
Copyright © 2022 traktat.nu - www.traktat.nu - traktat@crossmail.se

Soovid rohkem teada saada?
Levitaja:

Kas tahaksid pääseda Taevasse?

ta meile pakub. Sa ei pea kingituse eest maksma –
kingitus on kingitus. Võta see kingitus vastu – lihtsalt usu
seda oma südames.
• „Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja supere!”

(Ap 16:31)

Ka usk pole inimese enda teha. Seegi on Jumala
kingitus, mida Jumal annab, kui seda soovida.

Kui soovid Jeesuse oma Elupäästjaks vastu võtta, võiksid
palvetada niimoodi:

Tänu Sulle, Jumal, et saan võtta selle kingituse vastu Sinu
armu läbi. Tahan avada Jeesusele oma südame.

Andestamulle minu patud ja päästamind. Võtamind vastu
Jumala lapseks. Tule minu südamesse, Jeesus, ja aitamul Sind

tundma õppida.
Tänu Sulle, Jumal, et Sa seda kõike teed. Alates praegusest ma

kuulun Sulle. Jeesuse nimel, aamen.
Ülistage Jumalat Tema suure armu eest!



See on julge küsimus, milleni küllap igaüks
ühel päeval jõuab. Teine sama oluline küsimus
on: „Kui ma tahaksin pääseda taevasse, kuidas
ma sinna saan?“
Need kaks küsimust on nii elutähtsad, et väärivad

vastuste otsimise vaeva.
Ainus usaldusväärne vastus neile peitub Piiblis –

raamatus, mis on tõeline Jumala Sõna. Paljudel on see
raamat riiulil olemas, kuid kaetud tolmukihiga. Tasub võtta
see kätte ja lugeda siira igatsusega saada sealt vastused
igavikulistele küsimustele.

Kõik on pattu teinud
Jumala Sõna ütleb, et me kõik oleme pattu teinud ehk

eksinud Jumala vastu (Rm 3:12-18). Ilmselt me ei ole ühtegi
suurt kuritegu toime pannud, kuid Jumala pühaduse ja
puhtusega võrreldes oleme kõik ebatäiuslikud, rikutud ega
vääri Teda ega taevariiki.
• „See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse

uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,“ (Rm
3:22)

• „sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest”
(salm 23)

• „ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu,
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,” (salm 24)

• „kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu
kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas
varem tehtud patud” (salm 25)

Siin Jumal annab meile lootuse ja vastuse, kuidas ühel
päeval´kohale jõuda Jumala kuningriiki.

Lunastuse lootus
Jumala Sõnas, Piiblis, on palju lubadusi selle pääste kohta.

Üks neist kõlab nii:
• „See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi

lepitanud; kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma
enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi.“ (2Kr 5:18-19)
Lepitust oli vaja, sest me ise oma rikutuses ei küündi

Jumalani ega saa Tema taevariiki. Me ei saa siin maa peal
Temast oma mõistusega aru ja nii Ta pidi meile ise appi
tulema. Nõnda siis lunastab meid üksnes Jeesus Kristus,
Jumala Poeg ise, kes suri meie eest ja meie asemel, kandes
meie patud ristile. Ta maksis meie vabaduse eest ränga hinna.
Jeesuse veri puhastab meid kõikidest pattudest tänagi,

nagu öeldakse 1. Johannese kirjas: „Jeesuse, tema Poja veri
puhastabmeid kogu patust.“ (1Jh 1:7)

• „-Jeesus ütles [oma õpilasele]: „Mina olen tee ja tõde ja elu.
Ükski ei saaminna Isa juurdemuidu kui minu kaudu.“ (Jh 14:6)

JEESUS on vahemees meie ja Jumala vahel. TEMA on tee
Taevasse! Ta on surnust üles tõusnud ja elab ka täna! Ainult
Tema saab võtta ebatäiuslikud inimesed ühel päeval Taevasse.

See on kingitus
• „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla

saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema
(Jeesuse) nimesse.“ (Jh 1:12)

• „...see on and Jumalalt -, mitte tegudest,
et ükski ei saaks kiidelda.“ (Ef 2: 8-9)
Lunastus on Jumala kingitus, mida

Kas tahaksid pääseda Taevasse?


