UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 90ms
GALATALAISKIRJE 2 (jatk.)
GALATALAISKIRJEEN KOLME PERUSOPETUSTA
1. LAKIHENKISYYS
Siinä ketjussa ympärileikkaus on ensimmäinen lenkki galatalaisille. Eikä se kuulu evankeliumiin; se
myötä tulisi pitää koko laki. Eivätkö ihmiset käytä hyväkseen sitä, etteivät he ole lainalaisia?
Eivätkö he heittäydy laittomiksi? Toinen pieleenmeno on nimeltään antinomismi. Anti eli vastaan.
Nomus eli laki.
Jos ihmiselle sanotaan, ettei hän ole lain alla, eikö hän säntää syntiin? Jotkut ihmiset pienessä
mielessään näkevät vain nämä kaksi vaihtoehtoa, lainalaisuus ja kurittomuus. Jos ei anneta
sääntöjä, ihminen päätyy itsensä hemmotteluun.
Merkillistä, miten seurakunnat osaavat laatia sääntöjä: Kun olin METODISTIPAPPI, oli parin sentin
paksuinen kirja. ”Metodistiseurakunnan toiminnan ja kurinpidon perustuslaki.” Nyt se on jo 10
sentin paksuinen. Siihen lisätään 40 irtosivua joka vuosi. Jos säännöt ja säädökset toisivat
herätyksen, metodistit jättäisivät meidät kuin nallit kalliolle. Mutta se kun ei tapahdu niin.
Miten helppoa onkaan laatia sääntöjä eri asioihin ja kuvitella, että se tuo elämää. Se ei sitä tuo;
VAPAUS TUO ELÄMÄN! Jumala vapautti meidät olemaan vapaita. VAHTIKAA LAKIHENKISYYTTÄ
KUIN HAUKAT!
2. KURITTOMUUS
Siinä piilee todellinen vaara. Paavali sanoo: ”Lihan teot…Varokaa niitä.” Se on suo ja orjuuden
toinen muoto. Se on tahmea, saastaa imevä ja siihen on helppo luiskahtaa. Siitä on hyvin vaikea
päästä ulos.
Lihan teot – huomatkaa monikko, ovat karkeita, haureellisia, okkulttisia, huumeita. Paavali
luettelee ne ja niissä soi tämän päivän ääni. Sitten ovat salakavalat muodot eli riidat, kateus,
vihamielisyys ja ennakkoluuloisuus. Salakavalia muotoja, mutta sitä on lihan suo.
Paavali käy todella kiivaana ympärileikkauksen suhteen. Hän puhuu niistä, jotka ovat kaikessa eri
mieltä, niistä, jotka jakavat ihmisiä eri seuroihin ja ryhmiin.
Mitä Paavali sanoo tapahtuvan, kun joku luiskahtaa tähän suohon? SITÄ TAPAHTUU AINA, KUN
YHTEISÖSSÄ TAPAHTUU SKANDAALI! Tai televisioevankelistaa koskeva skandaali. Mitä muiden
tulisi tehdä?
1) Satunnainen lankeaminen
Paavali sanoo mitä vakavammin, että jos kyse on satunnaisesta tilanteesta, ihminen tulee nostaa
sieltä ylös mitä pikimmin. Koska olisit voinut itsekin luiskahtaa. Kristityn polulla on monia

banaaninkuoria. Paavali sanoo: ”Jos joku on luiskahtanut syntiin, teidän tulee nostaa hänet ylös.”
”Tehkää se nöyrästi, sillä olisitte itse voineet kompastua.” Nostakaa pikaisesti ylös se, joka lankeaa.
Palauttakaa hänet yhteyteen ja hoitakaa hänet eheäksi.
2) Tapasynti
Tämä on aivan toinen asia. Jos joku tieten tahtoen jatkaa synnissä rypemistä, hän niittää sitä mitä
hän kylvää. Paavali sanoo hyvin vakaasti: ”Jos ihminen jatkaa täällä (kurittomuuden suossa), hän ei
peri Jumalan valtakuntaa.” (Samasta asiasta puhuvat Hepr.6 ja 10; 1. Joh. VHn huom.)
Tässä on asia, jonka suhteen kristityt kamppailevat tänäänkin. Tämä liittyy ”kerran pelastettu, aina
pelastettu” – oppiin.
Lueteltuaan lihan teot Paavali sanoo: ”Varoitan teitä, niin kuin ennenkin olen varoittanut.” ”Ne,
jotka JATKAVAT näiden asioiden tekemistä eivät koskaan peri Jumalan valtakuntaa.” Hän puhuu
tämän uskoville. Hän ei puhu niistä, jotka lankeavat ja jotka nopeasti tulee nostaa ylös. Hän puhuu
synnissä rypijöistä. Niistä, jotka sanovat…”Kaikki hyvin! Minulla on lippu taivaaseen.” Paavali
sanoo, että kaikki ei suinkaan ole hyvin: ”Sinä et peri valtakuntaa.” Tämä on yksi Paavalin
varoituksista – mutta hyvin vakaa sellainen.
