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যীচুৰ েসৱক েপৗল আৰু িচলাছ
কাৰাগাৰত আিছল। নহয়, েতওঁেলােক
এেকা ভুল কৰা নািছল - েতওঁেলােক
এগৰাকী মিহলাৰ পৰা এটা ৰা�স
উিলয়াই িদিছল। েতওঁেলােক মূিতর্ েটা
েদখুৱাইিছল - িফিলপীত বাস কৰা
েলাকসকলক �কৃত ঈ�ৰ আৰু েতওঁৰ
পু� যীচুৰ শি�ৰ উপাসনা কিৰিছল।
তাৰ বােব েতওঁেলাকক
ে��াৰ কৰা
ৈহিছল, চাবুক
মািৰিছল আৰু
ব�ী কিৰ ৰখা ৈহিছল।



আপুিন পল আৰু িচলাছৰ খং আৰু
িত�তা আশা কিৰব পােৰ। িক�
েসইেবাৰ নািছল। দৰাচলেত, 
মাজিনশা েতওঁেলােক ঈ�ৰৰ
�শংসাৰ �ৱক গাই বিহিছল! 
আন সকেলা ব�ী আৰু কাৰাগােৰ
েতওঁেলাকৰ কথা শিনিছল।



হঠােত, গানেটা ব� হ'ল। ঈ�েৰ কাৰাগাৰখন কঁপাই তুিলবৈল ভূিমক�
পিঠয়াইিছল। সকেলা দুৱাৰ েখালা ৈহিছল। সকেলােৰ েচইন িঢলা ৈহ ৈগিছল।



ওহ - ওহ! েজইলাৰজন িনি�ত
আিছল েয সকেলা ব�ী
হুল�ুলত পলাই ৈগিছল। যিদ
এজেনা পলাই যায়, েতে�
কাৰাগাৰজনক মৃতুয্দ� িদয়া হ'ব।
দুখৰ িবষয় েয দিৰ�
কাৰাগাৰজেন েতওঁৰ তেৰাৱাল
খন উিলয়াই িদেল। েতওঁ
িনজেক হতয্া কিৰব পােৰ আৰু
ইয়াক েশষ কিৰব পােৰ।



িক� পাঁচিন েপৗেল এইদেৰ ৈকিছল: 
"আিম সকেলাইয়াত আেছাঁ, িকয়েনা
িনজেক েকােনা �িত নকিৰব।" েযিতয়া
েজইলােৰ েসইেটা েদিখেল, েতওঁ
ক'েল, "চাৰ, মই বচাবৈল িক কিৰব
লািগব?" েসেয়েহ েতওঁেলােক এইদেৰ
ৈকিছল: "�ভু যীচু �ী�ৰ ওপৰত িব�াস
ৰাখক, আৰু আপুিন আৰু আেপানাৰ
পিৰয়ালক ৰ�া পাব।" আনে�েৰ, 
কাৰাগাৰজেন িব�াস কিৰিছল।



িপছিদনা মুি� লাভ কৰা পাঁচিন েপৗল
আৰু িচলােছ আন বহুেতা চহৰৈল যা�া
কিৰ েলাকসকলক যীচুৰ িবষেয়
ৈকিছল। িকছুমান েলােক িব�াস
কিৰিছল, আন িকছুমােন েতওঁেলাকক
আঘাত কিৰবৈল েচ�া কিৰিছল। িক�
ঈ�ৰ েতওঁৰ েসৱকসকলৰ ৈসেত
আিছল। এিদন ৰািত পাঁচিন েপৗেল
ঘ�াৰ িপছত ঘ�া �চাৰ কিৰিছল।
েখালা িখিৰকীৰ কাষত বিহ থকা এজন
যুৱক েটাপিন ৈগিছল। আপুিন অনুমান
কিৰব পােৰ িক ঘিটিছল।



সকেলােৱ জািনিছল েয যুৱকজন
মিৰ ৈগেছ। িক� পাঁচিন েপৗেল
তলৈল ৈগ েতওঁক আঁেকাৱািল
ৈল এইদেৰ ৈকিছল: "েতওঁৰ
জীৱন েতওঁৰ িভতৰত আেছ।"
েতওঁেলােক যুৱকজনক জীয়াই
আিনিছল আৰু েতওঁেলাক বহুত
সুখী আিছল।



পল আৰু িচলােছ ইউেৰাপ�মণ কৰাৰ সময়ত বহুেতা দুঃসাহিসক অিভযান কিৰিছল।
পাঁচিন েপৗলৰ এটা আটাইতৈক ডাঙৰ দুঃসাহিসক অিভযান েতিতয়া ঘিটিছল েযিতয়া
েতওঁ এখন জাহাজত আিছল। এইেবাৰ তীখাৰ মহাসাগৰৰ লাইনাৰ নািছল, িক� পালৰ
নাওআিছল, ধুমুহাৰ বতৰত সহেজ
ইফােল িসফােল দিলয়াই িদয়া ৈহিছল।



েপৗল জাহাজখনত আিছল কাৰণ েতওঁক পুনৰ ে��াৰ কৰা ৈহিছল।
এিতয়া েতওঁ পৃিথৱীৰ ৰাজধানী চহৰ েৰামত স�াটৰ স�ুখত উপি�ত হ'ব
লগা ৈহিছল। উ� বতােহ জাহাজখন কমাই িদিছল। এেন লািগিছল েযন
ধুমুহাৰ বতৰ আগবািঢ় আেছ। এই �মণেটা েপৗল আৰু আন ব�ীসকলৰ
লগেত কমর্চাৰীসকলৰ বােব এক কিঠন �মণ আিছল।



