3. Elämän luovuttaminen Jumalan huomaan.
Päätimme antaa elämämme ja tahtomme Jeesuksen Kristuksen johtoon ja
huolenpitoon.
Käyttäessämme päihteitä olimme luovuttaneet elämämme tuhoavalle voimalle.
Tässä periaatteessa päätämme antaa Jumalalle hallintavallan oman elämämme
suhteen. Luovutamme tahtomme ja elämämme Jeesuksen Kristuksen johtoon ja
huolenpitoon.
Raamattu painottaa, että jokaisella ihmisellä on Jumalan tuntemisen tarve. Läpi
historian ihmisten turmeluksen ja ongelmien syynä on ollut oikean ja elävän
jumalasuhteen puuttuminen. Ilman aitoa henkilökohtaista jumalasuhdetta olimme
ahdingossa. Olimme eristyneitä ja hämmentyneitä ihmisiä. Elämämme tuntui
tarkoituksettomalta. Sisällämme oli tyhjyyttä, kipua, syyllisyyttä ja tuskaa.
Kiersimme kehää, josta ei tuntunut olevan ulospääsyä.
Ahdinkomme ratkaisu on Jumalan sanasta nouseva totuus Kristuksesta, joka
täyttää tyhjyytemme armollaan ja rakkaudellaan ja lahjoittaa sydämeemme
Jumalan rauhan. Kristuksen evankeliumi on hyvä sanoma siitä, että Jumala on
tehnyt kaiken, mitä tarvitsemme tullaksemme sovitetuiksi ja saadaksemme rauhan
Hänen kanssaan. Meidän tehtävämme oli antautua Jumalalle ja ottaa hänen
armonsa lahja, Jeesus Kristus, uskoen vastaan sydämeemme Herranamme ja
Vapahtajanamme.
Avasimme silloin uskossa sydämemme Kristukselle ja anoimme hänen
anteeksiantamustaan. Siunaukset, jotka seurasivat tätä sovintoa olivat rauha, ilo
ja toivo elämässämme. Löydettyämme Kristuksen elämäämme, tiesimme, että
olimme löytäneet todellisen elämän. Kristuksen yhteydessä Jumalan lupaukset
alkoivat muuttua todellisuudeksi elämässämme ja ne kestävät ikuisesti.
Opimme ymmärtämään, että jos luotamme elämässä vain itseemme ja elämme
oman tahtomme mukaan, saamme kokea pettymyksiä toisensa perään. Mutta
alistaessamme elämämme ja tahtomme Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon,
taakkamme kevenee ja löydämme sielullemme levon. Jumalan tahtoon
antautuminen johtaa aitoon iloon elämässämme.
Antautuminen Jumalan hallintavallan alle on oma päätöksemme. Siinä päätämme
luovuttaa omasta tahdostamme ja antautua Jumalan hallintavallan alle.
Lähdemme seuraamaan Hänen tahtoaan. Päätöksemme perustuu uskoon ja
haluun olla kuuliainen Jumalan kutsulle. Kaipaamme hänen lepoaan ja siksi
vastaamme hänen kutsuunsa myöntävästi.
Usko on yksinkertaisesti elämän ja tulevaisuuden luovuttamista Jumalan
uskollisille käsivarsille. Me luotamme täysin siihen, että hän johtaa meidät
vaikeuksien läpi onnellisempaan ja terveempään elämään.
Teimme päätöksen, että tästä lähtien Jumala saisi johtaa asioita, sen sijaan, että

itse olisimme tehneet asiat omalla tavallamme. Annoimme Jumalan ohjata ja
näyttää, miten meidän tulisi elää. Raamatun sanan, rukouksen ja uskovien
ystäviemme tukemina, lähdimme matkaan.
