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యే చాలా అదుభ్తాలు చే డు. యే దే ని
కుమారుడని మా మే నిరూపించుటకు ఈ
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 సధ్త పొంది
లేచి నిలబడాడ్డు.



ఇది అయిపోయిన తరు త
యే తన య్లతో
కలి దోనెలో ఎకాక్డు.
అక మ్తుత్గా తుఫాను

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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áu…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT dü èwæº+∫q n<ä T“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚dü TÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\Tdü Tø√yê\ì

ø√s¡T≈£î +≥THêï &É T. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16


