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Úr a mennyiség felett
â€žEgy fÃ©rfi Ã©ppen az iskola diÃ¡kjai Ã¡ltal gyûjtÃ¶tt
Ã©lelmiszereket csomagolta, amit az Appalache-hegysÃ©gben lakÃ³ szegÃ©nyeknek
akartak kÃ¼ldeni. SzortÃ-rozta a babot, a tejport, a zÃ¶ldsÃ©gkonzerveket Ã©s a
hÃºskonzerveket. Meglepõdve lÃ¡tta, hogy az egyik gyerek nem azt adta, amit a
listÃ¡n kÃ©rtek. PapÃ-rzacskÃ³jÃ¡bÃ³l mogyorÃ³krÃ©mes szendvics, alma Ã©s egy sÃ¼temÃ©ny
pottyant ki. A zacskÃ³ra Ã¡kombÃ¡kom betûkkel a nevÃ©t is rÃ¡Ã-rta: Â»Cristy - 104-es
szoba.Â« A kislÃ¡ny a sajÃ¡t ebÃ©djÃ©t kÃ¼ldte el az Ã©hezõknek" - (David DeWitt: One Little Lunch).

Ma este megint egy csodÃ¡rÃ³l beszÃ©lÃ¼nk,
arrÃ³l, hogy JÃ©zus egy kisfiÃº ebÃ©djÃ©bõl vendÃ©gelt meg Ã¶tezer embert, a maradÃ©k
pedig mÃ©g tizenkÃ©t kosarat megtÃ¶ltÃ¶tt... Mi is tanulhatunk hitet ebbõl a
tÃ¶rtÃ©netbõl!

JÃ©zus valÃ³ban
ember volt. FigyeljÃ¼k meg, mit mond MÃ¡tÃ©: â€žAmikor
meghallotta ezt JÃ©zus, eltÃ¡vozott onnan hajÃ³n egy lakatlan helyre egyedÃ¼l.
Amikor meghallotta ezt a sokasÃ¡g, utÃ¡na ment gyalog a vÃ¡rosokbÃ³l" (Mt
14:13).

JÃ©zus Ã©ppen
akkor Ã©rkezett haza NÃ¡zÃ¡retbe, Ã©s a zsinagÃ³gÃ¡ban prÃ©dikÃ¡lt. ElõszÃ¶r mindenki
Ã¡mulva hallgatta bÃ¶lcs szavait, de kÃ©sõbb felhÃ¡borodtak, megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k a
sziklÃ¡rÃ³l lelÃ¶kni, megÃ¶lni... ElkergettÃ©k.

Ekkor hallotta
meg, hogy HerÃ³des kivÃ©geztette Keresztelõ JÃ¡nost, aki JÃ©zus unokatestvÃ©re Ã©s
szintÃ©n Isten szolgÃ¡ja volt. JÃ©zus nem fÃ©lt HerÃ³destõl, nem fÃ©lt a templomban
lÃ©võ emberektõl sem... Egyszerûen csak elfÃ¡radt. PihenÃ©sre volt szÃ¼ksÃ©ge.
TanÃ-tvÃ¡nyaival beÃ¼lt egy csÃ³nakba, hogy Ã¡tkeljen a tavon. Egy csendes helyen
szeretett volna megpihenni, de amikor az emberek megtudtÃ¡k, hovÃ¡ ment, nyomÃ¡ba
eredtek. Ne feledjÃ¼k, Õ is ember volt, emberi Ã©rzÃ©sekkel, Ã©s egÃ©sz Ã©letÃ©ben
ilyen dolgok tÃ¶rtÃ©ntek kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte.

