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Jeesus

Nimi: Jeesus Kristus Nimi: Jeesus Kristus 

Elukoht: Naatsaret 

Sünnikoht: Betlemm 

Vanus: 33 aastat 

Elukutse: puusepp ja
 rändjutlustaja 

Eritunnus: mõjujõuline isik 

Süüdistus: kinnitab
, et Ta on Jumala Poeg 

Süüdistaja: Jeruusalemma teoloogiafakulte
et 

Kohtuotsus: surmanuhtlus ristilöömise läbi
Genneesareti järv
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Väljavõtteid 
kohtuprotsessist

Tegevusaeg: 33. aasta pKr

Jeesus seisis maavalitseja Pilaatuse ees. Ja 
maavalitseja küsis Temalt: „Oled Sina juutide
kuningas?”
Jeesus vastas: „Sina ütled seda… Mina olen sel-
leks sündinud ja selleks tulnud maailma, et Ma tõele 
tunnistust annaksin. Igaüks, kes tõe seest on, 
kuuleb Minu häält” (Mt 27:11; Jh 18:37).

Ristilöömine

Pärast piitsaga peksmist antakse Jeesus huk-
kajate salga kätte. Järgneb teotamistseremoo-
nia. Jeesusele vajutatakse pähe okaspõõsa 
raagudest punutud pärg pikkade teravate  
okastega ning seejärel pekstakse Teda kepiga 
vastu pead.

Jeesus seisab oma hukkajate ees ja veri voolab 
Ta palgeil. Nüüd pannakse Talle selga purpur-
punane mantel, nagu seda tavaliselt kandsid 
kuningad, ning pilklikult kummardatakse ja 
põlvitatakse Tema ees, tervitades Teda küüni-
liselt tolleaegsete tervitussõnadega:  „Rõõmu 
sulle, juutide kuningas!”Pilaatuse kivi Kaisareas Kivipõrand Jeruusalemmas (Gabbata)

Jeesus seisis maavalitseja Pilaatuse ees. Ja 
maavalitseja küsis Temalt: 

Okaspõõsas, mille raagudest

punuti Jeesusele pärg

kajate salga kätte. Järgneb teotamistseremoo-

okastega ning seejärel pekstakse Teda kepiga 

Jeesus seisab oma hukkajate ees ja veri voolab 

põlvitatakse Tema ees, tervitades Teda küüni-

Jeesus seisab oma hukkajate ees ja veri voolab 
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Teel hukkamiskohale lõppes Jeesusel jõud. Ta 
vajus maha. Tema risti võttis ja kandis Golgata-
le juhuslik mööduja, Siimon Küreenest. 

Järgnes ristilöömine. See toimus nõnda: 
hukkamõistetul võeti riided seljast, ta sirutati 
pikali maaslamavale ristile ning ta käed ja jalad 
löödi jämedate naeltega umbes kolmemeetrise 
ristipuu külge. Siis aeti rist koos ristilööduga 
püsti ja kinnitati kohale. 

Osa vaatama tulnud rahvast ei teadnud, mida 
sündmusest arvata, osa  irvitas tigedalt.  

Äkki, keskpäeva ajal, tekkis täielik pimedus, 
mis kestis kolm tundi. Ristilöödute jaoks veni-
sid minutid talumatu aeglusega. 

Kell kolm pärastlõunal kostis ristilt vali hüüa-
tus. See oli Jeesuse hääl. Ta ütles: „SEE ON 
LÕPETATUD.”
Siis saabus Tema surm. Samal hetkel kostis 
kõuemürin ja 

„Tõesti, See oli Jumala Poeg!”

Kukk Getsemani aias

Arvatav Golgata mägi

Ristitee

tekkis võimas maavärin, mis 
lõhestas kaljusid. Maavärin on 
kohutav loodusjõud! Ehmunud 
pealik, kelle käsutuses oli 
hukkajate väesalk, pidi Jeesusele 
vaadates tunnistama: „Tõesti, See 
oli Jumala Poeg!”
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Linn on ärevil. Kõigil Jeruusalemma tänavail 
sosistavad inimesed isekeskis ning jagavad 
uudiseid. Kas tehti juriidiline viga? Miks üldse 
Jeesus pidi surema? Miks? Miks rahvavanemad 
andsid Ta surma?

Üks oli selge: lihtinimesed olid enamasti Jeesu-
se poolt. Kui neil oleks olnud valikuvõimalus, 
oleksid nad valinud Jeesuse. 
Jah, ainult Temal oleks olnud meelevald anda 
vastulöök Rooma okupatsioonivõimule!

„Mu päevad o
n lõpukorr

al. 

Kuid mu elu kuulu
b Jee- 

susele. Ma elan eda
si 

koos Temaga, sest T
a tõusis 

surnuist ül
es. Haud ei ole 

minu jaoks l
õpp.”

Jeesuse isikuga seotud arutlustele 
pole ikka veel näha lõppu

Kes oli see Jeesus?

Ent kõik oli hoopis teisiti

Jeruusalemma nn Kuldvärav

pole ikka veel näha lõppu
Kolm päeva hiljem puhkes 

uus skandaal.
Oli juhtunud midagi käsitamatut. 

Tollane ajakirjandus (kui seda oleks olnud) võinuks kirendada 
sensatsioonilistest teadetest:Jeruusalemm: Vapustavad sündmused!

Hukatud Jeesus elab!
Kolmandal päeval kohtus ta jüngritega!500 inimest kinnitab, et nad nägid teda!Kas Jeesuse surm oli kliiniline surm?Nurjunud katse skandaali summutada!Altkäemaks valvemeeskonnale!Tingimus: mitte levitada kuuldusi –

asi on täiesti salajane!
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Kuuldused õpetajast 
nimega Jeesus

Ka järgmistel päevadel ei lakanud jutud 
Jeesusest. Aina rohkem kogunes neid, 

kes ennast avalikult tunnistasid Tema poole-
hoidjaks. Osa neist käis algul koos salaja, lukus 
uste taga, kartes pealekaebajaid, aga viimaks 
tunnistasid nemadki avalikult, et ülestõusnud 
Jeesus oli käinud nende juures.

Ärevus haaras suuremal või 
vähemal määral kõiki. 

Jeesusega seotud saladus ei jätnud kedagi 
ükskõikseks. 
Kes Ta siis tegelikult oli? Rahva eksitaja? 
Üksik mässumees, kes üritas muuta ühiskonda 
ja kelle üritus nurjus? 
Või oli ta siiski Jumalast saadetud prohvet?

Ei enne ega pärast pole ükski isik ajaloos esile kutsunud nii ägedaid arvamuste konf-
likte, nagu Jeesus. Ühed austavad Teda siiralt, teised ei salli.  Aga enamik inimesi 
tunneb end Jeesuse nime nimetamise puhul ebamugavalt. Seda teemat püütakse 
vältida. Miks? Sest see teema puudutab inimeste isiklikke, varjatud asju.

Jeesus tabab alati märki. Kõik, mida Ta ütleb, 
on õige. Ta tunneb inimloomust paremini 
kui keegi teine. Tema sõnades on alati tõde. 
Kohtudes Temaga tunneb inimene ennast ära 
sellisena, nagu ta on. 

Jeesuse eritunnus on, et kuhu iganes Ta ilmub, 
sinna hakkab igast suunast Tema juurde 
kogunema varjamatu häda. Kerjused, viga-
sed, ühiskonna heidikud ja õnnetud tajuvad 
seesmiselt Tema tõmbejõudu. Tema järgijatele 
kõlab nimi Jeesus nagu muusika, aga Tema 
vastastele nagu väljakutse. Kus iial Jeesuse 
isik inimesi erutab, seal jagunevad arvamused 
Temast vastakateks.

