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येषूले धेरै आ चयकम गनुभयो। आ चयकमले येषू साँ ै
परमे रको पु हो भनी देखाउँ ो। पिहलो आ चयकम चािहँ
काना षहरको िववाह भोजमा भएको िथयो। एउटा सम ा उ
भयो, हाँ ष दाखम िथएन्।



येषूको आमा म रयमले ितनलाई यो सम ाको िवशयमा बताए
अिन दासह लाई येषूले जे आ ा गछ ही गर भनी भने।



‘‘ ा ाह मा पानी हाल’’ भनी
येषूले भ ुभयो। ‘‘पानी?’’ ितनीह ले
सो थाले। हो! येषूले पानीको
िवशयमा भ ुभयो।



सपिछ येषूले एक
दासलाई एउटा ठूलो
ा ा ाएर स

मािनसलाई चा भनी
भ ुभयो। ो पानी
दाखम मा प रणत भए।
असल
दाखम ! 
खुबै असल
दाखम !



दासह चिकत भए। येषूले
पानीलाई दाखम मा प रणत
गनुभयो। परमे रले मा
य ो आ चयकम गनु छ।



येषूले अ आ चयकमह पिन
गनुभयो। एक साँझ, उहाँ अिन
उहाँका चेलाह प ुसको घरमा
गए। प ुसको सासू रोले पूरा
िबमारी भएका िथइन्।



जब येषूले ितनको हात छोए तब सै घड़ी ितनी फे र िनको
भइहािलन्। ितनी उिठन् अिन येषू र उहाँका चेलाह को सेवा
ग रन्।



यसमा थाह गन
स छौं िक सबै
षहरह स साँझ
ितनीह को ढोका
अिघ ज ा भएको
िथयो। अ ो, बिहरो, 
गुंगो अिन
लंगड़ोह उहाँकहाँ
आए। ितनीह मा
भूत लागेको
मािनसह पिन
येषूकहाँ आएका
िथए। के उहाँले
धेरैलाई सहायता गन
सके? 



येषू परमे रको पु ले सहायता गनस छ। येषूले सहायता गछ।
जो पिन उहाँकहाँ आए ितनीह िनको भए। मािनसह जो
िहँड़नै सकेका िथएनन् ितनीह िहँड़े, दौड़े अिन उ न सके।



अ ह आए
जोह कोरले
नरा ो भएको
िथयो।



ितनीह रा ो अिन
षु भए जब येषूले
ितनीह लाई िनको
पानुभयो।



पु श अिन ी भूत आ ाले
सम ामा परेका
िथए ितनीह
पिन येषूको अिघ
आए। उहाँले ती
भूतह लाई
ितनीह बाट
िन ने आ ा
िदनुभयो।
जसरी दु
आ ाको आ ा
मानेर भयभीत, 
अखुषी मािनस
षा अिन
आन त भए।



भीड़को पिछ चार मािनसह ले ितनीह को िम लाई येषूको
अिघ ाउन कोिषश ग ररहेका िथए। तर ितनीह नजीक आउन
सकेका िथएन्। ितनीह ले के गनसके?



ती िबमारी मािनसलाई
ती चार िम ह ले घरको
धुरीबाट तल येषूकहाँ झारे।
अब ितनीह येषूको

नजीक आए।



येषूले ती चार िम ह कोमा
िव ास देखे। उहाँले ती
िबमारी मािनसलाई
भ ुभयो, ‘‘ित ो
पाप मा भएको
छ। ित ो ओ ान
उठाऊ र जाऊ।’’ 
ती मािनस असल
अिन बिलयो भई
उठे। येषूले ितनलाई
िनको बनाउनुभयो।



केही ण पिछ येषू
चेलाह संग जहाजमा िथए।
एउटा डरला ो आँधी-बे ी
समु मा आए ितबेला येषू

सुितरहनुभएको िथयो।
डराइरहेका चेलाह ले

येषूलाई उठाए, ‘‘येषू हामीलाई
बचाउनुहोस्, 

हामी मन लागेका छौ।ं’’



‘‘ थर रहौ’ं’ भनी येषूले आँधीलाई आ ा िदनुभयो। ही घड़ी ो
आँधी षा भए। ‘‘क ो कारको मािनस हो? आँधी र बेहीर्ले
पिन ितनको आ ा मा े भनी येषूका चेलाह ले भ लागे।
ितनीह ले येषू परमे रका
पु नु छ भनी िव ास गरे
िकनिक उहाँको आ चयकमले
उहाँको मिहमा देखे।
चेलाह ले यो थाह
गनसकेका

िथएनन् तर ितनीह ले
येषूलाई मािनसह को सेवा
पुयाइरहेको अिन आ चयकम
ग ररहेको देखे।
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