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Jakeet 1-14

- Kaksi mahdollisuutta: ihminen tekee 

kaiken tai Jumala tekee kaiken. Kun on 

kyse pelastumisesta, yhdistelmä ei ole 

mahdollinen – ihminen tekee 

osuutensa ja Jumala osuutensa.

- ”Kirottu on jokainen, joka ei tee 

kaikkea, mitä lain kirja käskee.” (jae 10).

- Jos haluaa tulla teoilla vanhurskaaksi, 

täytyy tehdä kaikki, mitä Jumala käskee, 

ja olla tekemättä kaikki, minkä Jumala 

kieltää.



Jakeet 1-14

- Mahdotonta tehdä kaikki. Siis 

mahdollista pelastua vain niin, että 

Jumala tekee kaiken.



Jakeet 1-14

- ”Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea.” 

”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi 

lain kirouksesta tulemalla itse 

kiroukseksi.” (jae 13). Kristus kärsi 

rangaistuksen puolestamme ja osti meidät 

vapaiksi.

- Jumalan Poika ristiinnaulittiin ja siinä 

Jumala teki kaiken, mitä tarvitsemme 

pelastuaksemme.



Jakeet 1-14

- ”Todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, 

joilla on usko.” (jae 7)

- Abraham luotti, että Jumala voi tehdä, 

mikä on ihmiselle mahdotonta. 

Abrahamin jälkeläisiä ovat ja yhdessä 

hänen kanssaan saavat siunauksen ne, 

jotka uskovat Jeesukseen ja luottavat 

Jumalan armoon – Jumala tekee, mikä 

ihmiselle mahdotonta.



Jakeet 1-14

- ”Saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat 

teot vai kuulemalla ja uskomalla 

evankeliumin?”

- Paavali vetoaa kokemukseen: Kun teistä tuli 

kristittyjä ja Jumalan omia, ette edes 

tienneet, että pitäisi noudattaa nyt vaadittua. 

Jumala osoitti, että hänen omaksi 

pääsemiseen ja hänen omana elämiseen ei 

ole ehtoja, joita nyt esitetään.

- Paavali puolustaa galatalaisia – olitte ja olette 

Jumalan omia.



Jakeet 15-25

- ”Tässä kohdassa ei sanota ’jälkeläisille’, 

mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä 

puhutaan yhdestä: ’sinun jälkeläisellesi’, ja 

tämä on Kristus.” (jae 16).

- Miten Paavali tulkitsi Vanhaa testamenttia?



Jakeet 15-25

- ”Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin 

perästäpäin osoittamaan rikkomukset.” (jae 

19).

- Laki kertoo Jumalan tahdon. Se osoittaa, 

että olemme rikkoneet Jumalan tahtoa 

vastaan. Laki ajaa hänen luokseen, jolta saa 

anteeksi.

- Lain tarkoitus ei ole pelastaa. Ei ollut alun 

perinkään, eikä varsinkaan kun Kristus on 

tullut. Tai on, jos joku tekee kaiken.

- ”Valvojamme” (paidagogos, jae 24). Valvoja 

huolehti, että pojat menivät kouluun.



Jakeet 26-29

- ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen 

kastettuja, olette pukeneet Kristuksen 

yllenne.” (jae 27).

- Kasteessa puetaan Kristukseen. Saa 

suojaksi Jeesuksen – mitä hän on tehnyt 

ja ansainnut. Hän tuli kirotuksi meidän 

sijastamme. 



Jakeet 26-29

- Paavali ei opeta, että ilman uskoakin 

pelastuu. Hänelle varmaan aika vieras 

asia, että kastettu ei uskoisi.



Jakeet 26-29

- Mistä rauhaa? Saan luottaa 

ristiinnaulittuun Jeesukseen. Jumala 

tekee kaiken, pelastus on hänen tekonsa. 

Ei tarvitse ansaita, ei tarvitse kohota 

paremmalle tasolle. Tällaisena kuin olen, 

olen Jumalan oma. Näin saan sanoa –

minut on kastettu Jeesuksen omaksi ja 

uskon häneen.

- Miten kertoa tästä?


