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Kristityn vapaus 
 
"Armo teille ja rauha, Jumalalta meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.” 
 
Tänään 18 sunnuntaina helluntaista on kirkoissamme aiheena "kristityn vapaus". 
Päivän evankeliumiteksti on otettu Mark. evankeliumin 2 luvusta, jakeet 18-22 ja kuuluvat 
Herran Jeesuksen nimessä seuraavasti: (lue)  
 
Kun ajattelen päivän aihetta ja evankeliumitekstiä, niin tulee sellainen ajatus, että 
onkohan tekstin valitsijat olleet ollenkaan jyvällä mistä on kysymys. 
Aihe puhuu kristityn vapaudesta ja evankeliumiteksti taas paastoamisesta, 
vanuttamattomalla kankaalla reiän paikkaamisesta ja nuoresta viinistä vanhassa 
nahkaleilissä.  
Miten nämä sopivat yhteen? Tulee kysyttyä. 
 
Paremmin tuntuvat sopivan päivän aihe ja evankeliumitekstin edellä kerrotut tapahtumat 
yhteen. 
Siellähän Jeesus osoittaa todellista vapautta fariseusten silmien edessä, kun hän 
parantaa halvatun miehen, kutsuu Matteuksen seuraansa ja syö publikaanien ja syntisten 
kanssa. 
 
Tällainen toiminta oli fariseuksille mahdoton.  
Jos he olisivat veljeilleet syntisten kanssa, niin he olisivat saastuttaneet itsensä. Siksi he 
ihmettelivät Jeesuksen toimintaa. 
Jeesus oli kuitenkin toisenlainen. Niinpä hän sanookin ihmettelijöille: "Eivät terveet 
tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan 
syntisiä."  
 
Jeesus tulikin juuri syntisiä varten. Itseensä luottavia fariseuksia varten hän ei tullut. Hän 
tuli niitä varten, jotka olivat itsessään sairaita ja syntinsä tuntevia. Toisin sanoen, sellaisia, 
jotka eivät tulleet omillaan toimeen niin kuin fariseukset. 
Avuntarvitsijoita varten hän tuli tänne maailmaan. Syntisille, Jeesuksella oli asiaa. Siksi 
Jeesuksen puheet olivat heidän korvilleen mannaa, hunajaakin makeammat, kuten 
psalmista kuvailee. 
Päivän evankeliumitekstin alussa ihmetellään sitä, miksi eivät sinun (Jeesus) 
opetuslapsesi paastoa kuten fariseusten ja Johanneksen opetuslapset. 
 
Jeesus osoittaa vapautta siinäkin, kun hän ei kehottaa omia opetuslapsiaan paastoamaan 
vaatimuksista huolimatta.  
Hän ottaa esimerkin häistä, ja sanoo:   
"Eiväthän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? Niin kauan kuin 
heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan 
heiltä pois, ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat." Käytännöllinen esimerkki, eikö vain? 
 
Nyt ylkä on otettu  pois taivaaseen. Nyt opetuslapset voivat siis  paastota  vapaasta 
sydämestä.  
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Nyt mekin voimme paastota, mutta emme ansiomielessä, lakia täyttääksemme. Sillä me 
emme voi lisätä mitään siihen ansioon, minkä Jeesus on edestämme ansainnut.  
 
Paaston kautta voimme hoitaa terveyttämme ja monet niin tekevätkin vapaasta halusta 
ihan säännöllisesti. Samalla se tietysti mahdollistaa hiljentymiseen ja Herran sanan 
tutkimiseen paremmin.  
 
Paastoamistahan on hyvin monenlaista. 
Joku paastoaa silläkin tavalla, että jättää TV:n katselun joksikin aikaa hiljentyäkseen 
enemmän Jumalan sanan tutkimiseen.  
 
Joku taas jättää lehtien laraamisen vähemmälle, jotta tärkeimmän sanoman lukemiseen 
olisi aikaa enemmän. 
 
Joku, joka on niin sanottu "kyläluuta", jättää kylässä kiertämisen vähemmälle, jotta voisi 
hiljentyä rukoukseen ja Sanan tutkimiseen. Silloin monet juorutkin jäävät juoruamatta. 
Vaikka toisaalta, tänä päivänä puheluiden kautta juorut saavat siivet alleen. 
 
