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Vabadus Kristuses 

Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust 
lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses! Gl 5:13 

 
Hingamispäev, 2. september 
Jacklin Achieng (Homa-Bay, Kenya) 

Sissejuhatus. Vabadus laiemas mõttes 

Gl 5:13 

Nelson Mandela (Madiba) oli juht, kes ei olnud kuulus üksnes Lõuna-Aafrikas, vaid 
ka kogu maailmas. Üks tema populaarsemaid ütlusi oli: „Vaba olemine ei tähenda 
üksnes ahelatest vabaks saamist, vaid elamist sellisel moel, et see austab ja 
suurendab teiste vabadust.“* 

Vabadus on väga tundlik sõna ja nii ääretu, et paljud inimesed võtavad seda ainult 
kitsamas tähenduses – individuaalse kasuna. Lood inimestest, kes on oma vabadust 
kurjasti tarvitanud teiste inimeste õiguste rikkumiseks, on meedias ja ühiskonnas 
tavapärased. Sellised lood näitavad, kui kaugele võivad mõned minna oma 
vabaduses teha seda, mida iganes nad tahavad. 

Ühiskonna moodustamiseks ei piisa üksnes vabadusest. 

Kas sa suudad ette kujutada, et elad maailmas, kus igaühel on vabadus teha, mis 
talle pähe tuleb? Ilmselgelt seaks see teiste inimeste vabaduse ohtu. Mandela tsitaat 
tähendab sisuliselt, et ühiskonna moodustamiseks ei piisa üksnes vabadusest. Kuigi 
iga inimene hindab vabadust, peab sellega kaasnema austus ja vastutustundlikkus. 

Kristlastena oleme saanud vabaduse Kristuse kaudu, kes võttis Kolgatal enda 
peale meie pattude koorma. Kui me võtame Tema oma Päästjana vastu, muutuvad 
meie elu ja maailmavaade. Me võime taotleda Kristusega üksolemist, mille abil 
vabastab Ta meid patu ahelatest. Kuid me peame teadma oma piire, isegi kui meil on 
vabadus Kristuses. 

Mõistagi on meie juhtnööriks Piibel. Samamoodi nagu Galaatia koguduses võivad 
mõned olla ikka veel legalismi ja ohjeldamatuses traditsioonide küüsis. Näiteks võib 
mõni arvata, et Jumal võtab ta vastu pelgalt sellepärast, et ta täidab 
hingamispäevaseadust või järgib mingeid koguduse standarduskumusi. Paljud 
võivad arvata ka, et koguduse liikmeks olemine lubab neil olla vaba tegema, mida 
nad soovivad. Nad võivad Kristuses vaba olemise varjus jätkata oma isekate soovide 
rahuldamist. 

Kuid Piibli järgi ei ole neil kahel vabaduse versioonil mingit tähendust inimese 
jaoks, kes tõesti järgib Kristuse eeskuju. Sellises olustikus kirjutas Paulus Galaatia 
koguduse liikmetele ning hoiatas neid legalismi ja ohjeldamatuse ohtude eest. Selle 
nädala õppetükk keskendub sellele, kuidas saame säilitada tõelise vabaduse 
Kristuses, kui käime Vaimus ja teenime üksteist armastuses. 
 
Pühapäev, 3. september 
Seline Khavetsa (Nairobi, Kenya) 

Logos. Vabadus Kristuses 

3Ms 19:18; Rm 5:5; 6:6, 12, 14, 18; 8:14; 13:9; 1Kr 6:20; Gl 3:10−13; 5:2−13 

Meie vabaduse hind (1Kr 6:20; Gl 3:13) 

Meil kõigil on väärtuslikke asju, mille eest oleme nii kallilt maksnud, et hoolitseme 
nende eest alati hästi. Näiteks on digiajastul üks väärtuslikest asjadest sinu 

                                            
* Nelson Mandela, „A Selection of Quotes“, https://www.nelsonmandela.org/content/page/a-selection-
of-nelson-mandela-quotes.  
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nutitelefon. Sa kasutad seda hääl- või sõnumsuhtluseks ja meelelahutuseks. Tänu 
erinevatele äppidele on nutitelefon väga mitmekülgne asjandus, millel on sinu elus 
oluline osa. Meenuta, kuidas sa nutitelefoni said. Sa teenisid selle välja ja maksid 
selle eest ning see muudab selle väga eriliseks. 

Meie kui kristlased oleme ostetud erilise hinnaga, milleks on Kristuse veri. Kui 
Aadam ja Eeva tegid Eedeni aias pattu, siis oli kogu inimkond ära teeninud surma 
(1Ms 2:17). Kuid Jumal oma piiritus armastuses inimese vastu pakkus oma ainsat 
Poeg patu karistust kandma ja inimkonda õigusesse lunastama (Jh 3:16). See 
lunastus moodustab kristlase vabaduse aluse. 

Nende eelnevat elu juhtinud seadustel ei ole uues elus kohta. 

Galaatia kristlastele kirjutades annab Paulus konkreetset nõu: Kristuse ellu 
vastuvõtmine toob rahu ja vabaduse, mida ei saa ühestki teisest allikast. Seepärast 
võib Kristuse kaudu taotleda Jumala riiki. Meie omakorda peame austama Jumalat 
oma ihus ja vaimus, sest need kuuluvad Temale (1Kr 6:20). 

Kristlase vabaduse olemus (Rm 6:6; Hb 2:14, 15) 

Kui lubame Kristusel valitseda, teeb meie elu läbi erilise muutuse. Pühal Vaimul on 
vägi juhtida meid vabadusse, mille oleme Jumala lastena ära teeninud. Vabadus 
Kristuses ei sõltu reeglite kogumikule toetumisest. See saab jõudu hoopis uueks 
loomisest. Kui Kristus suri, vabastas Ta kristlased patu võimu alt. Kui patt eksisteerib 
maailmas, kus elame, on meil jõudu sellele vastu panna, sest Kristus vabastas meid, 
et saaksime õiguse teenijateks (Rm 6:18). 

Paulus teatab Galaatia kristlastele, et Kristuse vastuvõtmise kaudu on nad uus 
loodu, uus territoorium, kus patt ei saa valitseda. Nende eelnevat elu juhtinud 
seadustel ei ole uues elus kohta. Nüüd on nad Kristuse armu all, mis toob tõelise 
vabaduse. Piiblis kinnitatakse, et Jumala lapsed saavad osa Kristuse lihast ja verest, 
mis annab neile jõu võita kurja võim. Kristuse arumust piisab, et vabastada kristlased 
surmahirmust, mille orjad nad olid (Hb 2:14, 15), ja anda tõeline vabadus. 

Legalismi tagajärjed (Gl 5:2−12) 

Galaatia legalistid arvasid, et suudavad tegudega Jumala poolehoiu ära teenida. 
Lõpuks said neist seaduse orjad, mis nende arvates oli lunastuse alus. Kuid mõnel 
seadusel, nagu näiteks ümberlõikamisel juutide hulgas, ei olnud uuendatud inimeste 
elus kohta (Gl 5:6). Need, kes klammerdusid selliste seaduste täitmise külge, leidsid 
end orjusest, kust ei olnud nii kerge pääseda. 

Kui võtame Jeesuse oma ellu vastu, vajame usku, mis toimib armastuse kaudu. 
Me ei saa reeglite kogumikku järgides päästet ära teenida. Pääste tuleb Jumalalt 
selle vastuvõtmise kaudu, mida tegi Kristus meie heaks ristil. me ei saa seda osta 
mingite tegudega, mis meie arvates on Jumalale meele järgi. Kristlastel, kes arvavad, 
et suudavad korralikult seadust täites Jumala poolehoiu ära teenida, on aeg mõista, 
et seadusetegudel ei ole kohta Kristuse kaudu uueks loodus. Legalism hoolitseb 
selle eest, et jääksid seaduse orjaks. Kristuses uus loodu olemine võimaldab sul 
kogeda tõelist vabadust Kristuses. 

