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�থম ম�লীেত
ঈ�র তাঁর েলাকেদর মাধয্েম
অেনক মহান কাজ কেরিছেলন।

িফিলপ নােম এক বয্ি�, জনবহুল

শহের যীশর স�ে� েলাকেদর
বলেত বয্� িছেলন,
িক� ঈ�র তােক
�া�ের পািঠেয়িছেলন।
েকন?



ঈ�র জানেতন েয, �া�ের
একজন �মণকারী রেয়েছন, 
একজন শাসনকতর্ া িযিন
ইিথওিপয়ার কা�ািক রাণীর অধীন।
িতিন ঘের িফরিছেলন ও এক
িবেশষ বই পড়িছেলন।

অনুমান করেত
পার েসটা কী

বই িছল?



িফিলপ
ঈ�েরর
বাধয্
িছেলন, 
ঈ�র
তােক েসাজা
েসই শাসনকতর্ ার
কােছ িনেয় েগেলন, ...



... িযিন
ঈ�েরর
বাকয্
না বুেঝই
পড়িছেলন।
িতিন িফিলপেক
তার সােথ েযাগ
িদেত িনম�ণ করেলন।



শাসনকতর্ া িফিলপেক িজ�াসা করল, “এর
মােন কী?” েসই �া�েরর রা�ায় রথটা
ঝাঁকুিন েখেত লাগল, িফিলপ
তার মুখ খুলেলন ও
শাে�র শরু
েথেক যীশর
িবষেয় তার
কােছ �চার
করেত লাগেলন।



শী� আি�কার
েনতািট বাইেবেলর
বাকয্েত িব�াস করেলন
েয, যীশ �ী�ই ঈ�েরর পু�। িকছুটা
জল েদখেত েপেয় িতিন বলেলন, “আমার
বা�াইিজত হেত বাধা েকাথায়?”



িফিলপ তখন বলেলন, “যিদ তুিম েতামার হৃদেয় স�ূণর্রেপ
িব�াস কর, তাহেল িনেত পার।” তখন শাসনকতর্ াটা উৎতর
িদল, “যীশ েয ঈ�েরর পু�, আিম
তা িব�াস কির।” িফিলপ
তােক জেলর কােছ িনেয়

েগেলন ও
বা�াইজ
করেলন।



যখন তারা জল েথেক বার হল, 
ঈ�েরর আৎমা িফিলপেক হরণ কের
িনল, তােত আি�কার েনতািট
িফিলপেক আর েদখেত েপল না।

িতিন
ইিথওিপয়া

িগেয় আন�
করেত লাগেলন।



িকছু েলাক �ীি�য়ানেদর ঘৃণা করত। ি�ফান, িফিলেপর
অনয্তম ব�ু িছেলন। িতিন েসই সম� �ু� েলাকেদর �ারা
িনহত হেয়িছেলন, যারা যীশর কথা শনেত চাইত না। তাষর্
নগেরর েশৗল নােম এক বয্ি� ি�ফানেক হতয্া করেত

সাহাযয্ কেরিছল। েশৗল সম�
�ীি�য়ানেদর ঘৃণা করত।



েশৗল �ীি�য়ানেদর িবরুে� এক ভয় ও
হতয্ার েচ�া করিছল। েস �ধান যাজেকর
কােছ িগেয় যারা যীশেক অনুসরণ কের, 
েসই সম� �ীি�য়ান েলাক অথবা
মিহলােদর ধরার অনুমিত িনেয়িছল।



অসহায় তাষর্ নগেরর
েশৗল! েস জানত না
েয, যখন েস ঈ�েরর
েলাকেদর তাড়না
কের, তখন
�কৃতপে� েস �ভু
যীশেক তাড়না কের।
ঈ�র েশৗলেক
থামােলন, িক�
কীভােব?



যখন েশৗল দে�শেকর রা�ায়
িছল, তখন ঈ�র তােক ধরেলন।
ঈ�র �গর্ েথেক একিট আেলা
েদখােলন। েশৗল মািটেত পেড়
েগল। তারপর েস একটা �র
শনল।



েশৗল কা�ায় েভে�
পড়ল, “আপিন েক

�ভু?” “আিম যীশ, যােক তুিম তাড়না করছ।”
কাঁপেত কাঁপেত ভেয় েশৗল িজ�াসা করল, 

“�ভু, আমােক কী করেত চাও?” �ভু তােক
বলেলন, “ওঠ ও শহেরর মেধয্ যাও, তুিম কী
করেব তা েতামােক বলা হেব।”



েশৗেলর সে� যারা িছল, 
তারাও শনেত েপল,
িক� কাউেক েদখেত
েপল না। েশৗল মািট
েথেক উেঠ িনেজেক
অ� েদখেত েপল।
তারা তােক
দে�শক
শহের িনেয়
েগল।



ঐ শহের েশৗল িতনিদন অ�
অব�ায় িবনা জল, খাবাের
কািটেয়িছল। েবাধহয় েস
�াথর্নায় �ভু যীশর
সে� সময় কািটেয়িছল, 
িযিন দে�শেকর রা�ায়
তােক েদখা িদেয়িছেলন।



সম� িকছু ঈ�েরর পিরক�নার
মেধয্ িছল। দে�শেক একজন
িশষয্ িছেলন। যার নাম অনিনয়।
েশৗলেক সাহাযয্ করার
জনয্ ঈ�র তােক
পাঠােলন। অনিনয়
পিব� ও
ঈ�েরর বাধয্
িছেলন।



যখন িতিন তার হাত েশৗেলর উপর
রাখেলন, তখন েশৗেলর অ��
চেল েগল এবং
েশৗল ঈ�েরর
পিব� আৎমায়
পিরপূণর্ হল।



েশৗল বা�াইিজত হেয়িছেলন, 
তারপর িতিন েখেলন। খাওয়ার
পর তার শি� িফের এেসিছল।
েশৗেলর শি�র �েয়াজন িছল।
কারণ ওনােক এক িবেশষ কাজ
করেত হেব।



েস িসেনগেগ যীশর �চার
করেত লাগল েয, িতিন ঈ�েরর
পু�।



েস িসেনগেগ যীশর �চার করেত লাগল
েয, িতিন ঈ�েরর পু�। তখন যারা
শনল, তারা অবাক হেয় েগল এবং
বলল, “এ িক েসই নয়, েয
�ীি�য়ানেদর �ংস করত?”
এবং িকছু েলাক
েশৗলেক হতয্া
করার
পিরক�না
করল।



েশৗল যখন শহর িদেয় বার
হেব, তখন তােক হতয্া করার
জনয্ েশৗেলর নতুন শ�রা
শহেরর দরজার কােছ অেপ�া
করিছল। িক� তার নতুন
�ীি�য়ান ব�ুরা তােক একটা
বেড়া ঝুিড় কের শহেরর
েদওয়াল িদেয় রােতর
অ�কাের বার কের িদল।



েসই সময় েথেক েশৗল, 
েয �ীি�য়ানেদর উপর
তাড়নাকারী িছল, েস তার
নতুন �ভুর একজন িব��
অনুগামী িহসােব �ভু যীশ
�ীে�েত বাস করেত
লাগল।



তাড়নাকারী েথেক �চারক

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

ে�িরত ৮-৯

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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