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ঈ�ৰৰ পু� যীচুেৱ মৃতকৰ পৰা উিঠ অহাৰ প�াশ িদনৰ িপছত পিব� আৎমাই েতওঁৰ
িশষয্সকলৰ িভতৰত বাস কিৰবৈল আিহিছল। যিদও িশষয্সকেল বুিজ েপাৱা নািছল
েয ঈ�ৰ িপতৃ, ঈ�ৰ, পু� (যীচু) আৰু ঈ�ৰ পিব� আৎমা সকেলােৱ েকেনৈক এক
ঈ�ৰ হ'ব পােৰ, তথািপও েতওঁেলােক ঈ�ৰক েতওঁেলাকৰ ৈসেত পাই সুখী

ৈহিছল। ঈ�েৰ পাঁচিনসকলক যীচুৰ িবষেয় আনক েকাৱাত সহায় কিৰবৈল আচিৰত
কাযর্য্ কিৰিছল।



যীচুৰ ওপৰত িব�াস কৰা েলাকসকেল
েতওঁেলাকৰ সকেলা েবাৰ ভাগ-বতৰা
কিৰিছল যােত দিৰ� েলাকসকলৰ যৎন লয়।
িক� আনািনয়াছ আৰু চািফৰা নামৰ এহাল
দ�তী অসৎ আিছল। েতওঁেলােক িকছু
মািট িব�ী কিৰিছল আৰু সকেলা
ধন পাঁচিনসকলৰ ওচৰৈল অনাৰ
ভাও ধিৰিছল। েগাপেন, 
েতওঁেলােক িনজৰ
বােব িকছু পিৰমােণ
িপছুৱাই ৰািখিছল।



"চয়তােন িকয় পিব� আৎমাৰ ৈসেত িমছা কবৈল
আেপানাৰ হৃদয় ভৰাই তুিলেছ?" িপতেৰ
আনািনয়াছক সুিধেল। "আপুিন পুৰুষক িমছা
েকাৱা নাই িক� ঈ�ৰক িমছা ৈকেছ।" েতিতয়া
অনািনয়াছ তলৈল বাগিৰ পিৰল আৰু েশষ িন�াস
তয্াগ কিৰেল। আৰু যুৱক-যুৱতীসকেল েতওঁক
েমিৰয়াই ৈল ৈগিছল আৰু
েতওঁক সমািধ� কিৰিছল।



অলপ সময়ৰ িপছত, চািফৰা আিহিছল, েতওঁৰ �ামীৰ মৃতুয্ ৈহেছ বুিল নাজািন।
তাই ও টকািখিনৰ িবষেয় িমছা ৈকিছল - আৰু তাইৰ ে��েতা এেকই ঘটনা
ঘিটিছল। এই েবাৰ কথা শনা সকেলােৰ ওপৰত ডাঙৰ ভয় আিহিছল।



ঈ�ৰ পিব� আৎমাই
পাঁচিনসকলৰ জিৰয়েত
বহুেতা িচ� আৰু
আ�যর্ কিৰিছল।
উদাহৰণ�ৰূেপ, িপতৰৰ
ছাঁ পিৰেল েৰাগী
েলাকসকল আেৰাগয্ ৈহিছল।



এই সময়ত ঈ�ৰৰ উপি�িত
েদখুৱাই এক মহান অেলৗিকক
ঘটনা ৰখা ৈহিছল। অিধক
সংখয্ক েলােক যীচুৰ
ওপৰত িব�াস কিৰিছল।
এইেটােৱ মহাপুেৰািহতক
বৰ খং তুিলিছল। েতওঁ
পাঁচিনসকলক কাৰাগাৰত ৰািখিছল!



