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Luba: Teie võite koopeerida või trükkida  
selle juttu, peasi et ei müü juttu. 



Üks naine seisis  
kärarika mää  
veerul, tema  
kurvad silmad  
vaatasid  
ülesse ühe  
hirmsa  
vaadele. 



Tema Poeg oli  
suremas.  See  
ema oli  
Maaria, ja  
tema seisis  
lähedal kus  
Jeesus oli  
naelatud  
risti  
peale. 



Kuidas nisuke asi 
võis juhtuda?   
         Kuidas sai  
             Jeesuse  
             kaunis  
             elu    
         lõppeda nii  
         koledasti? 



 Kuidas Jumal  
 lubas oma Poega  
    ristile panna et  
              seal  
              sureda?   
              Kas   
 Jeesus tegi viga  
 et ei teadnud kes  
 Tema on?  Kas  
 Jumal tegi vea? 



Ei!  Jumal ei teinud 
viga.  Jeesus ei teinud 
viga.  Jeesus alati  
  teadis et õel mehed  
    tapavad teda ära.   
     Isegi kui Jeesus oli  
    väike laps, üks vana  
   mees nimetud  
  Siimeon oli ütelnud   
 Maariale et see  
 kurbus tuleb. 



Mõni  
päev  
ennemb kui  
Jeesus oli  
tapetud, üks  
naine tuli ja  
valas lõhnaõlit  
Jeesuse  
jalgade  
peale.   



“Tema  
raiskab  
raha,” ütlesid  
Jeesuse jüngrid.   
“Tema on teinud  
hea too,”  
Jeesus vastas.   
“Tema valmistas minu  
matussele.”  Mis imelikkud sõnad! 



Peale selle, Juudas, üks Jeesuse 
kaheteist jüngridest,  
tegi leppingu  
ülempreestridega  
et Jeesust neile  
üle anda 30  
hõbe-tükist.  



     Paasapüha söömajal,  
  Jeesus sõi oma viimase  
  söögi oma jüngritega.   
  Tema seletas neile  
  haruldaseid asju  
          Jumalast ja Tema  
                       lubadused  
                    nendele kes  
                    armastavad  
                  Teda.   



    Siis Jeesus andis leiba  
   ja joogi nendele.  Need  
 olid nendele mälestuseks  
 et Jeesuse keha ja veri  
 olid antud pattude  
            andeksandmisele. 



Siis Jeesus ütles oma sõbradele et 
Tema on antud ülese, ja tema jüngrid 
hakkavad ära jooksma.  “Mina ei 
jookse ära,” ütles Peeter.  “Ennemb 
kui kukk laulab,  
sina salgad  
Mind kolm  
korda,”  
Jeesus  
ütles. 



Hiljem, samal ööl, Jeesus   
  läks Ketsemani paluma.    
              Jüngrid kes olid  
              Temaga kaasas  
           jäid magama.  “O  
           Minu Isa,” Jeesus  
           palus, “…Luba et  
      see asi üle jääb.  Aga  
       mitte Minu tahtmist  
        vaid Sinu Tahtmist  
         tehku.”  



Äkkitselt jõudis Ketsemisse korratu 
rahvahulk juhatatud Juudase poolt.  
Jeesus ei vaidlend vastu, aga  
Peeter, mõõgaga, lõikas  
ühe mehe kõrva ära.   
Vaikselt Jeesus  
puudutas mehe kõrva  
ja kõrv parenes ära.   
Jeesus teadis et  
tema areteerimine  
oli Jumala tahtmine. 



Rahvahulk võttis Jeesust kohe   
      preestri maija.  Seal Juudi juhid    

ütlesid et Jeesus 
 peab  surema. 

  Lähedal seisis 
 Peeter tule  

ääres ja 
 vaatas. 



Kolm korda inimesed vaatasid  
Peetri peale ja ütlesid, “Sina olid ka   
      Jeesusega!”     Kolm korda Peeter 

 salgas, täpselt 
 nagu Jeesus 

                                        ütles et 
                                          juhtub.   
                                           Peeter 
                                            isegi 
                                             vandus  
                                              vastu. 



Kohe siis, üks  
kukk laulis.  See  
oli nagu Jumala  
häel Peetrile.  Tema 
mäletas Jeesuse  
sõnu, Peeter siis  
nuttis kangesti. 



    
Juudasel oli  
       ka kahju.  Tema teadis et  
         Jeesus ei olnud pattuline.   
               Juudas tõi tagasi 30  
                    hõbetüke, aga  
                         preestrid ei  
                          tahtnud võtta. 



Juudas viskas 
raha maha ja 
läks välja ja  
poos ennest.  



Preestrid tõid  
Jeesust Pilaatuse ette, 
Roomlaste kuberner.   
             Pilaatus ütles,  
             “Mina ei leia  
        viga selle mehes.”   
       Aga rahvushulk  
 

      ikka hüüdsid,  
     “Loodagu ta risti!   
 

      Loodagu ta risti!” 



Lõppuks Pilaatus lubas  
et Jeesus risti panna.  
Sõdurid lõid Jeesust, ja 
sülitasid Temale näkku,  
ja piitsaga ka lõid Teda.   
Nad tegid koleda krooni  
millel oli pikkad ja  
teravad okkad  
ja vajutasid  
selle Tema  
pea peale.   

Siis nad 
naelusid 
Teda 
ristile 
surmaks. 



Jeesus teadis et Tema niimodi  
  suureb. Tema teadis ka et Tema   
                             surm toob  
                               andestamust  
                                  pattude  

                              inimestele kes  
                                  panevad usku  

                                     Temasse. 



Kaks kuritegelikud olid ka pantud   
      ristile surmaks Jeesuse kõrval.   

                       Üks usus Jeesust ja  
                             läks paradiisi.  
                              Teine aga ei  

                                 uskund. 



Peale mittu tundi  
kannatust, Jeesus  
ütles, “on nüüd  
lõpp,” ja suri  
ära.   

Tema  
töö oli  

lõpetadud.  
Sõbrad matsid 

Teda ühe  
priivatses  

hauas. 



Siis Roomlaste sõdurid 
panid haua kinni  
ja kaitsesid  
haua.  Nüüd  
keegi ei  
saanud  
                    sisse  
                     või  
                    välja. 



Kui see oleks lõpp, kui  
kurb see olkes.   
Aga Jumal tegi  
haruladase  
asja.   

Jeesus  
ei jäänud  
surma! 



Vara hommikul esimisel  
nädala päeval, mõni  
Jeesuse jüngrid  
leidsid et haua  
kivi oli ära  
        viidud.    Kui nemad  
                      vaatasid  
                    haua sisse, Jeesus ei   
                     olnud seal enamb. 



Üks naine jäi hauale  
nutmas.  Jeesus  
näitas end  
temale! 



Naine jooksis tagasi  
et öelda jüngritile  
“JEESUS ON ELUS!   
JEESUS ON  
TULNUD TAGASI 
 
  
 
 
 

SURMAST!” 



Varsti tuli Jeesus oma jüngritile, ja 
näitas nendele Oma naela augud 
Omas käes.  Oli õige.  JEESUS OLI 
ELAV JALLEGI!  Tema andis andeks 
Peetrile, ja ütles Oma jüngritile et 
öelda igalühele mis juhtus Jeesusele.  
Siis läks Tema tagasi taevasse kust 
ta tuli esimisel Jõuluks. 



Esimised Lihavõtted 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Matteusse Evangeelium 26-28,  
Luuka Evangeelium 22-24,  

Johannesse Evangeelium 13-21 

"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 
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