
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 88ms 
 
GALATALAISKIRJE 1 (jatk.) 
 
JUDAISMI – TEKOJEN USKONTO 
 
Vastaus on siinä, että ympärileikkausen takana on judaismi. Ja judaismi, pahaa pelkään, on 
edelleen tekojen uskonto. Se on itsensä pelastamista tekoja noudattamalla. Se on mahdoton 
tehtävä – monet silti yrittävät. Vaara on siinä, että kun pannaan 10 käskyä seinälle, se puhuu 
ihmisille, että heidän tulee elää näin ollakseen oikeassa suhteessa Jumalaan. 
 
Kun katsoo kaikkia ”Älä” – alkuisia asioita, voisi luulla, että olemme kaikkea vastaan. Jos tulet 
lähellekin Jumalaa kaikki hauskanpito lakkaa siihen. Jumala on ”älättelijä”, joka pilaa kaiken 
kieltämällä sen. Se on surullinen, kielteinen vaikutelma. 
 
Kristinuskon juuret ovat juutalaisuudessa. Sen juuret taas ovat Vanhassa testamentissa. Kuinka 
paljon Vanhasta testamentista tulee läpi Uuteen? Kuinka moni noista 613 käskystä itse asiassa 
soveltuu meihin? Pari esimerkkiä. 
 
1. KYMMENYKSET 
 
En voi koskaan kehottaa kristittyjä maksamaan kymmenyksiä. Se kuuluu Vanhan Liiton lakiin. Se 
kuuluu Mooseksen lakiin. Sitä ei koskaan mainita Uudessa testamentissa pakanauskovista 
puhuttaessa. Juutalaiset tekivät niin, mutta ketään pakanakristittyä ei koskaan kehotettu 
maksamaan kymmenyksiä. Meitä kehotetaan antamaan. 
 
Kuuntelin nuoren miehen saarnaa kymmenyksistä. Hän sanoi näin – ja oli tarpeeksi rehellinen 
sanoakseen tämän. ”Kymmenysten maksamiseen liittyy siunauksia.”  Hän luki: ”Koetelkaa siis 
minua, ettenkö avaa taivaan akkunoita ja vuodata siunaustani yllenne” – kohdat. Sitten hän sanoi, 
että kymmenysten maksuun sisältyy myös kirouksia. - Mikä onkin ihan totta. Hän jatkoi kertomalla 
Vanhasta testamentista kuvauksen kirouksesta ja siitä, että lastenlapsemme ja lastenlastenlapset 
kärsivät ellemme tuo kymmenyksiämme. 
 
Katsoin ilmeitä seurakunnassa ja ihmistenkasvoilta kuvastui pelko siitä, että he aiheuttavat 
kärsimyksen jälkipolvilleen. Eikä ihme, että seuraavana sunnuntaina uhri oli aika iso. 
Olin kauhuissani ja sanoin, että tuo on ilkeää. UUDESSA TESTAMENTISSA PELAAVAT AIVAN TOISET 
LAIT! Herra rakastaa ”iloista antajaa”. Se ei tarkoita synkkää ja niukkaa. 
 
”Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa 
Jumala rakastaa” (2. Kor.9:7). 
 
Se merkitsee, että haluat antaa. Ei sitä, että ihmiset pakotetaan antamaan, etteivät heidän 
jälkeläisensä joudu kärsimään. SE KUULUI VANHAAN LIITTOON! 
 
2. SAPATTI 
 



Laki sapatista on vastaava. Meidän täytyy todella miettiä, mitä teemme ennen kuin sovellamme 
Vanhan Liiton lakeja kristittyihin. Jos sovellat niistä jotakin, joudut soveltamaan ne kaikki. Jos 
sovellat siunauksen, tulee soveltaa myös kirous. Olemmeko valmiit siihen? Minä (Pawson) en ole. 
Uskon, että tämä asia tulee harkita uudelleen. 
 
YMPÄRILEIKKAUS – AVAIN JUUTALAISUUTEEN 
 
Paavali sanoo, että jos ihminen ympärileikkauttaa itsensä, se on vasta jäävuoren huippu. Jos sinut 
ympärileikataan niistä syistä, joita nämä opettajat opettavat, kaikki 613 lakia seuraavat perässä. 
Siksi Paavali on niin kiivas. Ei ympärileikkauksen itsensä takia. MUTTA SE AVASI OVEN 
JUUTALAISUUTEEN!  
 
