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যীচু আৰু তেওঁৰ 
শিষ্যসকল এখন নাৱত 
আছিল যেতিয়া এটা 
প্ৰচণ্ড ধুমুহা 
আহিছিল। ই গালীল
সাগৰক ক্ৰোধত 
চাবুক মাৰিছিল। এই 
ধৰণৰ ধুমুহাৰ ফলত
জাহাজডুবি আৰু 
ডুব যাব পাৰে।



ধুমুহাই শিষ্যসকলক আতংকিত কৰি তুলিছিল। ঢৌৱে নাওখন 
ঢাকি ৰাখিছিল, পানীৰে ভৰাই তুলিছিল। কিন্তু যীচুৱে গাৰুএখনত 
শুই আছিল, ধুমুহাৰ সময়ত শুই আছিল। শিষ্যসকলে যীচুক জগাই 

তুলি কান্দি 
কান্দি কৈছিল: 
"মাষ্টাৰ, 
মাষ্টাৰ, 
আমি ধ্বংস 
হৈ আছোঁ!"



"আপুনি কিয় ভয় কৰে, আপুনি সামান্য বিশ্বাসৰ?" যীচুৱে তেওঁৰ 
শিষ্যসকলক সুধিছিল। তেতিয়া যীচুৱে বতাহক বতাহ ৰখাৰ 
আদেশ দিছিল. . . আৰু।।। যীচুৱে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ঢৌবোৰক 
শুই থাকিবলৈ আৰু স্থিৰ হৈ থাকিবলৈ আদেশ দিছিল। . . .



আৰু বতাহ শান্ত হ'ল. . . সাগৰ শান্তিপূৰ্ণ আৰু স্থিৰ 
হৈ পৰিছিল। শিষ্যসকলে আচৰিত হৈ এইদৰে কৈছিল: 
"এয়া কোন হ'ব পাৰে, আনকি বতাহ আৰু সাগৰেও 
তেওঁক আজ্ঞা পালন কৰে!"



কিছু সময়ৰ পিছত যীচুৱে আন এটা ব্যস্ত দিন 
অতিবাহ কৰিছিল। ৫০০০ তকৈও অধিক লোকে 
তেওঁক অনুসৰণ কৰি এখন নিৰ্জন ঠাইলৈ গৈছিল। 

ঈশ্বৰৰ শক্তিৰ দ্বাৰা যীচুৱে কেৱল এটা 
সৰু লৰা দুপৰীয়াৰ আহাৰ ব্যৱহাৰ কৰি 

সেই গোটেই জনতাক 
খুৱাইছিল। এতিয়া 
সন্ধিয়া আছিল। যীচুৱে 

সকলোকে আঁতৰাই
পঠিয়াইছিল।



আনকি শিষ্যসকলেও এৰি যাব লগা হৈছিল। যীচুৱে 
তেওঁলোকক নাওখনত উঠি গালীল সাগৰৰ আনটো 
ফালে তেওঁৰ আগত যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল।



যেতিয়া তেওঁ 
সকলোকে আঁতৰাই 
পঠিয়াইছিল, তেতিয়া 
যীচুৱে প্ৰাৰ্থনা 
কৰিবলৈ নিজে এটা 
পৰ্বতৰ ওপৰত 
উঠিগৈছিল। যেতিয়া 
সন্ধিয়া আহিছিল, 
তেওঁ তাত অকলে
আছিল।



১৫১১ হ্ৰদৰ ওপৰেৰে 
শিষ্যসকল বতাহৰ ধুমুহাৰ 
মাজত আৱদ্ধ হৈছিল। 
ধুমুহাটোৱে তেওঁলোকক 
পানীপাৰ হোৱাত বাধা 
দিছিল, যদিও তেওঁলোকে 

ঘন্টাৰ পিছত 
ঘণ্টা ধৰি শাৰী

পাতি আছিল। 
শিষ্যসকলে
এই বিষয়ে 
নাজানিছিল, 
কিন্তু এক

ডাঙৰ আচৰিত
হৈছিল!



ৰাতিপুৱা তিনিৰ পৰা ছয় 
বজাৰ ভিতৰত, বতাহ-
টছ কৰা সাগৰৰ মাজত
শিষ্যসকলে কিবা এটা 
দেখিছিল যিয়ে 
তেওঁলোকক ভয়ত 
ভৰাই তুলিছিল। "এয়া
এক ভূত!" তেওঁলোকে
কান্দিছিল। কিন্তু যীচু, 
তেওঁলোকৰ প্ৰভু আৰু 
মাষ্টাৰ তেওঁলোকৰ 
ফালে আহি পানীত
খোজ কাঢ়ি আহিছিল।



"আনন্দিত হওক!" যীচুৱে 
তেওঁলোকক মাতিলে। "এয়া 
মই; ভয় নকৰিব।" এই 
সন্দৰ্ভত পিতৰে এইদৰে 
কৈছিল: "প্ৰভু, যদি 
আপুনিহয়, তেন্তে মোক 
পানীত আপোনাৰ ওচৰলৈ 
আহিবলৈ আদেশ দিয়ক।" 
গতিকে যীচুৱে এইদৰে
কৈছিল: "আহক।" সাহসেৰে 
পিতৰে নাওখনৰ পৰা 
পানীলৈ ওলাই আহি যীচুৰ 
ফালে আগবাঢ়ি গ'ল।



কিন্তু যেতিয়া তেওঁ 
বতাহঘূৰি থকা দেখিলে, 
পিতৰে ভয় খাই 
ডুবিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ 
কান্দি উঠিল, "প্ৰভু, 
মোক বচাওক!"



তৎক্ষণাৎ যীচুৱে হাত আগবঢ়াই পিতৰক 
ধৰিলে। "হে আপোনাৰ অলপ বিশ্বাস, 
আপুনি কিয় সন্দেহ কৰিছিল?" তেওঁ 
সুধিলে। আৰু যেতিয়া পিতৰ আৰু প্ৰভু যীচু 
নাওখনত উঠিল, তেতিয়া বতাহ বন্ধ হ'ল।



তেতিয়া যিসকলে নাওখনত 
আছিল তেওঁলোকে আহি
যীচুক উপাসনা কৰি এইদৰে 
কৈছিল: "সঁচাকৈয়ে তুমি 
ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ।"
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ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

মুিথ ৮, মুিথ ১৪, মাকর্ ৪, লূক ৮

“ে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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