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येशूने अनेक चमत्कार केले. येशू खरोखरच दवेाचा 
पु� आह ेह ेदाखवण्यासाठी चमत्कार ही िचन्ह ेहोती. 
पिहला चमत्कार ल�ाच्या मेजवानीत घडला. एक 
समस्या िनमार्ण झाली. �त्येकासाठी पुरेशी वाइन 

नव्हती.



येशूची आई मेरीन,े त्याला समस्येब�ल सािंगतले, 
नंतर सेवकांना सांिगतले क� येशूने जे सांिगतले ते 
करा.



“ही भांडी पाण्याने भरा,” येशू 
म्हणाला. "पाणी?" त्यांनी 
िवचारले असेल. होय, येशूने 
पाण्याची िवनंती केली होती.



तेव्हा येशूने एका नोकराला एका मो�ा
भां�ातून घ्या आिण 
मेजवानीच्या �भारी 
माणसाला त्याची चव 
चाखण्यास सांिगतले. 
पाणी आता वाईन 
झाले होत!े 
चांगली वाइन! 
सव��म 
वाइन!



सेवक च�कत झाले. येशूने 
पाण्याचे �ाक्षारसात �पांतर 
केल ेहोते. असे चमत्कार 
फ� दवेच क� शकतो.



येशूने इतर चमत्कार केले. एका 
संध्याकाळी, तो आिण त्याचे 
िशष्य पीटरच्या घरी गेले. 
पीटरची सास ूतापाने खूप
आजारी होती.



येशूने आजारी �ीच्या हाताला स्पशर् केला. काही 
क्षणात ती पुन्हा बरी झाली. ती येशू आिण िशष्यांची 
सेवा करण्यासाठी उठली.



त्या संध्याकाळी संपूणर् शहर दारात जमलेलं 
�दसत होत.ं आजारी 
लोक आले - आंधळे, 
बिहरे, मुके, अपंग. 
त्यांच्यामध्ये भुते 
असलेले लोक दखेील 
येशूकड ेगद� करत 
होत.े तो इतक्या 
लोकांना मदत 
क� शकेल का?



दवेाचा पु� येशू मदत क� शकतो. येशूने मदत केली. 
जे त्याच्याकड ेआले ते सवर् बरे झाले. जे लोक �ॅचवर 
आयुष्यभर ओढत होते ते आता चालू शकतात, धावू 
शकतात आिण झेप घेऊ शकतात.



इतर आल,े ज्यानंा 
कु�रोगाने कु�प 
केले गेले.



येशूने त्यांना 
बरे केल्याने ते 
शु� व शु�
झाले.



भूतांनी �स्त झालेले �ी-पु�ष येशूसमोर उभे होत.े 
त्याने राक्षसानंा त्यांना सोडण्याची आज्ञा �दली. 
राक्षसांनी आज्ञा 
पाळली म्हणून, 
भयभीत, दःुखी 
लोक शांत आिण 
आनंदी झाले.



गद�च्या माग,े चार जणानंी त्यांच्या िम�ाला येशूला
मदत करण्याचा �य� केला. पण त्यांना जवळ जाता 
आले नाही. ते काय क� शकत होत?े



आजारी माणसाला घराच्या छतावर 
घेऊन, चार िव�ासू िम�ानंी छत 
अलग पाडले आिण त्याला 
खाली उतरवले. आता तो 
येशूच्या जवळ 
होता.



येशूने पािहले क� चार िम�ांचा िव�ास आह.े 
तो आजारी माणसाला 
म्हणाला, "तुझ्या पापांची 
क्षमा झाली आह.े 
तुझे अंथ�ण उचल 
आिण चाल." तो 
माणसू चांगला 
आिण मजबूत 
उभा रािहला. 
येशूने त्याला बरे 
केले होत.े



लवकरच, यशूे िशष्यांसह नावेत होता. एका भयंकर 
वादळाने सम�ुाला मंथन केले. 
येशू झोपला होता. घाबरलेल्या 
िशष्यांनी त्याला जागे 
केले. "�भु, आम्हाला 
वाचवा," ते ओरडले. 
"आम्ही नाश पावतो!"



"शांत राहा," येशूने लाटांना आज्ञा �दली. लगेच समु� 
शांत झाला. "हा कसला माणूस आह?े" त्याचे िशष्य 
कुजबुजल.े वारा आिण समु� दखेील 
त्याचे पालन करतात.



त्यांचा िव�ास होता क� येशू हा दवेाचा पु� आह े
कारण त्याच्या चमत्कारांनी त्याचा गौरव दशर्िवला. 
िशष्यांना ह ेमािहत नव्हत,े परंतु ते येशूने 
मनुष्यांमध्ये दवेाची सेवा 
करत असताना 
आणखी मोठे 
चमत्कार करताना 

पाहणार होत.े



येशूचे चमत्कार

वाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

मॅथ्यू 8-9, माकर्  1-2, माकर्  4, लूक 4, 
लूक 8, जॉन 2

"मच्या ब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे."
स्त� ११९:१३०



द एंड



आह बायल कथा आपल्याला आपल्या 
अ�त दवेाब�ल सांगते ज्याने आपल्याला बनवले 

आह ेिण आपण त्याला ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.

तुम्ही जणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला 
तो पाप म्हणतो. पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे 

तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा एकुलता एक पु� 
येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या 

पापांची िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा 
िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! जर तुम्ही येशूवर 
िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 

करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये 
येईल आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे झाला.



पुन्हा िव�ास असेल क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह े
सांगा: ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, 
आिण माझ्या पापांसाठी मरणारा माणूस झाला आिण 
आता तू पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या जीवनात 
या आिण माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला 

आता नवीन जीवन िमळेल आिण एक �दवस 
तुझ्याबरोबर कायमचा जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 

आिण तुझ्या मुला�माणे तुझ्यासाठी जगण्यास 
मला मदत तुझी. आमेन.

बायल वाचा तुझ्या दररोज दवेाशी बोला!
तुझ्यासाठी ३:१६
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