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Исо мӯъҷизаҳои аҷоиб мекард. Ӯ бемориҳоро 
шифо мебахшид, ба дилу фикри одамони 
мусибатдида осоиштагӣ ато мекард ва Каломи 
Худоро таълим медод. 



Тӯдаи одамон барои гирифтани ёрӣ 
ва шифо назди Исо меомаданд.



Ӯ қарор дод, ки аз байни пайравони бисёраш 
дувоздаҳ шогирд интихоб кунад, то онҳо 
ба Ӯ ва ба коре ки барои Худо 

мекунад, ёрӣ диҳанд.



Агар шумо интихоби 
муҳим карданӣ 
бошед, ба Худо дуо 
мекунед? Исо 
чунин кард! Ӯ дар 
як ҷойи ороми кӯҳе 
ба Падари осмонии 
Худ гап зад. Исо то 
нишастани офтоб 
дуо кард.



Ҳамчунин 
тамоми шаби 
торики дароз 
дуо кард.



Саҳар Исо пайравонашро, яъне ҳамаи дӯстони 
худро ки ба Ӯ хизмату итоат мекарданд, ҷеғ зад.
Баъд аз байнашон дувоздаҳ нафарро 

интихоб намуд, то шогирди махсус, 
яъне фиристода 
бошанд.



Ду нафари аввале ки Исо интихоб кард, 
бародарон Шимъун, ки ӯро Петрус низ меномиданд 
ва Андриёс буданд. Вақте ки Исо аввал онҳоро 
барои пайравӣ карданаш даъват намуд, онҳо аз 

тиҷорати моҳӣ даст кашиданд.



Яъқуб ва Юҳанно, 
писарони Забдой низ 
тӯрҳои моҳигириашонро 
партофта рафтанд.



Инчунин Исо Филиппус, Барталмо, Матто, Тумо, 
Шимъуни Ватандӯст Яъқуби писари Ҳалфой, 
Яҳудои бародари Яъқуб ва Яҳудои 
Исқарютро, ки баъдтар 
душмани Исо шуд, 
интихоб намуд. 



Исо таълим медод, ки аз рӯйи гуфтаи Ӯ 
амал кардан, ба мисли сохтани хона дар болои 

таҳкурсии боқувват аст.
Ин хонаро тӯфони
сахт вайрон карда

наметавонад.



Вале ба сухани Исо итоат накардан, ба мисли дар 
болои рег хона сохтан аст. Ҳангоми тӯфон чунин 
хона фурӯ меғалтад.



Баъзе аз фармонҳои Исо осон набуданд. Вай 
чунин таълим медод: “Агар касе ба тарафи рости 
рӯятон шаппотие занад, тарафи 
чапатонро низ ба ӯ гардонед.
Душманони худро дӯст доред”.
Барои ба мисли Исо зиндагӣ 
кардан, ба одамон 
ёрии Худо 
лозим аст.



Инчунин Исо ба одамон 
мегуфт, ки ба мисли баъзе 
роҳбарони динӣ дар назди 
дигарон дуо нахонанд, 
балки пинҳонӣ дуо кунанд. 



Исо мегуфт, ки Худо онҳоеро 
ки ба Ӯ такя мекунанд, 
мехӯронад ва мепӯшонад.
Азбаски Худо ба парандаҳо хӯрок 
ва ба гулу буттаҳо рангҳои зебо 
медиҳад, халқи Ӯ метавонанд дар 

ҳамаи эҳтиёҷашон ба 
Ӯ умед банданд. 



Ҳамон рӯз Исо ба 
шогирдони нав 
интихобшудаи Худ 
бисёр чизҳоро ёд дод.
Вақте ки Ӯ тамом кард, 
шахсе, ки бемории пӯст 
дошт, омада Исоро 
зорӣ намуд, ки вайро 
шифо диҳад.



Исо розӣ шуда гуфт:
“Тоза шав!” Ҳангоме 
ки шогирдони Исо 
истода нигоҳ 
мекарданд, он шахс 
сиҳат шуд. Ӯ шифо 
ёфта буд! Танҳо 
Писари Худо ин корро 
карда метавонист.
Шогирдон

медонистанд, ки 
онҳо Устоди зӯр 
доранд. 



Исо дувоздаҳ шогирд интихоб мекунад

Ҳикоя аз Каломи Худо

Матто 4-7, Марқус 1, Луқо 6

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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