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ALKUSANAT

OPPAAN KÄYTTÖOHJEET

Galatalaiskirje on Roomalaiskirjeen ohella Paavalin tärkein opetus siitä, miten päästään taivaaseen. Jos käsitteet 
”vanhurskaus” ja ”vanhurskauttaminen” ovat raamattupiiriläisillesi vieraita, ehdotan että opiskelisitte ensin Jeesuksen 
vertauksen vanhurskauttamisopista. Se löytyy näiltä nettisivuilta Luukkaan ilosanomaoppaasta ”Kuka on vanhurskas?” 
otsikon alta (Luuk. 18:9-14). 

Oheislukemistona julkaistaan hieman lyhenneltynä (Sley-kirjojen luvalla) ruotsalaisen piispan Bo 
Giertzin kommentaari Galatalaiskirjeeseen. Se sisältyy kirjaan Viisi Paavalin kirjettä, joka ilmestyi suomeksi vuonna 
1984. Vetäjä ja osanottajat voivat halutessaan lukea kommentaaria kotonaan. 

Oppaan kysymykset on tehty uuden käännöksen mukaisiksi, mutta raamattupiirissä olisi hyvä käyttää 
molempia käännöksiä. Asteriksi* viittaa vanhan käännöksen sitaattiin. Käytän oppaassani sanoja ”liha” ja ”pakana”, 
jotka uudessa käännöksessä on usein korvattu muilla ilmaisuilla. Pakana tarkoittaa kaikkia muita ihmisiä paitsi 
juutalaisia. Pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä kutsuttiin ”pakanakristityiksi”, vastakohtana ”juutalaiskristityille”. 

Taustaluvussa käsitellään Paavalin lähetysmatka Galatian seurakuntiin. Vetäjällä pitää silloin olla 
mukanaan kartta. Kun kysymykset on kullakin kerralla käsitelty loppuun asti pienissä paloissa, luetaan koko käsiteltävä 
teksti vielä kertaalleen läpi kokonaisuutena ja vastataan kokoaviin kysymyksiin. Jos näin ei tehdä, saattavat opitut asiat 
jäädä liian sirpaleisiksi. 

Esitän lopuksi lämpimät kiitokset raamattupiirini tytöille, jotka suostuivat toimimaan Galatalaiskirjeen 
kysymysten koekaniineina. Lämmin kiitos teille Henna, Laura, Marjut, Saila ja Virpi! 

Espoossa 30.12.2006 
Mailis Janatuinen 
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1. TAUSTALUKU: PAAVALI JA GALATALAISET

A. KEITÄ GALATALAISET OLIVAT? (Luetaan ääneen ja katsotaan kartalta.)
200-luvulla eKr. ylittivät keltit Bosporin salmen ja saapuivat Vähään Aasiaan, nykyisen Turkin alueelle, Ankaran 
seuduille.” Galatalaiset” on kelttien kreikankielinen nimitys. Roomalaiset puolestaan kutsuivat heitä gallialaisiksi (vrt. 
Asterix ja Obelix). Uusien siirtolaisten mukaan sai nykyisen Ankaran ympärillä oleva Vähän Aasian maakunta nimen 
Galatia. 

Myöhemmin Galatiasta tuli Rooman provinssi. Siinä vaiheessa siihen liitettiin myös vanhan Galatian 
maakunnan eteläpuolella oleva suuri alue aina Välimereen saakka. Paikannimi ”Galatia” voi siis Paavalin aikaan 
tarkoittaa kahta asiaa: joko pelkästään vanhaa Galatian maakuntaa Ankaran ympärillä tai uutta ja paljon suurempaa 
Rooman provinssia. 

Kummassa Galatiassa sijaitsivat siis ne seurakunnat, joille Paavali kirjoitti kirjeensä – siitä asiasta on 
väitelty paljon. Muutenhan asia olisi yhdentekevä, mutta valinta vaikuttaa ratkaisevasti kirjeen ajoitukseen ja tulkintaan. 
Jos Paavalin Galatia on suurempi Rooman provinssi, me tunnemme Apostolien teoista ne seurakunnat, joille kirje 
lähetettiin, ja Galatalaiskirje on Uuden testamentin vanhin osa. Jos taas päädymme (pienempään) Galatian maakuntaan, 
niin emme tiedä mitään kirjeen vastaanottajista emmekä sen kirjoitusajankohdasta. 

Itse kallistun (suuremman) Rooman provinssin kannalle. Perustelut: 1) Uusi testamentti ei mainitse 
ainuttakaan paikannimeä pohjoisesta Galatian maakunnasta (nykyisen Ankaran ympäriltä), jossa tieverkostokin oli 
Paavalin aikaan vielä kinttupolun asteella. 2) Ankaran seutua on vaikea saada mahtumaan Paavalin matkareitteihin. 3) 
Se mitä Galatalaiskirje kertoo Pietarista ja Barnabaasta, sopii paljon paremmin aikaan ennen apostolien kokousta kuin 
sen jälkeen. (Lisää perusteluja ks. esim. New Bible Commentary, IVP ja Leon Morris: Galatians: Paul’s Charter of 
Christian Freedom, IVP Press 1996.) 

Todennäköisesti galatalaiskirje on siis lähetetty Rooman provinssin eteläosassa sijaitsevien kaupunkien 
Pisidian Antiokian, Ikonionin, Lystran ja Derben seurakunnille, jotka Paavali oli perustanut ensimmäisellä 
lähetysmatkallaan vuosina 47-48 jKr. Tuon seudun kristityistä tunnemme muutaman nimeltäkin, esim. Timoteuksen ja 
hänen äitinsä & isoäitinsä.

Jos tämä olettamus pitää paikkansa, on Galatalaiskirje kirjoitettu jo 40-luvun viimeisinä vuosina, 
luultavasti v. 49 jKr.

B. SAUL - SEURAKUNNAN VAINOOJA
Teksti: Apt. 7:55-8:3

• Miettikää, mikä oli nuoren Saulin motiivi hänen vainotessaan säälimättömästi kristittyjä miehiä ja naisia? 
• Luuletteko, että Saulin omatunto koputti hänen vainotessaan kristittyjä? Miksi? Miksi ei? 