   

Miks täidetakse ajalehtede ja ajakirjade veerge 
üha uute kinnitustega, et Ta on surnud? Miks 
kirjutatakse ikka veel raamatuid Mehest, kes 
peaks nagu surnud olema, aga kelle kohta mil-
jonid kinnitavad, et Ta elab! Miks tuuakse lugu 
Jeesusest ikka ja jälle kinolinale? Äkki on selles 
kõiges siiski rohkem, kui enamasti arvatakse? 

Miks paelub see teema jätkuvalt nii vaenlasi 
kuisõpru? Jeesus, kes Sa siis ometi oled?

Dilemma oli tõsine. Kas ta oli 
kõigi aegade suurim 

pettur, kes tõotas kõigile taevariiki, kuid lõ-
petas ristilööduna nagu ohtlik kurjategija? Või 
oli Ta siiski See, kelleks Ta Ennast Ise nimetas: 
Messias, elava Jumala Poeg? Kui nii, siis kaalub 
see üles kõik!

Paljudele sai selgeks, et küsi-
mus Jeesusest vajab 

lõplikku vastust. 
Sama küsimus on aktuaalne veel tänagi. Ent 
kuskohast ja kuidas seda vastust leida? 

Võimatu oli eitada Jeesuse 
tehtud imesid. Tema 

läbi olid toimunud suured, rahvahulki hämmas-
tanud teod ja tunnustähed. 
Inimesed, keda Ta oli aidanud, olid abso-
luutselt veendunud, et Jeesus erines kõigist 
teistest inimestest.

Kas Jeesus Kas Jeesus 
tõesti tõesti 

tõusis üles?tõusis üles?
Tänapäevane Jeruusalemm
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Kalapaat Genneesareti järvel

Meie ajaarvamise 90. aastal kirjutas juudi 
ajalookirjutaja Josephus Flavius oma kroonikas 
„Juudi muinsused” (XXVII 3,3) Jeesusest kui 
ajaloolisest isikust: „Sel ajal elas Jeesus, tark 
mees, kui teda üldse tohib inimeseks nimetada, sest 
ta tegi imesid ja oli õpetajaks neile, kes tõde hea mee-
lega vastu võtsid. Ta tõmbas enda poole palju juute ja 

paganaid. Ta oli Kristus. Ja kui meie vanemate nõudel 
Pilaatus mõistis ta surma ristilöömise läbi, siis need, 
kes teda algusest peale olid armastanud, ei jätnud 
teda maha, sest ta ilmus neile taas elavana kolmandal 
päeval, nagu Jumala prohvetid olid ennustanud seda 
ja tuhandeid muid imeasju tema kohta.”

Lisaks nimetatule on olemas veel teisigi 
piibliväliseid allikaid, mis kinnitavad Jeesuse 
ajaloolisust. Nende seas on tuntuimad Rooma 
ajaloolase Tacituse, keiser Adrianuse aegse rii-
giametniku Suetoniuse ning Bitüünia ja Pontose 
maavalitseja Plinius Noorema kirjutised.
Napoleon, kes oma sõdadega külvas hirmu ja 

õudust poolele Euroopale, kirjutas eluõhtul 
päevikusse: „Kõigi mu armeede ja kindralitega ei 
õnnestunud mul allutada endale ühtegi kontinenti 
kas või veerandiks sajandiks. Aga see Jeesus allutab 
endale ilma relvade ja vägivallata terveid rahvaid ja 
kultuure tuhandeiks aastaiks.”

„Paljudel inim
estel on

usk „millessegi”; ag
a 

kristlik usk 
on 

kõikehaarav
 

eluühendus J
eesuse 

Kristusega.”

õudust poolele Euroopale, kirjutas eluõhtul 

Viis leiba ja kaks kala

„Usk Jeesusesse Kristusesse on ainus loogiline järeldus.”

Kas on tõestatud, et        Jeesus oli ajalooline isik?
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Kas Jeesus taotles üleilmset kuulsust? Ei! Sest 
Ta kinnitas: „Minu riik ei ole sellest maailmast” (Jh 
18:36). 
Kui Jeesus oleks tähtsustanud kuulsust, oleks 
Ta ju võinud tulla väejuhina, et „võita” maa-
ilm Endale? Või oleks sündinud mõnes lossis 
kuningana? 
Milleks kõik need liigutavad lood Tema sündi-
misest kõrvalises Betlemma alevis loomalau-
das, kõige vaesemates oludes? Küsimusi on 
rohkem kui vastuseid. 

Aga kuidas ka oleks, Jeesuse mõju üleilmsetele 
sündmustele on võimatu üle hinnata. Tema 
jumalik õpetus ning revolutsioneeriv kuulutus 
Jumala armastusest on toonud miljonitele 
inimestele tervenemise, andestuse, pääste 
ja igavese elu. Sama, mis sündis tollal Iisraeli 
maal, on hiljem, kuni tänapäevani välja, sündi-
nud kogu maailmas. 

Jumala ilmutused muistsele rahvale, Pühakiri ja 
Jeesuse Kristuse isik on alatiseks lahutamatult 
seotud. Jeesus on Jumala kutse lootusetult 
hukkuvale maailmale. 

Avagu Jumal meie silmad, et võiksime seda 
näha! Teadku igaüks, kes veel pilkab Jumalat ja 
tema Poega Jeesust ning eitab nende olemas-
olu, et nendest räägib Piibel – kõige targem 
raamat. Inimesed, kes endale kinnitavad, 
et Jumalat ei ole, elavad tegelikult, ise seda 
teadmata, lahus reaalsusest. (Vt Ps 14:1.) 

Jumal on peitnud selle saladuse nende eest, 
kes on endast heal arvamusel, ja avaldanud 
selle „väetitele“.  (Vt Mt 11:25.)

„Igavikus ei
 küsi Jumal 

minult, millise kiriku 
kirjas 

ma olen. Määrav on, k
as 

ma olen Jees
uselt andek

s 

saanud oma patud.”

Kas Jeesus     taotles üleilmset kuulsust?

Jeesuse-aegse templi makett
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Ben Hur – hiilgav bestseller!
Üle maailma tuntud romaan, mis on vaimustanud miljoneid

Ühel oma teekonnal kohtus kindral L. Wallace 
tuntud ateisti, kolonel Ingersolliga. Nad vest-
lesid mitmesuguste asjade üle, muuhulgas ka 
„kristluse kui rumaluse” teemal. Kindral Wal-
lace oli meelitatud vestluskaaslase ettepane-
kust, kes ütles talle: „Teil on tarkust ja kõrgem 
haridus. Miks ei võiks te kirjutada raamatut, mis 
tõestaks, et kristlus on mõttetu ja Jeesust Kristust 
pole kunagi olnud? Sel raamatul oleks edu.”

Wallace asuski innukalt tööle. Teda haaras 
mõte saada tõepoolest kuulsaks. Mõned 
järgnevad aastad kogus ta materjali. Kui ta oli 
kirjutanud neli peatükki, langes äkki ta peale 
valgus, nagu oleks sähvatanud välk. Ühekor-
raga valdas teda arusaamine, et Jeesus Kristus 
on tõeliselt elanud isik. 

Peatselt veendus ta seesmiselt, et Jeesus 
on rohkem kui vaid ajalooline isik. Viiekümne 
aastasena põlvitas Wallace esimest korda elus 

palveks. Ta palus, et Jeesus, kelles ta oli ära 
tundnud Jumala Poja, annaks talle andeks ta 
sügava eksimuse ning päästaks ta. Sellest 
hetkest usaldas ta oma elu täielikult Jeesuse 
kätte. 

