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येशूले धेरै चमत्कारह� गनुर्भयो। येशू वास्तवमा परमे�रको पु� 
�नु�न्छ भनी दखेाउनका लािग चमत्कारह� िचन्हह� िथए। पिहलो 
चमत्कार िववाह भोज मा भयो। एउटा समस्या आयो । सबैका लािग 
पयार्� वाइन िथएन।



येशूक� आमा म�रयमले उहाँलाई समस्याको बारेमा बताउनुभयो, 
त्यसपिछ सेवकह�लाई येशूले आज्ञा गनुर्भए अनुसार गनर् भ�ुभयो।



येशूले भ�ुभयो, “यी भाँडाह� पानीले भनुर्होस्। 
"पानी?" उनीह�ले सोधेका �न सक्छन्। हो, पानी 
येशूले मागेको िथयो।



त्यसपिछ येशूले एउटा
नोकरलाई एउटा ठूलो 
भाँडोबाट िलन र भोजको 
िजम्मा िलने मािनसलाई 
चा� भ�ुभयो। पानी अब 
रक्सी िथयो! रा�ो रक्सी! 
सबै भन्दा रा�ो रक्सी!



नोकरह� छ� परे। येशूले पानीलाई 
दाखम�मा प�रणत गनुर्भएको
िथयो। भगवानले मा� यस्तो
चमत्कार गनर् स�ु�न्छ।



येशूले अन्य चमत्कारह� 
गनुर्भयो। एक साँझ, 
उहाँ र उहाँका चेलाह� 
प�ुसको घरमा 
जानुभयो। प�ुसक� सासु 
ज्वरोले धेरै िबरामी 
�नु�न्थ्यो।



येशूले िबरामी �ीको हात छुनुभयो। एकैिछनमा उनी फे�र िनको 
भइन् । ितनी यशूे र चेलाह�को सेवा गनर् उ�ठन्।



त्यो साँझ सारा सहर 
ढोकामा भेला भएको 
जस्तो दिेखन्थ्यो। 
िबरामीह� आए -
अन्धा, बिहरा, गंूगा, 
अपंग। ितनीह�मा
ब�े भूतह� भएका
मािनसह� पिन 
येशूकहाँ भीड लागे। 
के उसले धेरैलाई
म�त गनर् सक्छ?



परमे�रको पु� येशूले म�त गनर् स�ु�न्थ्यो। येशूले म�त गनुर्भयो। 
उहाँकहाँ आएका सबै िनको भए। बैसाखीमा जीवन िबताएका 
मािनसह� अिहले िहड्न, दौडन र उ�न सक्छन्।



अ�ह� आए, जो कु�रोगले 
कु�प बनाइएका िथए।



येशूले ितनीह�लाई िनको 
पानुर्भएपिछ ितनीह� 
िनको र शु� भए।



द�ुात्माह�ले सताएका पु�ष र �ीह� येशूको सामु उिभए। उहाँले 
�ेतह�लाई ितनीह�लाई छोड्न आज्ञा �दनुभयो। भतूह�ले 
आज्ञा पालन गरेपिछ, 
भयभीत, दखुी 
मािनसह� शान्त 
र आनिन्दत भए।



भीडको पछािड, चारजना मािनसह�ले आफ्नो साथीलाई येशूलाई 
म�त गनर् खोजे। तर निजक पु� सकेनन् । ितनीह�ले के गनर् सक्थे?