C. SAULIN KÄÄNTYMYS
Teksti: Apt. 22:10-16

• Mikä Jeesuksen kohtaamisessa oli ehkä järkyttävintä nuorelle Saulille? 
• Mitä nämä jakeet kertovat meille Saulin kutsusta apostoliksi ja lähetystyöntekijäksi? 
• Mitä tapahtui niille synneille, joihin Saul oli syyllistynyt Jumalan edessä vainotessaan seurakuntaa? 
• Mitä luulette Saulin miettineen ne kolme vuorokautta, jotka hän istui sokeana Damaskossa ennen Ananiaan 

tuloa? 

D. PAAVALIN LÄHETYSMATKA GALATIAAN Apt. 14:1-7 ja 19-22

Taustaa: Vuosina 47-48 Paavali ja Barnabas kulkivat Galatian kaupunkien Antiokian, Ikonionin, Lystran ja 
Derben läpi kahteen kertaan. Katsokaa matka kartalta. Paavali ei ollut mikään terve mies, vaan jokin sairaus (”pistin”) 
vaivasi häntä jatkuvasti. Huomatkaa, että Antiokia-nimisiä kaupunkeja oli kaksi: Syyrian Antiokia, josta 
lähetyssaarnaajat läksivät liikkeelle, ja Galatian kaupunki Pisidian Antiokia. 

• Katsokaa kartalta Paavalin 1. lähetysmatkan reitti ja miettikää, mitä fyysisiä hankaluuksia tuohon matkaan 
sisältyi?

• Miksi Paavali kulki kaupungista kaupunkiin eikä evankelioinut maaseutua? 
• Miettikää, miksi Paavalia vainottiin kaikkialla, minne hän vai menikin. 
• Miten Paavalin asenteeseen vainoajiaan kohtaan vaikutti ehkä se tosiasia, että hän oli itse aikoinaan ollut 

vainoajien puolella? 
• Mitä vastaisit, jos Herra kutsuisi sinut sellaisiin tehtäviin kuin mitä näissä jakeissa kuvataan? 
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• Yleensä lähetyskentillä kestää vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä, ennen kuin nuori kirkko on taloudellisesti 
itsenäinen ja kustantaa itse omat työntekijänsä. Miksi tämä kehitys tapahtui Galatian seurakunnissa 
muutamassa kuukaudessa?

E. JUDAISTIT Apt. 14:26-15:2

Taustaa: Judaistit olivat kristikunnan ensimmäisiä harhaopettajia. He olivat kastettuja juutalaisia, jotka vaativat 
pakanoita ympärileikkauttamaan itsensä – muussa tapauksessa näitä ei heidän mielestään voitu pitää kristittyinä. 

• Mitä mieltä olette oppiriidoista: ovatko ne aina huono asia, vai onko niissä jotain hyvääkin? Perustelkaa 
vastauksenne.  

• Miettikää Vanhan testamentin ja Jeesuksen opetuksen perusteella, miksi judaistit olivat päätyneet vaatimaan 
ympärileikkausta myös pakanakristityiltä. 

• Olivatko judaistit mielestänne kristittyjä, jotka pääsivät uskonsa varassa taivaaseen? Perustelkaa mielipiteenne. 
• Ketkä ovat meidän aikamme judaisteja? 
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2. ENSIMMÄINEN JA TOINEN EVANKELIUMI 1:1-10

A. TERVEHDYS 1:1-5
Taustaa: Tuonaikainen kirje oli kirjoitettu pergamenttirullalle. Siksi lähettäjän ja vastaanottajan nimi piti mainita 
alussa. Uuden testamentin apostoli (”lähettiläs”) oli henkilö, joka oli kohdannut henkilökohtaisesti Jeesuksen ja saanut 
häneltä kutsun tehtävään. Apostoleiksi UT:ssa nimitetään ensinnäkin 12 opetuslasta, mutta myös Herran veljeä Jaakobia 
ja muutamia muita. Judaistien suuri kysymys oli se, voiko Paavali vaatia itselleen tuota titteliä. 

• Miettikää eri syitä, miksi Paavali esitteli itsensä galatalaisille juuri sillä tavalla kuin hän esittelee jakeessa 1?
• Miksi Paavali halusi mainita myös ”veljet” kirjeensä lähettäjinä (2)?
• Mitä Paavali tahtoi sanoa käyttäessään Jeesuksesta kahta titteliä: Herra ja Kristus (3)?
• Jakeessa 4 Paavali määrittelee evankeliumin. Määritelkää tämän jakeen avulla, mitä on oikea evankeliumi?
• Miten armo ja rauha liittyvät yhteen evankeliumin kanssa (3-4)?
• Mitä arvelette: voivatko muut kuin kristityt kokea elämässään armoa ja rauhaa? Jos voivat, niin millä 

perusteella? 
• Miettikää jakeissa 1-5 olevaa Paavalin tervehdystä kokonaisuutena. Mitä asioita apostoli tahtoo erityisesti 

painottaa heti kirjeensä alussa? Mitkä tärkeät asiat hän jättää pois? 

B. TOISENLAINEN EVANKELIUMI 1:6-10

Taustaa: Paavali oli käynyt Galatiassa edellisenä vuonna. Tällä välin judaistit (ks. taustaluku) olivat tehneet oman 
”lähetysmatkansa” Galatiaan. Sana ”evankeliumi” tarkoittaa ilosanomaa, ja sen Paavali oli jo määritellyt jakeessa 4. 

• Mikä Paavalia ehkä eniten hämmästytti hänen kuullessaan, että Galatian kristityt olivat kääntyneet hänen 
julistustaan vastaan (6)? 

