
ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,mitte tegudest,
et ükski ei saaks kiidelda.“ (Ef 2:8-9)
Haara kinni igavesest elust, mida niimoodi pakutakse!

Hüüa appi Jeesuse nime, siis saad Sa vabaks. Jumal
armastab just Sind ja igatseb Sind näha ükskord Taevas
koos Jeesusega.

Soovid rohkem teada saada?
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Levitaja:

Kui soovid Jeesuse oma Elupäästjaks vastu võtta, võiksid
palvetada niimoodi:
Tänu Sulle, Jumal, et saan võtta selle kingituse vastu Sinu

armu läbi. Tahan avada Jeesusele oma südame.
Andestamulle minu patud ja päästamind. Võtamind vastu
Jumala lapseks. Tule minu südamesse, Jeesus, ja aitamul

Sind tundma õppida.
Tänu Sulle, Jumal, et Sa seda kõike teed. Alates praegusest

ma kuulun Sulle. Jeesuse nimel, aamen.
Ülistage Jumalat Tema suure armu eest!

Võti Jumala juurde



„...siis ilmus talle (Joosepile) unenäos Issanda ingel, kes ütles:
„Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese
juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. Ta
toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest
tema päästab oma rahva nende pattudest.” (Mt 1:20-21)

Jumal ise andis sellele lapsele nime ja avaldas ka sellega
seotud õnnistuse saladuse: just selle Nime läbi saab kogu
maailm osa Jumala suurest armastusest.

Johannese 3:16 tuntud salm ütleb: „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.“

Usu Jeesuse nimesse!
Pole lihtne hoomata ega mõista Jumala kogu armastust

meie vastu, kuid üks asi aitab meil sellest siiski hõlpsamini
kinni haarata: nimi JEESUS, millele saame ALATI loota.
• „Ja kellegimuu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud

inimestele ühtegi teist nime, kelle läbimeid päästetaks.” (Ap4:12)
• „Ta (Jeesus) alandas iseennast, saades kuulekaks surmani,

pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks
kõrgest ja annetanud talle selle nime,mis on üle iga nime.“ (Fl 2: 8-9)
• „Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“

(Rm 10:13) – Issanda nimi on Jeesus Kristus.

Jeesuse nimi on võti
Võime võrrelda Jeesuse nime võtmega. Võti avab uksi.
Paljudes linnades saavad kuulsused kingituseks selle linna

võtme. See võti„avab“ neile seal linnas mitmeid eeliseid.
Võime Jeesuse nime võrrelda näiteks auto võtmega. Sa sisestad

võtme süütelukku, keerad seda ja mis hakkab toimuma kapoti all?

Vooluringis hakkab vool liikuma, see omakorda alustab
teiste seadmete tööd. Starter ja pumbad hakkavad pöörlema.
Kogu mootor ärkab ellu ja hakkab tööle.

Ma ei mõista täpselt, mis autoga juhtus, kuid kogen
tulemust: ma võin sõita, kuhu vaja. See kõik saab toimuda
võtme abil – justkui väike tähtsusetu vidin, tükk metalli ja
plastikut.

Midagi sarnast juhtub Jeesuse nime väel Jumala Kuningriigis.
Selle nime lausumine puudutab Jumala kõige sügavamat
olemust, Päästja südant, kes suri ristil Kolgatal, valas oma verd
meie pattude pärast, et meie saaksime andeks ja ligipääsu
Taevasse.

Jeesuse nimi - Jumala arm
Täna istub Jeesus oma Isa, Jumala, paremal käel Taevas. Ta

kuuleb iga palvet, mis on läkitatud Tema poole usus ja
usalduses.

Ta kuuleb ka kõige vaiksemat ohet:„Jeesus, aita mind! Jeesus,
päästa! Jeesus, halasta minu peale!“

Palvetades Jeesuse poole, tunned taevalikku armu ja
õnnistust ning pääsed vabaks. Saad andeks kõik oma patud
ja Su südames saab alata täiesti uus elu.

Keegi ei suuda Jumalat 100% mõista, aga me saame täielikult
toetuda sellele, mida Ta on tõotanud oma Sõnas, Piiblis.

Jumal tegi pääsetee meile nii selgeks, Taevariigi künnise nii
madalaks, et ka kõige viletsamal ja nõrgemal poleks võimalik
teelt eksida ega hukkuda.

Pöördu Jeesuse poole
Sel viisil – Jeesuses Kristuses – on Jumal näidanud oma

headuse ja armu küllust kogu inimkonna jaoks.
• „Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei

Jeesuse nimi – jumalasuhte võti


