
Kristityn vapaus ja vastuu
Tälle illalle on annettu aiheeksi: Kristityn vapaus ja vastuu. Alkuosa illan aiheesta on 
tämän sunnuntain kirkollinen aihe, niin kuin kaikki huomaamme. En kuitenkaan 
lähde toistamaan sitä, mistä Särkisalon kirkossa saarnasin. Tosin joitakin 
yhtymäkohtia raamattuopetuksessani on.

Lähden liikkeelle Vanhasta testamentista, jossa kerrotaan mm. Jeesuksen 
tehtävästä. Jesajan kirjan (61) luvun alussa kirjoitetaan: 
”1. Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut  
julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä,  
julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2.julistamaan Herran otollista vuotta.”

Tämän Herramme luki Hengen voimassa Nasaretin synagoogassa sen jälkeen, kun 
perkele jätti hänet erämaakiusauksen jälkeen. Tästä kerrotaan mm. Luukkaan 
evankeliumin 4-luvussa. Siellä kirjoitetaan (jakeet 16-19): 
”16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan 
sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. 

17.Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi  
hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18."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,

19.saarnaamaan Herran otollista vuotta."

Nämä Raamatun kohdat ovat melkein identtisiä. 

Ensimmäiseksi kiinnitän huomiomme noihin sanoihin, tapansa mukaan.
Jeesuksella oli tapana vierailla ahkerasti synagoogissa. 
Jo pienestä pojasta alkaen hän mielellään kuunteli kirjanoppineiden puheita ja 
opetuksia synagoogissa. Hän löysi Vanhan testamentin sivuilta itsensä ja tehtävänsä. 
Niin nytkin.
Niinpä Hän saatuaan käsiinsä Esaiaan eli Jesajan kirjan, alkaa lukemaan: ”Herran 
Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumin  
köyhille...

Hänet Isä voiteli Pyhällä Hengellä tähän valtavaan ja vastuulliseen tehtävään.

Otan tähän raamattukoulun rehtorin Erich Sauerin kirjasta: ”Ristiinnaulitun 
riemuvoitto”, muutamia kohtia tästä Jeesuksen voitelusta. 

Muuten tästä kirjasta edesmennyt pastori ja Ryttylän raamattukoulun opettaja Eino J 
Honkanen sanoo kirjan esipuheessa: ”Uuden testamentin sanoma, Jeesuksen 



Kristuksen ristin voiton kirkkaus säteilee tässä lukijalle koko kirkkaudessaan ja 
ihanuudessaan. Tuskin olen lukenut toista kirjaa, jossa Raamatun rikkaus olisi tullut 
vastaani näin valtavana ja valloittavana.” 
Sitten ”Ristiinnaulitun riemuvoitto” -kirjaan. Hän kirjoittaa: (luen katkelmia)

Näin siis Sauer. Huomaamme, kuinka kokonaisvaltainen pelastus meille on tuotu...
Kolminkertaisesti voideltu Jeesus sanoo nyt, että ”Hän (eli taivaallinen Isä) on 
voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille”

Evankeliumissa on todellakin vapauttava voima. 
Siinä on uutta luova voima. 
Siinä on uudesti synnyttävä voima.
Siinä on voima sitoa särjettyjä sydämiä ja parantaa.
Se on todellinen ilosanoma meille ilottomille ihmisille. 
Sanotaanhan (Jes.12:3): ”Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.”
Ilo on ikään kuin kauha, jolla ammennamme vettä pelastuksen lähteestä eli 
Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen täytetystä työstään. Hänen sanastaan. Ilossa on usko 
mukana...

Jeesuksen tehtävä oli ja on julistaa todellakin meille synnin vangeille vapautusta, 
kahlituille kirvoitusta ja hengellisesti sokeille näkönsä saamista.

