
Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut antamaan elämän, 

yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10).

Ihanaa! Siunattua! Jeesus on elämän antaja vielä tänäänkin. 

Hän ei anna niin kuin maailma antaa, vaan Hän antaa sitä mitä 

Taivas antaa: sisäisen rauhan ja ilon (Joh. 14:27). Vain se mitä 

ihmisen sisällä on, on todellista elämää. Jeesus ruokkii ihmisen 

sisimmän armollaan ja läsnäolollaan. 

Ei Hän anna maailman rikkautta ja kunniaa eikä sen 

antamaa yltäkylläisyyttä, vaan Hengellistä ruokaa. Kyllä 

Jumala on luvannut pitää omistaan huolen myös tämän 

ajallisen elämän aikana.

Sanoessaan, että Hän on elämän leipä, antaa Jeesus 

meille lupauksen Jumalalta.

Jumalan lahjat

Nämä Jumalan lahjat on uskossa otettava vastaan. Joka 

uskoo - joka tulee uskossa Jeesuksen luo - hän saa kokea 

ne lupaukset ja siunaukset, jotka Jumalan sana lupaa. 

Jokainen ihminen kaipaa sisäistä rauhaa ja iloa  elämänsä 

todelliseksi perustaksi. Tähän on vain yksi vastaus: Jeesus 

Kristus Jumalan ainoa Poika.

Hän kärsi kuoleman Golgatan ristillä 

meidän puolestamme. Hän kantoi 

syntimme ja antoi meille lupauksen 

iankaikkisesta elämästä taivaassa. Hän elää 

vielä tänään. Hän toimii ja vaikuttaa niiden 

sydämissä, jotka Häneen uskovat. 

Elämän Leipä

Elämä tarvitsee ravintoa. Meille suomalaisillekin on leipä 

hyvin tärkeä ravinto. Myöskin meidän sielumme ja 

henkemme tarvitsee ravintoa.

Jeesus sanoo: ”Minä olen 

elämän leipä. Joka tulee minun 

tyköni, se ei koskaan isoa ja 

joka uskoo minuun se ei 

koskaan janoa” (John. 6:35).

Tässä Jeesus ei puhu ruumiin ravinnosta, vaan sielun ja 

hengen ravinnosta. Jeesus on vastaus ihmisen sisäisen 

tyhjyyteen, nälkään ja elämän janoon.

Maailman leipä

Mitkään tämän maailman antimet eivät voi täydellisesti 

tyydyttää meidän sisäistä nälkäämme.

Ne voivat antaa hetkellisen sisällön elämään, mutta pian 

on se ”leipä” loppunut - taas on tyhjä olo sisimmässä ja on 

etsittävä uusia kokemuksia. 

Sielujemme vihollinenkin yrittää antaa  jotain tyydykkeitä 

sisäiseen tyhjyyteen. Mutta hän on varas ja ryöväri, joka ottaa  

kalliin hinnan huveistaan.

Jumalan antama leipä

Mutta Jumalan sana lupaa ”Tulkaa, ostakaa hinnatta, 

tulkaa elävän veden ääreen juokaa ja syökää” (Jes 55: 1-3).    



Elämän leipä
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Jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi, voisit 

vaikka rukoilla näin:

Kiitos Jumala että saan ottaa armosta tämän lahjan 

vastaan. Tahdon ottaa Jeesuksen vastaan omaan 

sydämeeni. 

Anna anteeksi minun syntini ja pelasta minut. Tee minusta 

Jumalan lapsi. 

Tule minun sydämeeni Jeesus ja auta minua oppimaan 

tuntemaan Sinut.

Kiitos että teet sen Jumala ja että kuulun sinulle tästä 

eteenpäin, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus! Aamen.

Kiitos Jumalalle Hänen suuresta ARMOSTAAN.

Haluatko tietää lisää?


