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সব িকছ�ই স�ব
�থম অধ�ায়

সব িকছ�ই স�ব!               

ওিনত্শায়

একজন ব�ি�, ড�ান এক মারা �গেছ এবং তার মৃতেদহ মেগ� জমা করা হেয়েছ।
দইু িদন পর, তার �ী এবং অন�েদর সােথ তার মৃতেদহেক দাফেনর জন� এক�
অ�া��েলে� িনেয় যাওয়া হি�ল, যখন তার �ী অ��তভােব �বণ�েক সিরেয়
িদেয়িছেলন �যখােন একজন িবখ�াত আ�জ�ািতক ধম��চারক �ুেসড করেছন।
িতিন িব�াস করেত অ�ীকার কেরিছেলন �য তার �ামী মারা �গেছন, এবং
�াথ�না �যা�ারা তার কােছ উপি�ত হেত �চেয়িছেলন। �াথ�না চলিছল, মৃত
ব�ি�� নড়াচড়া করেত �� কের এবং পরবত�েত জীবন িফের আেস।
অিব�াস�! িক� এ� দি�ণ পূব� নাইেজিরয়ার আনাম�া রােজ�র বািণিজ�ক
শহর ওিনত্শায় এক� �ুেসেড যা ঘেটিছল তার এক� সত� ঘটনা। যী�
গতকাল, আজ এবং িচরকাল একই!

লােগাস

এখন, �যেহত�  আিম এই কাজ� একসােথ করিছ (নেভ�র 8, 2014 সময়
-8:00pm), আিম যাজক এেনাকেক �দখিছ। উ: আেদবয়; িরিডমড ি��ান
চােচ� র �জনােরল ওভারসার আমােদর জাতীয় �নটওয়াক�  �টিলিভশেন তার
এক� �টিলিভশন ��া�ােম একজন মিহলার (আিম িব�াস কির তার ম�লীর
একজন সদস�) স�েক�  কথা বলিছেলন িযিন তার �মেয়েক িসজািরয়ান
িবভােগর মাধ�েম যমজ স�ান �সব কেরিছেলন।
দভু� াগ�বশত, িশ� এবং তােদর মা একসােথ বঁাচেত পােরিন। িক� ওই নারীর মা
তােদর মতৃ বেল মানেত রািজ হনিন। িতিন �তেলর �বাতল িনেয় হাসপাতােল ছ�েট
যান, এ� এক� মতৃ িশ�র মেুখ �ঢেল �দন, তােক িফের আসেত আেদশ �দন
এবং িচিকত্সক কম�েদর অবাক কের িদেয় �ছা� িজিনস� আবার নড়াচড়া
করেত �� কের এবং কঁাদেত �� কের। িতিন অন� িশ� এবং তােদর মােয়র
(িযিন মচ�� য়ািরর জন� ��ত িছেলন) একই কাজ কেরিছেলন এবং একই
ফলাফল কেরিছেলন। তারা সবাই �াণ িফের �পল! িক দা�ন! যিদ আিম
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আেদবেয়র মেতা কােরা কাছ �থেক এই িবেশষ সা�� না �নতাম, তেব 'িগলেত'
আমার পে� একট�  ক� হত।

এমনিক ঈ�েরর �সই মানষু� িনেজই �খালাখুিলভােব �ীকার কেরিছেলন �য
িতিন এই ধরেণর অেলৗিকক ঘটনা �দেখনিন, �জার িদেয়িছেলন �য এই মিহলা
এমনিক একজন ম�ীও নন, িগজ�ার একজন সাধারণ সদস�। িতিন িবেদেশ তার
�চার সফেরর এক�েত এ� �শয়ার করিছেলন। সত�ই, ঈ�েরর কােছ অস�ব
িকছ�  �নই, যিদ আপিন িব�ােসর মাধ�েম তঁার সােথ সংেযাগ �াপন কেরন। ঈ�র
ব�ি�েদর �িত ��াশীল নন, তেব িতিন �যখােনই িব�াস খুঁেজ পান �সখােন
িতিন �ীকার কেরন এবং স�ান কেরন। তঁার সােথ সবিকছ�ই স�ব!

