
যীশ সমুে�র
ঝড়েক শা� কেরন

wkï‡`i Rb¨ evB‡ej
wb‡e`b Ki‡Q 



‡jLK: Edward Hughes

wPÎvsKb: Janie Forest
Alastair Paterson

Awf‡hvRb: Ruth Klassen

Abyev`K: Manab Biswas

cÖ‡hvRbvq: wkï‡`i Rb¨ evB‡ej 
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc
¯̂ËvwaKvi: MíwUi Abywjwc ev wcÖ›U e¨envi Kiv hv‡e Z‡e weµq Kiv hv‡ebv| 



যীশ ও তাঁর িশষয্রা একিট
েনৗকায় িছেলন, তখন �চ�
ঝড় উঠল। ঝড়িট গালীল
সমু�েক েযন চাবুেকর মেতা
মারেত লাগল। এইরকম
ঝেড় জাহাজ েভে� ডুেব
যায়।



ঝড় িশষয্েদর ভীত�� করল। েঢউেয়র জল েনৗকার উপর আসেত লাগল ও জেল
ভের েযেত লাগল। িক� যীশ বািলেশ মাথা িদেয় গভীরভােব ঘুমাি�েলন। িতিন ঝেড়র
মেধয্ ঘুমাি�েলন। িশষয্রা যীশেক উঠােলন, “�ভু, �ভু, আমরা মারা পড়লাম।”



যীশ তাঁর িশষয্েদর বেললন, “ওেহ, অ�িব�াসী, ভীত েকন?” যীশ ঝড়েক ও
সমুে�র েঢউেক শা� হওয়ার জনয্ আেদশ িদেলন।



এবং বাতাস শা� হেয়িছল। সমু� শা� ও ি�র হেয়িছল। িশষয্রা অবাক হেয় বলল, 
“ইিন েক, যাঁর কথা বাতাস ও সমু� মানয্ কের!”



িকছু সময় পের, যীশ আর একিদন বয্� িছেলন। এক ফাঁকা জায়গায় পাঁচ
হাজােরর েবিশ েলাক তাঁেক অনুসরণ কেরিছল। ঈ�েরর শি�েত যীশ

েসই পাঁচ হাজার েলাকেক একটা েছাট েছেলর দুপুেরর খাবারা
িদেয় খাইেয়িছেলন। এখন স�য্ােবলা, তাই যীশ সবাইেক

পািঠেয় িদেলন।



এমনিক িতিন িশষয্েদরেকও েছেড় িদেয়িছেলন। যীশ তােদর েনৗকায় উঠেত বলেলন
এবং তাঁর আেগ তােদরেক গালীল সমুে�র অপর পাের েযেত বলেলন।



সবাইেক েছেড় েদওয়ার
পর, যীশ পবর্েতর উপের
�াথর্না করেত েগেলন।
যখন স�য্া হল, তখন
েসখােন িতিন একা।



�েদর উপের িশষয্রা একটা ঝেড়র মেধয্
পড়ল। ঝেড়র জনয্ তারা �েদর ওপাের
েযেত পারিছল না, যিদও তারা �ল
েথেক ঘ�াখােনক দূের িছল।

িশষয্রা জানত না, িক� তারা একটা
িব�য়কর বয্াপােরর
জনয্ িছল!



সকাল িতনেট েথেক চারেটর
মেধয্, উ�ল সমুে�র
েঢউেয়র মােঝ িশষয্রা িকছু
েদেখ ভয় েপল। তারা
িচৎকার করেত লাগল, “এটা
একটা ভূত।”

িক� েসটা যীশ িছেলন, 
তােদর গরু ও �ভু তােদরই
িদেক আসিছেলন। িতিন
জেলর উপর হাঁটিছেলন।



যীশ তােদর বলেলন, “সাহস
কর, এ আিম, ভয় েপ্ও না।” 
িপতর বলেলন, “�ভু, যিদ এ
আপিন হন, তাহেল আপনার
কােছ জেলর উপর িদেয় আসার
জনয্ আমােক আেদশ করুন।”
যীশ বলেলন, “এস, সাহস কের
এস।” িপতর েনৗকা েথেক বার
হেয় জেল পা িদল ও যীশর
িদেক হাঁটেত লাগল।



িক� ঘুর� বাতাস েদেখ
িপতর ভয় েপেয় েগল ও
ডুবেত আর� করল। েস
কাঁদেত লাগল, “�ভু, 
আমােক র�া করুন।”



শী� যীশ হাত বািড়েয় িপতরেক ধরেলন। িতিন বলেলন, 
“ও অ�িব�াসী, েকন সে�হ করেল?” িপতর ও যীশ
যখন েনৗকায় উঠেলন, তখন বাতাস েথেম েগল।



েনৗকার মেধয্ যারা িছল, তারা
একসােথ যীশর উপাসনা করল।
তারা বলল, “সিতয্ আপিন
ঈ�েরর পু�।”
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মিথ ৮; মিথ ১৪; মাকর্ ৪; লুক ৮

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130



mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw —̄ n‡”Q g„Zz̈ , 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw —̄¯̂iƒc wZwb µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯̂‡M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb| 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb: 
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš—vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|   

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16
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