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Hei, Kärt
ja Märt!
Mis lahti?
Isa, palun!

Õige! Kõige tähtsama
loo kõige tähtsamast
raamatust – Piiblist,
Jumala raamatust.
Piibliloo?
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On sul meeles, et
sa lubasid rääkida
meile maailma kõige
tähtsama loo?

Mitte lihtsalt
Piibliloo, aga
loo terve
Piibli kohta Jumala
plaanist
inimkonnaga.

Kust sa
tead, et
Piibel on
Jumala
raamat?
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Märt, Jumal kasutas 40 erinevat
inimest, kes kirjutasid Piiblit rohkem
kui tuhat viissada aastat. Selles on
Kas Jumal
66 raamatut, kõik omavahel täielikus
kirjutab
kooskõlas. Ainult Jumal võis
siis
sellise raamatu teha.
raamatuid?
Milline
Jumal on?

Jumal hoolib ja vastab, kui Temalt abi
palutakse. Ta on püha ja puhas. Sina ei
saa Teda näha, kuid Tema näeb ja
teab kõike. Ja suudab kõike.
Las isa räägib loo, siis näed isegi.
Aegade alguses lõi Jumal
maailma ja kõik, mis on selle
sees! Seejärel tegi Jumal Eedeni
nimelise aia, et selles elaksid
väga erilised olendid,
Tema Enese looming...

Need
oleme
meie!
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Loomine –
Aadam ja Eeva
Piiblis: 1 Moosese 1 ja 2

Jumal ütles: “Tehkem inimesed oma
näo järele, meie sarnaseks.” Ja Jehoova
Jumal valmistas inimese ihu maa
põrmust ja puhus sellesse eluõhku.
Ja inimesest sai elav isik.
“Põrmust?”
“Täpselt, Märt. Jumal võib teha mida iganes!”
Siis Jumal ütles: “Inimesel ei ole hea
üksi olla. Ma teen temale kaaslase, kes
teda aitab.” Siis Jehoova Jumal laskis
tulla sügava une Aadama üle. Ta võttis
ühe Aadama küljeluudest ja valmistas
küljeluust naise.
Jumal tõi naise, Eeva, Aadama juurde.
Aia keskele pani Jumal elupuu ja hea
ja kurja tundmise puu. Kuid Jehoova
Jumal hoiatas inimesi: “Te võite vabalt
süüa kõigist aia puudest, välja arvatud
hea ja kurja tundmise puu viljast. Kui te
selle viljast sööte, siis surete kindlasti.”
Aadam ja Eeva elasid aias ja olid väga
õnnelikud. Nad olid Jumalale lähedal
ja nautisid Temaga koos olemist.
Aga ühel päeval...
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Aadam ja Eeva teevad pattu
Viited Piiblis: 1 Moosese 3

Jumala vaenlane Saatan maskeeris ennast maoks.
Ta ei tahtnud, et Aadam ja Eeva oleksid koos Jumalaga
ja kuulaksid Tema sõna. Ta küsis Eevalt: “Kas Jumal tõesti
ütles, et sa ei tohi süüa ühestki rohuaia puust?”
Naine ütles talle: “Meil ei ole lubatud süüa
ainult keset aeda oleva puu viljast. Jumal ütleb,
et me ei tohi sellest süüa ega seda isegi mitte
puudutada, muidu sureme.”
“Te ei sure!” sisistas madu. “Te saate Jumala
sarnaseks.” Naine uskus seda. Vili paistis olevat
nii värske ja maitsev ja pidi targaks tegema!
Niisiis ta...
“EI! Ära söö seda, Eeva!”
“See oli hea nõuanne, Märt. Aga ta sõi seda, samuti
tegi seda Aadam.” Äkitselt hakkasid nad kartma.
Nad peitsid ennast Jumala eest, kui Ta aeda
kõndima tuli. Nad olid teinud pattu ja
otsustanud mitte Jumala sõna kuulata.
Seetõttu saatis Ta nad minema Eedeni aiast välja.
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Saatis ära?
Kas siis Jumal
neid enam ei
armastanud?

