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Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala

Riina Peltomäki
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TEKSTI  

RI INA PELTOMÄKI

Kankaanpäässä syntynyt, sittemmin Vantaalla, Kivistössä ja Myyrmäessä kasvanut Tarja Pakkala on
muuttanut Siikaisiin jo muutama vuosikymmen sitten. Lapsuudenkoti oli tavallinen luterilainen
perhe, jonka käsitys hengellisistä asioista koostui joulukirkoista, ristiäisistä ja muista perinteisistä
kristillisistä juhlista. 
- Mummu opetti iltarukoukset, ja kesällä sunnuntaisin oli pyhäkoulu. Rippikoulua käydessä alkoi
hengelliset asiat kiinnostaa, mutta en saanut silloin keneltäkään ohjausta niiden suhteen, Tarja
muistelee. 
 
Hän opiskeli lähihoitajan ja liiketalouden perustutkinnot ja on ehtinyt jo tovin käydä myös niin
sanottua elämänkoulua. Vuonna 1976 Kankaanpään torilla Tarja törmäsi tulevaan puolisoonsa
Artoon. Häitä vietettiin 1978. Pariskunnalla on kaksi lasta, Sami ja Jenni. Perhepiiriin kuuluvat myös
“ihanat elämän jälkiruoat”, kuten Tarja kuvailee lämpimällä huumorillaan kolmea lastenlastaan.
- Arton kanssa takana on jo yli 40 vuotta yhdessä ja edelleen tahdotaan, Tarja kertoo.
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- Työtaipaleellani   sain  uskovaisen   työkaverin,  Airin,  joka  pitkämielisesti   jaksoi 
mulle puhua taivasasioista. Ja tietty appivanhemmat olivat suureksi siunaukseksi. He
eivät puhuneet minulle hengellisistä asioista sanoilla vaan teoilla. Heidän rukouksensa
kantoivat ja ovat kantaneet tähän asti, hän pohtii. 
 
Tarja kertoo tehneensä uskonratkaisun täysin järkiratkaisuna eikä siihen liittynyt mitään
ihmeellisiä tunteita. Hän oli oppinut tuntemaan Raamattua ja ymmärsi, että hän ei
omien tekojensa kautta ole taivaskelpoinen, vaan tarvitsee siihen Jeesuksen
sovitustyötä.  
 
- Uskoontuloni alkumetreillä olin mahdottoman tahditon. Olin enemmän innokas kuin
älykäs. Mutta onneksi vuosi vuodelta on tullut kasvua, ja kasvuahan se edelleenkin on.
Suhde Jumalaan syvenee, kun ikää tulee, hän tietää. 
 
- Välillä etäännyin uskonasioista, mutta viimeisten vuosien ja kuukausien aikana olen
saanut uskostani kiinni uudestaan. Siitä olen äärimmäisen kiitollinen Jumalalle. Voin
sanoa, että hyvin pyyhkii kaikesta huolimatta. Sain palata omaan kotiseurakuntaani ja
pääsin palvelemaan vanhaan tehtävääni, köökkiin ja siivoamaan! tarmokas nainen
toteaa ilahtuneena. 

Rutiinitarkastus pysäytti

 
- Toukokuulla 2019 kävin mammo-
grafiasssa, jossa nähtiin muutos.
Kesäkuussa varmistui, että kyseessä oli
pahalaatuinen kasvain, joka oli levinnyt
kainaloon kahteen vartijaimu-
solmukkeeseen. Se oli todellinen pommi!
Ajattelin ekaksi, että kylläpä sain 60-
vuotislahjan ja taisin sanoa Jumalallekin,
että nonni, mites nyt sitte jatketaan? Mutta
onneksi Jumala on luonut meidät niin
hienosti, ettei asian vakavuus päässyt
vaikuttamaan masentavasti, vaan mielen
oma puolustusmekanismi lyö tuollaisessa
vaiheessa päälle, Tarja kuvailee lähes vuosi
sitten kohtaamansa sairauden aiheuttamia
ajatuksia.
 
- Ennen sairastumistani terveys oli kuin
itsestäänselvyys. Olin aina ollut terve. Toki
joka päivä pyysin terveyttä ja varjelusta,
mutta terveenä ihminen ei huomaa sen
tärkeyttä. Kaikki sanovat, että terveys on
numero yksi, mutta väitän, että kun omalla
kohdalla kohtaa vakavan sairastumisen,
terveyden merkitys muuttuu todeksi ja se
muuttaa ajattelua, kiteyttää Tarja.