Seksistäkin voidaan pidättäytyä joksikin aikaa.  
Näin apostoli Paavali neuvoo aviopuolisoita tekemään yhteisestä sopimuksesta, jotta 
voisi keskittyä enemmän rukoukseen. 
Hän kirjoittaa 1Kor.7:5-6:ssä: "Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä 
sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte 
yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Mutta tämän minä 
sanon myönnytyksenä, en käskynä." 
Tämä on hyvä suositus, mutta ehkä hyvin vaikea toteutettavaksi tänä päivänä, kun joka 
tuutista tulee seksiä tulvillaan. Ei juurikaan ole mitään mainosta, jota ei höystettäisi 
seksillä. 
Onko niin, että tavallinen mainos ei enää myy niin kuin toivotaan, niin otetaan seksi 
mainosten höysteeksi. 
 
Jos joku päättää ryhtyä vaikkapa ruokapaastoon, niin nestetasapainosta ja vitamiineista 
on hyvä pitää huolta, ettei tule vahinkoa elimistölle.  
Paras tapa on tietysti paastota lääkärin ohjeiden mukaan, ja hänen valvonnassaan. 
 
Pelastus saadaan ottaa kuitenkin lahjana vastaan , kuten apostoli Roomalaiskirjeessä 
meille kirjoittaa.Room.3:23-25. Siihen emme saa lisätä mitään, emme paastoakaan. 
"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi 
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 
Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, 
osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt 
synnit." 
 
Kaikki siis olemme syntisiä, niin fariseuksetkin, vaikka he eivät sitä ymmärtäneet eivätkä 
vieläkään sitä suurelta osin ymmärrä sen paremmin kuin mekään niin sanotut 
pakanakristityt.  
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Tämän tajuaminen on Jumalan sanan työtä Pyhässä Hengessä meidän sielussamme. Ja 
vielä enemmän se, että me pelastumme armosta ilman omia suorituksiamme.  
 
Mehän olemme tottuneet ansaitsemaan kaiken omalla työllämme. Sentähden lahjana 
saatava pelastus on niin vaikea käsittää ja vielä vaikeampi vastaanottaa ja uskoa omalla 
kohdallamme. 
 
Jotkut jopa ajattelevat niin, että usko periytyy vanhemmilta lapsille. Näinhän se ei ole. 
Syntiturmeluksemme kyllä periytyy niin kuin me hyvin tiedämme jo rippikoulutunneilta. 
Aadamin ja Eevan lankeemuksen (eli perisynnin) olemme saaneet luonnollisen 
syntymämme kautta perinnöksi. Tämän siis saamme perintönä, mutta pelastuksen 
saamme ottaa lahjana vastaan kasteen ja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.  
 
Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa tekee ihmisen todellakin vapaaksi synnin ja 
syyllisyyden vallasta. Se vapauttaa ihmisen sisältä käsin, niin että hän alkaa elää uutta 
elämää Jeesuksen kanssa. 
 
Jeesus sanoo itsestään Johanneksen evankeliumin 8.luvun 36 jakeessa: "Jos siis Poika 
tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi." 
Ja apostoli Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessään: 5:1: ”Vapauteen Kristus vapautti 
meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." 
 
Monia asioita on, jotka voivat meitä ihmisiä orjuuttaa. 
Galatalaisia orjuutti laki ja se voi meitäkin orjuuttaa. Yritämme täyttää sitä tuloksettomasti, 
kuten fariseukset, ajatellen, että sen täyttämisen kautta olen otollinen Jumalalle.  
 
Synti voi orjuuttaa, emme tahdo jaksaa uskoa syntejämme anteeksiannetuiksi, kun 
odotamme itseltämme täydellisyyttä.  
 
Toisten ihmisten mielipiteet voivat johtaa meidät sidottuun mielentilaan. Alamme niitä 
noudattaa orjallisesti emmekä löydä omaa minuuttamme ja omia lahjojamme. 
 
Oma ulkomuoto orjuuttaa myös monia. 
Tutkimusten mukaan vallankin monet tytöt haluaisivat olla jotain  muuta, kuin mitä he 
ovat. Ei olla tyytyväisiä omaan ulkonäköön.  
 
Toki omaa ulkonäköäkin saa kohentaa kohtuuden rajoissa, jos se on vaarassa viedä 
mielenterveyden. 
Itsekään en ollut ollenkaan tyytyväinen omaan ulkonäkööni murrosiässä. Minulla oli 
syntymämerkkinä peukalon kynnen kokoinen luomi nenän päässä.  
Se vei minut syvään masennukseen ja esti menemästä toisten nuorten joukkoon. 
Itsetuhoajatuksetkin kiersivät päässäni pidemmän aikaa. 
Helsinkiinkin oli paikka vetämässä, jotta se siellä hoidettaisiin pois, mutta koskaan kutsua 
sinne ei tullut. Oneksi Ristijärvellä, jossa olen syntynyt ja kasvanut, sattui silloin olemaan 
hyvä lääkäri joka leikkasi sen pois. Se vapautti kummasti. 
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On todella paljon asioita, jotka herkästi vievät meidät orjuuteen sisäisesti, ja ne, jos mitkä, 
väsyttävät ja kuolettavat meidän sisäisen voimamme ja uskon Herraan Jeesukseen 
Kristukseen. 
 
