
Küsimus: Järgmistest salmidest, mida peame tegema ja millekski saame? 
“Aga kõigile, kes tema VASTU VÕTSID, 
andis ta meelevalla saada JUMALA LASTEKS”. Johannes 1:12 

“Sest igaüks, kes HÜÜAB APPI Issanda nime, PÄÄSTETAKSE”. Rom 10:13 
“Kellel on POEG, sellel on ELU;  
kellel EI OLE JUMALA POEGA, sellel POLE ELU. 
. . . et te TEAKSITE: teil on IGAVENE ELU . . .” I Johannes 5:12,13 

 

Jeesus ütles, 
“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes 
kuuleb minu sõna ja usub teda, kes 
minu on saatnud, sellel on igavene 
elu, ning ta ei lähe kohtu alla,  
vaid on läinud surmast ellu.” 
 Johannes 5:24 
 
Teil on tarvis valida: Omage nüüd 
igavese elu kingitust, Jeesuse 
Kristuse vastuvõtmisega kui teie 
Päästja, Jumalale üteldes sarnast:- 

• Igavene Jumal, ma olen patustanud Sinu vastu mõttetega, sõnadega ja 
käitumisega. Ma kurvastan selle üle ja tahan, et Jeesus Kristus annaks mulle 
andeks kõik minu pattude eest. 

• Ma nüüd võtan Sind vastu, Issand Jeesus Kristus, mu Päästjana ja 
mu Jumalana, ja ma nüüd palun Issand Jesus, et Sa 
– päästaks mind mu pattudest ja tulejärvest, 
– võtaks mind taevasse kui ma suren, ja 
– annaks mulle igavese elu kingituse just praegu. 

• Ma nüüd avan ukse mu südamesse ja elusse, Issand Jeesus Kristus, et sa 
tuleks sisse mu Päästjana, mu sõbrana ja mu Jumalana, igavesti, Jeesuse 
Kristuse nimel. Aamen. 

 
Allkiri:...........................................................................Kuupäev: .............................................  
Jesus ütles, “ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi.”  Johannes 10:28 
Küsimus 1: Kas te palusite Jumalat teid päästa teie pattudest? Kas te olite ausad? Lugedes 
Roomlastele 10:13 mida ütleb Jumal et te nüüd olete? Millest olete päästetud? Kui te peaks just praegu 
surema, kuhu te läheks? Miks pärast? Kuna te olete päästetud, kas on võimalik igavest elu kaotada? 
Vaadake Johannes 10:28 (eespool). Mida tähendab “ei hukku iialgi”? 

“Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta 
üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.”  Roomlastele 10:9 

Küsimus 2: Kuidas saab Jumalat paremini tundma õppida? Loe ja uuri Piiblit iga päev (I Peetrus 2:2); 
räägi Jumalaga; käi kirikus kus ôpetatakse Piiblit (Heebrealastele10:24,25); seleta teistele kuidas Kristus 
saab neid päästa; saa ristitud vette kastmisega (Teod 10:47,48); ütle kellegile, et sa oled päästetud 
(Roomlastele 10:9) ja ela kuulakalt Jeesuse Kristusele. 

Kui te olete otsustanud Jeesus Kristuse vastu võtta teie päästjana, palun kirjutage meile alloleval 
aadressil, nii et me võime teile saata kirjandust, et teid aidata Jeesus Kristust paremini tundma ôppida:- 

LIBERTY BAPTIST CHURCH,  PO Box 188, Cherrybrook NSW 2126, Australia.  Tel (02) 9875 4321. 
www.answersbook.org 

Peatuge! 
Ja mõtelge “Kus te veedaksite igavikust”? 

 
JUMALA KINGITUS  
ON IGAVENE ELU! 
Kas teie olete 

seda vastu võtnud? 
Jeesus Kristus ütles, “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja 
koormatud, ja mina annan teile hingamise!”   Matteus 11:28 

“Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal! 
Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis 
halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.” 