আিম এই কাজ� একি�ত করার সােথ সােথ, নাইেজিরয়ার ও�ন রােজ�র
একজন ব�ি� আমােদর �টিলিভশন �নটওয়ােক�  এক� ��িকং ��াির িহসােব
বেলন �য িতিন �য গািড়েত �মণ করিছেলন �স� দঘু�টনায় পেড়িছল এবং সম�
যা�ী মারা িগেয়িছল এবং তােদর মৃতেদহ কােনা রােজ�র এক� মেগ� জমা করা
হেয়িছল। যখন, পিরবার খবর পায়, তারা িস�া� �নয় �য তােক কােনােত
সমািহত করা হেব কারণ ও�ন �থেক অেনক দরূ� িছল। সতুরাং, �লাক�র এক
�বান লাশ �দখেত এবং অন� িজিনস�িল যাচাই করার জন� কােনােত
িগেয়িছেলন। সবাইেক অবাক কের িদেয় মগ� খলুেল ওই জায়গায় অেনক িদন
পর জীিবত পাওয়া যায় �লাক�েক। �ভাবতই, অবেশেষ যখন তােক তার
স�দােয় িফিরেয় িনেয় যাওয়া হয়, তখন যারা �েনেছ �য �স সড়ক দঘু�টনায়
মারা �গেছ তারা তােক �শ� করেত বা কােছ আসেত অ�ীকার কের, �ভেবিছল
�স একজন ভ�ত। আিম ব�ি�গতভােব আমােদর �নটওয়াক�  �টিলিভশন ��শেন
এ� �দেখিছ। এবং আিম িব�াস কির গে�র এই �কাণ�ই সাংবািদকেদর
জায়গা�েত আকৃ� কেরিছল।

কেয়কিদন আেগ আিম অন� একজন যুবকেকও �দেখিছলাম �য এক� অেটা
দঘু�টনায় পেড়িছল �স তার ব�ুেদর এবং আ�ীয়েদর বেলিছল �য �স এখনও
�বঁেচ আেছ, যা আেগ বলার িবপরীেত �য �স মারা �গেছ। আর দঘু�টনার পর
তােক মেগ� �ফেল �দওয়া হেলও পের উেঠ �বিরেয় আেসন। এই ধরেনর অেনক
গ� আেছ, এবং আিম িনি�ত আপিন িকছ�  �েনেছন। িক� আিম �কন এই
অিব�াস� সা�� িদেয় িনরামেয়র উপর আমার সব�-���পূণ� বই� �� করার
িস�া� িনেয়িছ তা বলার আেগ, আিম চাই �য আমরা ঈ�েরর বাক�� সংে�েপ
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�দখেত চাই �য ঈ�েরর মতৃ� �র অস�ব অব�ার িবপরীেত একই রকম ঘটনা
আেছ িকনা।

জােরফােত

এখােন এক� খবু মজার গ� আেছ। ত� িম সািরফেতর িবধবােক �রণ কর;
িতিন ইসরাইেলর খরা এবং দিুভ�� �থেক পািলেয় যাওয়ার সময় এিলয়েক তার
'�শষ খাবার' িদেয়িছেলন? ইিলজােহর কথা অনুসাের তার ময়দা এবং �তেলর
অিত�াকৃত �েণর পের, তার �ছেল অসু� হেয় পেড় এবং মারা যায়, িক�
ঈ�েরর �লাক �ারা পনু�ি�ত হেয়িছল। এর পড়া যাক,

“িকছ� িদন পের, মিহলার �ছেল অসু� হেয় পেড়। অব�া আরও খারাপ হেত
লাগেলন এবং অবেশেষ িতিন মারা �গেলন। �স তখন ইিলজাহেক বলল, '�হ
ঈ�েরর �লাক, ত� িম আমার িক করেল? ত� িম িক আমার �ছেলেক হত�া কের
আমার পােপর শাি� িদেত এেসছ?