Seejärel otsustas ta kõik neli peatükki uuesti 
kirjutada. Nõnda sündis teos nimega „Ben Hur” 
(Valguse Poeg), mis sai üleilmselt tuntud best-
selleriks. Ja kindral Lewis Wallace sai eredaks 

näiteks elumuutvast pöördumisest Jeesuse 
Kristuse poole.

Jumala varjatud saladused ei ilmu füüsilisele 
nägemisele ega ratsionaalsele mõtlemisele. 
Need vajavad Jumala poolt valgustatud „süda-
me silmi”. Efesose kiri 1:18.

Lugegem veel Matteuse 5:8: 
„Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha 
Jumalat.”

„Sellest ajast, ku
i Jeesus 

võttis mu elu Enda kätte, 

on minus toimunud suured 

muutused. Alles nüüd 

mõistan, mida tähendab 
olla õnnelik.”

Lewis Wallace
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…ja nad kirjutavad ikka veel Uskumatu, aga nii see on

Paljud ajalehed ja ajakirjad jätkavad kallale-
tunge kirikule, kristlusele ja usule Jeesusesse 
Kristusesse. Kogu kristlus surutakse „in-
tellektuaalse mahajäämuse” lahtrisse. Seda 
pilgatakse kui „ebateaduslike” tõekspidamiste 
tulemust ja „igavesti eilset”. 

Kahju küll, aga asjade tegeliku seisu tunnus-
tamise asemel kasutavad kristluse oponendid 
sageli kaheldava väärtusega ja tõestamata 
argumente. 

Tõde eelistatakse maha vaikida. Ent kas 
ei osutu viimselt sellise vastutustundetu 
intellektualismi tulemusena „outsaidis” olevaks 
vastased ise? 

Ka tänapäeval kehtib tõde: „Väide loetakse 
ümberlükatuks siis, kui on esitatud veenev 
vastuargument.” Aga seda ei ole siiani. Piibli 
tõe vastu purunevad igasugused oletused ja 
valed. Seepärast murravad ka edaspidi oma 
hambaid kõik, kes neid proovivad Jeesuse 
sõnade kallal. 

Jeesus ütles: „Taevas ja maa hävivad, aga Minu 
sõnad ei hävi” (Mt 24:35).

Muidugi, vahel on kristlus ja mõned selle 
ametlikud esindajad ise süüdi, et nende tun-
nistust ei usaldata. See, kuidas on moonutatud 
evangeeliumi – rõõmusõnumit –, võib tekitada 
õigustatud pahameelt. Kui koletuid asju on 
tehtud otsekui Jumala nimel: häbiväärsed 
ususõjad, inkvisitsioon jms, mille tagajärjel on 
hukkunud miljonid süütud inimesed. Täna-
päevalgi veel on käibel üsna palju ebaehtsaid 
„kristlikke väärtusi”. Mitte kõige kristluse nime 
kandva taga ei ole näha Kristust Ennast.

Uskumatu, aga nii see on

„Kui sain kristlaseks, vabanes 
mu hing tonnideraskusest koormast. Vaevav süüdimõistetu tunne vajus 

minevikku. Alles nüüd tean, mis 
on õnnelik naer.”

„Keegi ei suuda nii 
otsustavalt muuta 
su elu kui Jeesus 

Kristus.”
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Ei ole üllatav…

Miks on tänapäeval nii vähe inimesi, kes julgelt tunnustavad 
Pühakirja absoluutset autoriteeti? Kas pole üllatav, et enamik 
inimesi pöördub sellest tõrjuvalt kõrvale? Kas pole üllatav, 
et enamiku inimeste meelest on kiriku kantslist peetavad 
jutlused igavad? 

Aga samal ajal on Jumala sõna täis elu! Ent kus on täna 
need, kellele Piibli tõed on veel elu ja usu aluseks? Inimeste 
usaldus kasvab seal, kus Jeesust Kristust ja Jumala sõna 
kuulutatakse puhtalt ja tõeliselt. 

Tehkem vahet selle vahel, mida nimetatakse „kultuurkrist-
luseks”, ja nõuete vahel, mida Jumal esitab Pühakirjas. Kui 
kirikud ja kristlikud kogudused kalduvad ära Pühakirja alu-
selt, siis nad kaotavad autoriteedi ja langevad kaosesse. Nad 
kaotavad usaldusväärsuse ja saavad õigusega pilkealuseks. 

Need, kes avavad end ajavaimule, kes lasevad end ära võluda 
müütidel ja väärmüstikal, muutuvad iseenesest „pimedate 
pimedateks teejuhtideks”. Selle asemel et olla „kirikuks 
maailmale”, saavad nad „maailmalikuks kirikuks”. Selle 
asemel et olla valguseks maailmas ekslejaile, saavad nad ise 
ekslevateks virvatulukesteks.

„Varem arvasin, et lapsena saadud ristimine teeb meid kristlaseks. Aga see on poolik tõde. Piibel näitab täiesti selgelt, et kristlaseks saadakse 
patukahetsuse, usu ja oma elu pühendamise läbi Jeesusele Kristusele.”

Hubble’i teleskoop

Virvatuled
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Piibel – kuninglik Raamat
Ainulaadne, kordumatu

Piibli keskmes on Jeesus Kristus. Piibli 
valgus on kui majakas maailma ajaloo 
tormides. Paljudele on Piibel oaasiks 
kõrbes. Piibli eiramise endastmõistetavaks 
tulemuseks on vaimulik jõuetus ja tuhan-
dekordsed eksimused. 

Piibel ja Jeesuse Kristuse isik on omavahel 
lahutamatult seotud. Lugedes Piiblit, 
võime tajuda igaviku hingust. Jumala 
sõnad raputavad. Piibli mõju on nii tugev, 
et sa kas allud ta nõuetele või põgened 
nende eest. 

Mõningad andmed, mida peaksime teadma:

Piibli kirjutamise aeg – 1600 aastat (1500 a eKr 
kuni 100 a pKr). Kirjapanemisel on osalenud 
umbes 40 autorit: kuningad, karjased, kalurid, 
preestrid, riigiametnikud … 
Piibli maht – 66 raamatut ja umbes 1300 
lehekülge. 
Piibli teema – Jumala jutustus inimeste pääst-
misest. 
Keskne isik – Jeesus Kristus. 
Piibli ainulaadsus – selle on kirjutanud Jumala 
volitusel pühad prohvetid Jumala Vaimu sisen-
duse järgi. 

Jumal on Piiblit imeliselt hoidnud. Selles pole 
vigu ega vasturääkivusi. See on säilinud 
muutumatuna algupärasel kujul. Seda loevad ja 
armastavad miljonid.

„Tulen oma elusaatusega 
toime ainult sellepärast, 
et Jeesus mind mõistab, lohutab ja armastab”.
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Mida räägib     Piibel Jeesusest Kristusest?
Tehke kaasa see haarav avastusretk!

Jumala kirjeldused ja nimetused ja tema 
olemus, mida tunneme Vanast Testamendist, 
langevad kokku Jeesuse Kristuse kirjelduste, 
nimetuste ja olemusega, nagu seda näeme 
Uues Testamendis. Siit tuleneb järeldus, 
et Jeesus Kristus on Jumal. Nii on ka otse 
öeldud:

„Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu” 
(1Jh 5:20).

Paljudest Vana Testamendi kirjakohtadest, mis 
prohvetlikult osutavad Jeesusele Kristusele, 
Jumala Pojale, toome ära ainult mõned, mille 
täitumise leiame 

Uues Testamendis.