Vabadus versus ohjeldamatus (Rm 6:1, 2; Gl 5:13) 

Galaatia kristliku koguduse poole pöördudes astub Paulus vastu legalismile ja 
ohjeldamatusele. Ta rõhutab vabadust (Gl 5:13), mis annab kristlasele piisava 
põhjuse praktiseerida vennalikku armastust ja elada Vaimuga täidetud elu. Aga kuigi 
Paulus toonitab vabadust kristlaste hulgas, on ta veendunud, et vabadus Kristuses ei 
too kaasa moraalset laostumist. Patu võimu alt vabastatud kristlased ei tohi kuuletud 
patule selle himudes (Rm 6:12). Paulus mainib edasi veel Vaimuga täidetud elu 
tunnuseid (Gl 5:22, 23). 
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Täitunud seadus (3Ms 19:18; Rm 8:4; Gl 3:10, 12) 

Oma ristisurma ja ülestõusmise kaudu murdis Kristus orjuse, mis iseloomustas 
variseride ja kirjatundjate elu. Ta võttis seaduse kokku sellisel moel, et seda oli lihtne 
mõista: armasta oma ligimest nagu iseennast (Jk 2:8). Seadus täitub neis, kes 
austavad oma ihus ja südames Kristust. See on võimalik usu kaudu, mitte seadust 
järgides (Gl 3:11). 

VASTA 

1. Mida tähendab omada vabadust Kristuses? 

2. Mis vahe on vabadusel Kristuses ja ohjeldamatusel? 

3. Missugused on kristliku vabaduse viljad? 

4. Kuidas saavad kristlased pääseda legalismi ja ohjeldamatuse ikkest? 
 
Esmaspäev, 4. september 
Rose Oguttu (Dagoretti, Nairobi, Kenya) 

Tunnistus. Arusaamine vabadusest Kristuses 

Gl 3:13 

„Iga inimene, kes keeldub andumast Jumalale, laseb end kontrollida teisel võimul. 
Inimene ei kuulu endale. Ta võib rääkida vabadusest, olles samal ajal kõige 
rängemas orjuses. Ta ei suuda näha tõe ilu, sest Saatan kontrollib tema mõistust. 
Kuigi ta arvab ise otsustavat, täidab ta tegelikult pimedusevürsti tahet. Kristus tuli 
purustama ahelaid. „Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.“ „Sest 
elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses“ vabastab meid patu ja surma seadusest.“ 
(Rm 8:2)“1 

„Kristuse armutäius soovib suunata meie mõtete kulgu isekuse 
kanalitest välja.“ 

Galaatia kogudusel kirjutades hoiatab Paulus oma lugejaid, et nad ei kasutaks 
vabadust Kristuses iseenda ülendamiseks. Nad peaksid kasutama seda hoopis 
üksteise teenimiseks vennalikus armastuses. „Inimesel on kalduvus pidada ennast 
vennast kõrgemaks. Ta mõtleb endale, nõuab kõrgeimat kohta. Tihti kaasnevad 
sellega kurjad mõtted ja meelekibedus. … 

[Kuid] Kristuse armutäius soovib suunata meie mõtete kulgu isekuse kanalitest 
välja. Püha Vaim muudab nende meeled tundlikuks, kes oma Issanda eeskuju 
järgivad.“2 

Lugu rikast noormehest on selleks, et õpetada meile, mida on meil vaja, et 
taotleda vabadust Kristuses. „Jeesus vaatas noormehele otsa, justkui lugedes tema 
elu. Ta armastas seda noormeest ja soovis südamest tuua tema ellu rahu ja rõõmu, 
mis muudab iseloomu. „Üht asja on sulle vaja,“ ütles Ta, „müü ära kõik, mis sul on ja 
jaga vaestele ja sul on siis varandus taevas; ja tule ning järgi mind.““3 

