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Jakeet 1-7

- Orja ja vapaa. Orjalla Paavali tarkoittaa 

sitä, joka yrittää ansaita Jumalan 

hyväksynnän ja pelastuksen. Vapaalla 

sitä, joka luottaa Jumalan armoon –

Jumalan lapsen asemaa ja ikuista elämää 

ei tarvitse ansaita, koska Jeesus on 

ansainnut ne. Ja ne ovat jokaisella, joka 

on kastettu Jeesuksen omaksi ja uskoo 

häneen.

- Ajattele sanoja orja ja vapaa!



Jakeet 1-7

- Joka nyt on vapaa, oli aiemmin orja. 

Hänkin yritti ansaita Jumalan 

hyväksyntää. ”Niin kauan kuin 

perillinen on alaikäinen, hän ei 

mitenkään eroa orjasta vaikka onkin 

kaiken omistaja.” Sitten tuli isän 

asettama määräaika – Jumala lähetti 

Poikansa, joka osti orjat vapaiksi.



Jakeet 1-7

- ”Olimme maailman alkuvoimien orjia.” 

(ta stoikheia tou kosmou, jae 3)

- Alkuvoimilla Paavali luultavasti tarkoittaa 

kaikkea, minkä avulla ihminen yrittää 

kelvata Jumalalle tai jumalille. Yritettiin 

astrologian ja magian avulla tai 

jumalanpalvelusmenoin taivutella 

jumalia ja henkivaltoja suopeiksi. 

Juutalaiset yrittivät noudattaa 

mahdollisimman tarkoin Jumalan lakia –

myös juhlamenoja - kelvatakseen 

hänelle.



Jakeet 1-7

- ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala 

lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän 

syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen 

lain alaisina elävät vapaiksi.” (jae 4)

- Kenenkään ei enää tarvitse olla 

alkuvoimien orja.

- Paavalin jouluevankeliumi.



Jakeet 8-20

- ”Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja 

ennen kaikkea Jumala tuntee teidät.” 

(jae 9)

- Mitä ajattelet?



Jakeet 8-20

- ”Julistin teille ensimmäisen kerran 

evankeliumia sairastumiseni vuoksi.” 

(jae 13)

- Jokin sairaus ilmeisesti pakotti Paavalin 

kulkemaan sen halki tai viipymään 

siellä, missä kirjeen vastaanottajat 

asuivat. Voi olla, että kyse oli 

silmäsairaudesta – ”… olisitte silloin 

antaneet minulle vaikka silmät 

päästänne” (jae 15). Kyse voi olla myös 

sanonnasta.



Jakeet 8-20

- Oli kiusaus halveksia tai pilkata sairasta 

saarnamiestä – tuollainenko ainoan 

oikean Jumalan lähettiläs. Kirjeen 

vastaanottajat eivät halveksineet. He 

kuuntelivat ja ottivat vastaan.



Jakeet 8-20

- ”… teidän vuoksenne minun on jälleen 

kärsittävä synnytystuskia.” (jae 19)

- Galatalaiset – tai osa heistä – olivat 

ilmeisesti jo eksyneet. Heidän piti 

syntyä uudestaan Jumalan lapsiksi. 

Uskosta voi luopua. Mutta on 

mahdollista päästä takaisin. Ellei, 

Paavali ei kirjoittaisi.



Jakeet 8-20

- ”En tiedä, mitä teille tekisin.” (jae 20)

- Paavali neuvoton. Ehkä lakannut 

kirjoittamasta tai sanelemasta kirjettä.



Jakeet 21-31

- Miten Paavali lukee ja tulkitsee Vanhaa 

testamenttia?