িক� ইিলজাহ উ�র িদেলন, 'আমােক �তামার �ছেল দাও'। এবং িতিন তার কাছ
�থেক �ছেল�র লাশ িনেয় �গেলন, তােক উপেরর ঘের িনেয় �গেলন, �যখােন
িতিন থাকেতন এবং তার িবছানায় লাশ� �ইেয় িদেলন। তখন ইিলজাহ
সদা�ভ�র কােছ িচৎকার কের বলেলন, '�হ আমার ঈ�র সদা�ভ� , এই িবধবা �য
আমার জন� িনেজর ঘর খেুল িদেয়েছ, তার �ছেলর মৃত� � ঘ�েয়েছ তার জন�
ত� িম �কন দঃুখজনক ঘটনা ঘটােল?

এবং িতিন িতনবার িশ��র উপের িনেজেক �সািরত করেলন এবং �ভ�র কােছ
িচৎকার কের বলেলন, '�হ �ভ�  আমার ঈ�র, দয়া কের এই িশ��র জীবন তার
কােছ িফিরেয় িদন'। �ভ�  ইিলয়ােসর �াথ�না �নেলন, এবং িশ��র জীবন িফের
এল, �স আবার জীিবত হল! তখন ইিলজাহ তােক উপেরর ঘর �থেক নািমেয়
তার মােয়র কােছ িদেলন। �দখ �তামার �ছেল �বঁেচ আেছ!”

1িকংস 17:17-23

আপিন এ� পেড়েছন? এ� বাইেবেল িলিপব� সবেচেয় শি�শালী অেলৗিকক
ঘটনা�িলর মেধ� এক�। এই �ছেল� ভয়ানক অস�ু িছল এবং অবেশেষ মারা
�গল। তার িবধবা মা �কঁেদিছেলন এবং ঈ�েরর দশ�নাথ� ধম��চারকেক এই
িবপয�েয়র জন� দায়ী বেল অিভযু� কেরিছেলন - কারণ এ� ইি�ত কের �য
এ� তার একমা� স�ান িছল। আিম মেন কির না �য িতিন এই অিভেযােগ
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��তর িছেলন। আিম আরও �বিশ িব�াস কির �য িতিন পিরি�িতেক সাহায�
করার জন� িকছ�  করার �চ�া করার জন� এিলজার কম� এবং আ�ােক উে�
�দওয়ার জন� এ� কেরিছেলন। িতিন ইিতমেধ�ই অেলৗিকক �ণ, অন�ান� কম�
এবং উ�ারণ �ারা জানেতন �য এিলজা উপেরর কতৃ� পে�র সােথ অত��
সংয�ু এবং এই ধরেনর সংেযােগর সােথ সবিকছ�ই স�ব।

এিলজা অিবলে� চ�ােল� �হণ কেরিছেলন। �াণহীন �দহ�েক িতিন উপেরর
কে� িনেয় �গেলন, �াথ�না করেলন এবং িকছ�  নবুওয়াত করেলন এবং সােথ
সােথ �ছেল� জীিবত হল! ঈ�েরর �শংসা ক�ন! আমরা এই বইেয় আেলাচনা
করেত চাই তার সব�েলারই এ� এক� শা�ীয় উদাহরণ। হয়েতা আপনার �া��
�সই যবুেকর মেতাই খারাপ হেয় �গেছ; জািন �য িকছ�  এখনও করা �যেত পাের।
ঈ�েরর এই মহান মানুষ�র �িতি�য়া �দেখ আিমও মু�। আজ আমােদর এমন
একজন মানষু দরকার। িতিন �েগ�র সােথ তার সংেযাগ স�েক�  খুব িনি�ত
িছেলন।

