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Paavalin kirje galatalaisille 

 
1. Luku 
1. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan 

Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,  

 

virkansa saanut – Näillä sanoilla ei ole vastinetta kreikankielisessä tekstissä.  Jos siihen 

halutaan kuitenkin panna jokin sana niin se voi olla lähetetty. 

 

Paavali – Paulos  Tämä oli hänen kreikankielinen nimensä. Hänen arameankielinen nimensä 

oli Saulus. 

 

apostoli – apostolos Tämä on lähetetty, lähetti,  lähettiläs, apostoli;  joku, joka on lähetetty 

toteuttamaan jokin tehtävä siihen tarvittavalla arvovallalla varustettuna. Hänet oli lähetetty 

apostoliksi Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on Kristuksen kuolleista 

herättänyt. Paavalilla oli siis korkein mahdollinen arvovalta tehtävänsä toteuttamiseksi. 

 

Jae 1. 

Paavali, apostoli (ei ihmisten lähettämä eikä ihmisen kautta vaan Jeesuksen 

Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt), 

 

2. ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille. 

 

Kun katsomme kartasta voimme todeta, että Galatia on alue, joka vastaa nykyistä Turkkia. 

Tämä kirje on siis lähetetty suurelle eri kylissä ja kaupungeissa hajallaan asuvalle joukolle. 

Nämä olivat suurimmalta osin pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä, mutta joukossa oli myös 

alkuperältään juutalaisia kristittyjä.  Juutalaiset  asuivat enimmäkseen alueen eteläisissä 

kaupungeissa.  

  

Myös tämä kirje kierrätettiin luettavaksi kaikissa seurakunnissa niin kuin muutkin: 

 

Kol. 4:16 

 Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin 

seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. 

 

3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 

Kristukselta,  

4. joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät 

nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon 

mukaan!  

5. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.  

 

Amen -  Tämä tarkoittaa ”totisesti” tai ”varmasti”. Tämä on translitteraatio hepreankielen 

sanasta amen, joka tarkoittaa ”luja”, ”tosi”, ”varma”  tai  ”luotettava”,  

 

Tähän päättyy alkutervehdys, joka on sisällöltään varsin rikas ja tärkeä. 
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6. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut 

teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,  

 

toisenlaiseen – heteros  
 

7. joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä 

ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.  

 

toinen – allos 
 

Nämä kaksi kreikankielistä sanaa heteros ja allos ovat toistensa synonyymeja pienellä 

vivahde-erolla. Sanalla heteros on viitattu toiseen, joka on laadultaan erilainen kun taas sanaa 

allos on käytetty yleisemmässä merkityksestä toisesta useiden muiden joukossa. 

 

Tässä asiayhteydessä heteros jakeessa 6 viittaa  kokonaan toisenlaiseen evankeliumiin kuin 

se, mitä Paavali saarnasi. Sanaa allos jakeessa 7 on käytetty sanomaan, että todellisuudessa ei 

ole mitään toisenlaista evankeliumia, ei ainakaan sellaista, joka on tullut Jumalalta ja Herralta 

Jeesukselta Kristukselta. Jakeen 7 suomenkielinen käännös on erinomaisen hyvä. 

 

II Kor. 11:4 

Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista (allos) Jeesusta kuin sitä, jota me 

olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen (heteros) hengen, kuin minkä olette 

saaneet, tai toisen (heteros) evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, 

niin sen te hyvin kärsitte. 

 

8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, 

joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.  

9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa 

teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon 

kirottu. 

 

kirottu – Tämä tarkoittaa tuhon omaksi vihittyä. 

 

Kun Jumalan sanassa sanotaan jotakin peräkkäin kahteen kertaan tarkoittaa se, että asia on 

todella niin. Paavalin julistaman evankeliumin vastaista evankeliumia julistavat olennot joko 

enkelit tai ihmiset ovat todella kirottuja. Näitä olivat eräät Jerusalemista tulleet veljet. 

 

10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän 

olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen 

palvelija.  

 

Tämän jakeen ensimmäinen kysymys on retorinen ja sen vastaus on ”Jumalan”. 

Jälkimmäinenkin on vielä luonteeltaan retorinen ja sen vastaus on ”ei”, vaikka hän ikään kuin 

vastaakin siihen itse. 

 

11. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi 

ei ole ihmisten mukaista;  

12. enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan 

Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.  
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Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut – Näiden sanojen sanatarkka käännös on 

tällainen: ”…sain sen Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta”.  Jumalan laatima 

evankeliumi ilmoitettiin Paavalille Jeesuksen Kristuksen antaman ilmestyksen kautta.  

 

Jo tämän kirjeen alkujakeissa Paavali ojentaa galatalaisia varsin suorasanaisesti, koska he 

olivat kääntyneet pois hänen julistamastaan evankeliumista. Tämän evankeliumin hän oli 

saanut Jeesuksen Kristuksen antaman ilmestyksen kautta. Hän korostaa sitä, ettei hän ollut 

saanut sitä muilta ihmisiltä ja sitä, että sitä ei ollut opetettu hänelle.   

 

13. Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että 

minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin  

14. ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset 

heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.  

 

perinnäissääntöjen – paradosis  ”Sanontaa käytetään rabbiinien opista. Tämän suullisen 

perimätiedon, joka myöhemmin merkittiin muistiin Talmudiin, luultiin säilyneen Mooseksen 

ajoista asti…” (Novum)  Kun Jeesukselta kysyttiin, otti hän näihin kantaa seuraavasti: 

 

Markus 7:5 - 8 

5. Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun 

opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön (paradosis) mukaan, 

vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?"  

6. Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, 

niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän 

sydämensä on minusta kaukana; 

mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.'  

8. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä 

(paradosis)." 

 

Apostolien teoissa Paavali kertoo itsestään: 

 

Ap.t. 22:3 & 4 

"Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä 

kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan 

isien lakia; ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niinkuin te kaikki tänä päivänä 

kiivailette.  

4. Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen vankeuteen 

sekä miehiä että naisia, 

 

Hän oli saanut maailman parhaan koulutuksen Mooseksen laissa, Vanhan Testamentin 

kirjoituksissa ja juutalaisten perinnäissäännöissä. 

 

15. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut 

armonsa kautta, näki hyväksi  

 

on…erottanut – Tätä on käytetty Apostolien teoissa: 
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Ap.t. 13:2 

Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: 

"Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät 

kutsunut." 

