
Olet
kallisarvoinen 
koska Jeesus 
rakastaa Sinua!

Hän lupaa, että Hän ei ikinä lakkaa 
rakastamasta sinua ja että Hän ei 
koskaan jätä eikä hylkää sinua 
(Hebr.13:5).

Kehitä suhdettasi Häneen 
lukemalla Raamattua, rukoilemalla 
ja käymällä jossakin seurakunnassa 
jossa uskotaan, että Raamattu on 
totta.
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Olet kallisarvoinen, koska Jeesus 
rakastaa Sinua!

Tulkaa minun tyköni, kaikki 
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä 
annan teille levon. (Matt.11:28)

…ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä 
en heitä ulos. (Joh.6:37)

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja 
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani.”
(Joh.14:6)

Jumala välittää Sinusta ja siitä mitä 
Sinulle kuuluu. Ei Jeesus tullut tuomaan 
meille jotakin uskontoa tai vaatimuksia 
tai lisää taakkoja – Hän tuli tuomaan 
uskon ja ilon ja Elämän Hänen 
yhteydessään: Elämän, josta voi ja saa

nauttia, sisäisen rauhan, vapautuksen 
syyllisyydestä, tarkoituksen elämään. 
Hän tahtoo antaa Sinulle iankaikkisen 
elämän lahjan, joka kantaa jopa 
kuolemankin yli!
Tahdotko ottaa tämän lahjan vastaan?

Voit rukoilla vaikka näin:

Herra Jeesus, kiitos että kuolit 
puolestani ristillä. Anna minulle elävä 
usko. Anna syntini anteeksi ja pelasta 
minut. Haluan kerran päästä Taivaaseen 
– en omilla ansioillani vaan sen tähden, 
mitä Sinä olet tehnyt puolestani. Tule 
elämääni ja anna minulle rauha, ilo ja 
Elämä!
Aamen.
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