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Jezus dokonywał cudownych rzeczy. Uzdrawiał 
chorych, strapionym na duchu dawał pokój do 
serca i myśli, oraz nauczał Słowa Bożego. 



Do Jezusa przychodziły całe tłumy ludzi. Szukali 
pomocy i uzdrowienia. Pan postanowił spośród 
wielu uczniów wybrać dwunastu do 

pomocy w służbie dla Boga.



Czy modlisz się do Boga, 
kiedy musisz podjąć ważną 
decyzję? Jezus się modlił! 

Na cichym szczycie góry 
rozmawiał z Jego Ojcem

w Niebie. Jezus
modlił się aż do
zachodu słońca.



Noc była długa 
i ciemna, ale 
Jezus nadal 
się modlił. 



Rankiem zwołał Swoich uczniów- wszystkich 
przyjaciół, którzy wykonywali służbę i 
byli Mu posłuszni. Spośród nich wybrał 

dwunastu, aby byli szczególnymi 
pomocnikami, 

inaczej mówiąc
-apostołami.



Jezus wybrał najpierw dwóch braci: Szymona 
Piotra i Andrzeja. Kiedy po raz pierwszy Jezus 
powołał ich na uczniów, zostawili pracę i poszli 
za Nim. 



Jakub i Jan, synowie 
Zebedeusza, również 
pozostawili sieci rybackie.



Jezus wybrał też Filipa, Bartłomieja, Mateusza, 
Tomasza, Szymona Zelotę, Jakuba syna 
Alfeusza, Judasza brata Jakuba 
oraz Judasza Iskariotę, 
który później 
został 
wrogiem 
Jezusa.



Jezus nauczał, że wykonywanie Jego
słów jest jak budowanie domu

na trwałym fundamencie.
Takiego domu nie

zniszczy nawet
najsilniejsza burza.



Ale nieposłuszeństwo Słowu Jezusa jest jak 
budowanie domu na piasku. Kiedy przyjdzie 
burza, cały dom zostanie zburzony.



Niektóre z przykazań Jezusa wcale nie były łatwe. 
„Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw 
mu też drugi,” nauczał. „Miłuj 
swoich wrogów.” Ludzie 
potrzebują od Boga 
pomocy, aby móc 
żyć tak jak 
Jezus.



Jezus mówił też, aby ludzie 
modlili się w ukryciu- żeby 
nie chwalili się przed ludźmi 
pięknymi modlitwami, jak to 
robili niektórzy przywódcy 
religijni. 



Jezus powiedział, że 
Bóg nakarmi i da ubranie 
tym, którzy Mu ufają. 
Skoro Bóg karmi ptaki, oraz 
obdarza pięknymi kolorami kwiaty 
i krzewy, to Jego lud może zaufać 

Bogu w każdej możliwej 
potrzebie.



Tamtego dnia Jezus nauczył 
Swych nowowybranych 
pomocników wielu prawd. 
Kiedy skończył, przyszedł 
do Niego trędowaty, 
błagając o uzdrowienie. 



Jezus odpowiedział mu, „Chcę. Bądź oczyszczony.” 
Pomocnicy patrzyli jak trędowaty staje się zdrowy 

na całym ciele. Został
uleczony! Tylko Syn

Boga mógł dokonać
czegoś takiego.

Pomocnicy poznali,
że mieli wspaniałego

Mistrza. 



Jezus Wybiera Dwunastu Pomocników

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mat. 4-7, Mar. 1, Łuk. 6

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30
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Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16


