Vapauden valtakunta
Tulevana sunnuntaina vietämme Suomessa itsenäisyyspäivää. Silloin me muistamme sitä, että me saamme
elää vapaassa maassa. Itsenäisyyspäivää juhlistamme monin tavoin, osa katsoo televisiosta Tuntemattoman
sotilaan, osa käy sankarihaudoilla ja toiset sytyttävät kaksi sinivalkoista kynttilää. Seurakunnassa me
järjestämme juhlajumalanpalveluksen ja illalla on myös itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa.
Itsenäisyyspäivän lähestyessä on hyvä pohtia mitä itsenäisyys tarkoittaa. Itsenäisyys merkitsee sitä, että
ihmisellä, ihmisryhmällä tai valtiolla on oikeus päättää itseensä liittyvissä asioissa. Toisilla ihmisillä, ryhmillä
tai valtioilla on velvollisuus kunnioittaa näitä päätöksiä. Luonnollisesti tätä vapautta seuraa myös vastuu.
Kun Suomi itsenäistyi 6.12.1917, samalla saimme myös vastuun rakentaa tätä maata yhdessä.
Me saamme kiitollisin mielin asua tässä maassa ja tehdä työtä sen parhaaksi, jotta meillä kaikilla olisi
parempi olla asua ja elää täällä. Aikaisemmat sukupolvet ovat rakentaneet tätä maata, jotta voisivat tarjota
meidän sukupolvellemme paremman maan. Itsenäisyyspäivänä myös hyvä pohtia, että mitä kristinuskolla
on tarjottavaa tähän kaikkeen.
Vapaus oli myös lähellä Jeesuksen opetusta. Hän julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän ei
kuitenkaan kertonut maallisesta valtakunnasta vaan anteeksiannon, rakkauden ja hyvyyden valtakunnasta.
Hänen valtakunnassaan asiat olivat hieman toisin, sillä taivasten valtakunnassa pienet olivat suuria, heikot
voimakkaita ja se joka tahtoi olla suurin, hänen tuli olla toisten palvelija. Lyhyesti sanottuna kysymys oli
rakkauden valtakunnasta.
Galatalaiskirjeessä sanotaan näin: ” Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden
varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne”. Nuo sanat
tarkoittavat sitä, että kristitty on vapautettu häntä orjuuttavasta laista, mutta hän on vapautettu
rakastamaan ja palvelemaan. Kristittyinä meidän tulee suosta esivallan alaisuuteen, mutta kymmenen
käskyä voidaan koota näihin sanoihin: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.
Kaikki vapaus ja itsenäisyys on annettu meille, jotta me rakastaisimme toisiamme. Aivan jokainen ihminen
on tärkeä, arvokas ja rakas Jumalalle. Siksi meidänkin tulee nähdä toisemme rakkauden silmälaseilla.
Silmälasit saavat ihmisen näkemään oikein ja rakkaus tarjoaa meille lasit, joiden lävitse näemme toisemme
oikeassa valossa.
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