„Iseloomust paistab välja ainult kogu elu hõlmav kuulekus, mitte pelgalt 
kirjatäheline kuulekus seadusele. Jumal on määranud iseloomu mõõdupuu kõigi 
jaoks, kes tahavad saada Tema riigi alamaks. Ainult need, kes tahavad saada 
Kristuse kaastöölisteks, ainult need, kes ütlevad: „Issand, kõik, mis mul on ja kõik, 
mis ma olen, on Sinu päralt“, tunnistab Jumal oma poegadeks ja tütardeks.“4 
 

                                            
1 Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 466. 
2 Samas, orig lk 650. 
3 Samas, orig lk 519. 
4 Samas, orig lk 523. 
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Teisipäev, 5. september 
George Otieno (Homa-Bay, Kenya) 

Tõendusmaterjal. Kuidas teenida ära Jumala armastus? 

Gl 4:8, 9 

Galaatia varakristlaste hulgas oli kaks peamist suunda. Mõned olid legalistid, kes 
arvasid, et suudavad pälvida Jumala poolehoiu rangelt lepinguseaduse ja päeva 
rituaale järgides. Teised libisesid seadusetusesse ja arvasid, et nad on vabad 
tegema mida iganes nad tahavad. Mõlemat suunda järgivad inimesed olid orjuses, 
mis on kristlikule vabadusele vastupidine. 

Jumal ei saa armastada meid reeglite arvu järgi, mida järgime. 

Kui me ei ela enam legalismi orjuses, asendame selle „hea sõnumiga vaimuliku 
muutuse võimalikkusest, kus Jumala Vaimu ligiolek inimeses võimaldab Jumala 
iseloomul ilmneda inimese käitumises ülestõusnud Issanda Jeesuse Vaimu jõudu ja 
võimekust andva mõju abil.“* 

Jumal ei saa armastada meid reeglite arvu järgi, mida järgime. Kui püüame 
Jumala poolehoidu ära teenida tegudega või reeglite järgimisega, oleme nagu orjad 
või trellide taha pandud vangid, sest õigeksmõistmine ei tulene seaduse täitmisest, 
vaid usu kaudu (Gl 3:11). Jumal on andnud oma armastuse tasuta neile, kes 
otsustavad Temasse uskuda (Jh 3:16). Kui me usume Kristusesse, võime kogeda 
seda vabadust, mida Jumal on meie jaoks kavandanud. 

Seaduse või reeglite range järgimine summutab meie usku nii, et me ei tunne ära 
Jumala tegevust meie elus. Kui lubame legalismi kogudusse, siis seob see meid 
reeglite, regulatsioonide ja rituaalide külge, millele ei ole kristliku vabaduse tõelises 
kogemuses ruumi. Lõpuks jääme pidevasse enda pingutuste orjusesse, et Jumalale 
meelepärane olla. 

Tõeline vabadus Kristuses tuleneb sellest, et teame oma kohta kristlikus usus ja 
hoolitseme selle usu eest, et arendada isiklikku suhet Jumalaga. Kui see toimub, siis 
ei ole me aheldatud „heade tegude“ kivi külge. Me anname hoopis end palves 
Temale ja kasvatame isiklikku suhet Kristusega Püha Vaimu kaudu. 

VASTA 

1. Missugused on legalismi ohud? 

2. Kas vabadus Kristuses tähendab, et me ei pea Jumala käskudele kuuletuma? 
Selgita oma vastust. 
 
Kolmapäev, 6. september 
Esther Aoko (Nairobi, Kenya) 

Praktiline juhend. Sammud vabaduseni Kristuses 

Gl 5:1 

Vabadus Kristuses peaks tulema siis, kui võtad Kristuse oma isiklikuks Päästjaks 
vastu. Ristisurma kaudu näitas Kristus võitu patu ja surma üle iga kristlase jaoks, kes 
võtab Ta oma ellu vastu. Aga kust sa tead, kas sul on vabadus, mille oled Jumala 
lapsena ära teeninud? 