�থমত, িতিন �ছেল�েক মানেুষর কা�া, অনুেশাচনা, �মতা এবং সহানুভ� িত
�থেক দেূর �াথ�নার জায়গায়, সেব�া� আধ�াি�ক িব�েুত (উ� ক�) িনেয়
�গেলন; �যখােন সবিকছ�  স�ব। ি�তীয়ত, িতিন ঈ�েরর সােথ তার মামলার তক�
করার জন� সময় িনেয়িছেলন। তারপর, আবার ভিবষ��াণীমূলক কাজ �দখুন.
িতিন মতৃ িশ��র উপর িনেজেক িতনবার �সািরত করেলন, ঈ�েরর কােছ
কঁাদেলন এবং িশ�� অিবলে� জীিবত হেয় উঠল! িক দা�ন! ধম��চারকেদর
পথ সিত�ই অ��ত। আজ �কাথায় ধম��চারক ও তােদর আমল? আমরা সিত�ই
আমােদর �জে�র ঐ�িরক পদে�েপর এই �েরর �েয়াজন। হঁ�া, ঈ�েরর সােথ
সবিকছ�ই স�ব!

ইিলশার হাড়

এখন, বাইেবেল িলিপব� আেরক� খুব অিব�াস� গ� �দখুন। একজন �লাক
মারা �গল এবং তার মতৃেদহ �যখােন মহান ধম��চারক ইিলশােক কবর �দওয়া
হেয়িছল �সখােন �ফেল �দওয়া হেয়িছল এবং আপিন িব�াস করেত পারেবন না,
এই মতৃ ব�ি�র �দহ ইিলশার হাড় �শ� করার সােথ সােথই িতিন আবার জীিবত
হেয় িনেজর পােয় দঁাড়ােলন! িক দা�ন! িকছ�  �লাক ও িজিনস বহন কের!
মতৃ� �েতও এই ধম��চারকর হাড়�েলা িব�য়কর কাজ করেছ! এ� বাইেবেলর
�সই পাগল অংশ�িলর মেধ� এক�। ঈ�ের সব িকছ�ই স�ব। �ধ ুএ� প�ন:
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“এরপর ইিলশায় মারা �গেলন এবং তােক কবর �দওয়া হল। �মায়াবীয়
আ�মণকারীেদর দল �িত বসে� �দশ আ�মণ করত। একবার যখন িকছ�
ইসরাইলীয়রা একজন �লাকেক কবর িদি�ল, তারা এই আ�মণকারীেদর
এক� দলেক ��চরবিৃ� কেরিছল। তাই তারা তাড়াতািড় কের ইলীশােয়র
কবের �য �দহ� দাফন করিছল তা �ফেল িদল। িক� মৃতেদহ� ইলীশার হাড়
�শ� করার সােথ সােথই মতৃ ব�ি� পুন��ীিবত হেয় তার পােয়র কােছ
ঝঁািপেয় পড়ল!”

2 িকংস 13:20-21

আমার ঈ�র! �মতাশালী! ঈ�েরর �সবা করা উ�ম। এমনিক মৃত� �েত, আপনার
হাড়, আপনার কথা, আপনার কাজ এখনও ঐ�িরক ��াত পাস হেব! এমনিক
মতৃ� �র ল�ণ এবং িব�য় আমােদর অনুসরণ করা হেব! ঈ�র আপনােক যী�র
নােম এই �ের িনেয় যান! ইিলজাহ এবং ইিলশার ঈ�র িচরকাল আমােদর ঈ�র
হেবন - আেমন! যিদ িতিন এ� আেগ কের থােকন তেব িতিন এখনও এ�
আবার করেত পােরন। �স কখেনা বদলােত পাের না!

