
Suurim

armastus



Jumala armastusohver

Nõnda on Jumal maailma armastanud, 

et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, 

et mitte ükski, 

kes Temasse usub, 

ei hukkuks, 

vaid tal oleks igavene elu. 

Johannese 3:16

See põhilise tähtsusega salm Piiblist 
väljendab tervet Jumala evangeeliumi 

selgelt nagu särav briljant.

See on isiklikult sulle!

 Suurim teadaolev halastustegu

 Suurim makstud hind

 Suurim võimalik hulk

 Soodsaim mõeldav tingimus

 Suurim kujutletav pääste

 Parim saadaolev kingitus

Piiblis esitatud evangeelium on tõeline
rõõmusõnum igaühele, kes on küllalt
aus vaatama valgusesse, mis sellest
kiirgab.



Nõnda on Jumal maailma
armastanud…

See näitab meile Jumala igatsust oma loodud 
olendite järele. Saame vaid imetleda seda 
mõistetamatut armastust, mida Jumal osutab 
meile, kes me Temast ei hooli, Teda ei austa ega 
arvesta. Kuid Tema astus esimese sammu, et 
kadunuid päästa.

…et Ta oma ainusündinud Poja on
andnud…

See oli hind, mille Jumal maksis: Jeesus Kristus – 
Tema sõnulseletamatu armastuse kingitus.  
Jeesus Kristus tuli maa peale Inimesena kui 
tunnistus Jumala armastuse tõelisusest. Armastav 
Jumal saatis oma armsa Poja, et Ta sureks ristil 
meie pärast. Nõnda tuli Ta päästma kadunuid. 
Milline halastus! 

…et mitte ükski, kes Temasse usub…

See kehtib eranditult kõigile. Võid sõnade 
„mitte ükski“ kohale kirjutada oma nime. 
Mida peame tegema, et kuuluda kadunute 
hulka? Ei midagi! Kuid mida tuleb teha, et 
pääseda?

Jumal ei nõua selleks häid tegusid. Ta käsib 
vaid meil isiklikult uskuda Tema Pojasse 
Jeesusesse Kristusesse, kelle peale pandi 
karistus meie pattude eest.

Kui sa selles täidad Jumala tahte, siis võid 
pääseda hukkumisest igaveses surmas ja 
omandada igavese elu õnnistuse kogu 
selle täiuses



…ei hukkuks…

See teeb meile teatavaks, milline 
kohutav saatus ootab neid, kes hülgavad 
Jumala pakkumise: nad jäävad IGAVESTI 
kadunuks hukatuse pimeduses ja 
piinades, kaugel Jumalast, põrgus, kus 
tuli ei kustu!

Palun, ära mõista valesti! Jumala sõnum 
ei ole ähvardus. Jumal ei taha, et 
patused hukkuksid, vaid pöörduksid ja 
leiaksid elu.

 
Meie poolt oleks väär vaikida Jumala 
tõsisest hoiatusest, mis on läkitatud 
kõigile inimestele kogu maailmas.

…vaid tal oleks igavene elu

See on midagi enamat kui „siit elust midagi 
saada“ või „elu nautida“, mis meid tegelikult 
kunagi sügavamalt ei rahulda. See tähendab 
tõeliselt rõõmuküllast igavest elu koos Jeesuse 
Kristusega. Piibel ütleb:

„Patu palk on surm, aga Jumala armuand on 
igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas“

                                                                (Rooma 6:23).

„Kellel on Jumala Poeg, sellel on elu“  
                                                     (1. Johannese 5:12).

Millal algab igavene elu? Siis, kui sa usud 
Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse,  
kui sa Jumala ees siiralt üles tunnistad oma  
patud, neid kahetsed ja andeks palud.  
Saad seda teha siinsamas ja kohe praegu.



       Piibel ütleb:

    „Selles on armastus – ei mitte selles, 

         et meie oleme armastanud 

 Jumalat, vaid selles, et Jumal meid 

               on armastanud ja on läkitanud oma

  Poja lepituseks meie pattude eest“ 

1. Johannese 4:10

Loe PiibLit, see on JumaLa sõna!
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