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Kolm suunda Jeesuse elus

• Sõnad
– Mäejutlus
– Jüngrite õpetamine
– Tähendamissõnad 
– Vestlused ja vaidlused variseride ja rabidega

• Teod
– Haigete tervendamine
– Imeteod ja tunnustähed 

• Kannatus, surm ja ülestõusmine
– Gethseman
– Kohtumõistmine
– Ristilöömine
– Ülestõusmine



  

 

Jeesuse viimane päev

• Paasaõhtusöömaaeg
• Õlimägi/Gethseman
• Vangistamine 
• Kohus juutide ees
• Kohus Pilaatuse ees

– Vahepeal saadab Pilaatus Jeesuse Heroodes juurde

• Surmaotsus 
• Via Dolorosa
• Ristilöömine
• Pimedus keskpäevast kolmanda tunnin
• Surm
• Matmine veel samal õhtul 

Jeesuse surma tähendus

• Inimlik
– Prohvet?
– Teisitimõtleja? 
– Ajalooline fakt, mida näiteks Josephus kirjeldanud
– Sadu tunnistajaid (1Kr 15:3-7 Ma olen teile ju 

kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen 
vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu 
on kirjutatud pühades kirjades,  ja et ta maeti maha 
ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi  
ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 
kaheteistkümnele,  seejärel näitas ta ennast ühtaegu 
enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel 
praegugi elus, mõned aga on läinud magama; siis 
näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile 
apostlitele.

• Vaimulik



  

 

Jeesuse surm – võit saatana 
üle

• Jh 12:31 Nüüd käib kohus selle maailma üle, 
nüüd kihutatakse välja selle maailma 
vürst.”

• Kl 2:15 Jumal on paljastanud valitsused ja 
meelevallad, häbistanud neid avalikult, 
võidutsedes nende üle Kristuses.

• Veel ei ole käes lõplik võit, aga murrang on 
saavutatud – ja meile on antud meelevald 
saatan üle võitu saada

• Ristisõnumis on vägi: 1 Kor 1:16: Jah, sõna 
ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga 
meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi

Jeesuse surm – Jumala 
armastuse märk

• Jeesuse rist kui Jumala armastuse ilmnemine
• Rm 5:8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma 

armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri 
meie eest, kui me olime alles patused.

• 1Jh 4:10 Selles on armastus - ei, mitte selles, 
et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et 
tema on armastanud meid ja on läkitanud 
oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

• 1Pt 2:21  Selleks te olete kutsutud, sest ka 
Kristus kannatas teie eest, jättes teile 
eeskuju, et te käiksite tema jälgedes.



  

 

Jeesuse surm – lunaraha

• Lunaraha (lytron) – orja hind. 
• Rooma riigis oli orja vabaks ostmine usuline talitus
• Mk 10:45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta 

ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma 
elu lunaks paljude eest!» 

• 1Kr 6:19-20 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis 
oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud 
Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest 
te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma 
ihus! 

• Jeremias: Lunaraha on Inimese poja vabatahtlik, 
süüta suremine. Jeesus maksis lunaraha kõigi 
eest.

•
•
•
•

Jeesuse surm - ohver

• Paasatall – Egiptusest välja minek 
• Lepitusohver 3 Ms 16 vs Hb 9 – Hb 10

– Seaduse järgi lepituspäev igal aastal
– Jeesus läks ainukordse ohvriga 
– Sikkude ja tallede veri 
– Jeesuse veri (Hbr 9:11-12, Hbr 10:12-14),

• Tee avatud Jumala ette – Mt 27:51 Ja ennäe, 
templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks 
ja maa värises ja kaljud murdusid
Hb 4:16  Läki siis julgusega armu aujärje 
ette, et me halastust saaksime ja armu 
abiks leiaksime parajal ajal! [a]



  

 

Jeesuse surm – Uus leping

• Leping < -> Veri
– Aabrahami leping Jumalaga
– Moosese leping: Hb 9:22 Moosese Seaduse 

järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad 
vere kaudu, ja ilma vere valamiseta ei 
ole andeksandmist. 

– Uus leping Lk 22:20 Selsamal kombel 
võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega 
ja ütles: «See karikas on uus leping minu 
veres, mis teie eest valatakse.

Jeesus suri meie eest

• Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma 
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja 
on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei 
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

• 1Pt 2:24 ta kandis ise meie patud oma ihus 
üles ristipuule, et meie, olles surnud 
pattudele, elaksime õigusele; tema 
vermete varal te olete saanud terveks. 

• Rm 10:9 Kui sa oma suuga tunnistad, et 
Jeesus on Issand, ja oma südames usud, 
et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis 
sind päästetakse 



  

 

Kokkuvõtteks

• Jeesuse surm ja ülestõusmine on 
globaalse tähendusega – ta suri kogu 
maailma eest

• Jeesuse surm ja ülestõusmine on isikliku 
tähendusega – ta suri minu eest

• Jeesus andis meile meelevalla vastu 
seista saatanale: Jk 4:7Pange vastu 
kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.

• Julgus tulla Isa ette: Hb 4:16  Läki siis 
julgusega armu aujärje ette


