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Isus a fĉcut multe minuni. Minunile erau semne care
sĉ arate cĉ Isus era cu adevĉrat Fiul lui Dumnezeu.
Prima minune s-a întâmplat la petrecerea unei nunɉi.
S-a ivit o problemĉ. Nu era suficient vin pentru toɉi.
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Maria, mama lui Isus, i-a spus lui Isus aceastĉ
problemĉ, apoi a spus slugilor sĉ facĉ orice va
zice El.

2

Apoi Isus a spus unei
slugi sĉ ia dintr-un
vas mai mare üi sĉ
dea nunului sĉ guste.
Apa era acum vin!
Vin bun! Cel mai
bun vin!

„Umpleɉi vasele acestea cu apĉ”
a zis Isus. „Apĉ?” au întrebat
ei. Da, apĉ a fost ceea ce a
cerut Isus.
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4
Isus a fĉcut üi alte
minuni. Într-o
searĉ, El üi cu
ucenicii au mers
la casa lui Petru.
Soacra lui Petru
era foarte bolnavĉ,
prinsĉ de friguri.

Toɉi erau uimiɉi. Isus
a transformat apa în
vin. Numai Dumnezeu
putea face astfel
de minuni.
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5
Isus s-a atins de mâna femeii bolnave. Din acel
moment üi-a revenit, s-a sculat üi a început sĉ
slujeascĉ lui Isus üi ucenicilor.

7

Pĉrea cĉ
tot oraüul era
adunat la uüĉ în
acea searĉ.
Oameni bolnavi
veneau – orbi,
surzi, muɉi,
paralizaɉi.
Chiar oameni în
care locuiau
demoni se
înghesuiau sĉ
vinĉ la Isus.
Putea El ajuta
atât de mulɉi?
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Au venit üi alɉii,
care erau plini
de leprĉ.

Isus, Fiul lui Dumnezeu, putea ajuta. Isus a ajutat.
Toɉi care au venit la El au fost vindecaɉi. Oameni
care se târau în cârje puteau acum merge, alerga üi
sĉlta.
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9
Ei s-au curĉɉat
pe deplin üi au
fost vindecaɉi
de Isus.
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Bĉrbaɉi üi femei chinuiɉi
de demoni au
stat în faɉa
lui Isus. El
a poruncit
demonilor sĉ-i
pĉrĉseascĉ.
Demonii
s-au supus,
înspĉimântaɉi,
oameni
nefericiɉi
au devenit
liniütiɉi üi
bucuroüi.
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Purtându-l pe bĉrbatul bolnav,
s-au suit pe acoperiüul casei, cei
patru prieteni încrezĉtori
au spart acoperiüul üi
l-au coborât pe
pritenul lor.

Prin mulɉime, patru bĉrbaɉi au încercat sĉ-l aducĉ
pe prietenul lor la Isus. Dar nu se puteau apropia.
Ce puteau face?
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Acum era
aproape
de Isus.

Isus a vĉzut credinɉa
celor patru prieteni.
El a spus slĉbĉnogului:
„Pĉcatele îɉi
sunt iertate.
Scoalĉ-te,
ridicĉ-ɉi patul,
üi umblĉ.”
Bĉrbatul s-a
ridicat, bine üi
puternic. Isus
l-a vindecat.
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Puɉin dupĉ aceea, Isus se afla
într-o corabie cu ucenicii.
O furtunĉ s-a pornit
pe mare. Isus dormea.
Înspĉimântaɉi ucenicii
L-au trezit. „Doamne,
scapĉ-ne, cĉ pierim!”
au strigat ei.
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„Taci! Fĉrĉ gurĉ!” a certat Isus valurile. Imediat,
marea s-a liniütit. „Cine este acesta de Îl ascultĉ
chiar üi vântul üi marea?” Au üoptit
ucenicii. Ei au crezut cĉ Isus
era Fiul lui Dumnezeu,
deoarece minunile
arĉtau gloria
Lui. Ucenicii
nu ütiau dar,

aveau sĉ vadĉ pe Isus
fĉcând mari minuni
servindu-i lui Dumnezeu
17 printre oameni.
Minunile lui Isus
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Matei 8-9, Marcu 1-2, Marcu 4,
Luca 4, Luca 8, Ioan 2

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130
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