
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 80ms 
 
ROOMALAISKIRJE  1 (jatk.) 
 
KOLME PERUSSYYOLETUSTA (jatk.) 
 
I  SYY LÖYTYY KIRJOITTAJASTA 
II SYY LÖYTYY SEKÄ KIRJOITTAJASTA ETTÄ LUKIJOISTA 
III SYYNÄ OVAT PELKÄSTÄÄN LUKIJAT 
 
----------------------- 
 
III  ROOMAN NÄKÖKULMA (jatk.) 
 
LAKIHENKISYYS JA KURITTOMUUS 
 
Luvuissa 6 ja 7 Paavali käsittelee niitä kahta erityistä ongelmaa, mitkä pakanoilla on evankeliumin 
suhteen ja mitkä taas juutalaisilla. Näin tapaamme vanhat tutut LAKIHENKIISYYDEN ja 
KURITTOMUUDEN. Pakanat ovat taipuvaisia ” kurittomuuteen”. Juutalaiset taas ”lainalaisuuteen”. 
 
Luvussa 6 Paavali käsittelee kurittomuutta ja sanoo: ”Ettekö tajua, että kun teidät on kastettu, 
olette kuolleet synnille.” ”Synti ei enää hallitse teitä.” 
 
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka 
olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, 
jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? (6:1-3). 
 
”Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen 
himoille,  älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista 
eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä 
vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla” (6:12-14). 
 
Luvussa 7 hän käsittelee lakihenkisyyttä ja kertoo siitä, miten hän yritti pitää lain. ”Mutta en 
pystynyt pitämään kymmentä käskyä himoitsemisesta.” Hän sanoo, ettei lakia pysty pitämään. 
Hän siis käsittelee pakanoiden vapautta ja juutalaisten lakihenkisyyttä. 
 
----------------------------- 
 
SAMA JAKO SUOMEN MAAPERÄLLÄ 
 
Onkohan tämä jako voimassa myös Suomen hengellisessä maisemassa?  Tavallinen kirkollinen  
”kastettu ja rokotettu” elää suhtkoht vapaata elämää. Vähän niin kuin muinaisessa Israelissa:  
”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; JOKAINEN TEKI SITÄ, MIKÄ HÄNEN OMASTA 
MIELESTÄÄN OLI OIKEIN” (Tuom.21:25). Ihmiset kuuluvat nimellisesti seurakuntaan, mutta eivät 
salli Jumalan sanan määrätä ja ohjata elämäänsä.  
 



TOINEN RYHMÄ, joka hylkää Raamatun elämän ohjenuorana, ovat ne kirkolliset uskovat, jotka 
kyllä tunnustavat uudestisyntymisen ja vanhurskauttamisen merkityksen, mutta  määrätietoisesti 
torjuvat ”Kristuksen pyhityksenä”.  He kulkevat kurittomina  ”armo riittää” – sateenvarjon alla. He 
ovat ummistaneet silmänsä heprealaiskirjeen vakavalle opetukselle, että ARMO LAKKAA 
RIITTÄMÄSTÄ siellä, missä uskova lähtee synnin tietä kulkemaan. Tällöin siirrytään ”armottomaan 
tilaan”, Pyhän Hengen pilkkaan, Hepr.6:4-8; 10:26-31. He ovat antinomisteja, lain kumoajia. Nämä 
molemmat kirkolliset ryhmät edustavat ”kurittomuutta”. 
 
KOKONAINEN KIRKKOKUNTA  saattaa adventistien tavoin olla Mooseksen talutusnuorassa. Markku 
Särelän johtamassa liikkeessä, Suomen Tunnustuksellisessa Luterilaisessa Kirkossa (STLK) taas oppi 
on ”tiukasti napitettu”. Siellä Lutherin opista tehdään kuristavat kapalot.  Periaatteesa samassa 
kurimuksessa on myös Luther-säätiö. 
 
HERÄTYSLIIKKEIDEN ongelmana myös  on ”lainalaisuus”.  Liikkeen sisäinen kuri laittaa uskovat 
pakkopaitaan, jossa tuskin pystyy hengittämään. Näin esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten 
kohdalla. 
 
KARISMAATTINEN uskova on asettunut asumaan ihaniin taivaallisiin sfääreihin, joista hän ei 
lainkaan ikävöi maan matosten dogmaattiseen surkeuteen.  
 
