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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود



.عيسی کارهای بسيار عجيبی انجام داد



ر او بيماران را شفا بخشيد، به افرادی که د
يد، مشکالت بودند آرامش روحی و فکری بخش

.و کالم خدا را به مردم آموخت



جمعيّت زيادی برای دريافت کمک و
.آمدند شفا يافتن به نزد عيسی می 



و را او تصميم گرفت که از ميان عدّۀ زيادی که ا
…کردند دوازده نفر پيروی می



را انتخاب کند تا در خدمتش…
.او را کمک کنند 



آيا شما برای تصميمات مهم 
کنيد؟ عيسی  خود، دعا می

برای انجام کارهايش 
!  کرد نزد خدا دعا می

در مکانی خلوت او تا 
غروب آفتاب نزد پدر 

.  کرد اش دعا می آسمانی



يک شب طوالنی 
ا و تاريک عيسی ت

.کرد صبح دعا 



هنگام صبح، عيسی تمام دوستانش را که از
.کردند، صدا کرد او پيروی می                  



آنها کسانی بودند که او را خدمت و اطاعت 
از ميان آنها دوازده نفر را. کردند می

همکاران ويژه يا انتخاب کرد که             
شاگردان                                      

.باشنداو



ربودند اولين شاگردانی که عيسی برگزيد دو براد
وقتی . به نامهای شمعون پطرس و اندرياس

د عيسی آنها را دعوت کرد، تا شاگردان او باشن
آنها شغل ماهيگری خود                

را ترک                          
کردند و به                      

.دنبال عيسی رفتند               



يعقوب و يوحنا،
بودند که آنها  پسران زبدی 

ماهيگيری  تورهای هم      
کردند خود را رها             

.دعيسی رفتن به دنبال و                        



توما،  عيسی همچنين فيليپُس، بارتولما، متی،
رادر شمعون فدايی، يعقوب پسر حلفی، يهودا ب

يعقوب و يهودای اسخريوطی
به او خيانترا نيز که 

کرد، به پيروی 
خود دعوت 

.کرد 



ه عيسی به آنها آموخت که اگرکارهايی را که او ب
آموزد انجام دهند  آنها می

 مانند آن است که خانۀ
خود را برروی 

.اند سنگ ساخته



شديدترين طوفان نيز 
تواند آن را  نمی

.خراب کند



آن  اّما اگر از سخنان عيسی اطاعت نکنند مانند
ی وقت. خود را بر روی شن  بسازنداست که خانۀ

.دکه طوفان بياييد آن خانه حتماً خراب خواهد ش



انجام بعضی از دستورات 
.عيسی آسان نبود



اگر کسی: "عيسی به آنها تعليم داد که
برگونۀ راست تو سيلی بزند، 

ديگر خود را نيز به گونۀ 
  ."طرف او برگردان 

همچنين او
:گفت می 



  مردم ."دشمنان خود را محبت نماييد"
مانند عيسی آن کهبرای 

به کمک زندگی کنند، 
.دارند احتياج خدا 



عيسی همچنين به آنها آموخت که در خلوت 
تا  کننددعا کنند نه اين که جلوی مردم دعا 

طور که  مردم آنها را ببينند؛ همان
برخی از رهبران فريسيان اين 

کار را                             
.کردند می                           



عيسی به آنها آموخت که
اگرکسی به خدا اعتماد 
کند، خدا نياز خوراک و 

.کند پوشاک او را برآورده می 



از آنجايی که خدا خوراک
کند و پرندگان را فراهم می 

آفريند، زيبا می گل و گياهان را 
شايسته است که قوم خدا به چنين 

.خدايی اعتماد کنند   



عيسی در آن روز به شاگردانش که 
 تازه آنها را انتخاب کرده بود خيلی

وقتی سخنانش را . چيزها ياد داد
تمام کرد يک جذامی نزد او 
آمد و التماس کرد که عيسی 

.او را شفا بدهد                



:  عيسی به آن جذامی جواب داد
طور  همان!" پاک شو"

که شاگرانش نگاه 
کردند، آن  می

!جذامی شفا يافت



توانست چنين  فقط پسر خدا می
شاگران . ای بکند معجزه

دانستند که  عيسی می
خداوند آنها بسيار 

.عظيم است         



کند شاگردش را انتخاب می ١٢عيسی 

مقدّس داستانی از کالم خدا، يعنی کتاب

بر اساس 

۶و انجيل لوقا  ١و انجيل مرقس  ۴-٧انجيل متی 

."بخشد کشف کالم تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور



پايان



کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خداي داستانهای کتاب
که ما را آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز 

.  او را بشناسيد

ايم کارهايی که او  داند که ما کارهای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنها را گناه می

تاد قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود را فرس جهانيان را آن
يسی ع. تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد

.  دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتمسيح پس از مرگ
هان اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او بخواهی که گنا

تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد



عا را اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين د
عيسای عزيز من ايمان دارم که تو خدا هستی، و :بکن

به صورت انسان به زمين آمدی تا برای گناهان من 
کنم که وارد  خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی

ندگی زندگی من بشوی و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم ز
کمکم . مای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کن تازه

م و کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کن
.آمين. برای تو زندگی کنم

! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن کتاب
 ١۶:٣انجيل يوحنا 


