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Исус вършеше много чудеса. Те показваха, че Той 
наистина беше Божият Син. Първото чудо се случи 
по време на едно сватбено тържество. Нямаше 
достатъчно вино за всички.



Майката на Исус, Мария, Му каза за този проблем и 
след това каза на прислужниците да направят това, 
което Исус им каже.



"Напълнете тези делви с вода," каза 
Исус. "Вода?" може би са попитали те. 
Да, Исус искаше делвите да бъдат 
напълнени с вода. 



Когато те го направиха, 
Исус им каза да 
занесат малко 
на началника на 
празника, за да 
опита. Водата се 
беше превърнала 
във вино!
Добро вино! 
Най-доброто 
вино!



Слугите бяха удивени. Исус 
беше превърнал водата 
във вино. Само Бог 
можеше да извърши 
такива чудеса.



Исус вършеше и други чудеса. 
Една вечер, Той и учениците

Му отидоха в дома
на Петър. Тъщата

на Петър беше
много болна.



Исус докосна ръката на болната жена. Моментално 
тя беше изцерена. Тя стана и започна да прислужва 
на Исус и учениците Му. 



Изглежда целият град се беше събрал пред вратата 
тази вечер. Дойдоха 
много болни хора 
– слепи, глухи, 
неми, сакати. Дори 
обладани от демони 
хора искаха да се 
доближат до Исус. 
Можеше ли Той 
да помогне 
на толкова 
много хора?



Божият Син Исус можеше да помогне и Той го 
направи. Всички, които дойдоха при Него бяха 
изцерени. Куците хора вече можеха да ходят  дори да 
тичат. 



Дойдоха и хора, 
обезобразени от 

проказа.



Те също оздравяха, 
когато Исус ги 

изцери.



Мъже и жени обладани от демони застанаха 
пред Исус. Той 
заповяда на 
демоните да 
ги напуснат. 
Когато 
демоните се 
покориха, 
уплашените и 
нещастни хора 
изведнъж 
станаха 
спокойни и 
радостни.



Зад тълпите, четирима мъже се опитаха да помогнат 
на своя приятел да се приближи до Исус. Но не 
можеха да го направят поради огромната тълпа. 
Какво можеха да сторят?



Те качиха болния човек на 
покрива на къщата и от там

го спуснаха надолу, на 
постелка, точно

пред Исус.



Исус видя, че четиримата 
приятели имаха вяра. 
Затова, Той каза 
на болния човек, 
"Греховете ти са 
простени. Вдигни 
постелката си и 
си иди." Човекът 
се изправи, здрав 
и силен. Исус го 
беше изцерил.



Скоро след това, Исус беше в една 
лодка, заедно с учениците Си.

Буря бушуваше в езерото.
Исус спеше. Ужасените

ученици Го събудиха.
"Господи, спаси ни,"

извикаха те.
"Загиваме!"



"Стихни," заповяда Исус на бурята. Моментално, 
морето утихна. "Що за човек е това?" 
прошепнаха си учениците. Дори вятърът и морето 
Му се покоряват. Те повярваха, 
че Исус беше Божият Син, 
понеже чудесата, които 
вършеше, разкриваха 
Славата Му. 
Учениците още 
не знаеха, но им 
предстоеше да 
видят дори още 
по-велики чудеса 
от това. 



Чудесата на Исус

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Матей 8-9, Марк 1-2, Марк 4, 
Лука 4, Лука 8, Йоан 2 

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


