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Jeesus teki paljon ihmeitä.  Hän paransi sairaita, 
antoi ahdistuneille sydämen ja mielen rauhan ja 
opetti Jumalan Sanaa. 



Ihmisjoukot tulivat Jeesuksen luo saamaan apua ja 
paranemista.  Jeesus päätti valita seuraajistaan 
kaksitoista miestä auttamaan 

Häntä Jumalan työssä.



Jos sinun pitää tehdä
tärkeitä päätöksiä, 

rukoiletko Jumalaa?
Jeesus rukoili!

Hiljaisella vuorella
hän puhui Taivaan

Isälle.  Jeesus
rukoili auringon

laskuun asti.



Jeesus rukoili 
läpi koko pitkän 
ja pimeän yön.



Aamulla Jeesus kutsui seuraajansa � kaikki 
ne ystävät, jotka palvelivat häntä ja olivat 
hänelle kuuliaisia.  Heistä Jeesus valitsi 

kaksitoista avustajaa, apostolia.



Ensin Jeesus valitsi veljekset, Simon Pietarin ja 
Andreaksen.  He olivat jättäneet kalastusvälineensä
kun Jeesus kutsui heidät seuraamaan häntä. 



Jaakob ja Johannes, 
Sebedeuksen pojat, 
olivat myös jättäneet 
kalaverkkonsa.



Jeesuksen kutsumia opetuslapsia olivat myös 
Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Simon 
Kiivailija, Jaakob Alfeuksen poika, 
Jaakobin veli Juudas, ja 
Juudas Iskariot, josta 
myöhemmin tuli 
Jeesuksen 
vihollinen.



Jeesus opetti, että Hänen opetustensa 
mukaan eläminen on kuin jos

rakentaisi talon vahvalle
perustukselle.  Kovat

myrskyt eivät sitä
taloa hajota.



Mutta jos joku ei tottele Jumalan Sanaa, se on kuin 
rakentaisi taloa hiekalle.  Kun myrsky tulee, talo ei 
pysy pystyssä.



Kaikki Jeesuksen käskyt eivät olleet helppoja.  
�Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle 
myös vasen poski,� Jeesus opetti.  
�Rakasta vihollisiasi.� Ihmiset 
tarvitsevat Jumalan apua 
elääkseen Jeesuksen 
kaltaisesti.



Jeesus opetti myös ihmisiä rukoilemaan salassa � ei 
vain esiintyäkseen muiden ihmisten edessä

niin kuin jotkut uskonnolliset
johtajat tekivät.



Jeesus sanoi, että Jumala 
ruokkisi ja vaatettaisi ne 
jotka luottavat Häneen.  
Koska Jumala ruokkii linnut ja 
antaa kukille kauniin värin, Hänen 
omansa voivat luottaa, että Hän 
täyttää myös heidän tarpeensa.



Jeesus opetti uusille avustajilleen 
monia asioita sinä päivänä.  Sen 

jälkeen hänen luokseen tuli spitaalia 
sairastava, joka pyysi Jeesusta 

parantamaan hänet.



Jeesus vastasi sairaalle, �Minä tahdon.
Tule puhtaaksi.� Opetuslapsien

silmien edessä mies
parani.  Hän oli taas
terve!  Vain Jumalan
Poika voi sen tehdä.

Opetuslapset tiesivät,
että heillä oli todella

hyvä opettaja. 



Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Mt. 4-7, Mk. 1, Lk. 6

�Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.�
Ps.119:130



Loppu



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka
on meidät luonut ja joka haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen

kanssaan ikuisesti.
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16