 

Jumala erotti Paavalin jo äitinsä kohdusta lähtien muista ihmisistä ja järjesti hänelle sellaisen 

koulutuksen ja kokemukset, että hän tilanteen tullen, kun hänet kutsuttiin Jumalan armon 

kautta, kykeni vastaanottamaan Kristusta koskevat uudet ilmestykset ja julistamaan niitä 

pakanain keskuudessa. 

 

16. ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä 

pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja 

vereltä, 

 

lihalta ja vereltä – Tämä on kielikuva synecdoeche (osa, joka edustaa kokonaisuutta) 

viitaten ihmisiin fyysisessä tai ruumiillisessa mielessä. Se siis korostaa sitä, että Paavali ei 

kysynyt neuvoa muilta ihmisiltä. 

  

17. enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat 

apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.  

 

ylös ja pois – Näillä ei ole vastinetta tekstissä. 

 

Arabiaan – Apostolien tekojen 9. luvussa ei kerrota hänen matkastaan Arabiaan. Hän siis 

meni ensin Damaskoon. Sitten Jeesus Kristus ilmestyi hänelle henkilökohtaisesti ja Paavali 

tuli uskoon, sai pyhän hengen ja alkoi julistaa Kristuksesta, joka on Jumalan Poika. Sitten hän 

meni Arabiaan ja palasi takaisin Damaskoon. Luetaan Ap.t. 9:1-31! 

 

18. Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni 

Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi.  

 

Keefas = Pietari 

 

Matt. 16:18 

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari (petros), ja tälle kalliolle (petra) minä 

rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. 

 

Pietari – petros=”kivi” 

 

kallio – petra=”kallio” Tämä kallio on Kristus. 

 

I Kor. 3:11 

Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus 

Kristus. 

  

19. Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran 

veljen.  

 

Tämä oli siis Jeesuksen velipuoli, joka ei ollut yksi niistä 12. Hän oli tullut uskoon 

myöhemmin. Hän kirjoitti Jaakobin kirjeen varsin varhaisessa vaiheessa Apostolien tekojen 
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alkuaikoina ja hänestä tuli seurakunnan ”pylväs” (Gal.2:9). Hän myös saneli pakanuudesta 

kristinuskoon kääntyviä koskevan lauselman Apostolien tekojen 15. luvussa. 

 

20. Ja minä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten 

valhettele.  

 

Paavalin oli syytä korostaa nuhteettomuuttaan, sillä toiset juutalaiset, jotka olivat tulleet 

Jerusalemista Galatiaan, väittivät hänen valehtelevan. 

 

21. Sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin.  

22. Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat 

Kristuksessa.  

23. Heidän kuuloonsa oli vain tullut: "Meidän entinen vainoojamme julistaa nyt 

sitä uskoa, jota hän ennen hävitti";  

24. ja he ylistivät Jumalaa minun tähteni.  

 

 

2. Luku 
1. Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin 

Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani.  

 

Tästä matkasta Jerusalemiin kerrotan Apostolisen tekojen 15. luvussa. Luemme koko luvun 

kohta kokonaan. 

 

Barnabas – Hän oli alun perin leeviläinen 

 

Ap.t. 4:36 & 37 

Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: 

kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta,  

37. myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. 

 

2. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen 

evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti 

arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan.  

3. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu 

ympärileikkauttamaan itseänsä.  

4. Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen 

meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa 

Jeesuksessa,  

5. me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin 

totuus säilyisi teidän keskuudessanne.  

 

Nämä jakeet on vaikea ymmärtää niin kuin ne nyt ovat tässä. Jae 3 on sulkulausekkeen 

omainen lisäselvitys. Se voidaan siis panna sulkeisiin. Silloin jakeessa 2 alkava lause jatkuu 

jakeessa 4. Kun muutamme pisteen pilkuksi jakeessa 2 ja ison alkukirjaimen pieneksi 

jakeessa 4 on se helppo ymmärtää. Jakeessa 5 on kreikankielellä relatiivilause, jonka 

pronominin korrelaattina on jakeen 4 valheveljet. Siinä on kuitenkin parempi aloittaa uusi 

lause suomenkielellä. Kun teemme nämä muutokset näyttää se tältä: 
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2. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen 

evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti 

arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan,  

3. [mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu 

ympärileikkauttamaan itseänsä,]  

4. noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen 

meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa 

Jeesuksessa.  

5. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin 

totuus säilyisi teidän keskuudessanne.  

 

6. Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; 

Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua 

mihinkään enempään,  

 

ei kuulu minuun – Nämä sanat tarkoittavat: ”sillä ei ole minulle mitään väliä” tai ”se on 

minulle yhdentekevää”.  Kreikankielisen sanan merkitys on ”ero” tai ”erottua”. 

 

7. vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin 

julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen 

ympärileikatuille -  

8. sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa 

ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain 

keskuudessa -  

9. ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin 

Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja 

Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain 

keskuuteen ja he ympärileikattujen.  

 

Jae 8 on tässä sulkulausekkeen omainen lisäselvitys, joten jakeet 7  ja 9  kannattaa  lukea 

muutaman kerran hyppäämällä jakeen 8 yli. Mielenkiintoista on, että jakeessa 8 mainitaan 

Paavalin itsensä lisäksi vain Pietari. 

 

 joita pidettiin pylväinä – Tässä on kielikuva. Pylväs kannattaa rakennusta. Seurakunta on 

Jeesuksen Kristuksen ruumis, Jumalan asumus maan päällä. Seurakuntalaisten joukossa heitä 

pidettiin tätä rakennusta kannattavina pylväinä 

 

antoivat…kättä –  Tarkemmin käännettynä tämä on: ”antoivat oikeaa kättä”. Oikea käsi on 

siunauksen käsi ja vasen käsi on kirouksen käsi.  

 

10. Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut 

tehdä.  

 

Luetaan nyt Ap.t. 15:1-33! 

 

11. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, 

koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.  

12. Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt 

yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli 

erillään peläten ympärileikattuja,  



7 
 

13. ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että 

heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.  