Jeesuse sünd: Jesaja 9:5,6; 7:14
Täitumine: Luuka 1:26—38; 2:1—20

Sünnikoht: Miika 5:1
Täitumine: Luuka 2:4,15

Põgenemine Egiptusesse: Hoosea 11:1
Täitumine: Matteuse 2:14,15

Jeesuse tuleku põhjus: Jesaja 59:20
Täitumine: Markuse 10:45; Rooma 3:24

Tema imeteod: Jesaja 35:5,6; 42:7
Täitumine: Matteuse 11:5; Luuka 18:35—43 jt

Tema tagakiusamine ja äratõukamine: Psalm 56 ja 69
Täitumine: Matteuse 26:3,4; Luuka 19:14

Juudase reetmine 30 hõbetüki eest: 
Sakarja 11:12; Psalm 55:14,15,24
Täitumine: Luuka 22:1—6, 
Matteuse 26:47—54; 27:3—10

Valesüüdistused:
Psalm 109:2,3
Täitumine:
Matteuse 26:59,60

Pilkamine: Psalm 22:7,8
Täitumine: Matteuse 27:27—30; Luuka 
23:35—37

Ristilöömine: Psalm 22:15—17
Täitumine: Matteuse 27:32—56; 
Johannese 19:17,18

Liisuheitmine ta riiete pärast: Psalm 22:19
Täitumine: Johannese 19:24

Luid ei murtud: 2. Moosese 12:46; Psalm 34:21
Täitumine: Johannese 19:33,36

Odapiste: Sakarja 12:10
Täitumine: Johannese 19:34

Vabatahtlik surm: Psalm 40:7—9
Täitumine: Johannese 10:17; 15:13

Kannatamine teiste süü pärast: Jesaja 53:4—6, 12
Täitumine: Matteuse 8:16,17; 1. Peetruse 2:24

Ülestõusmine: Psalm 16:9—11; 30:4; 118:17
Täitumine: Johannese 20

Taevaminek: Psalm 110:1
Täitumine: Apostlite teod 1:9—11

Jeesuse taastulek: Sakarja 12:10; 14:3—5
Täitumine saabub varsti: Ilmutuse 19 ja 20

Jeesus Kristus on Jumal
Paljud piiblikohad kinnitavad imelist 

tõde, et Jeesus on Jumal.
Lugegem näiteks:

Johannese 1:1
1. Johannese 5:20

Rooma 9:5
Heebrea 1:8—10

Tiituse 2:13
Johannese 10:30
Johannese 14:9

Mida räägib     Piibel Jeesusest Kristusest?
Tehke kaasa see haarav avastusretk!

Mida räägib     Piibel Jeesusest Kristusest?
Tehke kaasa see haarav avastusretk!

Mida räägib     Piibel Jeesusest Kristusest?
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Kristuse elu ja töö

Sõna
Jh 1:1—3

El-Šaddai
(Kõigeväeline Jumal)

1Ms 17:1

Ig
av

ik
Lo

om
ine

prohvetlik

Kolmainus Jumal

Jeesuse teenistus:

Aeg paradiisis
Südametunnistuse
alusel elamise aeg

Inimeste
valitsusaeg

Patriarhide Aabrahami, 
Iisaki ja Jaakobi aeg

Käsuseaduse aeg

„ Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma Iseenesega” 
 (2Kr 5:19)
„Ta on Selle, kes ei tundnud mingit pattu, meie pärast teinud 
patuks, et meie saaksime Jumala õigsuseks Tema sees” 
 (2Kr 5:21)

Jehoova
(Ma Olen) 

Vanas Testamendis ilmutas ta 

ennast selle nime all 2Ms 3:14;6:3

Α
Alfa (Ilm 22:13)

„Kes oli ...” (Ilm 1:4) „... Kes on ...”

„Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti” (Hb 13:8)   „Tema au enne, nüüd ja igavesti” (Jh 17:1,5)

Maailma
ja inimese
loomine
1Ms 1

Inimese
pattulangus
1Ms 3

Paradiisist
välja-
ajamine
1Ms 4

Veeuputus,
Noa laev
1Ms 6 — 9

Paabeli
torni ehitus
1Ms 11

Iisraeli 
rahvas Egi 

ptuses 
2Ms 1 — 11

Väljumine
Egiptusest
2Ms 12 — 13

Käsuseaduse
saamine
2Ms 20

Iisraeli
kuningate

ja prohvetite
aeg

Jeesus Kristus

preesterlik

Sellest
on kirju-
tatud:

2., 3., 4. ja 5. Moosese raamat, Joosua, Kohtumõistjate, Saamueli 
raamatud, Kuningate raamatud, Ajaraamatud, kõik prohvetite raamatud

Uus Testament: 
Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumid

„Usu varal me mõistame, et
maailmad on valmistatud
Jumala sõna läbi”
(Hb 11:3).

„Jehoova nägi, et inimese
kurjus maa peal oli suur ja
kõik ta südame mõtlemised
iga päev üksnes kurjad”
(1Ms 6:5).

„Kes kogu käsuseadust peab 
ja eksib ühes asjas, on saanud 
süüdlaseks kõige vastu” 
(Jk 2:10).

„Kes (Jeesus) meie patud Ise 
kandis üles ristipuule oma ihus” 
(1Pt 2:24).

„Ennäe, see on Jumala Tall, kes 
kannab ära maailma patu” 
(Jh 1:29).

Golgata

Jeesuse Kristuse sünd
Mt 1; Lk 2

1Ms 1 — 3 1Ms 4 — 9 1Ms 10,11 1Ms 12 — 50
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Haud

Nii ütleb 
Piibel: 

Christ takes on human form
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Nii ütleb
Piibel:

Sellest räägivad: 

Kristuse elu ja töö

Ig
av

ik

„Jumal kõik kõiges”

(1Kr 15:28)

Koguduse aeg

Iisraeli suure
viletsuse aeg

„... Kes tuleb” (Ilm 1:4)

Tuhandeaastase rahuriigi aeg

Issand Jeesus Kristus Kuningate Kuningas
ja isandate Issand

Nüüd on
hetk
otsustada!

Jeesus Kristus on armu ja halastuse uks 
igaühele, kes usub!

Antikristuse
valitsemise aeg
2Ts 2; Tn 7:7;
Ilm 13:1; 17:3

Jumala kohus
Ilm 4—19

Jeesus tuleb taas
kirkuses ja väes
Sk 14:4;
Mt 24

1T
s 4

:13
—

18

Õlimägi

Jeesus Kristus
valitseb

Kuningana

Suur valge
aujärg. Viimne

kohus.
Ilm 20:11—15;

2Pt 3:7

Uus taevas ja
uus maa 

2Pt 3:13; Ilm 21:1

Igavene surm.
Tulejärv. 

Ilm 20:10—15

Nelipüha: Püha Vaimu tulek Ap 2

„Usu Issandasse
Jeesusesse, siis saad 
päästetud…”
(Ap 16:31).

„Kui me oma patud üles tunnistame, on Tema 
ustav ja õige, nii et Ta annab meile patud 
andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust” 
(1Jh 1:9).

„Seejärel haaratakse meid …
pilvedes Issandale vastu üles õhku” 
(1Ts 4:17)

Kutsutud Tema Kuningriigis
ja kirkuses
(1Ts 2:12). „Keda ei leitud kirjutatud olevat 

eluraamatusse, heideti tulejärve” 
(Ilm 20:15).

kuninglik

Apostlite teod ja Uue Testamendi kirjad Ilmutusraamat Js 11; Mi 4; Ilm 20 jt

Ω
Oomega

otsustada!

