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যীশ মারা িগেয়িছেলন, আর তাঁর ভীত অনুগামীরা
লুিকেয়িছল। যীশর পুনরুৎথান হওয়ার পর িতিন তাঁর
িশষয্েদর েদখা িদেলন। যীশ জীিবত িছেলন, িক�
�েগর্ েযখােন িতিন সবর্সময় তাঁর িপতার সে�
থাকেবন, েসখােন যাবার জনয্ িতিন তােদর ছাড়ার
পিরক�না করেলন।



যাবার আেগ, যীশ তাঁর
অনুগামীেদর �িত�া করেলন

েয, তােদরেক সাহাযয্ করার জনয্ িতিন ঈ�েরর আৎমােক
পাঠােবন (েযাহন ১৫:২৬)।



সময় এেস িগেয়িছল, িকছুিদন
পের যীশ চেল েগেলন এবং
ঈ�েরর পিব� আৎমা েনেম এেলন।



এটা ঘেটিছল এইভােব। একিট ঘের যীশর একেশা কুিড়জন
অনুগামী �াথর্না করিছল হঠাৎ �চ� বাতােস

ঘরটা ভের েগল।



�েতয্েকর উপর আগেনর িশখা পড়েত লাগল। যীশ েযমন
তােদর �িত�া কেরিছেলন, েতমন তারা �েতয্েক পিব�

আৎমায় পিরপূণর্ হল।



রা�ার বাইের যীশর অনুগামীরা েয ভাষায় কথা বলিছল, তা
তারা েকানও িদন েশেখিন। িবেদশী যারা েজরুশােলম
েদখেত এেসিছল, তারা িশষয্েদর কাছ েথেক িবিভ� ভাষায়
ঈ�েরর মহাকােযর্র কথা শনল।



দশর্করা অবাক হেয় েগল, তারা �� করল, “এর মােন কী
হেত পাের?” অনয্রা তােদর ঠা�া করল, “তারা মেদ
আস�।”



িক� িপতর উেঠ বলল, “এরা মেদ আস� নয়, এটা েসই
িবষয় িছল যা েযােয়ল ভাববাদী বেলিছেলন।” িপতর তােদর
মেন কিরেয িদেলন, অেনক বছর
আেগ ঈ�র �িত�া কেরিছেলন
েয, েতামােদর আশীবর্াদ
ও সাহাযয্
করার জনয্
পিব� আৎমা
েতামােদর
উপের
আসেব।



িপতর তােদর বলল, তারা েযন তােদর পাপ েথেক েফের ও
�ভু যীশর নােম দী�া েনয় এবং তাহেল তারা পিব� আৎমার
দান পােব। র কথায় কমপে� িতন হাজার েলাক মানয্ করল।
তারা িশষয্েদর সে� েযাগ িদল ও যীশর উপাসনা করল। ময়

েপেরােত লাগল, 
েলােকর পর েলাক
ম�লীেত অ�ভুর্ �
হেত লাগল। পিব�
আৎমা এেল ঈ�র
কাজ করেত
লাগেলন।



পিব� আৎমার শি� ঈ�েরর েলাকেদর জীবেন
আসেত লাগল। একিদন িপতর ও েযাহন
�াথর্নার সময় একসােথ মি�ের েগিছল।
একজন েখাঁড়া িভখাির মি�েরর বাইেরর
দরজার সামেন বেসিছল। েস
িপতর ও েযাহেনর কােছ
পয়সা চাইল।



তখন িপতর বলল, 
“েরৗপয্ ও �ণর্ আমার
কােছ েনই, িক� আমার
যা আেছ, তাই েদব, 
নাসরতীয় যীশর নােম
ওঠ ও হাঁট।”



িতিন তার ডান হাত িদেয়
েলাকটােক ধরেলন ও েটেন
তুলেলন। সুতরাং েস
লাফােত লাগল এবং তােদর
সােথ েহঁেট মি�ের ঢুকল।
েস হাঁটেছ, লাফাে�, এবং
ঈ�েরর �শংসা করেছ।



অেনক জনতা জেড়া হেয়িছল, তারা অেলৗিকক ঘটনায়
অবাক। িপতর তােদর বলেলন এটা তার শি� িনয়, িক�

ঈ�েরর শি�, যা এই েখাঁড়া
মানুষিটেক সু� কেরিছল।



িপতর যখন েসই ইহুিদ েলাকেদর �রণ কিরেয় িদি�ল েয, 
ঈ�র যীশেক মৃতেদর মাঝখান িদেয় উিঠেয়েছন। মি�েরর

েনতারা িপতর ও েযাহনেক ধরেলন
ও কারাগাের সঁেপ িদেলন। যাই
েহাক না েকন, কম কের পাঁচ

হাজার েলাক যীশেত
িব�াস কেরিছল।



পেরর িদন, িপতর ও েযাহন মি�েরর শাসনকারীেদর কােছ
দাঁড়ােলন। শাসনকতর্ ারা িজ�াসা করল, “েকান শি�েত এবং
েকান নােম েতামরা এটা কেরছ।” পিব� আৎমায় পূণর্ হেয়

িপতর সাহিসকতার সােথ উৎতর িদল, 
“... নাসরতীয় যীশ �ীে�র নােম, ...



... যােক েতামরা �ুশােরািপত কেরিছেল, যাঁেক ঈ�র
মৃতেদর মেধয্ েথেক উিঠেয়িছেলন, তাঁর নােম আমরা
েতামােদর সামেন দাঁিড়েয়িছ।”



িপতর িনভ�কভােব
বলেত লাগল, “... 
আকােশর িনেচ আর
অনয্ েকানও নাম েনই, 
েয নােম আমরা
পির�াণ েপেত পাির।”



েলােকরা যােত
যীশেক িব�াস না
কের, েসইজনয্
শাসনকতর্ ারা িপতর
ও েযাহনেক ভয়
েদিখেয় বলল, 
“এখন েথেক
েতামরা আর
যীশর কথা �চার
েকােরা না।”



একসময় িপতর
যীশর জনয্
দাঁড়ােত ভয়
েপেয়িছল, েসটা
িছল পিব�
আৎমার আসার
আেগ। িক� এখন
েকউ তােক ভয়
েদখােত পারেব
না।



িপতর ও েযাহন উৎতর িদল, “ঈ�েরর দৃি�েত এটা িক িঠক
েয, ঈ�েরর কথা না
শেন েতামােদর
কথা শিন, েতামরাই
িবচার কর। আমরা
িনেজ েথেক িকছু
কির না, িক� যা
হেত েদেখিছ ও
শেনিছ, তাই কির
ও বিল।”



অেনক ভয়
েদখােনার পর, 
শাসনকতর্ ারা
িপতর ও
েযাহনেক েছেড়
িদল। ঈ�েরর
সাহসী েসবকরা তােদর
ব�ুেদরেক েজল ও
আদালত স�ে� বলল।



আবার
ঈ�েরর পিব�
আৎমা েলাকেদর
উপর শি�
সহকাের আেসত
লাগল এবং িশশ
ম�লী েবেড়
উঠেত লাগল।



ম�লীর সূচনা

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

ে�িরত ১-৪

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q 
whwb Avgv‡`i wbg©vb K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb 

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc 
e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB 

fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 
Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄ ^̄iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz̈ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ^̄‡M© P‡j †M‡jb| 
hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi cv‡ci Rb¨

Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb 
Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI 

Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨
GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 
cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 
Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

Ges †Zvgvi ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K 
mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e †Zvgvi eva¨ _vK‡Z 

cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! 
†hvnb 3:16
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