািগব।" মানুেহ যীচুৰ ওপৰত
িব�াস কিৰব িনিবচািৰ শাসকসকেল
িপতৰ আৰু েযাহনক তী� ভাবুিক
িদিছল। "এিতয়াৰ পৰা আপুিন যীচুৰ
নামত েকােনা মানুহৰ ৈসেত

কথা পািতব নালােগ।"



িপতেৰ এসময়ত
যীচুৰ প�ত িথয়
হবৈল ভয় কিৰিছল।
িক� েসইেটা পিব�
আৎমা অহাৰ আগেত
আিছল। এিতয়া
েকােনও েতওঁক ভয়
খুৱাব েনাৱািৰেল।



িপতৰ আৰু েযাহেন
এইদেৰ উৎতৰ িদিছল: 
"ঈ�ৰৰ তুলনাত
আেপানাৰ কথা অিধক
শনােটা ঈ�ৰৰ দৃি�ত
উিচত েন নহয়, আপুিন
িবচাৰ কৰক। কাৰণ আিম
িযেবাৰ কথা েদিখেছাঁ
আৰু শিনেছাঁ েসইেবাৰ
েকাৱাৰ বািহেৰ আিম
ক'ব েনাৱােৰাঁ।"



অিধক ভাবুিকৰ িপছত
শাসকসকেল িপতৰ
আৰু জনক মুকিল কিৰ
িদেয়। ঈ�ৰৰ সাহসী
েসৱকসকেল েতওঁেলাকৰ
স�ীসকলক কাৰাগাৰ আৰু
আদালতৰ িবষেয় ৈকিছল।
তাৰ িপছত েতওঁেলােক
এক মহান �াথর্না আৰু �শংসা
সভা অনুি�ত কিৰিছল। আেকৗ, 
ঈ�ৰৰ পিব� আৎমাই েতওঁৰ
েলাকসকলক শি�েৰ ভৰাই
তুিলিছল - আৰু নৱজাতক গীজর্ ােটা
বািঢ় ৈগিছল আৰু বািঢ় ৈগিছল।



গীজর্ াৰ জ�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

Acts 1-4

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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