4. Uue elu õnnistused
“Teadke, et Jumal on Jumal! Tema on meid
teinud ja tema omad me leme.” (L 100:3)
Kui anname oma elu “tagasi” Jumalale on
Tema tõotanud olla meiega ja anda meile
uue elu ning igavese elu Jeesuse läbi.

Igavene elu
“et igaühel kes usub temasse, oleks
igavene elu!” (Jh 3:15)

Ustav sõber

”Ja vaata, mina olen iga päev teie juures
maailma-ajastu otsani!” (Mt 28:20)
”Vaadates tagasi oma elule, olen rõõmus
Jeesus, et käisid igal päeval minu kôrval –
Sinu jalajäljed olid alati minu jalajälgede
kôrval ja kogesin tundavalt Sinu ligiolekut.
Kuid kõige raskemal ajal, kui Sind väga
vajasin, nägin ainult üht paari jalajälgi.
Jeesus vastas: ”See oli siis, kui ma kandsin
Sind kätel.”

Aga variseride hulgas oli inimene nimega
5. Päästmise palve.
Kui usud südamest ja tunnistad, et Jeesus
on Jumala poeg kes suri sinu eest ja tõusis
üles surnuist kolmandal päeval, saad sa
päästetud.

“Sest kui sa oma suuga tunnistad et Jeesus
on Issand, ja oma südames usud, et Jumal
on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad
õndsaks!” (Ro 10:9)
PALVE
Issand Jeesus, ma usun et sa oled Jumala
poeg! Ma usun, et sa surid mu eksimuste ja
pattude eest ja et sind äratati üles surnuist,
et minul vôiks olla elu. Anna andeks mu
patud ja eksimused. Ma parandan meelt ja
palun, et Sa saaksid tõeliseks minu elus kui
Jumal ja Issand. Tahan sind õppida tundma
ja usaldama isiklikult! Aitäh Jumal, et Sa
kuulsid mu palvet! Aamen.

Piiblisalmid meeldetuletuseks

“Nii ei ole siis nüüd mingisugust
hukkamõistmist neile, kes on Kristuses
Jeesuses.”(Ro 8:1)
Uue eluga kaasneb:
Jumala kaitse Loe: (L 91:10-12)
Rahu Loe: (Fi 4:6-7)
Rõõm Loe: (Jh 15:11)
Elu mõte Loe: (2 Ko 5:18-19)

”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!” (Jh 3:16)

Nikodeemos, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel
ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: "Rabi, me
teame, et sa oled Jumala juurest tulnud
Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid
tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei
oleks Jumal." Jeesus vastas talle: "Tõesti,
tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või
näha Jumala riiki." Nikodeemos ütles talle:
"Kuidas saab inimene sündida, kui ta on
vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema
üska ja teist korda sündida?" Jeesus vastas:
"Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni
veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.
Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on
vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate
sündima ülalt! Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja
sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja
kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on
sündinud Vaimust." Nikodeemos kostis:
"Kuidas see on võimalik?" Jeesus vastas talle:
"Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda?
Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime,
mida teame, ja tunnistame, mida oleme
näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust
vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin
maistest asjadest, kuidas te usuksite siis, kui
ma teile räägiksin taevaseid asju?"Ja ometi ei
ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese
Poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda
nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda
peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel,
kes usub, oleks temas igavene elu. Sest
nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta
oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski,
kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal
oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud
oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks
maailma üle, vaid et maailm tema läbi
päästetaks. (Joh 3:1-17)

