Mis on vabaduse kristlik tähendus? Siin pakutavad seletused ei ole lõplikud, pigem on need diskussiooni
tekitamiseks.
Kogu inimkond on patule ja surmale allutatud. Vaimne vabadus on piiratud. Aga Kristuse lunastustegu on avanud tee
vabadusse. (Rm 3:23-24)
„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!” (Gl
5:1) Apostel Paulus kirjutab kirjas Galaatia kogudusele vaimse vabaduse hoidmisest ja selle kaotamise ohtudest.
Vabadus tähendab mitte olla ori või vang, kes ei saa otsustada oma tegevuste ega ajakasutamise üle.
„Oh teid, rumalaid galaatlasi! Kes on teid ära teinud?” (Gl 3:1). See noomiv sõnum on tegelikult hooliv tähelepanek, et
Galaatia kristlaste elus on midagi valesti. Apostel toob esile vaimulikud realiteedid, millega vabadus võib muutuda
orjuseks: „Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale
jäetud.” (Gl 5:4).
*
Paulus ei halvusta inimese intellekti, millega juudid põhjendasid käsutäitmise kaudu õndsaks saamist. Aga ta näitab,
kuidas pattulangemise kaudu on ka inimintellekt saanud osa langemisest ja tuleb seetõttu teadlikult allutada Kristuse
juhtimisele (2Kr 10:5).
Paulus teenib Jumalat vaimus ja ka mõistusega, olles aga juhitud intellektuaalina Kristuse poolt. (1Kr 14:14-16).
Galaatia kirja võib pidada igale kristlasele kirjutatud kirjaks, sest vaimu ja mõistuseusu tasakaalu leidmiseks on vaja
võidelda. Tuleb otsida ja avastada seesmine vabadus käsumeelsusest ning usus toetuda Jumala armule.
Nii nagu galaatlastele oli silme ette joonistatud Jeesus Kristus (Gl 3:1), on iga inimese usule tulemine võimalik ainult
Jeesuse Kristusega isiklikult kohtudes, millega kaasneb vaimse vabaduse kogemus.
*
Kuidas selles vabaduses aga püsida? See on jätkuv enese hinge harimine, et meie usk ei oleks rajatud oma headele
tegudele, vaid ainult Jumala armule. Vastuseks on Kristuse ristisurm ja usk Jumala tõotustesse.
Vabadus on kallis ja väärtuslik, aga veel kallim on vabaduse allikas. Vaid Kristuses leidub tõeline vabadus. Isegi kui
maailm ja võõras võim piirab inimese vabadusi, alandab, represseerib, võtab füüsilise vabaduse, isegi siis saab meie
hing olla vaba Issandas. Sellest tunnistasid meie isad ja emad, sellest tunnistab meie riigi ajalugu. Nõukogude võim ei
saanud võtta kristlaste vabadust, sest tõeline vabadus avab taeva värava ning vabastab hinge.
*
Armust oleme vabastatud, aga vabastatud teenima. Meid juhib armastuse seadus. Oleme läbi usu vabastatud patust
igaveseks eluks ning ligimese teenimiseks. Piibel ei kujuta vabadust asjana iseeneses, vaid vabadus on alati millekski
antud.
Jumal on vabastanud meid armastama, sest Tema armastab tervet maailma ning saatis oma kalli Poja Jeesuse Kristuse
selleks, et ükski hing ei läheks hukka. Meile kristlastena on antud vabadus ja voli täita misjonikäsku, et võimalikult
paljud saaksid leida tõelise vabaduse Kristuses.
Püsides Issandas püsime ka tõelises vabaduses ja see sünnitab tõelise rõõmu. Vabadust on käsitletud vastandi kaudu:
käsuseadusele lootmine ja usust armu saamine on vastandid.

VEEL PIIBLI KIRJAKOHTI VABADUSE TEEMAL
Kristusesse ristimine teeb vabaks
Rm 6:7 Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud.
Vabastatud teenima
Rm 6:18 Patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.
Rm 6:20-22 Kui te olite patu orjad, siis te olite vabad
õigusest. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast
te nüüd häbenete. Sest selle tulemus on surm. Nüüd aga,
kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks,
te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene
elu.
Gl 5:13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge
ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid
teenige üksteist armastuses!
Jeesuse sõnum vabadusest
Lk 4:18 Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind
salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele
rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja
pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid.

Rm 9:14-16 Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on
ebaõiglust? Mitte sugugi! Ta ju ütleb Moosesele: „Ma
halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma
heidan armu.” Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega
pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab.
Jumal annab inimesele uue võimaluse, tahte vabaduse
Jh 1:11-12 Ta tuli omade keskele,ent omad ei võtnud teda
vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta
meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema
nimesse.
Vabadus patu orjusest
Jh 8:34-36 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen
teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.
Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd Poeg
teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.
Vabadus pimeduse vürsti võimu alt
Jh 14:30 Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst
tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle.

Väline vabadus

Vaba käsu orjusest

5Ms 28:1 Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält
ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan,
siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist
maa peal.

Gl 4:4-7 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes
sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma
seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. Et te olete aga
pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja
Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!” Nõnda ei ole sa enam ori,
vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala
kaudu.

Uus Testament ja vabaduse mõiste
Jh 8:31-32 Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid:
„Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu
jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”
Jumalal on oma otsustes sõltumatu
Ef 1:11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult
kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu
järgi.

Vaba surma meelevallast
Rm 8:20-21 Loodu on ju allutatud kaduvusele - mitte
vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega, et
ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala
laste kirkuse vabadusse.

