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Pappina olen huomannut yleisen ongelman, kun ihmiset istuvat toimistossani sielunhoidossa. ”En ole pystynyt
täyttämään Jumalan mittaa”, he sanovat surkeina. ”Syntini on irrottanut minut yhteydestä Herraan.” He luulevat,
että heidän syntinsä karkottavat Pyhän Hengen niin kuin kyyhkysen leijumaan ilmassa, kunnes heidän sydämensä
on taas oikealla tolalla.
Nämä ovat kaikki hartaita uskovia, mutta he eivät voisi erehtyä enempää Jumalasta. Kun me teemme syntiä, me
tarvitsemme eniten Kristuksen yhteyttä. Jeesus ei hylkää meitä syntiimme. Hän rukoilee meidän puolestamme,
menee Isän luo ja lähettää Hengen muistuttamaan meitä hänen armostaan. Armo perustuu Hänen
vuodattamaansa vereen, ei meidän tekoihimme.
Sekä Raamattu että Pyhä Henki saattavat meidät synnintuntoon. Me vain olemme huolissamme syntiemme
tuloksista. Jumalan armo on voimallisempi kuin yksikään riivaaja, oma syntinen luontomme tai mikään syyllisyyden
vuori. Niinpä syntimme johtavat meidät lepäämään Hänessä! Meidän ei tarvitse enää uudelleen liittyä Häneen,
koska Hän jo toimii saattaakseen meidät synnintuntoon, puhdistaakseen meidät. Hän ei koskaan jätä meitä. Hänen
työnsä ei lopu meissä koskaan, silloinkin me lakkaamme olemasta jumalisia.
Tämä tarkoittaa juuri sitä, ettet ole enää synnin lain alla, vaan sinut on vapautettu vaeltamaan Hengessä armon
tähden. Vanha ihmisesi on kadonnut, kaikki on tullut uudeksi. Sinun ei enää tarvitse sanoa: ”En voi tehdä, mitä
tahdon.” Mottosi on nyt: ”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa”(Fil.4:13). Niin, sinä voitkin, et omassa
voimassasi, vaan Kristuksen tähden, joka on puhdistanut sinut ja kutsunut sinut armostaan vanhurskauteensa.
”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki” (Room.8:3). Emme voi
omilla yrityksillämme päästä vanhurskauteen. Jumala on perustanut vanhurskautensa meihin oman Poikansa
kautta, ”että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen”(Room.8:4).
Oletko huolissasi? Vaivaako epäonnistumisesi sinua? Ihmetteletkö: ”Olisiko vapaus minullekin? Toimiiko uskovan
elämä ylipäänsä?” Jeesus vastaa: ”Sinut on vapautettu” Tämä on se todellisuus, jonka Jumala julistaa sinulle.
Rukoile näin: ”Jumala, tiedän että olet tehnyt tämän kaiken minulle, mutta minä olen elänyt kuin sinua ei olisikaan.
Päästä minun sydämeni nyt rauhaan. Voin vaeltaa Hengessä tietäen, että olet tehnyt kaiken, jotta minut
vanhurskautettaisiin. Aamen.”
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