 

ulkokultaisuus – ”teeskentely” 

 

14. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden 

mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet 

juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat 

pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"  

 

Tämän on täytynyt tapahtua jakeen 33 jälkeen Apostolien tekojen 15. luvussa. Jakeessa 35 

sanotaan, että Paavali ja Barnabas jäivät Antiokiaan opettamaan ja julistamaan. Silloin tuli 

sinne ensin Pietari eli Keefas ja sitten muutamia miehiä Jaakobin luota. 

 

Luetaan sitten Ap.t. 15:35-41! Jae 34 puuttuu kaikista tärkeimmistä kriittisistä teksteistä. 

Siinä sanotaan: ” Mutta Silas päätti jäädä heidän luokseen”. 

 

15. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;  

16. mutta koska tiedämme,  ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista,  vaan 

uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen 

Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, 

koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.  

 

uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja uskosta Kristukseen – Näissä ilmaisuissa on 

käytetty genetiiviä seuraavalla tavalla: ”Jeesuksen Kristuksen uskosta” ja ”Kristuksen 

uskosta”.  Ne tarkoittavat Jeesusta Kristusta koskevaa uskoa. Kun ymmärrämme sen näin, voi 

tämän jakeen kääntää näin: 

 

16. mutta koska tiedämme,  ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista,   vaan 

Jeesusta Kristusta koskevan uskon kautta, niin olemme mekin uskoneet 

Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi Kristusta koskevasta 

uskosta eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.  

 

17. Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan 

Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois 

se!  

 

Pois se!  –  ”Ei suinkaan!” 

 

18. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, 

osoitan minä olevani lain rikkoja.  

 

lain - Tällä ei ole vastinetta tekstissä, mutta ymmärryksen vuoksi se on lisättävä tähän. 

Asiayhteydessä on puhe Mooseksen laista.  

  

19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä 

olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,  

20. ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 

lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua 

ja antanut itsensä minun edestäni.  
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Jumalan Pojan uskossa -  Kreikankielellä tässä on myös genetiivi, mutta se pitää ymmärtää 

näin: ”Jumalan Poikaa koskevassa uskossa”. 

 

21. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on 

saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.  

 

En minä tee mitättömäksi – ”En minä pane syrjään”. 

 

3. Luku 
1. Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen 

Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?  

 

Tässä on retorinen kysymys, jonka vastaus on: ”Jaakobin luota tulleet miehet”. 

 

2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai 

uskossa kuulemisesta?  

 

Taas retorinen kysymys, jonka vastaus on: ”Uskossa kuulemisesta”. 

 

3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?  

4. Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut.  

5. Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän 

keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen 

kautta,  

6. samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 

vanhurskaudeksi"?  

 

Tässä on taas retorisia kysymyksiä. Helpointa on  lisätä ne tekstiin kursiivilla: 

 

3. Niinkö älyttömiä olette?  No kyllä olette! Te alotitte Hengessä, lihassako nyt 

lopetatte?  No niin te teette! 

4. Niin paljonko olette turhaan kärsineet?  No niin te olette! - jos se on turhaa 

ollut.  

5. Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän 

keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen 

kautta,  

6. samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle 

vanhurskaudeksi"?  Uskossa kuulemisen kautta. 

 

Tässä on lainaus I Moos. 15:6 jakeesta. 

 

7. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.  

8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat 

uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa 

kaikki kansat tulevat siunatuiksi." (I Moos. 22:18.) 

9. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin 

kanssa.  
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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."  (V Moos. 27:26) 

 

Jakeessa 7, 9 ja 10 sanalla perustautuvat ei ole vastinetta. Siihen on kuitenkin lisättävä 

ymmärryksen vuoksi jotakin, esim. ”ovat”: 

 

7. Tietäkää siis, että ne, jotka ovat uskosta, ovat Aabrahamin lapsia.  

8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat 

uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa 

kaikki kansat tulevat siunatuiksi."  

9. Niinmuodoin ne, jotka ovat uskosta, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.  

10. Sillä kaikki, jotka ovat lain teoista, 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."  (Habakuk 2:4) 

12. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä."  

(III Moos. 18:5) (V Moos. 28:15-68 ja V Moos. 28:1-14, Ef. 1:3 & 4) 
13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi 

meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on 

puuhun ripustettu" -   (V Moos. 21:23) 

 

hän tuli kiroukseksi meidän edestämme  -  Tässä on kielikuva Metonymy. Hänet kirottiin, 

eli hän kantoi synnin seuraukset meidän puolestamme. II Korinttolaiskirjeessä on 

samanlainen ilmaisu: 

 

II Kor. 5:21 

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me 

hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. 

 

teki synniksi  -  Hän kantoi synnin seurauksen meidän puolestamme. 

 

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja 

me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.  

 

Jumala on järjestänyt meitä varten kaiken niin, että kun me uskomme me saamme hengen, 

joka oli luvattu. 

 

15. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään 

vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.  

16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei 

sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun 

siemenellesi" (I Moos. 12:7),   joka on Kristus.  

 

Kristus on sielullis-ruumiillisesti Abrahamin jälkeläinen. 
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17. Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan 

kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi 

lupauksen mitättömäksi.  

18. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta 

Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.  

 

Jumala on lahjoittanut sen Aabrahamille lupauksen kautta. 

 

19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty 

olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se 

säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. 

 

Tässä ei ole retorista kysymystä, koska hän vastaa siihen itse. 

 

20. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.  

 

Välimies  -  Asiayhteyden perusteella välimies tässä on Mooses. Se on sama sana, jota on 

käytetty I Tim: 2:5 jakeessa: 

 

I Tim. 2:5 
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen 

Kristus Jeesus, 

 

ei ole yhtä varten  -   Kun välimiestä tarvitaan on enemmän kuin yksi osapuoli. Välimies on 

vähintään kahta varten; mutta Jumala on yksi. Jumala on siis se toinen osapuoli. 

 

21. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu 

laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. 

  

Pois se! – ”Ei suinkaan!” 

 

22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, 

annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.  

23. Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa 

varten, joka oli vastedes ilmestyvä.  

 

usko -  Tässä usko edustaa nyt sitä, mille se perustuu. (Metonymy) Ennen kuin voitiin uskoa 

Kristukseen, piti hänen ensin tulla,   täyttää laki ja tehdä kaikki,  mitä Jumala oli suunnitellut 

hänen tehtäväkseen. Hänen piti kuolla syyttömänä ristillä.  Jumalan piti herättää hänet 

kuolleista  ja   tehdä hänet eläväksi tekeväksi hengeksi. Sitten helluntaina Jumala lopulta 

lähetti pyhän hengen ja ihmiset saattoivat uskoa kaiken tämän. Sama kielikuva vähän eri 

muodossa on uskon suhteen myös 1. luvun jakeessa 23. 

