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Pan Jezus uczynił wiele cudów. Cuda były tym 
znakiem, który potwierdził, że Jezus naprawdę 
jest Synem Boga. Pierwszy cud zdarzył się 
podczas wesela, gdzie niespodziewanie zabrakło 

wina dla gości.



Matka Pana Jezusa powiedziała Mu o problemie. 
Kazała sługom, aby zrobili wszystko to, co każe im 
Jezus. 



„Wypełnijcie dzbany wodą” 
powiedział Pan Jezus. „Wodą?” 
zapewne dziwili się słudzy. Tak, 
Pan Jezus poprosił o wodę.



Jezus kazał też słudze 
zaczerpnąć z dzbana i 
dać posmakować 
gospodarzowi 
wesela. Woda 
stała się winem! 
I to dobrym 
winem! 
Jednym z 
najlepszych!



Słudzy byli zdumieni. 
Jezus zamienił wodę w 
wino. Tylko Bóg mógł 
uczynić coś takiego. 



Oprócz tego cudu, Pan Jezus czynił 
jeszcze wiele innych. Pewnego 

wieczoru udał się ze swymi
uczniami do domu Piotra.
Okazało się, że teściowa

Piotra była bardzo
chora i miała

gorączkę.



Pan Jezus dotknął dłoni tej chorej kobiety, a ona w 
mgnieniu oka wyzdrowiała. Wstała z łóżka i zaczęła 
usługiwać Jezusowi i Jego uczniom.



Tego wieczora przed 
domem zebrało się 
chyba całe miasto. 
Przybyli niewidomi, 
głusi, niemi, kalecy. 
Byli wśród nich 
nawet ludzie 
opętani przez 
demony. Czy 
Pan Jezus dał 
radę pomóc im 
wszystkim?



Pan Jezus, Syn Boga, dał radę pomóc im wszystkim. 
Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego 
przyszli. Ludzie, którzy całe życie chodzili o 
kulach, teraz mogli chodzić, biegać i skakać.



Przybyli też 
chorzy na trąd. 



Pan Jezus uleczył 
ich wszystkich. 



Mężczyźni 
i kobiety 
nękani 
przez 
demony, 
smutni i 
przygnębieni 
stanęli 
przed Panem 
Jezusem, a 
On rozkazał 
aby demony 
opuściły 
ich ciała.



Kiedy demony 
posłuchały 
się i odeszły, 
ci niegdyś 
bojaźliwi i 
nieszczęśliwi 
ludzie stawali 
się spokojni 
i pogodni.



Czterech mężczyzn próbowało przejść przez tłum, 
niosąc na noszach swojego przyjaciela. Nie mogli 
się jednak przecisnąć. Co mogliby zrobić?



Ci wierni przyjaciele
wnieśli chorego na dach

i bezpiecznie opuścili
go w dół tuż obok

Pana Jezusa. 



Pan Jezus 
zobaczył, że 
mieli oni wiarę. 
Przemówił do 
chorego „Twoje 
grzechy zostały 
ci przebaczone. 
Weź swe nosze i 
chodź.” Chory 
mężczyzna 
wstał, był 
zdrowy i silny. 
Pan Jezus go 
uleczył. 



Wkrótce po tym, Pan Jezus płynął łodzią z uczniami.
Kiedy płynęli Pan Jezus zasnął.

Nagle na wzburzonym morzu
rozpętała się okropna

burza. Pan Jezus spał.
Przerażeni uczniowie

obudzili Go.  „Panie
ocal nas!  Zaraz

zginiemy!” krzyczeli
rozpaczliwie.



Pan Jezus nakazał morzu „Umilknij! Ucisz się!” 
Natychmiast morze znów było spokojne. Uczniowie 
szeptali między sobą „Kim On jest skoro 
nawet wiatr i morze są Mu posłuszne.” 
Głęboko wierzyli, że Jezus 
jest Bogiem, bo Jego 
cuda pokazywały Jego 
chwałę. Nie wiedzieli 
oni jeszcze, że Pan 

Jezus czynić będzie 
jeszcze większe cuda 
podczas Swej służby 
dla Boga pośród ludzi. 



Cuda Pana Jezusa

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mateusz 8-9; Marek 1-2, 4; 
Łukasz 4, 8; Jan 2 

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



40 60

Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16
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