Mina ei oleks
Saatanat
kuulanud!

Kas nad nägid
veel Jumalat?
Kannatust! Rahunege! Jumal
armastas neid endiselt. Aga Ta
vihkab pattu. Patt lahutab meid
Jumalast.

Miks siis Jumal
selle puu
sinna pani?
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Jumal armastas
Aadamat ja Eevat.
Ta tahtis,
et neil oleks
valikuvabadus, et
nad ise Teda
armastada ja
Teda kuulata
tahaksid. Aga nad
olid sõnakuulmatud.
Nad ei teadnud,
kui kohutav
on Jumalast
lahus olla.

Ja et nad valisid
patu, siis sünnivad
kõik pärast neid
patustena ja
Jumalast
eraldatutena.

Sa tahad öelda,
et meie ei saa nende
pärast Jumalaga
koos olla? See pole
õiglane!

Mitte ainult nende pärast, Märt.
Me kõik eksime ja teeme pattu.
Aga Jumalal oli ka imeline plaan,
kuidas me Temaga uuesti sõbraks
saame. Tal oli vaja vaid ühte
täiuslikku inimest, kes sureks
meie pattude pärast.
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Kui kõik sai valmis,
laskis Jumal oma
plaanil teostuda.
See algas väikese
poisi sünnist!
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Sünnib Jeesus
Piiblis: Matteuse 1, Luuka 2

Jumal andis oma poja Maarjale ja valis välja Joosepi, et see
Maarjal Tema eest hoolitseda aitaks. Et Maarja laps oli Jumala
Poeg, sündis Ta patuta.
Isanda ingel ilmus Joosepile unenäos. Ingel ütles:
“Maarjal saab olema poeg ja sa pead Temale nimeks
panema Jeesus, sest Ta päästab oma rahva nende
pattudest.”(nimi Jeesus tähendab “Päästja”)
Just enne lapse sündi pidid Joosep ja Maarja minema
Petlemma.
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Nende seal olles sünnitas Maarja oma esimese
lapse, poja.
Jumal saatis inglid inimestele oma Poja sünnist rääkima ja
need tulid, et näha seda hämmastavat sündmust: Jumala Poega,
sündinud poisslapsena! “Jeesus kasvas üles nii nagu teiegi,
lapsed.”
“Kas Ta käis koolis, issi? Ja mängis?”
“Jah, Märt. Ta oli kuulekas oma vanematele ja
sõnakuulelik oma tõelisele Isale, Jumalale.
Ja ta ei teinud kunagi pattu!”
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Õpetaja Jeesus

Piiblis: Luuka 2, Matteuse 22, Johannese 3

Kui Jeesus sai 12 aastat vanaks, oli Ta koos õpetajatega
Jeruusalemas.
Ta oli templis, et arutada nendega tõsiseid
küsimusi. Ja kõik, kes Teda kuulsid, hämmastusid
Tema arukuse ja vastuste pärast.
Jeesus kasvas nii pikkuses kui tarkuses.
Jumal armastas Teda ja samuti kõik, kes Teda
tundsid.
Kui Jeesus sai kolmekümneseks, hakkas Ta kuulutama ja
õpetama. Ta õpetas, et Jumal hoolib sellest, mida inimesed
mõtlevad ja teevad. Ja Ta ütles:
“Te peate armastama Jehoovat, oma Jumalat,
kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja
kõigest oma väest.” See on esimene ja suurim
käsk. Ja teine on sama tähtis: “Armastage oma
ligimest nagu iseennast.”
Jeesus rääkis Jumala imelisest plaanist meid enda juurde
tagasi tuua.
Ta ütles: “Jumal armastas maailma nõnda, et
Ta andis oma ainsa Poja, et igaüks, kes Temasse
usub, ei saaks hukka, vaid tal oleks igavene elu.”
“Ma usun Jeesusesse, isa!”
“See on suurepärane, Kärt!”