 

Ap.t. 17:30 & 31 

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee 

tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.  

31. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin 

vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on 

antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." 
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vakuuden – Tämä on sana pistis ja se tarkoittaa ”usko”.  Se edustaa sitä, mihin 

se perustuu. (Metonymy) 

  

lain alle – Pitäisi olla ”lain alla”.  

 

suljettuina uskoa varten -  Tässä on prepositio eis, joka tarkoitta yleensä ”varten”,  mutta se 

tarkoitta myös ”vastaan” tai jonkun ”hyväksi” tai vahingoksi”.  Tämä pitäisi ymmärtää näin: 

”suljettuina pois uskosta”. Myös arameankielinen teksti puoltaa tätä ymmärrystä. 

 

Tässä on parempi käännös jakeesta 23: 

 

23. Mutta ennenkuin uskomisen perusta tuli, vartioitiin meitä lain alla, 

suljettuina pois uskomisen perustasta, joka oli vastedes ilmestyvä.  

 

24. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta 

vanhurskaiksi tulisimme.  

 

kasvattaja -  pedagōgos  Tämä on se kreikankielinen sana, josta me saamme lainasanan 

”pedagogi” . 

 

Kristukseen – Siihen asti kunnes Kristus oli täyttänyt kaiken. 

 

25. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.  

 

Tässä on parempi käännös: 

 

25. Mutta uskomisen perustan tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.  

 

26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.  

 

Me olemme aktuaalisesti Jumalan lapsia, koska on Kristus meissä, kirkkauden toivo. 

 

27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne 

pukeneet.  

 

Kun me olemme pukeneet Kristuksen päällemme me vaellamme hänen tahtonsa mukaan.  Me 

tunnustamme ymmärryksellämme Jeesuksen Herraksemme. Me luotamme kaikessa vain 

Jumalaan. Sitten me puhumme kielillä kaiken aikaa osoittaen niin Jumalalle, että me 

haluamme riippua hänessä kiinni niin kuin Kristus riippuu. 

 

28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole 

miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.  

 

te olette yhtä -  Tämä tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on yhteinen tavoite. Meidän 

tehtävämme on Kristuksen Ruumiin rakentaminen, sillä Jumalan intensiivinen halu on, että 

kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 

 

29. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, 

perillisiä lupauksen mukaan.  
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Me olemme aktuaalisesti siis myös Aabrahamin siementä, koska meissä on Kristus. 

 

 

4. Luku 
1. Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään 

kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;  

 

orjasta – Arameankielisen sanan orja toinen merkitys on lapsi. Lapsi oli perheessä orjan 

asemassa, kunnes hän kasvoi aikuiseksi ja hänen isänsä päätti antaa hänelle perinnön. 

 

2. vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan 

asti. 

 

Luukas 15:11-13 

Vielä hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.  

12. Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä 

minulle on tuleva.' Niin hän jakoi heille omaisuutensa.  

13. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa 

ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen 

irstaasti. 

  

3. Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman 

alkeisvoimien alle.  

 

alkeisvoimien – stoikheion  (Novum-4128, Strong’s-4747) Tätä on käytetty myös Gal.4:9 

jakeessa. Ja seuraavissa paikoissa: 

 

Kol. 2:8 
Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, 

pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin (paradosis) ja maailman alkeisvoimiin 

(stoikheion) eikä Kristukseen. 

 

Kol. 2:20-22 
Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista 

(stoikheion), miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne 

säädöksiä:  

21. "Älä tartu, älä maista, älä koske!"  

22. - sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta -ihmisten 

käskyjen ja oppien mukaan? 

 

Hepr. 5:12 
Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille 

opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita (stoikheion); te olette tulleet 

maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 

 

II Pietari 5:10-12 
Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat 

pauhinalla, ja alkuaineet (stoikheion) kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, 

mitä siihen on tehty, palavat.  
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11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä 

vaelluksessa ja jumalisuudessa,  

12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta 

taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet (stoikheion) kuumuudesta sulavat! 

 

Tämä sana kuvaa siis kokonaisuuden osaa, alkuainetta, perustaa, alkeita tai perusperiaatteita. 

Minusta tämä sana kannattaa ymmärtää merkityksessä ”perusperiaatteet”. Galatalais-kirjeessä 

se viittaa molemmissa paikoissa Mooseksen lakiin. 

 

4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain 

alaiseksi syntyneen,  

5. lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.  

 

Tässä puhutaan ”meistä” syntyperältämme ja uskonnoltamme juutalaisista. 

 

Jakeessa 6 puhutaan sitten pakanuudesta kristinuskoon kääntyneistä uskovista. 

 

6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa 

Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"  

 

Abba – ”Isi” tai ”Iskä” 

 

meidän – Osassa teksteistä on tässä ”meidän” ja osassa ”teidän”. Jos siinä on ”meidän”, 

viittaa se kaikkiin uskoviin, niin syntyperältään juutalaisiin kuin pakanoihinkin. Jos siinä on 

”teidän”, viittaa se ensisijaisesti syntyperältään pakanoihin Galatiassa. Mutta me tiedämme, 

että sekä juutalaiset, että pakanat ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista Kristuksessa. 

Persoonan vaihtaminen kesken kappaleen tällä tavalla on myös kielikuva ja tässä se korostaa 

sitä, että sekä ”meillä” että ”teillä” eli syntyperältään juutalaisilla ja syntyperältään pakanoilla 

on sama Isä. 

 

7. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös 

perillinen Jumalan kautta.  

8. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka 

luonnostaan eivät jumalia ole.  

 

Tässä viitataan galatalaisten pakanalliseen alkuperään. He olivat alun perin epäjumalien 

palvelijoita. 

 

9. Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, 

kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja 

köyhien alkeisvoimien (stoikheion) puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan 

tahdotte tulla?  