• Miettikää judaistien motiiveja. Miksi he toimivat kuten toimivat (7)? 
• Paavali oli jo määritellyt sanan ”evankeliumi” jakeessa 1:4. Mikä siis voisi olla ”toisenlainen evankeliumi” (6-

7)?  
• Jos arkkipiispa tai arkkienkeli tulisi julistamaan sinulle evankeliumia, uskoisitko häntä suoraa päätä vai 

testaisitko hänen puheensa ensin jollakin tavalla? Millä tavalla (8)?  
• Mitä osoittaa se, että Paavali sisällyttää itsensäkin jakeeseen 8? 
• Millaisia ”toisia evankeliumeja” meidän päivinämme julistetaan? 
• Miksi oikeaan evankeliumiin on joskus vaikeampi uskoa kuin ”toiseen evankeliumiin”? 
• Mikä toisessa evankeliumissa oli niin kauheaa, että Paavali kirosi sen julistajat kahteen kertaan (8-9)? 
• Kenen parasta Paavali ajatteli lausuessaan kirouksensa? 
• Pitäisikö mielestänne meidän aikamme harhaopettajat kirota? Jos pitäisi, niin kenen velvollisuus se olisi? 
• Miten meidän aikanamme suhtaudutaan kristittyihin, jotka uskovat vain yhteen evankeliumiin ja kiivailevat 

sen puolesta kuten Paavali Galatalaiskirjeessä teki (8-9)? 
• Mitä olisi tapahtunut, jos Paavali olisi suostunut yhteistyöhön toisen evankeliumin julistajien kanssa sillä 

perusteella, että ovathan he kuitenkin kastettuja kristittyjä? 
• Paavalia oli kritisoitu selän takana siitä, että hän tarjosi pakanoille liian helppoa pelastuksen tietä: kun uskoo ja 

kastetaan, niin pelastuu. Miten hän puolustautui? (Ks. jaetta 10 vanhan käännöksen mukaan.) 
• Mieti omaa elämääsi jakeen 10b pohjalta. 

C. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 1:1-10 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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3. KENEN EVANKELIUMI? 1:11-24

A. PAAVALIN VAI KRISTUKSEN OPPI 1:11-14

Taustaa: Paavali oli kuullut Jeesuksen elämän tapahtumat ja hänen saarnojensa sisällön muilta, mutta itse pelastusopin - 
sen miten taivaaseen päästään - hän oli saanut suoraan Jeesukselta. Jakeessa 12 käytetään kreikan sanaa apokalypsis, 
ilmoitus – verho siirretään syrjään.  

• Mitä tarkoittaa, ettei oikea evankeliumi ole ”ihmismielen/ ihmisten* mukaista” (11)?  
• Millä tavalla meidän aikanamme evankeliumista koetetaan tehdä enemmän ihmisille kelpaavaa (11)?
• Miksi Paavali korostamalla korostaa sitä, etteivät toiset apostolit ole opettaneet hänelle evankeliumia (12)?
• Kenellä on oikeus määritellä, mitä oikea evankeliumi on? 
• Mikä ero on kristinuskon ja muiden uskontojen syntymisessä (vrt. ”apokalypsis”)? 
• Arvioikaa jakeen 12 perusteella tätä yleisönosaston kirjoitusta: ”En voi ymmärtää kristillistä omaatuntoa, joka 

nojautuu jonkun ihmisen mielipiteeseen, vaikka tämä olisi Paavalin kaltainen suuri ja merkittävä henkilö. … 
Hänellä kuten meilläkin näyttää olleen omat kompleksinsa. Ei tehdä niistä uskonkappaleita…” (Uusi Tie 
7.9.06) 

• Millä tavalla Jeesus ilmoittaa nykyisin ihmisille evankeliuminsa? 
• Miettikää, mitä nuorella Paavalilla oli ollut yhteistä judaistien kanssa (13-14)? 
• Sopiiko nuoreen Sauliin mielestänne sana ”luonnevikainen”? Miksi, miksi ei? 
• Miten voimme erottaa toisistaan oikean innon ja sairaalloisen kiihkon, kun on kyse uskonasioista? 

B. KAKSI VIIKKOA JERUSALEMISSA 1:15-24  
Taustaa: Jakeessa 16 esiintyy taas tuo kreikan sana apokalypsis: ”antoi Poikansa ilmestyä minulle” – uusi käännös on 
parempi kuin vanha. Vieraat kansat = pakanat*. Keefas on arameaa ja tarkoittaa ”kalliota”; se oli siis Jeesuksen 
opetuslapsen Simon Pietarin nimi.

• Mitä jakeet 15-16a opettavat meille uskoontulosta ja Jumalan valinnasta? 
• Mitä jae 15 sanoo sinusta ja sinun elämästäsi?  
• Lue vielä jakeet 12 ja 16, joissa esiintyy kreikan sana ”apokalypsis”, ilmoitus. Mitä nämä jakeet opettavat 

meille Jumalan ilmoituksesta? 
• Mitä olisi tapahtunut, jos Paavali olisi lähtenyt heti uskoon tultuaan Jerusalemiin (16-17)?
• Jakeista 17-18 käy ilmi, että Paavali vietti noin kolme vuotta Arabian erämaassa. Miettikää, millaisia asioita 

uskova voi oppia erämaan hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä? 
• Miksi Paavali halusi tutustua nimenomaan Pietariin kolmen vuoden kuluttua (18-20)?
• Miettikää, mistä Paavali ja Pietari keskustelivat kahden yhdessä viettämänsä viikon aikana?
• Mitä Paavali tahtoi todistaa Galatian kristityille jakeiden 21-24 kautta?

Lopuksi: Juuri tämän Jerusalemissa käynnin aikana Paavali kohtasi Jeesuksen uudelleen ja sai häneltä toisen kerran 
kutsun pakanoiden apostoliksi. Juutalaisten vainon tähden hän joutui kuitenkin palaamaan kotikaupunkiinsa Tarsoon 
vielä melkein vuosikymmeneksi. Mitä hän siellä teki, sitä meille ei kerrota (Apt. 9:26-30 ja 22:17-21). 

C. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 1:11-24 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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4. KÄDENLYÖNTI JERUSALEMISSA 2:1-10

A. TOINEN MATKA JERUSALEMIIN 2:1-3 

Taustaa: Ks. jae 1. 14 vuotta Paavalin kääntymyksestä vie meidät vuoteen 47-48 jKr.. Siinä vaiheessa Paavali oli 
toiminut Barnabaan kanssa Syyrian Antiokian pakanaseurakunnan opettajana jo vuoden. Nyt parivaljakko lähetetään 
viemään avustusta Jerusalemin köyhälle seurakunnalle. Tästä tapauksesta kertoo Apt. 11:27-30. 

• Paavali oli viemässä avustusta Jerusalemin köyhille, mutta hän sanoo menneensä sinne myös ilmestyksen 
(apokalypsis) vuoksi (2). Miettikää jakeiden 1:12 ja 16 valossa, mitä hän sillä tarkoitti? 

• Jos Jerusalemin seurakunnan arvohenkilöt olisivat sanoneet olevansa evankeliumista eri mieltä, mitä Paavali 
olisi mahdollisesti tehnyt (2)? 

