
యే చే న అదుభ్తాలు

|æ\¢\ ø=s¡≈£î  u…’_\T

ãVü QeT‘·T\T



Áyêdæq yês¡T: Edward Hughes
$e]+∫q yês¡T: Byron Unger; Lazarus

<ä ‘·Ô‘· #˚dü T≈£î qï yês¡T: E. Frischbutter; Sarah S.
nqTyê<ä eTT #˚dæqyês¡T: Paul Prabhakar P. 

Alastair Paterson
dü eT]Œ+ yês¡T: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.
nqTeT‹: á ø£<∏äqT MTs¡T neTàq+‘· es¡≈£î Bìì eTTÁ~+#·T≥≈£î eT]j·TT nqTø£]+#·T≥≈£î Vü≤≈£îÿ ø£\<äT.



యే చాలా అదుభ్తాలు చే డు. యే దే ని కుమారుడని మా మే
నిరూపించుటకుఈ అదుభ్తాలు జరిగాయి. మొదటి అదుభ్తానిన్ యే ఒక

హ ందులో చే డు. ఆ ందులో అందరికి సరిపోయినంత
కాష్రసము లేదు.



యే తలిల్ న మరియ ఆ సంగతిని యే కు తెలిపింది. యే చెపిప్న
కారం చేయమని అకక్డి వకులకు చెపిప్ంది.



“ఈ రాతి బానలను నీళళ్తో నింపండి” అని యే రితో
అనాన్డు. నీళళ్తోనా? అనాన్రు రు. అ ను నీళళ్తోనే
నింపండి అని యే ఆజాఞ్పించాడు.



అపుప్డు యే ఆ వకులలో
ఒకనితో ఇపుప్డు పా ను
బానలో ముంచి, ందు
ధానికి మొదట ఇవమని

చెపాప్డు. అదుభ్తం! నీరు
రుచికర న, షఠ్ న

కాష్రసంగా
మారచ్బడింది.



ఆ వకులు ఆశచ్రయ్పోయారు. యే
ఆ నీళళ్ను కాష్రసంగా మారాచ్డు. 
దే డు మా మే ఇలాంటి
అదుభ్తం చేయగలడు.



యే మరికొనిన్ అదుభ్తాలు
చే డు. ఒక యం ం
యే య్లతో కలి
పేతురు ఇంటికి ళాళ్డు. 
పేతురు అతత్ జ రముతో
బాధపడుతూ ఉంది.



యే ఆమె చేతిని ముటిట్ స సధ్పరిచాడు. మరుకష్ణంలోనే జ రం ఆమెను
డిచింది. ఆమె లేచి యే కు ఆయన య్లకు ఉపచారము

చేయ గింది.



ఆ యం ం
పటట్ణమంతయు యే
వదద్కు వచిచ్ంది. డిడ్ రు, 
చె టి రు, మూగ రు, 
కుంటి రందరూ మరియు
దయయ్ములు పటిట్న రు
స తము స సధ్తనొందుటకు
యే వదద్కు వచాచ్రు. 
ఆయన రినందరిని
బాగుచేయగలడా?



దే ని కుమారు న యే రందరిని బాగుచే స సధ్పరిచాడు. 
మంచముల తేబడిన రు లేచి నడచుచూ, గంతులు య గారు.



కుషఠ్రోగముతో
బాధపడుతునన్ రు
కూడా యే వదద్కు
వచాచ్రు.



రందరిని యే
స సధ్పరిచాడు. 



దయయ్ముల చేత బాధింపబడిన U, 
పురు లందరూ
ఆయన వదద్కు
వచాచ్రు. ఆయన
దయయ్ములను
ఆజఞ్చేత
ళళ్గొటాట్డు. 

ఆయన
రోధులు

యే ను
ఏమియు
అనలేక
ఊరకునాన్రు. 



