Jeesus parantaa ja eheyttää - minkä tahansa tilanteen

Raamattukoulu Jeesus Parantaa ja Eheyttää on vuosien aikana muuttanut monen elämää. Anne Kerko on
yksi oppilaista, joka on saanut kokea sen voiman. - Se mitä minulla on tänään, on hedelmää siitä mitä sain
ottaa vastaan raamattukoulussa - lähes 20 vuotta sitten! hän sanoo onnellisena.
Anne, 37, on nyt iloinen, värikäs pastorin vaimo, viiden lapsen äiti ja yrittäjä, joka palaa Jeesukselle. Hänellä
on äidinsydän, mutta ei ainoastaan omia lapsiaan kohtaan, vaan kaikkia apua tarvitsevia kohtaan
maailmalla. Yhdessä miehensä kanssa hän on mukana kristillisessä lapsi- ja perhetyössä sekä Suomessa että
Intiassa. Kerkon perhe haluaa tavoittaa evankeliumilla kaikkia elämän osa-alueita. Heidän kodissaan sykkii
elämä ja ilo.
-Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle tarkoituksen ja suunnitelman tämän luodessaan. Elämä on pyhää.
Kristittyinä meidän tehtävämme on kohdata jokainen ihminen tästä näkökulmasta. Jeesuksessa on pelastus,
mutta myös parantuminen ja eheytyminen, Anne sanoo, ja hän tietää mistä puhuu.

Nuori ja särkynyt - sai kohdata rakkauden
Anne kasvoi kristityssä kodissa ja hänellä oli syvä tietoisuus Jumalan kutsusta elämälleen. Mutta
samanaikaisesti hänen kasvuaikaansa leimasi yksinäisyyden, hylkäämisen ja riittämättömyyden tunteet. En oikein löytänyt paikkaani, vaan tunsin itseni erilaiseksi ja vääränlaiseksi kaikkialla. Ulkopuolisuus johti
myös voimakkaaseen kuoleman toiveeseen. Minulla oli väärä kuva sekä itsestäni että Jumalasta.
16-vuotiaana Anne sairastui yhtäkkiä sydänsairauteen, joka johti hänet lähelle kuolemaa. Hän sai kokea
täydellisen parantumisihmeen lukemalla itse Jesajan 53. luvun. Kokemus Jumalan yliluonnollisesta
tilanteeseen puuttumisesta teki Annen yhä nälkäisemmäksi Jeesuksen puoleen. Hän kävi eri seurakunnissa
ja kokouksissa löytääkseen tiensä. Hän oli tuolloin lukiolainen ja menossa yliopistoon opiskelemaan
teologiaa. Mutta eräänä päivänä hän meni Helsinkiin kokoukseen, jossa oli Linda Bergling. - Tila oli täynnä
ihmisiä. Istuin lattialla ja itkin. En ymmärtänyt mitään, mutta tunsin Jumalan rakkauden voimakkaasti. En
ollut koskaan kuullut Arkenista tai sielun parantumisesta. Mutta tiesin heti, että menisin sinne. Jo
seuraavana päivänä aloin suunnitella muuttoa Ruotsiin.
18-vuotiaana Anne jätti kaiken Suomessa ja aloitti ensimmäisen vuosikurssin raamattukoulussa.
- Se oli kuin olisin tullut kotiin. Vihdoinkin olin löytänyt paikkani! Ilmapiiri oli lämmin, avoin, tunsin itseni
tervetulleeksi ja tiesin, että tämä muuttaisi elämäni, hän sanoo.

