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Ježíš činil mnoho zázraků.  Zázraky byly znamením, 
že Ježíš je skutečně Boží Syn.  První zázrak se stal 
na svatební hostině.  Vyskytl se problém.  Nebylo 
dost vína pro všechny.



Marie, Ježíšova matka, mu o problému řekla.  Pak 
nařídila služebníkům, aby udělali vše, co jim Ježíš 
přikáže.



„Naplňte tyto nádoby vodou,” řekl 
Ježíš. „Vodou?” možná se ptali.  Ano, 
voda byla to, co Ježíš požadoval.



Potom řekl Ježíš 
služebníkům, aby 
vzali z jedné velké 
kamenné nádoby a 
dali ochutnat správci 
hostiny.  Voda se 
přeměnila ve víno!  
Vynikající víno!  
Nejlepší víno!



Sluhové žasli.  Ježíš 
proměnil vodu ve víno.  Jen 
Bůh mohl dělat takové 
zázraky.



Ježíš konal i jiné 
zázraky.  Jednoho 
večera šel s 
učedníky do 
Petrova domu.  
Petrova tchyně 
byla velmi 
nemocná s 
horečkou.



Ježíš se dotkl její ruky a horečka ji opustila.  Za 
chvíli jí bylo zase dobře.  Vstala, a obsluhovala 
Ježíše i učedníky.



Zdálo se, že se 
toho večera u 
dveří shromáždilo 
celé město.  
Přicházeli i ostatní 
nemocní lidé –
slepí, hluší, němí, 
zmrzačení.  I lidé s 
démony žijícími v 
nich se tlačili k 
Ježíši.  Mohl by 
tolika lidem 
pomoci?



Ano, Ježíš, Boží Syn, mohl pomoci.  A Ježíš 
pomáhal.  Všichni kdo k němu přišli, byli uzdraveni.  
Lidé, co se vlekli životem o berlích, mohli nyní 
chodit, běhat a skákat.



Přišli i jiní, kteří 
byli nemocní 
malomocenstvím.



Když je Ježíš 
uzdravoval, byli 
zdraví a čistí.



Ježíš uzdravoval i muže a ženy sužované démony.  
Přikazoval zlým duchům, aby je opustili.  Když 
démoni poslechli, 
z ustrašených a 
nešťastných 
lidí se stali lidé 
klidní a radostní.



Tu k němu přišli čtyři muži s ochrnutým.  Ale 
nemohli se pro zástup k Ježíšovi přiblížit.  Co mohli 
dělat?



Jeho věrní přátelé ho vynesli na 
střechu domu, prorazili otvor 
a spustili nemocného dolů.  
Nyní byl k Ježíši blízko.



Když Ježíš viděl 
jejich víru, řekl 
ochrnutému: 
„Tvé hříchy jsou 
ti odpuštěny.  
Vstaň, vezmi své 
lůžko a choď.”  
Muž vstal, 
statně a silně.  
Ježíš ho 
uzdravil.



Brzy na to Ježíš vstoupil 
s učedníky na loď.  Moře 
rozvířila děsivá bouře.  
Ale Ježíš spal.  I 
přistoupili a probudili 
ho se slovy: „Pane, 
zachraň nás, nebo 
zahyneme!”



Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. 
„Co je to za člověka?” užasli a říkali lidé.  „Dokonce 
větry a moře ho poslouchají.”  Uvěřili, že Ježíš je 
Boží Syn, protože svými zázraky zjevil 
svou slávu.  Učedníci viděli 
Ježíše konat ještě 
mnoho dalších a 
větších zázraků, 

když mezi lidmi 
sloužil Bohu.



Ježíšovy Zázraky

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Matouš 8-9, Marek 1-2, Marek 4, 
Lukáš 4, Lukáš 8, Jan 2

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16
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