


Чудото е необикновено дело, което обикновените хора не могат да вършат. 
Само Господ може да върши чудеса. Той върши чудеса над природата и над 
хората. За да се случи чудо с някой човек е необходимо той да има силна вяра.



Веднъж в морето се надигнала страшна буря, а Иисус Христос бил заспал в 
кораба. Изплашените ученици Го събудили, а Той като се изправил, забранил 
на бурята да вилнее и всичко утихнало в миг.



Друг път учениците плавали сами в морето, а Господ тръгнал от брега към 
тях, ходейки по водата. Свети Петър пожелал да тръгне по водата, но като 
направил няколко крачки се усъмнил и започнал да потъва.



Хората следвали Господа навсякъде, за да чуят Божието слово. Веднъж, когато 
били в планината,  започнало да се стъмнява, а наблизо нямало откъде да купят 
храна. Намерили се само 5 хляба и 2 риби. Господ благословил и като разчупил, 
нахранили се всички. А те били 5 хиляди души, без да се броят жените и децата.



Господ и света Богородица били поканени на една сватба в Кана Галилейска. 
Но виното се свършило и Божията Майка помолила своя Син да помогне. Господ 
наредил на слугите да налеят вода в делвите. И като благословил, станало чудо –
водата се превърнала във вино, дори по-хубаво от предишното.



Веднъж Господ отивал към Йерусалим и по пътя видял един слепороден. Господ 
се смилил над него, направил с плюнка малко калчица и с нея намазал очите на 
слепеца. Изпратил го да се измие в един извор, който се намирал наблизо. Щом 
слепият измил очите си, веднага прогледнал и започнал да слави Бога.



Един знатен човек, на име Иаир, отишъл при Господа да го моли да излекува 
едничката му дъщеря. Но тогава дошла вестта, че тя вече е умряла. Господ 
въпреки това отишъл при момичето и казал:“Момиче, стани!“ И то оживяло.



Господ възкресил и Своя приятел Лазар, който от 4 дни бил мъртъв. 
Христос наредил да отворят гроба му и извикал: „Лазаре, излез!“. Лазар се 
съживил и още дълги години живял на земята, станал Божи служител.



Веднъж по пътя Си Господ срещнал десет болни от проказа мъже, които Го 
молели да ги излекува.  Той ги изцелил и ги пратил в селището да се покажат 
на свещеника. Само един от тях се върнал и горещо благодарил на Господа.



Въпроси към урока:

1. Какво наричаме чудо?

2. Разкажете за чудесата, които Господ 

върши над природата?

3. Какви чудеса Господ върши над 

хората?

4. С кои хора се случват чудеса?