MIS Estonian.indd 12

10/7/21 1:14 PM

MIS Estonian.indd 13

10/7/21 1:14 PM

Tervendaja Jeesus
Piiblis: Matteuse 4 ja 9

Jeesus aitas ka inimestel näha,
milline Jumal on. Ta näitas neile,
et Jumal armastab neid. Üks viis
seda teha oli parandada kõike liiki
haigusi ja tõbesid.
Varsti tulid haiged, et terveks
saada. Missugune nende haigus
või valu iganes oli või olid nad
hoopis deemonitest vaevatud,
langetõbised või halvatud Jeesus tervendas nad kõik.
Ükskord põlvitas keegi valitseja
Jeesuse ette.
“Mu tütar suri äsja,” ütles
ta, “aga Sina võid ta tagasi ellu
äratada, kui Sa vaid tuled
ja paned oma käe
tema peale.” Jeesus
läks, võttis tüdrukul
käest, ja ta ärkas
ellu!
“Ohoo! Kas Jeesus
tõepoolest tervendas
inimesi, issi?”
“See on õige, Märt.
Ja Ta tervendab isegi
täna. Tema jaoks ei ole
ükski asi liiga raske!”
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Imetegija Jeesus
Piiblis: Matteuse 14, Johannese 6

“Jeesus tegi veel teisigi imelisi ja hämmastavaid asju.
Ta vaigistas torme ja kõndis vee peal!”
“See on küll põnev!”
“Tõsi, Märt. Teinekord järgnes rohkem kui 5000 inimest
Jeesusele kaugesse paika. Jüngrid tahtsid rahva ära saata toitu
ostma, sest aeg oli hiline.”
Jeesus vastas: “See ei ole vajalik - toitke teie
neid.”
Andreas ütles: “Siin on üks väike poiss viie
odraleiva ja kahe kalaga. Aga mis abi on sellest nii
suurele rahvahulgale?”
Jeesus võttis leivad, tänas Jumalat ja jagas
rahvale. Pärast tegi Ta sama kaladega. Ja nad kõik
sõid, kuni kõhud said täis!
“Nüüd koguge ülejääk kokku,” ütles Jeesus
jüngritele, “et midagi raisku ei läheks.”
Alguses oli ainult viis odraleiba, kuid inimeste
söömaajast järelejäänud leibu koguti kokku
kaksteist korvitäit!
“Järele jäi rohkem leiba, kui alguses oli?”
“Õige, Kärt. Jeesus õpetas, et Jumal võib täita
kõik nende vajadused. Sedasama teeb Ta meile,
kui seda Temalt palume.”
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Jeesus ja lapsed
Piiblis: Matteuse 19, Markuse 10

“Jeesus näitas inimestele, et Jumal armastab lapsi. Ta tervendas
nad, lubas neil end aidata (näiteks poisil, kel oli toitu) ja isegi
äratas neid surnust üles!”
Jeesuse juurde toodi mõned lapsed, et Ta paneks
oma käed nende peale ja palvetaks nende eest.
Jüngrid ütlesid neile, et nad Teda ei tüütaks.
Kui Jeesus nägi, mis juhtus, ütles Ta: “Las lapsed
tulevad minu juurde. Ärge neid takistage!
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Keegi, kellel ei ole sellist usku nagu neil, ei saa
Jumala riiki sisse.” Siis Ta võttis lapsed sülle,
pani nende peale oma käed ja õnnistas neid.
“Ma tahan ka, et Jeesus mind õnnistaks!”
“Sa võid seda saada, Märt. Jeesus on seesama täna ja Ta
armastab lapsi sama palju.
“Kuid kõigile Ta siiski ei meeldinud. See, mida Ta tegi ja
õpetas, vihastas religioosseid juhte. Nad olid kadedad selle pärast,
et Ta inimestele meeldis. Sellepärast pidasid nad plaani, kuidas
Temast lahti saada.”
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Jeesuse kinnivõtmine ja kohus
Piiblis: Luuka 22, Johannese 19

