
يسوع يختار 
اثنا عشر 
مساعدا

الكتاب المقدس لألطفال 
يقدم



كتبها إدوارد هيوز
صورها جين فوريست و الزاريوس

هيئها لين دوركسين
Alastair Paterson

انتاج هيئة جينيسيس للبحث
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

هيئة جينيسيس للنشر 2020 ©
.من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، كما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيعها: اتفاقية االستخدام



عمل يسوع أشياء رائعة، فقد شفى من األمراض، وأعطى 
م السالم للناس المضطربين في قلوبهم وعقولهم، وكذلك علّ 

.كلمة هللا



وجاءت حشود من الناس إلى يسوع لكي يساعدهم ويشفيهم،     
وقرر اختيار اثنا عشر رجال من التابعين الكثيرين له،            

.لمساعدته في عمله من أجل هللا   



إذا كان أمامك اختيارات 
مهمة، فهل تصلي إلى 

! هللا؟ يسوع عمل ذلك
ففي مكان جبلي هادئ 
تكلم مع هللا، وقد صلى 

يسوع حتى غربت 
.الشمس



وصلى يسوع 
طوال الليل المظلم 

.الطويل



في الصباح، نادى يسوع تابعيه، وهم كل األصدقاء الذين        
خدموه وأطاعوه، ومنهم اختار اثنا عشر ليكونوا

.مساعدين خاصين، أي الحواريين                  



اختارهم يسوع كانا أخوين، سمعان بطرس أول من 
وأندراوس، اللذان تركا تجارتهما في صيد السمك عندما 

.ناداهما يسوع ليتبعاه



يعقوب ويوحنا، ابني زبدي، 
.تركا أيضا شبكاهما وتبعاه



ان اختار يسوع أيضا فيلبس وبرثولماوس، ومتى وتوما وسمع
الذي يدعى الغيور، ويعقوب بن حلفى، ويهوذا أخو يعقوب،

ويهوذا األسخريوطي الذي فيما بعد                               
.أصبح عدو يسوع                                



وعلّم يسوع أن من يعمل ما 
على  يقوله يشبه من يبني بيته

أساس صلب، وأن العواصف 
الشديدة لن تستطيع تدمير 

.ذلك البيت



ن لكن من ال يطيع كلمة يسوع مثل من يبني بيته على أساس م
.الرمل، وعندما تجيء عاصفة، فالبيت سيسقط



إذا ضربك: "وكانت بعض وصايا يسوع غير سهلة، فقد علّم
أحد على خدك األيمن، فحول له                              
،."األيسر أيضا، وحب أعداءك                              

ويحتاج الناس لمساعدة هللا                                    
. لهم للحياة مثل يسوع                                    



ا، يسوع أيضا أخبر الناس للصالة سر
وعدم استعراض الصالة أمام الناس 

.كما فعل بعض زعماء اليهود



قال يسوع أن هللا سيطعم ويكسو              
الناس الذين يثقون فيه، فبما أن هللا            

يعطي الطعام للطيور واأللوان الجميلة 
إلى الزهور والشجيرات، فشعبه يمكن     

.أن يثق فيه ليسد كل حاجاتهم



علّم يسوع مساعديه المختارين حديثا 
، أشياء كثيرة في ذلك اليوم، وعندما انتهى
.جاء إليه أبرص، وترجى يسوع أن يشفيه



:  أجاب يسوع األبرص قائال
، ."أنا أريد، فصر طاهرا"

وصار األبرص صحيحا أمام 
يمكن فقط ! أعين مساعديه

البن هللا الوحيد أن يفعل 
ذلك، وعرف المساعدون أن 

.لديهم معلم رائع



"فتح كالمك ينير العقل"
130: 119مزمور 

يسوع يختار اثنا عشر مساعدا

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس

6، وإنجيل لوقا 1: ، وإنجيل مرقس7-4: إنجيل متى



39 60

النهاية



ذي قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن هللا العجيب، الذي خلقنا، وال
.يريدك أن تعرفه

هذه الخطية  عقوبة. هللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية
 هو الموت، ولكن هللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع

بعد ذلك أتى  .المسيح، ليموت على الصليب ويُعاقب من أجل خطاياك
عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء
سوف يأتي ويسكن بك اآلن،  !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك 
إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتيت وصرت

، خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي
لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،

. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك كابن لك. لكي أحيا معك إلى األبد
.آمين

.  16: 3إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل يوم


