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Isus a făcut multe minuni. Minunile erau 
semne care să arate că Isus era cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu. Prima minune s-a întâmplat la 
petrecerea unei nunţi. S-a ivit o problemă. Nu 
era suficient vin pentru toţi.



Maria, mama lui Isus, i-a spus lui Isus această 
problemă, apoi a spus slugilor să facă orice va 
zice El.



„Umpleţi vasele acestea cu apă” a zis 
Isus.  „Apă?” au întrebat ei.  Da, apă a 
fost ceea ce a cerut Isus.



Apoi Isus a spus unei 
slugi să ia dintr-un 
vas mai mare şi să 
dea nunului să guste.  
Apa era acum vin! 
Vin bun!  Cel mai 
bun vin! 



Toţi erau uimiţi.  Isus a 
transformat apa în vin.  
Numai Dumnezeu putea 
face astfel de minuni.



Isus a făcut şi 
alte minuni.  Într-
o seară, El şi cu 
ucenicii au mers 
la casa lui Petru.  
Soacra lui Petru 
era foarte 
bolnavă, prinsă 
de friguri.



Isus s-a atins de mâna femeii bolnave.  Din acel 
moment şi-a revenit, s-a sculat şi a început să 
slujească lui Isus şi ucenicilor. 



Părea că 
tot oraşul era 
adunat la uşă în 
acea seară. 
Oameni bolnavi 
veneau – orbi, 
surzi, muţi, 
paralizaţi.  
Chiar oameni în 
care locuiau 
demoni se 
înghesuiau să 
vină la Isus.  
Putea El ajuta 
atât de mulţi?



Isus, Fiul lui Dumnezeu, putea ajuta.  Isus a ajutat.  
Toţi care au venit la El au fost vindecaţi.  Oameni 
care se târau în cârje puteau acum merge, alerga şi 
sălta.



Au venit şi alţii, 
care erau plini 

de lepră.



Ei s-au curăţat 
pe deplin şi au 
fost vindecaţi 

de Isus.



Bărbaţi şi femei chinuiţi de 
demoni au 
stat în faţa 
lui Isus.  El 
a poruncit 
demonilor să-i 
părăsească.  
Demonii 
s-au supus, 
înspăimântaţi, 
oameni 
nefericiţi 
au devenit 
liniştiţi şi 
bucuroşi.



Prin mulţime, patru bărbaţi au încercat să-l aducă 
pe prietenul lor la Isus.  Dar nu se puteau apropia.  
Ce puteau face?



Purtându-l pe bărbatul bolnav, 
s-au suit pe acoperişul casei, cei 

patru prieteni încrezători
au spart acoperişul

şi l-au coborât
pe pritenul

lor.



Acum era 
aproape de 

Isus.



Isus a văzut credinţa 
celor patru prieteni.  
El a spus slăbănogului:  
„Păcatele îţi 
sunt iertate.  
Scoală-te, 
ridică-ţi patul, 
şi umblă.”  
Bărbatul s-a 
ridicat, bine şi 
puternic.  Isus 
l-a vindecat.



Puţin după aceea, Isus se afla 
într-o corabie cu ucenicii.

O furtună s-a pornit
pe mare.  Isus dormea.
Înspăimântaţi ucenicii
L-au trezit.  „Doamne,

scapă-ne, că pierim!”
au strigat ei.



„Taci!  Fără gură!” a certat Isus valurile.  
Imediat, marea s-a liniştit. „Cine este acesta de 
Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” Au şoptit 
ucenicii.  Ei au crezut că Isus era Fiul lui 
Dumnezeu, deoarece minunile 
arătau gloria Lui.  Ucenicii 
nu ştiau dar, aveau să 
vadă pe Isus făcând 
mari minuni servindu-i 

lui Dumnezeu 
printre oameni.



Minunile lui Isus

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Matei 8-9, Marcu 1-2, Marcu 4, 
Luca 4, Luca 8, Ioan 2

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 
şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 

Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 
iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.

Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 
astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16