Tõeline vabadus Kristuses on uuenev protsess, mille käigus jääme 
pidevasse ühendusse taevaga 

Kui sul on vabadus Kristuses, siis on sul põletav soov kuuletuda Jumalale ning 
Teda armastada ja tunda. See on võime tunda tõde Jumalast nii, nagu see on 
Pühakirjas ilmutatud. Kui koged seda vabadust, sisendab püha Vaimu sulle Jumala 
Sõna mõistmist ja aitab seda ellu rakendada. 

                                            
* James A. Fowler, „Legalism“, http://www.christinyou.net/pages/legalism.html.  
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Legalismile või ohjeldamatusele andudes laseme võimust võtta, uhkusel, kõrkusel 
ja eneseõigusel. Just nii juhtus paljude Galaatia koguduse liikmetega. Paljud neist 
hülgasid vabaduse, mille nad olid Kristuses omandanud. Nad arvasid, et võivad 
pääste saada üksnes seadusi ja reegleid järgides, mis iseloomustasid nende elu 
enne seda, kui nad Kristuse oma Päästjana vastu võtsid. 

Teised arvasid, et vabadusel, mille nad olid Kristuse kaudu saanud, ei ole 
piiranguid ega vastutust. Tõeline vabadus Kristuses on uuenev protsess, mille käigus 
jääme pidevasse ühendusse taevaga, et saavutada iga päev võit Saatana ja patu 
üle. Järgnevalt mõned sammud, mida järgides võid saada tõelise vabaduse 
Kristuses. 

1. Ole võitluses alati võitval poolel. Jumala ja Saatana vahel toimub pidev võitlus. 
Kuid Jumal on kõikvõimas ja võitis Saatana Kristuse ristisurma kaudu. Seepärast ei 
ole sa lahingus abitu. Kui võitad Kristuse oma isikliku Päästjana vastu, on sul parim 
positsioon Saatana rünnakutele vastuseismiseks. 

2. Vabasta oma mõistus halbadest mõtetest. Nii Jumal kui ka Saatan võistlevad 
sinu mõistuse pärast. Täida oma mõistus Püha Vaimuga ning sa suudad võita 
vaenlase valed ja kogeda täielikku vabadust. 

3. Liigu Jumalale lähemale. Kui sa kohtad elus kiusatusi ja raskusi, õpi palvetama 
ja liigu Jumalale lähemale. 

VASTA 

1. Mida saad sa veel teha, et kindlasti saada vabadus Kristuses? 

2. Saatan on täis valesid (1Ms 3:4). Kuidas saad vastu seista valedele, et 
omandada vabadus Kristuses? 
 
Neljapäev, 7. september 
Ruth Otieno (Homa-Bay, Kenya) 

Arvamus. Vabadus seaduses 

Mt 19:19 

Nõuandes rikkale noormehele (Mt 19:16−22) tõi Kristus välja nõudmise, mida oli 
noormehel igavese elu saamiseks vaja. Paljudel juhtudel on noori õnnistatud 
energilisuse ja innukuse, heade teadmiste, hea töökoha ja mõnel juhul ka hulga 
rahaga. Rikkal noormehel olid ilmselt need kõik, kuid ta oli siiski mures igaveseks 
eluks valmisoleku pärast. Kui vabadus Kristuses võiks tulla varanduse, teadmiste või 
nooruse kaudu, ei oleks tal olnud põhjust minna Kristuselt nõu küsima. 

Jumala seadusele kuulekaks jäädes on võimalik kogeda vabadust 
Kristuses. 