BÃ¡rhovÃ¡
megyÃ¼nk, mindenÃ¼tt Ã©hes tÃ¶megekkel talÃ¡lkozunk. Az emberek szinte Ã©hezik az
egÃ©szsÃ©get, a gazdagsÃ¡got, a sikert, azt, hogy õk legyenek a legjobb sportolÃ³k
stb. Az Ã©hsÃ©g is lÃ©tezik. Mindig vannak Ã©hezõk. Mit is tett JÃ©zus, amikor mÃ¡r
nyilvÃ¡nvalÃ³an zavartÃ¡k nyugalmÃ¡t? Bosszankodott? Haragudott? Beevezett a
csÃ³nakkal a tengerre, Ã©s azt kÃ-vÃ¡nta, bÃ¡rcsak ott se lennÃ©nek az emberek?
Ellenkezõleg! Ma este arrÃ³l
beszÃ©lÃ¼nk, mi minden tÃ¶rtÃ©nt, amikor JÃ©zus talÃ¡lkozott a kisfiÃºval.

Ott Ã¡llunk kis
csomagunkkal, amiben alig akad valami. JÃ©zus, az egyÃ¼tt Ã©rzõ MegvÃ¡ltÃ³ azonban
mindig mellettÃ¼nk van. Csak amikor rÃ¡dÃ¶bbenÃ¼nk, milyen nagy a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g az
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ideiglenes megelÃ©gedettsÃ©g Ã©s az Ã¶rÃ¶kkÃ© tartÃ³ megelÃ©gedettsÃ©g kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s
hajlandÃ³k vagyunk Ã¡tadni neki a keveset, ami nÃ¡lunk van, mindenÃ¼nket, akkor, Ã©s
csakis akkor kezdÃ¼nk felfigyelni Ã¡ldÃ¡saira.

â€žJÃ©zus azt mondta nekik: Â»Ã‰n vagyok az Ã©let
kenyere: aki Ã©nhozzÃ¡m jÃ¶n, nem Ã©hezik meg, Ã©s aki Ã©nbennem hisz, nem szomjazik
meg sohaÂ«" (Jn 6:35).

Volt mÃ¡r
szemÃ©lyes tapasztalatod Istennel, akinek a mennyisÃ©g nem akadÃ¡ly?

Vajon hogy
Ã©rezhette magÃ¡t a kisfiÃº, amikor a tanÃ-tvÃ¡nyok elmondtÃ¡k neki: JÃ©zus az õ
ebÃ©djÃ©vel szeretnÃ© megvendÃ©gelni a sok ezer embert, akik ott Ã¶sszegyûltek. Nem
tudom, tÃ©tovÃ¡zott-e, vagy boldogan felajÃ¡nlotta Ã©telÃ©t, mert hitte, hogy JÃ©zus
bÃ¡rmit megtehet? Hiszen lÃ¡tta, hogy JÃ©zus egÃ©sz nap a betegeket gyÃ³gyÃ-totta Ã©s
vigasztalta azokat, akik szomorkodtak.

El tudjÃ¡tok
kÃ©pzelni, mit Ã©rzett JÃ©zus, amikor tanÃ-tvÃ¡nyaitÃ³l megtudta, hogy HerÃ³des
megÃ¶lte unokatestvÃ©rÃ©t, Keresztelõ JÃ¡nost? BizonyÃ¡ra fÃ¡radt lehetett Ã©s
kimerÃ¼lt, csak arra vÃ¡gyott, hogy csendben fÃ©lrevonulhasson imÃ¡dkozni Ã©s gondolkozni.
MÃ©gis azt tette, ami a kÃ¼ldetÃ©se volt: mÃ¡sokon segÃ-tett.

Az embereket egyÃ¡ltalÃ¡n nem tÃ¡ntorÃ-totta el, hogy JÃ©zus Ã¡tment a tÃ³
tÃºlsÃ³ partjÃ¡ra egy csendes helyet keresni. ValÃ³sÃ¡ggal Ã©heztÃ©k vigaszt nyÃºjtÃ³
szavait Ã©s gyÃ³gyÃ-tÃ³ hatalmÃ¡t.

