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Jakeet 1-5

- ”… on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi 

ojennettava häntä.” (jae 1)

- Tulisi ojentaa mutta lempeästi. Olla 

varuillaan, ettei itse joudu kiusaukseen. 

”Kantakaa toistenne taakkoja.” 

- Siksi, että se, joka tekee vastoin Jumalan 

tahtoa, on vaarassa eksyä pois tieltä, jota 

Jumalan omat kulkevat.



Jakeet 1-5

- Ojennetaanko? Entä me?



Jakeet 6-10

- ”Joka kylvää siemenen itsekkyyden 

peltoon, korjaa siitä satona tuhon.” (jae 8)

- Ehkä olisi parempi puhua lihaan (eis teen 

sarka eautou) kylvämisestä, kuten 

vanhempi käännös teki. Ilmeisesti Paavali 

tarkoittaa, että se, joka elää himojensa 

mukaan, tai joka rakentaa ihmisen 

luontaisille ajatuksille sopivan 

uskonnollisuuden varaan, päätyy lopulta 

tuhoon, kadotukseen.



Jakeet 6-10

- ”Joka kylvää Hengen peltoon, korjaa 

siitä satona ikuisen elämän.” (jae 8)

- Jumalan Henki saa meidät turvautumaan 

Jeesukseen ja hänen ristiinsä. Hengen 

johdatuksessa pysymme tässä uskossa ja 

tiellä, joka vie ikuiseen elämään.



Jakeet 6-10

- ”Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, 

antakoon opettajalleen kaikkea hyvää.” 

(jae 6)

- Ei nöyristelyä tai kritiikitöntä kaiken 

omaksumista.

- Ei ole helppoa toimia seurakunnan 

paimenena. Paimenet tarvitsevat tukea 

ja rukoilijoita. Tukea erityisesti siihen, 

että he opettaisivat oikein ja olisivat 

esikuvina.



Jakeet 6-10

- ”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää.”

- Kun kehotetaan johonkin, ilmeisesti 

tarvittiin kehotusta. Varmaan myös 

ensimmäiset kristityt väsyivät. Evankeliumi 

on voima, ei laki.



Jakeet 11-18

- ”Katsokaa, miten suurin kirjaimin minä nyt 

omakätisesti kirjoitan teille.” (jae 11)

- Tuohon aikaan yleensä käytettiin 

ammattikirjureita, jotka osasivat kirjoittaa 

siistiä pientä tekstiä kalliille papyrusarkille. 

Ehkä Paavalilla ei nyt ollut käytettävissä 

ammattilaista. Hän kirjoitti itse eikä osannut 

kirjoittaa pientä tekstiä. Kirjoittaminen tuli 

kalliiksi – mutta asia oli sen arvoinen ja 

vielä arvokkaampi.



Jakeet 11-18

- ”Vain siksi, ettei heitä vainottaisi 

Kristuksen ristin tähden.” (jae 12)

- Oliko mahdollisuus välttää vaino? Jos, 

niin vainoajina juutalaiset.



Jakeet 11-18

- ”On samantekevää, onko ihminen 

ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. 

Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi.” 

(jae 15)

- Uudeksi luominen tai uudesti 

syntyminen. Jumalan teko. 

Ympärileikkaus kuului vanhaan liittoon, 

se ei enää ratkaise, kuka on Jumalan oma. 

Kaste ja usko.



Jakeet 11-18

- ”Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, 

jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, 

koko Jumalan Israelin osaksi!” (jae 16)

- Kristityt – ne jotka vaeltavat apostolin 

opetuksen mukaan – Jumalan kansa, 

Jumalan Israel.

- Room 9-11: Juutalaiset – Jumalan kansa, 

paatumus kestää siihen asti, koko Israel on 

pelastuva.



Jakeet 11-18

- ”Onhan minulla Jeesuksen arvet 

ruumiissa.” (jae 17)

- Ilmeisesti Paavali tarkoittaa arpia ja 

haavoja, joita hän on saanut toimiessaan 

apostolina.


