Vastapainot elämässämme!
Meillä uskovaisilla on eräs ominaisuus: - Me ylpistymme, jos meillä on jotain hengellisiä
kykyjä. On tietenkin suurta, jos saa tuoda hengellisiä asioita esiin. Ylpeys vain ei ole hyväksi
meidän hengelliselle elämällemme! Meidän lihamme löytää helposti aihetta ylpeilemiseen,
vaikka sillä itsellä ei olisikaan mitään osuutta asioihin.
Jumala ei pidä meidän suuresta lihastamme, joka etsii aina hallitsevaa asemaa. Sen kanssa
tulee aina vaikeuksia. Jumalan Henki ei hyväksy lihan tekoja lainkaan. Henki ja liha ovat aina toisiaan vastaan. Ne taistelevat jatkuvasti keskenään. Aselepoa niiden välille ei tule!
- Jumala rakastaa meitä käsittämättömällä rakkaudella! Hän on tehnyt lupauksen rakastaa ihmistä! Hän on rakastanut juutalaisiakin vuosituhansien ajan, vaikka he ovat hyljänneet Hänet jo monta kertaa. Vielä nytkin Hän rakastaa heitä ja tuo heitä parhaillaan takaisin Israelin maahan lupauksensa mukaan.
Hänellä on eräs keino meitä kasvattaessaan. Hän antaa omille rakkaille lapsilleen vastoinkäymisiä elämään. Ne eivät ole mukavia, mutta ne kuitenkin lopulta johtavat meidät hyvään lopputulokseen. Jumala näkee asiat paremmin ja pitemmälle kuin me.
Vastoinkäymiset kasvattavat meitä elämään oikein. Ne kasvattavat kärsivällisyyttä ja kestäväisyyttä. Niistä tulee tavallaan elämään vastapainot, jotka auttavat meitä kestämän myös
”siunauksia.” Ylpeys ei niin nouse päähän, kun on vastapainoja!
Viereisessä kuvassa ovat torninosturin vastapainot! Ne
kuvaavat myös elämässä vastoinkäymisistä saatuja kokemuksia. Paljon vastoinkäymisiä kokeneet ovat yleensä kestäviä taakkojensa kantamisessa. - Heille Jumala
voi antaa vaikeitakin asioita hoidettaviksi!
Kokemuksista tulee ikään kuin vastapainot, jotka auttavat vaikeissa tilanteissa. Vastapainot auttavat torninostureissakin raskaiden taakkojen nostamisessa. Vastoinkäymisissä syntyneet kokemukset ovat arvokasta pääomaa, joista yleensä kukaan ei halua luopua.
Kokemuksesta tiedämme, että painot jonain päivänä
todennäköisesti poistetaan. - Jos ei poistetakaan, silloin me hyväksymme ne! - Turha Jumalaa vastaan on
kapinoida!

Vastoinkäymisten kokemuksista tulee uskovalle
voimavara. Niistä tulee vastapaino ongelmille.

Paavalillekin, meidän apostolillamme, oli annettu oma vastapaino. Hän pyysi Jumalaa kolme kertaa sitä
poistamaan, Jumala ei suostunut siihen. Paavali sanoo: - ”Minulle on annettu lihaani pistin, etten ylpeilisi
erinomaisten ilmestysteni vuoksi.” Jumala sanoi Paavalille: - ”Minun armossani on sinulle kyllin.” Paavali
tyytyi asiaan!
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