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কিপ অথবা ছাপাইেত পারবা।



যীশ অেনক অেলৗিকক কাজ করিছেলন। যীশের সতয্ই 
ঈ�রর েছেল েদখািনর লািগ অেলৗিকক িচ� িছল। �থম 
অেলৗিকক ঘটনা ঘটিছল একটা িবয়া বািড়র খািনত। একিট 
সমসয্া েদখা িদিছেলা। �েতয্েকর লািগ পযর্া� পিরমােণ 
�া�ারস িছল না।



মা মিরয়ম যীশের সমসয্া স�েকর্  জানাইেলন, এবং চাকর 
হকলতের যীশ যা আেদশ করিছেলন তা করেত কইিছেলন।



যীশ কইছইন “এই হাঁিড়গলােত পািন ভিতর্  
কেরন।” তারা িজগাইেছ “পািন?” অয়, যীশ 
েযটা অনুেরাধ করিছেলন ঐটা পািন িছল।



যীশ তখন একজন 
চাকরেক কইিছেলন েয
একটা বড় পা� তািক 
লইয়া খািনর দািয়ে�
থাকা েলাকটাের এর �াদ 
িনেত েদন। পািন অখন 
�া�ারস িছল! ভালা 
�া�ারস! সবচাইেত
ভালা �া�ারস!



চাকররা অবাক হই েগল। 
যীশ পািনের �া�ারেস 
পিরণত করিছেলন। েকবল 
ঈ�রই এই জাতীয় অেলৗিকক 
কাজ করেত পারতা।



যীশ অনয্ানয্ অেলৗিকক 
কাজ করিছেলন। এক 
হাই�ােবলায়, তাইন 
এবং তাঁর িশষয্রা
িপতরর বািড়ত 
েগছেলন। �রর কারেণ 
িপতরর হির খুব 
েবমার আছলা।



যীশ েবমাির মিহলার হাত �শর্ করিছেলন। এক মুহেতর্  তাইন 
আবার ভালা হই েগছইন। তাইন যীশ এবং িশষয্েদর েসবা 
করার লািগ উঠিছেলন।



েদিখয়া মেন হইিছল পুরা 
শহরটা হাই�ােবলায় 
দরজাত জেড়া হইেছ। 
েবমাির মানুষ হকল 
আইিছল - অ�, কােন
হেন না, েবাবা, প�।ু 
এমনিক তারার মেধয্
থাকা ভূত�� মানুষ 
হকল যীশর কােছ 
িভড় করিছল। 
তাইন িকতা অত 
সাহাযয্ করেত 
পারবা িন?



ঈ�রর েছেল যীশ সাহাযয্ করেত পারিছেলন। যীশ সাহাযয্ 
করিছেলন। যারা তাঁর কােছ আইিছল তারা সেব সু� হইিছল। 
যারা জীবেন লািঠেত ভর কিরয়া হাঁটেছ এমন েলােকরা অখন 
হাঁটেত পাের এবং েদৗড়াইেত পাের এবং লাফাইেত পাের।



অনয্রা আইিছল, 
যারা কু�েরােগ 
কুৎিসত িছল।



যীশ তারাের সু� করেল 
তারা স�ূণর্ সু� এবং 
পিব� হইিছল।



ভূত�� পুরষ 
এবং মিহলা 
যীশর সামেন 
খাড়াইছইন। 
তাইন ভূত 
হকলতের তারাের
ছািড়য়া যাওয়ার 
িনেদর্শ িদছইন। 
ভূত হকলেত 
মানয্ করল, ভয়
পাইিছল, অসুখী
মানুষ হকল 
�শা� ও 
আনি�ত 
হইিছল।



জনতার িপছেন চারজন েলাক তাঁর ব�ুের যীশর কােছ 
আনার লািগ সাহাযয্ করার েচ�া করিছল। তেব তারা কােছ 
যাইেত পারেছ না। তারা িকতা করেত পাের?