 

jälleen käännytte – He olivat kääntyneet epäjumalien palveluksesta kristinuskoon ja olivat 

sitten kääntyneet siitä pois Mooseksen lain puoleen. Tässä sanotaan hyvin selkeästi, että 

Mooseksen lain noudattaminen tänä päivänä tässä armon ajassa on yhtä hyödytöntä kuin 

epäjumalan palvelus. 

 

10. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.  

11. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.  
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12. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, 

veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet.  

 

Paavali oli Jumalan hengessä vaeltava uskova. Hän pyysi galatalaisia tulemaan sellaisiksi. 

Galatalaiset taas olivat alunperin pakanoita. Paavali oli lakannut olemasta heidän 

keskuudessaan juutalainen ja eli ja söi heidän kanssaan niin kuin he. 

 

I Kor. 9:19-23 
Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien 

palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin,  

20. ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain 

alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain 

alaiset;  

21. ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia - vaikka en ole ilman 

Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa - voittaakseni ne, jotka ovat ilman 

lakia;  

22. heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen 

ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia.  

23. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä 

osalliseksi. 

 

Ette ole minua mitenkään loukanneet.   -   ”Ette ole tehneet minulle mitään vääryyttä.” 

 

13. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi 

kerralla julistin teille evankeliumia,  

14. ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua 

halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan 

enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen.  

 

kiusaus teillä oli – Useimmissa teksteissä se on niin kuin tässä. Vain muutamassa tekstissä 

kiusaus on Paavalin. Sen pitäisi olla: ”…te ette minua halveksineet ettekä vieroneet minun 

ruumiillisen koettelemukseni tähden”.  Ne olivat Paavalin koettelemuksia: 

 

Ap.t. 20:17-20 

Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan 

vanhimmat.  

18. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: "Te tiedätte 

ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa 

olen ollut teidän kanssanne;  

19. kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, 

koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden 

tähden;  

20. kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä 

on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, 

 

Paavalin ensimmäisestä lähetysmatkasta kerrotaan Apostolisen tekojen 13. ja 14. luvussa: 
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Ap.t. 14:19-22 
Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan 

puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, 

luullen hänet kuolleeksi.  

20. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja 

meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen.  

21. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta 

opetuslapsiksi he palasivat  Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan  

22. ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja 

sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan 

valtakuntaan." 

 

Paavalilla oli paljon koettelemuksia: 

 

II Kor. 11:22-29 

He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat israelilaisia; minä myös. He ovat 

Aabrahamin siementä; minä myös.  

23. He ovat Kristuksen palvelijoita - puhun kuin mieltä vailla - minä vielä 

enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, 

minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa.  

24. Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille;  

25. kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen 

joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut;  

26. olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen 

keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa 

kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien 

keskellä;  

27. ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon 

paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta.  

28. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista 

seurakunnista.  

29. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua 

polttaisi? 

 

Paavali kivitettiin Lystran ulkopuolella. Hänet herätettiin henkiin ja hän palasi Lystraan ja 

Ikonioniin ja Antiokiaan, jotka ovat Galatiassa. 

 

15. Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen 

todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät 

päästänne ja antaneet minulle.  

 

kerskaaminen – Tällä sanalla ei ole vastinetta tekstissä. Pitäisi olla: ”Missä on nyt teidän 

onnenne?”   Ja se on retorinen kysymys, jonka vastaus on: ”Ei missään”. 

 

Missä jne. – Tämä tarkoittaa aktuaalisesti: ”Kuinka suuri on nyt teidän onnenne?” Ja vastaus 

on sitten vastaavasti: ”Se ei ole suuri.”  

 

kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle – Tämä on kielikuva hyperbole  eli 

”liioittelu” ja se tarkoittaa, että he olisivat tehneet mitä tahansa hänen hyväksensä hänen 

ollessaan heidän luonaan. Se korostaa,   että  silloin hän oli heidän erittäin hyvä ystävänsä. 
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16. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun 

teille totuuden?  

 

Tässä on taas retorinen kysymys. Sen vastaus on: ”Ei!” 

 

17. Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää 

teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä.  

 

Heillä – Tämä viitta taas  niihin juutalaisiin, jotka olivat tulleet Galatiaan Paavalin jälkeen ja 

opettaneet, että heidän pitäisi noudattaa Mooseksen lakia. 

 

on intoa – Tämä sana tarkoittaa ”kiivailevat”. Sama sana on myös jälkimmäisessä paikassa ja 

jakeessa 18.  

 

18. On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, 

kun minä olen teidän tykönänne.  

19. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus 

saa muodon teissä,  

 

Yksi pieni jae, mutta niin täynnä tietoa.  Hän oli tehnyt tuon työn jo kertaalleen. Hän oli 

opettanut heille Kristuksesta, hänen kuolemastaan ja kuolleista herättämisestään jne. Hän oli 

opettanut heidät luottaman vain Jumalaan, tunnustamaan Jeesuksen Herraksi, puhumaan 

kielillä kaiken aikaa ja käyttämään kaikkia pyhän hengen ilmenemismuotoja. Silloin Kristus 

oli saanut muodon heissä. Kristus näkyi kaikessa heidän tekemisessään. Mutta nyt kaikki se 

oli poissa. He olivat kääntyneet Mooseksen lain puoleen ja lakanneet vaeltamasta hengessä. 

 

20. tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen 

aivan ymmällä teistä.  

21. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki 

sanoo?  

 

Taas  tässä on  retorinen  kysymys.  Sen vastaus on: ”Kyllä te kuulette!” 

 

22. Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, 

toinen vapaasta.  

23. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen 

voimasta.  

24. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on 

Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;  

25. sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka 

elää orjuudessa lapsineen.  

 

Luetaan tämä I Mooseksen kirjasta: I Moos. 16:1-12 ja 17:15-21. 

 

26. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.  

27. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja 

huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, 

enemmän kuin sillä, jolla on mies." (Jesaja 54:1) 

28. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli.  
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29. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan 

syntynyttä, niin nytkin.  

 

 I Moos. 25:17 & 18 

Ja tämä on Ismaelin elinvuosien luku: sata kolmekymmentä seitsemän vuotta; ja 

hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö.  

18. Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin 

Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun. 

 

30. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren 

poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." (I Moos. 21:10) 

31. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.  

 

 

5. Luku 
1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako 

uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.  

