
Чудеса Ісуса

Біблія для дітей
представляє



Написано: Edward Hughes

Ілюстровано: Byron Unger i Lazarus

Адаптовано: E. Frischbutter i Sarah S.

Перекладено: Boris Trachenko

Alastair Paterson

Видано: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
Ліцензія: Ви маєте право копіювати або друкувати це оповідання, 

якщо копія не призначена для продажу.



Ісус робив багато чудес. Чудеса були ознакою, що 
Ісус насправді Божий Син. Перше чудо сталося на 
весільному бенкеті. Виникла проблема. Вина не 
вистачало на всіх. 



Марія, Ісусова мати, сказала Йому 
про цю проблему, а потім сказала 
слугам робити усе, що накаже Ісус. 



“Наповніть водою посудини”, - сказав 
Ісус. Водою? – мабуть перепитали 
вони. Так, Ісус попросив про воду. 



Потім Ісус наказав слузі зачерпнути 
з одної великої посудини і дати 
попробувати весільному 
старості. Вода зробилася 
вином! Добрим вином! 
Найкращим вином! 



Слуги були вражені. 
Ісус перетворив воду 
на вино. Лише Бог міг 
робити такі чудеса. 



Ісус робив і інші чудеса. 
Одного вечора Він та Його 
учні прийшли до Петрового 
дому. Петра теща була 
хвора на гарячку. 



Ісус торкнувся руки хворої жінки. Через 
мить вона була здорова. Вона встала, 
щоб служити Ісусу та Його учням. 



Здавалося, того вечора усе 
місто зібралося біля дверей. 
Прийшли хворі люди –
сліпі, глухі, німі та 
криві. Навіть люди, 
в яких жили демони, 
штовхалися до 
Ісуса. Чи міг Він 
допомогти стільком 
багатьом людям? 



Ісус, Божий Син, міг допомогти. Ісус допоміг. 
Усі, хто пришли до Нього, були зцілені. Люди, 
які тягнулися по житті на милицях, тепер 
могли ходити, бігати й стрибати. 



Деякі прийшли, 
знівечені 
проказою. 



Вони стали чисті 
й здорові, коли 
Ісус зцілив їх. 



Перед Ісусом стали чоловіки й жінки, змучені 
демонами. 
Він наказав 
демонам 
покинути їх. 
Коли демони 
корилися, 
злякані, 
нещасливі 
люди ставали 
спокійні 
й радісні. 



Поза натовпом четверо чоловіків намагалися 
допомогти свому другу доступитися до Ісуса. 
Але вони не могли підійти близько. Що вони 
мали зробити? 



Піднявши хворого чоловіка на 
дах дому, четверо вірних друзів 
розібрали дах і спустили 
його донизу. Тепер він 
був близько до Ісуса. 



Ісус побачив, що четверо 
друзів мали віру. Він 
сказав хворому: 
“Відпускаються, 
сину, гріхи тобі!.. 
Уставай, візьми 
ложе своє, та й іди 
у свій дім!” Чоловік 
піднявся живий 
та здоровий. Ісус 
його уздоровив. 



Невдовзі Ісус був у човні 
разом з учнями. Страшна 
буря піднялася на морі. 
Ісус спав. Налякані учні 
розбудили Його. 
“Учителю, чи тобі 
байдуже, що ми гинемо?” 



“Мовчи, перестань!” – наказав Ісус вітру, та морю. 
На морі негайно настала тиша. “Хто ж це такий, 
що вітер і море слухняні Йому?” – шепотіли учні. 
Вони вірили, що Ісус був Божий 
Син, тому що Його чудеса 
показували Його славу. 
Учні того не знали, 
але вони мали 
побачити, як Ісус 

робить ще більші 
чудеса, служачи 
Богу серед людей. 



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Чудеса Ісуса

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Матвія, голови 8-9;
Марка, голови 1-2, 4;

Луки, голова 8;
Івана, голова 2



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, 
Який створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, 
Ісуса, померти на хресті й бути покараному за твої гріхи. 
Потім Ісус повернувся до життя й пішов додому у Небеса! 

Якщо ти віриш у Ісуса і попросиш Його простити твої 
гріхи, Він це зробить! Він прийде й тепер житиме у тобі, 

і ти завжди житимеш разом з Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16
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