• Mitä nimenomaista asiaa Paavali pelkäsi toivoessaan ”ettei kaikki hänen vaivannäkönsä menisi hukkaan” (2b)? 
• Tunnetko ketään kristittyä, joka olisi yhtä varma opetuksestaan kuin Paavali omastaan? Mistä hänen 

varmuutensa on peräisin? 
• Miksi Paavali halusi ottaa Tiituksen, pakanakristityn, mukaansa tälle matkalle (1,3)? 

B. VALHEVELJET 2:4-5
• Missä tuli ehkä näkyviin se kristittyjen vapaus, jota valheveljet eivät hyväksyneet (4)?
• Miksi Paavali kutsuu judaisteja valheveljiksi*, vaikka he olivat kastettuja kristittyjä (4)?
• Miettikää, millainen oli valheveljien pelastusoppi eli oppi siitä, miten taivaaseen päästään (4)? 
• Miksi oikea evankeliumi ja valheveljien julistus eivät voi elää rinnakkain? 
• Missä tilanteessa meidän kirkkomme johtajien pitäisi käyttäytyä kuten Paavali: ”olla hetkeksikään antamatta 

periksi” valheveljelle (5)?

C. KÄDENLYÖNTI 2:6-10
• Miten Paavali suhtautui kirkon tärkeisiin johtajiin (6)?
• Mitä Paavalin käynti Jerusalemissa merkitsi sikäläisille kirkon johtajille (7-9)? 
• Mikä oli Jerusalemin seurakunnan kolmen johtajan kädenojennuksen merkitys Paavalin tulevalle työlle (9)? 
• Mikä oli Jerusalemin seurakunnan johtajien kädenpuristuksen merkitys tätä kirjeettä lukeville galatalaisille 

(9)? 
• Mistä on osoitusta, että köyhien auttaminen (diakonia) mainittiin erikseen tällaisessa oppineuvottelussa (10)?
• Pohtikaa tämän tekstin äärellä: Kumpi oli ensin, kirkko vai evankeliumi? Kumpi on luonut kumman? 

Lopuksi: Paavalin julistama evankeliumi ei ole halpaa evankeliumia, vaikka se onkin ilmaista. Jumala ei ole syntiselle 
armollinen pelkkää kiltteyttään. Ei, ristin evankeliumi tarkoittaa sitä, että Jeesus joutui Jumalan vihan kohteeksi ja 
suorastaan helvettiin meidän sijastamme. Pelastuksen hankkiminen maksoi hänelle hänen verensä, siksi se on meille 
ilmaista. 

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 2:1-10 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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5. PIETARIN MOKA 2:11-18

A. KAKSI EHTOOLLISPÖYTÄÄ 2:11-14

Taustaa: Juutalaiset eivät voineet aterioida yhdessä pakanoiden kanssa, koska Mooseksen laki kielsi tietyt ruuat 
(esim. sianlihan). Alkukirkossa nautittiin sunnuntain jumalanpalveluksen & ehtoollisen yhteydessä myös tavallinen 
ateria. Pietari oli ilmeisesti ollut kirkon johtajana noin 17 vuotta, kun hän tuli käymään Antiokian pakanaseurakunnassa. 
Tämä tapahtui sen vuoden aikana, jolloin Paavali ja Barnabas toimivat tuon seurakunnan opettajina (v. 46-47). 
Huomatkaa, että Pietari oli aikaisemmin syönyt pakanakristittyjen kanssa, ja häntä oli jopa kritisoitu siitä (Apt. 11:1-2). 

• Miettikää, miksi juutalaisten oli vaikea muuttaa ruokailutottumuksiaan käännyttyään kristityiksi.  
• Mikä sai Pietarin tässä nimenomaisessa tilanteessa siirtymään ehtoollisella pakanoiden pöydästä juutalaisten 

pöytään – mitä hän pelkäsi Jaakobin taholta (11-12)? 
• Tekikö Pietari mielestänne syntiä tahallaan vai vahingossa? 
• Minkä käsityksen olette saaneet Pietarin luonteesta tämän tekstin ja evankeliumitekstien valossa? 
• Mitä osoittaa se, ettei Pyhän Hengen saaminen vapauttanutkaan Pietaria hänen pelkuruudestaan?
• Miksi Jeesus oli valinnut Pietarin kaltaisen miehen kirkon johtajaksi? 
• Miettikää Barnabaan motiiveja; hänhän oli toiminut samojen pakanakristittyjen opettajana, joiden kanssa hän 

nyt kieltäytyi syömästä (13). 
• Millä tavalla Pietarin & kumppanien käytös oli ”poikkeamista evankeliumin totuuden tieltä” (14a)? 
• Mitä kirkolle olisi tapahtunut, jollei Paavali olisi puuttunut asiaan?
• Miksi Pietaria piti nuhdella julkisesti, miksei kahdenkeskinen puhuttelu riittänyt (14a)? 
• Sanokaa omin sanoin, mikä oli Paavalin kritiikin sisältö (14b)?  
• Mitä luulette muiden ehtoollisvieraiden tästä keskustelusta ajatelleen? 
• Mitä tämä tapaus vaikutti ehkä Pietariin, kirkon johtajaan? 
• Pietarin moka tapahtui vain pari vuotta ennen Galatalaiskirjeen kirjoittamista. Mitä luulette galatalaisten 

kristittyjen ajatelleen, kun he lukivat siitä Paavalin kirjeestä? 
• Miettikää tämän tekstin valossa, miten kristittyjen väliset oppiriidat pitäisi nykyään käsitellä? 
• Mitä tämä jakso opettaa meille kirkon (& kristillisten järjestöjen) johtajien vastuusta? 
• Mieti jokin konkreettinen tilanne, missä sinun pitäisi osoittaa samanlaista rohkeutta kuin Paavali osoitti tässä 

tilanteessa? 

Huomio: Pietarin pelkoa on vaikea ymmärtää, koska Jaakob oli itse asiassa samaa mieltä kuin Paavalikin (Apt. 15:19-
20). Pietari ei kuitenkaan kantanut Paavalille kaunaa, vaan kirjoitti kaksi vuosikymmentä myöhemmin, kuolema 
silmiensä edessä, hänestä kauniita sanoja. Hän jopa asetti Paavalin kirjeet Vanhan testamentin rinnalle pyhien 
kirjoitusten joukkoon (2. Piet. 3:15-16). 