Elutee

Päästetud hinged Jumala kirkuses
Jeesus tuleb taas

Ko
gu

du
se

 ü
le

sv
õt

m
in

e
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Jeesuse ainulaadsus
Keegi pole suutnud maailma muuta nii palju kui Jeesus

Jeesus on tõeline! Ta elab!

Vaade Genneesareti järvele

Jeesus kuulutas Jumala sõna erilise meele-
vallaga. Ei ole huvituseta märkida, et üheksa-
kümmend protsenti meie seadustest ja meie 
kultuurist – vaatamata nende mitmekesisusele 
– põhineb Piiblil. 
Piibel kirjutab abielust ja perekonnast, inim-
väärikusest, keskkonnakaitsest ja paljudest 
sotsiaalsetest küsimustest. Ta rõhutab ühis-
kondlikke norme ja meetmeid elu kaitseks. 
Jeesus samastab Ennast täielikult Piibli 
väljendustega. Ta on saanud Jumala sõna 
kehastuseks. Õieti saame me ainult Tema läbi 
tunnetada Jumalat ja Jumala ääretut armastust 
meie vastu. 
Selleks Jeesus tuligi meie juurde. Selleks saigi 

Ta inimeseks – niisuguseks nagu meie. 
Aga Temas polnud pattu. Ta oli nii-öelda kahel 
jalal kõndiv Jumala Sõna, Jumal, keda sai 
puudutada. 
Nimelt nii ütlebki Piibel: „ Ja Sõna sai lihaks ja elas 
meie keskel, ja me nägime Tema aukõrgust”
(Jh 1:14). 
Jeesuse kaudu räägib Jumal meiega inimlikult 
ja samal ajal jumalikult. Heebrea kirja salmides 
1:1,2 on kirjutatud: „Kui Jumal muiste palju kordi ja 
mitmel viisil vanematele rääkis prohvetite kaudu, siis 
on ta neil viimseil päevil meile rääkinud Poja kaudu.”
Ta on rääkinud selgesti ja ühemõtteliselt.

Teaduslikult mõtlev inimene teab, et iga väite 
õigsuse kontroll, kui aluseks võtta samad läh-
teandmed, annab alati samasuguse tulemuse. 
Näiteks elektrijuhtme pluss- ja miinuspooluse 
kokkupuude annab alati lühiühenduse. See ei 
sõltu ümbritsevast keskkonnast, ei aastaajast 
ega kellaajast. Tulemus on alati ühesugune: 
elektrivoolu jõu toime. Ei oleks arukas eitada 
selle jõu olemasolu lihtsalt ignoreerimise 
meetodil. 
Sama on kehtiv Jeesuse suhtes. Igal inimesel 
on igal ajal võimalus kontrollida väidet, et 
Jeesus elab ja Teda on võimalik tunnetada. Pal-
jude põlvkondade jooksul on need, kes usuvad 

Jeesusesse, kogenud, et Jeesus päästab, ter-
vendab, kaitseb ja vabastab. Ta teeb nurjunud 
eluga inimesed täiesti uueks. Koos Jeesusega 
me võidame patu ja pimeduse. 
Jeesus on tõeline! Ta elab! Nii nagu siis, nõnda ka 
praegu! Temaga on võimalik isiklikult kohtuda.

„Mul on kahju vaid ühest: 
et ma ei usaldanud oma 
elu Jeesuse kätte juba varem.”
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Alates kolmeteistkümnendast 
eluaastast hakkasin 
käima kampades. Vein, 
hašiš ja kangemgi 
kraam tekitasid 
eufooriatunde. 
Mulle sugenes 
palju vaenlasi, 
sest lõin kaasa 
paljudes raskete 
tagajärgedega 
kaklustes. Tulemus oli 
ikka ühesugune: kohus 
ja saatmine alaealiste 
kinnipidamiskohta. Vahel 
piirduti rahatrahviga. Mulle 
ei mõjunud miski. Vastupidi, läksin üle 
vargustele ja sissemurdmistele. Mingid 
lukud ei päästnud kauplusi minu eest. 
Hirmus aeg! Siis juhtus ränk avarii. 
Sõitsime kurvist välja ning telegraafi- 
post lõpetas mu sõbra elu. Olin šokis. 
Vabanenud haiglast, hakkasin otsima 
tööd. Tegin juhutöid. Siis tuli hiilgav idee: 
hakkame tegema muusikat! Klopsisime 
kokku rokkansambli. Sagedased joomingud, 
mis kaasnesid esinemistega, vormisid 
minust alkohooliku. Need köidikud 
hoidsid mind kõvasti ja kaua. Järgnenud 
sõjaväeteenistuses jätkasin salaja joomist. 
Üritades sellest lahti saada, tarvitasin 
aeg-ajalt narkootikume. Viimaks jõudsin 
nii kaugele, et ei suutnud välja öelda oma 
nimegi. Kahekümne kuue aastaselt olin 
inimvare. Keha oli joomisest tursunud, 
kaalusin sada kilo. Jõin kuni deliiriumini, 
millele järgnes kohutav pohmeluspiin. See 

oli põrgu! Sel õudusunenäole 
sarnaneval ajal juhtus, 

et keegi rääkis mulle 
Jeesusest. Oma hinge 
sügavuses tundsin, 
et inimestel, kes 
räägivad Jeesusest, 
on õigus. Nad 
ütlesid, et Jeesus 
elab ja armastab 
mind. Need 

sõnad läksid mulle 
südamesse. Ning siis ma 

otsustasin. Algul arglikult, 
siis üha enam ja enam avasin 

Jeesuse ees oma elu. Samal ajal 
ma ise kohkusin, nähes, kui rikutud ma 
olen. Esmakordselt teadvustasin iseendale 
selgesti oma patuse sõltuvuse. Palusin, 
et Jeesus mulle andestaks. Enda jaoks 
otsustasin kindlalt: kui mu olemasolul 
saab veel olla mingi mõte, siis peab mu elu 
täielikult juhtima Jeesus. 
Ma ei pettunud! Ta ulatas mulle 
käe. Ta tõmbas mu välja alkoholi- ja 
narkosõltuvusest. Ühe hetkega! Ühe 
hetkega veeres mu pealt ära süütunne. 
Mind täitis rõõm ja rahu. Jumala 
armastuse jõud tegi minust uue inimese. 
Kes olen ma nüüd? Õnnelik inimene! Mul on 
naine ja kolm last. Võin julgelt vaadata 
tulevikku, sest Jeesus juhib meie elu ja 
annab sellele mõtte. 
Kristjan

Kristjan jutustab Kristallselged sõnad!

Valgustandvad tõed – loendamatu hulk inimesi kõigist 
ühiskonna kihtidest on oma elus kogenud nende mõju. Nad 
ei söandanud varem unistadagi muutustest, mis nendega 
nüüd on toimunud. Endise rõhuva lootusetuse ja näriva 
hirmu asemele on tulnud rahu ja vabanemine süümepiina-
dest, kindel vaade tulevik-
ku ja tõeline elurõõm. 
Heitkem siis meiegi ära 
kõik väljamõeldud ja moo-
nutatud ettekujutused 
Jeesusest!

Jeesus ütles: „Mina olen elu” (Jh 14:6).
Kes usub Jeesusesse, selle elu omandab mõtte.

Jeesus ütles: „Mina olen maailma valgus” (Jh 8:12).
Kes usub Jeesusesse, see ei eksle enam abitult pimeduses.

Jeesus ütles: „Mina olen eluleib” (Jh 6:35).
Kes usub Jeesusesse, see ei tunne enam vaimulikku nälga.

Jeesus ütles: „Mina olen tõde” (Jh 14:6).
Kes usub Jeesusesse, selle elul on kõigutamatu alus.

