
English to Estonian: For God So Loved the World 
brochure. The following is a word for word translation. 
A final proof is needed. 
 

Nii väga on Jumal maailma armastanud, 

et ta andis oma ainusündinud Poja, 

 

 

et igaüks, kes usub Temasse  

ei hukkuks, vaid 

omab igavest elu. 

Johannese 3:16 

 

 

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud 

Piibel ütleb sellele, kes seda brošüüri loeb, et Jumal armastab teid. Ei ole tähtis 
sinu vanus, sugu, rikkus, positsioon elus, elukoht või milline on sinu taust, Jumal 
armastab sind. See on väga lohutav teadmine, et universumi Looja armastab sind. 
Kogu selle uskumatu võimu juures, mis Jumalal kui Loojal on, ütleb Piibel oma 
sisimas, et Jumal on armastus. Kuna Jumal on armastus, on ta väga huvitatud 
armastussuhtest sinuga. 

 

1Jh 4:8 Kes ei armasta, see ei tunne Jumalat, sest Jumal on armastus. 

 



Jumal lõi meid oma näo ja kuju järgi. See tähendab, et kuna Jumal on armastus, lõi 
ta meid selleks, et võtta vastu ja anda oma armastust. Meie sisemuses on koht, 
mis on loodud Jumala armastuse jaoks. 

 

On kolm asja, mida me füüsiliselt eluks vajame, need on õhk, vesi ja toit. Ilma 
õhuta sureme me mõne minutiga: ilma veeta päevade ja ilma toiduta kuu aega. 
See kehtib ka vaimselt. Vaimseks eluks vajame armastust, usku ja lootust. Ilma 
armastuseta võivad inimesed olla vihkavad, julmad, halastamatud ja 
emotsioonideta, mõrtsukad ja need, kes vihkavad Jumalat. Need inimesed on 
vaimselt surnud, kuid Jumala armastusega täidetud inimesed on täis rahu, rõõmu, 
halastust ja headust. 

 

Milline on täpselt see armastussuhe, mida Jumal meiega tahab? See suhe on 
armastava isa suhe oma väga väikeste lastega. See on väga õrn, kus lapsed 
kutsuvad teda isaks või heebrea keeles "Abba". See armastus on sügav ja võimas 
ning Abba Isa ei jäta ega hülga kunagi oma väikeseid lapsi! 

 

Roomlastele 8:15 Sest te ei ole saanud taas hirmu orjuse vaimu, vaid te olete 
saanud lapsendamise Vaimu, millega me hüüame: Abba, Isa. 

 

Kuidas saate olla kindel, et Jumal armastab teid? Sõnu on lihtne öelda ilma 
tegeliku tähenduseta. On olemas professionaalsed valetajad, kes suudavad teid 
sõnadega kergesti petta. Sõnadel iseenesest, ilma et neid proovile pandaks, on 
vähe kindlustunnet. Parim viis kellegi sõna testimiseks on jälgida tema tegusid. 
Tegevus on see, mis näitab tegelikku inimest. Jumala tegusid testides saame 
täielikult usaldada tema sõna. Ülim tõend on see, et Jumal saatis Jeesuse Kristuse, 
oma ainusündinud Poja, surema ristil, et maksta karistus sinu patu eest. Sellest 
suuremat tõestust ei saa olla! 

 



1Jh 4:9 Selles ilmnes Jumala armastus meie vastu, et Jumal saatis oma 
ainusündinud Poja maailma, et me tema kaudu elaksime. 

 

Et Ta andis oma ainusündinud Poja 

 

Roomlastele 5:8 Aga Jumal kiitis oma armastust meie vastu sellega, et kui me veel 
patused olime, suri Kristus meie eest.  

 

Põhjus, miks Jumal saatis Jeesuse Kristuse sõnasse, oli see, et ta suri ristil ja valas 
oma verd, et maksta karistus meie pattude eest. Jumal on püha ja tema pühadus 
ei lase meid taevasse ilma patu eest tasumata. Karistus on Jumalast eraldatus 
kohas, mida nimetatakse põrguks. Kuigi Jumal on püha, kuid oma armastuse tõttu 
Jeesuse Kristuse kaudu maksis ta meie patu eest karistuse. Meil on nüüd 
kindlustunne igavese elu kohta taevas koos Abba Isaga.  

 

Roomlastele 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala kingitus on igavene elu 
Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu.  

 

Kes temasse usub, see ei pea hukkuma, vaid tal on igavene elu. 

 

Piiblis on üks näide, mis tõesti näitab, et kes iganes kutsub Jeesust, saab igavese 
elu. Üks pime kerjus nimega Bartimaeus istus tee ääres. Tal ei olnud tööd ega 
elukohta. Tema ellujäämine sõltus kerjamisest. Ühel päeval kuulis ta suurt 
segadust ja küsis, mis toimub. Talle öeldi, et Jeesus Naatsaretist läheb mööda. Ta 
hüüdis Jeesust, kuid rahvahulk käskis tal vait olla. Ta hüüdis valjemini, kutsudes 
Jeesust Messiaks, Päästjaks. Jeesus peatus ja lasi Bartimaeuse enda juurde tuua. 
Jeesus parandas siis tema silmad ja ütles, et sinu usk on sind päästnud! Jumala 
armastus oli pimedal kerjusel ja koos tema usutunnistusega tuli igavene elu! Kui 
Jumala armastus jõudis Bartimaeuseni, siis kindlasti jõuab see ka sinuni. 



 

Luuka 18:42 Ja Jeesus ütles talle: "Võta oma nägemine vastu, sinu usk on sind 
päästnud. 

 

Igavene elu 

 

Piibel ütleb, et Jumal armastab maailma, kuid ainult see, kes usub Jeesusesse kui 
Päästjasse, pääseb taevasse. Ilmutusraamatus on üks salm, mis ütleb meile, miks 
inimesed on taevas. Nad uskusid, et Jeesus suri ja valas oma vere nende eest! 
Need inimesed on igast hõimust, keelest, kõigist rahvastest ja igast rahvusest. See 
on sellepärast, et Jumal armastab maailma. 

 

Ilm 5:9..., sest sina oled tapetud ja oled lunastanud meid Jumalale oma verega 
igast suguharust ja keelest ja rahvast ja rahvusest; 

 

Jumala armastuse ja igavese elu kindlustunde saamiseks piisab sellisest palvest:  

 

"Jumal, ma kahetsen pattu ja pöördun Jeesuse Kristuse poole. Ma usun, et 
armastusest sa saatsid Jeesuse surema ristil ja valasid tema verd, et maksta hinda 
minu patu eest. Samuti usun, et ta tõusis üles surnuist. Ma tunnistan nüüd Jeesust 
Kristust oma Issandaks ja Päästjaks. Kuna Jeesus on minu Päästja, on mul nüüd 
igavene elu ja sina oled nüüd minu Abba Isa. Tänan sind Jeesuse nimel." 

 

Isa, sina oled saatnud Jeesuse ka murtud südamega inimesi tervendama. Ma 
palun sind, tervenda kõiki lugejaid, kellel on murtud süda: süda, mis on murtud 
lähedase inimese lahkumisest, vägivallast, täis hirmu ja depressiooni, purunenud 
perekonnast, ahistamisest või traumade all kannatamisest. Palun vabasta kõik 
meeled, mis on patu tugipunktide orjuses. Isa, vabasta kõik, kes on kuradi poolt 
rõhutud ja piinatud. Ja vabasta oma suure armastusega kõik, kes mõtlevad 



enesetapule või on narkosõltlased. Kogegu igaüks Sinu suurt armastust, rõõmu ja 
rahu. 

 

Roomlastele 8:32 Kes ei säästnud oma Poega, vaid andis ta meie kõigi eest, kuidas 
ta ei annaks koos temaga meile ka kõik? 


