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ن کھ نشانھ ھای بیَ معجزات .بوعیسی معجزات زیادی انجام بده 
ن معجزه ایتا جشاولی .بونشان ِدھھ عیسی واقعا خدای پسر 

افی کشراب .ایتا مشکل پیش بومو. دکفتعروسی مین اتفاق 
.ھمھ ره ننھ بو



کاراِن خدمتایمھ .بگفتھمریم، عیسی مار، مشکِل عیسی 
.نکھ عیسی ھر چی دستور بَِده ،انجام بدیبگفتھ 



ونید، عیسی بگفتھ ای کوزھاِن آب ھمرا پر بوک
آھان آب او ! آبایشان با تعجب وپرسیدی 

.بوچیزی بو کھ عیسی درخواست بوکوده 



گفتھ ایمھ عیسی ایتا خدمتکار ب
بنھ کھ ایتا پیلھ تیان اوسانھ و

.بچشھتا جشن مسئول أنھ 
آب شراب ببستھ ھسھ 

!  خوبشراب .بو
!شراببھترین 



.خدمتکاران تعجب بوکودن
آِب بھ شراب تبدیل عیسی 
ی و فقط خدا تانست. بوبوکوده 

.معجزات انجام بدھھای 



عیسی معجزات دیگری انجام بدھھ و
د ایتا روز عصر عیسی و اونھ شاگر

بھ پیتر شومار.پطرس خانھ بشوئید
.شدت بیمار بو و تب داشتی



ست عیسی بیمار دست لمس بوکود  و بیمار خب بب
.و بھ خدمت عیسی و اونھ شاگردان  در بامو



بھ نظر امویی کھ کل 
شھر او عصر درون 

ببستھ بون، افرادجمع 
و کر کور،مریض،
حتی. باموئیدینمعلول 

افرادی ک شیطان أشان 
جلد درون بوشو بو، 

جمع عیسی دور 
او آیا ، ببوستن

تانستی ھمھ تای 
.بوکونھکمک 



أنھ ھ کعیسی کمک بوکود ھمھ کسانی . تانستیعیسی خدا پسر 
ا اعصا افرادی کھ کل خو زندگی ب. ورجا باموئید شفا پیدا بوکودن

.وننبوکبداون و واز بوشون، طی بوکوده بون، ھسھ تانستن راه 



افرادی باموئیدی ک جذام
.امرا زشت ببوستھ بون



ھ زمانیکھ عیسی أشان
م و سالأشان ،شفا بده 

.پاک ببوستن



مردکان و زنکانیکھ
جی اذیت شیطانھ 
ی بون عیسببوستھ 
ایستادگی مقابل 

شیاطیناو .بوکودن
ان تا أشدستور بَِده 
اطاعتبا .ترک بکند
مردم شیاطین 

ناراضی، ترسیده و 
.شاد ببوستنو م آرا 



رای جمعیِت پشت، چھار تا مرد سعی بوکودن تا خوشانھ دوستھ ب
زدیک أشان نتانستید ناما .بوکونناینکھ بھ عیسی فرسھ، کمک 

.کاری تانستید بوکوننچھ .ببون



چھار تا دوست وفادار زمانیکھ بیمار 
پشت بام ببرده بون سقف خانھ ی 

جدا بوکودن و بیمار پایین از ھم 
ھسھ عیسی . باوردن
.ببستنزدیک 



عیسی چھار نفر 
ایمان بیده و مریض
امرا بگفتھ ک تی 

گناھان بخشیده 
رختخواب .ببست

.  بوشواوسان و راه 
مرد با خوبی و 

عیسی. قدرت بئسا
.أنھ شفا بده بو



دان ایبچھ بعد عیسی قایق درون خو مری
امرا ایسا بو ک طوفان مھیبی دریایِ 

بو،خواب عیسی .بکشیبھ آشوب 
وحشت زده أنھ شاگردان 

فریاد و .بیدار بوکودن
بگفتن خدایا امره کونان 
اما ھالک .بده نجات 

.ببوستیم



عیسی امواج فرمان بده حرکت بوکونین، درجا دریا آرام 
ادو دریا ھم از حتی ب! آرام بگفتن این کیسھشاگردان .بیگیفتھ

أشان اعتقاد داشتید ک عیسی خدا . اطاعت کونیدیاو 
کھ أنھ معجزات، خدا چون ، پسره

شاگردان .دھھجالل نشان 
أشان .أنھ ندانستید

ھنگاِم عیسی تا بو قرار 
.بیدیننتر معجزات پیلھ 

کھ او مردم میان چون 
.کودیخدمت ب خدا 



عیسیمعجزات 

داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل

پیدا شده میان

4مرقس،، 2-1، مرقس 9-8متی 
2، یوحنا 8، لوقا 4لوقا 

".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130



پایان



نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
.امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

ھ تنبی.خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ
ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ ،معصیت

امره تنبیھ عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ
شت بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھ.ببھ

  َ کارهَ ااو ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو
.ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو !کونھ

سیح معیسی :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من ،عزیز

ین بیھ تو خوایم می زیندگی شاز .کونیدوباره زیندیگی و ،گوناھان امره گیری
ھ ره و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ ت

.بمکمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره بمره .ببمھمره 

16:3آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن
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