Jeesus ütles: „Mina olen tee” (Jh 14:6).
Kes usub Jeesusesse, see saavutab turvalise sihi.

Jeesus ütles: „Mina olen uks” (Jh 10:9).
Kes usub Jeesusesse, on naasnud oma isamajja Jumala juurde. 

Jeesus ütles: „Mina olen Hea Karjane” (Jh 10:11).
Kes usub Jeesusesse, kogeb tema imelist hoolitsust.

Jeesus ütles: „Mina olen ülestõusmine” (Jh 11:25).
Kes usub Jeesusesse, see ei tarvitse enam karta surma.
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Jeesus, Sulle pole sarnast!

Püha, puhas, õige, 
armastusküllane, halastav, ustav, 

helde, kõikvõimas, tõeline… 
Isegi Su vihaseimad vaenlased 
on sunnitud nõustuma, et Sina, 

Jeesus, oled võrreldamatu, 
jäljendamatu, imeline, auline! 

Jeesus pole müüt ega legend 
Ta ei ole väljamõeldud rahvuskangelane 

nagu näiteks Wilhelm Tell. Jeesus Kristus 

on elav, tõeline Jumal. Teda on võimalik 

tunnetada isikliku kogemusena – nii nagu 

vanasti, nõnda ka nüüd. Kõik usundite 

rajajad on pidanud omal ajal surema, kuid 

Jeesus elab. Ta on igavesti elav Jumal. 

Jeesus on jäljendamatult imeline 
Kas leidub mingi meie jaoks hinnaline 

omadus, mis poleks ilmnenud Jeesuse elus? 

Teil läheks raskeks seda leida! 

Jeesus on armastus 
Ta armastab inimesi, sest nad on Jumala 

looming. Tema armastus ei tee inimeste 

vahel vahet ega jäta kedagi välja. Ta 

armastab meid kogu südamest just 

niisugusena, nagu me oleme (Jh 15:9—13). 

Jeesus on kannatlik 
Ta on kannatlik igaühega. Olles Temaga 
osaduses, veendud varsti, et Ta on 
olemas sinu kõige isiklikumate murede ja 
probleemide jaoks (Jh 4:1—26). 

Jeesus on tähelepanelik
Inimeste ebaõnnestumised ei jäta Teda 
ükskõikseks. Tema jumalik au ilmus 
sageli just siis, kui Ta osavõtlikult lähenes 
inimestele nende hädas. Jüngrid olid 
hämmastunud, nähes kui palju tähelepanu 
osutas Jeesus inimestele (Jh 2:1—12). 

Jeesus on püha
Kui küsimuses oli Jumala, Tema taevase 
Isa au, siis jäi Jeesus kõikumatuks ja 
järeleandmatuks. Ta läks teravasse 
vastuollu nendega, kes tahtsid Jumala koja 
muuta kaubakojaks. Tema olemuse pühadus 
oli nii muljetavaldav, et inimesed suhtusid 
Temasse harda aukartusega (Jh 2:13—22). 

Jeesus on peenetundeline 
See ilmnes isegi siis, kui Ta oli ristil. Neil 
surmaeelsetel hetkedel jätkus Ta südames 
hoolt oma kõige kallima inimese eest maa 
peal – ema eest. Kannatades ise ränka piina, 
mõtles Ta oma ema tulevikule ja tegi selle 
kohta korraldused  (Jh 19:25—27). 

Jeesus on suuremeelne
Inimesed käisid hulkadena Tema järel. Kuhu 

iganes Ta tuli, sinna kogunes rahvas ja 

kuulas Teda tähelepanelikult. Kui neil läks 

kõht tühjaks, toitis Ta neid leiva ja kalaga. 

Keegi ei pidanud näljasena koju tagasi 

pöörduma (Jh 6:1—15). 

Jeesus on kaastundlik 
Ta ei näidanud sõrmega kellegi peale, 

kes oli sügavalt vajunud pattudesse ja 

pahategudesse. Tal oli neist kahju, olid 

nad siis petturid või prostituudid. Ta 

tundis nende südant ja suutis näha nende 

sügavamaid mõtteid. Ta kurvastas ja vahel 

koguni nuttis nende pärast. Ta mõistis 

nende häda ja sai aru, miks nad on kinni oma 

ahelates. Ta tuli ja tegi nad vabaks 

(Lk 19:1—10). 

Jeesus on taktitundeline
Inimesed ei häbenenud usaldada Talle oma 

kõige salajasemaid küsimusi ja probleeme. 

Neil oli hea olla Tema lähedal. Jeesus oli 

taktitundeline, Ta ei reageerinud nõnda 

nagu muud inimesed. Tema tegusid juhtis 

armastus ja hellus. Ka lapsed otsisid Tema 

lähedust (Lk 8:40—48). 

Jeesuses on Jumala halastus 
Kuhu iganes Jeesus tuli, seal tegi Ta haiged 
terveks. Ta tundis kaasa kõigile hädas 
olijatele. Ta ei läinud mööda abitutest, 
kes olid kaotanud viimase lootuse. Tal oli 
hale inimestest, kes ekslesid sihitult nagu 
karjaseta lambad, pillutatult ja näljas 
(Mt 9:35,36). 

Jeesus on hea
Jeesus kohtas tihti ühiskonna poolt hüljatud 
ja unustatud inimesi, kes kurtsid Talle oma 
häda. Nad lootsid saada abi või vähemalt 
mõistmist ja häid, osavõtlikke sõnu. Jeesuse 
sõnad olid nagu vesi, mis värskendas nende 
kuivanud hinge. Tema loomusest kiirgas 
nii palju head, et Teda usaldasid ka kõige 
põlatumad (Mk 1:40—45). 

Jeesus annab andeks 
Ta nägi, mis on inimese südames, ja 
inimeste mõttemaailm oli Talle nagu avatud 
raamat. Kunagi ei teinud Ta inimestele 
etteheiteid nende vigade ja nõrkuste pärast. 
Küll aga mõistis Ta hukka nende patu. 
Igaühele, kes Talle siiralt oma patud üles 
tunnistas, andis Ta andeks ja laskis neil 
minna sügavas südamerahus (Lk 5:17—26).
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Jeesus Kristus      on teistsugune kui meie ...

Ristid mäetippudel kuulutavad Kristuse võitu

„Nõnda on Jumal maailma 
armastanud, et Ta oma 

ainusündinud Poja on andnud, et 
ükski, kes usub Temasse, ei hukkuks, 

vaid tal oleks igavene elu.”
(Jh 3:16)

„Sa armastad seal, kus meie, inimesed, vihkame. Sa ilmutad kaastunnet seal, kus meie 

oleme „nugade peal”. Sa leiad kiiduväärset seal, kus meie näeme vaid vigu, mida laita. 

Sa kingid rahu seal, kus meie külvame vaenu. Sa annad oma elu meie eest ohvriks, 

sellal kui meie jumaldame ja teenime oma täitmatut mina.”

Lootusetus

Patt on meid, inimesi, alatiseks lahutanud Jumalast. Kui jääme päästmata, 

siis liigume vältimatult igavese huku poole. Aga Jumal ei soovi meie hukku. 

Ta armastav süda tunneb meie pärast valu. 

Lootus
Meid ei suuda päästa meie kõige paremadki teod. Meid tuli päästma Jeesus 

Kristus. Tema, kellel polnud pattu, kandis karistuse, mille meie oleme oma 

pattudega püha ja õige Jumala ees ära teeninud. Nii on Jeesus saanud meile

lootuseks, ainsaks päästeteeks hukkuvatele inimestele. Ta on seda 

armastuse tõttu meie vastu.

