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Isus a făcut multe lucruri bune 
pentru oameni, a vindecat boli, …



… a dat linişte în minte şi în inima 
celor care nu aveau, şi i-a învăţat 
pe oameni Cuvântul Domnului. 



Mulţi oameni au venit la 
Isus să caute ajutor şi 

vindecare.



Isus s-a decis să aleagă 
doisprezece oameni să îi 

fie urmaşi, …



… şi să Îl ajute în munca 
Lui pentru Dumnezeu.



Dacă ai decizii grele
de făcut te rogi

lui Dumnezeu?
Isus s-a rugat.



Între munţi într-un
loc liniştit Isus

i-a vorbit Tatălui
Său.  Isus s-a
rugat pînă la

asfinţitul
soarelui.



Isus s-a 
rugat toată 
noaptea.



Dimineaţa Isus şi-a chemat urmaşii 
- toţi prietenii care I-au 

servit şi L-au ascultat.



Dintre ei Acesta a ales 
doisprezece să îi fie 

Apostoli.



Primii doi aleşi au fost fraţii Simon, 
Petru şi Andrei.  Aveau o afacere 
cu peşte la care au renunţat când 

Isus i-a rugat să 

Îl 
urmeze.



La fel s-a întâmplat 
şi cu Iacov si Ioan, 
fiii lui Zebedei care au pus 

în cui navoadele 
să Îl 

urmeze pe Isus.



Isus i-a ales pe Filip, 
Bartolomeu, Matei, 
Toma, Simon, 
Iacov 
fiul lui 
Alfeu, …



… Iuda fiul lui Iacov, 
şi Iuda Iscarioteanul 
care mai târziu 
a devenit 
duşmanul 
lui Isus.



Isus a crezut că alegând aceşti 
oameni să facă ceea

ce El le va spune
va fii ca şi cum

avea să …



… construiască o fortăreaţă cu
o fundaţie solidă

pe care furtuni
năprasnice nu

o vor putea

doborî.



Numai că neascultarea faţă de 
Cuvântul lui Isus s-a dovedit a fii 
ca şi cum ai construi o fortăreaţă 
pe un teren nisipos, iar când vine 
furtuna aceasta se prabuşeşte. 



Unele din poruncile lui Isus 
nu erau chiar uşoare.  
„Dacă primeşti o 
palmă, întoarce şi 
obrazul celalalt.”



„Iubeşte-ţi duşmanii”.  
Oamenii au nevoie de 
ajutorul lui Dumnezeu 
să trăiască precum 
Isus.



Isus le-a mai spus 
oamenilor să se roage 
în secret – să nu se 
trufească în faţa 
lumii.



Isus a mai spus că 
Dumnezeu va hrănii 
şi îmbrăca numai 
pe aceia care aveau 

credinţă în El.



Isus i-a învăţat multe pe 
Apostoli în acea zi.  Când 
a terminat, un om care 
suferea de lepră a venit 
la Isus şi l-a rugat să îl 
vindece.



Isus şi-a întors 
faţa către 
acel om „Te voi 
ajuta.  Curăţă-te 
acum”.  Sub ochii 
apostolilor acel 
om s-a curăţat.



Era vindecat!  
Numai Fiul lui 
Dumnezeu avea 
putere să facă 
acel miracol.  
Apostolii ştiau  
că Isus 

era un om 
sfânt.



Isus a ales 12 ucenici

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia,

se găseşte în

Matei 4-7, Marcu 1, Luca 6

„Descoperirea cuvintelor Tale dã 
luminã.”  Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate. 
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna.



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu. Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.

Amin.

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 
fiecare zi! Ioan 3:16