 

uudestaan – Tämä rinnastaa Mooseksen lain noudattamisen epäjumalan palvelukseen 

samoin kuin 4. luvun jakeessa 9. Siellä tämä sama kreikankielinen sana on käännetty sanalla 

”jälleen”. 

 

2. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin 

Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.  

 

Laki sinänsä ei ole paha tai huono. Ks. Room. 7:7-25! On vain niin, että jos sitä ruvetaan nyt 

noudattamaan   ei Kristuksesta ole meille mitään hyötyä. Kristus on lain yläpuolella, koska 

hän täytti lain.  Kun me  vaellamme  Kristuksessa,  me emme riko lakia. Tämä tulee pian 

vastaan 5. luvun jakeissa 22 ja 23.  

 

Lain noudattaminen on nyt siis yhtä hyödytöntä kuin epäjumalan palvelus. Siksi tässä 

sanotaan :  ”…älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen”. 

 

3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että 

hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.  

4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 

vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.  

5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.  

6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä 

ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.  

 

ympärileikkaamattomuus – Tämä on sanatarkasti ”esinahka”. 

 

Usko saa voimansa rakkaudesta. Me haluamme auttaa ihmisiä, koska me rakastamme heitä. 

Silloin meidän uskomme saa voimaa, niin että me kykenemme parantamaan heidät jne.. Kun 

me luotamme kaikessa vain Jumalaan, tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja puhumme kielillä 

niin paljon kuin mahdollista, kasvaa sekä meidän rakkautemme että uskomme. Sitten me 

kykenemme tekemään kaiken sen, minkä Jumala on suunnitellut ja valmistanut meille 

tehtäväksi. 
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Room. 5:5 
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän 

sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 

  

7. Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?  

 

Tässä on taas retorinen kysymys. Vastaus on: ”Ne judaistit, jotka tulivat Jaakobin luota.” 

 

8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. 

 

Se,  joka kutsuu tässä on Jumala. Houkutus on olla olematta totuudelle kuuliainen. 

  

9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.  

 

Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Hapate ei sinänsä ole hyvä tai paha. Se vain 

toimii näin. Tässä hapate viittaa siihen vähäiseen vaikutukseen, joka tuli Jaakobin luota 

lähteneiden judaistien toimesta. Sitten koko taikina happani. Koko Galatian alueen 

seurakunta kääntyi pois Kristuksesta ja alkoi noudattaa Mooseksen lakia. 

 

10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule 

ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon 

kuka hyvänsä.  

 

teidän häiritsijänne  -   Nämä olivat niitä Jaakobin luota tulleita judaisteja. 

 

olkoon kuka hyvänsä – Tämä viittaa siihen, että nämä häiritsijät olivat tulleet Jaakobin 

luota. Häntä arvostettiin seurakunnassa. Häntä pidettiin seurakunnan ylimpänä johtajan maan 

päällä. Olipa se kuka hyvänsä, hän saa kantaa tuomionsa. 

 

11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä 

vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. (Ks. I Kor. 1:21-25) 

 

risti  -  Tässä on kielikuva Metonymy. Se tarkoittaa, että risti edustaa Jeesuksen Kristuksen 

kuolemaa. 

 

Saadakseen galatalaiset uskomaan itseensä nämä judaistit väittivät, että Paavalikin 

todellisuudessa saarnasi ympärileikkausta. Siksi Paavali kysyy tässä, että jos se on totta, niin 

miksi häntä vielä vainotaan. Se on siis retorinen kysymys, jonka vastaus on: ”Ei miksikään tai 

ihan turhan takia!” Jos olisi niin, että hän saarnaisi ympärileikkausta eli Mooseksen lain 

noudattamista, silloin Kristuksen ristin eli hänen kuolemansa pahennus oli poistettu tieltä, ja 

kaikki olisivat vapaita palaamaan Mooseksen lain orjuuteen. 

 

12. Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!  

 

silpoisivat  -  apokoptō  Tämä tarkoittaa pois leikkaamista tai amputoimista. Kun mietitään, 

mitä esinahan lisäksi jää jäljelle poisleikattavaksi voisimme sanoa esimerkiksi: ”Kunpa aivan 

kuohisivat itsensä”. (Novum) Tämä on siis varsin karski ja järeä ilmaisu, joka kuvaa selvästi, 

mitä mieltä Paavali oli noista kiihottajista. 
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13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla 

yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.  

 

yllykkeeksi lihalle – Vapaus oli yhtäältä sitä, ettei enää tarvinnut noudattaa Mooseksen lakia. 

Niinpä ei tietenkään ollut tarkoitus, että ryhdytään mihin tahansa lihan halujen 

tyydyttämiseksi. Toisaalta vapaus on myös sitä, että nyt voidaan tehdä mielin määrin 

kaikkinaista hyvää. 

 

14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta 

lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."  

 

Hengessä vaeltava uskova täyttää kaiken lain, koska hän rakastaa lähimmäistään niin kuin 

itseään. 

 

15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne 

perin hävitä.  

16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  

17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat 

nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.  

 

himoitsee - epithumeō Tässä on kielikuva. Samaa kreikankielistä sanaa on käytettä kahdessa 

eri merkityksessä. Henki ei himoitse niin kuin liha, mutta silläkin on voimakas intensiivinen 

halu. Henki haluaa voimakkaasti kaikkea hyvää ja Jumalan tahdon mukaista 

 

Tässä on hyvin samantyyppinen ajatus kuin Roomalaiskirjeen 7. luvussa. Room.  7:14-25. 

 

18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.  

 

Ne, jotka vaeltavat hengessä eivät ole enää lain alla. Hengessä vaeltaminen on ainoa keino 

vapautua lain orjuudesta. 

 

19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  

 

haureus – porneia  Tämä edustaa kaikenlaista seksuaalista moraalittomuutta. 

 

saastaisuus – akatharsia Tämä edustaa kaikenlaisten himojen aiheuttamaa moraalista 

epäpuhtautta. 

 

irstaus – aselgeia Tämä on holtittomuutta tai itsekontrollin puutetta, joka johtaa 

kaikenlaiseen pahan tekemiseen. 

