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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



ઈ�એુ ઘણા ચમત્કારો કયાર્. ચમત્કારો બતાવવા 
માટ� �ચહ્નો હતા ઈ� ુખર�ખર ઈ�રના �તુ્ર છે. 
પ્રથમ ચમત્કાર લગ્નની િમજબાનીમા ંથયો હતો. 
એક સમસ્યા ઊભી થઈ. દર�ક માટ� �રૂતો વાઇન 

નહોતો.



મેર�, ઈ�નુી માતા, તેને સમસ્યા િવશે ક�ુ,ં 
પછ� સેવકોને ઈ�એુ � આજ્ઞા આપી તે કરવા 
ક�ુ.ં



"આ વાસણોને પાણીથી ભરો," 
ઈ�એુ ક�ુ.ં "પાણી?" તેઓએ �છૂ�ુ ં
હશે. હા, ઈ�એુ � માગં્�ુ ંતે પાણી 
હ� ુ.ં



પછ� ઈ�એુ એક નોકરને ક�ુ ંએક મોટા 
વાસણમાથંી લેવા માટ� 
અને તહ�વારનો હવાલો 
સભંાળનાર માણસને 
તેનો સ્વાદ ચાખવા 
દો. પાણી હવે વાઇન 
હ� ુ!ં સાર� 
વાઇન! શે્રષ્ઠ 
વાઇન!



નોકરો આ�યર્ચ�કત થઈ ગયા. 
ઈ�એુ પાણીને દ્રાક્ષારસમા ંફ�રવી 
દ��ુ ંહ� ુ.ં ફક્ત ભગવાન 
જ આવા ચમત્કારો 
કર� શક� છે.



ઈ�એુ બી� ચમત્કારો કયાર્. એક 
સા�ં, તે અને તેના િશષ્યો પીટરના 
ઘર� ગયા. પીટરની સા� ુતાવથી
�બૂ બીમાર હતી.



ઈ�એુ બીમાર �ીના હાથને સ્પશર્ કય�. 
થોડ�વારમા ંતે ફર�થી સ્વસ્થ થઈ ગયો. તે ઈ� ુ
અને િશષ્યોની સેવા કરવા ઊભી થઈ.



એ�ુ ંલાગ� ુ ંહ� ુ ંક� તે સા�ં આ�ું શહ�ર દરવા� 
પર એક�ું થ�ુ ંહ� ુ.ં 
માદંા લોકો આવ્યા –
�ધ, બહ�રા � ૂગંો 
અપગં તેઓમા ં
રહ�નારા �તૂવાળા 
લોકો પણ ઈ� ુ
પાસે ભીડ 
કરતા હતા. �ુ ં
તે ઘણાને મદદ 
કર� શક� છે?



ઇ�,ુ ભગવાનનો �તુ્ર, મદદ કર� શક�. ઈ�એુ 
મદદ કર�. �ઓ તેમની પાસે આવ્યા તેઓ 
બધા સા� થયા. � લોકો ક્રૉચ પર �વન 
પસાર કરતા હતા તેઓ હવે ચાલી શક� છે, દોડ� 
શક� છે અને �દૂ� શક� છે.



બી�ઓ આવ્યા, 
�મને રક્તિપ�થી 
કદ��ુ ંબનાવવામા ં
આવ્�ુ ંહ� ુ.ં



ઈ�એુ તેઓને
સા� કયાર્ તે 
પ્રમાણે તેઓ
સ�ંણૂર્ અને �દુ્ધ
થઈ ગયા.



�ુષ્ટાત્માઓથી પર�શાન ��ુુષો અને �ીઓ ઈ� ુ
સમક્ષ ઊભા હતા. તેણે રાક્ષસોને તેમને છોડ� 
દ�વાની આજ્ઞા 
આપી. �મ 
રાક્ષસોએ આજ્ઞા 
પાળ�, ભયભીત, 
ના�શુ લોકો 
શાતં અને 
આનદં� બન્યા.



ભીડની પાછળ, ચાર માણસોએ તેમના િમત્રને 
ઈ�નેુ મદદ કરવાનો પ્રયાસ કય�. પરં� ુતેઓ 
ન�ક જઈ શ�ા ન હતા. તેઓ �ુ ંકર� શક�?