జనసమూహలు ఎకుక్వగా ఉనన్ందుచేత నలుగురు మను య్లు
రోగిగాఉనన్ తమ న్ తుడిని యే యొదద్కు తెచుచ్టకు యతిన్ంచారు
గాని రు ఆ పని చేయలేకపోయారు. అపుప్డు రేం చే రు?



రు ఆ రోగిని ఇంటి కి
తీ కు ళిళ్ ఆ ఇంటికపుప్ను తీ
తాళళ్స యంతో రోగిని యే

ముందుకు దించారు. ఇపుప్డు
ఆ రోగి యే ముందు

ఉనాన్డు.



యే ఆ నలుగురి
సమును చూచి ఆ

రోగితో “నీ పాపములు
కష్మింపబడియునన్ , నీ
పరుపెతుత్కొని నడు ” 
అనాన్డు. ంటనే ఆ
రోగి స సధ్తపొంది
లేచి నిలబడాడ్డు.



ఇది అయిపోయిన తరు తయే
తన య్లతో కలి దోనెలో ఎకాక్డు. 
అక మ్తుత్గాతుఫాను సంభ ంచింది. 
కాని యే దోనె ంది భాగంలో

ని పోతునాన్డు. ఆయన
య్లు భయంతో “ భు ,

మముమ్ను కాపాడు, మేము
చనిపోతునాన్మని కేకలు

చెపాప్రు.”



యే తుఫానును గదిద్ంచినపుప్డు సము ం నిమమ్ళంగా అయింది. 
“ఈయన ఏలాంటి డో” గాలియు సము మును కూడ ఈయనకు
లోబడుచునన్ అని ఆయన య్లు తమలో తాము అనుకునాన్రు. యే
చే న అదుభ్తాలు ఆయన మ మను చూపించాయి. 

య్లు ఆయన దే ని కుమారుడని
శ ంచారు. యే

ఇక ముందుకూడా
గొపప్ అదుభ్తాలు
చేయబోతునాన్డని

య్లకు తెలియలేదు.



యే చే న అదుభ్తాలు

ఈ కథను మనము బిలులో

మతత్యి 8-9, మారుక్ 1-2, మారుక్ 4, లూకా 
4, లూకా 8, యో ను 2 అధాయ్యములు

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే లుగుకలుగును”
కీరత్నలు 119:130
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ఈ బిల్ కథ మనలను సృ ట్ంచిన అదుభ్త న దే ని గురించి
తెలియజే త్ంది. ఆయన ఎవరో తెలు కో లని దే డు నినున్

కోరుకుంటునాన్డు. మనము చెడుపనులు జరిగించి పాపము చే మని
దే నికి తెలు . పాపమునకు కష్ మరణము, కాని దే డు నినున్ బ గా

మించి నీ పాప కష్ను భరించుటకు తన యకుమారు న యే ను
లువ మరణించుటకు పంపాడు. ఆ తరు త యే మరణమును

జయించి పరలోకమునకు ళాల్డు. నీ యే ని నమిమ్ నీపాపములను
కష్మించమని అడిగినయెడల ఆయన నిశచ్యముగా కష్మించి నీయందు

నివ ంచును. నీ ఆయనతో యుగయుగములు జీ ంచెద .
ఇది నిజమని నీ నమిమ్నటల్యితే దే నికి ఈలాగు రధ్న చేయుము. 
య న దే , నీ దే డవని నముమ్చునాన్ను. నా పాపములకొరకు

యే మరణించి తిరిగిలేచెనని నముమ్చునాన్ను. దయతో నా పాపములను
కష్మించి నా జీ తములోనికి వచిచ్ యుగయుగములు మీతో ఉండుటకు

నాకు నితయ్జీవమును దించుము. నీ బిడడ్గా జీ ంచుటకు మరియు నీకు
లోబడుటకు నాకు స యము చేయుము. ఆమెన్!
తిదినము బిలు చది దే నితో మాటాల్డుము.


