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Jeesus teki monia ihmeitä.  Ihmeet olivat merkki 
siitä, että Jeesus todella on Jumalan Poika.  
Ensimmäinen ihme tapahtui hääjuhlassa.  Siellä 
syntyi ongelma.  Viiniä ei riittänyt kaikille.



Jeesuksen äiti Maria kertoi hänelle ongelmasta, ja 
sanoi sitten palvelijoille, että heidän tulisi totella, 
mitä Jeesus käskisi.



“Täyttäkää nämä astiat vedellä,” 
Jeesus sanoi.  “Vedellä?” palvelijat 
kyselivät.  Aivan, Jeesus oli 
sanonut niin.



Sitten Jeesus käski palvelijan 
antaa isosta astiasta 
juhlan isännän maistaa 
juotavaa.  Vesi oli nyt 
muuttunut viiniksi!  
Hyväksi viiniksi!  
Kaikkein 
parhaaksi 
viiniksi!



Palvelijat olivat ihmeissään.  
Jeesus oli muuttanut 
veden viiniksi.  Vain 
Jumala voi tehdä 
sellaisia ihmeitä.



Jeesus teki muitakin ihmeitä.  Eräänä 
iltana hän oli opetuslastensa kanssa 
Pietarin kotona.  Pietarin anoppi oli 

hyvin sairas ja kuumeinen.



Jeesus kosketti sairaan naisen kättä.  Hän parani 
heti.  Hän nousi vuoteestaan ja palveli Jeesusta ja 
opetuslapsia.



Näytti siltä, että koko kaupunki 
kokoontui sinä iltana heidän 
ovelleen.  Sinne tuli 
sairaita – sokeita, 
kuuroja, mykkiä, 
rampoja.  Jopa 
pahojen henkien 
vallassa olevia tuli 
Jeesuksen luo.  
Pystyisikö hän 
auttamaan 
näin monia?



Jeesus, Jumalan Poika, pystyi auttamaan.  
Ja Jeesus auttoi.  Kaikki, jotka tulivat hänen 
luokseen, paranivat.  Ihmiset, jotka olivat olleet 
kainalosauvojen varassa koko elämänsä, pystyivät 
nyt kävelemään ja juoksemaan ja hyppimään.



Jotkut tulijoista 
olivat spitaalin 

runtelemia.



He eheytyivät ja 
puhdistuivat, kun 

Jeesus paransi 
heidät.



Pahojen henkien vaivaamat 
ihmiset 
seisoivat 
Jeesuksen 
edessä.  Hän 
käski henkiä 
lähtemään 
heistä.  Henget 
tottelivat 
Jeesusta, ja 
pelokkaista, 
onnettomista 
ihmisistä tuli 
rauhallisia 
ja iloisia.



Ihmisjoukon takana neljä miestä yritti auttaa 
ystäväänsä Jeesuksen luo.  Mutta he eivät päässeet 
tarpeeksi lähelle.  Mitähän heidän pitäisi tehdä?



Nuo neljä uskollista ystävää 
kantoivat sairaan miehen katolle, 

tekivät kattoon aukon ja
laskivat miehen Jeesuksen

eteen.  Nyt hän
oli Jeesusta

lähellä.



Jeesus näki 
neljän ystävän 
uskon.  Hän 
sanoi sairaalle 
miehelle, “Sinun 
syntisi annetaan 
anteeksi.  Ota 
vuoteesi ja 
kävele.”  Mies 
nousi, terveenä 
ja vahvana.  
Jeesus oli 
parantanut 
hänet.



Pian sen jälkeen Jeesus oli opetuslastensa 
kanssa veneessä.  Merellä

nousi kova myrsky.  Jeesus
nukkui.  Opetuslapset

olivat peloissaan ja
herättivät hänet.

“Herra, pelasta
meidät,” he huusivat.

“Muuten hukumme!”



“Ole hiljaa”, Jeesus käski aaltoja.  Meri tyyntyi 
heti.  “Millainen mies tämä on?” opetuslapset 
kuiskuttelivat.  Jopa tuuli ja meri tottelivat 
häntä.  He uskoivat, että Jeesus oli 
Jumalan Poika, koska ihmeet 
olivat siitä merkkinä.  
Opetuslapset eivät 
tienneet, että he 
tulisivat näkemään 

vielä suurempia ihmeitä, kun 
Jeesus palveli Jumalaa 
ihmisten keskuudessa.



Jeesuksen ihmeitä

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Mt. 8-9, Mk. 1-2, Mk. 4, 
Lk. 4, Lk. 8, Jh. 2

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130
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Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 

kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 
Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 

tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 
kanssaan ikuisesti.

Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16
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