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הניסים היו הסימן לכך שישוע הוא  .  ישוע עשה הרבה ניסים
פתאום .  הנס הראשון נעשה במסיבת חתונה.  באמת בן אלוהים

.לא היה מספיק יין לכולם.  צצה בעיה



ספרה לו על הבעיה ואז אמרה למשרתים  , אמו של ישוע , מרים
.לעשות את מה שישוע יאמר



"   ?מים.  "אמר ישוע" מלאו את הכדים במים"
.מים זה מה שישוע דרש, כן.  הם אולי שאלו



ואז אמר ישוע לאחד  
המשרתים לקחת מתוך  

אחד הכדים ולתת לאיש 
שאחראי על המשתה  

המים היו עכשיו  .  לטעום
היין הטוב  ! יין טוב!  ליין

!ביותר       



המשרתים היו 
ישוע הפך  .  המומים

רק .  את המים ליין
אלוהים יכול לעשות 

.נס כזה



ישוע עשה גם ניסים  
, ערב אחד.  אחרים

הוא והשליחים הלכו  
.   לביתו של כיפא

חמותו של כיפא היתה  
מאוד חולה וסובלת  

.מחום



.   מיד היא הבריאה.  ישוע נגע ביד האשה החולה
.היא קמה ושרתה את ישוע והשליחים



נדמה היה שכל  
העיר התאספה  

לפני הדלת  
  .באותו ערב

אנשים חולים  
,  עיוורים-הגיעו

,  אילמים, חרשים
אפילו .  נכים

אנשים ששדים 
היו בתוכם באו  

האם  .  לישוע
יוכל לעזור 

?כך הרבה-לכל



כל מי שבא .  ישוע אכן עזר.  יכול לעזור, בן האלוהים, ישוע
אנשים שבחייהם הלכו צולעים על קביים יכלו  .  אליו הבריא
.לקפוץ, לרוץ, עכשיו ללכת



אנשים אשר , אחרים באו
.סבלו מצרעת



הם הבריאו לגמרי  
.ידי ישוע-על



אנשים שהיו אחוזי   
שדים עמדו בפני 

ישוע ציווה.  ישוע 
על השדים לעזוב  

השדים  .  אותם
צייתו והאנשים  
שהיו לפני כן  
עצובים ומלאי  
פחד הפכו  
לאנשים רגועים  
.ומלאי שמחה



ארבעה אנשים ניסו להביא את חברם אל  , מאחורי הקהל הרב
?מה הם יכולים לעשות.  אבל הם לא יכלו להגיע אליו.  ישוע



ארבעת החברים הנאמנים נשאו את  
,  האיש החולה לגג של הבית
פרקו את הגג והורידו את  

עכשיו הוא היה  .  האיש
.קרוב לישוע



ישוע ראה 
שלארבעת החברים  

הוא .  היתה אמונה
,  אמר לאיש החולה

החטאים שלך  "
קח , קום.  נסלחו

את האלונקה  
האיש ."   והתהלך

.   קם בריא וחזק
.ישוע ריפא אותו



ישוע היה  , זמן קצר לאחר מכן
סערה חזקה .  בסירה עם תלמידיו

ישוע  .  ומפחידה התחוללה בים
התלמידים המפוחדים  .  ישן

, אדון.  "העירו את ישוע
.   הם קראו, "הצל אותנו

!"אנחנו טובעים"



איזה מן איש .  "הים נרגע, מיד.  ציוה ישוע על הגלים" ,תירגעו"
הם  .  אפילו הרוח והגלים נשמעים לו.  לחשו התלמידים"  ?הוא

.   האמינו שישוע הוא בן אלוהים מכיון שהניסים הראו את כבודו
אבל הם עמדו  , התלמידים לא ידעו זאת                                 

לראות אפילו ניסים גדולים יותר                                          
שישוע יעשה כאשר הוא                                                  

.ישרת את האנשים                                                   



הניסים של ישוע  
   

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

',  ד+'ב-'מרקוס א', ט-'מתי ח
'  יוחנן ב', ח+ 'לוקס ד

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום


