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Jeesus kutsuu: "Tulkaa minun luokseni, kaikki te, 

jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, 

niin minä annan teille levon." (Matt 11:28) 

jeesuksenpiiri.fi/


Jeesus elää ja vaikuttaa tänä päivänä samoin kuin 

Raamatussa kerrotaan: Jeesus Kristus on sama eilen ja 

tänään ja iankaikkisesti. (Hepr. 13:8). 

Hän rakastaa Sinua ja haluaa auttaa Sinua: Jeesus 

sanoi: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on 

voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän 

on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja 

sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut 

vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta."    

(Luuk. 4:18,19)  

Jeesus lupaa: "Minä olen tullut tuomaan elämän ja 

yltäkylläisyyden." (Joh. 10:10) 

Me kaikki tarvitsemme Jeesusta ja Hänen 

sovitustyötään ristillä…sillä kaikki ovat tehneet syntiä 

ja ovat Jumalan kirkkautta vailla…(Room. 3:23) 

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän 

antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 

uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” 

(Joh 3:16) 

Hän haluaa tulla mukaan Sinun elämääsi:                    

Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun 

ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja 

aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani.         

(Ilm. 3:20) 

Jokaisen täytyy päättää, haluaako ”avata Hänelle 

oven”. Jos päätät ottaa Jeesuksen vastaan, Jumala 

lupaa Sinulle anteeksiannon, ei tuomiota: 

Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on 

uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja 

puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1 Joh. 1:9) 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun 

sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on 

iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan 

hän on siirtynyt kuolemasta elämään. (Joh. 5:24) 

...edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen 

yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta,… jossa meillä 

on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi- 

saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. (Ef 1:3-7) 

Jeesus lupaa Pyhän Hengen ohjaamaan Sinua joka 

päivä elämässäsi ja Sinulle yliluonnollisen rauhan: 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun 

nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä 

kaikesta, mitä minä olen teille sanonut."  

"Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä 

annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma 

antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä 

pelätkö." (Joh.14:26,27) 


