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Iisus a fĉcut multe lucruri bune pentru oameni, a
vindecat boli, a dat liniüte în minte üi în inima celor
care nu aveau, üi i-a învĉɉat pe oameni Cuvântul
Domnului.

Mulɉi oameni au venit la Iisus sĉ
caute ajutor üi vindecare.
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Dacĉ ai decizii
grele de fĉcut te
rogi lui Dumnezeu?
Iisus s-a rugat.
Între munɉi într-un
loc liniütit Iisus i-a
vorbit Tatĉlui Sĉu.
Iisus s-a rugat
pînĉ la asfinɉitul
soarelui.

Iisus s-a decis sĉ aleagĉ doisprezece oameni sĉ îi
fie urmaüi, üi sĉ Îl ajute în munca
Lui pentru Dumnezeu.
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Dimineaɉa Iisus üi-a chemat urmaüii - toɉi prietenii
care I-au servit üi L-au ascultat. Dintre ei Acesta a
ales doisprezece sĉ îi fie Apostoli.

Iisus s-a rugat
toatĉ noaptea.
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Primii doi aleüi au fost fraɉii Simon, Petru üi Andrei.
Aveau o afacere cu peüte la care au renunɉat când
Iisus i-a rugat sĉ Îl urmeze.
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La fel s-a întâmplat üi
cu Iacov si Ioan, fiii lui
Zebedei care au pus în cui
navoadele sĉ Îl urmeze pe Iisus.

8

Iisus a crezut cĉ alegând aceüti oameni sĉ facĉ ceea
ce El le va spune va fii ca üi cum avea sĉ construiascĉ
o fortĉreaɉĉ cu o fundaɉie
solidĉ pe care furtuni
nĉprasnice nu o vor
putea doborî.

Iisus i-a ales pe Filip, Bartolomeu, Matei, Toma,
Simon, Iacov fiul lui Alfeu, Iuda fiul lui Iacov, üi
Iuda Iscarioteanul care
mai târziu a devenit
duümanul lui Iisus.
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Unele din poruncile lui Iisus
nu erau chiar uüoare. „Dacĉ
primeüti o palmĉ, întoarce
üi obrazul celalalt.”
„Iubeüte-ɉi duümanii”.

Numai cĉ neascultarea faɉĉ de Cuvântul lui Iisus
s-a dovedit a fii ca üi cum ai construi o fortĉreaɉĉ
pe un teren nisipos, iar când vine furtuna aceasta
se prabuüeüte.
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Iisus le-a mai spus
oamenilor sĉ se roage
în secret – sĉ nu se
trufeascĉ în faɉa lumii.

Oamenii au nevoie de
ajutorul lui Dumnezeu sĉ
trĉiascĉ precum Iisus.
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Iisus i-a învĉɉat multe
pe Apostoli în acea zi.
Când a terminat, un om
care suferea de leprĉ
a venit la Iisus üi l-a
rugat sĉ îl vindece.

Iisus a mai spus cĉ
Dumnezeu va hrĉnii üi
îmbrĉca numai pe aceia
care aveau credinɉĉ în El.
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Iisus üi-a întors
faɉa cĉtre acel
om „Te voi ajuta.
Curĉɉĉ-te acum”.
Sub ochii
apostolilor acel
om s-a curĉɉat.
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Iisus a ales 12 ucenici
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Matei 4-7, Marcu 1, Luca 6

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130
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Era vindecat!
Numai Fiul lui
Dumnezeu avea
putere sĉ facĉ
acel miracol.
Apostolii ütiau
cĉ Iisus era un
om sfânt.
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