Tämä on varmaan meidän itse kunkin kokemus. Kun saimme kuulla ihanat sanat, että 
sinun syntisi annetaan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä anteeksi, niin hengen 
silmät avautuivat. Avautui uusi maailma meidän silmiemme eteen. 

Sydämeemme avautui todistus niin kuin Raamatun sokealle miehelle: ”Minä joka 
olin sokea, nyt näen.” Jeesus voi syntymäsokeudenkin parantaa ja monet muut 
fyysiset ja henkisetkin vaivat. Mutta aivan erityisesti Hän on tullut meidät 
vapauttamaa hengellisestä pimeydestä ihanaan evankeliumin valoon ja vapauteen.

Silloin hengen silmillä alamme nähdä, että en ainoastaan minä ollut hengellisesti 
sokea, vaan moni minun sukulaiseni kulkee tässä mielessä sokeudessa. Heille ei loista 
evankeliumin valo. Tulee hätä hukkuvista omaisista, mutta myöskin muista ihmisistä 
lähellä ja kaukana. Evankeliumin levittämisen vastuu alkaa painaa sieluamme.

Näin kävi apostoli Paavalillekin. Hän kirjoittaa (Room.9:1-5): ”Minä sanon 
totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä  
Hengessä - 

2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka  

ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, 
4. ovat israelilaisia; heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja  

jumalanpalvelus ja lupaukset; 
5. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken,  



Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!”

Ja hyvä niin, että tulee hätä sieluista. Silloin alamme myöskin rukoilla ja pyytää 
hyvää johdatusta elämäämme. ”Herra, mikä on sinun tahtosi  minuun nähden?”

Näin kävi itsellenikin. Rukoilin tuon rukouksen ja aloin kyselemään Herran tietä 
kohdallani. Jumala vaikutti valtavan halun Jumalan sanan lukemiseen. Niinpä Hän 
johdatti  erään veljen kautta Ryttylän raamattukouluun ja sitä tietä sitten 
antautumiseen Hänen työhönsä. 
Entinen maallinen tehtävä sai jäädä, vaikka sekin oli ihan kivaa. Herraan ja Hänen 
sanaansa rakastuminen sai tämän aikaan. Se oli Pyhän Hengen työtä sielussani. 

Ja kun Herra siunaa tällä tavalla, niin vihollisemme yrittää sen jälkeen vielä 
orjuuttaa meitä monella tavalla.
Yksi tapa on se, että hän laittaa uskovan katselemaan lakia ja sen täyttämistä. Sitä 
kautta epäilyt nousevat sieluumme. Hän kuiskii, että ethän sinä ole oikea uskovainen, 
kun et pysty täyttämään Jumalan lakia. Monessa olet puuttuvainen. 

Näin tapahtui muuten Galatian seurakunnassakin. He olivat päässeet iloitsemaan 
armosta ja anteeksiantamuksesta, mutta judaistit eli harhaopettajat tulivat väärine 
opetuksineen orjuuttamaan heitä. He opettivat, että teidän tulee noudattaa Mooseksen 
lakia ja teidät tulee ympärileikata ennen kuin olette oikeita uskovia.

Paavali melkein repäisi vaatteensa ja sanoi heille hyvin ankarasti. 
Me luemme tästä mm.(Gal.3.) luvun alusta. Luen jakeet (1-3)

Uskon silmien eteen oli aluksi kuvattu ristiinnaulittu Kristus. He olivat uskoneet 
kaikki syntinsä anteeksi ja nyt he lankesivat lain tekojen tielle. He yrittivät lain 
tekojen kautta lisätä kelvollisuutta Jumalalle. Toivat omaa Kristuksen ristin 
sovitukseen. He eivät enää eläneetkään yksin armosta.

He olivat saaneet myöskin Pyhän Hengen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. 
Paavali kysyi heiltä: ”Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?”

Ja vähän myöhemmin apostoli sanoo tässä samassa (Gal.3.luvussa): ”10. Sillä kaikki,  
jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu  
olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että  
hän sen tekee." 
11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska  
"vanhurskas on elävä uskosta."  Kovaa sanaa evankeliumin puolesta. Eikö vai?