Tarja joutui kohtaamaan elämän karun
todellisuuden sairastuessaan rintasyöpään.

Elämä ei olekaan ikuista.
7



- En ole missään vaiheessa pelännyt kuolemaa, koska
tiedän, että olen matkalla Jumalan luo. Olen menossa
kohti parempaa. Toki suhtaudun kunnioituksella
kuolemaan, mutta meidän päivämme ovat Jumalan
käsissä, kuvailee Tarja syvää luottamustaan Jumalan
rakkauteen ja huolenpitoon. 
 
- Sairastumisen aikana olin luonnollisesti huolissani
siitä, miten selviäisin hoidoista ja onko tämä syöpä
parannettavissa. Mietin, miten perhe kestää tämän, ja
toki oma jaksaminen huolestutti. Mutta sain toivoa
kaiken keskellä rukouksesta ja luottamuksestani
Jumalaan. Uskon, että kaikki, mitä tapahtuu ovat
minulle sallittuja, enkä voi omalla murehtimisellani
asioita muuksi muuttaa, Tarja uskoo. 

Sairastuminen ja sen aiheuttamat hoidot ovat varjostaneet Pakkaloiden elämää viimeisten
kuukausien aikana. Aluksi Tarjalle tehtiin paljon tutkimuksia, kokeita ja näytteitä. Hän kävi läpi
kaksi leikkausta, sytostaatti- ja sädehoidot. Niiden myötä hän joutui kokemaan vaikeita vaiheita,
kuten hiusten lähdön ja kynsien irtoamisen. Lisäksi oli tietenkin pahoinvointia, kovia särkyjä,
käsittämätön väsymys ja karanteeni infektiovaaran vuoksi. Varsinainen toipuminen on vasta
alkanut ja ottaa aikaa. Tarja olettaa raskaimman vaiheen olevan edessä, kun pitää käsitellä asia
myös henkisesti.
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Sairaus lähensi Jumalan kanssa
Hän kertoo myös, miten monet sadat esirukoukset ovat kantaneet
vaikeuksien aikana. Tukena ovat olleet ystävät sekä perhe, joka
huolehti  hänestä  kokonaisvaltaisesti.  Pojanpojat,  Sisu  ja  Sampo 

toivat hänelle muuta ajateltavaa päiviin. Tytär, Jenni, jaksoi olla äitinsä mukana jokaisessa
tutkimuksessa ja näytteenotossa ja huolehti kaikki sairaalajkäynteihin liittyvät asiat. Tarja kertoo,
miten koko Pomarkun helluntaiseurakunta on ollut hienosti hänen rinnallaan rukoillen ja
muistanut häntä eri tavoin, eikä häntä ole pelätty, vaan on uskallettu tulla lähelle. Rinnalla
kulkemisesta hän haluaakin lämpimästi kiittää kaikkia ystäviään ja kotiseurakuntaansa.
 
- Olen sairauden myötä lähentynyt Jumalan kanssa. Minulla on ollut aikaa lukea Raamatun sanaa,
rukoilla ja käydä hyviä keskusteluja hengellisistä asioista. Uskon, että kaikella on tarkoituksensa.
Alusta asti olen ajatellut, että jos joskus voisin olla rinnallakulkijana jollekin, niin tämäkin kokemus
oli tarpeen, kuvailee raskaiden vaiheiden läpi kulkenut vahva nainen.

 
- Asenteeni terveyteen on muuttunut. Tiedän, että ei tarvita kuin pieni hetki ja terveytensä voi
menettää! Osaan olla eri tavalla kiitollinen joka päivästä. Turha touhuaminen ja sählääminen on
jäänyt pois. Tärkeintä on osata huolehtia itsestään ja jaksamisestaan, hän tietää.

 
- Ilman Jumalaa olisin varmasti katkeroitunut ja kysellyt sitä “Miksi?”-kysymystä. En uskaltaisi elää
hetkeäkään ilman Jumalaa ja uskoani häneen. Raamatussa sanotaan, että Jeesus kantoi kaikki
sairautemme ristille. Mielestäni se tarkoittaa kokonaisvaltaista armoa ja pelastusta meille kaikille,
jotka tahdomme vastaanottaa Jumalan rakkauden ja uskoa ristin työhön. Ristillä kannettiin
meidän jokaisen sairaudet mutta myös synnit. Ihminen ei voi ymmärtää täydellisesti tämän työn
suuruutta, Tarja kuvailee kunnioittaen Jeesuksen pelastustyötä. 
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KARANTEENIOLOISSAKIN

TURVA ON JUMALASSA

TEKSTI MARJA PELTOMÄKI
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TEKSTI PAULIINA KÄHTÄVÄ

"Olen joutunut pyytämään
anteeksi jo liian monta kertaa
ja minusta on tuntunut siltä,
ettei Jumala enää voi minulle
anteeksi antaa."