Kamppaili anoreksian kanssa
Mutta samanaikaisesti menneisyys ei päästänyt otettaan Annesta. Hän kamppaili anoreksian kanssa ja
palasi lopulta takaisin Suomeen toisen vuosikurssin lopussa.
- Olin ottanut vastaan parantumisen sielulleni, mutta joskus menee pidemmän aikaa ennen kuin se tulee
näkyväksi, hän selittää.
Annen elämässä seurasi monta pimeää ja raskasta vuotta. Hän oli myös mennyt naimisiin, mutta
avioliitossa tuli monia vaikeuksia ja se päättyi eroon viiden vuoden jälkeen. Mutta Jumala oli ajatellut
kääntää kaiken pahan hyväksi.
- Tavallinen koulutus vanhenee vuosien myötä. Mutta raamattukouluopetus tulee vain yhä elävämmäksi,
vahvemmaksi ja tuoreemmaksi ajan myötä. Se on merkillistä! Kaikkien vaikeiden aikojen keskellä Jumalan
Sana on tehnyt työtään minussa. Yhtäkään päivää ei ole kulunut niin, etten olisi muistanut elää siitä, mitä
opin raamattukoulussa. Voitelu ei ole rajoitettua. Hitaasti mutta varmasti elämäni alkoi tottua siihen, mikä
on Jumalan tahto. Jeesus paransi sekä kehoni että sieluni. Hänellä oli paljon korkeammat ajatukset siitä,
kuinka voisin auttaa toisia sillä, mitä itse olin käynyt läpi. Ei ollut mikään sattuma, että olin tullut takaisin
Suomeen. Monien tarvitsee saada kuulla sanoma parantumisesta.

Avioliitto voi eheytyä
Vuonna 2006 Anne sai mahdollisuuden käydä kolmannen vuosikurssin raamattukoulussa. Hän teki töitä
Arkenin Helsingin toimipisteessä.

- Se oli ihanaa! Vihdoinkin sain tehdä sitä, mitä eniten rakastan: parantumistyötä. Parantumispäivät ovat
parasta, mitä maailmassa tiedän, se on lähes kuin maistaisi taivasta. Sydämeni sykkii seurakunnan
rakentamiselle. Kun tein töitä toisia varten, Herra rakensi omaa eläämäni.
Samanaikaisesti Jumala teki työtään sekä Annen että hänen entisen miehensä elämässä. Vähitellen he
alkoivat jälleen pitää yhteyttä. He saivat työstämiskeskusteluja ja neuvonantoa pastori Gunnar Berglingiltä.
Mahdottomasta tuli mahdollista ja Herra eheytti heidän suhteensa ja avioliittonsa.
- Herra ei ollut luopunut suunnitelmastaan meitä varten. Keväällä 2008 menimme uudestaan naimisiin
pastori Gunnarin siunaamana. Sen jälkeen meillä on ollut aivan toisenlainen perusta avioliitolle ja todella
siunattu perhe-elämä viiden ihanan lapsen kanssa.

Ylistä kaikissa tilanteissa
Kun Annelta kysytään, mikä on tärkeintä, mitä hän on raamattukoulussa oppinut, vastaus tulee
välittömästi:
- Ylistää Jumalaa. Kun elämässä tapahtuu raskaita asioita, älä kysy miksi, vaan pidä sydämesi puhtaana,
nosta katseesi ja ylistä Herraa.
Anne antaa tästä koskettavan esimerkin:
- Vuoden 2016 alussa menetimme viidennen lapsemme myöhäisen keskenmenon kautta. Oman lapsen
hautaaminen on hyvin raskasta. Mutta keskellä tätä kaikkea kuulin, kuinka ylistys nousi hengestäni. Tunsin
suurta turvallisuutta ja kiitollisuutta. Vaikka itkin, olin onnellinen siitä, että lapsi on nyt Jeesuksen luona.
Ylistyksen kautta Herra lohdutti ja paransi minua. Elämä on arvokasta riippumatta sen pituudesta. En kysy
miksi, vaan ylistän Jeesusta! Se avaa Herralle tien kaikissa tilanteissa.
Ja vuoden 2016 viimeisenä päivänä syntyi pieni poika kuin joululahjana Kerkon perheelle. Hän sai, aivan
kuten kaikki heidän lapsensa, tulla maailmaan ylistyslaulun täyttäessä huoneen.
- Tuntuu kuin taivas olisi täällä, kätilö sanoi. Jumala muistutti minua Psalmista 65:12:
"Sinä kaunistat vuoden hyvyydelläsi", Anne sanoo. Jumalalla on aina viimeinen sana, Hänen tahtonsa on
hyvä!
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