7. Voitollinen elämä Hengessä ja totuudessa
Päätimme antaa elämämme Jumalan palvelukseen raamatun rakkaudellisten
periaatteiden mukaisesti.
Tämän aiheen tarkoituksena on ohjata meitä vapauteen luonteemme vioista
palvelemaan Jumalaa Hengen läsnäolossa ja Raamatun sanan totuudessa.
Hellittäessämme ja lähtiessämme vaeltamaan Hengessä, luottaen Jumalaan ja
hänen sanansa ajattomiin ja rakkaudellisiin periaatteisiin ja lupauksiin, saamme
avun voittoisaan ja puhtaaseen elämään.
Jos katsomme vain omaa itseämme ja omia mahdollisuuksiamme, asiamme
voivat näyttää kovin mahdottomilta. Mutta kun katsomme Jumalan
mahdollisuuksiin Jeesuksessa Kristuksessa, ja etsimme nöyrästi Hänen apuaan
elämäämme, tilanteemme alkaakin näyttää hyvin valoisalta. Löydämme Jumalan
avun ja valtavat mahdollisuudet elämäämme.
Alamme hiljalleen ymmärtää sitä suurta merkitystä, mitä meillä pelastettuina
ihmisinä on Jumalan silmissä. Hän on ilmaissut rakkautensa meitä kohtaan
lähettämällä Poikansa kuolemaan puolestamme ristillä. Meidän ei tarvitse antaa
olosuhteiden ratkaista käsitystämme siitä, kuinka paljon Jeesus ymmärtää ja
rakastaa meitä. Risti on se , joka kertoo totuutta Jumalan rakkaudesta jokaista
kohtaan, eivät tunteet, eivätkä olosuhteet. Sisäinen maailmamme tervehtyy, kun
sisäistämme asemamme Kristuksessa Hänen kuninkaallisena ja pyhänä
papistonaan. Tehtävänämme on palvella koko elämällämme rakastavaa ja hyvää
Jumalaa. Eteemme avautuu silloin tie todelliseen vapauteen, kasvuun ja
muutokseen.
Jumalan palveleminen tapahtuu kahdella tavalla: Hengessä ja totuudessa. Kun
vaellamme Hengessä, elämme silloin hengellisille asioille, Kristukselle ja
Jumalalle. Kun vaellamme totuudessa, pyrimme toteuttamaan Jumalan sanan
periaatteita kaikissa toimissamme. Päämäärämme on muuttua Hänen
kaltaisuuteen, jota palvelemme. Tämä ei onnistu pinnistelemällä ja yrittämällä
omin voimin, vaan antautumalla elämään Jumalalle, sekä kuolemalla synnin
himolle ja vääryydelle. Se merkitsee sitä, että emme enää ota huomioon synnin ja
himon antamia käskyjä. Saamme sen sijaan tilalle uuden elämän, joka on
osallisuutta taivaasta ja Jeesuksen ylösnousemuselämästä.
Ehkä me joudumme vuodattamaan kyyneliä sanoessamme hyvästit vanhalle
elämälle ja sen houkutuksille, mutta meidän murheemme tulee näyttämään
mitättömältä joitakin hetkiä myöhemmin, kun me koemme Hänen elämänsä ja
voimansa suomaa iloa sisimmässämme. Oman tahdon alistaminen jumalalliseen
tahtoon voi tuntua kielteiseltä kokemukselta, mutta se antaa myönteisiä
seurauksia. Sydämiimme syttyy rakkaus Jumalaa kohtaan sekä halu elää Hänen
mielensä mukaista elämää.
Huomaamme kuitenkin pian, että meitä vastaan taistelee synnin ja sairauden
voima. Se yrittää ajaa meitä toimimaan tavalla, josta emme pidä. Kuitenkin

kristittyinä meillä on voitto Kristuksessa, ja voimme omistaa sen uskoen
elämäämme.