”Sinä 
olet minun 

rakas 
lapseni.”
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Se ,  joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikk iva lt iaan
var jossa ,  sanoo näin :  »S inä ,  Herra ,  o let l i nnan i  ja turvapaikkan i .

Jumalan i ,  s inuun minä turvaan .» 
 

Herra pe lastaa s inut l i nnustajan ansasta ja pahan sanan
va l lasta .  Hän lev ittää s i ipensä y l les i ,  ja s inä o let turvassa

ni iden a l la .  Hänen uskol l isuutensa on s inu l le  muuri  ja k i lp i .  Et
pe lkää yön kauhuja etkä päivä l lä lentävää nuolta ,  et ruttoa ,

joka l i ikkuu p imeässä ,  et taut ia ,  joka r iehuu keskel lä päivää .  
 

Va ikka v iere ltäsi  kaatuis i  tuhat miestä ja ympäri l täsi
kymmenentuhatta ,  s inä säästyt .  Saat omin s i lmin nähdä ,  miten
kosto kohtaa jumalattomia .  S inun turvanasi  on Herra ,  s inun
kot is i  on Korke imman suojassa .  Onnettomuus e i  s inuun iske ,

mikään v itsaus e i  uhkaa s inun majaasi .  
 

Hän antaa enke le i l leen käskyn var je l la s inua ,  missä ik inä kul jet ,
ja he kantavat s inua käsi l lään ,  ettet loukkaa ja lkaasi  k iveen .

S inä pol jet ja lkoih is i  le i jonan ja kyyn ,  ta l laat maahan ja lopeuran
ja lohikäärmeen .  

 
Herra sanoo :  »Minä pe lastan hänet ,  koska hän turvaa minuun .
Hän tunnustaa minun n imeäni ,  s iks i  suoje len häntä .  Kun hän

huutaa minua ,  minä vastaan .  Minä o len hänen tukenaan
ahdingossa ,  pe lastan hänet ja nostan taas kunn iaan .  Minä annan

häne l le  ky l lä lt i  e l i npäiv iä ,  hän saa nähdä ,  että minä autan
häntä .»

Psalmi 91.

Pauliinan lempikohta Raamatusta



TEKSTI LAURA PELTOMÄKI

Horjumaton

"Korona on kohdattava,
mutta kuinka näin
odottamaton ja
arvaamaton
vihollinen kohdataan?
Tähän on olemassa
vaihtoehto."
Laura Peltomäki
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Moottoripyörä-
onnettomuudesta
selviytyminen oli
Jumalan ihme
TEKSTI TAPIO KOIVISTO



Jumala kehotti kolme kertaa

"Ajoin melko kovaa
vauhtia mutkaan.

Mutkassa oli irtosoraa, ja
pyörä lähti luistamaan."

OSKARI RAJAKANGAS
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TEKSTI RIINA PELTOMÄKI



Vuosi 1999 pysäytti

 
- Olin jo aiemmin kärsinyt masennuksesta, mutta
vuonna 1999 jäin sairauslomalle sen vuoksi. Olin kova
lukemaan kaikkia kirjoja, mutta silloin vaihdoin
lukemisen jostain syystä Raamattuun. Tuota
vihkiraamattua ei pahemmin ollut availtu kuluneiden
22 vuoden aikana. Siinä sitten sairaslomalla ollessani
luin sen kuitenkin läpi ja muutenkin selailin, Tapio
kertoo.
 
Hän etsi tuona aikana Jumalaa. Kuten jokaiselle
ihmiselle, myös Tapion elämään Jumala oli asettanut
ajanjakson, jolloin Jumala erityisesti häntä kutsui
yhteyteensä. Tapiolla kului aikaa kolmisen vuotta, kun
hän etsi masennuksen keskellä tarkoitusta elämäänsä.
Lopulta jotain tapahtui, kun hän sai
syntymäpäivälahjaksi kortin, jossa oli raamatunlause
Ps. 34:13-15.

Jos odotat elämältä hyvää
ja toivot pitkää ikää,

niin varo kieltäsi,
älä päästä huulillesi petoksen sanaa. 

