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Faktid
Jumal ja sina koos – on see võimalik?
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Fakt 1: #Ta armastab sind
Jumal armastab sind 

ja sa oled talle väga tähtis.

„Nõnda on Jumal maailma (sind) armastanud,  
et Ta oma ainusündinud Poja (Jeesus Kristuse)  

on andnud, et ükski, kes Temasse usub,  
ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu.”

Piibel, Johannese 3:16

„Ta ei taha, et keegi hukkuks,  
vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.”

Piibel, 2. Peetruse 3:9

Fakt 2: #sa oled süüdlane
Siin on sul probleem: 

Tema on täiuslik, sina ei ole.

Sa tead, et sa pole veatu. 
Sa oled pattu teinud ja Ta ei saa sellega leppida.  
Või pole sa kunagi valetanud? Või varastanud?  

Tõenäoliselt oled, on ju?

„Kõik on pattu teinud  
ja on Jumala auhiilgusest ilma.”

Piibel, Rooma 3:23
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Fakt 3: #su elu on ummikus
Sa ei suuda iseennast aidata.

Sa oled süüdi ja näed oma elus selle tagajärgi: 
määrdunud südametunnistus,  
purunenud suhted, süütunne …  

Ükskõik kuidas sa ka üritaksid, sa ei saa  
neist tõsiasjadest lahti ega oma minevikku unustada.

„Ma tunnen oma üleastumisi  
ja mu patt on alati mu ees.”

Piibel, Psalm 51:5

Fakt 4: #sa jõuad arusaamisele
Arusaamisele jõudmine on väärtuslik lähtekoht.

Tule nüüd Jumala juurde! Tunnista, et oled patune!  
Tunnista Talle oma patud,  

siis Ta andestab sulle ja ei karista sind.

,,Kui me oma patud üles tunnistame,  
on Tema ustav ja õige,  

nii et Ta annab meile patud andeks ja puhastab  
meid kõigest ülekohtust.”

Piibel, 1. Johannese 1:9
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Fakt 5: #sa oled õigeks mõistetud
Jeesus Kristus, Jumala Poeg,  

võttis sinu süü ristil Enda peale ja selle 
tõttu saab Jumal sulle andestada.

Kui Tema sulle andestab, on kõik hea:
oled täiesti õigeks mõistetud.

„Karistus oli Tema peal, et meil oleks rahu.”
Piibel, Jesaja 53:5

„… meid mõistetakse õigeks annina, Tema armust, 
lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses.“

Piibel, Rooma 3:24

Fakt 6: #võid olla kindel
Kuna seda on teinud Jeesus Kristus, mitte sina,  

siis on see kõik täiesti kindel. 
Keegi ei saa seda sinult ära võtta.

Jeesus Kristus ütles:  
„Mina annan neile igavese elu ja nad  

ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid Minu käest.”
Piibel, Johannese 10:28

See kehtib nüüd ka sinu kohta. 
Kellel on Jeesus Kristus,  

sellel on elu — tõeline, igavene elu!
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Ehk on sul küsimusi?
Siis kirjuta meile: contact@gbv-dillenburg.de

Võib-olla pole sul Piiblit?
Me saadame sulle meelsasti täiesti tasuta  

Piibli 2. osa, Uue Testamendi.
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