“Ühel öösel, kui Jeesus aias palvetas, saatsid religioossed
juhid rahvahulga nuiade ja mõõkadega Teda kinni võtma.”
Jüngrid hüüdsid: “Isand, kas peaksime vastu
hakkama? Me võtsime mõõgad kaasa!” Ja üks
neist lõi sulast ja lõikas ära tema parema kõrva.
Aga Jeesus ütles: “Ärge hakake neile enam vastu.”
Ja Ta puudutas kohta, kus mehel oli kõrv olnud,
ja tervendas ta.
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“Jeesus tegi oma vaenlase terveks?”
“Jah, Kärt. Ta armastab igaüht.”
Nüüd võtsid nad Jeesuse kinni ja arreteerisid Ta. Nad viisid
Ta piirkonna valitseja Pilaatuse juurde ja tõid Ta kohtu ette.
Sõdurid peksid Jeesust, panid Talle okaskrooni pähe ja heitsid
Tema üle nalja. Pilaatus kõnetas rahvast.
“Ma toon Ta nüüd välja teie ette, kuid saage
aru: mina ei leia Teda milleski süüdi olevat.”
“Saada Ta ära!” karjusid nad. “Löö Ta risti!”
Siis Pilaatus andis Jeesuse neile risti lüüa.
“Aga Ta ei teinud ju midagi valesti! See ei ole õiglane!”
“Õige, Märt. Kuid pea meeles, Jumalal oli plaan.”
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Jeesus sureb ristil
Piiblis: Luuka 23

“Nad naelutasid Jeesuse ristile.”
Jeesus ütles: “Isa, anna andeks nendele
inimestele, sest nad ei tea, mida nad teevad.”
Temaga koos hukati veel kaks inimest,
mõlemad kurjategijad. Üks Tema kõrval rippunud
kurjategijatest pilkas: “Sina siis oledki Messias?”
(Messias on Jumala Poja teine nimi.) “Tõesta seda, päästa
iseennast ja meid!”
Aga teine kurjategija küsis: “Kas sa ei karda
Jumalat isegi surmahetkel? Meie oleme surma
ära teeninud oma kurjade tegudega, aga see
mees ei ole midagi valesti teinud.” Siis ta ütles:
“Jeesus, pea mind meeles, kui Sa oma Kuningriiki
tuled!”
Jeesus vastas: “Ma kinnitan sulle, veel täna
oled sa koos minuga paradiisis.”
“Kas ta sai pärast surma Jeesusega koos olla?”
“Jah, Kärt!”
“Hiljem hüüdis Jeesus oma Isa Jumalat ja suri.”
“Kas siis Jeesus ongi see isik Jumala plaanis?” “Õige, Märt.
Jumal saatis oma täiusliku Poja, Jeesuse. Ja Ta suri, et võtta
enesele karistus meie pattude eest.”
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Jeesus elab

Piiblis: Matteuse 28, Luuka 24

Sõbrad panid Jeesuse ihu hauda. Nädala esimese päeva
varahommikul läksid kaks naist haua juurde.
Äkitselt sündis suur maavärisemine, sest Isanda
ingel tuli taevast alla ja veeretas kivi haua suu eest
ära.
“Ärge kartke,” ütles ta. “Ma tean, et te otsite
Jeesust, kes risti löödi. Teda ei ole siin! Ta äratati
surnust üles, just nagu Ta ise varem ütles. Nüüd
minge kiiresti ja öelge seda Tema jüngritele.”
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“See on parim osa!”
“Õige, Märt! Pärast seda, kui Ta oli maksnud meie pattude eest,
äratas Jumal Ta surnust üles. See oli ammu olnud Jumala plaan.”
Hiljem, kui jüngrid sellest omavahel rääkisid, seisis Jeesus
äkitselt nende keskel. Ta ütles: “Rahu olgu teile.”
Aga kõik kohkusid hirmsasti, arvates, et näevad
vaimu!
“Miks te olete hirmunud?” küsis Ta. “Vaadake mu
käsi. Vaadake mu jalgu. Nagu näete, olen see tõesti
mina. Katsuge mind ja veenduge, et ma ei
ole vaim!”
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Kus Jeesus täna on?
Piiblis: Johannese 16, Apostlite teod 1

