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2. LOENG. MIKS JEESUS SURI? 

 
Rist kirikus, surnuaial või siis hoopis ehtena on väga levinud ja 
me oleme sellega harjunud. Surm ristil on olnud ajaloos üks 
julmemaid surmanuhtluse viise, mis Rooma impeeriumis keelati  
315. aastal “liigse ebainimlikkuse” tõttu. 
Rist on kristluse sümbol. Ristil suri Jeesus Kristus, Jumala Poeg. 
Rääkides Jeesusest rõhutatakse eriti Tema ristisurma, mis on 
mõjutanud pöördumatult maailma saatust. 
Tsitaadid Piiblist: 1Kr 2:2; 1Kr 1:18; Gl 6:14. 
 
Milles on probleem?  
 
“Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest”  (Rm 3:23). 
 

� Patu rikkuv iseloom  Mk 7:21-23 

� Patu orjastav vägi  Jh 8:34 

� Patu karistus    Rm 6:23 

� Patt eraldab meid Jumalast   Js 59:1-2 
Kes aitab inimest lootusetus olukorras?  
 
Mida Jumal on teinud, et inimene võiks patust vabaneda? 
 
Jumal tuli maa peale oma Poja Jeesuse isikus, et kanda inimese karistust ja 
vabastada teda patust. Jeesus suri ristil inimese asemel (2Kr 5:21; Gl 3:13).  
 
Jeesus kui täiuslik ohver kandis meie patud ristile (1Pt 2:24). 
Jeesus kannatas füüsiliselt ja vaimselt.  
Jeesuse ohver oli ainulaadne ja täielik (Hb 7:27).   
Jeesuse surmaga avanes inimestele Armastava Jumala mõõde. 
 
Mis on Jeesuse ristisurma tulemus? 
 
Jeesusesse uskumine võimaldab inimesele õigeksmõistmise (Rm 3:21-26). 
Neli võrdpilti Jeesuse ristisurma tähendusest: 
 

1. Kohus. Oleme juriidilises tähenduses õigeks mõistetud. Karistus on kantud 
Jeesuse poolt. Meid „… mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, 
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses…“ (Rm 3:24). 

 

2. Orjaturg. Oleme välja ostetud, lunastatud patu ja surma orjusest.  
 

3. Tempel. Enne Jeesuse ristisurma ohverdati loomi inimeste pattude eest. 
Jeesuse lepitusohver aga on lõplik. „… Jumal on seadnud tema ... 
lepitusohvriks usu kaudu…“ (Rm 3:25).  
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4. Kodu. Ristisurma tagajärjel on meil võimalus taastada purunenud suhe 
Jumala kui Isaga. „… See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma 
enesega…“ (2Kr 5:19).  

 
Jumal armastab iga inimest ning igatseb olla inimesega osaduses nagu Isa 
oma lastega. 
 
Jeesuse ristisurmas on saanud avalikuks „Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse 
Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad“ (Rm 3:22). „Nüüd ei ela 
enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan 
usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu 
eest“ (Gl 2:20). 
 
 


