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Исус вършеше чудесни неща. Той изцеряваше
болести, утешаваше сърцата и умовете на
притеснените хора и поучаваше Божието Слово.



Тълпите идваха при Исус за помощ и изцерение. 
Той реши да избере дванадесет мъже от многото си
последователи, за да Му помагат в

делото му за Бог.



Ако вие трябва да вземате
важни решения, молите
ли се на Бог? Исус го
направи! В едно тихо

планинско място,
Той говореше със

Своя Небесен Отец.
Исус се моли докато

слънцето залезе.



Исус продължи
да се моли през
дългата мрачна
нощ.



На сутринта, Исус извика последователите
Си � всички приятели, които Му служеха
и Му се покоряваха. От тях Той избра

дванадесет да бъдат специални
помощници, или
апостоли.



Първите двама, които Исус избра, бяха братя �
Симон Петър и Андрей. Те бяха оставили
рибарския си бизнес, когато Исус ги беше
повикал преди това, за да Го следват. 



Яков и Йоан, синове на
Заведей, които също бяха
оставили рибарските си
мрежи.



Исус избра също и Филип, Вартоломей, Матей, 
Тома, Симон Зилот, Яков Тадей, братът на Яков �
Юда иЮда Искариотски, който
по-късно се превърна
във враг на Исус.



Исус им каза, че ако правят това, което Той иска от
тях ще бъде като да съградят къща върху много

здрава основа. Дори и
силни бури не биха
могли да съборят

такава къща.



Но ако не се покоряваха на думите на Исус, тогава
това щеше да бъде както когато човек построи къща
върху пясък. Когато дойде буря, къщата веднага ще
падне.



Някои от заповедите на Исус не бяха лесни. "Ако
някой те удари по едната буза, предложи му и
другата," поучаваше Той. 
"Обичайте враговете си." 
Хората имат нужда от
Божията помощ, за
да могат да
живеят
като
Исус.



Исус също каза на хората, 
когато се молят, да не го

правят като за пред хората, 
както правеха някой

религиозни водачи, а тайно, 
като за пред Бог. 



Исус каза, че Бог ще се
грижи за хората, които Му
се доверяват. След като Бог
храни птиците и украсява
цветята и храстите с прекрасни
шарки, Неговите хора могат да Му

се доверят, че Той ще се
грижи за всичките

им нужди.



Исус научи Своите ново-
избрани помощници на

много неща през този ден. 
Когато Той завърши, един

прокажен човек дойде
при Него, за да бъде

изцерен.



Исус каза на прокажения, "Искам да те изцеря. 
Бъди здрав."  Докато помощниците наблюдаваха, 

прокаженият оздравя.
Беше напълно изцерен!

Само Божият Син
можеше да направи
това. Помощниците

знаеха, че имат
прекрасен Господар.



Исус избира дванадесет помощника

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Матей 4 - 7, Марк 1, Лука 6

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