Kuid ta tahtis teada, mis on tema kohus, ja kuidas saaks ta olla tulevaseks eluks 
valmistudes siin maa peal vaba. Oma sõnul oli ta seadust täitnud (salm 20). Ent ta 
tundis ikkagi oma elus tühimikku, mis takistas kogeda tõelist vabadust Kristuses. 

Sarnaselt selle loo rikka noormehega tunnen ka mina mõnikord oma elus 
tühimikku, mida on vaja täita, et kogeda vabadust Kristuses. Noormehele esitas 
Kristus väljakutse müüa kogu oma vara ja annetada saadu vaestele. Siis oleks ta 
saanud hakata Jeesusega käima. Noormees, kes ei olnud selle nõuandega rahul, 
läks kurvalt ära (salm 22). 

Me ei saa kuidagi kogeda vabadust Kristuses, kui me ei alistu sisemiselt Jumalale 
ega mõista Saatanat avalikult hukka. Seaduse või käskude roll on aidata teha meil 
oma elus üksikasjalik inventuur ja teha kindlaks, kus on meil vaja kohandada oma 
suhet Jumala või inimestega. Kui pühendume tõsiselt Pühakirjale, siis meie arusaam 
seadusest muutub. Me ei kasuta seadust Jumala poolehoiu ärateenimiseks nagu 
legalistid, vaid Jumala tänamiseks ja Tema nõudmiste täitmiseks, nagu need on 
ilmutatud Pühakirjas. 

http://www.piibel.net/#q=1Ms%203:4
http://www.piibel.net/#q=Mt%2019:19
http://www.piibel.net/#q=Mt%2019:16-22
http://www.piibel.net/#q=Mt%2019:20
http://www.piibel.net/#q=Mt%2019:22
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Jumala seadusele kuulekaks jäädes on võimalik kogeda vabadust Kristuses. Sel 
juhul peavad taevased aarded kaaluma üles ilmaliku varanduse ja materiaalse 
jõukuse. Ja me peame lubama Kristusel meie elu juhtida. See tähendab, et „täidame 
sobivalt Tema korraldusi, järgime rangelt Tema eeskuju, alistume Talle 
rõõmsameelselt ning järgime õiglase ja kõikehõlmava kuulekusega tema seadusi“*. 

VASTA 

Kuidas on Jumala seadus seotud täieliku vabadusega Kristuses? 
 
Reede, 8. september 
Tompaul Wheeler (Nashville, Tennessee, USA) 

Uurimine. Vabadusse pääsemine 

Rm 13:8; 1Kr 7:23; Gl 5:1−15 

KOKKUVÕTE 

Meie lunastus on tasuta, kuid ometi maksis meie Lunastaja selle eest äraarvamatu 
hinna. Elu Jeesuses on vabadus, aga kui kasutame seda vabadust selle tegemiseks, 
mida iganes me tahame, siis orjastame end uuesti. Kuidas seda pinget lahendada? 
Püha Vaimu abil. Vaim annab meile jõudu teenida Jumalat ja armastada teisi. Vaim 
annab jõudu vabaneda patu ahelaist ja isetekitatud perfektsionismivanglast. Kui 
teame, et mitte miski, mida võime teha, ei suuda Jumala armastust ära teenida ega 
kõrvaldada, saame jõudu, et elada Jumala austamiseks. 

TEGEVUSED 

 Visanda pilt vaimuliku orjuse ahelatest vabanemisest. 

 Uuri oma südant selles suhtes, kuivõrd oled sa ikka veel vanade mõtte- ja 
tegevusmustrite kütkeis. 

 Kummuta perfektsionismi ja ohjeldamatuse vastased argumendid. 

 Esita tõlgendav tants, mis illustreerib vabadust, mille oled Jeesuses leidnud. 

 Mõtle, kuidas saaksid elada elu Jeesuses kõige täielikumalt. 

 Kirjuta päevikusse, mida tähendab „üksteist armastama“. 
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