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ن کھ معجزل نشونلی بی. عیسی معجزل فره انجام داسی
شی اه اولین معجزی. نشونھ ماتی عیسی واقعا ُکر خداعھ

شراو وه . مشکلی ھتھ وجود. نوم جشن عروسی کت
.کافی ارا ُکل نوعیاندازه 



مریم دا عیسی، مشکل وتھ بی، بعد وه خدمتکارل
.وتی اوه کھ عیسی دستور داسی انجام دن



.ای کوزه لھ پر آو کھ: عیسی وت
اونیش وه تعجب پرسیو آو؟ اه آو
.ھر اه چیھ بیھ کھ عیسی مگستی



کار بعد عیسی وتیھ خدمت
کھ اه ای قولمھ کانگھ 
ھیزده و بیل تا مسئول

آو الو .جشن بچشتی
!  شراوبیسھ 
!خوشراو 



. خدمتکارل تعجبھ مکردی
.  وعیسی آو کردوتیھ شرا
فقط خدا متونستی ھونھ

.معجزلی انجام بھ



عیسی معجزلی تر ھم انجام 
یھ روژ ایواره، او اگرد . داسی

دا. شاگردلی چیھ مال پطروس
تو میرده پیتر فره مریض بی و

. داشتی



وه یگل خوعا . عیسی دس ژن مریض لمس کردی
.او اه حضور عیسی وشاگردلی ھیز گرت. بی



ھر مری ُکل شھر اه 
ایمل . ایواره جمع بون

مریض کور، کر، الل
حتی . و معلول ھتون

ایملی کھ شیطو اه 
زنیھ مکردی نومو 

دور عیسی او 
یعنی او . گرتو

کمک ُکل متونی 
؟بھیونھ 



ک عیسی کم. عیسی، ُکر خدا، متونستی کمک کھ
آیملی . ونُکل کسلی کھ ھتونھ تھ عیسی شفا گرت. کرد

ی کھ ُکل زندگیو وه عصا گذرونو، الو متونستو ر
.بکن، بدعن و بپرن



ن یکلی تر ھتو
کھ جزام زشتا 

.کردونی



یش وقتیکھ عیسی اون
شفا داتی، اونیش 

.سالمو پاکا بین



ک ژنل و پیالی کھ اه طریق شیطو اذیت بون اه ت
. عیسی اه ھوسیان

وه شیطو وتی او 
وه . اون ولکھکھ 

شییطو  اطالع 
زلھ او چی مردم 

ناراضی اروم و 
.بینشادا 



ن اه پشت جمعیت چوار پیا مگستو کمک دوس وژو ب
ھ چ. اما نتونستو نزیک بونی. ارا رسین وه عیسی
متونست انجام دن؟



چوار دوس وفاداره ھر ای طوره کھ 
اونھ مورده سر پشتھ بو مریضھ 

جیاعا کرد و اونیشو سقفو 
الو او نزیک . ھوارآورده 

عیسی ار 
.بی



عیسی ایمان اه چوار 
ه دوسھ دیتی و وتی ا

گناھلت : مریضھ
جل جات . بخشیان

. ھیزده و ری بکھ
پیاعھ خیلی خو و 

قوی ار جا وژ 
عیسی . ھوسیا

.داویشفا 



وفان ط. بیکمی بعد، عیسی اگرد مریدلی اه نوم قایق 
عیسی اه . کلنگی دریا شیوونی

زلھ زر شاگردلی . بیخاو 
اونھ . او رو کرده خور

پروردگارا ایمھ : قارونو
ھالک ایمھ . نجات بھ

.بیمھ



ا درجا دری. تکو نیرن: عیسی دستور داتی ار موجل
.بییھ چطور آیمیکھ؟ شاگردلی وت وتو . اروم بی

ھ اون معتقد بی ک. وا و دریا اطاعتونھ اوعھ مکردحتی 
عیسی ُکر خداعھ چون معجزل 

. جالل او نیشونھ مھاو 
یھ اونھ شاگردل 

، اما اون نمزونست
کھ عیسی معجزل وقتی بی قرار 

. تری انجامھ مھ بوننیکلنگ 
او اه نوم مردم چون 

.خداعھ مکردیخدمتر 



عیسیمعجزل 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

، 4، مرقس 2، 1، مرقس 89متی 
2، یوحنا 8، لوقا 4لوقا 

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
و آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ اعجیب موشی گی ایمھ 

.بشناسیم

خدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا . معصیتھاسمون 

ل ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی مسیح ک
.  یکردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات ب
لی بعد اوه عیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا ما

سی تا اگر اوت باور داشتوی و اژینی بپر! بھشتیعنی 
!مکیگنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 



باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای اگر 
:خدالھ بوشھ جملھ 

نھ وبیمھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز
.یمکآیمی تا جلو گنال مھ بگری ، و تو دواره زندگی 

ا و گنال مھ بوخش تبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا 
رد بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگ

ورت کھ تا اع تو فرمون بورم و جور ککمکم .تو بوئم
.آمین. ارا تو زندگی بکم

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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