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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



พระเยซูทําการอัศจรรยมากมาย การอัศจรรยเหลานั้นเปนหมายสําคัญ

วาพระเยซูเปนบุตรของพระเจา การอัศจรรยครั้งแรกเกิดขึ้นที่งานเลี้ยง

ฉลองแตงงาน ที่งานเลี้ยงมีไวทไมพอตอแขกที่มางานเลี้ยง



แมของพระเยซู นางมารีย บอกพระเยซูเกี่ยวกับปญหานั้นและบอกแก

คนใชวาใหทําตามที่พระเยซูสั่งทุกอยาง



พระเยซูตรัสสั่งวา “จงตักน้ําใสโองใหเต็ม” เหลาคนใช

ถามวา “น้ํา?” พระเยซูตอบวา ใช



พระเยซูบอกคนใช ตักน้ํา

จากโองที่ใหญที่สุดไปให

เจาภาพด่ืม เมื่อเจาภาพชิม

น้ําก็กลายเปนเหลาองุน 

รสชาติดี เปนเหลาองุนที่ดี

ที่สุด



คนใชก็ประหลาดใจ พระเยซูเปลี่ยน

น้ําใหกลายปนเหลาองุน มีเพียง 

พระเจาเทานั้นที่ทําการอัศจรรย

อยางนี้ได



พระเยซูก็ไดทําการ

อัศจรรยอีกมากมาย คืน

วันหนึ่งพระเยซูและสาวก 

ไดไปบานเปโตรแมยาย

ของเปโตรกําลังปวยเปน

ไขหนัก



พระเยซู แตะที่ศรีษะของนาง ก็หายไขทันที แมยายของเปโตรลุกขึ้น

ปรนนิบัติพระเยซูและสาวกของพระองค



ครั้นเมื่อถึงตอนดึก คน

เจ็บปวยเปนโรคตางๆ มา

รวมตัวรอพระองคที่หนา

ประตู คนตาบอด คนหูหนวก 

คนเปนใบ คนงอย 

แมกระทั่งคนผีเขาก็มา

รวมตัวที่หนาประตูเพื่อให

พระเยซูรักษา พระเยซูจะ

รักษาผูคนเหลานั้น

ไดไหม?



พระเยซู บุตรของพระเจาสามารถชวยคนเหลานั้นได ผูคนที่มาหา

พระองคก็ถูกรักษาใหหาย คนที่เปนงอย เดินไมไดก็สามารถเดิน วิ่ง

กระโดด ได



คนอ่ืนก็มาหาพระองค 

เขาเหลานั้นเปนโรคเรื้อน

นาเกลียด



เขาเหลานั้นก็ สะอาด ผิว

เรียบ ทั้งตัว เพราะวา

พระเยซูไดรักษาเขา



บุรุษ และสตรีที่ถูกผีเขาสิงก็ยนืตอหนาพระเยซู พระองค

ก็ขับผีออกไปจาก

รางกายของเขาเหลา

นั้น เพราะวามาร

กลัวและเชื่อฟง

พระเยซูจากคนที่ไมมี

ความสุขก็กลายเปน

คนมีสันติสุขและ

ชื่นบาน



หลังฝูงชนมีผูชาย 4 คนพยายามชวยเพือ่นของเขาผาฝูงชนเพื่อเขามาหา

พระเยซูแตเขาไมสามารถเขามาใกลพระองคได แลวเขาจะทํายังไง?



พวกเขาก็ยกคนงอยไปบนดาดฟา 

เพื่อนทั้ง 4 คน รื้อดาดฟาหลังคา

บาน ออกแลวหยอยชายงอยลงมา 

ชายงอยก็สามารถเขาถึงพระเยซูได



พระเยซูเห็นความเชื่อ

ของพวกเขา พระองค

จึงตรัสกับคนงอยวา 

“ลูกเอยบาปของเจา

ไดรับการอภัยแลว 

ยกที่นอนของเจาขึ้น

และเดินเถิด”



พระเยซูก็เสด็จไปในเรือพรอมกับ

สาวก ก็เกิดพายุใหญขึน้ คลื่นก็ซัดเขา

มาในเรือ ฝายพระเยซูหลับอยูเหลา

สาวกก็มาปลุกพระองค

“พระบิดาโปรดชวยพวกเราดวย

เขาทั้งหายรองไห “เรากลัวตาย”



“จงสงบเงียบซิ” พระเยซูสั่งคลื่นลมแลวคลื่นก็สงบลงทันทีเหลาสาวกก็

กระซิบกันวา “ทานผูนี้เปนใคร?” แมลม และทะเลก็เชื่อฟงทานเขา

ทั้งหลายเชื่อวาพระเยซูเปนบุตรของพระเจาเพราะพระองคสําแดงการ

อัศจรรย ขณะที่เหลาสาวกก็ไมรูวาพระองคเปนบุตร

ของพระเจา.แตพวกเขากําลังจะเห็น

พระเยซูทําการอัศจรรยยิง่ใหญ

กวานี้ทามกลางพวกเขา



พระเยซูสําแดงการอัศจรรย

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 8-9, มาระโก 1-2, มาระโก 4, ลูกา 4, ลูกา 8, ยอหน 2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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