Meidän jokaisen tulee kuulla seuraava vakava varoitus:
VOIMME LANGETA SEKÄ LAKIHENKISYYTEEN ETTÄ KURITTOMUUTEEN. MOLEMMISTA MEIDÄT
TULEE VETÄÄ NOPESTI KUIVILLE. MUTTA JOS TIETEN TAHTOEN VALITSET ELÄÄ NIISSÄ, JOKO
HÄKISSÄ TAI SUOSSA, SILLOIN ET PERI TAIVASTEN VALTAKUNTAA!
3. VAPAUS
Katsotaan nyt vapautta, joka on tämän kaiken kaunein puoli. Vapaus olla tekemättä syntiä; eikö
se ole ihana vapaus! Olet nyt vapaa Kristuksessa olemaan tekemättä syntiä. Sinun ei tarvitse
sanoa: ”Kyllä”. Paavali sanoo muistaakseni kirjeessään Tiitukselle: ”Meille on annettu kyky sanoa
EI.” Joku sanoi, että se on hienoin ehkäisyväline naimattomalle.
Täällä huipulla kulkee polku. Meidän tulee kulkea sitä pitkin, vaeltaa sitä Hengessä. Silloin
tapahtuu jotain ihanaa. Elämässäsi kasvaa hedelmä! Et voi tuottaa hengenhedelmää, mutta voit
tuottaa lihan tekoja. Kun vaellat sillä kaidalla polulla, hedelmä kasvaa elämässäsi.
VAIN YKSI HENGENHEDELMÄ
Lihan tekoja on monia, mutta hengenhedelmää on vain yksi. Siinä on yhdeksän makua. Sellainen
hedelmä on fyysisesti olemassa Välimeren rannalla Espanjassa. Sitä kutsutaan ”herkkujen
mysteerioksi”. Siinä on erilaisia makuja. MYSTERIO DELICIOSIS. Mikä ihana nimikin!
Hengenhedelmässä on siis yhdeksän eri makua. Kaikki maut kasvavat yhdessä. Siitä tunnistaa
hengenhedelmän. Joitakin näistä mauista näkee myös uskosta osattomissa. Joillakin on iloa, toisilla
rauha. Kaikkia yhdeksää ei kuitenkaan koskaan näe yhdessä paitsi Kristuksessa ja Hengellä
täyttyneissä ihmisissä, niissä, jotka vaeltavat Hengessä. Hyvässä ei-uskovassa saattaa olla 3-4

makua. Kaikkien yhdeksän kasvu yhdessä todistaa, että Henki toimii ihmisen elämässä ja että hän
vaeltaa Hengessä.
Rakkaus, ilo ja rauha johtaa täydelliseen harmoniaan Jumalan kanssa. Kärsivällisyys, ystävällisyys
ja hyvyys johtavat sopusointuun muiden kanssa. Uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen,
johtavat hyvään suhteeseen oman itsemme kanssa. Ne yhdessä muodostavat ihanan hedelmän!
Hedelmä jää rajalliseksi ilman Hengen lahjoja. Samoin lahjat ovat vajavaisia ilman hedelmää.
Jos menisin sairaalaan tapaamaan potilasta, voisin ilmentää koko hengenhedelmää. Rakkautta
käymällä katsomassa häntä. Iloa ilahduttamalla häntä ja rauhaa rauhoittamalla häntä.
Kärsivällisyyttä kuuntelemalla jokaisen yksityiskohdan hänen leikkauksestaan. Ystävällisyyttä
antamalla tertun viinirypäleitä. Itsehillintää olemalla itse syömättä rypäleitä. Hyvyyttä
tarjoutumalla hoitamaan hänen lapsiaan. Uskollisuutta vierailemalla hänen luonaan joka päivä.
Sävyisyyttä lähtemällä pois potilaan luota kun käsky kuuluu.
Olen siis ilmentänyt koko hengenhedelmän. Mutta en ole parantanut sairasta. Se taas on HENGEN
LAHJA. Tarvitsemme molempia; niitä ei saa asettaa vastakkain.
KAHDENLAISTA VAELTAMISTA
Paavali sanoo, että hedelmä kasvaa, kun vaeltaa Hengessä. Hän käyttää sanaa ”vaeltaa” kahdella
eri tavalla ja kahta eri sanaa. Käännöksessämme käytetään vain yhtä sanaa.
