9. Hyvittäminen

(Matt.5:23-24)

Hyvitimme pyyteettömästi vahingoittamiamme ihmisiä milloin mahdollista,
ellemme niin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.
Suuri osa toipumista on sitä, että korjaamme elämämme rikkinäisyyttä.
Vastaanotettuamme edellisissä periaatteissa Jumalan anteeksiannon ja armon
omaan elämäämme, olimme valmiit anteeksi kaikille ihmisille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet. Tässä periaatteessa saamme sitten Jumalan armosta
mahdollisuuden hyvittää ja tehdä hyvää niitä tahoja kohtaan, joita olemme vuosien
saatossa omilla toimillamme vahingoittaneet. Kun olemme ensin saaneet rauhan
Jumalan ja itsemme kanssa, olemme sitten valmiit korjaamaan asioita myös
suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Ymmärsimme, että jos tahdomme katsoa maailmaa ja toisia ihmisiä pelottomasti
silmästä silmään, meidän oli selvitettävä asiamme raamatullisten periaatteiden
mukaisesti. Eräs tällainen periaate on hyvittäminen. Se merkitsee sitä, että
ymmärrämme toimineemme väärin ja haluamme ottaa vastuun käytöksestämme.
Oikea perusta ihmissuhteiden korjaamiseen on Jumalan kohtaaminen ja Hänen
tahtoonsa antautuminen. Tunnustamme tosiasiat ja pyydämme apua. Rikkinäisen
elämän ja ihmissuhteiden tuhkasta Jumala tekee ihmeellistä uutta.
Anteeksipyytämisen ja hyvittämisen tie ei ole helppo. Tarvitsemme uskomattoman
määrän rohkeutta, kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä. Kun otamme pienen
askeleen kerrallaan, Jumala rakentaa uudeksi luottamuksen ja herkkyyden
perustan, joka on tuhoutunut.
Jottei anteeksipyytäminen olisi vain pelkkää puhetta, sitä on aina seurattava
oikeanlaiset teot. Jumalan rakkauskaan ei ole vain sanoja, se on tekoja. Jumala
lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan sovittamaan syntimme ja rikkomuksemme
ristin kuolemalla. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että koska uhri meidän
synneistämme on jo maksettu, meidän ei tarvitse yrittää itse maksaa hintaa
synneistämme. Me toimimme armosta käsin ja sydämemme halusta tehdä oikein.
Ennen kuin ryhdymme toimintaan on kuitenkin syytä tarkastella suhteitamme
tahoihin, joita olemme vahingoittaneet. Haluammehan katsoa maailmaa silmiin
pelottomasti, ilman häpeää ja vihan tuntemuksia. Tämä vaatii meiltä pelotonta,
ennakkoluulotonta ja rehellistä asennoitumista.
Hylkäämme tarkastelussa kaikki puolustelut ja ajatukset itsestämme uhreina.
Erotamme sen mitä meille tehtiin siitä, mitä itse teimme muille. Kun tarkastelimme
toimiamme, emme voineet kieltää aiheuttaneemme vahinkoa. Olimme
vahingoittaneet muita joko suoraan tai välillisesti, teoin, valhein, rikotuin lupauksin
tai laiminlyönnein. Olemme pahoillamme ja haluamme korjata vahinkomme.
Valmistaudumme kaikkeen tähän rukoillen. Kiittäen ja rukoillen siunaamme
asianosaisia tahoja ja pyydämme viisautta ja voimaa toimiaksemme oikein.

Emme anna ylpeyden, pelon tai minkään muun olla estämässä etenemistämme.
Ryhdymme sitten toimintaan. Hyvitämme ja sovimme silloin kun siihen tarjoutuu
tilaisuus. Alamme arvostaa itseämme tekemällä sen mitä voimme. Pyrimme
olemaan vaarantamatta muita ihmisiä ja toimimme Kristuksen rakkauden
hengessä.
Näissä asioissa on usein viisasta kysyä neuvoa muilta, sillä emme halua tuottaa
lisävahinkoa kenellekään. Teemme vain oman osuutemme asioiden
selvittämiseksi ja hyväksymme vahingoittamiemme ihmisten suhtautumisen.
Monessa tapauksessa voimme mennä vain nöyrästi kyseisen ihmisen luo, kertoa
totuuden rakkaudella ja pyytää anteeksi. Annamme Jumalan Hengen hoitaa
tilanteissa, joissa olemme. Lopulta voimme antaa anteeksi myös itsellemme ja
vapautua lopullisesti syyllisyytemme ristiriidoilta.
Meidän on muistettava, että pyydämme anteeksi ja hyvitämme vain jos
tarkastelun kautta olemme havainneet toimineemme väärin. Meidän ei tarvitse
pyytää anteeksi olemassaoloamme. Jumala rakastaa meitä, meillä on armon
kautta oikeus olla olemassa, voida hyvin ja elää. Meidän ei tarvitse yrittää ostaa
ihmisten hyväksyntää hyvillä töillämme.
Omien asenteidemme ja käytöksen korjaaminen on yleensä paras hyvitys.
Toimimme toisin kuin ennen. Suhtaudumme nyt itseemme ja toisiin
ystävällisyyden, armon, kunnioituksen ja rakkauden periaattein. Puhdas, uusi
elämäntapamme ja Kristuksen rakkaus, joka tulee esiin kauttamme saavat usein
ihmeitä aikaan.
Usein puhtaana ja uskossa pysyminen on paras hyvitys läheisillemme ja
yhteiskunnalle, jonka keskellä me elämme. Kristittyinä meidän tulee pyrkiä
täyttämään velvollisuutemme myös siinä yhteiskunnassa, johon kuulumme. Kun
tänään rakastamme lähimmäisiä ja autamme toisia toipumaan
päihderiippuvuudestaan todelliseen vapauteen, on se arvokas hyvitys myös koko
yhteiskunnalle.
Jos meistä riippuu, pyrimme elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
Toimivat ihmissuhteet ovat osa toipumistamme. Koemme toiset ihmiset yhä
harvemmin uhkaksi turvallisuudellemme. Aito turvallisuus astuu aiemmin
kokemamme kivun, pelon ja ristiriitojen sijaan.
Lähestymme rukoillen ja siunaten vahingoittamiamme ihmisiä ja olemme nöyrällä
ja kärsivällisellä mielellä. Monesti ihmiset voivat suhtautua epäuskoisesti
muutokseen elämässämme, mutta aikaa myöten tulokset puhuvat itse puolestaan.
Jos kohtaamme vihamielisyyttä, emme koskaan vastaa siihen pahalla, vaan
rukoilemme ja siunaamme. Jos olemme havainneet toimineemme väärin,
pyydämme anteeksi, olemme valmiita korjaamaan toimiamme ja hyvittämään.
Tämä periaate antaa meille mahdollisuuden kasvaa. Vapaudumme asioista, jotka
rajoittavat uusien ja terveiden ihmissuhteiden solmimista. Siivoamme

menneisyytemme sotkut Kristuksen armossa ja rakkaudessa ja löydämme tien
yhä rauhaisampaan ja tasapainoisempaan elämään.
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