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ARMAHDETTU VAPAUTEEN
Vapautta arvostetaan
Ihmiset ovat valmiita tekemään paljon vapauden hyväksi. Valtiollisella puolella käydään usein
katkeria ja kalliita taisteluja itsenäisyyden saavuttamiseksi. Pienemmissäkin ympyröissä aina
kodista lähtien käydään ”itsenäisyystaisteluja”.
Vapaudella on hintansa
Vapaustaisteluissa on aina kysymys eri tahojen intresseistä. Niiden puolesta ollaan valmiit
taistelemaan ja uhraamaan paljon omaisuutta – jopa ihmishenkiä. Näin on käynyt myös Suomen
itsenäisyyden kohdalla. Sankarihaudat ovat tästä muistomerkkeinä.
Hengellisellä puolella on myös taisteltu – ja maksettu hinta.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä
peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman
karitsan” (1. Piet.1:18-19).
”Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia” (1. Kor.7:23).
Vapautta ei tule halveksia
Tämän päivän nuorison kohdalla on ongelmana vapauden arvostaminen. Itsenäisyystaistelut ovat
liian kaukana. On vaikea paneutua isien tilanteeseen, jolloin itsenäisyys oli vaakalaudalla. On
vaarassa vapauden halveksiminen.
Hengellisellä puolella myös ihminen voi unohtaa ensinnäkin sen, että hänen vapaudestaan on
maksettu hinta. Toiseksi hän voi unohtaa, mistä kaikesta hän on vapautettu.
Jumalan lapsi voi mennä lain alle, ja joutua näin orjan asemaan:
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne
orjuuden ikeeseen” (Gal.5:1).
”Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta.
Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.
Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka
synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä
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Jerusalemia,joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on
meidän äitimme….Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan
syntynyttä, niin nytkin (Gal.4:21-26,29).
Pyhityksen hylkäämisessä on myös kysymys Jeesuksen sovitustyön hylkäämisestä ja halveksimista:
26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä,
27. vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.
28. Joka hylkää Mooseksen lain,
sen pitää armotta kahden tai kolmen
todistajantodistuksennojallakuoleman:
29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa
Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänetonpyhitetty,japilkkaaarmonHenkeä!
30. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä:
"Herra on tuomitseva kansansa".
31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin (Hebr.10:26-31).
Armo muuttaa
Armo merkitsee pääsemistä tuomion alta armon alle. Vanhurskauttaminen on tuomiotoimi, jossa
syyllinen ihmisparka julistetaan Kristuksen tähden syyttömäksi.
Vanhurskas = vaan´n hurskas. Se tarkoittaa Jumalan vaa`assa kestävä.
Sidottu ihminen
Ihminen siirtyi syntiinlankeemuksessa toisen isännän alaisuuteen, joka pitää häntä tiukassa
otteessaan. Köydet, jolla ihminen sidotaan, ovat toisaalta näkymättömiä, mutta toisaalta näkyviä.
Yhtä kaikki ne ovat lujaa tekoa: ”Synnin kaikkein hienoimmatkin rihmat riittävät sitomiseen.
Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa” (Niilo Tuomenoksa).
Monta köyttä
Sielunvihollinen sitoo ihmisen monilla köysillä. Ihminen on kuin vankityrmässä oleva vanki, jolla
on kymmenet kahleet käsissä ja jaloissa. Hän on täysin kyvytön katkaisemaan ensimmäistäkään
kahletta. Toisaalta, vaikka hän saisikin kahleet auki, vielä on vankilan ovi estämässä pakoonpääsyä.
10. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin,
11. koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon.
12. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä; he sortuivat, eikä ollut auttajaa.
13. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan.
14. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa.
15. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
16. Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat (Ps.107:10-16).
Ihminen ei huomaa
Ihminen itse ei huomaa olevansa sidottu. Päinvastoin hän kerskaa vapaudella. Uskovat nähdään
sidotuiksi ja ”tiukkapipoisiksi”.
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31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin
te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
33. He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet
kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"
34. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on
synnin orja.
35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi (Joh.8:31-36).
”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä
neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa,
heittäkäämme päältämme heidän köytensä" (Ps.2:1-3).