Paavali oli saanut siitä tarpeekseen! Hän oli yrittänyt sitä ja tehnyt siinä parhaansa. Hän sanoi: 
  
”Kun ajattelen käskyjä, joita noudatin – en niitä, joita rikoin, tunnen olevani KUIN PIKKUPOIKA, 
JOKA OJENTAA POTTAANSA JA SANOO: ”KATSO, MITÄ SAIN AIKAAN!” Paavali käyttää tässä 
kreikankielessä hyvin karkeaa sanaa kuvaamaan lantaa. Se on lannan veroista. Sitä on 
omavanhurskaus. Tätä se tuotti. Kiitos Jumalalle, olen vapaa siitä kaikesta! 
 
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, 
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana 
(sontana) - että voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:8). 
 
JOS KEHOTATTE IHMISIÄ PITÄMÄÄN MOOSEKSEN LAIN, LÄHETÄTTE HEIDÄT HELVETTIIN! 
Älkää laittako ihmisiä lain alle. Asettakaa heidät armon alle. Tämä on hyvin tärkeää. Olemme toki 
lainalaiset. Mutta SE ON KRISTUKSEN LAKI, ei Mooseksen laki. Se laki on mennyt vanhaksi. 
 
SEKOITUSTA 
 
Yksi nykypäivän seurakunnan suurimpia ongelmia on se, että kuten galatalaisillekin, ihmisille 
tarjotaan jatkuvasti KRISTUKSEN LAIN JA MOOSEKSEN LAIN YHDISTELMÄÄ! 
 
Miksi luulette, että kirkoissa nykyisin on messupuvut, alttarit ja suitsukkeet ja papit?  Emme 
tarvitse niistä mitään. Ne kuuluvat Mooseksen lakiin. Ne ovat vain luikerrelleet takaisin. Milloin 
olemme riittävän rohkeita, että alamme soveltaa Galatalaiskirjettä niin kuin se tarkoitettiin? 
 
----------------------------- 
 
GALATALAISKIRJE 2 
 
PELASTUKSESTA ON KYSYMYS 
 
Apostolien tekojen kuluessa judaismin ja kristittyjen väliset siteet höltyivät. Se alkoi Stefanuksesta 
ensimmäisestä marttyyrista. Filippus, joka kastoi etiopialaisen eunukin, vei sen pitemmälle. Sen 
jälkeen Pietari jatkoi Korneliuksen kanssa. 
 



Pian Jerusalemin juutalaiset uskovat olivat erittäin epäluuloisia tämän uuden uskonnon viemisestä 
pakanoille. Se ei tuntunut heistä riittävän juutalaiselta. Lopulta Paavali meni ylös Jerusalemiin 
haastamaan tämän antilähetystyöntekijöitä lähettävän keskuksen. Heistä uskoontulo ei riittänyt. 
Tarvittiin myös ympärileikkaus. 
 
Todellinen kysymys ei koskenut ympärileikkausta. Takana oli kysymys, pitäisikö pakanasta tulla 
juutalainen, kun hänestä tulee kristitty. Mutta sen takana oli vielä suuri kysymys pelastuksesta 
itsestään. Ei judaismi tai ympärileikkaus, vaan PELASTUS. Kysymys kuului, tuleeko se uskosta vai 
teoista vaiko niiden yhdistelmästä. 
 
TEE SE ITSE – USKONTO 
 
Useimmat maailman uskonnot tarjoavat pelastusta teoista. Pitää rukoilla, paastota, antaa almuja 
jne. Ja lopulta ihminen pelastuu. Ihminen pelastuu omien pyrkimystensä kautta.  
Tee – se - itse – uskonto vetoaa ihmisiin, koska se jättää heille heidän ylpeytensä. ”Olen ansainnut 
sen.” Se on omavanhurskautta. Jumala vihaa omavanhurskautta. Hän käsittelee mieluummin 
syntiä kuin sitä. Tuleeko pelastus yksin teoista? Onko todella tehtävä parhaansa ja lujasti töitä sen 
saadakseen. Vai tuleeko pelastus tekojen ja uskon yhdistelmästä? 
 
