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Ісус зрабіў шмат цудаў. Цуды былі знакамі, каб 
паказаць, што Ісус сапраўды з'яўляецца Божым 
Сынам. Першы цуд здарыўся на вясельным 
застоллі. Узнікла праблема. На ўсіх не хапіла віна.
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Езус дакрануўся да рукі хворай. Праз 
імгненне ёй зноў стала добра. Яна 
ўстала, каб служыць Езусу і вучням.

Слугі былі здзіўлены. 
Езус ператварыў ваду 
ў віно. Такія цуды мог 
зрабіць толькі Бог.

“Напоўніце гэтыя гаршкі вадой”, 
сказаў Езус. Вада? яны, магчыма, 
спыталі. Так, Ісус прасіў вады.

Езус здзейсніў іншыя цуды. 
Аднойчы ўвечары Ён разам з 
вучнямі пайшоў у дом Пятра. 
Свякроў Пятра моцна хварэла 
на ліхаманку.

Затым Езус сказаў 
слугу ўзяць з аднаго 
вялікага гаршка і 
дазволіць чалавеку, 
які адказвае за 
свята, пакаштаваць 
яго. Вада 
стала віном! 
Добрае віно!
Найлепшае 
віно!

Марыя, маці Езуса, расказала Яму пра 
праблему, а затым сказала слугам рабіць 
усё, што загадаў Езус.
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За натоўпам чацвёра мужчын спрабавалі 
дапамагчы свайму сябру да Езуса. Але яны не 
маглі наблізіцца. Што яны маглі зрабіць?

Яны сталі 
здаровымі і 
чыстымі, калі 
Езус ацаліў іх.

Езус, Божы Сын, мог бы дапамагчы. Езус дапамог. 
Усе, хто прыйшоў да Яго, аздаравіліся. Людзі, якія 
цягнуліся па жыцці на мыліцах, цяпер маглі 
хадзіць, бегаць і скакаць.

Мужчыны і жанчыны, заклапочаныя дэманамі, стаялі 
перад Езусам. 
Ён загадаў 
дэманам 
пакінуць іх. 
Калі дэманы 
падпарадкаваліся, 
страшныя, 
няшчасныя 
людзі сталі 
спакойнымі 
і радаснымі.

Прыходзілі іншыя, 
пачварныя ад 
праказы.

Здавалася, у гэты 
вечар ля дзвярэй 
сабраўся ўвесь 
горад. Прыходзілі 
хворыя — сляпыя, 
глухія, нямы, калекі.
Нават людзі з 
дэманамі, якія 
жывуць у іх, 
тоўпіліся да 
Ісуса. Ці мог 
Ён дапамагчы 
столькім?
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Канец

“Сціхніце”, загадаў Езус хвалям. Адразу мора 
заціхла. Што гэта за чалавек? Ягоныя вучні 
шапталіся. Нават вецер і мора слухаюцца Яму. 
Яны верылі, што Ісус быў Божым Сынам, 
таму што Яго цуды паказалі 
Яго славу. Вучні 
гэтага не ведалі, 
але збіраліся 
ўбачыць, 

як Езус здзяйсняе 
яшчэ большыя цуды, 
калі Ён служыў Богу 
сярод людзей.

Езус убачыў, 
што чатыры 
сябры маюць 
веру. Ён сказаў 
хвораму: “Грэхі 
твае даруюцца.
Вазьмі ложак 
свой і хадзі”. 
Чалавек устаў, 
добра і моцна. 
Езус ацаліў яго.

Цуды Езуса

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Матфея 8-9, Марка 1-2, 4 
Лукі 4, 8, Яна 2

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130

Неўзабаве пасля гэтага Езус быў 
у лодцы з вучнямі. Страшны 
шторм узняўся ў моры. Ісус 
спаў. Перапалоханыя 
вучні разбудзілі Яго. 
“Госпадзе, выратуй 
нас”, крычалі яны. 
Мы гінем!

Выносячы хворага на дах 
дома, чацвёра верных сяброў 
разарвалі дах і апусцілі 
яго ўніз. Цяпер ён быў 
блізкі да Езуса.
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Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16 21 22
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