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Kristityn vapautta seuraa vastuullinen elämä.
Rakkaudellisen ja vastuuntuntoisen elämäntavan sisäistämisellä on ensiarvoisen
tärkeä osuus ihmisen toipumiseen. Meille avautuu tie rikkaampaan ja
sopusointuisempaan elämään, oppiessamme elämään tämän raamatullisen
periaatteen mukaan. Sopusoinnussa eläminen Jumalan, itsensä, lähimmäisten ja
luomakunnan kanssa on kristillisen sanoman ydinasioita. Kristityn vapautta tulee
aina seurata vastuullinen elämä. Nyt lähdemme määrätietoisesti opettelemaan
elämää, jossa rakkauden ja vastuun periaatteet saavat rakentaa elämämme
sopusointuun ympäristömme ja Jumalan Sanan kanssa.
Raamattu vakuuttaa, että kristittyinä ihmisinä me olemme vapaita Jumalan
armossa. Uusi elämämme ei perustu omiin suorituksiin, tekoihin tai tekemättä
jättämisiin. Se perustuu Jumalan armoon Kristuksessa. Olemme siis vapaita
Kristuksessa ja meille on kaikki luvallista.
Raamattu kuitenkin tasapainottaa tätä ”kaikki on luvallista” - väittämää
rakkaudellisilla rajoilla. Voimme silloin kysyä itseltämme: Onko tämä asia
hyödyttävää ja rakentavaa itselleni ja toisille? Voiko tämä alkaa hallita minua?
Todella vapaa ihminen harjoittaa itsehillintää. Ymmärsimme että, elämässämme
on oltava päämääriä, joita kohti ponnistella. Aivan niin kuin kilpajuoksija treenaa ja
käyttää voimavaransa vauhtinsa kasvattamiseen, meidänkin tulee harjoittaa
itsekuria kasvaaksemme ja elääksemme Jumalaa miellyttävää elämää.
Aloittaessamme soveltamaan tätä periaatetta elämäämme ymmärsimme, että se,
että olemme vapaita sääntöjen orjuudesta ei tarkoittanut sitä, että olisimme vapaita
moraalisista näkökohdista. Kristuksessa olemme aina vapaita valitsemaan oikean ja
kieltäytymään väärästä. Ymmärsimme, että sitä mitä me kylvämme, sitä me myös
niitämme. Olemme vapaita valitsemaan myös väärän, mutta jos niin teemme,
saamme myös kärsiä valintamme vuoksi. Tiesimme, että jos otamme ensimmäisen
annoksen mitä tahansa päihdettä, kärsimme tappion.
Jeesus antoi meille rakkauden esimerkin valintojamme varten. Hän ei elänyt
itselleen mieliksi, vaan rajoitti omaa vapauttaan pelastaakseen meidät. Meillekin
syntyy silloin halu antaa Jumalan sanan ruokkia sieluamme ja henkeämme niin, että
tekomme toisivat esiin Jumalan kunniaa. Silloin olemme esimerkkinä Kristuksen
armosta, totuudellisuudesta ja rakkaudesta, jotka tulevat esiin jokapäiväisissä
toimissamme.
Joillakin meistä oli aluksi vaikeuksia hyväksyä ajatusta, että antaisimme
Raamatun periaatteiden, arvojen ja hengen ohjata elämämme valintoja. Olimme
tottuneet ehkä elämään tavalla, jossa annoimme tunteiden tai omien mielihalujen
hallita elämäämme. Ajattelimme olevamme vapaita silloin, kun meidän ei tarvitsisi
sitoutua mihinkään. Me päätimme kuitenkin luovuttaa tahtomme ja elämämme
rakastavan Herramme käsiin. Tämä ei tarkoittanut sitä, että kadotimme jotenkin
oman minuutemme, se tarkoitti pikemmin sitä, että löysimme todellisen
minuutemme Herran läsnäolon kautta elämässämme. Herra antoi meille uuden
puhtaan sydämen, jolla on halu seurata Herraa ja tehdä hänen tahtonsa. Annoimme
siksi sanan muuttaa sydämemme, arvomme ja moraalikäsityksemme. Aloimme
vihdoin päästä eroon yksinäisyydestä, sekä oman napamme ympärillä elämisestä.