FÃ©lbehagytÃ¡k
napi munkÃ¡jukat, Ã©s kÃ¶vettÃ©k, csak hogy a kÃ¶zelÃ©ben lehessenek, meggyÃ³gyÃ-tsa,
megtisztÃ-tsa õket, Ã©s megadja, amire a legnagyobb szÃ¼ksÃ©gÃ¼k volt. JÃ©zus szÃ-ve
megesett rajtuk, amikor meglÃ¡tta õket. â€žAmikor
JÃ©zus kiszÃ¡llt, Ã©s meglÃ¡tta a nagy sokasÃ¡got, megszÃ¡nta õket, Ã©s meggyÃ³gyÃ-totta
betegeiket" (Mt 14:14).

Mi vajon mit
tennÃ©nk? Azt mondanÃ¡nk: â€žEz mÃ¡r tÃºlzÃ¡s! Elegem van! Az egÃ©sz napom elment, Ã©hes
vagyok Ã©s kimerÃ¼lt." Vagy Ãºgy viselkednÃ©nk, mint a kisfiÃº, boldogan adnÃ¡nk,
amink csak van, mert egÃ©sz nap hallottuk Ã©s lÃ¡ttuk JÃ©zust, aki bÃ¡r fÃ¡radt Ã©s
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kimerÃ¼lt volt, mint mi, mÃ©gis tovÃ¡bb gyÃ³gyÃ-tott, vigasztalta a szenvedõket Ã©s a
megtÃ¶rt szÃ-vûeket? A kÃ©szsÃ©ges kisfiÃº rÃ©szese lehetett JÃ©zus Ãºjabb csodÃ¡jÃ¡nak.
A Mester megÃ¡ldotta a gyerek szerÃ©ny eledelÃ©t, megsokasÃ-totta, Ãºgy, hogy mÃ©g
tizenkÃ©t kosÃ¡rral maradt. Azt hiszem, amikor a fiÃº talÃ¡lkozott a Mesterrel, a
mennyisÃ©g UrÃ¡val, olyasmire gondolhatott, mint amit PÃ¡l apostol Ã©vekkel kÃ©sõbb
Ã-gy fogalmazott meg: â€žAz Ã©n Istenem pedig
be fogja tÃ¶lteni minden szÃ¼ksÃ©geteket az õ gazdagsÃ¡ga szerint dicsõsÃ©ggel a
Krisztus JÃ©zusban" (Fil 4:19).

Hadd mondjak
el egy igaz tÃ¶rtÃ©netet egy mÃ¡sik kisfiÃºrÃ³l, aki nagy csalÃ¡dban nevelkedett, Ã©s
egy darabig nem volt cipõje. MÃ©gsem panaszkodott, nem is szomorkodott, mert
hitte, hogy egyszer majd neki is kerÃ¼l egy pÃ¡r cipõ. Nap mint nap lÃ¡thatta
Ã©desanyja fÃ¡radozÃ¡sÃ¡t, aki szintÃ©n nem kesergett amiatt, hogy mennyi mindenre
lenne szÃ¼ksÃ©ge a csalÃ¡dnak. AzutÃ¡n az anya vÃ©gre-valahÃ¡ra meg tudta venni
fiÃ¡nak a cipõt. A gyerek mindennap boldogan fÃ©nyesÃ-tette cipõjÃ©t, Ã©s mondogatta
is: â€žAki tÃ¼relmes, jÃ³l jÃ¡r!"

LegyinthetnÃ©nk,
hogy â€žugyan mÃ¡r, ez csak egy pÃ¡r cipõ!" - de ha a kis prÃ³bÃ¡ban kitartunk, Isten
egyre tÃ¶bb Ã¡ldÃ¡st adhat. A BibliÃ¡bÃ³l tudjuk, hogy ha a kis feladatokat hûsÃ©ggel
elvÃ©gezzÃ¼k, kÃ©sõbb Isten nagyobbakkal is megbÃ-zhat. A fiÃºnak nem volt sok
mindene, de hitt a mennyisÃ©g UrÃ¡ban, aki megadta, amire szÃ¼ksÃ©ge volt. Errõl
jut eszembe, amit PÃ¡l Ã-rt Ef 3:20-ban: Isten â€žmindent megtehet sokkal bõsÃ©gesebben, mint ahogy mi kÃ©rjÃ¼k vagy
gondoljuk, a bennÃ¼nk munkÃ¡lkodÃ³ erõ szerint".

A BibliÃ¡ban
sok pÃ©ldÃ¡t talÃ¡lunk arra, hogyan gondoskodott gyermekeirõl - minden
gyermekÃ©rõl! - Isten, a mennyisÃ©g Ura. MegemlÃ-thetjÃ¼k Izrael nÃ©pÃ©nek
tÃ¶rtÃ©netÃ©t: negyven esztendeig vÃ¡ndoroltak a pusztÃ¡ban, de nem Ã©heztek! Nem
maradtak vÃ©dtelenek! Isten gondoskodott mindenrõl, amire szÃ¼ksÃ©gÃ¼k volt (2MÃ³z
16:2-4; 4MÃ³z 20:1-8)! Ki adhatna eledelt az Ã©gbõl, vagy a pusztÃ¡ban ki olthatnÃ¡
szomjunkat a sziklÃ¡bÃ³l fakadÃ³ vÃ-zzel? EgyedÃ¼l csak Isten, a mennyisÃ©g Ura kÃ©pes
erre!

AzutÃ¡n
gondoljunk az Ã¶zvegyasszonyra Ã©s a fiÃ¡ra, akiknek szinte semmijÃ¼k sem maradt,
az anya mÃ©gis hajlandÃ³ volt egy idegennek adni az utolsÃ³ falat Ã©telt, olyan
erõs hite volt. Isten pedig teletÃ¶ltÃ¶tte korsÃ³jÃ¡t olajjal. â€žÃ‰n megparancsoltam ott egy Ã¶zvegyasszonynak, hogy
gondoskodjÃ©k rÃ³lad.
FÃ¶lkelt tehÃ¡t [IllÃ©s], Ã©s elment SareptÃ¡ba. Amikor a vÃ¡ros bejÃ¡ratÃ¡hoz
Ã©rkezett, Ã©ppen ott volt egy Ã¶zvegyasszony, aki fÃ¡t szedegetett. OdakiÃ¡ltott
neki, Ã©s ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edÃ©nyben, hadd igyam!
Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utÃ¡na kiÃ¡ltott, Ã©s ezt mondta: Hozz nekem
egy falat kenyeret is magaddal! De az aszszony Ã-gy felelt: A te Istenedre, az
Ã©lõ Ãšrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marÃ©k liszt van a
fazekamban, Ã©s egy kevÃ©s olaj a korsÃ³mban. Ã‰ppen most szedegetek pÃ¡r darab fÃ¡t,
hogy hazamenve Ã©telt kÃ©szÃ-tsek magamnak Ã©s a fiamnak. Ha azt megesszÃ¼k, azutÃ¡n
meghalunk. IllÃ©s azonban ezt mondta neki: Ne fÃ©lj, csak menj, Ã©s tÃ©gy Ãºgy,
ahogyan mondtad; de elõbb kÃ©szÃ-ts belõle egy kis lepÃ©nyt, Ã©s hozd ki nekem!
Magadnak Ã©s a fiadnak csak azutÃ¡n kÃ©szÃ-ts! Mert Ã-gy szÃ³l az Ãšr, IzrÃ¡el Istene:
A lisztesfazÃ©k nem Ã¼rÃ¼l ki, Ã©s az olajoskorsÃ³ nem fogy ki, mÃ-g az Ãšr esõt nem
ad a fÃ¶ldre. Az asszony elment, Ã©s IllÃ©s beszÃ©de szerint jÃ¡rt el. Ã‰s evett õ
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is, meg az asszony Ã©s a hÃ¡za nÃ©pe is mindennap. A lisztesfazÃ©k nem Ã¼rÃ¼lt ki, az
olajoskorsÃ³ sem fogyott ki, az Ãšr Ã-gÃ©rete szerint, amit megmondott IllÃ©s Ã¡ltal"
(1Kir 17:9-16). Az Ã¶zvegy bÃ-zott Istenben. Isten csupÃ¡n annyit kÃ©r tõlÃ¼nk, hogy
bÃ-zzunk benne, higgyÃ¼nk neki, Ã©s tegyÃ¼k meg, amit kÃ©r. MÃ©g ha nem is lÃ¡tjuk
Ã©rtelmÃ©t, akkor is bÃ-zzunk az Ãšrban!

