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যীশ অেনক অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন। যীশর অেলৗিকক কােজর �ারা এ �কাশ
হয় েয, যীশ ঈ�েরর পু� িছেলন। �থম অেলৗিকক ঘটনা ঘেট এক িবেয় বািড়র
েভােজেত। েসখােন এক সমসয্া েদখা িদল। সকেলর জনয্ পযর্া� �া�ারস িছল না।



যীশর মা মিরয়ম, যীশেক এই সমসয্ার কথা বলল। তারপর চাকরেদর বলল যীশ যা
আেদশ কের, তাই কর।



যীশ বলেলন, “এই পা�গিল জল িদেয় ভর।” তারা
েবাধহয় িজ�াসা কেরিছল, “জল?” হয্াঁ, যীশ জল
ভরেত বেলিছেলন।



যীশ তখন এক চাকরেক বলেলন, 
একটা বেড়া পা� েথেক �া�ারস
িনেয় িববাহ েভােজর মািলকেক
দাও। জল �া�ারেস পিরণত হল।
ভােলা �া�ারস! সবেচেয় ভােলা
�া�ারস।



চাকররা অবাক। যীশ জলেক �া�ারেস
পিরণত করেলন। একমা� ঈ�রই এই
অেলৗিকক কাজ করেত পােরন।



যীশ আর একিট অেলৗিকক কাজ
করেলন। এক সে�য্েবলায় িতিন
আর তার িশষয্রা িপতেরর বািড়েত
িগেয়িছেলন। িপতেরর �াশিড়র �র
হওয়ােত খুব অসু� িছল।



যীশ েসই অসু� মিহলার হাত �শর্ করেলন। িকছু�েণর মেধয্ িতিন আবার সু�
হেলন। যীশ ও তাঁর িশষয্েদর েসবা করার জনয্ িতিন উেঠ বসেলন।



মেন হি�ল েয, শহেরর
সম� েলাক তােদর
দরজার সামেন জেড়া
হেয়েছ। অেনক অসু�
মানুষ এেসিছল - অ�, 
েবাবা, কালা, লয্াঙড়া
এেসিছল। এমিনক ভূত��
েলােকরাও তােদর মেধয্
থাকত। সবাইেক িক িতিন
সাহাযয্ করেতন?



ঈ�েরর পু� যীশ সাহাযয্ করেত পােরন। যীশ সাহাযয্ কেরেছন। যতজন তাঁর কােছ
আসত, িতিন সবাইেক সু� করেতন। েয সম� েলােকরা সারা জীবন লািঠর উপর ভর
িদেয় চেলিছল, তারা এখন হাঁটেত, লাফােত পারেছ।



এছাড়া কু�েরােগ
কুৎিসত বয্ি�রাও
এেসিছল।



যীশ সু� করােত, 
তারা স�ূণর্ সু�
হেয়িছল।



ভূত�� মিহলা ও
পুরুেষরা যীশর সামেন
দাঁিড়েয়িছল। িতিন
ভূতেদর আেদশ
কেরিছেলন, েযন তােদর
েছেড় যায়। ভূতরা যখন
তাঁর কথা মানয্ কেরিছল, 
তখন ভীত, অখুিশ
মানুেষরা শা� ও আনে�
পিরণত হেয়িছল।



চারজন মানুষ জনতার েপছন িদেয় তােদর ব�ুেক যীশর কােছ আনার সাহাযয্
করিছল। িক� তারা আসেত পারিছল না, তারা কী করেব?



অসু� মানুষিটেক তারা ছােদর উপের
িনেয় েগল। চার ব�ুরা ছাদটা খুেল
তােক িনেচ নািমেয় িদল। েস এখন
যীশর খুব কােছ।



যীশ েসই চার ব�ুর িব�াস
েদখেলন। িতিন অসু� েলাকিটেক
বলেলন, “েতামার পাপ �মা
করা হল। েতামার িবছানা নাও, 
আর েহঁেট েবড়াও।” েলাকিট
ভােলা ও শ� হেয় দাঁিড়েয়
উঠল। যীশ তােক সু�
কেরিছেলন।



এর িকছু�ণ পর যীশ তাঁর িশষয্েদর িনেয়
েনৗকায় চড়েলন। সমুে� এক ভয়�র ঝড়
উঠল। যীশ ঘুমাি�েলন। ভীত িশষয্রা
তাঁেক উঠােলন, তারা কাঁদেত কাঁদেত

বলল, “�ভু আমােদর বাঁচান,
আমরা মারা যাব।”



যীশ েঢউেক আেদশ িদেলন, “শা� হও।” �িণেকর মেধয্ সমু� শা� হেয় েগল।
িশষয্রা িফসিফস কের বলেত লাগল, “ইিন েকমন মানুষ। ঝড় ও সমু�ও এঁনার কথা
মােন।” তারা িব�াস কেরিছল েয, যীশ ঈ�েরর স�ান, কারণ
তাঁর অেলৗিকক কাজ তাঁর েগৗরব
�কাশ কের। িশষয্রা জানত না েয, 
তারা এর েথেক আরও
বেড়া অেলৗিকক কাজ
েদখেত চেলেছ, যখন
িতিন মানুেষর মেধয্
ঈ�রেক েসবা করেবন।



যীশর অেলৗিকক কাজ

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

মিথ ৮-৯; মাকর্ ১-২; লুক ৮; েযাহন ২

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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