Aloimme ottaa oikealla tavalla huomioon Jumalan, oman elämämme,
lähimmäisemme, yhteiskunnan, sekä koko Jumalan luoman maailmaan.

Kristuksen meille antamaa vapautta voi uhata kuitenkin kaksi äärimmäisyyttä.
Ensimmäinen on lakihenkisyys, joka on sääntöjen orjuutta. Toinen uhka on omassa
tahdossa tapahtuva vapaus, joka on laittomuutta ja hillittömyyttä. Ymmärrämme,
että Jumalan tahdossa oleva vapaus on vapautta Kristuksessa, mutta
moraalisäädösten rajoissa. Kristityn vapaudella on rajansa. Se ei saa mennä
Jumalan tahdon ja hänen sanansa asettamien normien ulkopuolelle.
Joskus voimme käyttää vapauttamme väärin siinä, miten kohtelemme toisia
ihmisiä tai itseämme. Raamatun asettamat normit korostavat toisten huomioon
ottamista, heidän rakastamistaan ja kohtelemistaan tavalla, jolla haluaisimme
itseämme kohdeltavan. Vapauttaan tulee käyttää rakkauden lain alaisena. Siksi
vahvojen uskovien tulisi rajoittaa omaa vapauttaan sen sijaan, että antaisi oman
vapautensa saattaa heikomman uskovan ristiriitoihin omantuntonsa kanssa.
Paavalin ajatuksen mukaan kysymme itseltämme käyttäytymisen valintoja
pohtiessamme: ”Onko se hyödyksi? Voiko se vallita minua? Vahingoittaako se
muita? Jumalalliseen rakkauteen sisältyy periaate, jonka mukaan opimme tietoisesti
elämään. Siinä sanomme itsellemme: ”En koskaan tavoittele kostoa, vaikka minua
loukattaisiin. Toimin aina vain niin kuin on hyvä toisten ja oman toipumiseni
parhaaksi.” Vältämme määrätietoisesti vihaa, ylpeyttä, oman edun tavoittelua sekä
kateutta. Käytimme tahtoamme ilmaistaksemme rakkautta myös silloin kun meistä
ei siltä tunnu.
Koska uskomme, että Jeesus rakastaa meitä ja tahtoo eheyttävän sen, minkä synti
ja sairaus on meissä rikkonut, haluamme kulkea hänen kanssaan valinnoissamme
samaan suuntaan. Olemme valmiita käyttämään kaikkia rakkauden rajoihin
sisältyviä keinoja oman eheytymisemme ja toipumisemme eteen.
Meidän oli pidettävä mielessä, että jokainen on vastuussa ennen kaikkea omasta
itsestään ja valinnoistaan, ei muiden. Olemme vastuussa siitä, mitä itse
ajattelemme, sanomme ja teemme. Teemme oman osuutemme ja annamme muiden
tehdä omansa, emme yritä hallita koko maailmaa.
Tänään pyrimme määrätietoisesti elämään vastuullista elämää rakkauden
periaattein. Valitsemme toimemme periaatteiden, emme vain tunteiden perusteella.
Tunnustamme Jumalan kaikissa toimissamme, sillä haluamme tehdä hänen
tahtonsa. Rukoilemme voimaa rakastaa ja opettelemme eläytymään toisten kipuun
ja tuskaan. Päätämme yksinkertaisesti elää tavalla, joka perustuu kypsyyteen
johtaville Raamatun periaatteille. Original Groupin ohjelma voi olla apunamme.
Otamme esimerkkimme Kristuksesta ja elämme rakkauden hengessä. Saamme
taatusti huomata kuinka se toimii.
Huomasimme muutoksen, joka tapahtui eläessämme Raamatun periaatteiden ja
arvojen mukaan. Kasvoimme ihmisinä ja aloimme arvostaa itseämme. Saimme
kärsivällisyyttä ja lempeyttä. Saimme enenevää kykyä kokea rakkautta ja jakaa sitä
toisille. Aloimme kokea syvenevää turvallisuuden tunnetta harjoittaessamme uutta
elämäntapaamme.
Kun olimme tutkineet itseämme, pyytäneet anteeksiantamusta ja vastaanottaneet
sen elämäämme, olimme velvollisia hylkäämään elämässämme vallitseva synti ja
vääryys. Tahdomme elää vastuullisesti ja moraalisesti hyvällä tavalla. Jumala
auttaa meitä tekemään niin.
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