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Jumala 
on 

hyvä

• Luuk. 18:18, 19
Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: "Hyvä 
opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä 
iankaikkisen elämän perisin?”
19. Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei 
kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

• Mark. 10:17, 18
Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen 
luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: 
"Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä 
iankaikkisen elämän perisin?”
18. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua 
hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.



Jumala 
on 

valkeus

• 1 Joh. 1:5
Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet 
ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja 
ettei hänessä ole mitään pimeyttä.



Jumala 
on 

rakkaus

• 1 Joh. 4:7, 8, 16
Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä 
rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on 
Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan.
8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on 
rakkaus.

• 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me 
uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. 
Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy 
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.



Jeesus 
Kristus 

täytti 
Jumalan 

tahdon

• Joh. 8:28, 29
Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen 
Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka 
minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan 
puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle 
opettanut.
29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun 
kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska 
minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

• Joh 4:34
Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä 
teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki
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• Matt. 15:29-38
Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui 
sinne.
30. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, 
raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen 
jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät,
31. niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen 
olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin 
Jumalaa.
32. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi 
kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole 
mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät 
nääntyisi matkalla".
33. Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa 
niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?”
34. Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja 
muutamia kalasia".
35. Niin hän käski kansan asettua maahan.
36. Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetus-
lapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.
37. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, 
seitsemän täyttä vasullista.
38. Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.
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Kristuksen 
esimerkki
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• Matt. 9:35-38
Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti 
heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan 
evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja 
kaikkinaista raihnautta.
36. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, 
kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, 
joilla ei ole paimenta.
37. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, 
mutta työmiehiä vähän.
38. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi 
työmiehiä elonkorjuuseensa."



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki
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• Ap.t. 10:34-38
Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti 
käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,
35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää 
ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen.
36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, 
julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa 
Kristuksessa, joka on kaikkien Herra,
37. sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko 
Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, 
sen te tiedätte;
38. te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja 
voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, 
joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki 
perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen 
kanssansa.



Hyvä 
anti

ja 
täydellinen 

lahja

• Jaakob 1:17
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee 
ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole 
muutosta, ei vaihteen varjoa.

• Matt. 7:7-11
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 
kolkuttakaa, niin teille avataan.
8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 
kolkuttavalle avataan.
9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa 
kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle 
käärmeen?
11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa 
lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin 
teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää 
on, niille, jotka sitä häneltä anovat!



Kuka 
kiusaa?

• Jaakob 1:12-16
12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun 
hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka 
Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

• 13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: 
"Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan 
kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.
14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka 
häntä vetää ja houkuttelee;
15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se 
synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se 
kuoleman.
16. Älkää eksykö, rakkaat veljeni.

• Jaakob 1:17
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee 
ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole 
muutosta, ei vaihteen varjoa.



Jumala 
on 

hyvä

• Efes. 2:1-10
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja 
synteihinne,
2. joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, 
ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee 
työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3. joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, 
noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme 
vihan lapsia niinkuin muutkin;
4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa 
tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi 
Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut –
6. ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan 
asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista 
runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta 
- se on Jumalan lahja –
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa 
hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me 
niissä vaeltaisimme.



Jumala 
on 

todella
hyvä

• Kol. 1:9-13
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona 
sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne 
rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen 
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa 
ja ymmärtämisessä,
10. vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle 
kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää 
kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,
11. ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella 
voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja 
pitkämielisiä, ilolla
12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi 
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 
valkeudessa,
13. häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta 
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.



Jumala on hyvä.

Jumalassa ei ole mitään 
pimeyttä.

Jumala on rakkaus.