 

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

eriseurat, lahkot,  

 

noituus – farmakeia  Tämän lisäksi tätä on käytetty vain seuraavat kaksi kertaa Uudessa 

Testamentissa: 

 

Ilm.k. 9:21 

He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan (farmakeia) eikä 

haureudestaan eikä varkauksistaan. 
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Ilm.k. 18:23 
ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä 

huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun 

velhoutesi  (farmakeia) villitsi kaikki kansat; 

 

Novumin mukaan se tarkoittaa: ”lääkkeitten käyttö, myrkyn sekoitus, taikuus, noituus, ja 

velhous”. Siis kaikenlaiset huumausaineet alkoholista ja marijuanasta lähtien kuuluvat 

tällaisen toiminnan piiriin. Huumausaineita käytetään mielen avaamiseksi saatanan henkiä 

varten. 

 

eriseurat -  Tämä tarkoittaa ”erimielisyyttä, tai riitaa”. Tätä on käytetty myös vain kahdessa 

seuraavassa paikassa Uuudessa Testamentissa: 

 

Room. 16:17 

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan 

erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; 

vetäytykää pois heistä. 

  

 I Kor. 3:3 
olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö 

silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? 

 

lahkot – Tämä merkitsee valinnan tekemistä.  Kreikkaa puhuvien juutalaisten keskuudessa 

tätä sanaa alettiin käyttää juutalaisten uskonnollisista puolueista. (Novum) 

 

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin 

sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, 

eivät peri Jumalan valtakuntaa.  

 

mässäykset  -  kōmos  Tätä on käytetty yhteensä vain kolme kertaa; tässä ja seuraavissa 

paikoissa: 

 

Room. 13:13 
Vaeltakaamme säädyllisesti, niinkuin päivällä, ei mässäyksissä ja 

juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, 

 

I Pietari 4:3 
Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne 

irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa 

epäjumalain palvelemisessa. 

 

Tämä tulee verbistä keimai, joka tarkoittaa ”maata (aterialla)”.  Kōmos tarkoittaa illallisen 

jälkeen vietettäviä ryyppyjuhlia Bacchuksen tai jonkin toisen epäjumalan kunniaksi vaellellen 

ympäri katuja soihtujen kanssa hoilaten ja soitellen nais- tai miesystävien ikkunoinen alla. 

Tätä on sitten käytetty juomingeista, jotka kestävät juhlijoiden remutessa myöhään yöhön. 

(Thayer’s) 

 

22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, 

hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
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hedelmä – karpos  Tätä käytetään profaanissa kreikassa sekä sadosta, että eläinten 

jälkeläisistä. Tässä se kannatta ymmärtää näin: ”hedelmä, kuin rypäleterttu, jossa on monta 

rypälettä”. 

 

ilo – khara Tämä on sisäinen sydämen ominaisuus. Meidän tyytyväisyytemme voi riippua 

olosuhteista. Ilo meillä on sydämessämme riippumatta siitä millaisia olosuhteet ovat. Mitä 

enemmän meillä on iloa, sitä vähemmän satunnaiset olosuhteiden muutokset hetkauttavat 

meitä. Huomatkaa, että sana on hyvin lähellä sanaa kharis, joka tarkoittaa ”armo”. 

 

pitkämielisyys  -  Tämä on äkkipikaisuuden vastakohta.  Mieli kestää pitkään vahvana ja 

säilyttää itsehillintänsä.  

 

ystävällisyys - khrēstotēs Tämä tulee verbistä khraomai, joka tarkoittaa käyttämistä. 

Khrēstotēs tarkoitta siis alun perin hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta.  Septuagintassa tätä 

sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempeyttä. Jumalan lempeydestä on meille 

konkreettista hyötyä. Tämä ystävällisyys hengen hedelmänä meidän elämässämme hyödyttää 

meidän läheisiämme. Me emme ole ainoastaan ystävällisiä, vaan me teemme jotakin, mikä 

hyödyttää muita. 

 

hyvyys  -  Tämä edustaa absoluuttista hyvyyttä kaiken pahuuden vastakohtana. 

 

uskollisuus – pistis   Tämä tarkoittaa ”uskominen”. 

 

sävyisyys  -  praotēs  ”lempeys”   Tämän sanan kreikankielisen vastineen merkitys on hyvin 

laaja. Se on helpointa ymmärtää kovan ja ankaran vastakohtana.  

 

II Kor. 10:1 

Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta, 

minä, joka olen muka nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa 

ollessani rohkea teitä kohtaan, 

 

Titus 3:1 & 2 
Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin 

hyviin tekoihin valmiit,  

2. etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea 

sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 

 

II Tim. 2:24 & 25 
Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia 

kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;  

25. hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille 

mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden 

 

Tämä paikka on ehkä kaikkein valaisevin. Kun ojennetaan vastustelijoita, se tehdään kyllä 

tiukasti ja asiallisesti arvovallalla ja Jumalan voimalla, mutta samalla lempeästi tai sävyisästi 

eikä kovasti tai ankarasti. Tämä on myös Galatalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 1. 

 

23. Sellaista vastaan ei ole laki.  
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No niin. Tässä se sanotaan. Kun uskovat vaeltavat hengessä he tuottavat hengen hedelmiä, 

jota vastaan ei ole laki. 

 

24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa 

himoineen ja haluineen.  

 

Kristuksen Jeesuksen omat -  Tämä edellyttää halua olla Kristuksen oma ja se osoitetaan 

teoilla. Jakeen loppupää kertoo, miten se tehdään. 

 

ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen -  Me olemme tehneet tämän kun me 

synnyimme uudesti Jumalan hengestä, aloimme luottaa vain Jumalaan, aloimme tunnustaa 

Jeesuksen Herraksi ja aloimme vaeltaa hengessä puhuen kielillä aina kun se on mahdollista. 

 

Room. 8 12-14 

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan 

elääksemme.  

13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te 

Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.  

14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 

 

25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.  

 

vaeltakaamme – stoikheō  ”Astua rivissä tai marssia kuin sotilaat”. Tämä tarkoittaa tässä 

vaeltamista yhdessä edeten hyvässä järjestyksessä. 

 

Tässä on kielikuva: lauseen alkupää päättyy samaan sanaan, jolla sen loppupää alkaa. Sen 

voisi siis kääntää näin: 

 

25. Jos me elämme hengessä, hengessä myös vaeltakaamme (yhdessä, hyvässä 

järjestyksessä). 

 

26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, 

toisiamme kadehdimme.  

 

 

6. Luku 
1. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, 

hengelliset, häntä sävyisyyden (praotēs) hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin 

joutuisi kiusaukseen.  