েবমাির মানুষটাের বািড়র ছােদ লইয়া 
যায়, চাইরজন িব�� ব�ুেয় ছাদটা 
টািনয়া হরাইয়া তাের িনেচ 
নামাইয়া আেন। অখন তাইন 
যীশর কােছ িছল।



যীশ েদখেলন েয
চাইর ব�ু িব�াস 
কের। তাইন 
েবমাির মানুষটাের 
কইছইন, “েতামার 
পাপ �মা করা
হইেছ। েতামার 
িবছানা তুিলয়া লও 
এবং হাঁিটয়া 
েবড়াও।” েলাকটা
দাঁড়াইল, ভালা এবং 
শি�শালী অইল। 
যীশ তাের সু�
করিছেলন।



এর খুব শী�ই, িশষয্েদর লেগ 
যীশ েনৗকায় িছেলন। এক 
ভয়াবহ ঝড় সাগের ম�ন করেত 
িছল। যীশ ঘুমািনত আছেলন। 
আতি�ত হইয়া িশষয্রা 
তাঁের জাগাইয়া তুলিছল। 
“�ভু, আমরাের বাঁচাইন,” 
তারা কাি� িদিছল 
“আমরা িবন� হই 

যাইরাম!”



“চুপ থাক,” যীশ তর�ের আেদশ করেলন। তত�েণ সাগর 
শা� হই েগেছ “এ েকমন মানুষ?” তাঁর িশষয্রা িফসিফস 
কিরয়া মাতেত আছেলা। এমনিক বাতাস এবং সাগরও তাঁর 
কথা হেন। তারা িব�াস করিছল েয যীশ ঈ�রর 
েছেল কারণ তাঁর অেলৗিকক কাজগলা 
তাঁর েগৗরব �দশর্ন করিছল। িশষয্রা 
এইটা জানত না, িক� 
তারা যীশের আরও বড় 
অেলৗিকক কাজ স�াদন 

করেত েদখিছল যখন 
তাইন মানুষর মেধয্ 
ঈ�রর েসবা করিছেলন।



যীশর অেলৗিকক কাজ

বাইেবল, ঈ�রর বাকয্ তািক একটা গ�,

পাওয়া যায়

মিথ ৮-৯, মাকর্  ১-২, মাকর্  ৪, 
লূক ৪, লূক ৮, েযাহন ২

“আপনার বাণীর শ� আেলা েদয়।”
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০
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েশষ অইল



বাইেবলর এই গ�টা আমরাের িব�য়কর 
ঈ�র স�েকর্  কইেছ এবং েক তাঁের জানেত চায়।

ঈ�র জােনাইন েয আমরা খারাপ কাজ করিছ, যাের তাইন পাপ কইছইন। 
পােপর সাজা অইেছ মতুৃয্, িক� ঈ�র আপনাের অত ভালাফাইন েয তাইন 

তাঁর একমা� েছেল, যীশের �ুেশা িদয়া মারার লািগ এবং আপনার পাপর সাজা 
েভাগ করার লািগ পাঠাইছলা। এরপের যীশ পুনরিত্থত অইয়া �েগর্ িফিরয়া 
েগছইন! আপিন যিদ যীশর �িত িব�াস রাখইন এবং তাঁনের আপনার পাপর 

�মা করার লািগ কইন, তাইন করবা! তাইন অখন আইয়া আপনার 
মইেধয্ থাকবা এবং আপিন তাঁর লেগ হারাজীবন বাঁিচয়া থাকবা।

আপিন যিদ সতয্ের িব�াস করইন তাইেল ঈ�রর কােছ ওটা কউ�া:
ি�য় যীশ, আিম িব�াস কির েয আপিন ঈ�র, এবং আমার পাপর লািগ 
মরেত একজন মানষু অইিছলা এবং এখন আপিন আবারও বাঁিচয়া আছইন।
দয়া কিরয়া আমার জীবেনা আউ�া এবং আমার পাপ �মা কির েদইন, 
যােত অখনই আিম নয়া জীবন পাই এবং একিদন িচরকাল আপনার লেগ 

থাকম।ু আমাের আপনার আনগুতয্ অইেত এবং আপনার হরত্তার 
লাখান জীবনযাপন করেত আমাের সাহাযয্ করইন। আেমন।

�িতিদন বাইেবল পড়ইন এবং ঈ�রর লেগ মাতইন! েযাহন ৩:১৬


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