NOKIA MISSION viimeaikaiset tapahtumat paljastavat, että tämä herätysliike on levännyt huterolla 
pohjalla. Raamatullisuus on ollut vain näennäistä. Sen sisin olemus on paljastunut 
kurittomuudeksi, hurmahenkisyydeksi ja lumoukseksi (Gal,3:1). 
 
Paavalin sanoma koskettaa siis Suomenkin uskovaisia. 
 
Väinö Hotti 
 
---------------------------- 
 
HENGEN VAPAUS 
 
Luvussa 8 hän sanoo: ”Nyt aion puhua Hengen vapaudesta!”  ”Meillä on näissä kolmessa luvussa 
(6,7,8) GALATALAISKIRJE.”  Galatalaiskirjeen pääopinkohdathan ovat: 1. Lainalaisuus. 2. 
Kurittomuus. 3. Hengen vapaus.  
 
Paavali käsittelee pakanoita ja juutalaisia ja sanoo, että TEILLÄ MOLEMMILLA ON ONGELMIA. 
”Olette molemmat syntisiä ja teidät vanhurskautetaan uskon kautta.” ”Te pakanat otatte liiallisia 
vapauksia…! ”Pysymmekö synnissä, että armo suureksi tulisi?” 
 
”Te juutalaiset olette matkalla takaisin lain alle. Palvelette Jumalaa mieleltänne, mutta 
jäsenissänne teillä on toinen laki, joka palvelee synnin lakia ja te päädytte siihen, että sitä hyvää, 
jota haluaisitte tehdä, ette pysty tekemään.”  ”Ja sitä pahaa, mitä ette halua tehdä, sitä teette.”  
TÄHÄN LEGALISMI JOHTAA! Täyteen turhautumiseen ja epätoivoon. Minä viheliäinen mies.” 
TARVITSEMME HENGEN VAPAUTTA, JOKA YHDISTÄÄ PAKANAN JA JUUTALAISEN. 
 
KORVAUSTEOLOGIA 



 
Sitten Paavali tulee lukuihin 9 – 11. Ne ovat merkittäviä koko kirjeen kannalta. Pakanat ovat 
taipuvaisia ajattelemaan näin – ja myös me ajattelemme näin ja niin tekee valtaosa tämän maan 
(Englannin) seurakunnista. 
”ME OLEMME UUSI ISRAEL.”  ”Olemme korvanneet juutalaisen kansan.”  ”He ovat ulkona Jumalan 
suunnitelmista. ”  ”Me olemme taas sisällä niissä.” Luvut 9-11 käsittelevät tätä jännitettä 
pakanoiden ja juutalaisten välillä. Sitä saa käsitellä yhä tänäkin päivänä. Lukuja 9-11 pitää edelleen 
saarnata, koska seurakunnat tässä maassa (Englannissa) tunnetaan korvausteologiastaan. 
Korvausteologiahan tarkoittaa sitä, että Jumala on pessyt kätensä juutalaisesta kansasta ja 
seurakunta on nyt Israel. TÄMÄ EI OLE TOTTA! Nimeä Israel ei ole koskaan annettu seurakunnalle 
UT:ssa. 
 
Paavali joutuu kysymään: ”Luuletteko te, että Jumala on päättänyt työnsä Israelin suhteen?” 
”Luuletteko, että Hän on hylännyt heidät, koska he ovat hylänneet Hänet?”  EI KOSKAAN! 
Tästä jaksosta tulee ”avain koko kirjaan ja avain pakanoiden ja juutalaisten väliseen suhteeseen. Ja 
Paavali sanoo näin…”Te pakanat, älkää ylpeilkö siitä, että juutalaiset leikattiin irti ja teidät 
oksastettiin joukkoon.” ”Myös teidät leikataan irti, jos ette pysy Jumalan hyvyydessä.” Vahvoja 
sanoja! 
”Kerron teille suuren salaisuuden. Yhtenä päivänä koko Israel pelastuu.”  ”Heidät tuodaan 
takaisin.”  ”…Juutalaiset ja pakanat ovat yksi öljypuu Jumalalle.” 
 
Huomaatteko, miten nuo luvut muodostuvat avaimeksi koko kirjeelle? Kyse on kokonaan sisäisestä 
ongelmasta. Juutalainen seurakunta on karkotettu ja pakanat tulleet tilalle. Ja nyt nämä kaksi 
ryhmää eivät tule toimeen keskenään. Juutalaiset sanovat: ”Me olimme täällä ensin.” Pakanat 
sanovat: ”Mutta teidät on leikattu irti ja me olemme tulleet teidän tilallenne.” 
Ja Paavali sanoo:  ”EI, ei ei!” 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 
 


