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যতক্ষণ না আপনি এটি করবেন না।

যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন। অলৌকিক ঘটনাগুলি 
ছিল যীশুকে সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র দেখানোর লক্ষণ। প্রথম 
অলৌকিক ঘটনাটি একটি বিবাহের ভোজে ঘটেছিল। একটা 
সমস্যা দেখা দিল। সবার জন্য পর্যাপ্ত ওয়াইন ছিল না।
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যীশু অসুস্থ মহিলার হাত স্পর্শ করলেন। কিছুক্ষণের 
মধ্যে সে আবার ভালো হয়ে গেল। তিনি যীশু এবং 
শিষ্যদের সেবা করার জন্য উঠেছিলেন।

চাকররা অবাক হয়ে গেল। যীশু 
জলকে মদতে পরিণত করেছিলেন। 
এমন অলৌকিক কাজ একমাত্র 
ঈশ্বরই করতে পারেন।

"এই পাত্রগুলি জল দিয়ে পূরণ করুন," যীশু 
বললেন। "জল?" তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে. 
হ্যাঁ, জল ছিল যীশু যা অনুরোধ করেছিলেন।

যীশু অন্যান্য অলৌকিক কাজ করেছেন। 
এক সন্ধ্যায়, তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা 
পিটারের বাড়িতে গেলেন। পিটারের শাশুড়ি 
জ্বরে খুব অসুস্থ ছিলেন।

যীশু তখন একজন 
ভৃত্যকে একটি বড় 
পাত্র থেকে নিতে এবং 
ভোজের দায়িত্বে থাকা 
লোকটিকে এটির স্বাদ 
নিতে বলেছিলেন। জল 
এখন মদ! ভাল মদ! 
সেরা ওয়াইন!

যীশুর মা মরিয়ম তাঁকে সমস্যার কথা বললেন, তারপর 
ভৃত্যদের বললেন যীশু যা আদেশ করেছেন তাই করতে।
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ভিড়ের পিছনে, চারজন লোক তাদের বন্ধুকে যীশুর কাছে 
সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা কাছে যেতে 
পারেনি। তারা কি করতে পারে?

যীশু তাদের সুস্থ 
করার সাথে সাথে
তারা সুস্থ ও শুচি
হয়ে গেল।

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, সাহায্য করতে পারে. যীশু সাহায্য 
করেছেন. যারা তাঁর কাছে এসেছিল তারা সবাই সুস্থ হয়েছিল। 
যারা ক্রাচে ভর দিয়ে জীবন টেনে টেনেছে তারা এখন হাঁটতে, 
দৌড়াতে এবং লাফ দিতে পারে।

ভূত দ্বারা বিপর্যস্ত পুরুষ এবং মহিলারা যীশুর সামনে 
দাঁড়ালেন। তিনি 
রাক্ষসদের তাদের 
ছেড়ে যেতে আদেশ 
করলেন। রাক্ষসরা 
আনুগত্য করার 
সাথে সাথে, ভীত, 
অসুখী লোকেরা 
শান্ত এবং 
আনন্দিত 
হয়ে উঠল।

অন্যরা এসেছিলেন, 
যাদের কুষ্ঠরোগে
কুৎসিত করা হয়েছিল।

মনে হচ্ছিল সেদিন সন্ধ্যায় পুরো শহর 
দরজায় জড়ো হয়েছে। অসুস্থ মানুষ এসেছে-
অন্ধ, বধির, বোবা, পঙ্গু। 
এমনকি তাদের মধ্যে 
বসবাসকারী ভূত আছে 
এমন লোকেরাও যীশুর 
কাছে ভিড় করেছিল। 
তিনি কি অনেক 
সাহায্য করতে পারেন?
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দ্য এন্ড

"স্থির হও," যীশু তরঙ্গকে আদেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। "এটা কেমন মানুষ?" তার শিষ্যরা 
ফিসফিস করে বলল। এমনকি বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর আনুগত্য 
করে। তারা বিশ্বাস করেছিল যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন 
কারণ তাঁর অলৌকিক কাজগুলি তাঁর 
মহিমা দেখায়৷ শিষ্যরা তা জানত না, 
কিন্তু তারা দেখতে 
যাচ্ছিল যে যীশু আরও বড় 
অলৌকিক কাজ করতে 
যাচ্ছেন কারণ তিনি 

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের 
সেবা করেছিলেন।

যীশু দেখলেন যে চার 
বন্ধুর বিশ্বাস আছে। 
তিনি অসুস্থ লোকটিকে 
বললেন, "তোমার গুনাহ 
মাফ হয়েছে। তোমার 
বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে 
যাও।" লোকটি উঠে 
দাঁড়াল, ভাল এবং 
শক্তিশালী। যীশু তাকে 
সুস্থ করেছিলেন।

যীশুর অলৌকিক ঘটনা

ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল থেকে একটি গল্প,

পাওয়া যায়

ম্যাথিউ 8-9; মার্ক 1-2, 4
লূক 4, 8; জন 2

“তোমার শব্দের প্রবেশদ্বার আলো দেয়।” 
গীতসংহিতা 119:130

এর পরেই, যীশু শিষ্যদের সাথে 
একটি নৌকায় ছিলেন। একটি
ভয়ঙ্কর ঝড় সমুদ্র মন্থন করেছে। 
যীশু ঘুমিয়ে ছিলেন। আতঙ্কিত 
শিষ্যরা তাঁকে জাগিয়ে তুলল। 
"প্রভু, আমাদের রক্ষা 
করুন," তারা চিৎকার করে 
উঠল। "আমরা ধ্বংস!"

অসুস্থ লোকটিকে বাড়ির ছাদে নিয়ে 
গিয়ে, চার বিশ্বস্ত বন্ধু ছাদটি আলাদা 
করে তাকে নীচে নামিয়ে দেয়। 
এখন সে যীশুর কাছাকাছি ছিল।
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এই বাইবেলের গল্প আমাদেরকে আমাদের বিস্ময়কর ঈশ্বর সম্পর্কে বলে 
যিনি আমাদের তৈরি করেছেন এবং যিনি চান আপনি তাঁকে জানুন।

ঈশ্বর জানেন আমরা খারাপ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেছেন। পাপের 
শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে এত ভালোবাসেন তিনি তাঁর একমাত্র 

পুত্র, যীশুকে ক্রুশে মরতে এবং আপনার পাপের জন্য শাস্তি পেতে 
পাঠিয়েছেন। তারপর যীশু আবার জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন! আপনি যদি 
যীশুতে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর কাছে আপনার পাপের কষ্মা চান, তিনি তা 

করবেন! তিনি আসবেন এবং এখন আপনার মধ্যে বাস করবেন, এবং আপনি 
চিরকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন।

যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে এটি সত্য, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন:
প্রিয় যীশু, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বর, এবং আমার পাপের জন্য 
মরতে একজন মানুষ হয়েছিলেন, এবং এখন আপনি আবার জীবিত হয়েছেন। 
দয়া করে আমার জীবনে আসুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, যাতে আমি 

এখন নতুন জীবন পেতে পারি, এবং একদিন চিরকাল আপনার সাথে থাকতে 
পারি। আমাকে আপনার আনুগত্য করতে এবং আপনার সন্তান হিসাবে 

আপনার জন্য বাঁচতে সাহায্য করুন। আমীন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন! জন 3:16 21 22
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