B. USKON VANHURSKAUS 2:15-18

Taustaa: Sana vanhurskas (dikaios) oli alun perin lakitermi, jota tuomari käytti julistaessaan jonkun henkilön 
rikokseen syyttömäksi. Paavali kiisteli judaistien kanssa siitä, tuleeko ihminen Jumalan edessä syyttömäksi ja 
taivaskelpoiseksi lain noudattamisen vai uskon kautta. 

• Mikä on yhteistä juutalaiskristitylle ja pakanakristitylle tai hyville ja pahoille ihmisille pelastumisen 
asiassa (15-16)?

• Jae 16 on Galatalaiskirjeen avainjae. Sano sen sisältö omin sanoin.  
• Kumpi on mielestänne tavallisempaa meidän päivinämme: luottamus uskonvanhurskauteen vai lain 

vanhurskauteen pelastustienä? 
• Paavalia oli ilmeisesti syytetty siitä, että uskonvanhurskauden opettaminen saa kuulijat lopettamaan 

taistelun syntiä vastaan. Miten hän puolustautui tätä syytöstä vastaan (17-18)? 

C. KRISTUS ELÄÄ MINUSSA 2:19-21
Huomio! Näitä jakeita käsitellessä pitää ehdottomasti katsoa myös vanhaa käännöstä. 

• Miksi sellainen ihminen ei voi elää Jumalalle, joka ei ole kuollut pois laista (19)? 
• Miten ja milloin meidät on ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa (19)? 
• Mitä jae 20 tarkoittaa käytännössä? 
• Mikä oli Paavalin motivaatio hänen tehdessään vaivalloisia lähetysmatkojaan? 

9



• Voitko pitää jaetta 20 omana uskontunnustuksenasi? (Voit vastata myös hiljaa sydämessäsi.) 
• Millä eri tavoilla Kristuksen kuolema turhennetaan meidän päivinämme (21)?

Lopuksi: Millä tavalla meidät on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, sitä selittää Paavali Roomalaiskirjeessä näin: 
”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. -- Jos kerran 
yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän” (Room. 
6:3-5).

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 2:11-21 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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6. SIUNAUS JA KIROUS 3:1-14

A. PYHÄ HENKI Jakeet 1-5

Taustaa: Risti oli tuohon aikaan kuin kirosana, jota sivistyneet ihmiset eivät käyttäneet ollenkaan. Jos heidän piti puhua 
rististä, he sanoivat ”tuo kirottu puu”. 

• Miksi sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta ei ole koskaan ollut ihmiskunnan enemmistön mielen mukainen 
(1)? 

• Minkä hämmästyttävän asian Paavali sanoo jakeissa 2 ja 5? 
• Mitä judaistit opettivat Pyhän Hengen saamisesta, entä Paavali? 
• Mitä sinun pitää tämän tekstin mukaan tehdä, jos haluat täyttyä Pyhällä Hengellä? 
• Vertaa Paavalin oppia Pyhän Hengen saamisesta ja täyteydestä niihin opetuksiin, joita itse olet tästä aiheesta 

kuullut (jakeet 2 ja 5). 
• Arvioi näiden jakeiden perusteella meidän aikamme parantamiskokouksia (2, 5)? 
• ”Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?” (Jae 3, vanha käännös) Millainen on tämän tekstin mukaan 

”lihallinen kristitty”? Miten se poikkeaa siitä mielikuvasta, mikä sinulla tähän asti on lihallisesta kristitystä 
ollut? 

• Miksi se on ”lihallisuutta”, että ihminen yrittää tehdä kaikkensa voidakseen pelastua?

B. MITEN AABRAHAMIN SIUNAUS SAADAAN?  3:6-9

Taustaa: Vetäjä lukee 1. Moos. 15:5-6. Abraham oli jo vanha mies kuullessaan tämän Jumalan lupauksen. Totesimme jo 
edellä, että sana vanhurskas (dikaios) on oikeastaan lakitermi, joka merkitsee syytöntä. UT:ssa vanhurskauttaminen 
tarkoittaa aina vanhurskaaksi julistamista (lukemista, katsomista), ei vanhurskaaksi tekemistä. Uusi käännös on tässä 
suhteessa joskus epätarkka.

Siunaus tarkoittaa Vanhassa testamentissa jälkeläisten ja oman maan saamista. Uudessa testamentissa se 
tarkoittaa Jumalan valtakuntaan ja lopulta uuteen luomakuntaan pääsyä. Juutalaiset unohtivat, että Abrahamin siunaus 
oli luvattu kaikille maailman kansoille, ei vain heille. 

• Miettikää Aabrahamin jumala-kuvaa. Millaiseen Jumalaan hän uskoi (6)? 
• Miksi vanhurskaaksi lukeminen*/ katsominen ja vanhurskaaksi tekeminen on pidettävä erillään kristillisessä 

opetuksessa?
• Miksi juuri Aabrahamista tuli kristillisen uskon isä (7-8)?
• Millä perusteella mekin voimme sanoa kuuluvamme valittuun kansaan (7-8)? 
• Katso, mitä yllä on kirjoitettu siunauksesta, ja vertaa sitä aikamme kristittyjen käsitykseen siitä, mitä siunaus 

on. 
• Miten siunaus ja evankeliumi kuuluvat yhteen (8-9)? 
• Voitko sinä sanoa olevasi siunattu ihminen ja jos voit, niin millä perusteella? (Voit vastata myös hiljaa 

mielessäsi.)

Huomio: Jakeessa 8 sanotaan, että Jumala oli ilmoittanut edeltä käsin Abrahamille hyvän sanoman (proseuangelomai, 
sana esiintyy vain tässä). Jeesuksen mukaan Abraham oli todellakin nähnyt hänen päivänsä ja iloinnut niistä (Joh. 8:56). 

C. JUMALAN KIROUS 3:10-12 

Taustaa:  Kuten siunaus tarkoittaa Raamatussa maan perimistä, niin kirous tarkoittaa karkotusta pois luvatusta maasta, 
Jumalan valtakunnasta ja lopulta uudesta luomakunnasta. 

