
Jezusovi čudeži

Sveto pismo za otroke
darila



Napisal: Edward Hughes

Ilustriral: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Priredil: E. Frischbutter; Sarah S.

Prevedel: www.christian-translation.com

Proizvaja: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Licenca: Imate pravico do kopiranja ali tiskanja te zgodbe, 

če je ne prodajate.



Jezus je naredil veliko čudežev. Čudeži so bili 
znaki, ki so pokazali, da je Jezus res Božji Sin. Prvi 
čudež se je zgodil na poroki. Nastal je problem. Ni 
bilo dovolj vina za vse.



Marija, Jezusova mati, mu je povedala za težavo, 
nato pa služabnikom naročila, naj storijo vse, kar je 
Jezus zapovedal.



"Napolni te lonce z vodo," je rekel 
Jezus.  "Voda?" so morda vprašali. Da, 
Jezus je zahteval vodo.



Jezus je nato rekel 
služabniku, naj vzame 
iz enega velikega 
lonca in pusti možu, ki 
je bil odgovoren za 
pogostitev, poskusiti. 
Voda je bila zdaj 
vino! Dobro vino! 
Najboljše 
vino!



Služabniki so bili 
začudeni. Jezus je 
spremenil vodo v vino. 
Takšne čudeže lahko 
dela samo Bog.



Jezus je delal še 
druge čudeže. 
Nekega večera je 
s svojimi učenci 
odšel v Petrovo 
hišo. Petrova 
tašča je bila zelo 
bolna in imela je 
vročino.



Jezus se je dotaknil bolničine roke. Čez trenutek 
je bila spet zdrava. Vstala je, da bi služila Jezusu 
in učencem.



Zdelo se je, da 
se je tisti večer 
pred vrati zbralo 
vse mesto. 
Prihajali so bolni 
ljudje – slepi, 
gluhi, nemi, 
pohabljeni. Celo 
ljudje, v katerih 
živijo demoni, 
so se gnetli k 
Jezusu. Bi lahko 
pomagal toliko?



Jezus, Božji sin, bi lahko pomagal. Jezus je 
pomagal. Vsi, ki so prišli k njemu, so bili 
ozdravljeni. Ljudje, ki so se skozi življenje vlekli z 
berglami, so zdaj lahko hodili, tekali in skakali.



Prišli so drugi, ki 
so postali grdi 
zaradi gobavosti.



Ko jih je Jezus 
ozdravil, so postali 
zdravi in čisti.



Moški in ženske, ki so imeli težave z demoni, so 
stali pred Jezusom. Demonom je ukazal, naj jih 
zapustijo. Ko so 
demoni ubogali, 
so prestrašeni 
in nesrečni 
ljudje postali 
mirni in veseli.



Za množico so štirje moški skušali svojemu 
prijatelju pomagati do Jezusa. Vendar se 
niso mogli približati. Kaj bi lahko storili?



Ko so bolnika odnesli na streho 
hiše, so štirje zvesti prijatelji 
razprli streho in ga spustili 
dol. Zdaj je bil 
blizu Jezusa.



Jezus je videl, 
da imajo štirje 
prijatelji vero.  
Rekel je bolniku: 
"Grehi so ti 
odpuščeni. 
Vzemi svojo 
posteljo in 
hodi." Človek je 
vstal, zdrav in 
močan. Jezus 
ga je ozdravil.



Kmalu zatem je bil Jezus v 
čolnu z učenci. Morje je 
razburkala strašna nevihta.  
Jezus je spal. Prestrašeni 
učenci so ga zbudili. 
"Gospod, reši nas," so 
vpili. "Propademo!"



"Umiri se," je Jezus ukazal valovom. Takoj je bilo 
morje mirno. "Kakšen človek je to?" Njegovi učenci 
so šepetali. Tudi veter in morje sta mu ubogljiva. 
Verjeli so, da je Jezus Božji Sin, ker so 
njegovi čudeži kazali njegovo 
slavo. Učenci tega 
niso vedeli, vendar 
bodo videli, 

kako Jezus dela še večje 
čudeže, ko bo služil 
Bogu med ljudmi.



Jezusovi čudeži

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Matej 8-9, Marko 1-2, Marko 4, 
Luka 4, Luka 8, Janez 2

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130



Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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