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Ježíš vykonával mnoho zázraků.



Pomáhal uzdravovat nemocné, 
rozdával lidem klid a pokoj do jejich 
utrápených srdcí a hlavně vyučoval 

Boží Slovo.



Velké množství lidí přicházelo za 
Ježíšem aby jim pomáhal 

a uzdravoval je.



Proto si Ježíš vybral dvanáct mužů z 
jeho následovníků, aby mu ulehčili 

v jeho práci pro Boha.



Pokud máte před sebou
nějaké důležité

rozhodnutí,
poradíte se s

Bohem? Ježís
se s ním radil.



Mluvil s ním na jednom
tichém místě na

vrcholku hory
tak dlouho,
až zapadlo

sluníčko.



Ježíš se 
dokonce modlil 
celou, dlouhou 
noc.



Ráno pak Ježíš zavolal všechny jeho 
následovníky –jeho přátele, kteří

ho poslouchali a činili, 
co řekl.



Z nich si pak vybral dvanáct 
vyjímečných pomocníků, 

apoštolů.



Ti první dva, co si Ježíš vybral, byli 
bratři. Šimon (později zvaný Peter) 
a Ondřej.



Opustili tak jejich rybářkou živnost, 
aby mohli plně Ježíše následovat. 
Stali se tak rybáři lidí.



Bratři Jakub a Jan, 
synové Zebedea, 
také opustili rybářskou loď 

a sítě, a šli za 
ním.



Ježíš také vybral Filipa, 
Bartoloměje, Matouše, 
Tomáše, Jakuba 
Alfeova, ...



... Šimona zvaného Zélot, 
Judu Jakubova a Jidáše 
Iškariotského, který 
se později stal 
zrádcem.



Ježíš učil, že pokud člověk plní Boží 
slovo, je podobný
moudrému muži,

který kopal
hluboko v zemi 

a postavil si dům
na pevném podloží – skále.



Skále Božího slova. Pak
přišla silná bouřka

a vichřice, ale
dům nezničila. 



Člověk, který slyší jeho slova, ale 
neplní je, je podobný muži, který si 
stavěl dům na zemi bez základů. 
Pak přišla bouřka a vichřice a dům 
spadl.



Některá z Ježíšových příkazů nebylo 
jen tak lehké dodržet. 
„Tomu, kdo tě uhodí 
do tváře, nastav 
i tu druhou.”



Nebo: „Milujte své nepřátele.”
Lidé potřebují Boží 
pomoc, aby mohli žít 
podle Ježíšova 
příkladu.



Ježíš také učil, 
aby se člověk 
modlil v soukromí.



Ne jako náboženští 
vůdci a zákoníci, kteří 
se modlili lidem na 
očích, aby došli slávy 
u lidí.



Ježíš učil, že Bůh 
poskytne jídlo a 
oděv všem, kteří 
v Něj věří.



Vždyť Bůh 
přece živí všechno 
nebeské ptactvo a 
obléká polní lilie i trávu 

v pestrobarevný 
šat.



Což vy nejste o 
mnoho cennější? 
Věřte, že se Bůh 
postará o všechny vaše 

potřeby.



Toho dne, Ježíš naučil 
jeho pomocíky mnoho 
věcí. Poté k němu přišel 
malomocný muž a prosil 
Ježíše, aby ho uzdravil, 
pokud by chtěl.



Ježíš mu odpověděl:
„Chci, buď čist.”
Zatímco Ježíšovi
pomocníci s
úžasem přihlíželi,
malomocný muž
byl rázem

uzdraven.



Jen Boží syn by toto mohl 
vykonat. Pomocníci

věděli, že jejich
Mister – Učitel, 

je vskutku
ojedinělý!



Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Evangeliu Matouše 4-7, Marka 1, 
Lukáše 6

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky.



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu:

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  
Jan 3:16