Luvun 5 lopussa puhutaan Hengessä vaeltamisesta. Samoin luvussa 6. Kreikankielessä luvun 5
”vaeltaa” on ”parapetik” – vaeltamista. Se tarkoittaa vaeltelua itsekseen alkuasukkaan tavoin.
Luvussa 6 ”vaeltaa” tarkoittaa ”marssia Hengessä” ja samassa tahdissa muiden kanssa. On siis
kahdenlaista Hengessä vaeltamista: sitä, jota teemme itseksemme. Ja sitä, jossa marssimme yhtä
jalkaa muiden kristittyjen kanssa. Tarvitsemme molempia! Todellinen vapaus on vaeltamista tuolla
harjanteella tasatahtia siskojen ja veljien kanssa. Tämä oli Paavalin sanoma galatalaisille!
Galatalaiskirje on yksi relevanteimmista, vaikkakaan ei mukavimmista kirjeistä. Olen (Pawson)
samaa mieltä niiden kanssa, jotka kutsuvat sitä ”KRISTITYN VAPAUDEN MAGNA KARTAKSI”. Se on
sille oivallinen otsikko. Tässä on vapautemme!
NAISEN KÄDET
Edesmennyt tri W.E. Sangster meni tapaamaan erästä kuolevaa naista sairaalaan. Hän kysyi:
”Oletteko valmis kohtaamaan Jumalan?” ”Mitä sanotte, kun kohtaatte Jumalan?”
Nainen nosti näkyviin kuluneet kätensä ja sanoi…”Olen leski ja kasvattanut viisi lasta. Ei mulla ole
ollut aikaa seurakunnalle tai Raamatulle tai millekään uskonnolliselle.” ”Olen tehnyt parhaani
lapsilleni.” ”Kun kohtaan Jumalan, nostan esiin nämä kädet.” ”Hän katsoo niitä ja ymmärtää.”
Mitä te olisitte sanoneet tällaiselle naiselle? Tri Sangster oli mainio kristitty saarnamies. Hän
sanoi: ”Olette myöhässä, hyvä rouva, myöhässä.” Hän kysyi: ”Mitä tarkoitatte?” Sangster vastasi:
”Joku ehti Hänen eteensä ennen teitä ja Hän pitää käsiään Jumalan edessä. Eikä Jumala näe
ketään muita.” Nainen kysyi: ”Mitä tarkoitatte?” Hän sai kertoa naiselle: ”Älkää luottako omiin
käsiinne. Luottakaa Hänen käsiinsä.”

KUKA ON KRISTITTY?
Lakihenkisyys on yhä keskuudessamme. Keskivertobritti kuvittelee, että kristillisyyttä on se, että
on kiltti kissalle ja isoäidille. Niin he luulevat. Hyvä kristitty on se, joka käy kirkossa. Näin
sanoessaan he kannattavat silkkaa lakihenkisyyttä. Heille tulee kertoa, että taivaaseen kelpaa
vain 100 %. Seurakunnat ovat taipuvaisia lisäämään omia sääntöjään jäsenyyteensä.
SYNTI ON KAIKILLE SAMA
Myös liiallinen vapaus on yhä keskuudessamme. Jotkut yhä ajattelevat, että ei-uskovan tekemä
aviorikos johtaa hänet helvettiin, mutta uskovalle siitä ei ole haittaa. Heistä uskovan synti on
jotenkin puolusteltavissa. Saatat menettää hiukan siunauksia tai palkintoja, mutta lippuasi
taivaaseen et voi menettää!
Galatalaiskirje käsittelee tätä kysymystä hyvin tiukasti: ”Et peri Jumalan valtakuntaa, jos tieten
tahtoen palaat joko lainalaisuuteen tai kurittomuuteen. Pysy täällä ylhäällä ”vuoristopolulla” ja
vaella sitä muiden uskovien kanssa käsi kädessä.
HENGEN TUULI PUHALTAA KASVOILLESI, JA JUMALAN ARMON AURINKO PAISTAA PÄÄLLESI.
SILLOIN SELVIÄT LOPPUUN ASTI!
Seuraavassa kappale kirjettä. Yhtä voimallisimmista, joita koskaan tulette lukemaan (Pawson).
-------------------------------------OTTEITA GALATALAISKIRJEESTÄ (David Pawsonin käännös)
Veljeni, vetoan teihin. Seiskää rinnallani. Samaistuinhan minäkin teihin. Tiedätte, että alun perin
tulin kertomaan hyvän uutisen teille fyysisen sairauteni vuoksi. Tilani on täytynyt olla teille
todellinen koettelemus. Mutta ette koskaan tehneet siitä pilaa. Ette ottaneet sitä edes puheeksi
kanssani. Otitte minut vastaan taivaallisen sanoman tuojan tai Jeesuksen Messiaan itsensä tavoin.
