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येषूले धेरै आष्चयर्कमर् गनुर्भयो। आष्चयर्कमर्ले येषू साँच्चै
परमेष्वरको पुत्र हो भनी देखाउँथ्यो। प�हलो आष्चयर्कमर्
चा�हँ काना षहरको �ववाह भोजमा भएको �थयो। एउटा
समस्या उत्पन्न भयो, त्यहाँ प्रषस्त दाखमद्य �थएन।्
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जब येषूले �तनको हात छोए तब त्यसै घड़ी �तनी फे�र
�नको भइहा�लन।् �तनी उ�ठन ् अ�न येषू र उहाँका
चेलाहरूको सेवा ग�रन।्

दासहरू च�कत भए। येषूले
पानीलाई दाखमद्यमा
प�रणत गनुर्भयो।
परमेष्वरले मात्र यस्तो
आष्चयर्कमर् गनुर्हुन्छ।

‘‘घ्याम्पाहरूमा पानी हाल’’ भनी
येषूले भन्नुभयो। ‘‘पानी?’’ �तनीहरूले
सोध्नथाले। हो! येषूले पानीको
�वशयमा भन्नुभयो।

येषूले अरू आष्चयर्कमर्हरू प�न
गनुर्भयो। एक साँझ, उहाँ अ�न
उहाँका चेलाहरू पत्रसुको घरमा
गए। पत्रसुको सासू ज्वरोले पूरा
�बमार� भएका �थइन।्

त्यसप�छ येषूले एक
दासलाई एउटा ठूलो
घ्याम्पा ल्याएर त्यस
मा�नसलाई चा� भनी
भन्नुभयो। त्यो पानी
दाखमद्यमा प�रणत
भए। असल
दाखमद्य! 
खबुै असल
दाखमद्य!

येषूको आमा म�रयमले �तनलाई यो समस्याको �वशयमा
बताए अ�न दासहरूलाई येषूले जे आ�ा गछर् त्यह� गर भनी
भने।
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भीड़को प�छ चार मा�नसहरूले �तनीहरूको �मत्रलाई येषूको
अ�घ ल्याउन को�षश ग�ररहेका �थए। तर �तनीहरू नजीक
आउन सकेका �थएन।् �तनीहरूले के गनर्सके?

�तनीहरू राम्रो
अ�न षुद्ध भए
जब येषूले
�तनीहरूलाई �नको
पानुर्भयो।

येषू परमेष्वरको पुत्रले सहायता गनर्सक्छ। येषूले सहायता
गछर्। जो प�न उहाँकहाँ आए �तनीहरू �नको भए। मा�नसहरू
जो �हँड़नै सकेका �थएनन ् �तनीहरू �हँड़,े दौड़े अ�न उफ्रन
सके।

पुरूश अ�न स्त्री भूत आत्माले
समस्यामा परेका
�थए �तनीहरू
प�न येषूको अ�घ
आए। उहाँले ती
भूतहरूलाई
�तनीहरूबाट
�नस्कने आ�ा
�दनुभयो।
जसर� दशु्ट
आत्माको आ�ा
मानेर भयभीत, 
अखषुी मा�नस
षान्त अ�न
आनिन्दत भए।

अरूहरू आए
जोहरू कोरले
नराम्रो भएको
�थयो।

यसमा थाह गनर्
सक्छ� �क सबै
षहरहरू त्यस साँझ
�तनीहरूको ढोका
अ�घ जम्मा भएको
�थयो। अन्धो, 
ब�हरो, गुगंो अ�न
लंगड़ोहरू उहाँकहाँ
आए। �तनीहरूमा
भूत लागेको
मा�नसहरू प�न
येषूकहाँ आएका
�थए। के उहाँले
धेरैलाई सहायता
गनर् सके? 
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‘‘िस्थर रह�’’ भनी येषूले आधँीलाई आ�ा �दनुभयो। त्यह�
घड़ी त्यो आधँी षान्त भए। ‘‘कस्तो प्रकारको मा�नस हो? 
आधँी र बेह�्रले प�न �तनको आ�ा मान्थे भनी येषूका
चेलाहरूले भन्नलागे। �तनीहरूले येषू परमेष्वरका
पुत्र हुनुहुन्छ भनी �वष्वास गरे
�कन�क उहाँको आष्चयर्कमर्ले
उहाँको म�हमा देखे।
चेलाहरूले यो थाह
गनर्सकेका

�थएनन ् तर �तनीहरूले
येषूलाई मा�नसहरूको सेवा
पुयार्इरहेको अ�न आष्चयर्कमर्
ग�ररहेको देखे।

येषूले ती चार �मत्रहरूकोमा
�वष्वास देखे। उहाँले ती
�बमार� मा�नसलाई
भन्नुभयो, ‘‘�तम्रो
पाप �मा भएको
छ। �तम्रो ओछ्यान
उठाऊ र जाऊ।’’ 
ती मा�नस असल
अ�न ब�लयो भई
उठे। येषूले �तनलाई
�नको बनाउनुभयो।

येषूको आष्चयर्कमर्
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केह� �ण प�छ येषू
चेलाहरूसंग जहाजमा �थए।
एउटा डरलाग्दो आधँी-बेह्र�
समुद्रमा आए त्य�तबेला येषू

सु�तरहनुभएको �थयो।
डराइरहेका चेलाहरूले
येषूलाई उठाए, ‘‘येषू
हामीलाई बचाउनुहोस,्

हामी मनर् लागेका छ�।’’

ती �बमार� मा�नसलाई
ती चार �मत्रहरूले घरको
धुर�बाट तल येषूकहाँ
झारे। अब �तनीहरू येषूको

नजीक आए।
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
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clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 
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