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Jézus csodálatos dolgokat mĬvelt. Betegeket ápolt.
Békességet hozott a zavarodott emberek szívébe
és elméjébe, és Isten Igéjét tanította.
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Az emberek tömegesen tódultak Jézushoz, hogy
segítsen rajtuk és gyógyítsa Ğket.
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Ha neked fontos
döntést kell hoznod,
vajon imádkozol-e
Istenhez ? Jézus
ezt tette ! Kiment
a hegyre és egy
csendes helyen
imádkozott a mennyei
Atyához. Jézus
egészen napnyugtáig
imádkozott.

Ekkor Jézus elhatározta, hogy az Ğt követĞk közül
kiválaszt 12 embert, hogy az Istenért folytatott
munkában a segítségére legyenek.
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Amikor megvirradt, Jézus magához hívta az Ğt
követĞket, akik hĬségesen engedelmeskedtek
neki. Közülük tizenkettĞt választott ki,
s Ğket tanítványoknak, majd késĞbb
apostoloknak
nevezte.

És Jézus
egész éjszaka
imádkozott.
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János és Jakab, Zebedeus
fiai szintén felhagytak a
halászattal.

Az elsĞ kettĞ közülük egy testvérpár volt, Simon,
akit Péternek hívott és a testvére, András. ĝk
azonnal otthagyták a halkereskedésüket, amikor
Jézus azt kérte tĞlük, hogy kövessék.
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Jézus azt tanította nekik, hogyha azt
teszik, amit Ğ mond, az olyan,
mintha kĞfundamentumra
építkeznének. Az erre
épült házat még a
leghevesebb viharok
sem dönthetik
romba.

Jézus még Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást, a
Zélótának nevezett Simont, Alfeus fiát, Jakabot,
aztán Júdást, Jakab testvérét,
és Júdást Iskáriótest
választotta ki, aki
késĞbb el is
árulta Ğt.
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Jézus egyes parancsolatait nem könnyĬ betartani.
"Ha valaki pofon vág, tartsd oda a másik
orcádat is." – mondta nekik Jézus.
"Szeressétek az ellenségeiteket !"
Az embereknek Isten segítségére
van szükségük, hogy
úgy élhessenek,
mint
Jézus.

De ha nem engedelmeskednek Jézusnak, az olyan,
mintha homokra építették volna a házukat. Ha
jön egy vihar, a ház rögtön összeroskad.
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Jézus azt is mondta nekik,
hogy titokban imádkozzanak
az Atyához és imádkozáskor
ne feltĬnĞsködjenek mások
elĞtt, mint ezt egyes vallási
vezetĞk teszik.

13

Jézus azt mondta, hogy
Isten fogja etetni és
öltöztetni azokat, akik
bíznak benne.
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Minthogy a madarakat is
Isten eteti és a virágokat
meg a cserjéket is Ğ
öltözteti pompás színekbe,
a hívei bízhatnak benne, hogy
minden szükségletükrĞl
gondoskodni fog.

Jézus számos dolgot
tanított meg ezen a
napon a tanítványainak,
az apostoloknak.
Amikor befejezte, egy
leprás ember jött oda
Jézushoz, azt kérve,
hogy gyógyítsa meg.
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Jézus így felelt a
leprásnak : "Akarom,
gyógyulj meg !" A
tanítványok szeme
láttára a beteg
azonnal megszabadult
a leprától.
Meggyógyult !
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Egyedül csak az
Isten Fia képes ilyen
csodákat tenni. A
tanítványok tudták,
hogy Jézusban
fantasztikus
Mesterre találtak.
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Jézus tizenkét tanítványt választ
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"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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