Jesaja 55:6,7 



KUIDAS me võiks olla KINDEL et HINGAMIST saame? 
Me peame 4 asja TEADMA: 

 1. IGAÜKS ON PATUSTANUD   
“Sest KÕIK ON PATTU TEINUD ja ilma jäänud  
Jumala kirkusest”  Roomlastele 3:23 

Patustamine on: 

  

 

Ennast esimeseks panda Jumalast lahku minema Mitte saavutama Jumala 
perfektset standardit 

Jumala õigusteadust – 
Piiblit - täitmata jätma 

• Me kõik oleme PUUDULIKUD Jumala pühadusest ja täiuslikusest. 
Küsimus 1:  Kas te tahaksite, et Jumal Piiblist oleks teie Jumal? 
Küsimus 2:  Kas te tahate patust põõrduda ja Jumalale tulla? (Kahetsus) 

 2. PATTUDE KARISTUS ON SURM   
"Sest patu palk on SURM, aga JUMALA  
ARMUAND on IGAVENE ELU Kristuses Jeesuses, 
meie Issandas." Roomlastele 6:23 

"Ja SURM ja SURMAVALD visati TULEJÄRVE.  
See on TEINE SURM." Ilmutus 20:14 

Selgitus: Sest me oleme kõik pattused, 
Jumala õigusteadus ütleb, et me kõik läheneme 
surmale ja tulejärvesse. See on halb uudis. 
Mitte ükski ei taha sattuda tulejärvesse. 
Kas on olemas tee sellest välja?  Jah! 
Jumal pakkub meile igavest elu vaba kingitusena 
mida me saame Jeesuse Kristuse läbi, mitte meie 
heade tegude läbi või mõne religiooni läbi. 

"Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - 
ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, MITTE 
TEGUDEST, et ükski ei saaks kiidelda.."     Efeslastele 2:8,9 

See on vaba kingitus, võtke vastu või heitke välja. 
Igavene elu on Jumalat isiklikult tundma praegu, ja Taevasse 
minna peale surma.  
Sellepärast, Jumala ÕIGUSETEADUS ütleb, et me peaks tulejärve 
minema, aga Jumala ARMASTUS tahab, et me taevasse läheme. 
Märgake kuidas Jumal on muretsenud vabat andestust ja igavest elu. 

 3. JEESUS VÕTTIS KÕIK MEIE KARISTUST   
"Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, 
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.."  Roomlastele 5:8 

Jeesus on PÄÄSTJA KÕIKIDELE INIMESTELE - 
Ta on ometi KÄTTESAADAV, et olla TEIE PÄÄSTJA. 

 

Märgake: Jumal võttis kõik meie vanad, 
präegused ja tulevikud pattud MEILT ÄRA 
ja pani nad KRISTUSE PEALE. 

"Igaüks meist pöördus oma teed, 
aga Issand laskis meie kõigi süüteod 
tulla tema peale." 

   Jesaja 53:6 
 

Jeesus võttis KÕIK KARISTUSE risti peal, 
KÕIK meie pattude eest, selle asemel, et 
meid oleks karistatud igavesti tulejärves. 
"Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, 
löödi meie süütegude tõttu."  Jesaja 53:5 

 
Kristus on nüüd PÄÄSTJA (Patu Kandja) KÕIKIDELE inimestele. 
UKS taevasse on nüüd lahti, et KÕIK sisse pääseksid. 
Aga KUIDAS me pääseme Taevasse? 
4. (a) Need, kes USUVAD, et JEESUS KRISTUS 

• on JUMALA POEG 
• SURI MEIE EEST 
• TÕUSIS KEHALISELT SURNUST, ja siis 

 (b) On VÕTNUD VASTU JEESUSE KRISTUSE 
kui oma PÄÄSTJAT 

Nendele inimestele on antud PRII ANDEKSANDMIST ja IGAVEST ELU kohe praegu. 
See tähendab, et te nüüd võtate vastu Kristuse vere ohverduse risti peal, täie maksuna teie 
pattude eest, uskudes, et ainult Kristus meid saab päästa, mitte meie head teod või mingi 
religioon. 

       
Me võime selles KINDLAD olla Jumala lubadustest antud meile pärida Piiblis:- 

1. Ei tohi muid 
    jumalaid olla. 
2. Mitte kujusi teha. 
3. Mitte Jumala nime
   asjata suhu võtta  
4. Hingamispäeva 
    pühitsema 
5. Isa ja ema 
    austama 
 
 
 
6. Ei tohi tappa. 
7. Ei tohi abielu  
    rikkuda. 
8. Mitte varastada. 
9. Ei tohi 
    vale tunnistada. 
10. Mitte himustada 

...Surm on: 

kui keha vaibub 