Gondoljunk
most JÃ³b esetÃ©re! MindenÃ©t elveszÃ-tette, amije csak volt. A gyermekeit, a
vagyonÃ¡t, az egÃ©szsÃ©gÃ©t - mindent. Ennek ellenÃ©re mÃ©g ebben a nehÃ©z idõszakban
is Ã¡ldotta Istent, Ã©s bÃ-zott benne! Az elveszettekÃ©rt pedig kÃ©tszeresen
kÃ¡rpÃ³tolta az Ãšr. Hatalmas Istent szolgÃ¡lunk! BÃ-zzunk benne akkor is, amikor
minden Ã¶sszeomlani lÃ¡tszik, Ã©s Ãºgy Ã©rezzÃ¼k, hogy nincs kiÃºt. Olvassuk el JÃ³b
kÃ¶nyvÃ©t! Mi is erõt merÃ-thetÃ¼nk belõle, Ã©s hÃ¡lÃ¡val fordulhatunk az Ãšrhoz!
â€žHozzÃ¡d menekÃ¼lÃ¶k, Uram, ne szÃ©gyenÃ¼ljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan"
(Zsolt 31:2)!

A XXI. szÃ¡zad
embere hogyan szerezhet tapasztalatot a mennyisÃ©g UrÃ¡val?

ELÕSZÃ–R IS,
ISTENTÕL KÃ‰RJÃœK, AMIRE CSAK SZÃœKSÃ‰GÃœNK VAN! FONTOS, HOGY IMÃ•VAL Ã‰S A NAPI
Ã•HITATOKKAL Ã•LLANDÃ“ KAPCSOLATOT TARTSUNK VELE. ÃšGY BESZÃ‰LGESSÃœNK EL AZ ÃšRRAL,
MINT A LEGJOBB BARÃ•TUNKKAL!

Mondjuk el
Istennek titkainkat, fÃ¡jdalmunkat, Ã¶rÃ¶meinket! â€žEzÃ©rt mondom nektek: higgyÃ©tek, hogy mindazt, amiÃ©rt imÃ¡dkoztok,
amit kÃ©rtek, megkapjÃ¡tok, Ã©s meg is adatik nektek" (Mk 11:24). SzenteljÃ¼k
Ã©letÃ¼nket Istennek, Ã©s Ã©ljÃ¼nk az Ige tanÃ¡csai szerint!

Isten
szÃ¡mtalanszor gondoskodott rÃ³lunk mÃ¡r eddig is, a mennyisÃ©g Ura volt az
Ã©letÃ¼nkben, mÃ©g ha nem is vettÃ¼k Ã©szre.

Lehet, hogy be
kellett volna fizetni a tandÃ-jat, de nem volt mibõl. Akkor tudtad meg az
iskolatitkÃ¡rtÃ³l, hogy mÃ¡r valaki befizette helyetted. Isten gondoskodott rÃ³lad!