िबरामी मािनसलाई घरको छतमा 
बोकेर चार वफादार साथीह�ले 
छत तानेर तल झारे। अब ऊ 
येशूको निजक िथयो।



येशूले द�ुेभयो �क 
चार साथीह�ले 
िव�ास गरेका िथए। 
उहाँले िबरामी 
मािनसलाई भ�ुभयो, 
"ित�ो पापह� क्षमा 
भएका छन्। आफ्नो
ओ�ान उठाएर 
�हडँ।" मािनस उ�ो, 
रा�ो र बिलयो। 
येशूले उसलाई िनको 
पानुर्भएको िथयो।



केही समयपिछ, येशू चेलाह�सँग 
डुङ्गामा �नु�न्थ्यो। एउटा डरलाग्दो 
आँधीले समुन्�लाई मन्थन गय�। येशू 
सु�ु भएको िथयो। डराएको
चेलाह�ले उहाँलाई 
जगाए। "�भु, हामीलाई 
बचाउनुहोस,्" ितनीह� 
कराए। "हामी न�!"



"शान्त हो," येशूले छालह�लाई आज्ञा �दनुभयो। तु�न्तै समु� शान्त 
भयो। "यो कस्तो मान्छे हो?" उहाँका चेलाह� कानाफूसी गरे। हावा 
र समु�ले पिन उहाँको आज्ञा पालन गछर्। ितनीह�ले िव�ास गरे �क 
येशू परमे�रको पु� �नु�न्छ �कनभने उहाँका 
चमत्कारह�ले उहाँको मिहमा दखेाएको 
िथयो। चेलाह�लाई यो 
थाहा िथएन, तर 
ितनीह�ले येशूले 
मािनसह�माझ 

परमे�रको सेवा गदार् अझ 
ठूलो चमत्कारह� गरेको 
द�े गइरहकेा िथए।



येशूका चमत्कारह�

परमे�रको वचन, बाइबलबाट एउटा कथा,

मा पाइन्छ

म�ी ८-९, मकूर् स १-२, मकूर् स ४, 
लुका ४, लुका ८, यूह�ा २

"तपा�को वचनको �वेश�ारले �काश �दन्छ।." 
भजनसं�ह 119:130



समा�



यो बाइबल कथाले हामीलाई हा�ो अद्भुत परम�ेरको बारेमा
बताउँछ जसले हामीलाई बनाउनुभयो र उहाँलाई तपा�ले िच� चाहनु�न्छ।

हामीले नरा�ो काम गरेका छ� भनेर परमे�रलाई थाहा छ, जसलाई उहाँले पाप 
भ�ु�न्छ। पापको सजाय मृत्यु हो, तर परमे�रले तपा�लाई यित धेरै माया गनुर्�न्छ 

�क उहाँले आफ्नो एकमा� पु�, येशूलाई �ुसमा मनर् र तपा�को पापको सजाय 
पाउन पठाउनुभयो। त्यसपिछ येश ूफे�र जीिवत �नुभयो र स्वगर्मा घर जानुभयो! 
य�द तपा�ले येशूमा िव�ास गनुर्भयो र उहाँलाई आफ्ना पापह� क्षमा ग�र�दनु 

भयो भने, उहाँले यो गनुर्�नेछ! उहाँ आउनु�नेछ र अिहले तपा�मा 
ब�ु�नेछ, र तपा� उहाँसँग सध�भ�र बाँच्नु�नेछ।

य�द तपाइँ यो सत्य हो भ�े िव�ास गनुर्�न्छ भने, भगवानलाई यो भन:
ि�य येशू, म िव�ास गछुर् �क तपा� परमे�र �नु�न्छ, र मेरो पापह�को लािग मन� 

मािनस ब�ुभयो, र अब तपा� फे�र जीिवत �नु�न्छ। कृपया मेरो जीवनमा 
आउनुहोस् र मेरो पापह� क्षमा गनुर्होस्, ता�क म अब नयाँ जीवन पाउन सकँू, र 
एक �दन सध�भ�र तपा�सँग �न जानुहोस्। मलाई तपा�को आज्ञा पालन गनर् र 

तपा�को ब�ाको �पमा तपा�को लािग बाँच्न म�त गनुर्होस्। आमेन।

बाइबल पढ्नुहोस् र हरेक �दन परमे�रसँग कुरा गनुर्होस्! यूह�ा ३:१६


	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