Olitte niin mielissänne ja ylpeitä saadessanne pitää minut luonanne. Mihin nuo tunteet ovat
hävinneet? Muistan elävästi teidän toivoneen, että voisitte luovuttaa silmänne elinsiirtona minulle.
Nyt näytätte epäilevän minua vihollisenanne. Senkö vuoksi, että olen ollut niin rehellinen teille?
Tiedän, että nuo toiset haluavat tehdä teistä numeron, mutta heidän motiivinsa eivät ole hyvät. He
haluavat teidät kokonaan itselleen niin, että te teette numeron heistä.
Älkää käsittäkö minua väärin. Erityishuomio on aina paikallaan, siinä tapauksessa että aikeet ovat
oikeat. Te olette erityishuoleni silloinkin, kun en ole teidän kanssanne.
Omat lapseni! Tunnen kuin äiti, joka taistelee synnytyskivuissa kunnes Kristus on saanut teissä
muodon. Voisinpa olla luonanne juuri nyt, että voisitte kuulla äänensävyni muutoksen. Minulta
ovat todella keinot loppuneet teidän suhteenne.
Veljeni, Jumala tarkoitti teidät vapaiksi. Älkää toisaalta tehkö vapaudesta veruketta vanhan
minänne hemmottelulle. Käyttäkää sitä osoittaaksenne rakkautta toisille asettaen itsenne heidän
palvelukseensa.
Koko laki voidaan ilmaista yhdessä periaatteessa, nimittäin siinä, että huolehditte toisistanne niin
kuin itsestännekin.

Jos näykitte toisianne ja revitte toisenne kappaleiksi, mikä estää teitä tappamasta toisianne
lopullisesti.
Minä ehdotan, että annatte Jumalan Hengen päättää jokaisen askeleenne. Silloin ette ainoastaan
pyri tyydyttämään vanhan itsenne haluja, jotka ovat täysin päinvastaisia sille, mitä Jumala haluaa
ja päinvastoin. Ne kaksi ovat yhteen sovittamattomat. Siksi ette aina kykene tekemään sitä, mitä
todella haluatte tehdä. Jos Henki johdattaa elämäänne, teillä ei ole mitään peljättävää lain
taholta.
Galatalaiskirjeen päätös:
Älkää antautuko minkään harhaluulon valtaan. Kukaan ei voi nostaa nokkaansa pystyyn Jumalan
edessä ja päästä siitä kuin koira veräjästä. On universaalinen laki, että ihminen joutuu niittämään
täsmälleen sitä, mitä hän on kylvänyt. Jos hän viljelee vanhaa minäänsä, hän korjaa satona mädän
luonteen. Jos hän viljelee Jumalan Henkeä, tuo Henki saa aikaan elämän, jonka laatu pysyy.
Ei siis koskaan kyllästytä tekemään hyvää. Kerran korjaamme runsaan sadon, jos emme anna
periksi.
Aina kun siis meillä on tilaisuus, auttakaamme kaikkia niin paljon kuin kykenemme ja erityisesti
lähintä uskonperhettämme ja uskonveljiämme. Katsokaa, millaisia harakanvarpaita kirjoitan
omalla käsialallani.
Niiden, jotka ovat huolissaan ulkoisesta olemuksesta ja jotka haluavat isotella painostamalla
teidät ympärileikkaukseen, heidän todellinen tähtäimensä on välttää epäsuosio, joka liitetään
Jeesuksen ristiin.
Vaikka he noudattavat ympärileikkausta, juutalainen laki ei näytä heitä muuten juuri
hetkauttavan. He haluavat vain saada teidät ympärileikatuiksi, jotta voivat kerskailla
käännynnäisten määrillä omiin rituaaleihinsa.
Pois minusta kerskaus mistään tai kenestäkään muusta paitsi Jeesuksen rististä. Tuon teloituksen
kautta minä olen nyt yhteiskunnalle kuollut ja yhteiskunta on kuollut minulle.
Kristuksessa pysymistä ei auta ympärileikkaus eikä sitä estä ympärileikkaamattomuus. Ainoa, millä
on mitään todellista merkitystä, on se, että meidät on tehty uudeksi ihmiseksi sisäisesti.
Kaikki, jotka elävät tämän yksinkertaisen periaatteen mukaan, saavat rikkomattoman sopusoinnun
ja ansaitsemattoman avun Jumalalta. Niin kuin saa todellinen Israelkin.
Tästä lähin älköön kukaan enää sekaantuko työhöni. Minun ruumiissani on ne merkit, jotka siihen
haluan. Minut on merkitty arvin, jotka olen saanut palvellessani Jeesusta. Täyttäköön sisimpänne
Jeesuksen, taivaallisen Mestarimme ja voidellun Vapahtajamme rakkaus, veljeni. Niin olkoon.
Väinö Hotti / David Pawson

