Sydän on hyvän ja pahan taistelukenttä
Hyvän ja pahan taistelu on monen sadun, elokuvan ja tarinan perusteema. Paha uhkaa ihmistä, elämää ja
hänen olemassa-oloaan. Taistelu tuntematonta ja pelottavaa uhkaa vastaan käydään yksin tai toisten
kanssa. Lopulta hyvä voittaa vaikeiden ja uuvuttavien vaiheiden jälkeen. Odotettu onnellinen loppu saa
täyttymyksensä. Mieli rauhoittuu ja kaikki on hyvin. Alkaa hyvyyden aika - ”he elivät onnellisina elämänsä
loppuun saakka”-aika.
Arkisten tarinoiden juonet näyttävät hiukan erilaisilta. Joskus tuntuu siltä, että paha saa mellastaa
kohtalaisen vapaasti. Pahuus monine muotoineen näyttää saavan enemmän ja enemmän tilaa
elämässämme ja keskellämme. Nopea tiedonkulku pitää nykyään huolen siitä, että monet ilmiöt tulevat
uutisiin ja lööppeihin melkein reaaliajassa.
Pahan ja elämäniloa nakertavien voimien läsnäolo on käsin kosketeltavaa. Miksi ihmiset tekevät toisilleen
kiusaa työpaikoilla? Miksi nuori kiusaa toista vuosia eikä asia selvittämiseen löydetä keinoja? Miksi
ihmiset levittävät sosiaalisessa mediassa vihapuhetta? Miksi ihminen käyttäytyy toista kohtaan
uhkaavasti? Miksi lähimmäisestä tulee vihollinen, uhka jota pitää vastustaa. Miksi omaa arvoa pitää
yrittää nostaa painamalla toista alas?
Jeesus voitti kuolemallaan pahan vallan. Hän voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Se on meidän
toivomme ja uskomme ydintä. Kristillisen uskon mukaan olemme kuitenkin ihmisinä taipuvaisia
pahuuteen, pahoihin ajatuksiin ja tekoihin. Kukaan meistä ei ole tästä vapaa. Paavali kirjoittaa kirjeissään
Roomalaisille (7:19) taistelusta, jota kristityn sisällä käydään päivittäin. En tee sitä hyvää, mitä tahdon,
vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Taistelukenttänä on meidän sydämemme. Tässä taistelussa
Vapahtajamme Jeesus on luvannut olla kanssamme.
Elämäni monissa ratkaisuissa joudun tekemään valintaa, kenen joukoissa ja kenen puolella seison.
Jeesuksen joukoissa haluan tehdä toisille hyvää. Haluan puhua hyvyydestä ja toimia niin, että hyvyys
lisääntyisi arjessa. Eikä se ole keltään pois. Parhaimmillaan hyvästä puhuminen ja hyvän jakaminen
lisääntyy tuottaen lisää hyvää. Kun saan hyvyyttä osakseni, voin jakaa sitä eteenpäin. Näin siksi,koska
haluan seisoa Voittajan joukoissa.
Herra, Sinä luot uutta. Sinä karkotat pahan, saat mykät puhumaan ja annat äänen vaiennetuille. Käske
meistäkin ulos valheen, epäuskon ja pelon henki. Ojenna kätesi. Anna meille voimaa päivittäisessä
taistelussa hyvyyden puolesta. Vapauta meidät, vedä mukaan valtakuntasi tulemisen iloon. Kiitos Jeesus,
että kuljet kanssamme-.