A kÃ¶vetkezõ
tÃ¶rtÃ©netet egy fõiskolÃ¡s diÃ¡ktÃ³l hallottam, aki az EgyesÃ¼lt Ã•llamokban tanul,
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Ã©s a karÃ¡csonyi szÃ¼netre szeretett volna hazamenni AfrikÃ¡ba. A repÃ¼lõjegy 1400
dollÃ¡rba kerÃ¼lt. DiÃ¡k lÃ©vÃ©n nem tudott ennyi pÃ©nzt elõteremteni. ImÃ¡dkozott,
elmondta gondjÃ¡t mennyei AtyjÃ¡nak. A barÃ¡tai elkÃ©pzelhetetlennek tartottÃ¡k,
hogy Ã¶sszeszedjen annyi pÃ©nzt, amennyi a hazamenetelhez kellett, a lÃ¡ny mÃ©gis
rendÃ¼letlenÃ¼l hitte: Isten gondoskodni fog rÃ³la. PÃ¡r nap mÃºlva felhÃ-vta egy
diÃ¡ktÃ¡rsa, Ã©s megkÃ©rdezte: â€žMit szeretnÃ©l? Mi vegyÃ¼k meg a repÃ¼lõjegyet, vagy
inkÃ¡bb adjuk oda a pÃ©nzt, Ã©s majd te megveszed?" De ez mÃ©g nem minden! Amikor
mÃ¡r visszafelÃ© tartott, hÃ¡romszor tÃ¶rÃ¶ltÃ©k a jÃ¡ratot, amivel mennie kellett. A
repÃ¼lõtÃ©ren vÃ¡rakozott. VÃ©gÃ¼l a gÃ©p elkÃ©szÃ¼lt a felszÃ¡llÃ¡sra. A lÃ¡ny azon
tûnõdÃ¶tt, vajon mi lehetett az oka a nagy kÃ©sÃ©snek? MagÃ¡ban imÃ¡dkozott: â€žTudom
Uram, hogy te mindent a kezedben tartasz." Ãšt kÃ¶zben is nÃ¡la volt a BibliÃ¡ja. A
repÃ¼lõn egy idegen Ã¼lt mellette. BeszÃ©lgetÃ©sbe elegyedtek. Megtudta, hogy
ÃºtitÃ¡rsa lelkÃ©sz. A lelkÃ©sz a tanulmÃ¡nyairÃ³l kÃ©rdezte, kÃ-vÃ¡ncsi volt, megvan-e
mindene. TankÃ¶nyvei ugyan mÃ©g nem voltak, de hitte, Isten biztosan gondoskodik
arrÃ³l is. â€žBiztosan?" - kÃ©rdezte lelkÃ©sz, mire a lÃ¡ny habozÃ¡s nÃ©lkÃ¼l felelte:
â€žIgen, Isten mindent megad." â€žCsak azÃ©rt kÃ©rdezem, mert Ãºgy Ã©rzem, Isten arra
indÃ-t, hogy kifizessem a tankÃ¶nyveid Ã¡rÃ¡t" - vÃ¡laszolta a fÃ©rfi. Nem
fantasztikus? Milyen jÃ³ az Isten! Semmi sincs vÃ©letlenÃ¼l. Oka van annak, hogy
Isten az emberek ÃºtjÃ¡t keresztezi. Csak hinnÃ¼nk Ã©s engedelmesen kÃ¶vetnÃ¼nk kell
az Ige tanÃ¡csait. Tartsunk igÃ©nyt Ã-gÃ©reteire! â€žSzÃ¡m dicsÃ©reteddel van tele, dicsõÃ-tlek mindennap" (Zsolt 71:8).

Amikor a
kÃ¶vetkezõ fizetÃ©sig mÃ©g mindig van egy hÃ©t, de a lÃ¡mpa jelzi, hogy fogytÃ¡n a
benzin, az autÃ³ mÃ©gis szÃ¡guld, mintha tele lenne a tank: ez is csak Isten mûve!

Ha talÃ¡lsz
2000 Ft-ot, Ã©s Ã©ppen annyira van szÃ¼ksÃ©ged: ez sem vÃ©letlen, Isten kÃ¼ldte!

