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عیسی معجرات 
.  ددیگری نیز انجام دا

غروب یک روز او 
ۀ و شاگردانش بھ خان

مادر. پطرس رفتند
زن پطرس سخت 

بیمار بود و تب 
.زیادی داشت

از سپس عیسی از یکی
خادمین خواست تا از 

ھا داخل یکی از خمره
یک جام بریزد و برای

ا او رئیس مجلس ببرد ت
آب اکنون. آن را بچشد

تبدیل بھ شراب
شرابی ! شده بود

!مرغوب
بھترین
!شراب

مریم مادر عیسی در مورد این مشکل با عیسی 
ھ صحبت کرد و سپس بھ خادمین آنجا گفت کھ ب

.گوید گوش کنندھرچھ عیسی بھ آنھا می

در ھمان لحظھ آن زن شفا . عیسی دست او را لمس کرد
او بلند شد و شروع بھ خدمت عیسی و شاگردانش. یافت
.نمود

ی عیس. آن خادم تعجب کرده بود
آب را بھ شراب تبدیل کرده 

توانستفقط خدا می. بود
.ای بکندچنین معجزه

ھا را از آب این خمره": عیسی بھ آنھا گفت
ب؟ بلھ، شاید آنھا سؤال کرده باشند، آ. پُر کنید

.آب چیزی بود عیسی درخواست کرده بود
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زنیمردان و زنانی کھ دچار دیوزدگی شده بودند
.نزد عیسی آمدند
عیسی بھ دیوھا
دستور داد کھ آنھا
.را ترک کنند
دیوھا از عیسی
اطاعت کردند،
مردم ترسان و
غمگین تبدیل بھ
مردمی شاد و
.آرام شدند

عدۀ دیگری ھم نزد 
عیسی آمدند، کسانی

کھ جذام آنھا را خیلی 
 .زشت کرده بود

آمد کھ تمام بھ نظر می
مردم آن روز غروب 
جلوی در آن خانھ جمع 

مریضان، . شده بودند
ل کوران، کران، افراد ال

و لنگان و حتی مردمی 
کھ دیو داشتند در میان
آن انبوه جماعت
خود را بھ عیسی

آیا او . رساندند
توانست اینمی

ھمھ را شفا دھد؟

کردند یکی از در پشت جماعت چھار دوست سعی می
نھا اما آ. دوستشان را کمک کنند و او را نزد عیسی بیاورند

ادی چرا کھ جمعیت زی. نتوانستند بھ عیسی نزدیک شوند
توانستند بکنند؟آنھا چھ می.جلوی آنھا را بستھ بودند

ا وقتی عیسی آنھا ر
ا شفا داد دوباره زیب

.و سالم شدند

ھ ھمھ عیسی ب. توانست ھمھ را کمک کندعیسی پسر خدا می
. فتندتمام آن کسانی کھ نزد عیسی آمدند شفا گر. کمک کرد

مردمی کھ تمام عمر خود را با عصا راه رفتھ بودند حاال 
.می توانستند بدوند و جست و خیز کنند
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معجزات عیسی

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

2-1ھای ؛ انجیل مرقس فصل9-8ھای انجیل متی فصل
2و انجیل یوحنا فصل 4؛ انجیل لوقا  فصل 4و 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور

بعد از آن عیسی و شاگردانش سوار 
طوفان شدیدی در دریا . قایق شدند
.  عیسی خوابیده بود. برخاست

شاگردان عیسی کھ ترسیده 
. بودند او را بیدار کردند

ما ": زدندآنھا فریاد می
را نجات بده، داریم غرق 

".شویممی

ھ آنھا آن مرد فلج را بھ پشت بام خان
بردند، آن چھار دوست باوفا سقف 

را سوراخ کردند و دوستشان 
را از آنجا بھ پایین نزد 

.عیسی فرستادند
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پایان

رام ساکت و آ": برخاست و بھ طوفان دستور دادعیسی 
تند گفشاگردان بھ خود می. بالفاصلھ دریا آرام شد".شو

کھ این چگونھ مردی است؟ حتی طوفان و دریا
آنھا ایمان. کنندھم از او اطاعت می

داشتند کھ عیسی پسر خداست
زیرا معجزات او جالل

.دادخدا را نشان می
دانستند ولیشاگردان نمی

در طول مدتی کھ عیسی خدا را در
کرد آنھابین مردم خدمت می

رفتند تا معجزات بیشتریمی
.را از عیسی ببینند

ن وقتی عیسی ایما
آن چھار دوست را 

ج دید، بھ آن مرد فل
و گناھان ت"گفت، 

. بخشیده شده است
ود برخیز، تُشک خ

را بردار و بھ خانھ
آن مرد ".برو

برخاست سالم و 
عیسی او را . قوی

.شفا داده بود
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کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب 2122
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