Jeesus ei tullut toimeen omavanhurskaiden ihmisten kanssa. Hän oli syntisten ystävä. Omavan-
hurskaiden fariseusten kanssa hän ei lainkaan pärjännyt. 
 
Tästä myös täällä (Jerusalem ja Galatia) oikeastaan kamppailtiin. ”Teot plus usko” sanoo: ”Tee niin 
paljon kuin ehdit ja usko niiden osalta, joita et ehdi.” Pidä niin monta käskyä kuin pystyt ja pyydä 
Jumalaa antamaan anteeksi ne, joita et pysty pitämään. 
 
Tämä on mitä tavallisin käsitys kristitillisyydestä. Jotkut sanovat, että se tulee uskon ja tekojen 
yhdistelmästä. Aloitamme uskosta ja jatkamme tekoihin. Pidämme lain sen jälkeen kun olemme 
uskoneet. Usko ensin ja pidä laki sitten! Tämän takia Paavali sanoi galatalaisille: ”Te aloititte 
hengessä. Aioitteko jatkaa lihassa?” 
 
USKOSTA USKOON 
 
LAKI KUULUU LIHAAN! Se on oma yritykseni. Henki ei sitä tee, vaan sitä itse teet. Paavali taisteli 
”Yksin uskosta” – käsityksen puolesta. ”Usko alusta loppuun.” ”En häpeä evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima jokaiselle joka JATKAA USKOMISTA.” Tässä on jatkuvaa tekemistä osoittava 
aikamuoto: ”Uskosta uskoon.” ”Usko ensimmäisestä viimeiseen.” 
 
Emme siis voi tehdä tämän suhteen kompromissia. Jatkamme uskomista. Tämä on sen ydin. Ei 
usko aluksi ja sitten tee työtä sen eteen. Ei, vaan JATKAT USKOMISTA! On suuri ero siinä, että 
kehottaa ihmisiä jatkamaan uskomista tai ryhtymään lain pitämiseen. Tämä on se suuri kysymys, 
josta Paavali taistelee. Hän taistelee KRISTITYN VAPAUDEN PUOLESTA! 
Lain esittäminen ihmisille missään määrin merkitsee heidän asettamistaan kirouksen alle. 
 
”Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva 
teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, 



että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka 
tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. (Gal.5:2-4). 
 
VAIN 100 % KELPAA 
 
Jeesus hyväksyy lain suhteen vain yhden ainoan tavan: 100 %, eli pidät ne kaikki tai olet rikkonut 
lakia.  Sama pätee liikennesääntöihin. Jos olen ajanut ylinopeutta ei auta selitys, että pysähdyin 
kiltisti kaikissa punaisissa liikennevaloissa matkalla. Poliisi sanoo, ettei sillä väliä. ”Olet rikkonut 
lakia.” Näin sanoo myös Jumala. Laki ei ole mikään rivi helmiä. Se on kokonainen helminauha. 
Pyhyys on kokonainen asia. Jos sen rikkoo jostain kohti, helmet purkautuvat pois. Olet rikkonut 
lakia; ei ole väliä, kuinka monta käskyä rikoit. 
 
Kolme ihmistä on nousuveden aikaan kivellä. Kiven ja rannan välillä on kolme metriä syvää vettä. 
Ensimmäinen hyppää metrin päähän  - ja hukkuu. Toinen hyppää kahden metrin loikan – ja 
hukkuu. Kolmas jää ainoastaan puolen metrin päähän rannasta – ja hukkuu. 
 
Lain pitämisessä ei ole väliä onnistuuko vähän vai paljon. Jos et onnistu 100 % koko homma on 
menetetty. Näin Jumala ajattelee – ja näin Hänen sanansa sanoo. 
”Kirottu olkoon hän, joka ei jatka kaikkien näiden lakien pitämistä.”  Tällaisen kirouksen alainen 
olet, jos yrität pitää lain käskyjä ja yrität taivaaseen omassa voimassasi. Raamatussa 
vanhurskaudelle on aivan toinen tie. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 


