Tee sitä mikä on oikein
Miika 6:8

Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta
odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi
kuunnellen.

Mitä Jumala minulta odottaa?

VT:n profeetta Miika on kirjoittanut meille
kolmiosaisen, suoran viestin tähän päivään. Tarkastelemme lyhyesti viestin ensimmäistä
osaa: tee sitä mikä on oikein.
Mitä on oikein tekeminen? Pystynkö tunnistamaan oikean ja väärän eron? Jos en
tunnista oikean ja väärän eroa, miten voin silloin tehdä oikein. Tämä näyttäisi olevan
juuri tällä hetkellä olennainen kysymys yhteiskunnassamme. Onko oikein eläminen ja
oikein tekeminen aina oikeassa olemisen pakkoa ja virheettömyyttä? Vai onko tekemiseni
oikeata silloin, kunhan se minusta tuntuu oikealta ja hyvältä?
Uskon, että oikean ja väärän eroa on mahdotonta tunnistaa, ellei tunnusta mitään tai
ketään auktoriteetikseen. Jos en kunnioita kenenkään arvovaltaa, jos ei kukaan ole
yläpuolella minun, niin silloin en osaa sanoa, mikä on oikein, mikä on hyvää, mikä on
minulle ja toisille parasta ja rakentavaa.
Jos ei erota oikeaa ja väärää, silloin moraali ja arvomaailma ovat kestämättömällä
pohjalla. Aikamme ilmiö on, että jokainen voi valita keskenään ristiriitaisistakin
arvomaailmoista palasia omien mieltymyksiensä mukaan, ja tehdä niistä itselleen sopivan
cocktailin. Arvata saattaa, että tällaiset sekoitukset ovat harvoin johdonmukaisia.
Johdonmukaisuuden puutteesta seuraa sisäisiä ristiriitoja, arvottomuutta, masennusta ja
itsensä tai toisten vähättelyä.
Entä sitten, jos tunnustaisi Raamatun arvovallan, auktoriteetin ja sen, miten se
osoittaa Jumalan tahdon tien jota pitkin kulkea? Silloin johdonmukaisuus elämässä voisi
kummuta siitä, että on samassa linjassa Jumalan sanan kanssa. Silloin ei enää hapuilisi
päämäärättömästi omien hyvien ja pahojen tuntemusten välillä. Tämä ei tarkoita sitä, että
olisi sitten jotenkin parempi ihminen kuin toiset. Mutta se tarkoittaa sitä ja on johtamassa
siihen, että elämälle tulee suunta, toivo ja tarkoitus.

Oikein elämiseen liittyy paljon

erilaisia käytännön valintoja ja välillä oikeita
vaihtoehtoja eri tilanteisiin voi olla useita. Toisinaan taas huonoista vaihtoehdoista on

löydettävä se vähiten huono. Mutta elämän tärkein perusvalinta tulee tehdä oikein. Sitä
voisi nimittää auktoriteettivalinnaksi. Valinta on se, kuka on Herrasi.
Tämä auktoriteettivalinta määrittelee pitkälti sen, miten toimimme toisten valintojen
kanssa. Nämä ovat elämäntapavalintoja. Kun auktoriteettivalinnan osalta kysytään kuka
on Herrasi, niin elämäntapavalinnan kohdalla kysytään miten palvelet tätä Herraasi.
Sydämen asenne, se että onko Jeesus Herrasi vai ei, haluatko palvella häntä vai etkö,
määrittelee hyvin pitkälle elämäsi muita valintoja ja niiden lopputuloksia. Valinnat
johtavat ihan tavallisiin arkivalintoihin, jossa kysytään: miten kannat vastuusi.

Roomalaiskirjeen 12. luku on erinomainen esimerkki oikein tekemisestä, käytännön
kristillisyydestä.
Room. 12:2-3 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen
mielensä mukaista ja täydellistä.
Jakeesta yhdeksän eteenpäin Paavali alkaa antaa käytännön ohjeita. Niissä korostetaan
oikeaa asennetta, sitä mitä on elää oikein Jumalan kunniaksi.
Room. 12:9-21 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä.
10 Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.
11 Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa.
12 Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13 Auttakaa
puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14 Siunatkaa niitä, jotka teitä
vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien
kanssa.16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan
asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17 Älkää
maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien
silmissä. 18 Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19
Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa
vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" -- näin
sanoo Herra. 20 Edelleen sanotaan: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa,
jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." 21 Älä
anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
Mutta tärkein valinta on se, kuka on Herrasi. Ja siksi kysyn tähän loppuun sinulta: kuka
on Herrasi?
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