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Jeesus tegi ime asju. Tema terveks tegi haiged,
andis rahu südamese rahutud inimestele, ja õpetas
Jumala Sõna.

Mitmeid tulid Jeesuse juurte et Tema saaksis neid
aidata.
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Kui teil on tähtsad
valikud teha, kas
teie palute
Jumalale? Jeesus
nii tegi! Vaikses
mäeäre kohas Tema
rääkis oma Taeva
Isaga. Jeesus
palvetas senni kui
päike läks looja.

Tema otsustas valida kaksteist meest et koos
Temaga töötada Jumala jaoks.
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Hommikul, Jeesus kutsus Oma järelkäijased – kõik
Tema sõbrad kes teenivad ja on sõna kuulalikud
Temale.

Jeesus isegi
palvetas üle terve
pikka pimeda ööd.

6

5
Esimised kaks mis Jeesus valis olid vennad, Siimon
Peeter ja Andreas. Nemad jätsid oma kaluri asju
kui Jeesus esimist korda neid kutsus.

Nendest valis Tema kaksteist abilist, või apostlid.

7

8

Jeesus ka valis Filippus, Bartolomeus, Matteus,
Toomas, Siimon Kaanast, Jakoobus Alfeuse poeg,
Juudas Jakoobusi vend, ja ka
Juudas Iskariot kes hiljem
sai Tema vaenlaseks.

Jaakobus ja Johannes,
Sebedesuese pojad, ka
jätsid järele nende kaluri
võrgud.
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Jeesus õpetas et kui teha
mida Tema ütleb on nagu
ehitada maja kõva
fundamenti peale.
Kanged tormid ei
hävita majat.

11
Mitmeid Jeesuse käsku ei olnud kergesti kuulda.
“Kui keegi lööb sinu parempoolse põse, anna
vasak poolne ka,” Tema õpetas.
“Armasta oma vaenlasi.”
Inimestel vajab Jumala abi
et elada nagu Jeesus.

Aga mitte kuulda Jeesuse Sõna on nagu ehitada
majat liiva peale. Kui torm tuleb, maja kukkub
sisse.
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Jeesus ütles ka inimestele
et palvetada salali – et
mitte palvetada uhkesti
meeste ees nagu mõned
usuliised juhatajad tegid.
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Sest Jumal annab toitu
lindudele ja haruldased
värvid lilledele, Tema
inimesed saavad Teda
usaldada oma vajalik
asjadele.

Jeesus ütles et Jumal
annab toitu ja riideid
inimestele kes Teda
usaldavad.
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Jeesus õpetas oma
jüngritele mitmeid asju
sellel päeval. Kui Tema
lõpetas, tuli üks roojane
kes palus et Jeesus
teda terveks teeks.
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Jeesus vastas roojale,
“Niimodi Teengi, Ole
puhastadud.” Kui
abilised vaatasid,
roojane sai terveks
täiesti! Ainult Jumala
poeg saab seda teha.
Jüngrid teadsid et neil
oli haruldane Isand.

18

17
Jeesus Valib Kaksteist Jüngrit
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Matteuse Ev. 4-7, Markuse Ev. 1,
Luuka Ev. 6

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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