
12. Kristuksen evankeliumin ja rakkauden vieminen kaikkeen maailmaan.

Annoimme itsemme Jumalan käyttöön viedäksemme tämän hyvän sanoman
toisille päihderiippuvuudesta kärsiville ihmisille.

Tullessamme mukaan Original Groupin toimintaan saatoimme olla monien tuskien
vaivaamia ihmisiä. Toivoimme löytävämme helpotusta tuskaamme mutta se, mitä
lopulta löysimme, oli paljon enemmän. Löysimme elämän! Löysimme uuden
elämän, joka on luonteeltaan hengellinen.

Seuratessamme hengellisen ohjelmamme raamatullisia periaatteita, heräämme
henkiin. Koemme ihmeellisen muutoksen sydämessämme, mielessämme ja
elämässämme. Kuvailemme tätä muutosta pelastumisella, jossa siirrymme
kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, sairaudesta tervehtymiseen ja pahan
vallasta turvaan Jumalan rakkaan Pojan valtakuntaan. Koemme enenevää
muutosta ja tervehtymistä kaikilla elämämme alueilla.

Ryhmäämme kuuluvilla luonteeltaan erilaisilla ihmisillä on jokaisella omanlaisensa
kokemukset seurauksista, joita tämä hengellinen herääminen on tuonut.
Näitä ovat eristyneisyyden ja yksinäisyyden päättyminen, elävä yhteys Jumalaan,
pelastusvarmuus, tarkoituksen löytyminen elämään, yhteenkuulumisen tunne,
itsensä ja toisten ihmisten hyväksyminen, lisääntynyt mielenrauha sekä toisista
ihmisistä välittäminen.

Nämä asiat ovat seurausta siitä, että olemme jättäneet vanhan kelvottoman
elämämme, uskoen kääntyneet Jumalan puoleen ja luovuttaneet oman
elämämme hallinnan Jumalalle. Meidän tulee muistaa, että vanha sairautemme
on valmiina ottamaan jälleen vallan, jos annamme sille tilaa elämässämme. Sen
sijaan rakennamme ja vahvistamme uutta hengellistä elämäämme, annamme
Jumalan ohjata ja toteutamme Raamatun hengellisiä periaatteita kaikissa
toimissamme.

Useimmat meistä ovat ymmärtäneet, että paras tapa säilyttää se, mitä olemme
saaneet, on jakaa tämä uuden elämän lahja toisten, sitä tarvitsevien ihmisten
kanssa. Me kutsumme sitä sanoman saattamiseksi ja Kristuksen evankeliumin
levittämiseksi.

Me voimme saattaa sanomaa monella tavalla. Voimme jakaa toivoa, kokemusta ja
välittämistä silloin, kun sitä tarvitaan. Jokainen, jopa sellainenkin jäsen, joka on
ryhmässä ensimmäistä kertaa voi saattaa sanomaa siitä, että tämä ohjelma toimii.
Autamme uusia tulokkaita kokemaan itsensä tervetulleiksi ja opastamme heitä
sisälle puhtaaseen elämään ja toipumiseen raamatullisten ja hengellisten
periaatteiden mukaisesti.

Entä tuleeko meidän evankelioida? Kyllä, se on Jeesuksen varta vasten meille
antama tehtävä. Mutta meidän on käytettävä viisautta siinä tavassa, jolla sen
teemme. Syvä kunnioitus ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan on oikea tapa viedä



evankeliumia. Useimmat meistä oppivat, että voimme levittää sanomaamme vain
sellaisille ihmisille, jotka ovat valmiita kuuntelemaan ja pyytämään apua.

Todistaminen siitä, mitä Jumala on elämässämme tehnyt ja mitä Hän voi tehdä
myös toisten elämässä, jos he antautuvat Jumalalle, on tärkeä tehtävämme.
Voimme pitää itseämme etuoikeutettuina voidessamme auttaa niitä, jotka ovat
epätoivon ahdingossa ja ilman pelastusta, kuten itse olemme olleet.

Meidän on muistettava, että ongelmamme kokonaisuudessaan on vakava. Emme
voi myöskään unohtaa sisäistä rikkinäisyyttämme ja taipumusta pakkomielteiseen
käyttäytymiseen. Meidän on ymmärrettävä, että todellinen vapautuminen on aina
vuosia kestävä sisäinen prosessi. Mutta me lopulta vapaudumme ja
tervehdymme, sanomamme on se, että vapaus ja terveys ovat saatavilla
Kristuksessa ja ne lopulta toteutuvat täydellisesti Jumalan kirkkaudessa.

Kristuksen rakkauden ja toipumissanoman saattaminen onnistuvat parhaiten
silloin, kun toimimme rakkauden ja kiitollisuuden ohjaamina. Jumalan Hengen
täyttäminä hänen rakkaudessaan, saamme yliluonnollista voimaa ja kykyä viedä
sanomaa eteenpäin. Opimme auttamaan muita epäitsekkään palvelumielen
motivoimina. Jumala itse on kanssamme aina, kun toimimme Hänen tehtävissään.
Huomaamme Jumalan huolenpidon, voiman ja siunauksen olevan kanssamme
toimiessamme tämän viidennentoista periaatteen mukaisesti.

Voimme osallistua kokouksiin, antaa ajastamme ja olla olemassa hengellisen
ryhmämme palvelemiseen. Oman olemuksemme muutokset puhuvat itse
puolestaan. Meidät voidaan muistaa pelokkaina, ahdistuneina ja epäluotettavina
seuran karttajina, mutta nyt pelko on alkanut katoamaan kasvoiltamme ja ilo ja
rauha huokumaan olemuksestamme. Tylsyys, apatia ja masennus alkavat väistyä.
Rehellisyys, usko, toivo, rakkaus, kärsivällisyys, hyvyys, laupeus ja armollisuus
ovat puolestaan juuri sitä hedelmää, jonka Jumalan lahjoittama uusi elämä saa
meissä lopulta aikaan.

Olemme esimerkkejä siitä, että ohjelmamme ja Jumalan mahdollisuudet toimivat.
Oma hyvinvointimme on kuin tuoksu, joka vetää toisia joukkoomme. Emme voi
estää muita päihderiippuvuudesta toipuva ihmisiä kokemasta omaa tuskaansa,
mutta voimme saattaa sitä toivon ja rakkauden sanomaa, jonka itse olemme
saaneet.

Emme koskaan unohda sitä tosiasiaa, että Kristus on voittanut synnin, sairauden
ja kuoleman vallat. Uskomme jumalan lupauksiin silloinkin, kun olosuhteet, tunteet
ja ympäröivät mielipiteet ovat sitä vastaan. Hylkäämme valheet ja pidämme kiinni
uskostamme. Jaamme tämän toivon toisten kanssa ja iloitsemme Jumalan
armosta. Olemme tässä, koska Hän on armollinen. Hän on nostanut auttanut,
tukenut ja johdattanut. Hän toi meidät kuolemasta elämään, kun itse alistuimme ja
annoimme Hänen toimia. Hän antoi meille arvon ja Hänen suojissaan löysimme
tarkoituksen elämäämme. Nyt saamme Hänen rakkaudessaan jatkaa eteenpäin
levittäen hyvää sanomaa toivosta ja Jumalan rajattomista mahdollisuuksista
ihmisten elämässä.
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