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”Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä hyvää, mutta en
pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä,
mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen
ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut
tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden!
Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin
lakia.” Room. 7
Kristityn elämä on kaksijakoista. Toisaalta saamme iloita siitä, että Jeesus Kristus on
kuollut edestämme. Hänen lähettämänsä Pyhä Henki on tullut avuksemme. Pyhän
Hengen voimassa meillä on voima taistella syntiä vastaan, joka niin helposti meidät
kietoo.
Toisaalta huomaamme, ennemmin tai myöhemmin, että teemme syntiä. Rikomme
Jumalaa vastaan, ja toisia ihmisiä vastaan. Miksi näin, jos kerran meidät on
vapautettu synnin vallasta?
Me joudumme elämään ajallisessa kehossamme maanpäällisen elämämme ajan.
Vanhaa ihmistämme kiehtoo synti, niin helposti himoitsemme, haluamme tehdä
väärin. Toisaalta Kristuksen muuttama sydän on uusi luomus, Jumalan Henki
sydämessämme. Hän tekee meissä uutta luovaa työtänsä.

Nämä kaksi taistelevat toisiaan vastaan. Huomaamme, että iloiten hyväksymme
Jumalan lain, mutta ajoittain havaitsemme langenneemme jälleen. Joudumme
taistelemaan elämämme ajan. Kun pääsemme eräänä päivänä Taivaan kotiin, kaikki
muuttuu täydelliseksi. Enää ei ole vaaraa langeta syntiin. Siksi ajoittain kristityn
valtaa koti-ikävä, koska taistelut täällä maan päällä ovat välillä kovat.

Jumalan Hengen voimassa voimme voittaa taistelun pahaa vastaan. Mutta lopullinen
voitto tulee vasta, kun Isä kutsuu meidät kotiin taivaaseen. Meidän ei siltikään pidä
lannistua lankeemuksen keskellä. On syytä nousta jälleen, katsoa Kristukseen.
Tunnustaa syntinsä ja jatkaa matkaa. Emme saa käyttää myöskään armoa väärin.
Koska tiedämme, että Jeesus Kristus on edestämme kuollut, meidän väärien
tekojemme vuoksi, tämän tulisi lisätä halua pysyä erossa vääristä teoista.

On kuitenkin rehellistä ja realistista tunnustaa, että lankeemuksia tulee. Liha on
heikko, helposti unohdamme valvoa omaa tilaamme. Meitä kehoitetaan valvomaan
omaa tilaamme. Sen tulee olla asenteemme Jumalaa kohtaan. Valvomme itseämme,
tutkistelemme, olemmeko Jumalan tahdossa vai elämmekö elämäämme itsellemme.

