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Ma tean midagi nii imelist, et pean seda sinuga
jagama. See on väga oluline ning võib muuta sinugi
elu. Tegelikult oleneb nii sinu elu kui ka surm
otsusest, mille teed.
Luba mul rõhutada, et see sõnum on absoluutselt
õige, sest Jumal andis selle. Kui Jumal meile midagi
tõotab, võime olla täiesti kindlad, sest Tema täidab
alati oma Jubadused. Jumal ei pane sind seda
sõnumit uskuma, see on sinu valik, ent Ta teeb sind
vastutavaks selle kuulmise eest. See on väga isiklik
sõnum, sul tuleb ise otsus teha. Sa pead ütlema kas
“jah” või “ei”.
Siin ongi sõnum, mis on täpne tsitaat Jumala
Sõnast, Piiblist. “Sest nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks
hukka, vaid et temal oleks igavene elu!”
(Johannese 3:16) Kas sa oled kunagi varem
kuulnud midagi nii võrratut? Mõtle hetkeks nende
sõnade peale. Siin on esitatud kolm imelist fakti.
Esiteks, “Nõnda on Jumal maailma armastanud!”
Kuna sinagi oled maailmas, armastab Ta ka sind.
Kui see ei jahmata sind, siis tuleta meelde, et
armastades sind, armastas Jumal patust! Piibel
ütleb, et me oleme kõik pattu teinud (Rooma 3:23).
Aus olles tuleb sul sellega nõustuda.

Kuigi Jumal sind armastab, vihkab Ta sinu pattu.
Kuna Jumal on püha, peab Ta karistama pattu. Ta
annab püha tee patustele pääsemiseks. Vastasel
korral peab patune maksma oma pattude eest ja see
tähendab igaviku veetmist põrgus (Ilmutuse 20:15).
Teine võrratu fakt on järgmine: “Et ta oma
ainusündinud Poja on annud!” Jumal armastas sind
nii väga, et saatis oma Poja maa peale inimesena
Kolgata ristil surema, et sina saaksid päästetud.
Nagu näete peab keegi kandma karistuse patu
pärast, olgu see sina või keegi patuta asemik.
Jumal andis oma Poja Jeesuse Kristuse sinu patuta
asemikuks. Ta valas Tema verd, et sinu patud
kustutada, nii et sa saaksid igavese elu.
Kolmas tähtis fakt: “Et ükski, kes temasse
usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks
igavene elu!” Mõtle selle peale! Jumal annab
igavese elu neile, kes usuvad Jeesusesse
Kristusesse. Päästja on “lõpetanud” oma töö. Ta on
surnud. Ta on üles tõusnud hauast ja läinud tagasi
taevasse. Nüüd on sinu osaks uskuda Temasse.
See tähendab lihtsalt, et sa tunnistad, et oled
patune ja et Kristus on kandnud “täieliku” karistuse
sinu pattude pärast ning seejärel võtad Ta vastu kui
oma Issanda ja Päästja.

See ongi sõnum, mida ma soovisin sinule öelda.
Nüüd tuleb sul teha otsus. Kas sa võtad Ta vastu või
lükkad Ta tagasi? Kas sa usud Temasse või keeldud
Temast? Mõtle veel nendele sõnadele:
“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on annud, et ükski,
kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal
oleks igavene elu!” (Johannes 3:16)
Sinu aeg siin maa peal on lühike, ent sinu otsus
Kristuse kasuks kestab igavesti. Kas sa võtad
Jeesuse Kristuse vastu kui oma Päästja ja oled
kindel igavese elu omamises?
Palun saada see traktaat pärast läbilugemist meile, et
võiksime saada teada sinu otsusest usal dada Jeesust
Kristust kui oma Päästjat.
Nimi
Aadress
Linn
Riik

Indeks

FELLOWSHIP TRACT LEAGUE

Vanus

P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036
www.fellowshiptractleague.org © Tract 3800 (Estonian)
All tracts free as the Lord provides. Not to be sold.