Vanhurskaiksi eli Jumalalle kelvolliseksi ei todellakaan tulla lain  kautta eikä lain 
tietä, vaan siten, että otetaan uskossa vastaan syntien sovitus, jonka Herramme on 
ansainnut meille.



Menemme vielä eteenpäin tätä Galatalaiskirjettä. Jakeissa (21-22) sanotaan: ”Onko 
sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi  
eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. 

22.Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli,  
annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.”

Eikö ole todellakin selvää sanaa apostolilta?

Ja vähän aikaisemmin sanotaan laista, että se on annettu rikkomusten tähden. Laki 
näyttää meille meidän rikkomuksemme ja syntisyytemme. Laki siis ajaa meidät 
Kristuksen luokse, kun huomaamme ettemme tule omillamme toimeen.
Siitä kertoo jakeet (24-26): ”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja  
Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. 

25.Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.
26.Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.”

Laista on tullut kasvattaja Kristukseen, sanoo apostoli. Sitten hän jatkaa: ”Mutta  
uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.” Emme siis uskovina ole enää 
lakikasvattajan alaisia. Nyt meidän kasvattajamme on armo. 
Siitä kertoo myöskin (Tiit.2:11-13): ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi  
kaikille ihmisille 

12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot,  
eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

13.odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja  
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 

14.hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta  
laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä  
tekoja ahkeroitsee.”

Ensiksi: Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi...
Toiseksi: Se kasvattaa meitä...
Kysymme: Millä tavalla se kasvattaa meitä?

Vastaus löytyy jatkosta.
Ensiksi: Se kasvattaa siten , että me hylkäämme synnin. Siis jumalattomuuden ja 
maailmalliset himot, sanoo apostoli.
Toiseksi: Se kasvattaa niin, että me elämme siveästi ja vanhurskaasti nykyisessä 
maailman ajassa. Toisin sanoen. Me kannamme Jumalan tahdon mukaista hedelmää 
Pyhässä Hengessä.

Se kasvattaa myös niin, että meillä on sielussamme Jeesuksen tulon odotus. Ja 
Jeesuksen tuloa odottaessamme me ”ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.” Niin kuin 
(2Kor.5:9): sanotaan. Ja (2Kor.8:21) sanotaan edelleen: ”Sillä me ahkeroitsemme 
sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä.” 

Vaellamme siis puhtaalla omallatunnolla niin Jumalan kuin ihmistenkin edessä. 



Kannamme siis hyvää hedelmää Jumalan silmissä, mutta myöskin vaakatasossa, 
ihmisten edessä. 
Lähetystyö jos mikä, tyydyttää Jumalaa, mutta se näkyy myöskin hyvänä hedelmänä 
meidän ja toisten ihmisten silmissä.

Jumalan armo Pyhässä Hengessä saa tämän aikaan, ei laki.

Lain ja lakihenkisyyden lisäksi meitä herkästi orjuuttaa synti ja syntisyytemme. 
Synti niin helposti meidät sitoo ja vie orjuuteen. Hebrealaiskirjeessä,  (luvussa 12) 
sanotaan: ”Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin  
helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,  
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.”

On hyvin tärkeää, että me viemme kaikki painavat asiat sydämeltämme ristin juurelle. 
Ja aivan erityisesti kehotetaan laittamaan synti pois, joka niin helposti kietoo meidät 
monella eri tavalla. 

Ja me kaikki tiedämme, että synnistä emme pääse vapaaksi omin avuin, vaan siten 
että tunnustamme ne Herallemme Jeesukselle Kristukselle. Pyydämme niitä anteeksi 
ja uskomme myöskin täydelliseen anteeksiantamukseen.

Ellemme jaksa uskoa ihan yksinämme, niin sielunhoito ja rippi on annettu 
seurakunnalle apuvälineeksi. Sitä meidän tulisi rohkeasti käyttää.

