
యేసు యొక్క అద్భుతాలు

పిల్లల కోసం బైబిల్
బహుకరిస్



వ్రాసిన వారు: Edward Hughes

దీని ద్వారా వి: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

దీని స్వీకరించబడింది: E. Frischbutter; Sarah S.

అనువాదం: www.christian-translation.com

ఉత్ప చేసినవారు: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
లైసెన్స్: మీరు ఈ కథనాన్ని విక్రయించనంత కాలం కాపీ 
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యేసు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు.
యేసు నిజంగా దేవుని కుమారుడని
చూపించడానికి అద్భుతాలు సంకేతాలు. 



వివాహ విందులో మొదటి అద్భుతం
జరిగింది. ఒక సమస్య తలెత్తింది. 
అందరికీ సరిపడా వైన్ లేదు.



యేసు తల్లి మరియ తన సమస్య 
గురించి చెప్పి, యేసు 
ఆజ్ఞాపించినదంతా చేయమని 
సేవకులకు చెప్పింది.



"ఈ కుండలలో నీళ్ళు నింపుము" 
అని యేసు చెప్పాడు. "నీటి?" 
అని వారు అడిగారు. అవును, 
యేసు కోరినది నీరు.



యేసు అప్పుడు ఒక పెద్ద కుండలో నుండి 
తీసుకొని విందులో ఉన్న 
వ్యక్తి దానిని 
రుచి చూడమని ఒక 
సేవకుడికి 
చెప్పాడు. 
నీరు ఇప్పుడు 
వైన్! మంచి 
వైన్! 
ఉత్తమ 
వైన్!



సేవకులు ఆశ్చర్యపోయారు. 
యేసు నీటిని 
ద్రాక్షారసముగా 
మార్చాడు. 



దేవుడు మాత్రమే 
అలాంటి అద్భుతాలు 
చేయగలడు.



యేసు ఇతర అద్భుతాలు చేశాడు. 
ఒక సాయంత్రం, ఆయన మరియు
అతని శిష్యులు పేతురు ఇంటికి 

వెళ్లారు. పీటర్ అత్తగారు
జ్వరంతో చాలా 
అనారోగ్యంతో 

ఉన్నారు.



యేసు అనారోగ్యంతో ఉన్న స్త్రీ 
చేతిని తాకాడు. ఒక్క క్షణంలో ఆమె 
మళ్లీ కోలుకుంది. ఆమె యేసును మరియు 
శిష్యులను సేవించడానికి లేచింది.



ఆ సాయంత్రం నగరమంతా తలుపు దగ్గర 
గుమిగూడినట్లు అనిపించింది.
జబ్బుపడినవారు 
వచ్చారు –
అంధులు, 
చెవిటివారు, 
మూగవారు, 
వికలాంగులు. 



దయ్యాలు ఉన్న
గుమిగూడారు. అతను 
చాలా మందికి 
సహాయం 
చేయగలడా?



దేవుని కుమారుడైన యేసు సహాయం
చేయగలడు. యేసు సహాయం చేసాడు. 
ఆయన వద్దకు వచ్చిన వారందరూ 
స్వస్థత పొందారు. 



ఊతకర్రలతో జీవితాన్ని నడవగలరు, 
పరుగెత్తగలరు మరియు దూకగలరు.



మరికొందరు 
వచ్చారు, వారు 
కుష్టువ్యా 
తయారయ్యారు.



యేసు వారిని 
స్వస్థపరచినప్
పుడు వారు 
సంపూర్ణం 
మారారు.



దయ్యాలతో బాధపడుతున్న స్త్రీ 
పురుషులు యేసు ముందు నిలబడ్డారు. 



రాక్షసులను విడిచిపెట్టమని 
ఆజ్ఞాపించాడు. రాక్షసులు
విధేయత 
చూపడంతో, 
భయంకరమైన, 
సం మరియు 
ఆనందంగా 
మారారు.



గుంపు వెనుక, నలుగురు వ్యక్తులు తమ 
స్నేహితుడికి యేసుకు సహాయం
చేయడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ 
దగ్గరకు చేయగలరు?



అనారోగ్యంతో ఉన్న 
వ్యక్తిని ఇంటి 
పైకప్పుపైకి 
తీసుకువెళ్లి, … 



… నలుగురు నమ్మకమైన 
స్నేహితులు పైకప్పును 
తీసివేసి అతనిని 
క్రిందికి ఉన్నాడు.



నలుగురు స్నేహితులకు
విశ్వాసం ఉందని 
యేసు చూశాడు. 



అతను రోగితో, "నీ పాపాలు
క్షమించబడ్డాయి, 
నీ మంచం 
తీసుకొని 
నడవండి" 
అని చెప్పాడు. 
మనిషి లేచి 
నిలబడ్డాడు. 
యేసు అతనిని 
స్వస్థపరిచాడు.



వెంటనే, యేసు శిష్యులతో 
కలిసి పడవలో ఉన్నాడు. 
భయంకరమైన తుఫాను 
సముద్రాన్ని 
అల్లకల్లోలం 
చేసింది. యేసు 
నిద్రపోయాడు. 



ఆయనను నిద్ర లేపారు. 
"ప్రభూ " అని వారు 
కేకలు వేశారు. 
"మేము 
నశిస్తాము!"



"నిశ్చలంగా ఉండు" అని యేసు అలలకు 
ఆజ్ఞాపించాడు. వెంటనే సముద్రం 
శాంతించింది. "ఇది ఎలాంటి మనిషి?" 
అతని శిష్యులు 
గుసగుసలాడారు. 
గాలి మరియు 
సముద్రం 
కూడా ఆయనకు 
లోబడుతాయి. 



యేసు దేవుని ఇది తెలియదు, కానీ
యేసు మనుష్యుల మధ్య దేవునికి 
సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా 
గొప్ప అద్భుతాలు 
చేయడాన్ని వారు 
చూడబోతున్నారు.



యేసు యొక్క అద్భుతాలు

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి
ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

మాథ్యూ 8-9; మార్క్ 1-2, 4 
లూకా 4, 8; జాన్ 2

"మీ పదాల ప్రవేశం 
వెలుగునిస్తుంది." 

కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు 
మీరు ఆయనను తెలుసుకోవాలని 

కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, 
దానిని పాపం అని అంటాడు. పాపానికి శిక్ష 

మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక 

కుమారుడైన యేసును సిలువపై చనిపోవడానికి 
మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి పంపాడు. 
అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి 

వెళ్ళాడు! మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ 
పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో నివసిస్తారు, 

మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.



ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి 
ఇలా చెప్పండి:

ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను
నమ్ముతున్నాను మరియు నా పాపాల కోసం
చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. 
దయచేసి నా జీవితంలోకియు ఒక రోజు 

ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. నీకు 
విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ 
కోసం జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. 

ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ 
దేవునితో మాట్లాడండి! యోహాను 3:16
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