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যীচুৱে বহুতো অলৌকিক কাৰ্য্য কৰিছিল। যীচু ক প্ৰকৃততে 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বলিু দেখুৱাবলৈ অলৌকিক ঘটনাবোৰ আছিল। 
প্ৰথম অলৌকিক ঘটনাটো বিয়াৰ ভোজত সংঘটিত হৈছিল। 
এটা সমস্যা ৰল। সকলোৰে বাবে পৰ্যাপ্ত সুৰা নাছিল। 



যীচুৰ মাক মেৰীয়ে তেওঁক এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে 
কৈছিল আৰুতাৰ পিছত সেৱকসকলক যীচুৱে যি 
আদেশ দিছিল সেয়া কৰিবলৈ কৈছিল।



"এই পাত্ৰবোৰ পানীৰে ভৰাই দিয়ক," 
যীচুৱে কৈছিল। "পানী?" তেওঁলোকে 
হয়তো সুধিছিল। বাস্তৱতে যীচুৱে 
অনৰু োধ কৰা পানীআছিল। 



যীচুৱে তেতিয়া এজন সেৱকক 
এটা ডাঙৰ পাত্ৰৰ পৰা
লবলৈ আৰুভোজৰ দায়িত্বত 
থকা ব্যক্তিজনক ইয়াৰ 
সোৱাদ লবলৈ দিবলৈ 
কৈছিল। পানী এতিয়া ৱাইন 
আছিল! ভাল ৱাইন! 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৱাইন! 



সেৱকসকল আচৰিত হৈছিল। 
যীচুৱে পানীক সুৰালৈ পৰিৱৰ্তন 
কৰিছিল। কেৱল ঈশ্বৰেহে
এনে অলৌকিক কাৰ্য্য 
কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। 



যীচুৱে আন অলৌকিক কাৰ্য্য 
কৰিছিল। এদিন সন্ধিয়া তেওঁ 
আৰুতেওঁৰ শিষ্যসকলে পিতৰৰ 
ঘৰলৈ গৈছিল। পিটাৰৰ শাহুৱেক 
জ্বৰত ভুগি বৰ অসুস্থ আছিল। 



যীচুৱে অসুস্থ মহিলাগৰাকীৰ হাত স্পৰ্শ কৰিছিল। 
এক মহুূৰ্তত তাই আকৌ ভালআছিল। তাই যীচু 
আৰুশিষ্যসকলক সেৱা কৰিবলৈ উঠিছিল। 



এনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই 
চহৰখন সেই দিনা সন্ধিয়া 
দৱাৰত ু গোট খাইছিল। 
ৰগী ু য়া লোকসকল 
আহিছিল - অন্ধ, বধিৰ, 
বোবা, পঙ্গ।ু আনকি 
তেওঁলোকৰ মাজত বাস 
কৰা ৰাক্ষসথকা 
লোকসকলেও যীচুৰ 
ওচৰত ভিৰ কৰিছিল। 
তেওঁ ইমানবোৰক 
সহায় কৰিব 
পাৰিবনে? 



ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীচুৱে সহায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যীচুৱে সহায় 
কৰিছিল। তেওঁৰ ওচৰলৈ অহা সকলোৱে সুস্থ হৈ উঠিল। 
ক্ৰাচত জীৱনটো টানি নিয়া মানুহবোৰে এতিয়া খোজ 
কাঢ়ি দৌৰিব পাৰিলে আৰু জাঁপ মাৰিব পাৰিলে।



জন আন লোক 
আহিছিল, যিসকলক
কুষ্ঠ ৰোগৰ দ্বাৰা
কুৎসিত কৰা হৈছিল। 



যীচুৱে তেওঁলোকক
আৰোগ্য কৰাৰ লগে
লগে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ 
আৰুপৰিষ্কাৰ হৈ 
পৰিছিল। 



ৰাক্ষসৰ সৈতে অসুবিধাত পৰা পুৰষু আৰুমহিলাসকলে যীচুৰ 
সন্মখতু থিয় দিছিল। তেওঁ ৰাক্ষসসকলক তেওঁলোকক এৰি 
যাবলৈ আদেশ দিছিল। 
ৰাক্ষসসকলে আজ্ঞা 
পালন কৰাৰ লগে লগে 
ভয় খোৱা, অসুখী 
লোকসকল শান্ত 
আৰুআনন্দিত 
হৈ পৰিছিল। 



জনসমাগমৰ পিছফালে চাৰিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ বন্ধুক 
যীচুক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু সিহঁত ওচৰ চাপিব 
নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? 



ৰোগীজনক ঘৰৰ চাললৈ লৈ যোৱাৰ 
পিছত চাৰিজন বিশ্বাসী বন্ধুৱে 
চালখন টানি আনি তেওঁক তললৈ
নমাই দিলে। এতিয়া তেওঁ যীচুৰ 
ওচৰত আছিল। 



যীচুৱে দেখিলে যে
চাৰিজন বন্ধুৰ 
বিশ্বাস আছে। তেওঁ 
ৰগী ু য়া মানহজনক ু 
ক'লে, "আপোনাৰ 
পাপ ক্ষমা কৰা হৈছে। 
আপোনাৰ বিচনাখন 
উঠাই খোজ কাঢ়ক।" 
মানহজন ু থিয় হ'ল, 
ভাল আৰু শক্তিশালী। 
যীচুৱে তেওঁক 
আৰোগ্য কৰিছিল। 



তাৰ পিছতে যীচুৱে শিষ্যসকলৰ সৈতে 
এখন নাৱত আছিল। এটা ভয়ংকৰ 
ধুমহাই ু সাগৰখন মন্থন কৰিছিল। 
যীচু শুই আছিল। আতংকিত 
শিষ্যসকলে তেওঁক জগাই 
তুলিলে। "প্ৰভু, আমাক 
বচাওক," তেওঁলোকে 
কান্দিছিল। "আমি 
ধ্বংস হওঁ!" 



"স্থিৰ থাকক," যীচুৱে ঢৌবোৰক আদেশ দিছিল। লগে 
লগে সাগৰ শান্ত হৈ পৰিল। "এয়া কেনে ধৰণৰ মানহ?ু" 
তেওঁৰ শিষ্যসকলে ফুচফুচাই ক'লে। আনকি বতাহ 
আৰুসাগৰেও তেওঁক মানি চলে। তেওঁলোকে 
বিশ্বাস কৰিছিল যে যীচু ঈশ্বৰৰ 
পুত্ৰ কিয়নো তেওঁৰ অলৌকিক 
ঘটনাই তেওঁৰ মহিমা 
দেখুৱাইছিল। কিন্তু 
তেওঁলোকে যীচুক 

পুৰষৰু মাজত ঈশ্বৰৰ সেৱা 
কৰাৰ সময়ত আৰুঅধিক 
অলৌকিক কাৰ্য্য 
কৰা দেখিবলৈ গৈছিল। 



যীচুৰ অেলৗিকক ঘটনা

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

েমিথউ ৮-৯, মাকর্ ১-২, মাকর্ ৪, 
িলউক ৪, িলউক ৮, জন ২

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই
আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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