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আেপানাৰ আেছ, িক� ইয়াক িব�ী নকিৰব৷



ঈ�েৰ �াৰি�ক গীজর্ াত েতওঁৰ
েলাকসকলৰ জিৰয়েত বহুত
ভাল কাম কিৰিছল।

িফিলপ নামৰ এজন বয্ি�েয়
জনবহুল চহৰৰ েলাকসকলক
যীচুৰ িবষেয় েকাৱাত বয্�
আিছল। িক� ঈ�েৰ েতওঁক
মৰুভূিমৈল পিঠয়াইিছল। িকয়?



ঈ�েৰ জািনিছল েয মৰুভূিমত এজন
�মণকাৰী আেছ, িয ইিথওিপয়াৰ ৰাণী
েকে�ছৰ অধীনত এজন শাসক
আিছল। েতওঁ ঘৰৈল ৈগ আিছল আৰু
েতওঁ এখন িবেশষ িকতাপ পিঢ়
আিছল। িকতাপখন িক আিছল আপুিন
অনুমান কিৰব পািৰবেন?



েযিতয়া িফিলেপ
ঈ�ৰৰ আ�া
পালন কিৰিছল, 
েতিতয়া ঈ�েৰ েতওঁক
েপানপটীয়াৈক েসই শাসকৰ ওচৰৈল
ৈল ৈগিছল িযজেন ঈ�ৰৰ বাকয্ পিঢ়
আিছল। েতওঁ িফিলপক েতওঁৰ ৈসেত
েযাগদান কিৰবৈল আম�ণ জনাইিছল।



"ইয়াৰ অথর্ িক?" শাসেক িফিলপক সুিধেল। মৰুভূিমৰ
ৰা�াত ৰথখন েজাকািৰ েযাৱাৰ লেগ লেগ িফিলেপ মুখ
খুিল েসই শা�ৰ পৰা আৰ� কিৰ যীচুক �চাৰ কিৰেল।



আি�কাৰ শাসকজেন অিত
েসানকােলই বাইেবলৰ বাৎতর্ াক
িব�াস কিৰিছল েয যীচু �ী� ঈ�ৰৰ পু�।
অলপ পানী েদিখ েতওঁ ক'েল, "িকেহ
েমাক বাি��া েলাৱাত বাধা িদেয়?"



েতিতয়া িফিলেপ এইদেৰ ৈকিছল: "যিদ আপুিন
আেপানাৰ হৃদেয়েৰ িব�াস কেৰ, েতে� আপুিন
হ'ব পােৰ।" েযিতয়া শাসেক উৎতৰ িদিছল, "মই
িব�াস কেৰাঁ েয যীচু �ী� ঈ�ৰৰ পু�," িফিলেপ
েতওঁক পানীৈল ৈল ৈগ বাি��া িদিছল।



এিতয়া েযিতয়া েতওঁেলাক পানীৰ পৰা ওলাই
আিহিছল, েতিতয়া �ভুৰ আৎমাই িফিলপক
আঁতৰাই েপলাইিছল, েসেয়েহ আি�কাৰ
শাসেক েতওঁক আৰু েদখা নািছল। েতওঁ
আনি�ত ৈহ ইিথওিপয়াৈল উভিত আিহিছল!



িক� িকছুমান েলােক �ী�ানসকলক ঘৃণা কিৰিছল। িফিলপৰ এজন ব�ু
ি�েফনক খঙাল েলাকসকেল হতয্া কিৰিছল িযসকেল েতওঁক যীচুৰ িবষেয়
েকাৱােটা িনিবচািৰিছল। টাচর্ াছৰ চাউল নামৰ এজন বয্ি�েয় ি�েফনক হতয্া
কৰাত সহায় কিৰিছল। চাউেল সকেলা �ী�ানক ঘৃণা কিৰিছল।



�ী�ানসকলৰ িবৰুে� ভাবুিক আৰু হতয্াৰ ভাবুিক
িদয়া চাউেল মহাযাজকৰ ওচৰৈল ৈগ যীচুক
অনুসৰণ কৰা পুৰুষ বা মিহলাসকলক ে��াৰ
কৰাৰ অিধকাৰ �দান কিৰ প� লাভ কেৰ।



টাচর্ াছৰ দিৰ� চাউল! েতওঁ
নাজািনিছল েয েযিতয়া েতওঁ
ঈ�ৰৰ েলাকসকলক আঘাত
কিৰিছল, েতিতয়া েতওঁ �কৃতেত
�ভু যীচুক আঘাত কিৰিছল।
ঈ�েৰ েচৗলক বাধা িদব লগা
ৈহিছল। িক� েকেনৈক?



