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যীশু বহুত আশ্চাযর্য্ কাম গইেজ্জয্। উগ্গা িবয়ার পতর্ েমজবানত পইল্লয্া আশ্চাযর্য্
কাম েদখাইেয়। উগ্গা সমসয্া েদখা িদল। েমজবানত েবকরলাই পিরমাণ মত 
সরবত েনা আিছল।



যীশুর মা যীশুের এই সমসয্ার কতা জানাইেয়। এয়ার পর মিরয়ম েমজবানর 
কামর মানুষঅলের হুকুম িদেয়েদ ইতারা েযন যীশুর কতা হুেন। 



যীশু কইেয়, “এই খাইল্লয্া জারগুন পািন িদেয়েন 
ভিতর্ গর।” ইতারা কইেয়, “পািন?” হ, যীশু যা 
অনুেরাধ গিজ্জল ইবা হইলেদ পািন। 



এয়ারপর যীশু এককান কামর মাইনষের 
কইেয়, উগ্গা ডর জাররতুন এককানা গির 
তুিল আন। েয মানুষওয়া েমজবানর 
মািলক ইবাের েফায়াদ লইেতা
েদওয়া েহাক। পািন অংেগ অংেগ
সরবত হই েগইেয়। ভালা সরবত 
েবকগুণরতুন ভালা সরবত। 



কামর মানুষউন আশ্চাযর্য্ হই েগইেয়। 
যীশু পািনের সরবত বানাই 
েফলাইেয়। এই রকম আশ্চাযর্য্ কাম 
হুদামাতর্ ঈশব্রই গিরত পাের।



যীশু আরও বহুত রকমর 
আশ্চাযর্য্ কাম গইেজ্জ। েকান 
একসমত সইন্ধয্াকােল যীশু 
আর ইবার অংগীঅল িপতরর
ঘরত েগইেলা। িপতরর অির
জব্রর কারেণ েবশী অসুস্থ 
হইইল।



যীশু অসুস্থ মাইয়াপয়ুা ইবার হাত ছঁুই িদইল। েহেত্ত অংেগ অংেগ ইবা ভালা হই 
েগইেয়। মাইয়াপয়ুা ইবা উিড যীশু আর যীশুর অংগীঅলর েসবা গইত্তয্ লাইেগ্গয্। 



মেনাত হইেয় সইন্ধয্া েবলা 
শহরর েবক মানুষ দরজার 
কােছ আই জেড়া হইেয়। অসুস্থ 
মানুষ আইেষয্। আন্ধয্া, কানত 
েনা হুেন েদ মানুষ, েবাবা, 
েখাঁড়া এনিক ভীেড়র মইেধয্ 
মন্দ আত্মা পাইেয়েদ মানুষও 
যীশুর কােছ আইেষয্। যীশু
িক এত মাইনষের 
সাহাযয্ গিরত পািরেবা?



ঈশব্েরর েপায়া যীশু সাহাযয্ গিরত পাের। যীশু সাহাযয্ গইেত্তা। েযেকান অসুইক্কা 
মানুষ যীশুর কােছ আইেল ভালা হই যাইত। যারা হািডত ন পাইেত্তা লাডর 
উঅের ভর গির চইলেতা ইতারা এহন লাফাইত, হািডত আর দুিরত পাের।



আেরা বহুত রকম মানুষ 
আইেষয্ যারা খারাপ কুষ্ট 
েরাগত আকর্ান্ত হইেয়। 



ইতারা এেক্কবাের পিরষ্কার 
হই েগইেয়। যীশু েবকগুনের 
ভালা গির িদেয়। 



মন্দ আত্মায় পাওয়া মরত েপায়া আর মাইয়ােপায়া যীশুর সামেন 
আই িথয়াইেয়। 
যীশু এই মন্দ 
আত্মাঅলের ধমক 
িদেয়েন বাইর হই 
যাইেতা কইেয়। 
মন্দ আত্মাঅল 
যীশর কথা হুিন 
ভয় পাইেয়। যারা 
সুখী েনা আিছল, 
যারার মইেধয্ শািন্ত 
েনা আিছল তারা 
বকগুেন আনন্দ 
িফির পাইেয়। 



