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েপৗল ও সীল যীশুর িশষয্।  
তারা কারাগাের িছল। না,  
তারা েকানও ভুল কেরিন।  
তারা এক মিহলার মেধয্  
েথেক ভূত ছািড়েয়িছল।  
তারা িফিলপীেত পর্িতমা  
পজূাকারীেদর সতয্ ঈশব্েরর  
শিক্ত ও তাঁর পতুর্ যীশুেক  
েদিখেয়িছল।  
যার জনয্  
তােদরেক  
েগর্প্তার,  
েবতর্াঘাত ও  
বন্দী করা  
হেয়িছল। 1 2



সবাই েভেবিছল, যবুকিট 
মারা েগেছ। েপৗল িনেচ িগেয় 
তােক জিড়েয় ধের বলেলন, 
“ওর জীবন এখনও আেছ।” 
িতিন যবুকিটর জীবন িফিরেয় 
িদেলন। তারা অেনক 
আনিন্দত হেয়িছল। 

িকন্তু েপৗল িচৎকার কের উঠল, 
“িনেজর পর্িত েকানও ক্ষিত েকােরা 
না। আমরা সকেল এখােন।” 
কারাপাল যখন তােদর েদখল, িতিন 
বলেলন, “মহাশয়, পিরতর্াণ েপেত 
েগেল আমায় কী করেত হেব?” 
তারা বলল, “পর্ভু যীশুেত িবশব্াস 
কর ও তাহেল তিুম ও েতামার 
পিরবার পিরতর্াণ পােব।” আনন্দ 
সহকাের কারাপাল যীশুেত িবশব্াস 
করল। 

হঠাৎ গান বন্ধ হেয় েগল। ঈশব্র এক ভূিমকম্প এেন বন্দীেদর জািগেয় তলুেলন। 
সমস্ত দরজা খেুল েগল। পর্েতয্েকর শৃঙ্খল খেুল েগল। 

পেরর িদন তােদর েছেড় েদওয়া 
হেল, েপৗল ও সীল অেনক শহের 
িগেয় েলাকেদর যীশু সমব্েন্ধ পর্চার 
কেরিছেলন। িকছ ুেলাক িবশব্াস 
কেরিছেলন, আর অনয্রা আঘাত 
িদেয়িছল। িকন্তু ঈশব্র তােদর সেঙ্গ 
িছেলন। এক রােত েপৗল পর্ায় ঘণ্টা 
খােনক পর্চার কেরিছেলন। এক যবুক 
ঘমুন্ত অবস্থায় খািল জানলা িদেয় 
পেড় েগল। তিুম অনুমান করেত পার 
কী হেয়িছল। 

ওঃ, ওঃ! কারাপাল িনিশ্চত 
িছল েয, এই হট্টেগােলর 
মেধয্ সমস্ত বন্দীরা পািলেয় 
েগেছ। একজন বন্দী পািলেয় 
েগেল কারাপােলর মতৃযু্ 
অিনবাযর্ িছল। দুঃিখতভােব 
কারাপাল তার তরবাির বার 
করল। েবাধহয় িনেজেক 
হতয্া কের েশষ কের িদেত 
চাইিছল। 

তিুম হয়েতা ভাবছ েয, েপৗল ও 
সীল কুর্দ্ধ ও িতক্ত হেয়িছেলন। 
িকন্তু তারা তা হনিন। বরং তারা 
মধয্ রােত উেঠ ঈশব্েরর স্তুিত ও 
পর্শংসা কেরিছেলন। সমস্ত বন্দী 
ও কারাগার রক্ষীরা েসটা 
শুেনিছল। 
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িকছিুদন পের িমিলতা নামক দব্ীেপর কােছ জাহাজটা েভেঙ্গ েগল। পাথেরর সােথ 
ধাক্কা েলেগ জাহাজটা চরুমার হেয় েগল। নািবক আেদশ করল, যারা সাঁতার  
                   জান, তারা পর্থেম জাহাজ েথেক েনেম দব্ীেপর িদেক যাও। 

 বাদবািক িনরাপেদ পার হেয়িছল, 
 েকউ জাহােজ ও েকউ ভাঙ্গা  

কােঠর উপর চেড়। 

জাহাজ এতই চয্াপ্টা হেয় যািচ্ছল েয, নািবক সবাইেক িজিনস 
েফেল হালকা করেত বলল। ততৃীয় িদেন তারা তােদর 
সাজসরঞ্জাম জাহােজর বাইের েফেল িদল, হয়েতা এটা তােদর 
সাহাযয্ করেব। 

