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.  نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



 ای بود که معجزات نشانه. عيسی معجزات زيادی انجام داد
شن اولين معجزۀ او در يک ن. عيسی حقيقتاً پسر خداست

کافی  شراب. يک مشکلی پيش آمده بود. عروسی اتفاق افتاد
.برای همه نبود                                      



مريم مادر عيسی در مورد اين مشکل با عيسی 
ه صحبت کرد و سپس به خادمين آنجا گفت که ب

.گويد گوش کنند هرچه عيسی به آنها می



ها را از آب  اين خمره": عيسی به آنها گفت
ب؟ بله، شايد آنها سؤال کرده باشند، آ. پُر کنيد

.آب چيزی بود عيسی درخواست کرده بود



از  سپس عيسی از يکی
خادمين خواست تا از 

ها داخل  يکی از خمره
 يک نام بريزد و برای

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

تبديل به شراب
شرابی ! شده بود 

!مرغوب
بهترين 
!شراب 



ی عيس. آن خادم تعجب کرده بود
آب را به شراب تبديل کرده 

توانست فقط خدا می. بود
.ای بکند چنين معجزه 



عيسی معجرات 
.  دديگری نيز انجام دا

غروب يک روز او 
ۀ و شاگردانش به خان

 مادر. پطرس رفتند
زن پطرس سخت 

بيمار بود و تب 
.زيادی داشت



در همان لحظه آن زن شفا . عيسی دست او را لمس کرد
 او بلند شد و شروع به خدمت عيسی و شاگردانش. يافت
.نمود



آمد که تمام  به نظر می
مردم آن روز غروب 
نلوی در آن خانه نمع 

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

و لنگان و حتی مردمی 
 که ديو داشتند در ميان
آن انبوه نماعت

خود را به عيسی 
آيا او . رساندند 

توانست اين می
همه را شفا دهد؟ 



ه همه عيسی ب. توانست همه را کمک کند عيسی پسر خدا می
.  فتندتمام آن کسانی که نزد عيسی آمدند شفا گر. کمک کرد

مردمی که تمام عمر خود را با عصا راه رفته بودند حاال 
.می توانستند بدوند و نست و خيز کنند



عدۀ ديگری هم نزد 
 عيسی آمدند، کسانی

که نذام آنها را خيلی 
 .زشت کرده بود



فا وقتی عيسی آنها را ش
 داد دوباره زيبا و سالم

.شدند



زني مردان و زنانی که دچار ديوزدگی شده بودند
.نزد عيسی آمدند 

عيسی به ديوها 
دستور داد که آنها 

.را ترک کنند 
ديوها از عيسی 
اطاعت کردند، 
مردم ترسان و 
غمگين تبديل به 

مردمی شاد و 
.آرام شدند 



کردند يکی از  در پشت نماعت چهار دوست سعی می
نها اما آ. دوستشان را کمک کنند و او را نزد عيسی بياورند

ادی چرا که نمعيت زي. نتوانستند به عيسی نزديک شوند
توانستند بکنند؟ آنها چه می.نلوی آنها را بسته بودند



ه آنها آن مرد فلج را به پشت بام خان
بردند، آن چهار دوست باوفا سقف 

را سوراخ کردند و دوستشان 
را از آنجا به پايين نزد 

.عيسی فرستادند



ن وقتی عيسی ايما
آن چهار دوست را 

ج ديد، به آن مرد فل
و گناهان ت"گفت، 

. بخشيده شده است
ود برخيز، تُشک خ

 را بردار و به خانه
آن مرد  ".برو

برخاست سالم و 
عيسی او را . قوی

.شفا داده بود



بعد از آن عيسی و شاگردانش سوار 
طوفان شديدی در دريا . قايق شدند
.  عيسی خوابيده بود. برخاست

شاگردان عيسی که ترسيده 
. بودند او را بيدار کردند

ما ": زدند آنها فرياد می
را نجات بده، داريم غرق 

".شويم می              



ام ساکت و آر": عيسی برخاست و به طوفان دستور داد
تند گف شاگردان به خود می. بالفاصله دريا آرام شد ".شو

که اين چگونه مردی است؟ حتی طوفان و دريا
آنها ايمان. کنند هم از او اطاعت می 

داشتند که عيسی پسر خداست 
زيرا معجزات او نالل 

.داد خدا را نشان می 
دانستند ولی شاگردان نمی 

در طول مدتی که عيسی خدا را در 
کرد آنها بين مردم خدمت می 
رفتند تا معجزات بيشتری می 

.را از عيسی ببينند 



معجزات عيسی

مقدّس داستانی از کالم خدا، يعنی کتاب

بر اساس 

 2-1های  ؛ انجيل مرقس فصل 9- 8های  انجيل متی فصل
2و انجيل يوحنا فصل   4؛ انجيل لوقا  فصل 4و 

."بخشد کشف کالم تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



که ما را کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
.  آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
ود قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خ مجازات گناه مرگ است، اّما خدا نهانيان را آن

ح پس از عيسی مسي. را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد
از او  اگر تو به عيسی ايمان بياوری و. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمرگ

بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد

عيسای عزيز من :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن
ن ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان م

ان کنم که وارد زندگی من بشوی و گناه خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
.  ی کنمای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگ مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمين. ی کنمکمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

  ١۶:٣انجيل يوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب


