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TODELLISESTI VAPAA
Orjuuden eri muodot
1. Fyysinen orjuus
Orjuus on perinteisessä muodossaan yhteiskunnallinen järjestelmä, jossa ihminen on toisen
ihmisen tai valtion omaisuutta. Ennen orjiksi otettiin niin sotavankeja, rikollisia ja velkaantuneita,
kuin siviilejäkin, jotka pakotettiin työskentelemään omistajansa hyväksi. Orjuus tässä muodossa oli
laajalti yleistä aina 1800-luvulle saakka. Toisen maailmansodan aikana natsi-Saksassa käytettiin
paljon orjatyötä, mikä ei ollut edellä olevan määritelmän mukaista orjuutta. Sodan jälkeen
Yhdistyneet kansakunnat määritteli orjaksi kenet tahansa, jonka ei sallita vapaaehtoisesti poistua
työstään. Orjuus on tuomittu muun muassa Kansainliiton sopimuksessa 1926 ja YK:n
Ihmisoikeuksien julistuksessa 1948, sekä kaikissa muissa merkittävissä ihmisoikeussopimuksissa.
Euroopassa se on kielletty muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. (Wikipedia).
Paavali ei suoranaisesti yrittänyt kumota orjuutta, mutta hän mursi sen ”sisältäpäin”. Ihmisten
kohtelu ”veljinä” mursi tehokkaasti orjuuden raskaan ikeen ja oli hävittämässä koko tätä surkeaa
instituutiota. Kyseessä oli tosiaan suuri ongelma: Ateenassa kerrotaan olleen asukkaita 400 000,
heistä oli vapaita ainoastaan 20 000!...(David Pawson).
2. Henkinen orjuus
Ihmisen vapautta rajoitetaan estämällä hänen henkinen kehityksensä. Häntä pidetään suljetussa
piirissä, jossa ei ole mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. Henkinen ja
fyysinen orjuus kulkevat usein käsi kädessä. Tästä on ääriesimerkkinä Pohjois-Korea.
3. Hengellinen orjuus
Eri uskonnolliset yhteisöt pyrkivät ”vangitsemaan” ihmisen omaan uskonnolliseen
viitekehykseensä. Tällöin olemme tekemisissä lahkon kanssa. Tällaisen ryhmittymän ideologia
rakentuu ”me yksin oikeassa” – teeman ympärille. Tähän sisältyy myös voimakas ”henkinen
väkivalta”. Ääriesimerkkeinä tästä ovat amerikkalaiset uskonlahkot. Suomessakin ilmiö on kovin
tunnettu (esim. lestadiolaiset).
4. Aineiden orjuus
Erilaiset huumausaineet orjuuttavat tämän ajan ihmistä. Tähän liittyy kiinteästi elämän
tarkoituksettomuus. Kun elämässä ei ole sisältöä, elämän tyhjyys vaatii tyydytystä. Sisältöä
etsitään huumeista.
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Huumeet
a) Eivät tuo apua elämän tyhjyysongelmaan.
b) Alussa käyttäjä hallitsee aineita, lopulta aineet tekevät orjaksi.
c) Tavallista on orjuuden vähättely – jopa kieltäminen.
d) Vapautuminen on lähes ylivoimaista: Syvyyden silkit ovat lujaa tekoa!
VAPAUTUMINEN
Nämä kaikki orjuuden muodot voidaan niputtaa synnin orjuus – nimikkeen alle. Mihinkään näistä
ongelmista ei saada kestävää ratkaisua ilman Jeesusta. Tässä on kysymys Jumala-suhteesta. Kun
ihminen lähtee tuhlaajapojan retkille, kaikki pimeyden voimat rientävät kilvan kahlitsemaan häntä.
Kun kahlehdittua ihmistä pyritään auttamaan, on pyrittävä pääsemään ongelman syihin käsiksi.
Muutoin apu on vain näennäistä ”laastariapua”.
TAKOMISSAAN KAHLEISSA
Eräästä keskiajan kuuluisasta sepästä kerrotaan, että hän jouduttuaan vankilaan, rupesi
miettimään pakoa. Hän alkoi tarkasti tutkia sitä kahletta, jolla oli sidottu, huomatakseen, jos
mahdollista, siinä jonkin murtuman, joka helpottaisi sen rikkomista. Mutta hänen toiveensa
raukesivat tyhjään, sillä eräästä kahleessa olevasta merkistä hän huomasi, että se oli hänen omaa
valmistettaan! Ja hänen ylpeytenään oli aina ollut, että ei kukaan koskaan ollut voinut särkeä
hänen takomaansa kahletta. Ja nyt hän oli kahlehdittuna OMASSA kahleessaan! (Matkaopas
kuolemasta elämään, s.133).
Meillä on perisynnin vahvat kahleet, joita emme voi murtaa omin voimin. Lisäksi olemme näitä
kahleita vahvistaneet elämämme aikana tekosynneillä:
Ken tahansa syntyy, syntyy Aadamina, tuomittuna tuomittujen joukossa, ja huonon elämänsä
johdosta hän tulee vielä huonommaksi Aadamiksi (Augustinus).
Ihminen ei omilla pyrkimyksillään voi vapautua kahleistaan. Ihminen on syyllinen omaan kurjaan
tilaansa: OMASTA SYYSTÄNI, OMASTA SYYSTÄNI, OMASTA SUURESTA SYYSTÄNI!
ASKELEET VAPAUTEEN
1. Orjuuden tunnustaminen. Tämä on tärkeä ensiaskel. On tunnustettava, että aineesta on tullut
ongelma.
2. On tunnustettava, ettei omin voimin voi vapautua kahleesta.
3. On käännyttävä avuttomana Jeesuksen puoleen.
4. Kokonaisvaltainen Jeesukselle jättäytyminen. Yksi ja toinen haluaisi vapautua yksittäisestä
paheestaan. Tätä kautta voidaan kyllä kohottaa ”kansalaiskuntoa”, mutta periaatteessa tilanne jää
ennalleen – kahleet säilyvät. Osaratkaisu saattaa viedä entistä kauemmaksi Jumalasta. Tarvitaan
pelastuminen!
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USKOVA MENETTÄÄ VAPAUTENSA
ON KAKSI TAPAA MENETTÄÄ VAPAUS (David Pawson)
1. LUISUA TAKAISIN LAKIIN. Se on häkki, jossa olemme jumissa. Yritämme kömpiä sieltä pois,
mutta emme kykene siihen. Jos palaat lain alle, olet kahleissa ja orjuudessa. Olet jälleen Jumalan
vihan alla, koska et kykene pitämään lakia. Tällä puolella joudut sidoksiin toisiin ihmisiin heidän
sääntöjensä vuoksi.
2. PUDOTA LIHAN SUOHON. Lihan suohon luisuminen tuo myös kahleen, mutta se on KAHLE
ITSEESI. Tällä puolella jäät omien halujesi vangiksi. Olet jälleen Jumalan vihan alla – ja olet
menettänyt vapautesi.
Uskova vaeltaessaan Hengen vapaudessa kulkee ikään kuin vuorijonon harjanteella. Se on hyvin
tarkkaa ja hienovaraista kulkemista. On kovin helppo luiskahtaa jommallekummalle puolelle.
Kristittyjen suurin vaara heidän vapaudessaan on lakihenkisyys. Yllättääkö tämä? Kurittomuus on
aika selviö, mutta kun seurakunnat alkavat laatia omia sääntöjään, on hyvin helppo luiskahtaa
lainalaisuuteen. Lakihenkisyys tappaa Hengen…
Merkillistä, miten seurakunnat osaavat laatia sääntöjä: Kun olin METODISTIPAPPI, oli parin sentin
paksuinen kirja. ”Metodistiseurakunnan toiminnan ja kurinpidon perustuslaki.” Nyt se on jo 10
sentin paksuinen. Siihen lisätään 40 irtosivua joka vuosi. Jos säännöt ja säädökset toisivat
herätyksen, metodistit jättäisivät meidät kuin nallit kalliolle. Mutta se kun ei tapahdu niin…
Lakihenkisen yhteisön tunnistaa saman tien. Kaikilla on suu mutrussa. Kasvoilla on kova ilme.