“Jeesus oli oma jüngritega mitu nädalat koos.”
“Nad olid kindlasti õnnelikud!”
“Jah, aga kus Jeesus praegu on?”
“Hea küsimus, Kärt.”
Jeesus ütles: “Tegelikult on teie jaoks kõige parem,
et Ma ära lähen, sest kui Ma seda ei tee, ei saa Püha
Vaim tulla. Kui Ma ära lähen, tuleb Tema, sest Ma
saadan Tema teie juurde.”
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Kui Jeesus oli jüngritega kõnelemise lõpetanud, nägid nad,
kuidas Ta tõusis üles taevasse ja kadus pilve sisse. Kaks inglit
ütlesid neile: “Jeesus on teie juurest taevasse võetud.
Ja ühel päeval tuleb Ta tagasi samamoodi, nagu te
nägite Teda sinna minevat!”
Ühel päeval tuleb Jeesus tagasi kõikide Jumala laste järele. See
tähendab: kõikide järele, kes usuvad, et Jeesus suri nende eest ja et
nad on saanud andeks. Me saame Temaga igavesti koos olla. Miski
ei saa meid enam kunagi lahutada Jumala armastusest!
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Ma tahan olla
Jumala laps, et ma
võiksin olla koos
Temaga.

See on suurepärane, Märt! See on kõige tähtsam
otsus, mida sa üldse teha saad! Piibel õpetab,
et meie patt lahutab meid Jumalast. Ja ütleb:
“Kui sa tunnistad oma suuga, et Jeesus on Isand ja
usud oma südames, et Jumal äratas Ta üles surnust,
siis sa saad päästetud. Sest südamega uskumine
teeb sind õigeks Jumala ees
ja suuga tunnistamine
päästab sind.”
Ma saan seda
öelda! Ma tõesti
Rooma 10:9-10
usun Jeesust!

Ütleme siis seda Jumalale. Märt, Tema
kuuleb meid alati. Ta kuuleb meie palveid
ja vastab meile. Palvetame koos.
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Kallis Jumal, ma tean, et ma olen patune. Ma
olen teinud valesid otsuseid ja halbu asju.
Ma kahetsen seda. Palun anna mulle andeks.
Ma tean, et Su Poeg Jeesus
suri minu pattude pärast
ja usun, et Sa äratasid Ta
surnuist üles. Ma tahan,
et Jeesus oleks minu Isand.
Tänan Sind, et Sa armastad
mind ja teed minust oma
lapse. Palun täida mind
nüüd oma Püha Vaimuga,
et Ta annaks mulle jõudu
olla Sinule sõnakuulelik.
Aamen.
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Ohoo! Nüüd olen ma
Jumala laps, eks ole?

Muidugi!
Et Jumalat paremini tundma
õppida, räägi kindlasti Temaga
palves ja loe Tema kohta Tema
raamatust, Piiblist. Jumal
räägib sinuga Piibli kaudu ja
näitab Piibli näidete varal sulle Mis need
on, issi?
ka neid tähtsaid tegusid,
mida Ta on
sinu jaoks
valmistanud.

Armastada
Jumalat, rääkida
inimestele
Jeesusest ja
näidata neile
Jumala armastust
ja väge. Jeesus
ütles oma
järgijatele:

“Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides
neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.
Õpetage neid täitma kõiki käske, mis
Ma olen teile andnud. Ja olge kindlad
selles: Mina olen alati teiega.” Matteuse 28:19-20
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Kui Jeesus läks üles, Taevasse, saatis
Ta meile Püha Vaimu. Tema juhatab sind,
õpetab sind ja annab sulle teistele
rääkimise jaoks erilise Jumala väe.

Ma
tahan sellest
kõikidele oma
sõpradele
rääkida!

Hei! Minuga
on juhtunud kõige
parem asi, mis
inimesega üldse
juhtuda saab!
Sama võib juhtuda
sinuga! Sa võid
hakata uskuma ja
teha samamoodi
nagu mina! Palu Jumal kuuleb sind.
Ta armastab sind.
Ta annab sulle
andeks ja teeb
sinust oma lapse.
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“Vaata Jumala raamatusse.
Alusta oma elu suurimat seiklust.”
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