Opimme elämään uskossa Jeesukseen päivän kerrallaan puhtaina. Hyväksymme
vaikeudet elämässämme tienä kasvuun ja rauhaan. Voimme Jumalan kanssa
kohdata elämän sellaisenaan ilman pelkoa ja epäilystä. Voimme luottaa siihen,
että asiat kääntyvät parhaaksemme, kun vain suostumme hänen tahtoonsa. Ei
tarvitse murehtia ja huolehtia.
Usein kuitenkin saatamme alkaa itsekeskeisinä ihmisinä elää oman tahtomme
mukaista elämää. Silloin luulemme kaiken pyörivän ympärillämme, jopa
Kaikkivaltiaan Jumalan. On virhe vaatia Jumalaa toimimaan oman mielemme
mukaan. Yksikään ihminen ei ole antanut Jumalalle mitään, millä perusteella
Jumala olisi velvoitettu jonkinlaiseen vastapalvelukseen.
Meillä saattaa olla myös taipumus vaatia palkkiota tekemättä siihen vaadittavaa
työtä. Emme voi kuitenkaan enää pettää itseämme. Jos edelleen tavoittelemme
vain nopeaa helpotusta kipuumme tai hyviä tuntemuksia eri kokouksista, ilman
todellista mielenmuutosta, me epäonnistumme. Aito henkilökohtainen suhde
Jeesukseen Kristukseen ratkaisee suuntamme. Voimme kysyä itseltämme;
Tahdonko todella luovuttaa omasta tahdostani ja antaa koko elämäni Jumalan
johtoon ja huolenpitoon? Vain luovutettua elämämme, voimme muuttua ja
parantua mieleltämme terveyteen.
Voimme oppia terveemmän tavan toimia maailmassa, jossa elämme. Voimme itse
vaikuttaa siihen, millainen omasta elämästämme muodostuu, muuttamalla
itseämme, emme toisia ihmisiä. Kun ymmärsimme, ettemme voineet hallita
ympäröivää maailmaa emmekä Jumalaa, niin silloin antauduimme. Otimme asiat
vastaan sellaisina kuin ne olivat ja luotimme Taivaallisen Isämme huolenpitoon.
Olimme itse valmiit toimimaan kaikessa oikein, Jumalan tahtomalla tavalla.
Opimme kantamaan nöyrästi ja rehellisesti oman vastuumme arkielämässä,
Jumalan perheen ja yhteiskuntamme jäseninä.
Olimme olleet aiemmin tunteidemme, sairaiden ajatusmalliemme ja halujemme
vietävinä. Nyt lähdimme matkaan uuteen elämään. Aloimme kokea helpotusta ja
vapautta tuhoisasta ahdistuksesta. Tunsimme elämämme muuttuvan. Tunsimme
olomme kevyemmäksi ja koko maailma näytti erilaiselta. Meillä oli kokemuksia,
joita oli vaikea pukea sanoiksi. Ymmärsimme, että elämällämme oli nyt tarkoitus ja
päämäärä Jumalan suunnitelmissa.
Kun olimme avanneet sydämemme Kristukselle ja täysin antautuneet, hän toi
rauhan ja toivon elämäämme. Toivo on sen odottamista, että Jumala tulee
asettamaan elämämme täysin kohdalleen. Ymmärrämme, että Jumala on
kanssamme missä ikinä kuljemme. Hän ei hylkää. Suuntaamme katseemme
Jumalan mahdollisuuksiin Jeesuksessa Kristuksessa. Se on elämää, jossa kaikki
tarpeemme lopulta täytetään.

Kun antautumisemme on kokonaisvaltaista ja rehellistä, tulemme varmasti
huomaamaan muutoksen parempaan. Pelkomme vähenevät ja uskomme
vahvistuu. Alamme kokea Jumalan huolenpitoa ja rakkautta. Antautumisemme
vaikutus alkaa näkyä tavassa, jolla elämme. Emme ole enää vain sanan kuulijoita,
olemme sen tekijöitä. Saamme tuntea Jumalan hyvyyden, olla Jeesusta lähellä ja
oppia hänen seurassaan uutta elämää.
Copyright © 2003 Original Group

