Sitten minua ei pidätä mikään
Olen Arja Savolainen, Korialta. Tulin uskoon 24 vuotta
sitten, 16.9.1985 illalla, yksin ollessani. Uskoontuloni
tapahtui äkkiä, ikään kuin "kertaheitolla". Siltä se tuntui,
mutta todellisuudessa sitä hetkeä edelsi Jumalan tekemä kypsyttelyaika, vaikken sitä tajunnutkaan.
Tyttäreni oli juuri juhannuksena -85 ev.lut. rippileirillä tullut
uskoon. Kun hän kertoi siitä minulle, se oli minulle ihana ja
käänteentekevä uutinen. Iloitsimme siitä yhdessä ja päätin, että teen kaikkeni, että hän
pysyy uskossa. (Ikään kuin se olisi ollut minusta kiinni.) Ehdotin, että hän menee nuorten
rukousiltoihin. Sinne hän sanoi menevänsäkin. Kun hän tuli näistä illoista, kyselin tarkasti,
mitä siitä ja siitä asiasta sanottiin. Kirjoitimme kysymyksiä paperille, joista hän kertoi sitten
minulle. Näin jatkoimme koko kesän. Olin kovassa herätyksen tilassa huomaamattani ja
iloitsin vain tyttäreni uskosta.
Siskoni, joka oli tullut uskoon pari vuotta aikaisemmin, sanoi minulle ohimennen, että sinäkin voit tulla uskoon. Ajattelin, että enhän nyt minä. Jäin miettimään kuitenkin, että voisinko. Päätin lukea Raamatusta Joh.3:16, joka kuuluu:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Ajattelin lukea niin monta kertaa että asia selvenee. Luin sitä erinäisiä kertoja. Minut pysähdytti sana "yksikään". Mietin sitä, voiko se koskea minua. Tietysti tiesin, että se koskee,
mutta joku piteli kiinni. Kun ymmärsin, että sana oli jokaiselle, siis minullekin , sanoin kovalla äänellä, että varmasti kuului: "Sitten minua ei pidätä mikään". Asia oli nyt selvä, olin
yksin, rukoilin Jeesusta yksinkertaisesti antamaan syntini anteeksi ja tulemaan elämääni.
Tiesin ja tunsin, että olen tullut uskoon. Menin kertomaan kaiken muille. Seuraavana aamuna ilmoitin saman asian kollegoilleni ja ihmettelin, ettei kukaan nauranut tai väittänyt
vastaa. Siitä sain voimaa.
Näin Jeesus muutti koko elämäni. Jokaisena päivänä muistan tätä vapautuksen päivää
riemulla ja kiitoksella; Kiitos Jeesus pelastuksesta.
Kun puoli vuotta myöhemmin täytyin voimallisesti Pyhällä Hengellä, profetoin suomen kielellä: "Minä olen sinunkin syntisi naulannut Golgatan ristiin." Niitä sanoja muistan päivittäin.
Ne täyttävät minut nöyryydellä, pyhällä pelolla ja rakkaudella Vapahtajaani kohtaan.
Rohkeutta kaikille, jotka etsivät!
Jeesus antaa onnen elämään, hän, ja ainoastaan hän, on TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ.
Rakkaudella Vapahtajaani kohtaan Arja Savolainen

