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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



এিদন িল�া নামৰ এখন চহৰত
েতওঁ এজন বয্ি�ক লগ পাইিছল
িয আঠ বছৰ ধিৰ িবচনাত আিছল
আৰু প�াঘাত�� ৈহ আিছল।
িপতেৰ এইদেৰ ৈকিছল: "যীচু
�ী�ই েতামাক আেৰাগয্ কেৰ।" 
"উঠা আৰু আেপানাৰ িবচনা
ৈতয়াৰ কৰা।" মানুহজন লেগ
লেগ উিঠল। লেকসযিাটেইএ

লছিখিদেকালেঁওতেৰভু�াফলে
ৰিঘূলহিআ ।

পাঁচিন িপতেৰ যীচুৰ
িবষেয় আনক কবৈল
সম� েদশ �মণ
কিৰিছল।



ওচৰৰ েজা�া চহৰত মানুহদুখী আিছল। ডকর্ াছ
নামৰ এগৰাকী �ী�ান মিহলাৰ অলপেত মৃতুয্
ৈহিছল। দুখৰ িবষয় েয তাইৰ ব�ুবগর্ই তাইৰ
শৰীৰেটা কবৰ ৰখাৰ বােব ��ত কিৰিছল, তাৰ
িপছত তাইক এটা ওপৰৰ েকাঠাত ৰািখিছল
য'ত েতওঁেলােক এেকলেগ েশাক �কাশ

কিৰিছল।



িক� ডকর্ াছৰ ব�ুসকেল শিনিছল
েয িপটাৰ অ�লেটাত আিছল।
েতওঁেলােক িপতৰক লেগ লেগ
েজা�াৈল আিহবৈল আ�ান জনাইিছল।
েযিতয়া েতওঁ েসই ওপৰৰ েকাঠাৈল
আিহিছল, িবধৱাসকেল েতওঁক
ডকর্ ােছ েতওঁেলাকৰ বােব ৈতয়াৰ
কৰা িটউিনক আৰু েপাছাক েবাৰ
েদখুৱাইিছল। সকেলােৱ কাি� আিছল।



িক� িপতেৰ েসই সকেলােবাৰ
বািহৰৈল উিলয়াই িদিছল আৰু
আঁঠু কািঢ় �াথর্না কিৰিছল। আৰু
শৰীৰৰ ফােল ঘূিৰ েতওঁ ক'েল, 
"ডকর্ াচ, উ�ৱ হওক।" আৰু তাই
চকু েমিলেল, আৰু েযিতয়া তাই
িপটাৰক েদিখেল তাই বিহ ল'েল।



তাৰ িপছত েতওঁ তাইক হাত
িদ ওপৰৈল তুিল েল; আৰু
েযিতয়া েতওঁ সাধুসকলক
(�ী�ান) আৰু িবধৱা বুিল
মািতিছল, েতিতয়া েতওঁ
তাইক জীয়াই উপহাৰ িদিছল।
আৰু ই েগােটই েজা�াত
জনাজাত ৈহিছল আৰু বহুেত
�ভুৰ ওপৰত িব�াস কিৰিছল।



িপতেৰ েজা�াত দীঘলীয়া সময় ধিৰ সাগৰৰ কাষৰ এটা ঘৰত থািকল।
এিদন িপতেৰ �াথর্না কিৰবৈল ঘৰৰ ওপৰৈল ৈগিছল। যিদ েতওঁ চহৰৰ
েদৱালৰ ওপেৰেৰ চােলেহঁেতন, েতে� েতওঁ হয়েতা িতিনজন

�মণকাৰীক েতওঁক িবচািৰ
অহা েদিখেলেহঁেতন।



এই েলাকসকল কেণর্িলয়াছ নামৰ এজন েৰামান ৈসিনকৰ েসৱক আিছল
িযেয় ঈ�ৰৰ উপাসনা কিৰিছল। কেণর্িলয়ােছ েতওঁৰ েসৱকসকলক িপতৰক
িবচািৰ পিঠয়াইিছল িকয়েনা এজন �গর্দূেত েতওঁক এক দশর্নত ৈকিছল, 

"িপতৰক পিঠয়াওক। েতওঁ
িচমন নামৰ এজন েটনাৰৰ ৈসেত
বাস কিৰ আেছ, যাৰ ঘৰ সাগৰৰ
কাষত আেছ। েতওঁ আেপানাক
ক'ব আপুিন িক কিৰব লািগব।"



িপতেৰ ঘৰৰ ওপেৰেৰ �াথর্না কৰাৰ সময়ত ঈ�েৰ েতওঁৈল এক দশর্ন ে�ৰণ কিৰেল।
এইেটা পৃিথৱীৈল নমাই িদয়া এটা ডাঙৰ চাদৰৰ দেৰ লািগিছল। চাদৰখনত জ� আৰু
চৰাই আিছল। িপতেৰ ক'ব পািৰিছল েয এইেবাৰ "অপিৰ�াৰ" আিছল। ইয়াৰ অথর্

