
 

 

 

 
”Ent Jumal osutab oma armastust meie 
vastu sellega, et Kristus on surnud meie 

eest, kui me alles patused olime!”  (Ro 5:8) 
 
2. Jeesus: ainus Päästja! 
 

 “Ja ühelgi muu sees ei ole päästet; sest ei 
ole antud taeva all inimestele ühtki muud 

nime, kelles meid päästetakse!” 
(Ap 4:12) 

 
Päästa ei saa meid ei mingi inimene, ei head 
teod, raha ega sõbrad või miski muu. Tõde 
on, et päästa saab meid ainult Jeesus Kristus. 
Kristus päästab meid hukatusest ja on 
valmistanud tee Jumala juurde.  

 
Jeesus ütleb..”Mina olen tee ja tõde ja elu, 
ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu 
kaudu” (Jh 14:6) 
 
Jumal ei valinud tarku ja suuri valitsejaid 
meile lunastust tooma, vaid ta valis selleks 
oma kalli poja. 
 

Loe : (1 Ko 3:11) 
Sest teist alust ei või keegi panna … 

 
………..…………………………........ 
 
............................................. 

 

”Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis 

on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse 

Kristuse läbi,” (Ro 5:1) 

 
 

 
 

 
3. Päästmise tähendus meie 

jaoks 
 
Sõna päästmine tuleb Uues Testamendis 
kreekakeelsest sõnast ”sozo”, mis 
tähendab”terve” ehk ”terveks saama”. 
Oleme patu tõtu lahus Jumalast, kuid 
Jeesuse läbi saab see suhe jälle terveks. 
Saame terveks inimeseks nii vaimselt, 
hingeliselt kui ka ihulikult. 
 
 

Loe (2 Ko 5: 17) 
Niisiis: kui keegi on Kristuses siis … 

 

………..………………………………… 
 

………..…………………………........ 
 

Kui sa saad päästetud, siis sa muutud 
uueks! Süüdistused ja hukkamõistmine, 
mis sind maha surusid, on risti löödud 
koos Kristusega.  

 

 
“Nii ei ole siis nüüd mingisugust 

hukkamõistmist neile, kes on Kristuses 

Jeesuses.”(Ro 8:1) 

 

 

Oleme päästetud armust ja mitte meie 

headest tegudest. Aga olles päästetud 

igatseme me teha häid tegusi! 
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2. Jumala päästeplaan 
 

1. Miks meil on vaja päästmist? 
 
”..sest siin ei ole ühtki vahet; sest kõik 
on pattu teinud ja on Jumala aust ilma 
ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, 
tema armust, lunastuse läbi, mis on 
Kristuses Jeesuses,” (Ro 3:22-24) 

 
Oleme kõik eksinud Jumala vastu ja pattu 
teinud. Me oleme lahus Jumalast ja justkui 
tormisel merel ning vajame päästmist. Meie 
päästerõngas ja ainuke päästja on Jumala 
poeg - Jeesus Kristus. 

 
 

Jumal lasi Jeesusel Kristusel 

surra meie eest sest; 
 

   Jumal armastab meid! 
 

 Jumal igatseb osadust meiega ja patt 
lahutab meid Jumalast. 
 

 Jumal ei taha et keegi hukkuks! 
 

 

 