• Miksi Jumala kiroaa ihmisen, joka ei noudata kymmentä käskyä pilkulleen (10, 12)? 
• Mitä Jumala-kuvalle tapahtuu, jos ihmisille ei puhuta mitään Jumalan kirouksesta, vaan aina vain hänen 

siunauksestaan?
• Lause ”uskosta vanhurskas saa elää”/ ”vanhurskas on elävä uskosta”* on otettu Habakukin kirjasta ja sitä 

lainataan kolme kertaa Uudessa testamentissa. Miettikää, miksi juuri nämä sanat avasivat Lutherin sydämen 
ymmärtämään uskonvanhurskauden (11)? 

• Millä perusteella sinä toivot saavasi iankaikkisen elämän? (Voit vastata hiljaa mielessäsi.) 
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D. KIROTTU KRISTUS 3:13-14

Taustaa: Lunastus on kauppatermi, jota käytettiin, kun esim. sotavanki, orja tai kuolemaantuomittu ostettiin vapaaksi.
• Miksi Jeesus ristillä riippuessaan oli Jumalan kiroama, vaikka ei ollut koskaan mitään pahaa tehnyt (13)?
• Mistä Jeesus osti meidät vapaaksi ja millä valuutalla (13)? 
• Pyhä Henki on tässä vaihtokaupassa ikään kuin kauppakirjaan painettu sinetti. Selitä jae 14 omin sanoin 

katsoen vanhaa käännöstä.  
• Selitä jakeen 13-14 perusteella, millaisesta vaihtokaupasta Jeesuksen ja syntisen välillä on kysymys. 
• Miten nämä kaksi jaetta osoittavat sen, että judaistit olivat väärässä? 

E. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 3:1-14 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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7. TESTAMENTTI JA PERINTÖ 3:15-29

A. LUPAUS ABRAHAMILLE 3:15-18 

Taustaa: Sana testamentti voi tarkoittaa myös ”liittoa”. Lue nämä jakeet kaksi kertaa käyttäen vuoroin näitä kahta 
sanaa. Jumala oli tehnyt Abrahamin kanssa liiton ja luvannut siinä yhteydessä hänelle perinnöksi jälkeläisiä ja Kanaanin 
maan. Tämä tapahtui ennen Egyptiin menoa, jossa Abrahamin jälkeläiset asuivat 430 vuotta. Sana ”lupaus” tarkoittaa 
tässä tekstissä evankeliumia. 

• Mitä osoittaa mielestänne se, että Paavali kutsuu tässä galatalaisia ”veljiksi” (15)? 
• Mitä Paavali tarkoittaa väittämällä, että Kristus on Aabrahamin ainoa laillinen jälkeläinen/ siemen* ja 

perillinen (15-16)? 
• Mitä Jumalan testamentti lupasi Jeesukselle, Abrahamin varsinaiselle siemenelle?
• Millä perusteella Egyptissä asuvat israelilaiset uskoivat saavansa omakseen Abrahamin perinnön: lain vai 

lupauksen kautta (17)? 
• Miettikää sitä prosessia, miten perintö yleensä saadaan ja verratkaa sitä jakeeseen 18.   

B. MITÄ VARTEN LAKI ANNETTIIN? 3:19-27

Taustaa: Välittäjä jakeessa 19 tarkoittaa Moosesta. Evankeliumi eli lupaus annettiin suoraan Aabrahamille, siinä ei 
tarvittu enkeleitä eikä välittäjää. 

• Miksi laki piti lisätä Raamattuun, miksei lupaus (evankeliumi) riittänyt (19)? 
• Mikä judaistien mielestä oli lain tarkoitus? 
• Miksi käskyt eivät anna meille voimaa elää oikein (21)?
• Onko laki hyvä vai paha asia kristitylle? Entä ei-kristitylle? (22)?
• Jakeessa 23 lakia verrataan vanginvartijaan. Miksi? 
• Jakeessa 24 nimitetään lakia kasvattajaksi, pedagogiksi. Mitä on se asia, joka lain on määrä meille opettaa? 
• Miten vanginvartijan ja pedagogin holhouksesta päästään vapaaksi (25-27)? 
• Mitä jakeen 27 mukaan ihmiselle tapahtuu kun hänet kastetaan?
• Mitä näiden jakeiden perusteella tapahtuu kirkolle, missä lakia ei saarnata?

C. KASTETTU PAKANA - AABRAHAMIN PERILLINEN 3:28-29

Taustaa: On olemassa juutalainen rukous, missä mies kiittää Jumalaa siitä, ettei tämä tehnyt hänestä naista, orjaa eikä 
pakanaa. Suomen oloihin sovellettuna tässä voisi lukea: Yhdentekevää oletko Nokian pääjohtaja vai työtön, savolainen 
vai somali... 

• Miettikää, mitkä eri seikat saivat kansallisuus- ja sukupuolierot häviämään alkuseurakunnasta (28)? 
• Tarkoittaako jae 28 mielestäsi sitä, että kaikki mainitut ryhmät ovat samanlaisia vai että ne ovat 

samanarvoisia? 
• Miksi Paavali ei saman tien vaatinut orjuuden lakkauttamista tai naisen emansipaatiota jo omana aikanaan? 
• Miettikää, miksi Paavalia pidetään nykyään naiskielteisenä vastoin kaikkia tosiasioita?
• Miksi judaistit eivät suostuneet allekirjoittamaan jaetta 28? 
• Mitä nämä jakeet merkitsivät galatalaisille kristityille, jotka lukivat ne Paavalin kirjeestä? 
• Vertaa jakeita 16, 19 ja 29, joissa esiintyy käsite Aabrahamin jälkeläinen/ siemen*. Mitä Paavali tahtoo näiden 

kolmen jakeen kautta meille sanoa?

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 3:15-29 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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8. ORJAN ASEMASTA LAPSEN ASEMAAN 4:1-11

A. ALKUVOIMIEN SITOMAT 4:1-5

Taustaa: Kreikan sana alkuvoima / alkeisvoima tarkoittaa ”alkuainetta tai perussääntöä”. Meidän tilanteessamme se 
voisi tarkoittaa luonnonvoimia (esim. ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia katastrofeja) tai vaikkapa horoskooppeja, 
epäjumalia, syöpäsoluja ja markkinavoimien & muodin vaatimuksia, jotka sitovat ihmisiä. Ala-ikäinen tarkoittaa tässä 
1) maailmanaikaa (aioonia) ennen Jeesuksen tuloa tai 2) ihmistä, joka elää alkuvoimien orjuudessa. 

