
Rikas Mees, 
Vaene  
Mees  

Piibel Lastele 
 Esindab 



Kirjutatud: Edward Hughes 
 

Joonistused: Alastair Paterson; M. Maillot; 
Lazarus 

 
Muudatud: M. Maillot; Sarah S. 

 
Tõlkitud: Jaan Ranne  

 
Tekitatud: Bible for Children 

www.M1914.org 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Luba: Teie võite koopeerida või trükkida  

selle juttu, peasi et ei müü juttu. 



Jeesus teadis et paljud  
kirikujuhid armastasid  
raha rohkem kui nad  
armastasid Jumalat. 



Ta rääkis, mis juhtus kahe 
inimestele, ja miks see  
mõttetu on rikkusi kosada  
ilma Jumalat.  Rikkus  
ei saa osta elu koos  
Jumalaga  
taevas. 



oli teatud rikas  
mees, kes oli 
ilusti riietud 
mis maksis 
palju raha.   
Ta riietus  
nagu  
kuningas. 



rikas mees ka sõi väga 
hästi.  Iga söögikorral 
oli nagu suur pidu. 



Tal oli nii palju raha et ta  
saaks osta mida tahtis  
ta süüa hommikusöök,  
lõunasöök, õhtusöök  
– või vahepeal  
suupisteid. 



Värava ees rikas mehe majal istus 
seal näha vaene, haige, näljane  

kerjus.  Tema nimi  
 

 
 
 
 
 
 

                          oli Laatsarus. 



Vaene Laatsarus. 
 oli täis haavandid.  Ta 
võis olla haige.  Ta võis 
olla nende jaotustükid 

 ja verevalumid 
teistelt antud 

 talle. 



Ehk tal oli haavandid, 
sest tal ei olnud hea 

söök nagu piim-, 
köögivilja-või liha. 



Laatsarus 
igatses  
toidu.   
Ta oleks  
olnud  
rahul  
isegi  
helbest mis 
kukus rikka 
mehe lauast. 



hulkuvate 
koeri  
mõnikord 
polsterdasid 
vaese  
abitu 
kerjusele. 



Nad nuusutasid  
tema ümber  
ja lakusid  
tema  
haavaid.   
Tundub  
et keegi,  
Laatsarusist  
ei teinud  
tast välja. 



Ühel  
hommikul, 
Laatsarus  
ei ärkand  
ülese. 



Vaene  
näljane, 
sõpradeta  
kerjus oli 
lahkunud  
elust.   
Laatsarus  
oli  
surnud. 



        Rõõm algas Laatsarusel  
            hetkel kui ta suri. 



         Jeesus ütles et inglid  
     viisid teda koos Abrahami  
  juurte.  Laatsarus oli lohutatud     
  Jumala poolt. 



Rikas mees ka suri.  Kõik 
 oma raha ei saanud 

 päästa oma elu. 



Kui surm saabus, 
 keegi ei saanud 

 seda peatada. 



Rikas mees maeti.  Võibolla see oli 
suur matus.  Võibolla inimesed 
kiitsid rikast meest  
         et oli tark ja  
               edukas. 



Aga nende ülistasud ei  
aitanud teda.  Rikas  
mees oli põrgus. 



Põrguses, rikas mees hüüdis: "Isa 
Aabraham, saada Laatsarusi, … 



… et ta võiks lülita oma sõrmega 
vette ja jahutataks minu keelt, sest 
ma olen piinamas selle leegiga." 



"Elus teil oli kõik 
ja Laatsarusei ei 
olnud midagi," 
Aabraham 
meeldes rika 
mehele. 



"Nüüd Laatsarus on 
lohutatud ja oled 
piinas.  Keegi ei  
saa ületada sest 
suur lõhe on teie  
ja meie vahel." 



"Saada Laatsarusi et 
hoiatada minu viis venda," 
rikas mees palus.  "Ma  
                       ei soovi, et  
                      nad jõuavad  
                          ka siia  
                          piinale." 



"Sinu vendadel on Jumala  
sõna," Aabraham vastas.   
Kui need viis venna ei usu  
                     Piiblise, nad  
                     ei usuks, kui  
                        Laatsarus  
                           tuleks  
                           tagasi 
 

                         surnust. 



Kui Jeesus lõpetas  
lugu rikka mehest  
ja Laatsarusest, … 



… ehk kirikujuhid küsisid  
ise: "Kas ma armastan  
rikkust rohkem kui  
ma armastan  
Jumalat?" 



Nüüd nad teadsid, mis 
juhtub, kui nad ei  
ole Jumala Sõna  
kuulnud. 



Rikas Mees, Vaene Mees  
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Luuka Ev. 16  

"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 
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