માદંા માણસને ઘરની છત પર 
લઈ જવો, ચાર વફાદાર િમત્રો
છત અલગ ખ�ચી અને 
તેને નીચે ઉતાય�. હવે 
તે ઈ�નુી ન�ક 
હતો.



ઈ�એુ જો�ુ ંક� ચાર િમત્રોને િવ�ાસ 
હતો. તેણે માદંા માણસને 
ક�ુ,ં "તમારા પાપો 
માફ કરવામા ં
આવ્યા છે. તારો 
પલગં ઉપાડો અને 
ચાલો." માણસ 
ઊભો થયો, સાર� 
અને મજ�તૂ. 
ઈ�એુ તેને 
સાજો કય� હતો.



પછ� તરત, ઈ� ુિશષ્યો સાથે હોડ�મા ંહતા. એક 
ભયાનક વાવાઝોડાએ સ�દુ્રને 
મથંન ક�ુ�. ઈ� ુ�ઈૂ રહ્યો 
હતો. ગભરાયેલા િશષ્યોએ 
તેને જગાડ�ો. "પ્ર�,ુ અમને 
બચાવો," તેઓએ �મૂ 
પાડ�. "અમે મર� 

જઈએ છ�એ!"



"હ�ુ પણ," ઈ�એુ 
મો�ઓને આદ�શ આપ્યો. 
તરત જ, દ�રયો શાતં થઈ
ગયો. "આ ક�વો માણસ 
છે?" તેના િશષ્યો 
બબડાટ બોલ્યા. 

પવન અને સ�દુ્ર પણ 
તે�ુ ંપાલન કર� છે.



તેઓ માનતા હતા ક� ઈ� ુઈ�રના �તુ્ર છે 
કારણ ક� તેમના ચમત્કારો તેમનો મ�હમા 
દશાર્વે છે. િશષ્યો તે �ણતા ન હતા, 
પરં� ુતેઓ ઈ�નેુ એનાથી 
પણ મોટા ચમત્કારો 
કરતા જોવાના હતા 
�મ તેણે માણસોમા ં

ભગવાનની સેવા 
કર� હતી.



ઈ�નુા ચમત્કારો

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

મેથ્� ુ૮-૯ (8-9), �ચહ્ન ૧-૨ (1-2), �ચહ્ન ૪ (4), 
લ્�કુ ૪ (4), લ્�કુ ૮ (8), �હોન ૨ (2)

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130



સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણને આપણા 
અ�ત ઈ�ર િવશે જણાવે છે �ણે આપણને 
બનાવ્યા અને � ઈચ્છે છે ક� તમે તેને �ણો.

ભગવાન �ણે છે ક� આપણે ખરાબ કામ ક�ુ� છે, 
�ને તે પાપ કહ� છે. પાપની સ� �તૃ્�ુ છે, પરં� ુ
ભગવાન તમને એટલો પ્રમે કર� છે ક� તેણે તેના 
એકમાત્ર �તુ્રને મોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા 

અને તમારા પાપો માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� 
ઈ� ુસ�વન થયા અને સ્વગર્મા ંઘર� ગયા! જો 
તમે ઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અને તેને તમારા 

પાપોની માફ� માગંો છો, તે કરશે! તે હવે આવશે 
અને તમારામા ં�વશે, અને તમે તેની 

સાથે હમંેશ માટ� �વશો.



જો તમે માનો છો ક� આ સત્ય છે, 
તો ભગવાનને આ કહો: િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં

� ંક� તમે ભગવાન છો, અને મારા પાપો માટ� 
�તૃ્� ુપામેલા માણસ બન્યા, અને હવે તમે 
ફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ને મારા �વનમા ં

આવો અને મારા પાપોને માફ કરો, �થી �ુ ંહવે 
ન�ુ ં�વન મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� 
સાથે કાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. તમા�ંુ પાલન કરવા 

અને તમારા બાળક તર�ક� તમારા માટ� 
�વવામા ંમને મદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અને દરરોજ ભગવાન 
સાથે વાત કરો! �હોન 3:16
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