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পঞ্চাশ িদন পের ঈশব্েরর পতুর্ যীশু মৃতযু্ েথেক উঠেলন। তারঁ অনুগামীেদর মেধয্ 
থাকার জনয্ পিবতর্ আত্মা েনেম এেলন। যিদও িশষয্রা বঝুেত পােরিন, কীরকম 
কের ঈশব্র িপতা, ঈশব্র পতুর্ ও ঈশব্র পিবতর্ আত্মা এক হেত পােরন। ঈশব্র 
তােদর সেঙ্গ থাকার জনয্ তারা খিুশ িছল। যীশুর সমব্েন্ধ অনয্েদর বলার জনয্ 
ঈশব্র েপর্িরতেদর সাহাযয্ ও অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন।



েয সমস্ত েলাক যীশুেক িবশব্াস কেরিছল, 
তােদর যা িছল, তারা অনয্েদর সােথ 
ভাগ কের িনেয়িছল, যােত গিরব
মানুষেদর েদখােশানা করা যায়। িকন্তু 
এক অনিনয় ও সাফীরা নােম এক 
দম্পিত অসৎ িছল। তারা তােদর 
িকছ ুজিম িবিকর্ কের 
এমন ভান করিছল েয, 
সমস্ত টাকা-পয়সা 
েপর্িরতেদর কােছ 
এেনিছল। তারা 
তােদর জনয্ িকছ ু
টাকা েরেখ িদেয়িছল।



িপতর অনিনয়েক িজজ্ঞাসা করেলন, “পিবতর্ 
আত্মােক িমথয্া বলার জনয্ েকন শয়তান 
েতামােদর হৃদয়েক পণূর্ কেরেছ? তিুম 
েলাকেদর িমথয্া কথা বলিন, িকন্তু ঈশব্রেক।”
তখন অনিনয় মািটেত পেড় েগল ও মারা
েগল। যবুকরা তােক কাপড় িদেয় মুেড় বাইের 
িনেয় িগেয় কবর িদল।



িকছকু্ষণ পের, সাফীরা এল, েস জানত না েয, তার সব্ামী মারা েগিছল। েসও 
টাকা-পয়সার বয্াপাের িমথয্া বলল। আর তার পর্িতও একই ঘটনা ঘটল। 
যারা এই ঘটনা শুনল, তােদর সকেলর মেধয্ একটা ভয় উপিস্থত হল।



ঈশবর পিবতর্ আত্মা 
েপর্িরতেদর মধয্ িদেয়
অেনক িচহ্ন ও 
অেলৗিকক কাজ 
কেরিছেলন।
উদাহরণসব্রূপ িপতেরর 
ছায়ায় অেনক অসুস্থ 
মানুষ সুস্থ হেয়িছল।



এটা অেলৗিকক কােজর 
সময় িছল। ঈশব্েরর 
উপিস্থিত েদখা 
যািচ্ছল। েলােকর 
পর েলাক যীশুর 
উপর িবশব্াস করেত লাগল।
এই িবষেয় পর্ধান পেুরািহত 
অেনক কুর্দ্ধ হল। েস েপর্িরতেদর 
েজেলর মেধয্ ভরেত লাগল।



িক্ন্তু এক রােত ঈশব্েরর 
এক সব্গর্দতূ কারাগােরর 
দরজা খেুল িদল ও তােদর 
বার কের আনলএবং বলল, 
“যাও,। মিন্দেরর কােছ 
দািঁড়েয় এই জীবেনর কথা 
েলাকেদরেক বল।”
েপর্িরতরা বার হেয় যীশুর 
কথা পর্চার করেত লাগল। 
পর্ধান পেুরািহেতর েলােকরা
সকালেবলায় েদখল, 
কারাগার একদম খািল।



অবেশেষ তারা যখন তােদর েপল, পর্ধান পেুরািহত েপর্িরতেদর বকল, “আমরা 
িক েতামােদর ঐ নােমেত িশক্ষা িদেত বারণ কিরিন?” িপতর ও অনয্ েপরিরতরা 
উত্তর িদল, “আমরা মানুেষর েথেক বরং ঈশব্েরর কথা মানয্ করব।” পর্ধান 
পেুরািহত এতই ভীত হেয়িছল েয, েস েপর্িরতেদর হতয্া করেত েচেয়িছল। িকন্তু 
পিরবেতর্ িতিন আেদশ িদেলন ওেদর মারেত ও েছেড় িদেত। বয্াথা েবদনা থাকা 
সেত্তত্তব্ও, েপর্িরতরা ঈশব্েরর বাধয্ 
হেয়িছল ও যীশুর িবষয় 
সমব্েন্ধ পর্চার করেত লাগল।



একিদন িস্তফান নােম এক বয্িক্ত েগর্প্তার হল। িস্তফান যীশুেক ভােলাবাসত। যীশুর 
সমব্েন্ধ অনয্েদর বলার জনয্ পিবতর্ আত্মা তােক বয্বহার করিছেলন। িকছ ুেলাক 
িমথয্া বলল েয, িস্তফান ঈশব্েরর িবরুেদ্ধ কথা বলেছ। েস যীশুেত িবশব্াস করত 

বেল, একটা ভণ্ড িবচােরর 
পর িস্তফানেক পাথর 
িদেয় মারা হেয়িছল।



মৃতযু্র পেূবর্, িস্তফান পিবতর্ 
আত্মায় পণূর্ িছেলন, সব্েগর্র 
িদেক িস্থর দিৃষ্টেত তািকেয় 
িস্তফান ঈশব্েরর মিহমা 
েদখেলন ও ঈশব্েরর ডান 
িদেক যীশুেক দািঁড়েয় 
থাকেত েদখেলন।



েলােকরা যখন িস্তফানেক পাথর মারিছল, 
েসই সময় িতিন ঈশব্রেক ডাকিছেলন, 
িতিন বলিছেলন, “পর্ভু যীশু, 
আমার আত্মা গর্হণ কর।”
িঠক যীশুর কুর্শােরািপত 
মেতা, এই সাহসী 
েলাকিট তার েশষ 
িনঃশব্াস তয্ােগর 
সময় পর্াথর্না 
করেলন, েযন 
ঈশব্র তার 
হতয্াকারীেদর 
ক্ষমা কের েদন।



িস্তফােনর মৃতযু্েত এক নতনু তাড়নার েঢউ ৈতির হেয়িছল। েশৗল নােম এক 
যুবক, েয িস্তফােনর হতয্াকারীেদর সাহাযয্ কেরিছল। েস খর্ীিস্টয়ানেদর ধরেত 
লাগল। িশষয্েদর মেধয্ অেনেক ঘর েছেড় পািলেয় িগেয়িছল ও সমস্ত িযহূদা 
ও শমিরয়ােত ছিড়েয় পেড়িছল।



যিদও তােদর শতর্ুরা তােদর হতয্া করেত েচষ্টা কেরিছল, আর যারা ছিড়েয় 
পেড়িছল তারা সবর্তর্ যীশুর সুসমাচার পর্চার করেত শুরু কেরিছল। যীশুর 
অনুগামীেদর েকানও িকছইু থামােত পারত না, কারণ ঈশব্েরর পিবতর্ আত্মা 
তােদর মধয্ িদেয় কাজ করেতন।



মণ্ডলী সমসয্ার সম্মখুীন হয়

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

েপর্িরত ৫-৭

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