িক� িনশা �ভুৰ এজন �গর্দূেত কাৰাগাৰৰ দুৱাৰ খুিল েতওঁেলাকক বািহৰৈল উিলয়াই
আিন ক'েল, "যাওক, মি�ৰত িথয় হওক আৰু এই জীৱনৰ সকেলা কথা মানুহৰ
ৈসেত কথা পাতক।" পাঁচিনসকেল বািহৰৈল ৈগ যীচুৰ িবষেয় �চাৰ কিৰবৈল আৰ�
কিৰেল। ৰািতপুৱা, মহাপুেৰািহতৰ েলাকসকেল কাৰাগাৰখন খালী েদিখেল।



েযিতয়া েতওঁ অৱেশষত েতওঁেলাকক িবচািৰ পােল, েতিতয়া মহাপুেৰািহতজেন
পাঁচিনসকলক গািল পািৰেল। "আিম আেপানাক এই নামত নিশকাবৈল কেঠাৰভােৱ
আেদশ িদয়া নািছেলাঁ েনিক?" এই স�ভর্ ত িপতৰ আৰু আন পাঁচিনসকেল এইদেৰ
ৈকিছল: "আিম পুৰুষৰ সলিন ঈ�ৰৰ আ�া পালন কৰা উিচত।" মহাপুেৰািহতজন
ইমান খং উিঠিছল, েতওঁ পাঁচিনসকলক হতয্া কিৰব িবচািৰিছল। তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ
েতওঁেলাকক মাৰিপট কিৰ মুকিল
কিৰ িদবৈল আেদশ িদিছল।
েতওঁেলাকৰ দুখ-ক�ৰ �ে�ও
পাঁচিনসকেল ঈ�ৰৰ
আ�া পালন কিৰ
যীচুৰ িবষেয় �চাৰ
চলাই িছল।



এিদন ি�েফন নামৰ এজন েলাকক ে��াৰ কৰা ৈহিছল। ি�েফেন �ভু যীচুক ভাল
পাইিছল। পিব� আৎমাই েতওঁক যীচুৰ িবষেয় আনক কবৈল বয্ৱহাৰ কিৰিছল। িকছুমান
পুৰুেষ িমছা ৈকিছল েয ি�েফেন ঈ�ৰৰ িবৰুে� কথা পািতিছল। এক নকল পৰী�াৰ
িপছত, যীচুৰ ওপৰত িব�াস ৰখাৰ বােব ি�েফনক িশলগিটেৰ হতয্া কৰা ৈহিছল।



মৃতুয্ৰ আগেত পিব� আৎমােৰ পিৰপূণর্ ি�েফেন �গর্ৈল
চাই ঈ�ৰ আৰু যীচুৰ মিহমা ঈ�ৰৰ েসাঁ
হাতত িথয় ৈহ থকা েদিখেল। ঈ�ৰক
মািত থকা ৰজাই ি�েফনক
িশলগিট েৰখাই ৈকিছল, 
"�ভু যীচু, েমাৰ আৎমাক
�হণ কৰক।" তাৰ িপছত
যীচুৰ দেৰ এই সাহসী
বয্ি�জেন ওপৰৰ
পৰা মৰা উশাহবয্ৱহাৰ
কিৰ �াথর্না কিৰিছল
েয ঈ�েৰ েতওঁৰ
হতয্াকাৰীসকলক
�মা কিৰব।



ি�েফনৰ মৃতুয্েৱ এক নতুন অতয্াচাৰৰ েঢৗ আৰ� কিৰিছল। ি�েফনৰ
হতয্াকাৰীসকলক সহায় কৰা চাউল নামৰ এজন যুৱেক েতওঁ িবচািৰ েপাৱা
�িতজন �ী�ানক ে��াৰ কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ বহুেত েতওঁেলাকৰ ঘৰৰ
পৰা পলাই ৈগিছল আৰু িযহূিদয়া আৰু চমিৰয়াত িসঁচৰিত ৈহ আিছল। েকৱল
পাঁচিনসকেলেহ িযৰূচােলমত আিছল।



যিদও েতওঁেলাকৰ শ�সকেল েতওঁেলাকক হতয্া কিৰবৈল েচ�া কিৰিছল, তথািপও
িযসকেল িসঁচৰিত ৈহ আিছল েতওঁেলােক যীচুৰ িবষেয় শভবাৎতর্ া �চাৰ কিৰবৈল
সকেলা ঠাইৈল ৈগিছল। যীচুৰ অনুগামীসকলক এেকােৱই বাধা িদব েনাৱািৰেল -
িকয়েনা ঈ�ৰৰ পিব� আৎমাই েতওঁেলাকৰ
ৈসেত বাস কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকৰ
জিৰয়েত কাম কিৰিছল।



গীজর্ াই সমসয্াৰ স�ুখীন হয়

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

Acts 5-7

“ে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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