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GALATALAISKIRJE 2 (jatk.) 
 
MIKSI 10 KÄSKYÄ? 
 
Miksi Jumala ylipäätänsä antoi koko Mooseksen lain? Vastaus on Galatalaiskirjeessä. LAIN SUORAA 
LAITAA VASTEN TAJUAMME MITEN KIEROJA ME OLEMME. Vain laki kertoo, että olemme syntisiä. 
Et tajua, miten väärässä olet ollut ennen kuin tutkit Jumalan lakia. 
Se annettiin valmistamaan meitä Kristusta varten ja osoittamaan, ettemme pysty pitämään lakia.  
Tästä syystä 10 käskystä saarnaaminen voi tuoda ihmisen synnintuntoon. Jumala tietää, ettei  
mitenkään pysty pitämään lakia – varsinkaan niin kuin Jeesus tulkitsi ne. 
 
”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo. sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu  
tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule  
hänen edessään vanhurskaaksi; sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19,20). 
 
TÄSSÄ ON KOKO GALATALAISKIRJE YHDESSÄ KUVASSA. Puhumme kolmesta asiasta: 
1. Lakihenkisyydestä. 
2. Vapaudesta. 
3. Kurittomuudesta.  
 

 



Lakihenkisyys on vapauden vihollinen. Ihmiset eivät usein tajua, että niin on liiallinen vapauskin.  
Galatalaiskirjeen luvut 1 ja 2 puhuvat vapaudestamme Kristuksessa. Isän suosiossa paistattelemme  
Hänen rakkaudessaan. Hengen vapaudessa, jossa perustus on Pojassa. Isä, Poika ja Henki antavat  
meille vapauden seistä täällä ylhäällä. 
 
ON KAKSI TAPAA MENETTÄÄ TUO VAPAUS 
 
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. 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. 
 
Kerron (Pawson) tästä kotoisen esimerkin. DON – niminen kaveri tuli seurakuntaamme 
Buckinghamshiressä. Hän oli aika hiomaton tyyppi, mutta hän tuli kuitenkin uskoon.  Kerran hän 
kysyi: ”Pitäisikö kristityn mennä elokuviin sunnuntai-iltaisin?” Minulla oli kiusaus siteerata Hiskia 
3:16:a, jossa sanotaan: ”Kristityn ei pidä mennä elokuviin sunnutai-iltaisin.” Vastustin kiusausta ja 
sanoin: ”Don, en aio sanoa sinulle.” Hän kysyi, miksi. Sanoin, että hänen tulee selvittää se 
Jeesuksen kanssa. 
Jos Raamatussa olisi sanottu selkeästi, olisin sanonut sen hänelle. Voit puhua auktoriteetilla silloin, 
kun Pyhä Henki on jo puhunut. Tietääkseni Raamattu ei käsittele tuota kysymystä. 
Sanoin: ”Sinun täytyy selvittää se Jeesuksen kanssa.” – Miten? Sanoin: ”Ota Hänet mukaan ja 
katso nauttiiko Hän filmistä.” 
Seuraavana sunnuntaina Don meni paikalliseen elokuvateatteriin. Lippuluukulta hän pyysi kaksi 
lippua. Hän oli yksin sillä hetkellä. Myyjä kysyi, tuleeko tyttöystävä  mukaan. Don sanoi: ”Ei. Tässä 
rahat. Saanko kaksi lippua.”  ”Mutta…” sanoi myyjä. Don sanoi:  ”Ei nyt kiistellä siitä.” ”Kaksi 
lippua, kiitos.” 
Naisellinen uteliaisuus ei tullut tällä tyydytetyksi. Myyjä kysyi: ”Kenelle se toinen lippu on?”  Don 
sanoi: ”No jos sinun on pakko tietää, se on Jeesukselle.” 
Tyttö säikähti kuoliaaksi. Hän soitti johtajalle ja pyysi tämän lippuluukulle. Johtaja tuli ja kysyi, 
mikä on ongelman nimi. ”Tuo haluaa kaksi lippua…” ”No anna hänelle kaksi lippua!”  ”Hän haluaa 



toisen JEESUKSELLE!” Nyt johtajakaan ei enää selviytynyt tilanteesta. Hän alkoi änkyttää ja sanoi: 
”Jos hän haluaa maksaa kaksi lippua, anna ne hänelle.”  ”Hyvää bisnestä meille…” 
Don sai lippunsa ja sanoi Jeesukselle: ”Istu sinä tuohon.” Filmin alussa Donn kysyi…”Nautitko 
filmistä?” Kaksi minuutti myöhemmin hän tuli ulos. 
 
Jotkut ehkä sanoisivat, että tuo on ”huonoa paimenuutta”. Olisi pitänyt ottaa vastuu hänen 
päätöksestään. Minusta se oli hyvää paimenuutta.  Siinä oli Hengen vapaus! Olisi kovin helppoa 
laatia uusi sääntö. Enkä sano, että kristityn on väärin mennä elokuviin. Mutta Donille Jeesus sanoi: 
”Sinulle se ei ole hyväksi.” 
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. 
 
TÄSTÄ ON KYSE KOKO GALATALAISTEN KIISTASSA! 
 
TAISTELU KAHDELLA RINTAMALLA 
 
Luvut 1 ja 2 puhuvat vapaudesta. Luvut 3 ja 4 taas lainalaisuudesta, joka pilaa vapauden. Ja luvut 5 
ja 6 puhuvat päinvastaisesta vaarasta. Paavali siis taistelee ”kahdella rintamalla”. Todellinen 
ongelma on juuri tämä kahden rintaman taistelu! Jotta totuus ja vapaus säilyisi. Sillä kapealla 
harjanteella kulku on HIENOVARAINEN OPERAATIO! 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 
 