Toisten ihmisten mielipiteet voivat viedä meidät sidottuun mielentilaan. Jos me 
alamme noudattaa niitä orjallisesti, niin emme löydä omaa minuuttamme emmekä 
omaa tapaamme toimia.

Monia orjuuttaa myöskin oma ulkomuoto. Tutkimusten mukaan vallankin nuoret 
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 murrosiässä tyytyväinen omaan ulkonäkööni. Nimittäin. Minulla oli 
syntymämerkkinä luomi nenän päässä. Se orjuutti niin etten rohjennut mennä nuorten 
joukkoon...(selitä nuoruutta tästä näkökulmasta)...

On lukemattomia asioita, jotka herkästi vievät meidät orjuuteen, ja ne, jos mitkä 
väsyttävät meidät sisäisesti ja vievät jopa toivottomuuteen.

Uskoon tulon jälkeen minua meinasi vielä orjuuttaa  kahvikuppi-, pelko- ja 
ahdistusneuroosi. Olin nimittäin vääränlaisen elämän seurauksena sairastunut 
psyykkisesti.

Onneksi hyvien opastusten, sielunhoidollisten keskustelujen ja Jumalan armon avulla 
pääsin näistä vapaaksi. Sain armon uskossa mennä pelkojani päin. Näin pikkuhiljaa 



neuroottinen ote hellitti.

Eräskin uskova psykiatri neuvoi minua, että puhu vapaasti näistä. Voit vaikka 
saarnoissasi ottaa näitä asioita esille. Sillä et sinä ole ainoa, jolla näitä ongelmia on.
Ja toinen armoitettu sielunhoitaja neuvoi, että kun käsiä alkaa vapisuttaa kahvikuppia 
ottaessasi, niin sano, että katohan kun käsi vapisee. jne...On tärkeää ettemme lähde 
kiertotielle ja jää pelkojemme valtaan.
Jos me jäämme  pelkojemme valtaan sielumme sisimmässä ,emmekä uskalla 
kellekään kertoa niistä, niin ongelmamme vain pahenevat, eikä eheytymistä pääse 
tapahtumaan. Me sairastumme psyykkisesti entistä enemmän...

Kristus on tullut vapauttamaan myös sisäisistä peloistamme Jumalan lapsen iloon 
ja vapauteen. Apostoli Paavali vielä neuvoo (Gal.5:1): ”Vapauteen Kristus vapautti  
meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden 
ikeeseen.”

On siis tärkeää, että olipa meidän orjuuttava asia mikä hyvänsä, niin me emme tahdo 
jäädä sen vangiksi. Me käännymme Herramme  ja Vapahtajamme puoleen ja 
pyydämme Hänen apuaan. Etsimme itsellemme sopivan sielunhoitajan tai terapeutin, 
jonka kanssa yhdessä työstämme sielunelämäämme orjuuttavia asioita.

Minua itseäni on auttanut terapeuttisten ja sielunhoidollisten keskustelujen lisäksi 
Hyvät Jumalan sanan lupaukset. Kun saamme niitä uskossa imeä itseemme, niin ne 
kantavat, rohkaisevat ja lopulta vievät meidät tukevalle Kristus-kalliolle, jopa 
iloitsemaan ja riemuitsemaan Herrasta ja Hänen hyvästä hoidostaan. (Yksi tällainen 
paikka löytyy (Jes.45:1-3) Hoidamme  ne asiat, mitkä ovat hoidettavissa ja jätämme 
itsemme Herramme hyvään huolenpitoon.

