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أجرى يسوع المعجزات األخرى، 
فذات مرة، ذهب هو وتالميذه إلى 
بيت بطرس، وكانت حماة بطرس 

.مريضة جدا بحمى

 بعد ذلك طلب يسوع من
خادم أن يأخذ من األجران 

ويعطي رئيس المتكإ 
ماء ليتذوقه، اآلن تحول ال

بل ! خمر جيد! إلى خمر
!  أفضل خمر

 مريم، أم يسوع، أخبرته عن المشكلة، ثم أخبرت الخدم أن
.  يعملوا أي شيء يأمرهم به يسوع

لمس يسوع يد المرأة المريضة، فتركتها الحمى حاال 
.  وصارت تخدم يسوع والتالميذ

 وذُهل الخدام، فقد حّول
يسوع الماء إلى الخمر، 
ل وهللا وحده يمكنه أن يعم

.  مثل هذه المعجزات

، ولربما ."املئوا األجران ماء: "قال يسوع
.، نعم، هذا كان ما طلبه يسوع"ماء؟: "تساءلوا
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والرجال والنساء 
المعذبين من 

ا الشياطين وقفو
أمام يسوع، الذي 
 أمر الشياطين أن

يتركوهم، 
فأطاعت 

ول الشياطين، وتح
الناس التعساء

والخائفون إلى 
أناس هادئين    

.وسعداء      

ه وآخرون، والذين تشو
جسمهم بمرض 

البرص،

امل وبدا وكأن المدينة بالك
 اجتمعت عند الباب في
ذلك المساء، فقد جاء 

الناس المرضى، عمى، 
وطرش، وخرس، 

ومشلولون، وحتى  
الناس التي يسكنها   

الشياطين، كلهم       
جاءوا إلى يسوع،       

دةفهل يستطيع مساع     
 هذا الحشد الكبير؟      

وخلف الحشد، حاول أربعة رجال إحضار صديقهم ليسوع 
ه، فماذا ليشفيه، لكنهم لم يستطيعوا أن يصيروا بالقرب من

عملوا؟ 

صار جسمهم معافى 
 ونظيف، عندما شفاهم

.  يسوع

اعدة يسوع، ابن هللا، يمكن أن يساعد، وفعال قام يسوع بمس
ضوا الجميع، حتى أن كل من أتى إليه ُشفي، والناس الذين ق

وا حياتهم على العكازات، اآلن يستطيعون أن يمشوا ويجر
.  ويقفزوا
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"فتح كالمك ينير العقل"
130: 119مزمور 

معجزات يسوع

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس

2: ، وإنجيل يوحنا8: إنجيل متّى

يذ، بعد ذلك بوقت قصير، كان يسوع في قارب مع التالم
فقامت عاصفة شديدة على البحر، 
وكان يسوع نائما، فأيقظه التالميذ 

:  الخائفين، وهم يصيحون
!"يا سيد، أنقذنا فإننا نهلك"

 الذين يحملون الرجل المريض صعدوا إلى
سقف البيت، وهؤالء األصدقاء األربعة 

المخلصون فتحوا السقف وأنزلوه 
إلى األسفل، واآلن صار قريبا 

.من يسوع

40 60

النهاية

ر، ، ففي الحال هدأ البح"اهدئي: "فأمر يسوع األمواج قائال
لريح من هو هذا؟ فإن ا: "فتهامس التالميذ فيما بينهم قائلين

 ألن، لقد آمنوا أن يسوع هو ابن هللا!"أيضا والبحر يطيعانه
معجزاته أظهرت مجده، لم يعرف                               

التالميذ أنهم سوف يرون                                          
يسوع يعمل معجزات                                               
أعظم، عندما يخدم                                              
.الناس بين                                             

رأى يسوع إيمان 
، األصدقاء األربعة

فقال للرجل 
:  المريض

مغفورة لك "
قم .... خطاياك

واحمل سريرك 
، فوقف ."واذهب

د الرجل، بشكل جي
 وقوي، فقد شفاه

.  يسوع
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ذي قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن هللا العجيب، الذي خلقنا، وال
.يريدك أن تعرفه

هذه الخطية  عقوبة. هللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية
 هو الموت، ولكن هللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع

بعد ذلك أتى  .المسيح، ليموت على الصليب ويُعاقب من أجل خطاياك
عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء
سوف يأتي ويسكن بك اآلن،  !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد
:لو آمنت أن هذا ح�، فق� قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتيت وصرت
، خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك كابن لك. لكي أحيا معك إلى األبد

.آمين
.  16: 3إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل يوم 21


