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Kui Jeesus oli 
ristitud, Jumal 
kõneles.  Tema 
ütles, “See on 
Minu armas  
Poeg.  Kellest  
mul on hea  
meel.”  Jumala 
Vaim tuli alla 
Jeesuse peale 
nagu tuvi. 



Natuke aega hiljem, 
 Jumala Püha Vaim 

 viis Jeesust 
 kõnnumaale. 

  Jeesus oli siis 
 

                            üksi. 



Jeesus ei söönud 
nelikümmend päeva 
järjest.  Tema satus  
    väga näljaseks. 



Piible ütleb et seal oli  
ka metsik loomi.  



Saatan tuli ja 
proovis viia 
Jeesust 
kiusatusse. 



Kaua aega tagasi tema 
kiusatas ka Aadamit  
ja Eevat Eedeni aijas.  
Nüüd Jeesus  
oli proovile. 



Saatan proovis 
isegi Jumala 

Poega, Jeesust  
   kiusata. 



“Kui Sina oled 
 Jumala Poeg,” kurat 

 ütles, “keera neid kive 
 leivaks.” Tema teadis 
 et Jeesus oli näljane. 



Teadis ka et Jumala Poeg 
oleks saanud keerda kive 

leivaks.  Kas Jeesus 
 kuulis kuratit? 



Ei!  Jeesus ei kuulanud kuratit.  
Selle asemel, Tema vastas  
Jumala sõnast. 



“Inimine ei ela ainult leivast, aga 
igast sõnast mis tuleb Jumala  
suust välja.” 



Siis Saatan viis Jeesust suure 
Jeerusalemi linna, kus viis Teda 
templi otsa kus inimised austasid 
Jumalat. 



Mis võiks kurat nüüd teha? 



“Kui oled Jumala Poeg, 
siis viska end siit alla,” 

kurat ütles.  “Tema sõna 
ütleb et inglid saavad 

Sind pästa.” 



“Ei!”  Jeesus vastas.  “On ka 
kirjutatud… ‘Sina ei tohi sinu Issand 
Jumalat proovida.’” 



Kurat proovis jällegi.  Ta viis 
Jeesust linnast välja ühe väga 
kõrge mäe peale. 



Näitas Jeesusele terve 
 haruldase maakera ja 
   ütles Jeesusele, “Mina 
     annan kõik seda Sinule  
     kui Sina kummardad 
     mind.” 



“Mine minu taha, Saatan!”   
Jeesus kamandas. 



On kirjutatud…‘Sina austa ainult 
Issand Jumalat ja Teda  
ainult teenida.’” 



Kurat siis  
lahkes minema  
Jeesust.   
Siis midagi  
haruldaselt 
juhtus. 



Jumal saatis ingle  
et Jeesust,  
Tema Poega, 
lohutada  
ja hoolda  
– kes ei  
kuulnud  
kuratit. 



Üks Kohutav Aeg Jeesusele 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Matteuse Evangeelium 4,  
Luuka Evangeelium 4 

"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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