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İsa çoxlu möcüzələr etdi.  Möcüzələr İsanın həqiqətən
Allahın Oğlu olduğunu göstərən əlamətlər idi. 
İlk möcüzə toy mərasimində baş verdi. Problem 
yarandı. Hər kəs üçün kifayət qədər şərab yox idi.
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İsa xəstə qadının əlinə toxundu.  Bir anda
yenidən yaxşılaşdı.  O, İsaya və şagirdlərinə
xidmət etmək üçün ayağa qalxdı.

Xidmətçilər heyrətə gəldilər.  
İsa suyu şəraba çevirmişdi.  
Belə möcüzələri ancaq
Allah edə bilərdi.

“Bu qabları su ilə doldurun” dedi
İsa.  “Su?” soruşmuş ola bilərlər.  
Bəli, İsanın istədiyi su idi.

İsa başqa möcüzələr göstərdi.  
Bir axşam O, şagirdləri ilə Peterin
evinə getdi.  Peterin qayınanası
qızdırması ilə çox xəstə idi.

Sonra İsa nökərinə
dedi ki, bir böyük
qazandan götürüb
onu bayrama məsul
şəxs dadsın.  
Su indi şərab idi!  
Yaxşı şərab!  
Ən yaxşı şərab!

İsanın anası Məryəm problemi Ona danışdı, 
sonra nökərlərə dedi ki, İsa nə əmr edirsə, 
onu yerinə yetirsinlər.
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Camaatın arxasında dörd kişi dostlarına İsaya
kömək etməyə çalışdılar.  Ancaq yaxınlaşa
bilmədilər. Onlar nə edə bilərdilər?

İsa onları sağaltdıqca
onlar bütöv və
təmiz oldular.

Allahın Oğlu İsa kömək edə bilərdi.  İsa kömək etdi. 
Onun yanına gələnlərin hamısı sağaldı.  Həyatı
qoltuqağağlarında sürükləyən insanlar indi yeriyə, 
qaça və atlaya bilirdilər.

Cinlərdən əziyyət çəkən kişilər və qadınlar İsanın
qarşısında
dayandılar.  
O, cinlərə onları
tərk etməyi əmr
etdi.  Cinlər
itaət etdikcə
qorxulu, bədbəxt
insanlar
sakitləşdi
və şən oldu.

Cüzamdan çirkinləşən
başqaları da gəldi.

Deyəsən, bütün şəhər
həmin axşam qapının
ağzına toplaşmışdı. 
Xəstə insanlar gəldi –
kor, kar, lal, şikəst. 
Hətta içində cinləri
olan insanlar İsanın
yanına toplaşdılar. 
O, bu qədər insana
kömək edə
bilərdimi?
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Son

“Sakit olun” deyə İsa dalğalara əmr etdi.  Dərhal dəniz
sakitləşdi. “Bu necə adamdır?”  Şagirdləri
pıçıldadılar. Hətta külək və dəniz də Ona itaət edir. 
Onlar İsanın Allahın Oğlu
olduğuna inanırdılar, çünki
Onun möcüzələri Onun
izzətini göstərirdi. 
Şagirdlər bunu
bilmirdilər, lakin
onlar İsanın insanlar

arasında Allaha xidmət
edərkən daha böyük
möcüzələr göstərdiyini
görəcəkdilər.

İsa dörd dostun iman etdiyini
gördü.  O, xəstəyə dedi: 
“Günahların bağışlandı. 
Yatağını götür, get.” 
Adam ayağa qalxdı, 
yaxşı və güclü idi. 
İsa onu sağaltmışdı.

İsanın Möcüzələri

Allahın Kəlamından, İncildən bir hekayə,

tapıldı

Matta 8-9; Mark 1-2, 4
Luka 4, 8; Yəhya 2

“Sözlərinizin girişi işıq verir.” 
Məzmur 119:130

Tezliklə İsa şagirdləri ilə bir
qayıqda idi.  Dəhşətli fırtına
dənizi sarsıtdı.  İsa yatmışdı.  
Dəhşətə düşən şagirdlər
Onu oyatdılar. 
“Ya Rəbb, bizi xilas et” 
deyə qışqırdılar. 
“Biz həlak oluruq!”

Dörd sadiq dost xəstəni evin
damına qaldıraraq damı söküb
aşağı arxasında dörd kişi
saldılar.  İndi o, 
İsaya yaxın idi.
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İncil hekayəsi bizi yaradan və Onu tanımağınızı
istəyən ecazkar Tanrımızdan bəhs.

Bilir ki, günah adlandırdığı pis işlər görmüşük.  Günahın cəzası
ölümdür, ancaq Allah sizi o qədər çox sevir ki, yeganə Oğlu İsa'yı
xaçda ölmək və günahlarınıza görə cəzalandırmaq üçün göndərdi.  
Sonra İsa dirildi və Cənnətə evə getdi!  İsa Məsihə inanırsınızsa
və günahlarınızı bağışlamasını istəsəniz, O bunu edəcək!  İndi 

gəlib sənin içində yaşayacaq və sən də Onunla əbədi.

Həqiqət olduğuna inanırsınızsa, bunu Allaha deyin:
Hörmətli İsa, inanıram ki, sən Allahsan və günahlarım üçün öləcək

bir insan oldun və indi yenidən yaşayırsan.  Xahiş edirəm
həyatıma gəl və günahlarımı bağışla ki, indi yeni bir həyat qazana
biləcəyəm və bir gün əbədi olaraq Sənin yanında olum. Sənə itaət

etməyimə və sənin üçün övladın yaşamağımda kömək. Amin.

Biləcəyəm oxuyun və hər gün Allahla danışın!  Yəhya 3:16 21 22
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