Jeesus päästab 

„Ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeva all inimestele ühtegi teist nime, 

kelles meid päästetakse”  (Ap 4:12).

Jeesus Kristus      
„Jeesus o

n ala-

ti andnud
 mulle 

rohkem, kui olen
 

lootnud”
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Jeesus ristil – 
Jumala armastuse kõrgeim ilming.

Luuka evangeelium, 22. ja 23. peatükk 
Jeesuse surm ristil polnud jõuetu nurjumine, 
vaid Jumala imeline päästeplaan. Mitte ka-
hetsusväärne kaotus, vaid auline võit. Jeesus 
tuli meie juurde Päästjana, et päästa meid 
kirjeldamatult kohutavast hukatusest, mida 
kujutab endast põrgu. 

Tema ristisurm oli asendussurm – surm meie 
pattude ja üleastumiste pärast. See vabastas 
meid Jumala õiglase kohtu alt. Jeesus võttis 
Enda peale Jumala püha viha meie patusüü 
pärast. Me kõik oleme rikkunud Jumala seadu- 
si. Igaüks, ilma erandita! 

Ent Jeesuse asendav surm ristil lepitas meid 
Jumalaga. Ta ohverdas Enda meie eest, et 
anda meile rahu. Kui tuleme Jumala ette siira 
patukahetsusega, siis puhastab Jeesuse veri 
meid meie pattudest ja süütegudest. 

„See on lõpetatud!” – need Jeesuse sõnad ristil 
on kõige tõelisem võiduhüüd, mis kunagi on 
kõlanud.

Luuka evangeelium, 24. peatükk 
Jeesus ei jäänud hauakoopasse kauaks. 
Kolmandal päeval tõusis Ta üles elavana. Ja 
Ta elab veel täna. Kuna Tema elab, siis saab 
igaüks, kes Temasse usub, Tema kaudu vastu 
võtta igavese elu. Isikliku usu kaudu Issan- 
dasse Jeesusesse Kristusesse saame ka meie 
osa Tema võidukast ülestõusmisest. Tema 
ülestõusmise vägi tagab meile Tema nimes  
võidu patu, surma ja kuradi üle.

Aga kuidas on lugu muude usundite algata-
jatega? Ka nemad on kaasa haaranud suuri 
inimhulki. Küsimus on, kus nad on täna. Nad on 
surnud nagu kõik harilikud inimesed. Nad olid 

samasugused surelikud nagu meie, kelle elu 
lõppes viimase hingetõmbega. Kuid Jeesus 
elab.
Ta Ise ütleb Endast:

„Mina olen Esimene ja Viimane ja Elav; Ma olin surnud, 
ja ennäe, Ma olen elav ajastute ajastuteni.” 

(Ilm 1:17,18)

Jeesus tõusis üles! 
Ta võitis patu, surma ja kuradi.

Luuka evangeelium, 24. peatükk 

Kolmandal päeval tõusis Ta üles elavana. Ja 

Väljapääs kaljusse raiutud hauakoopast

Lõpetatud!Lõpetatud!
(Jh 19:30)
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Kaks teed, kaks sihti  –  meie käes on valik!

Jeesus ütles: 
„Minge sisse kitsast väravast; sest avar on värav ja 
lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes 
sealt sisse lähevad. Ent kitsas on värav ja ahas on 
tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.”
 (Mt 7:13,14)

„Kes usaldab end 
Jeesusele Kristusele, ei 

kaota midagi, aga võidab 
kõik!”

igavene elu igavene surm

Valige elu! 
Haarake kinni Jeesuse päästvast käest! Tehke ainus õige otsus!

 Tunnistage end Jumala ees 
patuseks, kes on ära teeninud 
õiglase kohtuotsuse!

Võtke usus vastu Tema andestus 
kui kingitus! Jeesuse valatud veri 
puhastab meid kõigest patust.

Usaldage Jumala sõna! Jumal 
täidab alati selle, mis Ta on 
lubanud. Tema on tõde, Ta ei saa 
valetada.

Tunnistage üles Jumala ees 
palves oma patt ja süü ning 
paluge Temalt andestust!

1.
2.

3.
4.
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Palve „Kui me oma patud üles tunnistame, on Tema ustav ja õige, 
nii et Ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest 
ülekohtust.” (1Jh 1:9)

Leidke vaikne eraldatud paik!

Palves me saame oma ellu vastu võtta Issanda 
Jeesuse Kristuse kui oma isikliku Päästja. Ta 
suhtub meie sõnadesse täie tõsidusega. Kui 
pöördume Tema poole, võtab Ta meid kuulda. 
Leidkem eraldatud koht, kus saame Temaga 
segamatult kõnelda. Võime pöörduda Tema 
poole näiteks niisuguste sõnadega:

Issand Jeesus Kristus! Piibel näitab 
mulle, et olen hukkuv patune. Ma vajan 
Sind! Tunnistan Sinu ees üles oma patud 
ja süü. Siiani olen ma ise püüdnud 

juhtida oma elu, hakkama saada ilma Jumalata. 
Palun anna andeks kõik mu valed sõnad ja teod, 
mu vihastumised ja vihkamised, mu kadedus, 
hoolimatus, mu ebakõlbelised mõtted ja teod! 
(Siinkohal tunnistage üles kõik oma patud ja 
eksimused, mida suudate meenutada!) 
Mul on kahju, et olen seda kõike teinud, ja ma 
kahetsen südamest! 
Andesta mulle mu süü! Puhasta mind! Sinu veri 
voolas ristil ka minu pärast. 

Kata mu patud oma lepitusverega! Hakka juh-
tima mu elu! Muuda mind selliseks, nagu Sina 
tahad mind näha! Avan Su ees oma südame. 
Tule mu südamesse! Võta Endale esikoht mu 
elus! Tee mind Jumala lapseks! 
Sa oled öelnud, et annad kõigile, kes Sind vas-
tu võtavad, meelevalla saada Jumala lapseks. 
Sina oled ustav ja pead oma sõna. Seepärast 
usun, et Sa nüüd minugi vastu võtad. Usaldan 
täielikult Su tõotusi. Puhasta mind ka nendest 
pattudest, mida ma praegu veel ei tunne, ja 
ava mu vaimusilmad neid nägema! Anna mulle 
meelevald neist kõigist täielikult lahti öelda! 
Puhasta ja vabasta mind sidemetest ebausu, 
nõiduse, maagia, spiritismi ja muu taolisega, 

mis mu elus on olnud! (Siinkohal tunnistage 
konkreetselt kõik sedalaadi seigad oma elus; 
kahetsege, paluge andeks ja öelge neist 
lahti!) Vabasta mind kõigist needustest, mis 
minu enda ja mu esivanemate süü tõttu mu 
elu peale on langenud! 
Issand Jeesus, valitse Sina nüüd mu elu! Juhi 
ja kaitse mind! Tahan kuuluda Sulle, teenida 
Sind ja järgida Sind kõikjal ja alati! Aamen. Sind ja järgida Sind kõikjal ja alati! Aamen. 

„Elu viimasel minutil on 
oluline vaid üks: kas ma kuulun Jeesusele? Kõik muu on ebaoluline.”

Mõtelge oma elu üle järele!

Kõnelge palves Jumalaga lihtsalt, 
nagu te räägite telefoniga!

44 45



Ja nüüd?

1. Tänage iga päev oma päästmise 
eest, pattude andekssaamise eest, 
igavese elu eest. Tänage, et te olete 
saanud Jumala lapseks, sest seda on 
Jumal oma sõnas tõotanud.