Karta pahaa ja tee hyvää,
pyri sopuun, rakenna rauhaa!

P S A L M I  
3 4 : 1 3 - 1 5

Vielä 10 vuotta uskonratkaisun jälkeen hän eli ennemminkin uskonnollista elämää kuin elävää
uskoa. Tapio pääsi uudelleen yhteyteen Jeesuksen kanssa vuonna 2012, kun hän alkoi viettää
vaimonsa kanssa talvet Espanjassa ja liittyi siellä Turistikirkon jäseneksi. Hän pääsi auttamaan
erilaisissa töissä seurakunnassa ja seurakuntalaisten parissa.
 
- Varsinainen hengellinen läpimurto tapahtui elokuussa 2019, kun olimme kylässä ja ennen
kotiinlähtöä rukoiltiin ystävien kanssa. Sain tuossa hetkessä täyttyä Pyhällä Hengellä ja jos
joku, niin se oli valtavaa. Sain kielilläpuhumisen lahjan ja tunsin, että minusta alkoi
raamatullisin termein sanottuna juosta elävän veden virrat, Tapio kuvailee hengellisen
elämänsä kasvun hetkiä. Hän tietää, että kaikkien vaikeuksienkin keskellä Jumala kuulee,
auttaa ja antaa voimaa.

- Minulla ei ole mitään erityisiä uskovien perhesiteitä, paitsi mummu ja kummitäti olivat
helluntailaisia. Koti oli “perusluterilainen”. Kirkossa käytiin joskus ja jouluna, ja me lapset emme
juuri silloinkaan. Kouluaikana muistan, miten uskonto oli täyttä pakkopullaa, varsinkin kun piti
aina osata kaikki kertomukset ulkoa. Kävin rippikoulun ja pääsin ripille. Sain niin sanotun
naimaluvan, kirkkohäät ja lapsetkin kastettiin. Lapset saivat kristillistä opetusta seurakunnan
kerhossa ja partiossa ja kävivät rippikoulun, mutta muuten ei perheessämme harrastettu
mitään uskonnollisia juttuja, Tapio Koivisto muistelee omaa lapsuuttaan ja omien lastensa
vähäistä hengellistä kasvatusta.

- Tuo oli elämässäni toinen käännekohta, jolloin aloin oikein
tosissani etsimään Jumalaa. Kävin Keski-Porin kirkon
rukousilloissa ja Parkanossa Helga Mäkirannan kokouksissa
sekä eri tilaisuuksissa ja sunnuntaisin kirkossa. Noin vuosi
meni ja tein uskonratkaisun 2003 keväällä. Loppusyksystä
kävin uskovien kasteella Porin Vapaakirkossa. Masennuskin
parani melko pian uskoontuloni jälkeen, Tapio kertoo
elämänsä suurista vaiheista.

17
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EELA-VAUVA MUUTTI

NUORENPARIN ELÄMÄN

TEKSTI RIINA PELTOMÄKI



-Olimme Pomarkun lukiossa samalla luokalla,
ja oikeastaan silloin tutustuimme toisiimme.
Toisella vuosikurssilla ollessamme
tutustuminen johti seurusteluun. Kihloihin
menimme Heinäkuussa 2015 ja naimisiin
Helmikuussa 2016, Emilia ja Oskari kertovat. 
 
Emilia sanoo ihastuneensa Oskarin
ulospäinsuuntautuneisuuteen, rehellisyyteen,
ystävällisyyteen sekä huumorintajuun. Oskari
taas tunnustaa ihastuneensa Emilian
lempeään ja onnelliseen katseeseen sekä
hänen valloittavaan nauruunsa.
 
- Avioliitto on meille tärkeä asia, sillä se on
Jumalan edessä tehty lupaus rakastaa toista
myötä- ja vastoinkäymisissä. Avioliiton myötä
olemme sitoutuneet toisiimme lopun iäksi.
Lupaus olla yhdessä aina luo turvaa
parisuhteeseen. 
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Haastatteluhetkellä vain reilun viikon ikäinen,
pieni Eela-tyttö on laittanut elämän kerralla
uusiksi. Emilian ja Oskarin arki on nyt uuden
opettelua ja pienen vauvan tahdissa
elämistä. 
- Tuntuu aivan käsittämättömältä, miten
Jumala on pienen Eelankin luonut ja tuonut
keskuuteemme. Tunnen syvää kiitollisuutta,
ja koen, että elämääni on suunnattomasti
siunattu. Uskon, että monen esirukoukset
ovat kantaneet raskausajasta tähän asti ja
kantavat edelleen tulevaisuudessa, Emilia
pohtii.
 

