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A kánai menyegző (János evangéliuma 2,1-12) 

 

1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja.  

2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.  

3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk.  

4 Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem 

jött még el az én órám.  

5 Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg!  

6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe 

egyenként két vagy három metréta fért.  

7 Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték 

színültig.  

8 Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők 

pedig vittek.  

9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, 

honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,  

10 és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor 

megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.  

11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és 

tanítványai hittek benne.  

12 Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, 

és ott maradtak néhány napig.  
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Ötezer ember megvendégelése (János evangéliuma 6,1-15) 

 

1 Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára.  

2 Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken.  

3 Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.  

4 Közel volt a páska, a zsidók ünnepe.  

5 Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt 

Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?  

6 Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog 

tenni.  

7 Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy 

mindenki kapjon valami keveset.  

8 Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá:  

9 Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi 

embernek?  

10 Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. 

Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren.  

11 Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; 

ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak.  

12 Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a 

maradékot, hogy semmi se vesszen kárba!  

13 Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér 

maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek.  

14 Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: Ez valóban az a 

próféta, akinek el kellett jönnie a világba.  

15 Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják 

ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.  
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Péter halfogása (Lukács evangéliuma 5,1-11) 

 

1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a 

Genezáreti-tó partján állt.  

2 Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen 

kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták.  

3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy 

kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot.  

4 Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és 

vessétek ki hálóitokat fogásra!  

5 Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk 

semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.  

6 Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a 

hálóik;  

7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és 

segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két 

hajót, hogy majdnem elsüllyedtek.  

8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert 

bűnös ember vagyok, Uram!  

9 A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele 

voltak;  

10 de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. 

Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!  

11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.  
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Jézus lecsendesíti a tengert (Márk evangéliuma 4,35-41) 

 

35 Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: Menjünk át a túlsó 

partra!  

36 Ők pedig otthagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a 

hajóban volt; de más hajók is követték őt.  

37 Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az 

már kezdett megtelni.  

38 Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így 

szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?  

39 Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, 

némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett.  

40 Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek?  

41 Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a 

tenger is engedelmeskedik neki?  
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Jézus a tengeren jár (Márk evangéliuma 6,45-52) 

 

45 Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és 

menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot.  

46 Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni.  

47 Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül.  

48 Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt a 

szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük.  

49 Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és 

felkiáltottak.  

50 Mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, 

és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!  

51 Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak 

magukban.  

52 Mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. 
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Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás (János 

evangéliuma 21,1-14) 

1 Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent 

meg:  

2 együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai 

Kánából meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő.  

3 Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: Mi 

is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán 

semmit sem fogtak.  

4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem 

tudták, hogy Jézus az.  

5 Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak 

neki: Nincs.  

6 Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. 

Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt.  

7 Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor 

Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert 

mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe.  

8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak 

mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal.  

9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is.  

10 Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott halakból!  

11 Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy 

halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el 

a háló.  

12 Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban 

senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő.  

13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is.  

14 Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, 

miután feltámadt a halottak közül.  
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