ঈ�েৰ েচৗলক "ে��াৰ" কিৰেল! 
েযিতয়া েচৗেল দামা�াচ চহৰৈল
েযাৱাৰ পথত আিছল, েতিতয়া
ঈ�েৰ �গর্ৰ পৰা এক ডাঙৰ
েপাহৰ �লাইিছল। চাউল মািটত
পিৰল। তাৰ িপছত েতওঁ এটা
মাত শিনেল।



"�ভু, আপুিন েকান?" চাউেল িচঞিৰ উিঠল। "মই যীচু, যাক
আপুিন অতয্াচাৰ কিৰ আেছ।" কঁিপ কঁিপ আচিৰত ৈহ চাউেল
সুিধেল, "�ভু, আপুিন েমাক িক কিৰব িবচােৰ?" আৰু �ভুেয়
েতওঁক এইদেৰ ৈকিছল, "উঠা আৰু চহৰৈল যাওক, আৰু
আেপানাক েকাৱা হ'ব েয আপুিন িক কিৰব লািগব।"



চাউলৰ ৈসেত থকা
েলাকসকেলও ক��ৰ শিনিছল, 
িক� কােকা েদখা নািছল।
চাউেল মািটৰ পৰা উিঠ ল'েল -
আৰু েদিখেল েয েতওঁ
অ�! েতওঁেলােক েতওঁক
দামা�াচৈল ৈল ৈগিছল।



চহৰখনত চাউল িতিনিদন চকুত পৰা
নািছল আৰু েকােনােৱ ই িত� পান
কৰা নািছল। স�ৱতঃ েতওঁ �ভু
যীচুৰ ওচৰত �াথর্না কিৰ সময়
অিতবািহত কিৰিছল িযেয় েতওঁক
দামা�াচৰ ৰা�াত লগ পাইিছল।



ঈ�েৰ সকেলা পিৰক�না কিৰিছল। দামা�াচত
এনািনয়াছ নামৰ এজন িশষয্ আিছল। �ভুেয়
েতওঁক চাউলক সহায় কিৰবৈল পিঠয়াইিছল।
অনািনয়াছ ভয় খাইিছল। িক� েতওঁ ঈ�ৰৰ
আ�া পালন কিৰিছল। েযিতয়া েতওঁ
েচৗলৰ ওপৰত হাত ৰািখিছল, 
েতিতয়া অ�� এিৰ ৈগিছল –
আৰু েচৗল ঈ�ৰৰ পিব�
আৎমােৰ ভিৰ পিৰিছল।



চাউলক বাি��া েলাৱা ৈহিছল। তাৰ িপছত েতওঁ
খাইিছল। আৰু েযিতয়া েতওঁ খাদয্ লাভ কিৰিছল, 
েতিতয়া েতওঁ শি�শালী ৈহিছল। চাউলক শি�ৰ
�েয়াজন আিছল। েতওঁৰ িকবা এটা অিত গৰু�পূণর্
কাম আিছল।



তৎ�ণাৎ েচৗেল সমাজগৃহত �ী�ক �চাৰ
কিৰেল েয েতওঁ ঈ�ৰৰ পু�। েতিতয়া
িযসকেল শিনিছল েতওঁেলাক আচিৰত ৈহ
এইদেৰ ৈকিছল: "�ী�ানসকলক �ংস কৰা
েতওঁ নহয়েন?" আৰু িকছুমােন েচৗলক
হতয্া কৰাৰ ষড়য� কিৰিছল।



েচৗলৰ নতুন শ�সকেল চহৰৰ দুৱাৰচাই
চাউলক হতয্া কিৰবৈল চাইিছল যিদ েতওঁ
চহৰ এিৰ যাবৈল েচ�া কেৰ। িক� েতওঁৰ
নতুন ব�ু �ী�ানসকেল েতওঁক িনশাৈল ৈল
ৈগিছল আৰু েতওঁক এটা ডাঙৰ বাে�টত
েদৱালৰ ওপেৰেৰ নমাই িদিছল। আৰু
েতিতয়াৰ পৰা �ী�ানসকলৰ অতয্াচাৰকাৰী
েচৗেল েতওঁৰ নতুন �ভু �ভু যীচু �ী�ৰ
িব�াসী অনুগামী িহচােপ জীয়াই আিছল।



অতয্াচাৰকাৰীৰ পৰা �চাৰকৈল

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

Acts 8 and 9 

“ে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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