Nuoren avioparin elämä muuttui
kertaheitolla, kun heistä tuli äiti ja isä.
Pomarkkulaissyntyinen Emilia Lahti (os.
Uusitalo) ja Yhdysvaltojen kautta
Noormarkkuun varttumaan päätynyt Oskari
Lahti ovat saaneet maaliskuun lopulla syliinsä
todellisen ihmeen. Nykyisin pariskunta asuu
Porissa, ja he opettelevat suloisen
tyttövauvan kanssa perhearkea.

- Tunnen hyvin pitkälti samoin kuin vaimoni. Olen
onnellinen saatuani tämän pienen ihmeen
elämääni, ja olen hänestä ja hänen terveydestään
suunnattoman kiitollinen. Samalla koen tietynlaista
ylpeyttä siitä, kuinka olen vaimoni kanssa saanut
olla synnyttämässä uutta elämää ja saan olla
mukana kasvattamassa tätä Jumalan luomaa
ainutlaatuista ihmettä, Oskari kuvailee syvä
kiitollisuuden ääni sanoissaan.
 
Luottamus Jumalaan on kuulunut Emilian elämään
jo aivan lapsesta asti, ja samaan turvalliseen
ilmapiiriin hän haluaa olla kasvattamassa omaa
lastaankin.
- Synnyin uskovaan kotiin. Kävimme paikallisessa
helluntaiseurakunnassa. Sain oppia Jeesuksesta
seurakunnan pyhäkoulussa, lastenleireillä, sekä
vanhempien kautta arkielämässä. Olin vasta 6-
vuotias, kun kotona halusin omasta tahdostani
tehdä uskonratkaisuni. Niinpä äiti ja isä rukoilivat
kanssani. Sain pyytää synnit anteeksi ja sain ottaa
vastaan uskon Jeesukseen. Tuo pienenä tyttönä
tekemäni ratkaisu on ollut kestävä, Emilia kertoo
omaa hengellistä taustaansa.

"Olemme luvanneet
Jumalan edessä rakastaa

toisiamme myötä- ja
vastoinkäymisissä."
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Oskari sen sijaan on kuulunut luterilaiseen perheeseen. Hänelle henkilökohtainen usko ei ole
ollut lapsesta asti yhtä selvä asia kuin vaimolleen, mutta asian ymmärrettyään hänkin on
saanut turvata koko elämänsä Jumalaan.
 
- Hengellisyys kuului lapsuuteeni, mutta ei kylläkään yhtä voimakkaasti kuin vaimoni
lapsuuteen ja nuoruuteen. Lapsena asuessani Yhdysvalloissa oli siellä hengelliset asiat hyvin
voimakkaasti esillä. Suomessa kävin rippikoulun ja elin tavallista luterilaisen nuoren elämää.
Lukioikäisenä, kun tapasin Emilian, sai tämä minut miettimään tosissani uskonasioita. Lopulta
sitten eräänä kertana rukoilin Emilian kanssa, että haluan syntini anteeksi ja haluan olla
uskossa Jeesukseen.
 

Vaikeuksien keskellä nuori perhe turvaa Jumalaan

 
Vaikka maailma myllertää tällä hetkellä kovasti ja tulevaisuus vaikuttaa näin yhtäkkiä kovinkin
epävarmalta, Lahden perhe turvaa elämänsä Jumalaan, Jeesuksen ristillä tekemän sovitustyön
kautta. 
- Niin kauan, kun olemme uskossa häneen, ei meillä ole maan päällä mitään pelättävää. Jumala
varmasti kutsuu monia näinä aikoina puoleensa. Uskomme, että Jumala on antanut tämän
ajan myös meille uskoville, jotta meillä olisi konkreettisesti enemmän aikaa olla hänen
yhteydessään ja sitä kautta rakentua uskossamme, nuoripari pohtii.

"Tuntuu aivan käsittämättömältä,
miten Jumala on pienen Eelankin

luonut ja tuonut keskuuteemme."
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Huominen ei  ehkä olekaan sel la inen,  kuin e i len a jatte l imme.  Meistä

r i ippumatta  olosuhteet  muuttuvat.  Miten me sopeudumme t i lanteeseen? 

