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Jeesus oli 
suur õpetaja –

parem kui keegi kunagi varem.  
Hulka inimesi kuulsid teda.  Jeesus ütles 

neile et olla armuline, hea ja kena.  
Teised võivad vihkada ja neid 

vigastada, kuid Jumal ravib neid.



Jeesus õpetas 
palju.  Ta ütles, et 
Jumala rahvas 
süttib Maailma 
nagu küünla tuled 
majas.  Kui palju 
vahet üks küünal 
teeb pimedas 
ruumis!



Inimesed milele Jeesus rääkis uskusid 
kättemaksust, "silm silma, hammas 
hamba vastu."  Aga Jeesus 
õpetas headust, 
andestust ja 
armastust, isegi 
vaenlaste 
poole.



Jeesuse päevas, mõned inimesed 
teeseldasid  olla väga pühalikud.  
Kui nad andsid raha kerjustele, 

neil oli mehi kes puhusid trompetid 
et kõik näeks.  "Teie annate salaja, 

ja Jumal kiitab teid," 
ütles 

Jeesus. 



Jeesus õpetas sama asja palvetamist.  Mõned 
inimesed palvetasid kiirel tänava nurgal nii igaüks  

võiks näha ja kuulata neid.  Nad ei hooli 
Jumalast.  Nendele hoolitsetakse 

selle kohta, mida teised arvasid 
neist.  Jeesus kutsus neid 
teeskentelijätteks –

vale 
osalejad.



Jeesus sageli kasutas loodust, et selgitada tema 
õpetuseid.  Näiteks Ta märkis lindudele.  "Teie 

taevane Isa toidab neid," ütles ta.  "Ärge 
muretsege.  Jumal toidab ka teid."



"Isegi rikas kuningas Saalomon ei olnud samuti riides 
nagu Liiliad" Jeesus jätkas.  "Kui Jumal riietub rohu 
põldudes, kas ta mitte ka riieta teid?"  Jeesus 
õpetas inimesi usaldada Jumalat, kes annab kõigile 

meie vajadusi.



"Kui kohut mõistad 
oma vennale, see on 
nagu võtta täpike  
saepurust tema 
silmast, kui teil 
on väga suur 
samamoodi puu 
oma silmas," 
ütles Jeesus.  
Võibolla inimesed 
naersid.  Aga nad 
pidid mõtlema 
tema tähenduse.



Jeesus ütles et 
inimesed peaksid 
paluma Jumala 
abi.  Kas maised 
isad annavad  kive 
kui näljased 
lapsed küsivad 
leiba?  Ei!  Nad 
annavad häid asju.  
Jumal annab ka 
head asju, 
nendele, kes 
küsivad. 



Jeesus, suur õpetaja, hoiatas vale 
õpetajatelast.  "Nad riietuvad nagu 
lambad," ütles Jeesus.  "Aga sees, 
on nad hundid!"  Ta ütles, et vale 
õpetajad oleks teada kuidas elu 

nad elavad.



Ühes lugus mida Ta ütles, Jeesus näitas, et 
inimesed, kes kuulevad Jumala Sõna on nagu mees, 

kes ehitas maja kaljule.  
Kohutav torm tekkis.  
Kui see lõppes, maja 

oli ikka paigal. 



Aga rumal mees ehitas maja liivale.  Kui torm 
sorises vastu, see lagunes, sest oli pantud nõrga 
alusele.  Jeesus ütles, et inimesed, kes ei järgi 
Jumala sõna on nagu see mees.



Rahvahulgad olid hämmastunud Jeesuse 
sõnadest.  Nad ei olnud kunagi kuulnud 
sellist asju enne.  Nüüd nad teadsid, 
et ei saanud piisavalt kuulda Jumala 
Sõna.  Nad peavad ühtlasi järgima 
seda iga päev.



Jeesus,  Suur ja Vägev õpetaja

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Matteuse Ev. 5-7, Luuka Ev. 6

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust." 
Laulud 119:130
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See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda. 

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti.
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi:

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen.
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16