লাজারাস

আমরা িক এখনও চলেত পাির? এখন িনউ �ট�ােমে� যান। আপিন ইিতমেধ�ই
জন অধ�ায় 11-এ লাজারােসর গে�র সােথ খুব পিরিচত। এই �লাক� মারা
িগেয়িছল এবং কবর �দওয়া হেয়িছল। চারিদন কবের থাকার পর িতিন �াণ
িফের �পেলন! �কৃতপে�, যখন যী� তােদর লাসারেক �কাথায় কবর িদেয়েছন
তা �দখােত বলিছেলন। �লাক�র �বান মাথ�া তােক বেলিছল �য তার ভাইেয়র
"এখনই ভয়ানক গ� হেব।" িক� যী� �জার িদেয়িছেলন। আমার ঈ�র!
আপনার পিরি�িত যতই ভয়ানক, অেগাছােলা, �য়�া� �হাক না �কন, ঈ�র
আপনােক পনু��ার করার �মতা রােখন। আসেল, িতিন অিবলে� এটা করেত
চান। যী� �জার িদেয় বলেলন, “আপিন তােক কত�ণ বা কত গভীের কবর
িদেয়েছন তােত আমার িকছ�  যায় আেস না। আিম তার পচনশীল �দেহর অব�া
বা অব�ার পেরায়া কির না, �ধু এেস �দখাও ত� িম তােক �কাথায় কবর িদেয়ছ।”
হঁ�া, যিদ িতিন লাজারাসেক চার িদন পর কবর �থেক উঠােত পােরন, তাহেল
আপিন �য এখনও �বঁেচ আেছন আর কত? এটা �দখুন:

“যখন যী� �বথািনয়ােত �পৗ�েছিছেলন, তখন তােক বলা হেয়িছল �য লাসার
ইিতমেধ�ই তার কবের চার িদন ধের আেছ… মাথ�া যী�েক বলেলন, '�ভ� ,
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আপিন যিদ এখােন থাকেতন তেব আমার ভাই মারা �যত না... যী� যখন তােক
কঁাদেত �দেখিছেলন এবং �দখেলন অন�রা তার সােথ কা�াকা� করিছল, �স
��ােধ উে�িলত হেয়িছল এবং গভীরভােব িচি�ত হেয়িছল। 'তােক �কাথায়
�রেখছ?' িতিন তােদর িজ�াসা করেলন... তারপর তারা কবের এেলন। এ�
এক� �হা িছল যার �েবশ�ার জেুড় এক� পাথর ঘূিণ�ত িছল। 'পাথর�েক
একপােশ সিরেয় দাও,' যী� তােদর বলেলন।

িক� মতৃ ব�ি�র �বান মাথ�া বলেলন, '�ভ� , এত�েণ গ�টা ভয়�র হেব কারণ
�স মারা �গেছ চারিদন হেয় �গেছ'।

যী� জবাব িদেলন, 'আিম িক �তামােক বিলিন �য ত� িম িব�াস করেল ঈ�েরর
মিহমা �দখেত পােব?' তাই তারা পাথর�েক একপােশ সিরেয় িদল। তারপর যী�
�েগ�র িদেক তািকেয় বলেলন, 'িপতা, আমার কথা �শানার জন� আপনােক
ধন�বাদ। আপিন সব�দা আমার কথা �নেছন, িক� আিম এখােন দঁািড়েয় থাকা
এই সম� �লােকর জন� উ��ের বেলিছ, তাই তারা িব�াস করেব �য আপিন
আমােক পা�েয়েছন। তখন যী� িচৎকার কের বলেলন, 'লাজারাস, বাইের এস!
' এবং লাজারাস �বিরেয় এল, কবেরর �পাশােক আব�, তার মুখ মাথার কাপেড়
�মাড়ােনা। যী� তােদর বলেলন, 'ওেক খেুল দাও এবং �ছেড় দাও!'

জন 11:17- 44

ঈ�েরর �শংসা ক�ন! ও আমার �ভ� ! একটা মানষুেক চারিদন আেগ কবর
িদেয়িছল? �াভািবকভােবই, �দহ� পচন �� করা উিচত িছল এবং �লাক�র
�বান যী�েক �কই বেলিছল। িক� সম� পিরি�িতর কত� া, জীবন ও মৃত� �র
মা�ার তখনও তােক জীবেন িফিরেয় আনেত এিগেয় �গেলন। হঁ�া, এমনিক
মতৃ� �ও তঁার ক��র �শােন এবং �মেন চেল!