Ihmiset ovat joutuneet takaisin lain alle.
He pitävät lain, mutta voi miten kovaksi se tekee ihmisen! Se ei ole Hengen vapautta.
Lakihenkisyys tekee koko asiasta sääntökokoelman ihmissuhteiden sijaan. Ihmiset luulevat
olevansa kristittyjä, koska he noudattavat sääntöjä. ”Älä juo, älä polta, älä pelaa uhkapeliä, älä tee
sitä tai tätä.” Mutta suhde on mennyttä…
Tätä on Hengen vapaus:
a) Ei se ole sen tekemistä, mitä itse haluaa.
b) Eikä sen, mitä toiset haluaa.
c) Se on sitä, että annetaan Pyhän Hengen johtaa.
Todellinen vapaus ei ole vapautta tehdä syntiä, Paavali sanoo. Se on vapautta olla tekemättä sitä.
Se on todellista vapautta. Uskosta osattomalla sitä ei ole. On helppoa yrittää estää ihmisiä
toimimasta lihan mukaan asettamalla heidät lain alle. Joissakin seurakunnissa tämä on ainoa
ratkaisu. He yrittävät estää jäseniään joutumasta kurittomuuden suohon tajuamatta, että tämä
(lainalaisuus) on aivan yhtä paha – ja vie Jumalan vihan alle. Lakihenkisyys on aivan yhtä suuri
vapauden vihollinen kuin kurittomuus.
------------------------------
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SEINÄT LAVEALLA – KATTO KORKEALLA
Tavallisesti törmäämme tähän määritelmään negatiivisessa mielessä. Tällähän usein viitataan
kansankirkkoon kuinka sen opillisessa sekamelskassa ”kaikki kukat saavat kukkia”.
Nyt kuitenkin puhumme tästä suuresta kirkosta positiivisella etumerkillä varustettuna.
”Minulle on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri ja
ihmeellinen” (2. Aik.2:9).
”että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon” (Ef.3:10).
”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin
yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä” (Ef.2:19-22).
” Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä
kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä
Kristuksessa Jeesuksessa”
(Gal.3:26-28).
”Ei ole tässä luterilaista, eikä helluntailaista, ei ole vapaakirkollista, ei metodistia eikä baptistia;
sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.”
AVARTUKAA TEKIN!
Korinton seurakunta oli klikkiytynyt eri kuppikuntiin ja hengellisiin koteihin; siellä ei ollut ”seinät
lavealla ja katto korkealla”. Paavali vieraili rakennustyömaalla ja pysäytti rakennustyön. Kristuksen
kirkkoa ei ole lupa jakaa! DIABOLOS on erilleen heittäjä ja hajottaja. Kun lausumme Jeesuksen
tervetulleeksi sydämeemme, samalla lausumme tervetulleiksi kaikki Jumalasta syntyneet, sillä
Jeesus ei tule ilman heitä. Kristus on maan päällä ekklesia-muodossa! Kristuksen ruumiin jäsenet
liittyvät rakkauden laastarilla saumattomasti toinen toisiinsa, Joh.13:34,35.
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä
kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä
olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai
oletteko te kastetut Paavalin nimeen? (1. Kor.1:10-13).
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Eri piireihin jakautunut kirkko ei ole lainkaan Kristuksen kirkko! Siinä hylätään Paavalin ohjeet ja
Raamatun piirustukset. Tarvitaan avartumista: 1. Kristuksen koko siunauksen vastaanottamiseen.
2. Kaikkien uskovien pääsemiseksi samojen seinien sisälle. Kristus ja kaikki uskovat tulevat
elämäämme samassa ovenavauksessa! Koska on kysymys Kristuksen ruumiista, nämä kaksi eivät
ole erotettavissa. Toinen ei ole ilman toista – joko molemmat tai ei kumpikaan!
”Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä
ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin” (2. Kor.6:11-13).
OMA HUONE HERRAN HUONEEN EDELLE?
”Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän.
Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta
ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra
Sebaot: Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin
minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljoa, mutta se menee
vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun
huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden
teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. (Hagg.1:5-10).
Jumalan siunaus jää tulematta, jos ”kukin juoksee oman huoneensa hyväksi”. Uskovien yhteinen
kallis tehtävä on rakentaa Herran temppeliä, ekklesiaa! Tätä kautta toteutuu todellinen uskovien
yhteys. Samoin myös tämä on tie maailman evankelioimiseen!
”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä
olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.. että he olisivat täydellisesti
yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin
sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:21,23).
MUURAHAISTEN ESIMERKKI
Haggai-profeetan seurakunnassa oli menoa ja vipinää (vrt. Ilm.2:1-3). Siellä oli ”muurahaisten
ahkeruutta”:
”Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu” (Snl.6:6).
Seurakunta kuitenkin hylkäsi muurahaisten strategian: ”Me vedämme suuntaan samaan, kun
käymme rakentamaan.”
KORVAUSTEOLOGIAA
Kun uskovien yhteisö (ekklesia) syrjäytetään ”oman huoneen” varjolla, olemme tekemisissä
korvausteologian kanssa. Samalla olemme tekemisissä jaetun Kristuksen kanssa, 1. Kor.1:13.
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ORGANISAATIOTEOLOGIAA
Jaettu Kristus kertoo ”organisaatioteologiasta”. Emme enää ole tekemisissä elävän Kristuksen
kanssa, vaan Kristus on organisatoorisesti paloiteltu – kuoliaaksi! Kuinka uskovat voivat näin
barbaarisesti kohdella HERRAAME JA MESTARIAMME?
”Kristus rakentaa elävästä materiaalista organismin (elimistön) (Ef.1:23, 4:12-16), antikristus
rakentaa kuolleesta materiaalista organisaation (järjestelmän) (Ilm.13:17, Ef.2:1) (Sauer,
Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.158).
TOTUUS TEKEE VAPAAKSI
”Niin Jeesus sanoi…: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". .. Jos siis Poika tekee
teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. (Joh.8:31,32,36).
Kautta vuosisatojen Saatana on syöttänyt kristikansalle pajunköyttä, että ns. hengellinen koti on
seurakunta. Totuus on, että seurakunta on Kristuksen ruumis (ekklesia), siis kaikki uskovat ihmiset!
Jokainen uskova on Kristuksen ruumiin jäsen. Kaikilla uskovilla on yksi yhteinen hengellinen koti:
ekklesia!
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
Pietismi toi esille omituisen seurakuntamallin: ecclesiola in ecclesia (pieni kirkko kirkossa). Tällä
mallilla ei ole mitään raamatullista perustetta; se on pelkkä ”ihmiskeksintö”. Seurakunta on ollut
kadoksissa satoja vuosia. Jokaisen Herran oman pyhä velvollisuus on tänään suorittaa omalla
paikkakunnallaan uskovien liikekannallepano ja käynnistää KADONNEEN SEURAKUNNAN
METSÄSTYS!
VEREN VOIMA
Ilman rakkautta seurakunta ei ole mitään, 1. Kor.13:1-3. Rakkaus on YHTEYTTÄ. Jeesuksen veri on
PUHDISTUSVERI, PYHITYSVERI JA YHTEYSVERI. Tämä Jeesuksen veren ”kolmoisvirta” luo ja pitää
yllä terveen seurakunnan!
GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN SIUNATTU VERRATON. PYHÄSSÄ VERESSÄ
JEESUKSEN VOIMA ON SUURI JA IHMEELLINEN. GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN
SIUNATTU VERRATON.