Taakka putoaa
Vasta uskoontulon jälkeen ihminen huomaa: kuorma lähti hartioilta!
”Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet
niinkuin Midianin päivänä” (Jes.9:3).
”Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa
oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan
evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille
näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta" (Luuk.4:1719).
”Katkoi verkot valheen, Kahleet kuoleman Vangin vapautti, Laps oon Jumalan.” (HLV 331:3).
Mistä kaikesta uskova on vapautettu?
Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät pimeyden valtakunnan totaalista tappiota.
Käärmeen pää murskattiin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Jeesuksen
ristinkuolemassa sovitettiin koko maailman synnit ja ihmiskunta lunastettiin synnin, kuoleman,
perkeleen ja helvetin hirmuvallasta. Pitkäperjantai oli suuri ”vapautuksen päivä”. Ihminen
vapautettiin silloin saatanan, synnin, lain ja kuoleman kahleista.
Golgatalla ristiinnaulittiin: 1.Jeesus. 2.Ryöväri(1). 3.Ryöväri (2). 4. Saatana. 5. Synti. 6. Laki. 7.
Vanha ihminen. 8. Uskova maailmalle ja maailma uskovalle. 9. Kuolema.
”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos.3:15).
”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen” (Hebr.2:14).
”ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme;
sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin” (Kol.2:14).
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”mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka
kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta” (2. Tim.1:10).
Ihmisorjuus
Luonnostaan ihminen on toisten orja. Hän haluaa olla ”kuten muutkin”. Hän on niputettu:
”Kristus, sinä näet, kuinka saatana on niputtanut, köyttänyt meidät ihmiset ihmissanomisen
köysillä. Olemme kuin niputetut tillit tai persiljat toripöydällä, niin ettemme uskalla seurata sinua,
Kristus” (Tapio Nousiainen).
”Ihmispelko panee paulan” (Snl.29:25).
”Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia” (1. Kor.7:23).
Uskovan vapauden rajoittimet
1. Kirjoitukset raameina. "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on" (1. Kor. 4:6). Sana johtotähtenä varjelee
syntielämältä, hurmahenkisyydeltä ja isien perinnäissäännöiltä.
2. Totuuden puolesta. "Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta" (2.
Kor. 13:8).
Uskovien pitäisi siis juosta "totuuden perästä". "Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä" (Ef.
6:14).
3. Omalletunnolle kuuliaisina. "Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi
loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä" (Apt. 24:16).
4. Lähimmäisen huomioon ottaminen. "Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille
loukkaukseksi" (1. Kor. 8:9). Tämä koskee esim. ehdonvallan (adiafora-) asioita ja liittyy mm.
alkoholin käyttöön.
”Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan
palvelkaa toisianne rakkaudessa” (Gal.6:13).
”Sen tähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi
viettelykseksi veljelleni” (1. Kor.8:13).
Vapautettu – ei tietoa
Uskova on monista kahleista vapautettu, mutta hän saattaa silti kantaa kahleita –
tietämättömyydestä. Hän on ehkä ollut ahkerasti sanan kuulossa, mutta hänen tietomääränsä ei ole
paljon lisääntynyt, koska painopiste on ollut tunnelmassa ja ehkä taiteellisessa vaikutuksessa. Tästä
voi olla kohtalokkaat seuraukset:
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla” (Hoos.4:6; Saarnivaaran käännös).
Ymmärrämme hyvin, ettei ”tynnyrissä kasvatettu poika (tai tyttö)” voi pärjätä nykyisessä
tietoyhteiskunnassa. Sama on hengellisellä alueella. Tosin ryöväri pääsi vähäisellä tiedolla
paratiisiin. Taivaaseen pääsyyn riittää pelkkä usko, mutta voidakseen elää täällä maan päällä
Jumalan lapsen elämää ja ”hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:12) uskoontullut tarvitsee tietoa.
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17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat
mielensä turhuudessa,
18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan
tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista
saastaisuutta, ahneudessa” (Ef.4:17-19).
”Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen,
tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin
kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä" (1.
Piet.1:14-16).
”Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista
tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne” (Room.15:14).
”Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille
Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa
tiedossa” (1. Kor.1:4-5).
”Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa” (2. Kor.8:7).
”Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa
käsittämisessä” (Fil.1:9).
Yhdysvaltain sisällissota 1861-1865
Tärkein yksittäinen teema sodassa oli orjuus, jota pohjoisvaltioissa ei hyväksytty, mutta joka oli
etelävaltioissa laajalti levinnyt käytäntö: etelän plantaasitalous perustui täysin Afrikasta tuotujen
orjien käyttöön. Kerrotaan, että monet neekerit olivat orjina, koska eivät tienneet, että sota oli
päättynyt ja heidät oli julistettu vapaiksi.
-------------------------Kenraali Wainright kertoo suurista kärsimyksistään Mantšhurian keskitysleirillä Bataanin häviön
jälkeen. Japanilaiset vanginvartijat tekivät hänestä pilkkaa päivästä päivään. Hän ei tiennyt mitään
siitä, mitä tapahtui ulkopuolisessa maailmassa. Hänestä tuli luuranko, niin kuin voi olla särjetty,
muserrettu, toivoton ja nälkiintynyt mies.
Eräänä päivänä laskeutui lentokone leirille, ja yhtyneiden sotavoimien kersantti marssi kenraali
Wainrightin luo kertoen, että japanilaiset on voitettu. Kuvittele sellaisen uutisen vaikutusta tähän
kuolevaan mieheen. Kun kersantti oli ilmoittanut sanomansa, lensi hän taivaalle jälleen.
Kun japanilaiset vanginvartijat asiasta tietämättöminä palasivat pilkkaamaan ja sysimään
kenraalia, sanoi hän: ”Ei, minä olen täällä komentajana. Nämä ovat minun määräyksiäni ----”
Vanginvartijat saivat sanoin kuvaamattoman shokin huomatessaan, että yhtyneitten voitto oli
ilmoitettu kenraalille. Siitä hetkestä kenraali Wainrightillä oli kuninkaan ote.
Onko sinulle ilmoitettu Vapahtajasi voitosta aikakausien suurimmassa taistelussa? (Airut
6/1966).
Uutta ja vanhaa
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”Ja hän sanoi heille: "Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan
opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa"
(Matt.13:52).
Tämä on oikean opettajan metodi. Hän opettaa uutta, mutta palaa myös vanhaan, sillä ”kertaus on
opintojen äiti”.
”Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä,
ja teille se on turvaksi” (Fil.3:1).
Luonnostaan ihminen on perso kaiken uuden perään:
”Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin
uutta puhumaan ja uutta kuulemaan” (Apt.17:21).
Jos maallisissa asioissa kertaus on tärkeää, se on aivan välttämätön jumalallisia totuuksia mieleen
painettaessa!
”Me tahdomme siis, jottemme olisi toimettomia, jälleen aloittaa siitä, mihin lopetimme, tuon sanan
mukaisesti: ´Kun ihminen on lopettanut, alkakoon jälleen alusta` (Syr.18:6)” (Luther).
Väärä kerskaus
Ihminen voi kerskua vapaudesta, vaikka todellisuudessa kahleet ovat käsissä ja jaloissa.
18. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä,
jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon,
19. ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen
orja hän on.
20. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat
päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin
on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi.
21. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen
tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä.
22. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika
rypee rapakossa" (2. Piet.2:18-22).
”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin
orja” (Joh.8:34).
Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota
te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
(Room.6:16).
Kristuksen orja
Kukaan ihminen ei ole toisaalta ”täysin vapaa”. Uskova on Jeesuksen orja.
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”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit;
mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo”
(Joh.21:18).
”Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan
evankeliumia” (Room.1:1) ( doulos merkitsee sekä palvelijaa että orjaa).
”niin rakkauden tähden minä kuitenkin mieluummin pyydän, ollen tämmöinen kuin olen, minä
vanha Paavali, ja nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki” (Filem.9).
Kultaiset kahleet
Avioliitossa käytetään liiton merkkinä sormuksia; ne ovat ”kultaiset kahleet”. Uskovakin on sidottu
rakkauden kahleilla.
”Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät
miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen” (2. Kor.11:2).
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä
vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan
vaimon" (Ilm.21:9).

