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Bóg pragnie, abyśmy wszyscy doszli do kró-
lestwa niebieskiego. Dlatego stale nas wspiera 
i towarzyszy nam w naszej życiowej drodze. Bar-
dzo często jednak nie zauważamy Jego obecności 
i przechodzimy obok Niego obojętnie. Przez swoje 
cuda Jezus przypomina o sobie i pokazuje, co dla 
człowieka powinno być największą wartością.

Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając 
przed Nim na kolana, prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epi-
leptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 
Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić”. Na 
to Jezus odrzekł: „O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze 
mam być z wami; jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tu-
taj!” Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chło-
piec odzyskał zdrowie. 

(Mt 17,14-18)

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczyste-
go. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przy-
szedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał 
mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim 
miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak 
że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet 
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”.

(Mk 1,23-27)

16 Cuda Jezusa wyrazem 
zbawczej miłości

całkowicie 
zaufać  

Jezusowi

warto

Jezus uzdrawia opętanego chłopca, 
XII w., Zilis, Szwajcaria

Jezus uzdrawia córkę kobiety 
kananejskiej, XII w., Zilis, Szwajcaria
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Jezus dokonuje cudów wobec tych, którzy Mu 
wierzą, lub wobec tych, w których pragnie wiarę 
obudzić. To wiara jest podstawowym warunkiem, 
aby cud się dokonał. Pan Jezus powiedział: „Jeśli bę-
dziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie 
tej górze: «Przesuń się stąd tam!», a przesunie się. 
I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17,20b). 

Przed dokonaniem cudu Pan Jezus 
modlił się do swojego Ojca. Od nas 
również oczekuje, abyśmy z wiarą pro-
sili o cud. Potrzebna nam jest głęboka 
wiara w moc Jezusa, który jest Bogiem. 

Jezus dokonuje 
cudów, także 

dzisiaj

wiem, że

Zaśpiewaj
Ja wierzę, że to Jezus.
Wierzę, że on Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć,
i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz, 
On tu teraz jest, 
stoi pośród nas. 
Ma moc nas teraz uzdrawiać,
uzdrowienia moc,
ma przebaczenia dar.

.I..
      Zapamiętaj!

!

Cud to działanie Boga, którego 
nie da się wytłumaczyć prawami 
natury. To znak Jego dobroci 
i mocy. Bóg czyni cuda, by 
wzmocnić wiarę ludzi w Niego. 
Czyniąc cuda, Jezus pokazuje, 
że jest Synem Bożym, i potwierdza, 
że królestwo Boże jest już obecne 
na świecie. Dla Niego nie ma rzeczy 
niemożliwych. Pragnie, aby ludzie 
rozpoznali w Nim prawdziwego 
Mesjasza zapowiadanego przez 
proroków.

Zadanie
1.  Zaprojektuj komiks pt. „Cuda Pana Jezusa”.
2.  Trzem znajomym osobom zadaj pytanie, dlaczego Jezus dokonywał 

cudów. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
3.  Wybierz z dowolnej Ewangelii opis jednego z cudów Jezusa i napisz, 

co Ewangelista pragnie nam w nim przekazać.
4.  Podziękuj Bogu w modlitwie za cud, jakim jest twoje życie.

VI

       Zastanów się?

?•  Dlaczego Chrystus modlił się 

przed dokonaniem cudu?

•  Dlaczego prosił o wypełnienie 

się woli Ojca?

•  Jak często prosisz Jezusa o cud?
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