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Kui Jeesus läks Templi ühel 
päeval leidis ta inimesed 
häbistamas Jumala Majat.



Nad müüsid loomi 
ja vahetasid raha
isegi Templi sees!



Kui tegi piitsa nööridest, Jeesus 
viskas vahendajad Templist välja.  
"Võtke need asjad ära," 
Ta käskis.



"Ärge tehke minu Isa majast 
äritegevuse koha."  Jeesus 
armastas oma 
isa maja.



Liidrid 
nõudsid 

märka 
näitama, et 
Jeesusel oli 

õigus 
puhastada 

Templit.



"Lammuta
maha see
tempel ja

mina tõusen
ta kolme

päeva pärast
ülese," Jeesus

vastas.  Võimatu!
Tempel võttis
Nelikümmend

kuus aastat ehitada.



Aga Jeesus rääkis 
Tema kehast.  
Nagu tempel, 
Tema keha 
oli Jumala 
eluruumi 
kohas.



Kuigi Jeesus sureb 
ristil Ta teadis 
Jumal tõstab 
teda surmast 
kolmandal 
päeval.



Öösel üks 
templi juht 

külastas 
Jeesust.

Ta teadis, 
Jeesuse  

imetegudest, 
et Jeesus

oli saadetud 
Jumala 
poolt.



Nikodemus 
tuli 
Jeesusele 
et rohkem 
teada 
Jumalast.



Jeesus ütles 
Nikodemusele,

et inimesed 
peavad olema

uuesti
sündinud

et päeseda
Jumala

Kuningriiki.  
Nikodemus ei 
saanud aru.



Kuidas saaks 
kasvanud
mees olla

laps jällegi?
Lisaks oli ta
religioosne.

Oli see
mitte 

külalt?



"See, mis on 
sündinud vaimust
on vaim," Jeesus 

selgitas.
"Jumala Vaim
on nagu tuul.  
Inimesed ei

näe ega mõista
tuult.  Nad ainult 

vaatavad, mida
tuul teeb."



Jeesus 
meenutas Nikodemust 

Iisraeli laste kaebustest 
Moosesele ammu aega tagasi.



"Meil ei ole toitu, ei vett, 
ja me vihkame leiba mida Jumal 
meile annab," hüüdsid.



inimeste patt tegi 
Jumalat kurjaks.  Ta saatis  

tulise usse nende seas.  Ussid 
hamastasid inimesi.  Paljud surid.



"Me oleme 
pattu teinud.  

Palvetage, et 
Issand võtab ära 
usse," inimesed 
palusid.



Siis Mooses 
palvetas nende 

eest.  Aga Jumal ei 
võtnud ära usse.



Jumal ütles 
Moosesele et teha tulise 

madu ning määrata see 
postile.  "Igaüks, kes on 

hammustatud elab, kui 
ta vaatab madu koha  

poole," Jumal lubas.



Mooses valmistas 
messingist madu ja 
need, kes vaatasid 
madu peale olid 
paranenud.



Jeesus ütles 
Nikodemusele et

Jumala Poeg tuleb 
tõsta nagu 

messing 
madu.



Jeesus rääkis  
Ristist kus ta 

sureb inimeste   
patudele.



Jeesus

ütles: "nõnda on  
Jumal maailma   

armastanud, …



… et Ta

andis oma   
ainusündinud Poja, 

et kes usub 
temasse ei 
hukkuks, …



… vaid et temal  
oleks igavene

elu."



See tähendab, 
et kes usub …



… Jeesusesse 
on sündinud 

Jumala 
perekonda.



Võibolla Nikodemus ei 
saanud olla Jeesuse 
jünger, sellel ööl.



Aga aastaid hiljem, Nikodemus 
näitas, et ta armastas 
ja uskus Jeesust kui 
aitas matta ristile 
löödud Jumala 

Poja.



Pärast seda, Jeesus ja Tema jüngrid 
sätestasid reisida põhja poole.  
Teistel inimestel on ka vaja 
kuulda …



… Jumala Kuningriigist, ja et neil 
on ka võimalust uskuda Jeesus 
Naatsaretist, Jumala 
Pojast.



Üks Templi Ülem Kulastab Jeesust

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

On leidud

Johannasse EV. 2-3, Moosese 
Neljas Raamat 21

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



Lõpp



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


