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שמעון אשר גם נקרא כיפא , הראשונים שישוע בחר היו אחים
הם עזבו את עסק הדייג שלהם כאשר ישוע קרא .  ואחיו אנדרי

.להם בראשונה

ישוע התפלל במשך  
כל הלילה הארוך 

.והחשוך

הוא .  המון אנשים באו אל ישוע בשביל לקבל עזרה ולהרפא
עשר אנשים מתוך האנשים הרבים שהלכו  -החליט לבחור שנים

עימו בכדי שיעזרו לו בעבודת האלוהים                                 
.שלו                                              

יעקב ויוחנן בני זבדי גם הם  
.עזבו את רשתות הדיג שלהם

כל החברים ששרתו   –בבוקר קרא ישוע לכל ההולכים אחריו 
עשר עוזרים מיוחדים או  -מתוכם הוא בחר שנים.  וצייתו לו

.שליחים                        

אם יש לכם להחליט  
האם  , החלטה חשובה
אתם מתפללים  

ישוע  ?  לאלוהים
במקום שקט  !  התפלל

על ההר ישוע דיבר  
.  עם אביו שבשמים
ישוע התפלל עד 

.שהשמש זרחה
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ישוע גם אמר לאנשים שעליהם  
להתפלל בסתר ולא ברחובות ובפני  
האנשים כפי שכמה מנהיגים דתיים 

.עושים

כאשר .  אבל אם לא מצייתים לישוע זה כמו לבנות בית על חול
.תבוא סופה הבית יהרס

שמעון  , את מתי ואת תאמא, ישוע גם בחר בפיליפוס ובר תלמי
את יהודה בן יעקב ואת יהודה  , יעקב בן חלפי, המכונה הקנאי

.איש קריות אשר נהיה למסגירו של ישוע                              

ישוע אמר שאלוהים יאכיל וילביש                          
כפי  .  את האנשים שבוטחים בו                           
שאלוהים נותן לציפורים אוכל                            

וצבעים נהדרים לפרחים ולשיחים                    
האנשים שאוהבים אותו יכולים להיות                   

בטוחים שהוא ידאג לכל הצרכים      
.שלהם                     

.   כמה מהמצוות של ישוע הן לא קלות
,  אם משהו סוטר לך על הלחי הימינית"

.    הוא לימד" ,הטה לו גם את השמאלית
אנשים זקוקים  ."  אהבו את אויביכם"

לעזרת אלוהים כדי לחיות                
.כמו ישוע                                    

ישוע לימד שלציית  
ולעשות את דברו זה כמו  

לבנות בית עם יסודות  
סערה  .  חזקים ומוצקים

חזקה לא תוכל להרוס את  
.הבית הזה
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

עשר עוזרים -ישוע בוחר שנים

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 

:מצוי ב

'לוקס ו', מרקוס א', ז-'מתי ד

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

עשר  -ישוע לימד את שנים
העוזרים החדשים דברים  

כאשר .  רבים ביום ההוא
סיים בא אליו איש מצורע  

ושואל אם ישוע רוצה  מתחנן
.לרפא אותו

39 60

הסוף

רוצה  ", ישוע ענה למצורע
בזמן  !"  הטהר!  אני

שהעוזרים הסתכלו המצורע 
רק בן  !  הוא הבריא.  הבריא

אלוהים יכול היה לעשות 
העוזרים ידעו שיש .  זאת

.להם אדון נהדר
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