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Jézus számos csodát vitt véghez. A csodák voltak 
a jelei annak, hogy Jézus az Isten Fia. Az első 
csoda egy menyegzői lakomán történt. Hirtelen 
egy probléma támadt.  Nem jutott elég 
bor a vendégeknek.



Mária, Jézus anyja odament a fiához és 
elmondta neki mi a baj. Ezt követően azt mondta 
a szolgálóknak, hogy tegyék azt, amit Jézus kér.



"Töltsétek tele ezeket az edényeket 
vízzel !" – mondta Jézus. – "Vízzel ?"
– kérdezhettek azok vissza. Igen, 
vízzel, ahogy Jézus kérte.



Aztán Jézus megkérte az egyik 
szolgálót, hogy vigyen 
oda egy teli korsót a 
násznagynak, hogy 
belekóstolhasson. 
A víz borrá 
változott. 
Finom borrá ! 
A legfinomabb 
borrá !



A szolgák elámultak. Jézus 
a vizet borrá változtatta. 
Egyedül Isten képes 
ilyen csodákat 
véghezvinni.



Jézus más csodákat is tett.
Jézus és tanítványai egyik 

alkalommal Péter házába
mentek. Péter anyósa

nagyon beteg volt.
Lázban égett.



Jézus megérintette a beteg kezét.  Ő egy 
szempillantás alatt jobban lett. Azonnal 
felkelt és kiszolgálta Jézust és a 
tanítványokat.



Úgy tűnt, hogy azon az estén az 
egész város összegyűlt 
Péterék háza előtt. 
Betegek jöttek 
– vakok, süketek, 
nyomorékok. Sőt 
még olyanok is 
voltak, akiket 
gonosz szellemek 
szálltak meg. 
De hogyan 
segíthetett 
Jézus ennyire 
sok emberen ?



Jézus, Isten Fia, segíteni tudott rajtuk. 
Mindenkit meggyógyított, aki csak hozzá 
jött. Olyan emberek, akik egész életükben 
mankóval közlekedtek, most jártak, sőt 
futni és ugrálni is tudtak.



Másféle betegek is 
jöttek. Leprától 

elcsúfított
emberek.



A leprás
betegek kiütései

mind eltűntek,
mihelyst Jézus
meggyógyította

őket.



Zavarodott elméjű nők és 
férfiak járultak 
Jézus elé, 
akiket 
démonok 
szálltak 
meg. Ő 
megparancsolta 
a démonoknak, 
hogy 
távozzanak.



Mihelyst a démonok engedelmeskedtek 
Jézusnak, 
a rémült és 
szerencsétlen 
emberek 
megnyugodtak 
és életvidám 
emberek 
lettek.



Hátul a tömegben, négy férfi próbált a barátjának 
segíteni, hogy Jézus közelébe férkőzzön. A 
sokaság miatt azonban nem sikerült eléggé 
közel kerülniük. Mit tehettek ?



A négy hű barát felvitte a beteget 
a ház tetejére, megbontották

a tetőt és a lyukon
keresztül leeresztették
a barátjukat. Most már

Jézus közelében
volt.



Jézus észrevette, hogy 
a négy barát hisz 
benne. Azt mondta 
a betegnek : "A te 
bűneid meg vannak 
bocsájtva. Kelj 
fel, fogd az 
ágyadat és járj !" 
A férfi felkelt.
Egészségesnek 
és erősnek érezte 
magát. Jézus 
meggyógyította őt.



Nem sokkal ezután Jézus egy
csónakban volt a tanítványaival.

Rettenetes vihar tört ki, s ez
felkorbácsolta a tengert.

Jézus éppen elaludt.  A
tanítványok ijedtükben
felébresztették.  Azt

kiáltozták : "Urunk,
ments meg minket !

Itt pusztulunk 
el !"



"Csendesedjetek le !" – parancsolta meg Jézus 
a hullámoknak.  A tenger azonnal megnyugodott.  
"Miféle ember ez ?  – suttogták a tanítványok. –
Még a szél és a víz is engedelmeskednek 
neki !"  Ők hittek abban, hogy Jézus 
az Isten Fia, hisz ezek a csodák 
mind az ő dicsőségét 
bizonyították.  A 
tanítványok akkor 
még nem tudták, hogy 
Jézus még azoknál is nagyobb 
csodákra képes, mint amilyeneknek 
ők lehettek a szemtanúi, míg 
Jézus az emberek között 
szolgált, itt a földön.



Jézus csodái 

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Máté 8-9, Márk 1-2, Márk 4, 
Lukács 4, Lukács 8, János 2

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


