
 

 

 

 

 

 
 Ainult Jeesuse läbi võime Jumalaga 

lepitatud saada. 
 

”Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala 
ja inimese vahel, inimene Kristus Jeesus”  
(1 Ti 2:5) 
 
 
Jeesus taastas vereohvriga ühenduse 
Jumalaga. Jeesus andis oma elu, et me 
võiksime armu leida ja tunda oma Jumalat.  
 

 Jeesus tõusis surnuist üles. Selles 
ülestõusmise väes saame me väge ja 
elu oma ellu.   

 
Issanda surma mälestamine on, et uskuda 

Kristuse ristisurma ja ülestõusmist! Seda tegi 
Jumal meie eest Jeesuse läbi.  

 
 

”See on minu veri, Uue Lepingu veri mis 
valatakse paljude eest.” (Mk 14:24) 

 
See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda 

tehke minu mälestuseks!” 
(1 Ko 11:24) 

 
 

 
 

 

 

3. Veini tähendus - veri 
 
A. Leping 
See on minu Uue Lepingu veri, mis valatakse 
paljude eest” (Mk 14:22) 

 
 
 

 

 
Veri mis sai valatud meie eest on Uus 
Leping Jumala ja inimese vahel. Sõnad 
”lunastuse vere läbi” on kasutatud Piiblis 
523 korda. Verel on suur tähendus Jumala 
silmis. 
 
Sõna leping tuleb kreeka sõnast ”diatheke" 
ja tähendab ühepoolset lepitust ja andmist. 
See ei ole kahepoolne leping sest meil pole 
iseenesest midagi anda selle heaks. Jeesus 
andis kõik ja sellaga ka oma elu.  
 
 
B. Patude kustutamine 
Jeesuse ohver ei toonud ainult patude 
katmise vaid patude andeksandmise ja 
patude kustutamise.  
 
”Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele 
viib ta meist meie üleastumised!” 
 (L 103:12) 
 
”Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma 
iseenesega ega arvanud neile nende 
üleastumisi süüks..” ( 2 Ko 5:19) 
 
C. Sõprusside 
Piibliaegadel nimetati sõpradeks ainult neid 
kes olid sõlminud verega pitseeritud 
lepingu. Võttes vastu Jeesuse oma eludesse 
ja südamesse, kutsub Jumal meid 
sõpradeks, sest ta andis oma elu meie eest.  
 
”Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, 

et ta jätab oma elu oma sõprade eest! 
(Jh 15:13) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Tunne oma Jumalat 
Kristuses kasvamise kursus K-3© 

 

8. Issanda surma mälestamine 
 

1. Miks me mälestame Jeesuse 
surma? 

 
Võttes osa Issanda surma mälsestamisest me 
mälestame Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist.  
Kristuse surmal on suurim koht ristiusul kuna 
see maksis meie süü ja oli lepituseks 
Jumalaga.  
 

 Ta lunastas meid. Jeesuse surm oli 
meie lunastuse hind mida ta oma 
verega maksis ristipuul Kolgatal.  

 

Loe (Ro 3:23-25) 
”Sest kõik on... 
 

………..………………………… 

 

………..…………………………… 

 

..…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 


