БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Иоанна свето Евангелие,
глава 2
ИИСУС НА СВАТБА В КАНА
ГАЛИЛЕЙСКА

В град Кана имало
голям празник. Женели
се младеж и девойка. На
сватбата били поканени
не само жителите на
Кана, но и жителите на
съседните села. Майката
на Иисус -Мария, и
Самият Иисус, заедно с
учениците Си, били също
поканени на сватбата.
Според обичая на
страната сватбата се
ръководела от
разпоредител на пира човек, който трябва да
се грижи за яденето и
пиенето на гостите.

И ето, по едно време
разпоредителят на пира
забелязал, че виното е на
свършване. "Какво да
правим сега? - помислил си
той. - Що за сватба е, ако
няма вино?"
Майката на Иисус - Мария,
също забелязала, че виното
свършва. „Може би Иисус
ще помогне" - рекла си тя и
бързо отишла при Сина си.
„Те нямат повече вино" прошепнала Мария. Но
Иисус и бездруго го знаел.
Та нали Той е Син Божи и
Той знае всичко! Затова
Иисус отговорил: „Зная, че
виното свършва, но още не
е дошло времето Аз да
направя нещо."

Мария веднага се
успокоила. Тя била сигурна,
че Иисус ще даде на хората
вино. Вярвала, че Той може
да направи това.
Приближила се към слугите,
които разнасяли яденето и
пиенето, и казала:
„Направете така, както ви
нареди Иисус!"
Около къщата имало шест
големи каменни делви за
вода, с която хората си
миели краката. Но сега те
били празни и Иисус знаел
това. „Напълнете делвите с
вода" - казал Той на слугите
и те послушали.

„Налейте от там и занесете
чашата на разпоредителя
на пира." Слугите така и
направили.
Разпоредителят на пира
отпил от чашата. И какво
мислите? Това било
изумително вино! Но
разпоредителят не знаел, че
е вода, която се е
превърнала във вино,
затова, като приближил до
младоженеца, казал:
“..Обикновено хубавото
вино се дава в началото на
пира, а после - лошото. Но
ти си оставил най-доброто
вино за накрая!"

Толкова вкусно било то!
Доста по-вкусно от онова,
което хората пили
отначало.
Това било първото чудо,
което извършил Иисус на
земята. И още много други
чудеса извършил Той, за да
покаже на хората, че е Син
Божи.
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