


KAS SA TEADSID,
et SA oled võlglane oma patu tõttu?

“Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.”
                                                                (Rooma 3:23)
“Aga me teame, et mida iganes käsk ütleb, seda ta 
ütleb neile, kes on käsu all, et iga suu suletaks ja kogu 
maailm oleks süüalune Jumala ees.”      (Rooma 3:19)

KAS SA MÕISTAD,
mida SINU patu võlg toob sulle igavikus?

“Sest patu palk on surm.”                      (Rooma 6:23a)
“Ja surm ja surmavald heideti tulejärve! See on teine 
surm.”                                                  (Ilmutuse 20:14)
“Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni.”
                                                           (Ilmutuse 14:11a)

OLED SA KUULNUD,
et SINU patu võlg on täielikult makstud?

“Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema 
JEESUS; sest tema päästab oma rahva nende 
pattudest!”                                            (Matteuse 1:21)
“On ju ka Kristus kord surnud pattude pärast, õige 
ülekohtuste eest, et ta meid juhiks Jumala juurde.”  
                                                         (1 Peetruse 3:18a)
“Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta: “See on 
lõpetatud!” Ja ta nõrgutas pead ning heitis hinge.”        
                                                        (Johannese 19:30)

KAS SA USUD Piiblit, kus on kirjutatud, mida 
Jumal on sinu heaks teinud?

“Ustav on see sõna ja kõigiti vastuvõetav, et Kristus 
Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid.”
                                                      (1 Timoteose 1:15a)



“Ja see on see tunnistus, et Jumal on meile andnud 
igavese elu ja see elu on tema Pojas.”  (1 Johannese 5:11)
“Sest Kiri ütleb: “Ükski, kes temasse usub, ei jää 
häbisse!” ”                                             (Rooma 10:11)

KAS SA USALDAD
oma hinge täielikult Jeesusele Kristusele?

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma 
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse 
usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!”
                                                          (Johannese 3:16)
“Ja et igaüks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees 
kõigest sellest, millest te ei võinud õigeks saada 
Moosese käsuõpetuse kaudu.” (Apostlite Tegude 13:39)
“Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina 
ja su pere!”                           (Apostlite Tegude 16:31b)

JÄTA MEELDE: Sul tuleb usaldada Jeesust ja 
mitte kedagi teist.

“Aga kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes 
mõistab õigeks jumalatu, sellele arvatakse tema usk 
õiguseks.”                                                 (Rooma 4:5)
“Jeesus vastas ning ütles neile: “See on Jumala tegu, 
et te usute temasse, kelle ta on läkitanud!” ”
                                                          (Johannese 6:29)
“Sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse 
õigeks usu läbi lahus käsu tegudest.”     (Rooma 3:28)

OLED SA ESITANUD OMA PATTUDE 
VÕLAKIRJA, MILLELE ON KIRJUTATUD:

“MAKSTUD!”
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Palun saada see traktaat pärast läbilugemist meile, et 
võiksime saada teada sinu otsusest usal dada Jeesust 

Kristust kui oma Päästjat.

MA USALDAN JEESUST KRISTUST, ET TA ON 
MAKSNUD MU PATU VÕLA.

“Temast tunnistavad kõik prohvetid, et tema nime läbi 
igaüks, kes usub temasse, saab pattude andeksandmise!”
                                                     (Apostlite Tegude 10:43)
“Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga 
tunnistatakse õndsuseks.”                          (Rooma 10:10)
“Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”
                                                                    (Rooma 10:13)

MA LÜKKAN TAGASI JEESUSE KRISTUSE 
PAKKUMISE JA USALDAN ISEENNAST.

“Kuidas me siis võime pääseda pakku, kui me ei hooli nii 
suurest päästest.”                                       (Heebrea 2:3a)
“Ilmub tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne 
Jumalat ja kes ei alistu meie Issanda Jeesuse Kristuse 
evangeeliumile, kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse, 
hülgamise Issanda palge eest ja tema vägevuse 
auhiilgusest.”                                (2 Tessaloonika 1:8 ja 9)