হয়েতা আপিন এই মুহ� েত�  ��তর অব�ায় আেছন। আপিন এই িস�াে�
�পৗ�েছেছন �য আর িকছ�ই করা যােব না; আপনার মামলা এখন দগু��যু� এবং
কবর? �নুন, ঈ�র আপনােক �সই �দ� অব�া �থেক এখন যী�র নােম �বর
কের আনেছন! হঁ�া, আপিন এখন বাইের আসেছ! যিদও আপনার অব�া
আশাহীন মেন হে�, তার কথা �নুন,

“এখন �ভ�র কাছ �থেক তােদর এই বাত� া দাও; �হ আমার জািত, আিম
�তামােদর িনব�াসেনর কবর খুেল �দব এবং �তামােদরেক পুন�ি�ত করব..."
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ইিজেকল 37:12

আেমন! ঈ�রেক ধন�বাদ, িতিনও আপনার মেতা আশাহীন পিরি�িতর সােথ
কথা বলিছেলন - ছিড়েয় িছ�েয় থাকা, পুরােনা, �কেনা, �াণহীন, আশাহীন,
ভ� েল যাওয়া হােড়র উপত�কা। িতিন ঈ�েরর �লাকেক িজ�াসা করেলন;
Ezekiel তােদর মেধ� জীবন কথা বলেত. এবং যখন িতিন কেরিছেলন, তখনই
তােদর সকেলর জীবন িফের আেস। আজ, ইেজিকেয়ল �যমন কথা বেলিছল,
আিম এখন �তামার সােথ কথা বলিছ; যী�র নােম আপনার শরীের জীবন এবং
পণূ� �া�� পান!

এমনিক যী�ও

আিম আপনােক যী� �ীে�র গ� মেন কিরেয় �দবার �েয়াজন �নই; যােক সব��
�তিব�ত করা হেয়িছল, তঁার পাশ িদেয় বশ�া িব� করা হেয়িছল, তঁার হােতর
তালেুত �পেরক, তঁার মাথার খিুল িদেয় কঁাটা �দওয়া হেয়িছল এবং পের এক�
অত�� সুরি�ত কবের সমািহত করা হেয়িছল। িক� তৃতীয় িদেন, িতিন
মিহমাি�তভােব �সই কবর �থেক জীিবত, স�ণূ� সু� ও স�ু হেয় �বিরেয়
আেসন। হঁ�া, �ধ ু�য িতিন মতৃ� � �থেক পুন�ি�ত হেয়েছন তা নয়; �সই গভীর ও
চ�ণ� �ত �থেকও িতিন শারীিরকভােব সু� হেয় উেঠিছেলন। মেন রাখেবন, তঁার
পনু��ােনর পের, িতিন তােদর তঁার শরীেরর দাগ�িলও �দিখেয়িছেলন, যােত
তারা িব�াস কের �য এ� আসেল িতিনই িছেলন। হঁ�া, ঈ�র �য মৃতেদর জীিবত
কেরন িতিন অসু�েদরও স�ু কেরন।

তারপর ��িরতরা

এেত ��িরতরাও বাদ যানিন। তারা মৃতেদরও জীিবত কেরেছ। �দখুন যা�ায় িক
ঘেটেছ। �ডারকাস (তািবথা) ইিতমেধ�ই মৃত এবং দাফেনর জন� ��ত। িক�
িপটােরর মাধ�েম ঈ�র তােক জীিবত কেরিছেলন:

“যা�ায় তািবথা নােম একজন িব�াসী িছেলন (�ীক ভাষায় যা �ডারকাস) ।
িতিন সব�দা অন�েদর জন� সদয় কাজ করেতন এবং দির�েদর সাহায� করেতন।
এ সময় িতিন অস�ু হেয় মারা যান। তার ব�ুরা তােক দাফেনর জন� ��ত কের
এবং তােক এক� উপেরর ঘের �ইেয় �দয়। িক� তারা �েনিছল �য িপটার
কাছাকািছই িল�ায় আেছ, তাই তারা দজুন �লাক পা�েয় তােক অনুেরাধ
করেত পাঠােলা, 'দয়া কের যত তাড়াতািড় স�ব আসুন!'
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তাই িপতর তােদর সে� িফের �গেলন; এবং িতিন আসার সােথ সােথ তারা তােক
উপেরর ঘের িনেয় �গল। �ম� িবধবােদ ভরা িছল যারা কঁাদিছল এবং ডরকাস
তােদর জন� �তির করা �কাট এবং অন�ান� �পাশাক তােক �দখাি�ল। িক�
িপতর তােদর সবাইেক ঘর �ছেড় �যেত বলেলন; তারপর িতিন নতজানু হেয়
�াথ�না করেলন। শরীেরর িদেক িফের বলল, 'ওেঠা তািবথা'। এবং িতিন তার
�চাখ খলুেলন! িপটারেক �দেখ �স উেঠ বসল! িতিন তার হাত িদেয়েছন এবং
তােক সাহায� কেরেছন. তারপর িতিন িবধবা ও সম� িব�াসীেদর �ডেক
আনেলন এবং িতিন তােদর �দখােলন �য িতিন �বঁেচ আেছন।”

অ�া�স 9:36-41

আপিন িক এখােন িকছ�  িজিনস ল�� কেরেছন – উপেরর ক�, কা�াকা�র
িভড় �থেক দেূর, নতজান ুহেয় �াথ�না কেরিছেলন, স�ণূ� িব�ােসর সােথ তােক
আেদশ কেরিছেলন। এই নীিত�িল ব�থ� হয় না। আপিন যখন ঈ�রেক িব�াস
কেরন তখন সব িকছ�ই আপনার পে� স�ব হেব। এখন, আিম এটাও িব�াস
করেত চাই �য িবধবা, গরীব এবং অন�েদর �িত এই মিহলার উদারতা এবং
উদারতা তােক অজাে�ই এই অেলৗিকক কােজর জন� ��ত কেরিছল। এটা
�ধ ুিপটােরর �াথ�না নয় িক� �সই িবধবােদর কা�া যা তােক মৃতেদর মধ� �থেক
পনু�ি�ত কেরিছল। হঁ�া, আপনার ি�য়াকলাপ আপনােক �েয়াজেনর িদন
এবং অেলৗিকক কােজর জন� ��ত করেত সহায়তা কের।

ঈ�র মতৃেদর মধ� �থেক একজন দ�ু পাপীেক পুন�ি�ত করার জন� সব�া�ক
�চ�া করেবন না। �কন িতিন উিচত? িফের এেস তার পাপাচার চািলেয় �যেত??
আমােক বলনু. অবশ�ই, ঈ�র ডরকাসেক আবার জীিবত কেরিছেলন যােত
িতিন �সই দির� িবধবা এবং অসহায়েদর জন� তার ভাল কাজ�িল চািলেয়
�যেত পােরন। একজন িববাদী পাপীর পুন��ার ঈ�েরর অ�ািধকার নয়।
তাহেল �জেন িনন িকভােব আপিন আপনার জীবনযাপন করেছন। আপনার
ধািম�কতা �েয়াজেনর িদেন আপনার পে� কথা বেল। আপিন এখনও এ� পের
আরও �দখেত পােবন, িবেশষ কের রাজা িহেজিকয়ার সােথ। আপিন িক দয়ালু
এবং উদার? আপিন অন�েদর জন� য�? আপিন িক ধািম�ক জীবন যাপন কেরন?
আপিন িক যী�েক আপনার �ভ�  এবং �াণকত� া িহসােব �হণ কেরেছন?
অিবলে� আপিন চািলেয় যাওয়ার আেগ, এখনই এ� ক�ন।

আবার, �সই ঘটনা� �দখুন �যখােন ��িরত পলেক পাথর ছ�েড় হত�া করা
হেয়িছল এবং অন�ান� িব�াসীরা এেস তােক িঘের �ফেলিছল। িতিন অিবলে�
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