Siksi on hyvin tärkeää, että me vahvistumme armossa, kuten apostoli Paavali kirjoittaa 
nuorelle opetuslapselleen Timoteukselle 2-luvun 1 jakeessa:  
"Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa." 
Armossa vahvistuminen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, vapauttaa meidät olemaan 
juuri se ihminen, miksi Jumala on meidät luonut ja tarkoittanut. 
 
Armon kohdattuani, minäkin sain lähteä elämään myöhästynyttä nuoruutta yhdessä 
Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa. 
Hänen kanssaan olen monet sisäiset kivut ja tuskat käynyt lävitse.  
Ja pikkuhiljaa olen oppinut hyväksymään itseni juuri sellaisena kuin hän on minut luonut, 
ilman mustaa nenänpäätä. 
Neuroottiset pelot ja ahdistukset, jotka vääränlaisen elämän seurauksena tulivat sieluuni, 
ovat hellittäneet otettaan Hyvän paimenen Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sanansa 
hoidossa. Siksi ne ovat suuren kiitoksen aihe. 
 
Toiseksi evankeliumitekstissä Jeesus puhui myös siitä, kuinka vanuttamaton 
paikkatilkku ommeltuna vanhaan vaippaan repii reiän suuremmaksi. Hieno käytännön 
neuvo, eikö vain? 
 
Voisiko tämän hengellistä kenties niin, että me emme omilla töillämme voi paikata sitä 
vanhurskauden vaatetta, minkä saamme lahjana ottaa Jumalalta vastaan armosta. 
Jos me omilla töillämme yrittäisimme paikata elämme vaatetta,  
niin se vanhurskauden vaate ei kelpaisi Herramme edessä.  
Se olisi edelleen rikkinäinen ja kelvoton.  
Se päällä me emme perisi iankaikkista elämää. Me olisimme kuten fariseukset 
omavanhurskautemme rikkinäisessä vaatteessa.  
 
Vain Jeesuksen uhrikuoleman verellä hankittu vanhurskauden vaate on kyllin hyvä ja 
puhdas kelvataksemme taivaalliselle Isällemme. 
Joko sinä olet pukeutunut tähän vaatteeseen uskon kautta? 
 
Kolmas asia tuossa päivän evankeliumissa oli sitten kuva siitä, kuinka uusi viini 
laskettuna vanhoihin nahkaleiliin pakahduttaa leilit. Uusi viini on laskettava uuteen leiliin, 
oli Jeesuksen opetus. 
 
Miten me tämän ymmärrämme, kyselemme jälleen? 
Olisiko kentis tämän opetus se, että olimmepa me nuoria tai vanhoja ikämme puolesta, 
niin kaikki me tarvitsemme ensin sen, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta 
synnistä.  
Hän tekee meidän nahkaleileistämme puhtaita veriarmonsa kautta. Ja kun Hän saa 
puhdistaa meidät kaikesta saastasta, niin silloin Jumalan täyttää meidän sydämemme 
leilit Pyhällä Hengellään ja lahjoillaan. 
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Molemmat kuvat kuvaavat saman asian eri puolia. 
 
Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen saamme pukeutua Jeesuksen puhtaaseen 
vanhurskauden vaatteeseen. 
Ja kun me uskon kautta puhdistaudumme Jeesuksen nimessä ja Hänen kalliissa 
sovintoveressää, niin meidät yhä uudelleen ja uudelleen täytetään taivaallisella viinillä eli 
Pyhällä Hengellä. 
 
Tänäänkin matkalikojen poispanemiseen meille tarjotaan mahdollisuus Herran Pyhällä 
ehtoollisella. Kuulemme sanat: Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun 
edestäsi annettu ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun edestäsi 
vuodatettu. 
Eikö olekin ihana kuulla nämä sanat ja ottaa ne uskossa vastaan.  
Näin Jumalan armoon Kristuksessa turvaten me saamme tehdä  matkaa kristityn 
vapaudessa edeenpäin. 
 
Hiljennymme nyt kiitokseen ja rukoukseen... 
 
Uskontunnustus.... 

 
Tämä saarna on pidetty Oulussa, Tuiran kirkossa, su 14.09.2008  
ja muokattu  Internetiin sopivammaksi 25.01.2011. 

 
 
 
 