A mennyisÃ©g
Ura, JÃ©zus Krisztus Ã¡ldÃ¡saival akar elhalmozni! SzeretnÃ© megadni szÃ-vÃ¼nk minden
vÃ¡gyÃ¡t! Csak fogadjuk el az Urat, Ã©s teljesÃ-tsÃ¼k akaratÃ¡t!
FigyeljÃ¼nk Ellen White szavaira: â€žA rendelkezÃ©sÃ¼nkre Ã¡llÃ³ eszkÃ¶zÃ¶k
lÃ¡tszÃ³lag nem elegendõek a munkÃ¡hoz, de ha hitben elõrehaladunk, bÃ-zunk Isten
mindent megelÃ©gÃ-tõ erejÃ©ben, akkor bõsÃ©ges forrÃ¡sok tÃ¡rulnak fel szÃ¡munkra. Ha
a mû IstenÃ©, akkor Õ maga fog gondoskodni az elvÃ©gzÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges
eszkÃ¶zÃ¶krõl. Megjutalmazza a BelÃ© vetett õszinte, egyszerû bizalmat. A kevÃ©s,
ha bÃ¶lcsen, takarÃ©kosan hasznÃ¡ljÃ¡k fÃ¶l a menny UrÃ¡nak szolgÃ¡latÃ¡ban,
megsokasodik a szÃ©tosztÃ¡s sorÃ¡n. Krisztus kezÃ©ben nem fogyatkozott meg a kevÃ©s
Ã©lelem, mÃ-g az Ã©hezõ sokasÃ¡g meg nem elÃ©gedett. Ha a minden erõ ForrÃ¡sÃ¡hoz
jÃ¡rulunk, s kinyÃºjtjuk hit-kezÃ¼nket, hogy kapjunk, meg fogunk erõsÃ¶dni
munkÃ¡nkban mÃ©g a legfenyegetõbb kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt is, Ã©s kÃ©pesek leszÃ¼nk
Ã¡tadni mÃ¡soknak az Ã©let kenyerÃ©t" - (Ellen G. White: JÃ©zus Ã©lete, 309. old.).

Ezt a csodÃ¡t
csak az egyik evangÃ©liumban olvashatjuk. Arra kÃ¶vetkeztetek, hogy Isten
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ dolgokra, egyszerû tÃ©nyekre szeretne megtanÃ-tani e tÃ¶rtÃ©net Ã¡ltal.
Isten kezÃ©ben a csekÃ©lysÃ©g is jelentõssÃ© vÃ¡lhat! BÃ¡rmit felhasznÃ¡lhat az Ãšr,
hogy nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ tegye hatalmÃ¡t Ã©s bemutassa dicsõsÃ©gÃ©t a vilÃ¡gnak.

VegyÃ¼k tehÃ¡t
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szÃ¡mba a tanulsÃ¡gokat!

1. JÃ‰ZUS NEM
CSAK A TÃ–MEGET LÃ•TTA, hanem Ã©szrevette kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n az embereket is - JÃ©zus
szemÃ©lyes Isten.

2. JÃ‰ZUS SZÃ•VE
RÃ‰SZVÃ‰TTEL TELI: â€žAmikor JÃ©zus kiszÃ¡llt,
Ã©s meglÃ¡tta a nagy sokasÃ¡got, megszÃ¡nta õket, mert olyanok voltak, mint a
pÃ¡sztor nÃ©lkÃ¼l valÃ³ juhok, Ã©s kezdte õket sok mindenre tanÃ-tani" (Mk 6:34).

3. JÃ‰ZUS
MINDENT FONTOSNAK TART, mÃ©g azt is, ami csekÃ©lynek, jelentÃ©ktelennek tûnik.

BÃ-zhatunk a
mennyisÃ©g IstenÃ©ben, hogy megadja szÃ-vÃ¼nk vÃ¡gyÃ¡t? Fontos bÃ-zni abban, hogy JÃ©zus
megad mindent, amire szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van? Igen! A Mesterrel semmi sem lehetetlen!

KeressÃ¼k Isten
orszÃ¡gÃ¡t Ã©s igazsÃ¡gÃ¡t! TegyÃ¼nk mindent Ãºgy, ahogy az Ãšr kÃ©ri, Ã©s akkor
szÃ¼ksÃ©gletÃ¼nket mindig kirendeli. TÃ¶rõdik velÃ¼nk, szeret, Õ a gondviselõ Isten.

Â

Lulleither Walker-Massiah
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