  (Kl 1:12)

2. Rääkige inimestele, kelle keskel 
te elate ja liigute, et teie elu kuulub 
nüüd Issandale Jeesusele. Rääkige 
neile, kuidas leida tee igavesse ellu.
 (1Ts 1:8—10)

3. Olge rõõmsad! Teil on selleks 
tõeline põhjus, sest te olete asunud 
teele igavesti kestva helge ja kirka 
tuleviku poole.  (1Kr 2:9)

4. Hoidke osadust kristlastega. 
Ühinege tõsimeelse kristliku 
kogudusega.  (Ap 2:42) 

Võtke vastu ristimine oma isikliku otsuse, usu 
ja meeleparanduse alusel. Jumal ootab teilt 
seda. „Kes nüüd vastu võtsid … sõna, need ristiti”. 
 (Ap 2:41)

5. Lugege iga päev Piiblit. See annab 
teile vaimulikku erksust, uut jõudu, 
arusaamist, juhiseid ja seesmist 
kindlust kristliku elu elamiseks. 
Piibel on teejuht meie kirka 
eesmärgi poole.
  (Mt 4:4; Ap 17:11)

6. Elage Jumala sõna kohaselt. 
Sellega te osutate Jumalale austust 
ja armastust. Püüdke olla selles 
teistele eeskujuks. Ütelge lahti 
vastuhaku vaimust ja võtke sihiks 
olla kõiges Jumalale kuulekas. Siis 
Jeesus õnnistab teid õnnistusega, 
mis on enam väärt kui kõik siitilma 
varad.
 (Rm 12:1,2) (Rm 12:1,2)

„Kui ka raskused täidavad 
silmapiiri tumeda pilvena, 

tean ma, et Issand Jeesus 
võib selle kõik pöörata heaks.”

Usule on omane      kasvada

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jeesus tuleb taas   –   tõelisus, mis teeb rõõmsaks

Jeesus tõotas: 
„Ennäe, Ma tulen peatselt.” (Ilm 22:7) 

Tema tagasituleku päev on lähedal ja tunnused 
näitavad, et Jeesuse ennustused Piiblis täitu-
vad. Lugegem läbi Matteuse 24. ja Luuka 21. 
peatükk!.

Eelolevate sündmuste järjestus näib 
olevat selline:
Kõigepealt tuleb Jeesus järele nendele, kes on 
end Temale üle andnud ja kuuluvad Talle. 

(1Ts 4)

Ta viib nad sinna, kus Ta neile on valmistanud 
eluaseme – taevariiki, Jumala igavesse kirku-
sesse. Seal pole enam kurbust, pole haigust, 
pole kannatusi ega pisaraid. Surm ja pimedus 
ei heiduta enam kedagi. See on lunastatud ju-
malalaste tõeline isakodu. (Ilm 21)

Vt lk 28 — 31

„Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis 
inimsüdamesse ei ole tõusnud, on Jumal valmista-
nud neile, kes Teda armastavad.”
(1Kr 2:9)

Pärast seda tuleb Jeesus uuesti koos lunasta-
tutega, et mõista kohut kõigi üle, kes on 
Jumala hüljanud – nii elavate kui surnute üle. 
Lugegem Rooma 2:5. 

Siis langevad kõik patused värisedes põlvili 
Selle ette, kelle nimi on Jeesus Kristus, ja tun-
nistavad, et Ta on tõeline Issand. Pilkajatel ja 
teotajatel pole enam tuju teha Jumala arvel 
nalja. Neid, kes täna Jeesusest ükskõikselt ära 
pöörduvad, haarab siis kohutav hirm. Kõigile 

neile langeb kohtuotsus, mille nad ise endale 
on valinud ja välja teeninud – igavene hukatus.

„Minu jaoks pole midagi kohutavamat kui seista jumalatu inimese surivoodi ääres.”
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Hea seemne kalender
Igal kalendrilehel on üks salm Piiblist koos vastava tekstiga, mis rõhutab 

evangeeliumi sõnumit ning kinnitab ja julgustab lugejat.

Loe kalendrit: www.gbv-online.org!

Laadi alla meie tasuta äpp “The Good Seed”!

Loe kalendrit: www.gbv-online.org!

Laadi alla meie tasuta äpp “The Good Seed”!

www.gbv-online.org

 eri keeltes
 tasuta 
 kasutuseks
 raamatud
 loengud

Kas sa mõistad oma tegelikku olukorda? Palun külastage meie veebipoodi:
www.gbv-dillenburg.de

Meie maisel elueal on piir. Kõigi 
meie vääramatuks osaks on 
surm. Surma palge ees tuleb 
meil kõigil vastata küsi-
mustele: „Milline on mu 
igavene eesmärk? Kuhu 
suundub mu tee? Kas see 
viib igavesse kirkusesse 
Jeesuse juures või igavesse 
hukatusse?” Valik on mu enda 
käes. 

Millele sarnaneb meie lühike maine elu? Tuu-
lepuhangule! Helile, mis hetke pärast vaibub! 

Võib-olla on sul korda läinud teha 
karjääri ja saavutada edu. 

Võib-olla oled elus kätte 
saanud kõik, mida siinne 
elu võimaldab. Aga ilma 
Jeesuseta sa kaotad kõige 
olulisema – oma igavese 

pääste.

Seepärast tee kindlasti õige otsus! 
Veel on selleks aeg. Jeesus kutsub sind:

„Ennäe, Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui 
keegi Mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde Ma 
lähen sisse ...”  (Ilm 3:20)

Meie maisel elueal on piir. Kõigi 
meie vääramatuks osaks on 
surm. Surma palge ees tuleb 

suundub mu tee? Kas see 

Jeesuse juures või igavesse 
hukatusse?” Valik on mu enda 

Millele sarnaneb meie lühike maine elu? Tuu-

Võib-olla on sul korda läinud teha 
karjääri ja saavutada edu. 

Võib-olla oled elus kätte 
saanud kõik, mida siinne 
elu võimaldab. Aga ilma 
Jeesuseta sa kaotad kõige 
olulisema – oma igavese 

pääste.

Seepärast tee kindlasti õige otsus! 
Veel on selleks aeg. Jeesus kutsub sind:

„Ennäe, Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui 

Minu otsus:
Tahan Jeesuse Kristuse vastu võtta oma Päästjana ja oma elu Issandana.

Nimi:

Kuupäev:

„Kõigile, kes Ta vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, 
kes usuvad Tema nimesse ...”  (Jh 1:12)
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Jeesus
Ükski teine isik pole kunagi esile kutsunud nii vastakaid arvamusi nagu 
Jeesus Kristus. Mõned austavad Teda, teised vihkavad. Aga enamiku 
inimeste jaoks on Jeesus ebamugav isik, keda püütakse vältida.

Jeesus tunneb inimesi paremini kui keegi muu. Tema sõnades on tõde. 
Temaga kohtudes näeb igaüks ennast sellisena, nagu ta tegelikult on. 
Jeesuse puhul on märkimisväärt, et kuhu Ta iganes tuleb, seal tõmbab 
Ta Enda poole eriliselt vaeseid, viletsaid, haigeid, ühiskonna heidikuid.

Jeesuse nimi kõlab Tema pooldajate kõrvas nagu muusika, aga enami- 
kule Tema vastastest mõjub see ärritavalt. Miks näevad paljud ikka eel 
kurja vaeva, kirjutades raamatuid Sellest, keda nad väidavad olevat 
surnud, sellal kui miljonid tunnistavad, et Ta elab?

Kui võtad vastu kõik, mis Ta on öelnud ja teinud, siis tunned ära ja ko-
ged, et Jeesus Kristus on tõesti meie Ainus Tõeline Lootus.
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