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Jeesus oli suuri 
Opettaja – kaikkein
paras.  Ihmisjoukot 

kuuntelivat häntä.



Jeesus
opetti heitä olemaan

armollisia, hyviä ja ystävällisiä.
Toiset ihmiset voivat vihata

tai loukata heitä, mutta 
Jumala välitti heistä.



Jeesus opetti 
monia asioita.  
Hän sanoi, että 
Jumalan omat 
valaisevat 
maailmaa niin 
kuin kynttilä 
valaisee taloa.  
Kynttilästä on 
paljon apua 
pimeässä 
huoneessa!



Ne ihmiset, joille Jeesus puhui, uskoivat kostoon, 
“Silmä silmästä, hammas hampaasta.”  Mutta 
Jeesus opetti ystävällisyyttä, anteeksiantamusta 
ja rakkautta, 
myös vihollisia 
kohtaan.



Jeesuksen aikoina jotkut ihmiset 
teeskentelivät olevansa todella 
pyhiä.  Kun he antoivat köyhille 
rahaa, joku puhalsi trumpettiin

niin että kaikki näkisivät heidät.  
“Antakaa köyhille salaa, ja
Jumala palkitsee teidät,”
Jeesus 
sanoi.



Jeesus opetti samoin rukouksesta.  Jotkut rukoilivat 
vilkkaissa kadunkulmissa, jotta kaikki kuulisivat ja  

näkisivät heidät.  He eivät välittäneet Jumalasta.  
He välittivät vain siitä, mitä muut
heistä ajattelivat.  Jeesus kutsui

heitä tekopyhiksi, jotka vain
näyttelivät hyviä 

tekoja.



Jeesus selitti opetuksiaan usein luonnon avulla.  Hän 
esimerkiksi viittasi lintuihin.  “Teidän taivaallinen 

Isänne ruokkii ne,” Hän sanoi.  “Älkää 
huolehtiko.  Jumala ruokkii teidätkin.”



“Ei edes rikas kuningas Salomo ollut yhtä hyvin 
pukeutunut kuin kedon kukat,” Jeesus jatkoi.



“Jos Jumala niin vaatettaa kedon ruohon, eikö hän 
sitten huolehtisi teistäkin?”  Jeesus opetti ihmisiä 
luottamaan siihen, että Jumala huolehtii heidän 
tarpeistaan.



“Jos tuomitset veljesi, 
se on kuin ottaisit 
pienen roskan hänen 
silmästään vaikka 
sinulla on iso 
hirsi omassa 
silmässäsi,” 
Jeesus sanoi.  
Voi olla, että 
ihmisiä nauratti.  
Mutta he 
miettivät, 
mitä Hän 
tarkoitti.



Jeesus sanoi, että ihmisten tuli pyytää 
Jumalalta apua.  Antaisiko maallinen isä 

nälkäiselle lapselleen kiven kun hän
pyytää leipää?  Ei!  Hän antaisi 

kaikenlaista hyvää.
Jumalakin antaa

hyvää niille, jotka
sitä häneltä

pyytävät.



Jeesus, suuri opettaja, varoitti 
vääristä opettajista.  “He pukeutuvat 
lammasten vaatteisiin,” Jeesus sanoi.  

“Mutta sisältä he ovat susia!”  Hän 
sanoi, että väärät opettajat 

tunnistaisi siitä, miten he elävät.



Jeesuksen kertomuksen mukaan ne, jotka 
noudattavat Jumalan Sanaa ovat kuin mies, joka 

rakensi talonsa kalliolle.
Tuli kova myrsky.  Kun

se oli ohi, talo seisoi
paikoillaan.



Mutta tyhmä mies rakensi talonsa hiekalle.  Kun 
myrsky iski, se hajosi koska sen perustus oli heikko.  
Jeesus sanoi, että tällaisia ovat ne, jotka eivät 
noudata Jumalan Sanaa.



Ihmisjoukot olivat hämmästyksissään Jeesuksen 
sanoista.  He eivät olleet koskaan 
kuulleet sellaista.  Nyt he tiesivät, 
ettei Jumalan Sanan kuuleminen ollut 
tarpeeksi.  Heidän piti myös 
noudattaa sitä 
joka päivä.



Jeesus, suuri Opettaja

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Mt. 5-7, 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