 

Tämä r i ippuu s i i tä ,  mihin  uskomme.  Jos  uskomme kohde ol i  tulevaisuus,

jonka pit i  aueta  huomenna vie lä  parempana kuin tänään,  petyimme jo.  Jos

uskomme kohde ol i  oma i tsemme,  joutuu sekin kohtaamaan voitta jansa,

kun as iat  muuttuvat  meistä  r i ippumatta.  Jos  uskomme kohde ol i  vankka

talous,  on senkin yl lä  synkkiä  pi lv iä ,  jopa suunnatonta pelkoa.  Jos

uskomme kohde ol i  vakaa työ,  e i  s i i täkään kukaan t iedä enää

mitään.    Miten voimme selviytyä epävarmoissa  olosuhteissa?  

 

Hyvissä  olosuhteissa  se lviytyy tuuri l la ,  mutta  myrskyssä  hukkuu

taitavakin.   Vastaus  on,  että  meidän pitää  val i ta  uskomme kohde tarkoin.

Voimme selviytyä uskomal la  johonkin,  mikä e i  muutu olosuhteiden

mukana.  Lyömäl lä  luottamuksemme ki inni  järkäleeseen,  joka e i  huoju  e ikä

horju,  vaikka myrsky lö is i  kaiken muun lakoon.    

Täl la inen uskon kohde on 

Luoja  Jumala  -  Kr istus-kal l io .  

Hän ei  o le  maai lman olosuhteiden

armoi l la ,  s i l lä  Hän on luonut  

kaiken ulkopuolelta .  Hän on ol lut

olemassa jo  ennen kuin universumia 

ol ikaan.  Hän on totuus  ja  s i ten sama aina,  

s i l lä  totuus  on muuttumaton.  Hän ei  sa irastu,  e i  jätä  työtä  tekemättä  e ikä

ole  varaton.  

 

Jumala  e i  o le  miel ikuvituksesi  tuotetta  etkä voi  ' luoda'  omaa jumalaasi .

Si l lo in  uskois i t  taas  i tseesi  ja  kun olosuhteet  käyvät  y l ivoimais iks i ,  kaatuis i

' jumalasi '  muiden mukana.  

 

Jumala  on antanut  i lmoituksen i tsestään ja  käyttänyt  tähän tuhansia  vuosia

aikaa,  i lmoittanut  tulevia  tapahtumia satoja  ta i  tuhansia  vuosia  ennen

ni iden tapahtumista,  jotta  vois i t  ymmärtää Hänen olevan todel l inen

Kaikkivalt ias  Jumala  e ikä  mikään hengel l inen korvaan kuiskuttel i ja .  

TEKSTI SAMI LAHTI

MITEN SELVIYTYÄ EPÄVARMOISSA

OLOSUHTEISSA?
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Tarvitsemme parannusta

Raamattu antaa täsmällisen ja

totuudellisen ilmoituksen

"JUMALAN POIKA ITSEUHRASI ITSENSÄSOVITTAAKSEENJOKAISEN HÄNEENUSKOVAN VÄLITJUMALAN KANSSA."



Tunnusta Jumalalle rikkomuksesi
Jokainen ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Syntimme

ovat esteenä meidän ja Jumalan välillä. Tunnustamalla syntimme

tie on jälleen avoin. Kerro Jumalalle omin sanoin tai lainaa näitä

sanoja: 

Taivaallinen Isä. Anteeksi, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

Uskon, että Jeesus kuoli minun puolestani ja sovitti minun syntini.

Haluan antaa koko elämäni Jeesukselle ja kulkea Jumala sinun

tahtosi mukaan. Jeesus, sinä olet Herrani ja Jumalani. Aamen.

Tunnusta, että tarvitset Jeesusta

Saat syntisi anteeksi uskomalla Jeesukseen

Opettele lukemaan Raamattua ja tutustu muihin uskoviin

Kukaan meistä ei ole niin hyvä ihminen, että pääsisi Jumalan luo

omilla teoillaan. Taivaaseen on vain yksi tie: JEESUS KRISTUS.

Jeesus kuoli ristillä ja sovitti sinunkin syntisi. Jeesus nousi

kuolleista, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä.

Usko ei ole kiinni tunteista, vaan se on ennen kaikkea järkipäätös.

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot

sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä

pelastut."  (Room. 10:9.)

Jotta uskonelämäsi pääsee syventymään, ole yhteydessä muiden

uskovien kanssa ja ennen kaikkea rukoile ja lue Raamattua, sillä

se on tapa pitää yhteyttä Jumalan kanssa.
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