
Minun tarinani Jumalan uudistavasta voimasta.  

 

Olen Birgit ja tullut uskoon vuonna 1980. Uskonelämäni oli vuosia toimintaa moninaisissa 

seurakunnan toiminnoissa ja koin niissä myös Jumalan johdatusta. Toki vuosiin liittyi monenlaisia 

vaiheita – vahvaa Pyhän Hengen läsnäoloa, mutta myös tavanomaista toimintaa aina väsymyksiin 

asti. Uskon kuitenkin, että palvelin Jumalaa. Toki Jumala hoiti minua myös sisältä päin parantaen 

haavojani elämäni eri vaiheissa. Välillä mietin, onko tässä kaikki, eikö enempää ole saatavilla 

uskonelämääni – kaipasin jotain enemmän, edetä Jumalan suunnitelmissa ja Hänen voimassaan.  

 

Tämän vuosituhannen alkupuolella pastorimme toi Jumalan viestinä sanat – ”Rakasta Jeesus minua 

niin, että se tuntuu”. Ensin en ymmärtänyt, mitä noilla sanoilla tarkoitettiin. Toki Jeesus rakasti 

minua – olihan Hän kuollut puolestani – Hän oli minun Vapahtajani! Vähitellen ymmärsin, mikä oli 

noiden sanojen sanoma – Jeesus tuli minulle niin läheiseksi kuin ylkä morsiamelle ja Korkean veisun 

sanat tulivat minulle omakohtaisiksi, erityisesti sana Kork. 4; 7 -”Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole 

sinussa ainoatakaan virheä.."  Itse en ollut hyväksynyt itseäni - en ulkoisesti, en henkisesti heikon 

itsetuntoni takia, enkä hengellisesti. Kuitenkin tuo Sana kertoi muuta ja vähitellen uskoin sen omalle 

kohdalleni. Se ei kuitenkaan tullut oman erinomaisuuteni pohjalta, vaan Jumalan luomistyön, Hänen 

rakkautensa ja armonsa pohjalta. Tietoisuus auttoi minua paranemaan sisimmältäni enemmän kuin 

koskaan ennen. Uskalsin astua läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa – tuo käsitti koko Jumalan 

kolminaisuuden eli Taivaan Isän, Jeesuksen sekä Pyhän Hengen. Nyt luotin myös siihen, että Jumala 

voi puhua minulle tavalla ja toisella. Rukoukseni eivät enää olleet anomista oman suunnitelmani 

siunaamiseksi. Jumala osoitti sen, mitä tuli milloinkin rukoilla ja taistella esirukouksessa asioita 

etukäteen – joskus jopa voimakkaiden synnytystuskien kautta. Onneksi synnytystuskat päätyivät 

useimmiten myös synnytykseen eli voittoon rukouksessa.  

 

Tärkeiksi, hoitaviksi ja rohkaiseviksi minulle ovat tulleet Yhteyspaikan Jumalan kohtaamisillat kuin 

myös opetuslapseusillat – Jumala on puhunut monella eritavoin suoraan minulle minun elämääni 

mutta myös olen uskaltanut toimia välikappaleena Jumalan käytössä toisia varten. Olen kokenut 

nämä tilanteet yhteytenä Jumalaan sekä myös yhteytenä toisiin yhteyspaikkalaisiin eli Jumala on 

vahvistanut minua henkilökohtaisesti mutta myös meitä kaikkia yhdessä. Vähitellen Jumala on 

antanut rohkeutta toimia silloinkin, kun oma järki ja inhimilliset ajatukset ovat sanoneet toisin. 

Silloin, kun olen uskaltanut aivan kuin heittäytyä Hänen käsivarsilleen, olen saanut nähdä, että Hän 

toimii Sanansa kautta monella eri tavoin. 

 

Tärkeäksi rukousmäekseni on minulle tullut Malminkartanon ”jätemäki”. Sen portaita kiivetessä olen 

saanut kantaa rukoukseni ja taisteluni Jumalalle tiettäväksi ja mäen laella olen kokenut Jumalan 

puhetta muun muassa monien Raamatun henkilöiden kautta. Olen siellä käynyt läpi Aabrahamin 

Iisakin uhraamiset kuin myös Mooseksen palavan pensaan kokemukset ja sen, miten ne ovat 

koskettaneet omaa ja läheisteni elämää sekä myös seurakunnan eri tilanteita. Portaiden kaikki 426 

porrasta ovat olleet tärkeitä etappeja vuosien aikana.  

 

Toki välillä vieläkin – ehkä liiankin usein – olen pelkuri ja epäuskoinen, enkä ole astunut niitä 

askeleita, joita Jumala olisi halunnut minun astuvan. Kuitenkin Hänen Sanansa on edelleen sama 

”Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä.." ja tämä koskee minua 

kokonaisuutena. Olen itsessäni epätäydellinen, mutta Hänessä täydellinen vain Hänen armonsa ja 

rakkautensa perusteella. Identiteettini on Kristuksessa. Rohkaisen sinua lähtemään suhteeseen 

Jumalan kanssa – Hän voi vahvistaa ja muuttaa sinuakin. Sano Jeesukselle – Jeesus rakasta minua 

niin, että se tuntuu – niin tulet näkemään, mitä Hän tekee. 

 


