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Исус је учинио предивне ствари.  Лијечио је
болести, давао људима у невољи мир у њиховим
срцима и главама и ширио Божију ријеч.
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Јаков и Јован, синови
Заведејеви, су такође
оставили своје рибарске мреже.

Ујутро, Исус је позвао Своје сљедбенике-све
пријатеље који су Га пратили и слушали.

Ако желиш да направиш
важан избор, да ли ћеш се
молити Богу?  Исус јесте.  

У тихом планинском
мјесту Он је говорио
Свом Небеском Оцу.
Исус се молио док
сунце није зашло.

Прву двојицу које је Исус изабрао били су браћа
Андреј и Симон Петар.  Они су оставили свој
рибарски посао када их је Исус позвао да Га слиједе.

Исус се молио
током читаве
дуге мрачне ноћи.

Маса људи је долазила Исусу тражећи помоћ и 
изљечење.  Тада је одлучио да изабере дванаест људи
од многих његових сљедбеника, да
му помогну у Његовом раду за Бога.
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Исус је рекао да Бог може 
нахранити и обући људе 
који му вјерују.  Кад Бог 
даје храну птицама и прелијепе 
боје цвијећу и грмовима, шта 
тек људу који вјерују у Њега могу 

очекивати.

Неке од ријечи Исусових нису биле
лагане.  „Ако те неко удари по
твом лијевом образу, окрени му
и десни”.  Учио је „Волите своје
непријатеље”.  Људима је
потребна Божија помоћ
да би живјели
као Исус.

Исус је учио да је чињење
оног што Он каже као
грађење куће на чврстом

темељу.  Ни страшна
олуја неће уништити
такву кућу.

Исус је такође говорио
људима да се моле тајно, да
не показују како се моле пред
људима као што су то радиле
неке религијске вође.

Али непоштовање ријечи Исусове је као
грађење куће на пјесковитом темељу.  
Када олуја дође, таква кућа ће се срушити.

Исус је, такође, изабрао Филипа, 
Вартоломеја, Матеја, Тому, Симона
Зилота, Јакова сина Алфејева, 
Јуду Јаковљевог и Јуду
Искариотског који
га касније издаде.
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Крај

Исус одговори губавцу, „Хоћу.  Буди
чист.”  Док су ученици гледали, губавац

се посве очистио од
губе.  Оздравио је.
Једино Бог је могао
то учинити.  Ученици
су знали да имају
предивног Учитеља.

Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16

Исус бира дванаест ученика

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Матеј 4-7,  Марко 1,  Лука 6

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130

Исус је учио Своје ново-
изабране помоћнике
много ствари тог дана.  
Када је завршио, дође
један губавац, молећи
Исуса да га излијечи.
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