On tärkeä ymmärtää, että kyvyttömyytemme on voimassa vain niin kauan kuin
taistelemme taistelua omilla keinoillamme ja omassa voimassamme. Mutta kun
etsimme nöyrästi apua Jumalalta ja alistumme palvelemaan Häntä, meistä alkaa
kasvaa enemmän kuin voittajia.
Kristuksen seurassa saamme olla matkalla todelliseen vapauteen ja terveyteen.
Vielä se ei tässä ajassa ole täydellistä, mutta kerran saamme kokea sen
täydellisenä ja todellisena. Se on täydellisesti valmistettu, voitettu ja luvattu meille
Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.
Hengessä ja totuudessa vaeltaminen ei ole meille hetken mielijohde, vaan se on
jatkuva kokemus. Se ei myöskään ole tunteessa elämistä, se on antautumista
elämään Jumalan Sanan periaatteita Pyhän Hengen voimassa ja vapaudessa.
Meistä, jotka olimme aiemmin kokeneet elämässämme tappioita toisensa jälkeen,
alkoi nyt kasvaa voittajia.
Voittoisana kristittynä oleminen merkitsee meille yksinkertaisesti sitä, että
pysymme lujina, ja se on jo voitto. Joskus voi olla aikoja, jolloin tunnemme
olomme niin huonoiksi, että haluaisimme kerta kaikkiaan jättää raittiuden ja
kristittynä olemisen. Voittoisa kristitty on ihminen, joka ei kuitenkaan luovuta. Se ei
merkitse, etteikö häntä joskus huvittaisi luovuttaa. Se merkitsee, ettei hän tee niin.
Kristuksen veressä, hänen rakkautensa peittäminä, olemme Jumalan silmissä
hyväksyttyjä tällaisina, epätäydellisinä, mutta uudistuvina ja toipuvina kristittyinä.
Olemme nyt prosessissa, jossa Jumala muovaa meistä ehjiä, täydellisiä ja pyhiä.
Jumala täydentää varmasti työnsä ja vie sen myös päätökseen.
Käännymme Jumalan puoleen nöyrästi ja pyydämme Häntä vapauttamaan
meidät heikkouksistamme ja vioistamme. Hänellä on valta ja voima. Hän voitti
elämällään, ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin ja kuoleman vallan.
Tahdomme tuntea Jeesuksen yhä paremmin ja elää hänen lähellään. Alamme
hiljalleen päästä vapauteen niistä luonteemme vioista, jotka ovat jo kauan tuoneet
tuskaa ja harmia elämäämme.
Pysyimme erossa päihteistä ja tarrauduimme yhä lujemmin kiinni Jeesukseen.
Aloimme kiittää, ylistää ja palvoa häntä. Ruokimme ja vaalimme meissä asuvaa
Henkeä Jumalan sanalla, rukouksella ja toisten uskovien yhteydellä. Uskomme
vahvistui, saimme uutta rohkeutta ja koimme todella uuden elämän alkaneen.
Annoimme Pyhän Hengen täyttää sydämemme Kristuksen rakkaudella ja
voimalla.
Voitto vaikeuksista ja todellinen vapaus tulee Herran Hengellä, ei omilla voimilla.
Hengessä ja totuudessa vaeltaminen on apu voitolliseen ja puhtaaseen elämään.
Silloin alamme hiljalleen huomata, ettei meidän tarvitse toteuttaa oman itsekkään
luontomme himoja ja haluja. Voimme rohkeasti suunnata katseemme

Kristukseen, palvoa Häntä kasvaen vapauteen ja terveeseen elämään. Me
muutumme ja suunta on taatusti hyvä!
Seuraavaksi meidän on aika arvioida rehellisesti ihmissuhteitamme. Avaimena
ihmissuhteiden remontissa on Jumalan armossa ja anteeksiantamuksessa
eläminen.
Copyright © 2002, 2004 Original Group

