
patud ja tõotas Igavese Elu Taevas.
Jeesus elab ka täna ja praegu. Ta tegutseb, avaldab

mõju nende südameile, kes Temasse usuvad ja Teda
järgivad.
Kallis sõber, ava oma süda Jeesusele.

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!

Soovid rohkem teada saada?
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Levitaja:

Elu Leib



Eluks on vaja toitu. Leib on väga oluline toitaine
paljudes kultuurides. Kameie hing ja vaim vajavad toitu.

Jeesus ütleb: „Mina olen eluleib.
Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi
iialgi, ja kes minusse usub, see ei
janune enam iialgi.“ (Jh 6:35)

Jeesus ei räägi siin keha toitumisest,
vaid hinge ja vaimu toidust. Jeesus vastab inimese elu
seesmisele tühjusele, näljale ja janule.

Maailma leib

Mitte ükski rikkus, mida see maailm pakub, ei suuda
meie sisemist nälga lõplikult rahuldada. Need võivad
pakkuda ellu hetkelist heaolu, kuid varsti on selline
„leib“ otsa saanud ja südames jälle tühjus. Siis tuleb taas
otsida uusi kogemusi, rikkusi ja edu – asju, mis ei paku
inimese hingele mingit toitu.

Hingede vaenlane püüab meile pidevalt sisemise
tühjuse täitmiseks midagi pakkuda, aga ta on varas ja
röövel, kes nõuab sellise ajaviite eest lõpuks kõrget
hinda.

Jumala poolt antud leib

Jumala sõna tõotab: „Kõik janused, tulge vee juurde! Ka
see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu! Tulge, ostke
ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima!“ (Js 55:1)

Ja Jeesus ütleb: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja
oleks seda ülirohkesti.“ (Jh 10:10b)

Kui imeline, milline õnnistus! Jeesus on Elu Andja ka
tänapäeval. Tema ei anna nii, nagu maailm annab, vaid
Ta annab seda, mis on Taevast: sisemise rahu ja rõõmu.
Tõeline elu peitub inimese sisemuses. Jeesus toidab
inimest seespidiselt oma armu ja kohaloluga.

Tema ei anna meile selle maailma rikkusi,
küllust ega sära, vaid toitu vaimule. Jumal
on lubanud ise hoolitseda meie eest
maailma ajastu otsani.

Kui Jeesus ütleb: „Kes minu juurde
tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune
enam iialgi“, annab Ta meile lubaduse Jumalalt.

Jumala kingitus Sinule

Need Jumala kingitused on usus vastu võetavad. Kes
usub ja võtab Jeesuse vastu oma südamesse, saab
kogeda neid lubadusi ja õnnistusi, mida Jumala Sõna
meile tõotab.

Igaüks igatseb sisemise rahu ja
rõõmu järele, mis püsiks kindlalt.
Sellele igatsusele suudab vastata
Üksainus: Jeesus Kristus, Jumala ainus
Poeg.

Tema kannatas ristisurma Kolgatal
meie pärast. Tema lunastas meie

Jeesus on
Elu

Allikas!

Elu Leib