• Sovella jakeet 1-2 kristittyihin. Millaista on ala-ikäisen kristityn elämä? Entä täysi-ikäisen?
• Mitkä ”alkuvoimat” olivat sitoneet Paavalia hänen nuoruudessaan, ja mitkä sitoivat nyt galatalaisia (3)?
• Miksi Paavali lukee myös Jumalan lain ”alkuvoimiin” kuuluvaksi? 
• Mikä ”alkuvoima” sitoo mielestänne meidän aikamme ihmisiä kaikkein eniten (3)? 
• Mikä alkuvoima on orjuuttanut sinua itseäsi eniten elämäsi aikana? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi)?
• Mitä Paavali tarkoittaa sanoessaan: ”Kun aika oli täyttynyt…” (4)? 
• Miksi Paavali mainitsee, että Jeesus syntyi nimenomaan naisesta (4)?
• Miksi Jeesuksen piti syntyä lain alaiseksi eikä kaikista ”alkuvoimista” vapaaksi (4)?  
• Mitä Jeesus teki maailman alkuvoimille (4-5)?
• Miksi juuri Jeesuksen tulo muutti perillisen aseman niin että alaikäisestä tuli täysikäinen?  

B. ABBA, ISÄ 6-7

Taustaa: Abba on arameaa ja tarkoittaa pienen lapsen puhuttelusanaa: isi, iskä. Jeesus oli ensimmäinen, joka käytti tätä 
nimitystä Taivaallisesta Isästään – rukoillessaan Getsemanessa verta hikoillen (Mark. 14:36). 

• Mitä pitää tapahtua, ennen kuin ”maailman alkuvoimien” orjuuttama ihminen oppii kutsumaan Jumalaa 
”Isikseen” (6)? 

• Miksi ihminen, jolla ei ole Pyhää Henkeä, ei pysty kutsumaan Jumalaa Isikseen? 
• Miten Jumalan lapseus, perintö ja Pyhä Henki kuuluvat yhteen? 
• Mikä on se perintö, joka Jumalan lapsia odottaa (7)? 
• Mitä Jumalan lapsen perintö merkitsee sinulle henkilökohtaisesti tänä päivänä? 
• Miten perustelisit tällä tekstillä kolminaisuusoppia esim. muslimille tai Jehovan todistajalle (4-6)? 

C. TAKAISIN ALKUVOIMIEN ALLE 4:8-11
• Miten galatalaiset olivat oppineet tuntemaan Jumalan ja miten Jumala oli oppinut tuntemaan heidät (8-9a)? 
• Mikä sai galatalaiset luopumaan Jumalan lapsen vapaudesta ja valitsemaan uudelleen alkuvoimien orjuuden 

(9b)? 
• Mitä pahaa juutalaisten juhlien viettämisessä Paavalin mielestä oli (10)? 
• Mikä uskonnollisissa säännöissä ja määräyksissä on sellaista, että ne kiehtovat ihmisiä enemmän kuin armon 

evankeliumi? 
• Mitä Paavali tarkoittaa jakeella 11? Miettikää eri vaihtoehtoja. 

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 4:1-11 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 

Läksy: Lukekaa seuraavaksi kerraksi luvut 1. Moos. 16-17 ja 21. 
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9. KAKSI LIITTOA 4:12-31

A. PAAVALILTA OVAT KEINOT LOPUSSA 4:12-20

Taustaa: Nämä jakeet paljastavat Paavalista vielä yhden elämänkerrallisen tiedon: hän oli ”poikennut” Galatiaan 
sairastumisen tähden. Tässä on ilmeisesti kysymys siitä vaivasta, jota apostoli toisaalla nimittää ”pistäväksi piikiksi” tai 
jopa ”Saatanan enkeliksi” (2. Kor. 12). Tauti teki Paavalin jollakin tavalla luotaantyöntäväksi. Ehkä hän sai kohtauksia, 
joita muiden oli vaikea katsella.  

• Mitä asioita luulette Paavalin tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Tulkaa sellaiseksi kuin minä olen” (12)? 
• Mitä jakeet 13-14 paljastavat meille Paavalista? Entä Jumalan johdatuksesta? 
• Miettikää, mikä nimenomainen tauti voisi aiheuttaa jakeessa 14 mainitun reaktion toisissa ihmisissä?  
• Mikä oli alun perin saanut galatalaiset ihastumaan Paavaliin (14b-15)? 
• Miten on mahdollista, että galatalaiset olivat nyt kääntyneet suuresti rakastamaansa apostolia vastaan (15-16)?
• Mikä on tunnusmerkillistä harhaopettajille kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa (17)?
• Mistä johtuu, etteivät into ja palavuus ole läheskään aina oikeaoppisuuden takeita (18)? 
• Muistamme, että Paavali oli nuoruudessaan ollut äärimäisen kova mies. Mikä oli saanut hänessä aikaan 

muutoksen, josta jakeet 19-20 todistavat?
• Miten me oppisimme osoittamaan oppikiistoissa ja vaikeissa ihmissuhteissa samanlaista mieltä kuin Paavali 

osoitti galatalaisia kohtaan (19-20)? 
• Mitä tarkoittaa käytännössä sanonta: ”kunnes Kristus saa muodon teissä” (19)? 
• Mitä jakeet 12-20 paljastavat meille Jumalan valtakunnan työntekijän kutsumuksesta? 

B. SAARA JA HAGAR 4:17-31 ja 5:1

Taustaa: Tämä jakso on UT:n ainoa allegoria. Allegoria tarkoittaa, että historiallista tapahtumaa käytetään vertauksena, 
jonka yksityiskohdille annetaan merkityksiä, joita niillä alun perin ei ollut. Krysostomokselta on peräisin se tieto, että 
”Hagar” oli muinoin Siinain vuoren nimitys Arabian puhekielessä. Raamatun Hagarhan oli, kuten muistamme, 
Abrahamin sivuvaimo ja arabien esiäiti. Jos läksyä ei ole luettu, vetäjä kertoo lyhyesti Saaran ja Hagarin historian (1. 
Moos. 16-17 ja 21). 

• Mikä ero on Iisakin ja Ismaelin syntymässä ja asemassa, ja mistä tuo ero johtui (21-23)?
• ”Kaupunki” on heprean kielessä feminiinisana, ja kaupunkeja verrataankin Raamatussa usein morsiameen, 

vaimoon tai porttoon, tässä myös äitiin. Mitä tarkoittaa, että Jerusalem on orja ja synnyttää lapsia orjuuteen 
(24-25)?

