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Ісус робив надзвичайні речі. Він зціляв від хворіб, 
посилав мир у серця і розум стурбованих людей і 
навчав Божого Слова.



Натовп приходив до Ісуса по допомогу і зцілення. Він 
вирішив вибрати дванадцять чоловіків із числа 
багатьох Своїх послідовників, щоб
вони допомагали Йому у роботі

для Бога.



Якщо ви маєте робити 
важливі рішення, чи 
молитеся ви Богу? 
Ісус молився! У 
тихому гірському 
місці Він розмовляв зі 
Своїм Небесним 
Батьком. Ісус 
молився, аж поки не 
сідало сонце.



Ісус молився 
усю довгу темну 
ніч.



Вранці Ісус покликав Своїх послідовників, - усіх 
друзів, які шанували Його й служили Йому. З них 
Він обрав собі особливих помічників, 

або апостолів.



Перші двоє, котрих вибрав Ісус, були брати, Симон 
Петро та Андрій. Коли Ісус покликав їх іти з Ним, 
вони покинули свою риболовну справу.



Яків та Іван, сини 
Заведея, також 
покинули свої невода.



Ісус покликав також Пилипа, Варфоломія, Матвія, 
Хому, Симона, званого Зилотом, Якова Алфієвого, 
Юду – брата Якового та Юду Іскаріотського, який 
пізніше став Ісусовим ворогом.



Ісус навчав, що робити те, чого Він навчав, то неначе 
будувати дім на міцному фундаменті. І 

сильна злива не може 
знищити такого дому.



А не слухатися Ісусового Слова – то неначе будувати 
дім на піщаній основі. Коли прийде злива, дім впаде.



Деякі з Ісусових наказів були 
непрості. “Хто вдарить тебе 
по щоці, підстав йому другу, -
навчав Він. - Любіть своїх 
ворогів.” Щоб жити, як Ісус, 
люди потребують Божої 
допомоги.



Ісус також казав людям молитися потай, не 
виставляти своїх молитов перед людьми, як робили 
деякі церковні провідники.



Ісус сказав, що Бог нагодує 
й зодягне людей, які 
покладаються на Нього. 
Якщо Бог дає їжу птахам і 
привабливі кольори квітам і 
кущам, Його люди можуть 
довірити Йому свої потреби.



Того дня Ісус навчив своїх помічників багатьох 
речей. Коли Він закінчив, прийшов хворий на 
проказу, благаючи, щоб Ісус уздоровив його: “Коли 
хочеш, - Ти можеш очистити мене!”



Ісус відповів: “Хочу, - будь чистий!” Поки 
помічники дивилися, прокажений став здоровий. 

Він зцілився! Лише 
Божий Син міг таке 
зробити. Помічники 
знали, що вони мають 
чудового Пана.



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Ісус вибирає дванадцять помічників

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Матвія, голови 4-7;
Марка, голова 1;

Луки, голова 6



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16