েপৗল েসই জাহােজ িছেলন, কারণ িতিন আবার েগর্প্তার হেয়িছেলন। এখন  
তােক েরােমর সমর্ােটর সামেন উপিস্থত হেত হেব। েরাম শহর হল পিৃথবীর  
রাজধানী। পর্চণ্ড বাতাস জাহােজর গিতেক ধীর কের িদল। এটা মেন হিচ্ছল েয, 
সামেন ভীষণ ঝড় রেয়েছ। েপৗল, অনয্ানয্ বন্দী ও অনয্ যাতর্ীেদর কােছ এটা 
এক কিঠন ভর্মণ িছল। 

রােতর সময় এক সব্গর্দূত েপৗেলর পােশ দাঁিড়েয় বলেলন, 
সব িঠক হেয় যােব। েপৗল যখন েলাকেদর বলল, “সাহস 
কর, আিম ঈশব্ের িবশব্াস কির, সব্গর্দূত যা বেলেছন, তাই 
হেব। আমােদরেক কাছাকািছ েকানও দব্ীেপ েযেত হেব।” 
এই কথা েশানার পর অনয্রা উৎসািহত হল। 

েপৗল সতকর্ কের িদল, “মহাশেয়রা, আিম বুঝেত পারিছ 
েয, এই ভর্মণটা েশেষ এক মমর্ািন্তক েমাড় েনেব।” 
নািবকরা তার কথায় গর্াহয্ করল না। তারা সমেুদর্র 
মাঝখােন চেল েগল। যখন ভীষণ ঝড় উঠল, তারা 
চািরিদেক দিড় িদেয় জাহাজটা িঘের িদল,  
ভাবল েয, এটা েভেঙ্গ  
যাওয়া েথেক বাঁচােব।  
যিদ জাহাজ ভােঙ্গ,  
তাহেল তােদর  
সবাইেয়র জনয্  
সিলল সমািধ  
রেয়েছ। 

ইউেরাপ ভর্মণ করার সময়, েপৗল ও সীেলর সেঙ্গ অেনক েরামাঞ্চকর ঘটনা 
ঘেটিছল। েপৗেলর সবেচেয় বেড়া েরামাঞ্চকর ঘটনা ঘেটিছল, যখন িতিন জাহােজ 
কের ভর্মণ করিছেলন। েসটা স্টীেলর জাহাজ িছল না, িকন্তু পাল েতালা জাহাজ  
িছল, যা ঝেড়েত সহেজই েভেঙ েযেত পাের। 
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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„Zz¨, 
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„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡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 

েপৗেলর আশ্চযর্জনক ভর্মণ 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

েপর্িরত ১৬, ২৭, ২৮ 

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

অবেশেষ, েপৗল েরােম েপৗঁছােলন। দুই বছেরর েবিশ সময় েলেগ িগেয়িছল তার 
আইিন শুনািন। েসই সমেয় েপৗল একিট ঘর ভাড়া কের েলাকেদর সােথ েদখা 
করেতন। তিুম িক জান েপৗল েলাকেদরেক কী িবষেয় বেলিছল? ঈশব্েরর রাজয্ 
সমব্েন্ধ! পর্ভু যীশু সমব্েন্ধ! অনয্ানয্ যাতর্ার মেতা, ঈশব্েরর েসবক েপৗল েরােমও  
                                        িছেলন। 
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েপৗল েরাম েথেক িলখেলন, “আিম উত্তম লড়াই লেড়িছ। আিম েদৗড়ােনা সমাপ্ত 
কেরিছ। আিম আমার িবশব্াস েরেখিছ।” েপৗেলর মতৃযু্ কীভােব হেয়িছল, েস 
িবষেয় বাইেবল আমােদর জানায় না, িকন্তু অনয্ েলখােত পাওয়া যায় েয, েরাম 
সমর্াট নীেরার আেদেশ তাঁর মণু্ড ুকাটা হেয়িছল। েপৗল েযমন জীবনযাপন করত, 
িঠক েসইভােব মারা িগেয়িছল – ঈশব্েরর িবশব্স্ত েসবক ও যীশু খর্ীেস্টর পর্চারক 
িহসােব। 

িমিলতা দব্ীেপ ঈশব্র তারঁ পরাকর্ম েদখােলন। যকন তারা 
আগুন জব্ালােনার জনয্ কাঠ সংগর্হ করিছল, একিট িবষাক্ত 
সাপ েপৗলেক কামড়ােলা। েলােকরা ভাবল েয, িতিন মারা 
যােবন। িকন্তু িবষাক্ত সােপর কামেড় েপৗেলর িকছ ুহল না। 
তখন তারা ভাবল েয, েপৗল একজন েদবতা।  
অেনক েরাগগর্স্থ েলাক তারঁ কােছ  
এল ও েপৗেলর পর্াথর্নার  
মাধয্েম ঈশব্র তােদর  
সুস্থ করেলন। 
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