On hyvin tärkeää se, että me vahvistumme armossa, joka on Jeesuksessa 
Kristuksessa. Paavali nimittäin kirjoittaa (2Tim.2:1): ”Vahvistu siis, poikani, siinä 
armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Armossa vahvistuminen vapauttaa 
ihmeellisesti meidän sielumme turhista painolasteista Jumalan lapseen iloon, 
vapauteen ja rauhaan. Tämä on yksi osa siitä vastuusta, mikä meillä on omasta 
itsestämme. Raamattutunnin aihehan oli: ”Kristityn vapaus ja vastuu:”

On nimittäin hyvin tärkeää myös se, että pidämme jatkuvasti huolta omasta 
Jumala-suhteestamme. Ja oma Jumala-suhde rakentuu, kun pidämme lyhyet tilivälit 
Herramme  ja Vapahtajamme kanssa;  rukoilemme, luemme Raamattua ja pidämme 
huolta seurakuntayhteydestä. 
Jumala-suhde rakentuu ja vahvistuu myöskin armolahjoillamme palvelemisen kautta. 
Se rakentuu siitä, että kannamme vastuuta lähetystyöstä lähellä ja kaukana.

Apostoli Paavali kirjoittaa (2 Kor.5:14-15): ”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä,  
jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös  
kaikki ovat kuolleet; 



15.ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi  
itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.”

Jeesukselle Kristukselle eläminen merkitsee sitä, että me kannamme vastuuta 
niitten lahjojen ja mahdollisuuksien mukaan, mitä meille on suotu ja suodaan.
Yksi vastuunkantaminen on se, että me annamme lähimmäistemme kuormat tulla 
lähelle meitä. (Gal.6:2): sanotaan: ”Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte  
Kristuksen lain.” 

Tämä on sielunhoidollinen vastuun kantaminen lähimmäisestämme. Sitä voimme 
tehdä yhdessä keskustelle kuormien alla kamppailevan kanssa. Siihen kuuluu 
myöskin rukous lähimmäisemme puolesta. Ja ehkä käytännöllisetkin asiat.

Tähän kuuluu sekin, että pidämme huolta läheteistämme. Rukoilemme heidän 
puolestaan ja uhraamme varojamme, jotta he voisivat vapain sydämin tehdä työtään. 
Eikä ainoastaan läheteistä, vaan myöskin kannamme huolta oman piirimme työstä ja 
työntekijöistä.

Minulla on se näkemys, että piiriemme työstä on työntekijöillä huoli ja murhe 
erityisesti taloudellisesti. Olisi jopa halu laajentaa työtä, mutta varat puuttuvat. Näin 
ainakin Satakunnassa. Sama tilanne on Kainuun ja  P-Pohjanmaankin piireissä. Miten 
lie täällä V-Suomessa?

Johtuuko tämä siitä ja osittain varmaan johtuukin, että uskolliset iäkkäät uskonystävät 
pikkuhiljaa hiipuvat pois ystäväjoukosta. (Kuolema korjaa heitä taivaan kotiin) 
Nuoria tulisi saada jatkajiksi...Herätystä kaipaisimme kautta koko Suomen tässäkin 
mielessä.

Yksi vastuualue rukoustyössä on itsemme, perheittemme, piirimme työn lisäksi 
tietysti isiemme kirkon työ ja sen työntekijät. Ja koko Jumalan seurakunta tarvitsee 
rukouksiamme.
Apostoli Paavali kirjoittaa (Kol.4:2-4): ”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä 
kiittäen valvokaa, 

3. rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven  
puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna,

4. että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua.”

Siinä on rukouspyyntö sen puolesta, että Herra avaisi Sanan oven julistajille. Oven 
uusille kohteille, mutta aivan erityisesti avaisi Sanan niin, että kuulijakin saisi siitä 
sen siunauksen, minkä Herramme haluaisi antaa. 
Se on sitä, että julistajalla ja opettajalla olisi annettavaa. He voisivat jakaa Elämän 
leipää Pyhässä Hengessä; Sanan leipää, joka uudistaa, puhdistaa, eheyttää ja parantaa. 
Luo sitä lähetysrakkautta, josta Herramme on puhunut ja puhuu.
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