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Kirje galatalaisille

- Minkä kohdan muistat?



Jakeet 1-5

- ”Minä Paavali, apostoli, joka en ole 

saanut virkaani ihmisiltä … vaan jonka 

ovat apostoliksi asettaneet Jeesus 

Kristus ja Isä Jumala.”

- Apostoli – lähetetty, edustaja. Korostus: 

”En … ihmisiltä … Jeesus Kristus ja Isä 

Jumala.”

- Paavalia ei pidetty apostolina tai 

varsinaisesti apostolina.



Jakeet 1-5

- ”Kristuksen, joka uhrasi itsensä 

meidän syntiemme tähden 

pelastaakseen meidät nykyisestä 

pahasta maailmasta, niin kuin oli 

Jumalan, meidän Isämme, tahto.”

- Kirjeen suuri ja varsinainen asia. 



Jakeet 6-10

- ”Olette siirtymässä toisenlaiseen 

evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia 

ei kuitenkaan ole.” 

- On vain tämä tie Jumalan luo: Kristus ja 

hän uhrina meidän syntiemme tähden. 

Joka on kastettu ja uskoo Jeesukseen, on 

Jumalan oma ja pelastuu. Joka ajattelee, 

että pelastumiseen tarvitaan omia tekoja, 

edes jonkin verran, on eksymässä tai jo 

eksynyt – siirtynyt toiseen evankeliumiin.



Jakeet 6-10

- ”Julistipa kuka tahansa teille 

evankeliumia, joka on vastoin meidän 

julistamaamme – vaikkapa me itse tai 

vaikka taivaan enkeli – hän olkoon 

kirottu”

- ”Me itse” – sanomaansa muuttanut, 

periksi antanut Paavali. ”Taivaan 

enkeli”.



Jakeet 6-10

- ”Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos 

vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en 

olisi Kristuksen palvelija.”

- Ketä pyrin miellyttämään ja ketä 

palvelen, kenen mielipidettä kysyn? 

- Ajattelemmeko Paavalin tavoin? Voiko 

Kristuksen palvelemista ja ihmisten 

palvelemista yhdistää?



Jakeet 11-24

- ”Jeesus Kristus ilmestyi minulle.” Apt 9, 

Apt 22 ja Apt 26.

- Mitä oikeasti tapahtui? Tapahtui, mitä 

Paavali ei tahtonut. Eikö paras selitys, että 

Paavali todella kohtasi ylösnousseen 

Kristuksen?



Jakeet 11-24

- ”Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään 

ihmiseltä enkä heti lähtenyt 

Jerusalemiin tapaamaan niitä, joista oli 

tullut apostoleja jo ennen minua.”, 

”Ketään muuta apostolia en tavannut, 

ainoastaan Herran veljen Jaakobin.”

- Kukaan ihminen ei kutsunut tehtävään, 

ei toisten ihmisten opettama ja 

riippuvainen heistä. Jumalan apostoli. 

Evankeliumi Jumalan ilmoitus, jota ei 

voi muuttaa. 



Jakeet 11-24

- ”Ja Jumalaa ylistettiin siitä, mitä minulle 

oli tapahtunut.”

- Jumalaa – ei ihmisiä, Paavalin 

riippumattomuus ihmisistä.

- Kunnia Jumalalle.