ৈহেছ ধ��য় ইহুদীসকলক েসইেবাৰ খাবৈল
িদয়া েহাৱা নািছল। হঠােত েতওঁৰ ওচৰৈল

এটা মাত আিহল।
"উঠক, িপতৰ, 
হতয্া কৰক
আৰু খাওক।"



"�ভু, েতেন নহয়!" িপতেৰ ঈ�ৰক
ৈকিছল। "িকয়েনা মই েকিতয়াও সাধাৰণ
বা অপিৰ�াৰ এেকা েখাৱা নাই।" এটা
ক�ই েতওঁৰ ৈসেত ি�তীয়বাৰৰ বােব
কথা পািতিছল। "ঈ�েৰ িয পিৰ�াৰ
কিৰেছ তাক সাধাৰণ বুিল ক'ব
নালােগ।" এইেটা িতিনবাৰ কৰা
ৈহিছল। আৰু তাৰ িপছত চাদৰখন
পুনৰ �গর্ৈল ৈল েযাৱা হ'ল।



িপতেৰ বুিজ েপাৱা নািছল েয দৃি�শি�ৰ অথর্ িক।
েতওঁ এই িবষেয় িচ�া কৰাৰ সময়ত ঈ�েৰ েতওঁক
ৈকিছল েয িতিনজন মানুেহ েতওঁক িবচািৰ আেছ
আৰু েতওঁ েতওঁেলাকৰ ৈসেত েযাৱা উিচত।



েযিতয়া িতিনওজেন িপতৰক ৈকিছল েয
এজন পিব� �গর্দূেত কেণর্িলয়াছক েতওঁক
পিঠয়াবৈল ৈকিছল, েতিতয়া িপতেৰ জািনিছল
েয ঈ�েৰ েতওঁক েনতৃ� িদেছ।
িপছিদনা েতওঁ আৰু ছয়জন ব�ু
কেণর্িলয়াছৰ ঘৰৈল ৈগিছল।



স�ৱতঃ এজন অ-ইহুদী বয্ি�ৰ
ঘৰৈল যাওঁেত িপতেৰ বুিজবৈল
ধিৰেল েয ঈ�েৰ সকেলা েলাকক
ভাল পায় - ঈ�েৰ িবচােৰ েয
সকেলা ৰা�ই যীচুক পৃিথৱীৰ
উ�াৰকতর্ া বুিল জনােটা িবচােৰ।
েযিতয়া িপতৰ উপি�ত ৈহিছল, 
েতিতয়া কেণর্িলয়াছ েতওঁৰ আগত
উপাসনাত বাগিৰ পিৰিছল।



"িথয় হওক। মই িনেজও এজন মানুহ," িপটােৰ কেণর্িলয়াছক ৈকিছল। তাৰ িপছত
েতওঁ ঘৰৰ সকেলা েলাকক এইদেৰ ৈকিছল, "আপুিন জােন েয এজন ইহুদী বয্ি�েয়
আন এটা জািতৰ ৈসেত স� ৈতয়াৰ কৰা বা েযাৱােটা িকমান েবআইনী।" " �কি

ৰে�ঈকামেছেইাৱখুদেযেইমানোকেকহনুামণৰাধাসাবচিশঅলিবুাৱাকেতচিউ
য়হন।"



িপতেৰ এই অজািতসকলক (অ-ইহুদী) ৈকিছল েয যীচু ৈহেছ ঈ�ৰৰ পু� িয �ছত
মৃতুয্বৰণ কিৰিছল আৰু পুনৰ পৃিথৱীৰ উ�াৰকতর্ া হ'বৈল উিঠিছল। েতিতয়া পিব�
আৎমা েতওঁেলাকৰ সকেলােৰ ওপৰত পিৰল আৰু েতওঁেলােক ঈ�ৰৰ �শংসা
কিৰবৈল আৰ� কিৰেল। িপতৰৰ ছয়জন ইহুদী ব�ু আচিৰত ৈহিছল। এইেটা
েপে�েকা�ৰ দেৰ আিছল। পিব� আৎমাৰ উপহাৰ অজািতসকলৰ ওচৰেতা ঢািল িদয়া
ৈহিছল। ায়তিতেৰেতপিতচুীযাকথনতুনকলকসীসা�বিা��িাবছিদিল ।



িযৰূচােলমত �ী�ানসকেল িপতৰক পৰজািতৰ েলাকসকলক সা�াৎ কৰাৰ বােব গািল
পািৰিছল। েসেয়েহ িপতেৰ েতওঁেলাকক �াথর্নাত েতওঁ আৰু কেণর্িলয়ােছ লাভ কৰা
দশর্নৰ িবষেয় ৈকিছল। েযিতয়া েতওঁেলােক এই েবাৰ শিনিছল, েতিতয়া িযৰূচােলমৰ
�ী�ানসকেল নীৰৱ ৈহ পিৰিছল। আৰু েতওঁেলােক ঈ�ৰক মিহমাি�ত কিৰিছল, িযেয়
�াথর্নাৰ জিৰয়েত �ী�ান গীজর্ াক েদখুৱাইিছল েয ঈ�ৰৰ ে�ম সকেলােৰ বােব।



িপতৰ আৰু �াথর্নাৰ শি�

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

Acts 9-12 

“ে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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