এত মাইনষর ভীড় আিছল েদ ভীড়র িপছনিট চাইরজন মানুষ তারার বন্ধেুর 
যীশুর কােছ আিনবারলাই সাহাযয্ গইেত্তা েচষ্টা গেরর। িকন্তু যীশুর কােছ যাইত 
ন পােরর। এই সময় চাইর বন্ধ ুিক গইিজ্জল?



েয ঘরত যীশু আিছল এই ঘরর ছাদর 
উঅের িবশব্স্ত আর ভালা চাইর বন্ধ ু
অসুইক্কা মানুষের লই ছাদর এককান 
অংশ খিুল দিড় িদেয়েন নীেচ নামাই 
িদেয়। এখন মানুষইবা যীশুর কােছ 

েপৗছঁাইত পাইরেগ। 



যীশু ঐ চাইর বন্ধরু িবশব্াস
এই িদন েদইেক্ক। যীশু 
অসুইক্কা মানুষইবাের 
কইেয় “েতায়ার পাপ মাফ 
গরা হইেয়।” তুই েতায়ার 
িবছানাপতর্ তুিল লই হািড 
েবড়াও। মানুষইবা ভাল 
আর শক্ত  হই উিড 
িথয়াইেয়। যীশু তাের 
ভালা গইেজ্জ। 



অল্প িকছুিদন বােদ, যীশু অংগীঅলের 
লই এককান েনৗকাত উিড বইেসয্। 
েহেত্ত সাগরত ভীষণ ঝড় উইেট্ট। এই 
সমত যীশু ঘমু যাইেতা আিছল।

অংগীঅল ডরাইেয়েন যীশুের 
ডািক তুইেল্লয্। ইতারা কাঁিদ কাঁিদ
কইেতা লাইেগ্গয্ “পর্ভু আরাের 

বাঁচান, আরােতা মির
যাইেতা লাইিগ্গ।”



যীশু সাগরর েঢউগুনের হুকুম িদ কইেয়, “শান্ত হ!” েহেত্ত সাগর শান্ত হই 
েগইেয়। যীশুর অংগীঅল কােন কােন কইেতা অলাইেগ্গয্ “ইবা িক রকম মানুষ 
এনিক বাতাস আর পািন ইবার কথা শুেন।” যীশুের ঈশব্রর েপায়া বিল 
ইতারা িবশব্াস গইেজ্জয্। কারণ যীশুর আশ্চাযর্ কাম ঈশব্েরর 
মিহমা পর্কাশ গইেজ্জয্। 



যীশুর আশ্চাযর্য্ কাম

ঈশব্রর বাইকয্ পিবতর্ বাইেবেলর তুন গল্পওয়া লওয়া অইেয়

গল্প ইবার মইেদয্ আেছ েদ

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

“েতাঁয়ার বাইকয্ই আঁর জীবনর আেলার েকবার (দরজা).” গীতসংিহতা 
১১৯:১৩০ পদ



েশষ



This Bible story tells us about our wonderful God who 
made us and who wants us to know Him.

God knows we have done bad things, which He calls sin.  
The punishment for sin is death, but God loves us so 

much He sent His Son, Jesus, to die on a Cross and be 
punished for our sins.  Then Jesus came back to life and 
went home to Heaven!   If you believe in Jesus and ask 
Him to forgive your sins, He will do it!  He will come and 

live in you now, and you will live with Him forever. 
If you want to turn from your sins, say this to God:

Dear God, I believe that Jesus died for me and 
now lives again.  Please come into my life and 

forgive my sins, so that I can have new life now, 
and one day go to be with You forever.  Help me 

to live for You as Your child.  Amen.
Read the Bible and talk with God every day!  John 3:16
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