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A kánai menyegzőn, ahol Jézus, édesanyja, Mária és a ta-
nítványok is ott voltak, elfogyott a bor. A Szűzanya kéré-
sére Jézus, hogy megmentse az ifjú párt a szégyentől, hat 
kőkorsóban változtatta borrá a vizet.



Simon Péter és a többi halász egész éjszaka fáradozott, de 
nem fogott egy halat sem. Jézus szavára beeveztek a Gene-
záreti tó közepére, és újra kivetették hálójukat. Ezúttal 
olyan sok halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló és 
alig bírták a bárkába emelni a gazdag zsákmányt.



Jézus egy nap bárkába szállt tanítványaival, és a túlsó 
partra igyekezett. Amíg a tanítványok eveztek, Jézus el-
aludt. Hirtelen szélvész csapott le a tóra, és a hatalmas 
hullámok miatt a tanítványok nagyon megijedtek. Kétség-
beesve keltették fel Jézust, aki megdorgálta őket kicsiny 
hitük miatt, majd lecsendesítette a vihart.



Jézus a pusztában tanította a népet. Már későre járt, 
ezért tanítványai figyelmeztették őt, küldje el az embe-
reket élelmet és szállást keresni a környéken. Jézus meg-
kérte tanítványait, hogy ők adjanak enni a népnek. Nekik 
azonban csak öt kenyerük és két haluk volt. Jézus felte-
kintett az égre, és megáldotta az ételt. Ötezer férfi evett 
és lakott jól, és még 12 kosár maradékot is összeszedtek 
az étkezés után.



Egy este a tanítványok lementek a tóhoz, bárkába száll-
tak, és elindultak a tó túlsó partjára, Kafarnaum felé. 
Jézus nem volt velük. Már egészen besötétedett, amikor 
rendkívül erős szél támadt. A tanítványok evezés közben 
észrevették, hogy Jézus a vízen járva közeledik feléjük. 
Nagyon megijedtek, de Jézus megnyugtatta őket.



Jézus egy házban tanított, amikor hordágyon hoz-
tak elé egy béna embert. Hatalmas volt a tömeg, így 
nem találtak utat a Mesterhez. Végül a tetőt meg-
bontva eresztették le a beteget Jézus elé, aki először 
megbocsátotta bűneit, majd meggyógyította őt. Az 
ember, ahogy Jézus meghagyta neki, felkelt, meg-
fogta ágyát és Istent dicsőítve tért haza.



A jerikói út szélén egy vak koldus üldögélt és kéregetett. 
Nagy tömeg haladt el mellette. Amikor a koldus meg-
tudta, hogy Jézus is ott van közöttük, hangosan kiabálni 
kezdett és a segítségét kérte. Mivel rendíthetetlenül hitt 
abban, hogy a Mester visszaadhatja a szeme világát, ezért 
Jézus valóban meggyógyította őt.



Egy faluba betérve Jézus tíz leprással találkozott, akik könyörögve kérték, gyógyítsa meg 
őket. Jézus elküldte a betegeket, hogy mutassák meg magukat a papoknak. Útközben meg-
tisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, rögtön visszaszaladt Jézushoz. 
Dicsőítette az Istent és leborulva adott hálát neki. Jézus nagyon elszomorodott, hogy mind 
a tízen meggyógyultak ugyan, de csak egy ember köszönte ezt meg a Jóistennek.



Jézust, az Isten fiát a zsidók ártatlanul elítélték, megkí-
nozták és megölték, ám ő harmadnapra feltámadt a ha-
lálból. Ez Jézus legnagyobb csodája, hitünk titka és alapja.


