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Jesus gjorde fantastiska saker.  Han botade 
sjukdomar, gav oroliga människor frid i sina 
hjärtan och sinnen och lärde ut Guds ord.



Folkmassor kom till Jesus för att få hjälp och 
helande.  Han bestämde sig för att utse tolv män 
från Hans många anhängare, för att 

hjälpa Honom i Hans arbete för 
Gud.



Om du har viktiga 
beslut att fatta, 
ber du då till Gud? 
Det gjorde Jesus!  
På ett tyst berg 
talade Han till sin 
Himmelske Fader.  
Jesus bad tills 
solen gick ner.



Jesus bad 
genom den 
långa mörka 
natten.



På morgonen kallade Jesus på sina anhängare – alla 
vänner som tjänade och löd Honom.  Av dessa utsåg 
Han tolv stycken som skulle bli särskilda 

medhjälpare, eller apostlar.



De två första som Jesus utsåg var bröderna 
Simon Petrus och Andreas.  De hade lämnat sin
fiskeriverksamhet när Jesus först kallade på dem 
att följa Honom.



Jakob och Johannes, 
Sebedeus söner hade också 
lämnat sina fiskenät.



Jesus utsåg också Filippus, Bartolomeus, Matteus, 
Tomas, Simon som kallades Seloten, Jakob, Alfeus 
son, Judas, Jakobs bror och Judas Iskariot som 
senare kom att bli Jesu fiende.



Jesus lärde ut att om 
man gjorde som han sa, 
var det som om man byggde 
ett hus på en fast grund.  

Stora stormar kommer
inte att förstöra
det huset.



Men om man inte löd Jesu ord, var det som om man 
byggde ett hus på en sandgrund.  När en storm 
kommer, faller huset samman.



En del av Jesu bud var inte lätta.  
”Om en människa slår dig på 
kinden, vänd då den andra till” 
Lärde han ut.  ”Älska era 
fiender.”  Människor behöver 
Guds hjälp för att leva som 
Jesus.



Jesus berättade också 
för människor att be i 
hemlighet – att inte 
visa upp böner inför alla 
människor som några 
religiösa ledare gjorde.



Jesus sa att Gud skulle 
ge mat och kläder till 
människor som litade på 
Honom.  Eftersom Gud ger 
mat åt fåglarna, vackra färger åt 
blommorna och buskarna, kan Hans 

folk lita på Honom 
för alla sina behov.



Jesus lärde Hans 
nyutvalda medhjälpare 
många saker den dagen.  
När han var färdig, kom 
en spetälsk som bad 
Jesus att bota honom.



Jesus svarade den 
spetälske, ”Jag vill, 
bli ren.”  Medan 
medhjälparna såg på, 
blev den spetälske frisk.  
Han hade blivit botad!  
Endast Guds Son kunde 
göra det.  Medhjälparna 
visste att de hade en 
fantastisk Mästare!



Jesus utser tolv medhjälpare

En berättelse från Guds ord, Bibeln,

finns i

Matteus 4-7, Markus 1, 
Lukas 6

”När dina ord öppnar sig ger de ljus.” 
Psalm 119:130



Slut



Den här bibelberättelsen handlar om vår underbare 
Gud som har skapat oss och som vill att du lär känna honom.

Gud vet att vi har gjort dåliga saker, som han kallar för 
synd.  Syndens lön är döden, men Gud älskar dig så mycket att 

han sände sin ende son, Jesus, för att dö på ett kors och för att 
ta straffet för dina synder.  Jesus blev levande igen och åkte hem 

till himmelen.  Om du tror på Jesus och ber honom att förlåta 
dina synder, så gör han det!  Han kommer att leva i dig nu, 

och du kommer att leva med honom för alltid.

Om du tror att detta är sant, säg då såhär till Gud:
Käre Jesus, jag tror att du är Gud, att du blev människa för 

att dö för mina synder, och nu lever igen.  Snälla, kom in i mitt 
liv och förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv nu och 

en dag får komma och vara med dig för alltid.  Hjälp mig att 
lyda dig och att leva för dig, som ditt barn.  Amen

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!   Joh 3:16
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