 

rikkomuksesta –  paraptōma Tämä on tahallista pahan tekemistä ja se edellyttää 

anteeksiantoa. 

 

Room. 5:15-21 

Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden 

lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja 

lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut 

monien osaksi.  
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16. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; 

sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta 

rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.  

17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden 

kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan 

runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -  

18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille 

ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu 

kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;  

19. sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat 

joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat 

vanhurskaiksi.  

20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on 

suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,  

21. että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi 

vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän 

Herramme, kautta. 

 

2. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.  

 

kuormia – baros  Meidän lainasanamme ”barometri” tulee tästä sanasta. Se tarkoittaa painoa 

tai painetta. Sen merkitsee kuvaannollisesti myös mieleen kohdistuvaa painetta samoin kuin 

thlipsis. 
 

Asiayhteydessä toisen kuorman kantaminen on rikkomuksen tehneen ojentamista. Uskovat 

kantavat toistensa paineita auttamalla ja kehottamalla toisiaan uskomaan ja luottamaan vain 

Jumalaan, vaeltamaan hengessä, puhumaan kielillä ja tunnustamaan Jeesus Herraksi. Tässä 

erinomaisena apuvälineenä ovat meillä pyhän hengen ilmenemismuodot, joiden kautta koko 

Jumalan voima tulee käyttöömme.  

 

II Kor. 4:17 
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen 

ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 

 

Tässä jakeessa on sanan baros. Se kannattaa ymmärtää näin: 

 

Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen 

ja ylenpalttisesti  ylenpalttisen kirkkauden painon, 

 

3. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää 

itsensä.  

4. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain 

siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on;  

5. sillä kunkin on kannettava oma taakkansa.  

 

taakkansa – fortion Tämä tulee verbistä ferō, joka tarkoittaa ”kantaa”. Se tarkoittaa 

kuormaa, taakkaa tai lastia.  

 

Asiayhteydessä tässä on teoista kerskaaminen. Kukin voi kerskata vain omista teoistaan. 

Halutessaan kerskata omista tekemisistään on kunkin kannettava oma taakkansa. Sekä 
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kreikkalaiset että israelilaiset hyväksyivät oikeutetun itsekehun, mutta tyhjästä kerskaamista 

pidettiin halveksittavana. (Novum) 

 

Tässä on nyt hyvä katsoa, mitä muuta Paavali opettaa kerskaamisesta: 

 

Tätä vastaava kreikankielinen sana on verbi kaukaomai, joka esiintyy kaikissa seuraavissa 

paikoissa. Room. 5:1-5, I Kor.  1:25-31, I Kor. 3:21-23, I Kor. 4:6 & 7, II Kor. 5:11-15, II 

Kor. 10:8-17,  (11:12-30), 12:1-13 ja Gal. 6:14. 

 

6. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea  hyvää opettajallensa.  

7. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä 

hän myös niittää.  

8. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen 

kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.  

9. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen 

niittää, jos emme väsy.  

 

Lihaan kylväminen on sitä, että panostaa maanpäällisen elämäänsä maallisin keinoin. Se 

johtaa turmelukseen. Henkeen kylväminen on sitä, että viettää tämän maanpäällisen elämänsä 

vaeltamalla hengessä, luottamalla vain Jumalaan, tunnustamalla Jeesus Herraksi, puhumalla 

jatkuvasi kielillä ja tekemällä päivästä toiseen sitä, mitä Jumalaa tahtoo. Se johtaa vielä 

rikkaampaan iankaikkiseen elämään kaikkien hyvästä työstä tulevien palkkioiden kanssa. 

 

jos emme väsy – Kun me luotamme vain Jumalaan, vaellamme hengessä ja tunnustamme 

Jeesuksen Herraksi, lisää Jumala meidän voimaamme siten, että me aina olemme 

tehtäviemme tasalla.  

 

10. Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta 

varsinkin uskonveljille.  

11. Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan!  

 

Paavalilla oli kirjuri tai sihteeri, jolle hän saneli kirjeensä. Tämä kirjoitti ne hänen puolestaan. 

 

Room. 16:22 
Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen 

Herrassa. 

 

II Tessal. 3:17 & 18 

Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa 

kirjeessäni; näin minä kirjoitan.  

18. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän 

kanssanne. 

 

Varsinkin Galatalaiskirjeessä Paavali halusi korostaa, että hän, Paavali on todella sanellut 

sen, mikä tuli hänelle Jumalalta. Siksi hän sanoo: ” Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä 

omakätisesti teille kirjoitan!”  

 

12. Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä 

ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden 

vainottaisi.  
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Seurakunnan keskuudessa oli uskovia, jotka pakottivat heitä ympärileikkauttamaan itsensä. 

He tekivät näin, koska Juudeasta tulleet lainkiivailijat vainosivat heitä. 

 

13. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan 

he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän 

lihastanne.  

 

14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja 

minä maailmalle!  

 

Risti edustaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja sen kautta tullutta vapautusta ja pelastusta. 

Siksi hän kerskaa siitä.  

 

15. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi 

luomus.  

 

ympärileikkaamattomuus  –  Tämä on  taas ”esinahka” samoin kuin 5. luvun jakeessa 6. 

 

II Kor. 5:17 
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on 

kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 

 

16. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja 

laupeus, ja Jumalan Israelille!  

 

vaeltavat – Tämä on sama kuin 5. luvun jakeessa 25. ”Vaeltavat yhdessä, hyvässä 

järjestyksessä”. 

 

Jumalan Israelille  -  Tämä on vastakohtana luonnolliselle Israelille. Jumalan Israel edustaa 

juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyneitä uskovia, jotka vaeltavat hengessä samoin kuin 

pakanuudesta kristinuskoon kääntyneet uskovat. 

 

I Kor. 10:18 
Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista 

osalliset? 

 

17. Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan 

Jeesuksen arvet ruumiissani.  

 

Jeesuksen arvet  -  Tämä tarkoittaa Jeesukseen liittyviä arpia tai arpia Jeesuksen vuoksi. 

Paavali sai ne arvet ruumiiseensa, koska hän palveli Herraa Jeesusta Kristusta. Häntä 

pahoinpideltiin usein ja jopa kivitettiin yhden kerran. Sellaisesta jää arpia. 

 

18. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne 

kanssa, veljet. Amen. 