"পুৰুষসকল, মই অনুভৱ কেৰাঁ েয এই যা�া দুেযর্াগৰ
ৈসেত েশষ হ'ব," পাঁচিন েপৗেল সতকর্ কিৰ িদিছল।
েকে�ইনজেন শনা নািছল। সাগৰৈল ওলাই গ'ল
েতওঁেলাক। েযিতয়া এটা ডাঙৰ ধুমুহা েতওঁেলাকক
আঘাত কিৰিছল, েতওঁেলােক জাহাজখনৰ
চািৰওফােল ৰছী বাি�িছল এই
আশাত েয ই ইয়াক ভািঙ
েযাৱাৰ পৰা ৰ�া কিৰব।
যিদ জাহাজখন ভািঙ যায়, 
ই সকেলােৰ বােব এক
পানীযু� কবৰ আিছল।



জাহাজখন ইমােনই ধুমুহা-টছ কৰা ৈহিছল েয েকে�ইনজেন সকেলােক ইয়াক
পাতল কৰাত সহায় কিৰবৈল আেদশ িদিছল। তৃতীয় িদনা, েতওঁেলােক জাহাজখনৰ
েটেকলেটা ওপৰৈল দিলয়াই িদেল। হয়েতা ই সহায় কিৰব।



িনশা এজন �গর্দূেত পাঁচিন েপৗলৰ কাষত িথয় ৈহ েতওঁক ৈকিছল েয সকেলা
িঠেকই হ'ব। আনসকলক উৎসািহত কৰা ৈহিছল েযিতয়া পাঁচিন েপৗেল এইদেৰ

ৈকিছল: "পুৰুষসকল, মন িদয়ক, িকয়েনা মই ঈ�ৰক িব�াস
কেৰাঁ েয এইেটা েমাক েকাৱাৰ দেৰই হ'ব। তথািপও, আিম
এটা িনিদর্ � �ীপত েদৗিৰব লািগব।"



েকইিদনমানৰ িপছত, নাওখন মা�া �ীপৰ ওচৰত
উৰুৱাই িদয়া ৈহিছল। এইেটা িশলৰ অগভীৰ ঠাইত
দুঘর্টনা�� ৈহিছল আৰু িবি�� ৈহ ৈগিছল।
অিধনায়কজেন েতওঁেলাকক আেদশ িদিছল িযসকেল
সাঁতুিৰ �থেম ওপৰৈল জঁিপয়াই অৱতৰণ কিৰব
পােৰ। বাকীেবােৰা সুৰি�তভােৱ পলাই ৈগিছল, 

িকছুমান েবাডর্ ত আৰু িকছুমান
জাহাজৰ ভঙা টুকুৰাত।



মা�াত ঈ�েৰ েতওঁৰ শি� েদখুৱাইিছল।
েযিতয়া েতওঁেলােক জুইৰ বােব কাঠ সং�হ
কিৰিছল, িক� এজন ভাইপােৰ েপৗলক কামুিৰিছল।
মানুেহ ভািবিছল েয েতওঁ মিৰব। িক� ভাইপাৰৰ
কােমােৰ েকােনা �িত কৰা নািছল। েতিতয়া
মানুেহ েপৗলক ঈ�ৰ বুিল ভািবিছল। বহুেতা
ৰুগীয়া েলাক আিহিছল আৰু পাঁচিন েপৗেল
েতওঁেলাকৰ বােব �াথর্না কৰাৰ িপছত
ঈ�েৰ েতওঁেলাকক
আেৰাগয্ কিৰিছল।



অৱেশষত পাঁচিন েপৗল েৰামত উপি�ত হ'ল। েতওঁৰ আদালতৰ েগাচৰৰ শনািন
হ'বৈল দুবছৰতৈকও অিধক সময় লািগিছল। েসই সময়েছাৱাত পাঁচিন েপৗেল এটা ঘৰ
ভাড়াৈল ৈল দশর্নাথ�সকলক আদৰণ কিৰিছল। আপুিন জােনেন েয পাঁচিন েপৗেল
েতওঁৰ দশর্নাথ�সকলক িক ৈকিছল? ঈ�ৰৰ ৰাজয্! �ভু যীচু �ী�! পাঁচিন েপৗল

েৰামত ঈ�ৰৰ েসৱক আিছল, িঠক
েতওঁৰ আন সকেলা �মণৰ দেৰ।



"মই ভাল যঁুজ ৈতয়াৰ কিৰেছা, মই েদৗৰ েশষ কিৰেছা, মই িব�াস ৰািখেছাঁ," েৰামৰ
পৰা েপৗেল িলিখিছল। বাইেবেল আমাক েকাৱা নাই েয েতওঁৰ জীৱন েকেনৈক েশষ
ৈহিছল, িক� আন তথয্অনুসিৰ স�াট িনেৰাৰ আেদশৰ �াৰা েৰামত পাঁচিন েপৗলৰ
িশৰে�দ কৰা ৈহিছল। পাঁচিন েপৗেল জীয়াই থকাৰ সময়েত মৃতুয্বৰণ কিৰিছল- ঈ�ৰৰ
এজন িব�াসী েসৱক, িযশ �ী�ৰ িবষেয় আনক ৈকিছল।



পলৰ আ�যর্কৰ �মণ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

Acts 16, 27, 28

“ে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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