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ANOTHER GOSPEL?

“Sest ma olen teile kõigepealt teada andnud, mida ma
olen saanud, et Kristus suri meie pattude eest kirjade
järele ja et ta maeti ja et ta üles äratati kolmandal päeval
kirjade järele.” 1 Korintose 15:3,4
Sõber, võib-olla sa kuulud mõnda usulahku, ent Piibel
ütleb: “Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus.” (2 Korintose
13:5) Enne kui sa edasi loed, palun palveta ja palu Jumalalt
abi, et sa võiksid Pühakirja alusel eneses selgusele jõuda,
kas sa oled uskunud õiget evangeeliumi, või oled lasknud
end petta mingi “teise evangeeliumi” poolt. Apostlite Tegude
20. peatÜkis kirjeldab Paulus Efesose koguduse vanematega hüvasti jättes lühidalt oma õpetust päästmise kohta.
“Ma ei pidanud teie eest salajas midagi, mis teile
tarvis oli, et oleksin selle jätnud teile kuulutamata ega
oleks teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda ja
tunnistanud nii juutidele kui kreeklastele pöördumist
Jumala poole ja usku meie issandasse Jeesusesse.”
Apostlite Tegude 20:20,21

UURI END!

Meeleparandus - suhtumise muutumine Jumalasse.
Kas ma olen kunagi Jumalale tunnistanud, et ma olen Tema
silmis patune?
Jah
Ei
“Nõnda nagu on kirjutatud:‘Ei ole kedagi, kes oleks
õige, ei ühtainustki.’ ” Rooma 3:10
“Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.”
Rooma 3:23
Kas ma olen mõistnud, et ma ei suuda õigeks saada
ristimise, seaduse täitmise või ausa elu läbi?
Jah
Ei
Mis me siis nüüd ütleme? Seda, et paganad, kes õigust
ei tautlenud, on kätte saanud õiguse, ent õiguse, mis
tuleb usust. Aga Iisrael, kes tautles õiguse käsku, ei ole
käsksu kätte saanud! Mispärast? Sellepärast, et tautlus ei
olnud usust, vaid otsekui tegudest...” Rooma 9:30-32
“Sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles

seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumala
õigusele.” Rooma 10:3
“See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse
usu kaudu kõikidele, kes usuvad; sest siin ei ole ühtki
vahet.” Rooma 3:22

UURI END!

Usk - täielik usaldus üksnes Jeesusesse Kristusesse
oma hinge päästmises.
Kas ma olen võtnud vastu Jeesuse surma täiusliku ohvri
oma pattude lunastusena?
Jah
Ei
“Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta
sai needuseks meie eest - sest on kirjutatud: ‘Neetud on
igaüks, kes puu küljes ripub.’ ” Galaatia 3:13
“Aga tema, kui ta uheainsa ohvri oli viinud pattude
eest, on istunud jäädavalt Jumala paremale käele.”
Heebrea 10:12
Kas ma olen veendunud, et Jeesus Kristus on mu hinge
päästnud tulejärves igavesti põlemast? Jah
Ei
“...sest ma tean, kellesse ma usun, ja olen julge selles,
et ta on vägev säilitama minu kätte usaldatud vara tolle
päevani.” 2 Timoteose 1:12b
“Ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev
tegema, mis ta on tõotanud.” Rooma 4:21
“Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil
rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristse läbi.”
Rooma 5:1
Sõber, kui sa ei saanud vastata “Jah” kõikidele
küsimustele, siis oled sa ilmselt lasknud end eksitada “teise
evangeeliumi” poolt ning ei ole usus, millest Paulus räägib.
Sest et “teine evangeelium” õpetab, et sa pead “elama
õigesti”, et saada päästetud. See ei paku tõelist rahu
Jumalaga, sest sa pead ootama surma, et teada saada, kas
sul on igavene elu või mette. See ei ole usk Jeesuse
ristisurma täiuslikku ohvrisse. Sa loodad ikka enda peale, et
sadda ise õigeks mõistetud.

Sa ei või saada päästetud uskudes seda teist (valet)
evangeeliumi. Ära unusta, et õige evangeelium õpetab, et
päästmine on Jumala kingitus inimesele, mitte inimese tegu
Jumalale.
“Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja
see pole mitte teist enestest; see on Jumala and; mitte
tegudest, et ükski ei saaks küdelda.” Efesose 2:8,9
“Sest kui need, kes on käsust, on pärijad, siis on usk
tühistatud, ja tõotus on tehtud mõjutumaks... Sellepärast on
see usust, et see oleks armust.” Rooma 4:14,16a
“Aga kui see on armust, siis ei ole see enam tegudest;
muidu arm ei oleks arm...” Rooma 11:6
Kas sa oled valmis uskuma tõelist armu evangeeliumi? Kui
sa oled valmis meelt parandama Jumala suhtes ja uskuma
Jeesusesse, palu Temalt igavese elu kingitust just praegu..
Selsamal momendil, mil sa usaldad täielikult Jeesust Kristust
kui oma Päästjat ja Issandat, saad sa päästetud.
“Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja
usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja
see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast lainud elusse!”
Johannese 5:24
Palun saada see traktaat pärast läbilugemist meile, et
võiksime saada teada sinu otsusest usal dada Jeesust
Kristust kui oma Päästjat.
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