• Mitä tarkoittaa, että taivaallinen Jerusalem on vapaa ja kristillisen seurakunnan äiti (26, 31)? 
• Miten Paavalin tulkinta Saaran ja Hagarin asemasta eroaa VT:n tulkinnasta (24-26, 31)?
• Miten jae 27 kuuluu tämän tekstin yhteyteen?
• Mitä jae 27 sanoo sinulle henkilökohtaisesti? 
• Miksi lakiin ja ”alkuvoimiin” uskovat ihmiset ovat aina vainonneet evankeliumiin luottavia ihmisiä (29)? 
• Miten orjattaren lapset vainoavat Saaran lapsia tänä päivänä? 
• Milloin ja millä tavalla jae 30 toteutuu kristillisessä kirkossa?
• Mitä Paavali tarkoittaa tässä yhteydessä jakeilla 4:31-5:1? 

C. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 4:12-31 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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10. KRISTITYN VAPAUS 5:1-12

A. ARMOSTA LANGENNEET? 5:1-4

Taustaa: Paavali itse oli ympärileikattu ja hyväksyi ympärileikkauksen, kun oli kysymys juutalaisten lapsista. Mutta oli 
eri asia ryhtyä vaatimaan sitä myös kasteelle tulevilta pakanoilta. 

• Millaisesta vapaudesta ja orjuudesta Paavali puhuu jakeessa 1? 
• Mitä vaatimuksia meidän aikanamme kristitylle asetetaan ympärileikkauksen sijaan (2)? 
• Ovatko seuraavat väitteet mielestäsi totta ja millä perusteella: ”Jos minua kielletään elämästä avoliitossa, 

minulta viedään kristityn vapaus.” Ja: ”Jos minua pakotetaan puhumaan kielillä, minulta viedään kristityn 
vapaus.” 

• Judaistit olivat ilmeisesti opettaneet, että ympärileikkaus ja juutalaisten juhlien noudattaminen olivat 
”vähimmäisvaatimus” pakanakristityille; kaikkia tooran 613 sääntöä heidän ei tarvitsisi noudattaa. Miksi 
Paavali oli tästä asiasta eri mieltä (2-3)?

• Mikä Paavalin väitteessä jakeessa 4 on hämmästyttävää - millaisten ihmisten me yleensä ajattelemme joutuvan 
armon ulkopuolelle?

• Jotkut kirkkokunnat opettavat, ettei uskosta voi luopua ollenkaan. Miten vastaisitte heille tämän tekstin 
pohjalta?  

B. RAKKAUTENA VAIKUTTAVA USKO 5:5-6 
Huomio! Nämä jakeet pitää lukea molemmista käännöksistä. 

• Miten usko, vanhurskaus, toivo ja Pyhä Henki kuuluvat yhteen?  
• Mitä tarkoittaa Paavalin sanonta ”rakkautena vaikuttava usko/ rakkauden kautta vaikuttava usko*” (6)? 
• Miksi Paavali ei puhu tässä kohtaa ”yksin uskosta”? 
• Mitä ajattelette siitä katolisen kirkon opista, ettei pelkkä usko ei vielä pelasta, vaan vanhurskauttamiseen 

tarvitaan myös rakkautta? Voiko tällaista oppia mielestänne perustella jakeilla 5-6?
• Miksi rakkaus kulkee aina uskon jäljessä, ei sen edellä?  

C. RISTI LOUKKAUSKIVENÄ 5:7-12
• Jakeen 7 kielikuva on otettu olympialaisten juoksukilpailusta. Galatian kristityt luulivat edenneensä 

kristinuskon alkeista pitemmälle pyhyyteen. Mitä Paavali tahtoi heille sanoa jakeissa 7-8? 
• Seuraavaksi Paavali käyttää leivän leipomisesta otettua vertauskuvaa (9). Jos taikinan hapanta juurta jättää 

pikkiriikkisen määrän leipäkorvon pohjalle, se hapattaa seuraavan taikinan kokonaan. Miksi se ihminen, joka 
luottaa 99%  Kristuksen työhön ja 1% omiin tekoihinsa, ei pääsekään taivaaseen? 

• Mitä Paavalille olisi tapahtunut, jos hän olisi sallinut pakanoiden ympärileikkauksen (10-11)? 
• Millä eri tavoilla ristin loukkausta/ pahennusta* yritetään nykyisin poistaa kristinuskosta (11)?
• Juutalaiset eivät hyväksyneet kastraatiota missään tilanteessa, mutta ympäröivissä pakanauskoinnoissa oli 

kastroituja pappeja. Miksi luulette Paavalin sanoneen ne kovat sanat, jotka ovat luettavissa jakeessa 12?  
• Miettikää eri syitä, miksi Paavali pian tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen hyväksyi kuitenkin Timoteuksen 

ympärileikkauksen. (Timoteuksella oli juutalainen äiti ja pakana-isä, vrt. Apt. 16:3)? 

KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 5:1-12 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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11. VAPAUS JA RAKKAUS 5:13-26

A. LAKI JA RAKKAUS 5:13-15
 

• Millainen on näiden jakeiden mukaan vapauteen vapautettu kristitty?
• Mitä sanoisit kristitylle, jonka mielestä kristillinen vapaus on vapautta ”toteuttaa itseään” seksin, 

nautintoaineiden ja viihteen avulla (13-14)?
• Mitä jae 14 tarkoittaa?
• Miksi toisten palveleminen on osa kristityn vapautta (13-14)? 
• Mieti, minkä verran kristillinen rakkaus näkyy sinun arkipäivässäsi? (Voit vastata hiljaa.) 
• Miksi judaistien ”täydellisen antautumisen” opista ei seurannutkaan rakkautta, vaan toinen toisensa repimistä 

ja raastamista (15)? 

B. LIHAN TEOT 5:16-21

Taustaa: Molempia sukupuolia koskeva seksuaalinen pidättyvyys ennen avioliittoa ja ehdoton uskollisuus avioliiton 
aikana olivat uusia hyveitä, jotka kristinusko toi tullessaan pakanamaailmaan. Haureus (porneia) tarkoittaa UT:ssa 
kaikenlaista irtoseksiä, ja siihen voidaan lukea meidän aikanamme myös pornon kulutus. ”Lihalla” ei tarkoiteta tässä 
vain ruumiin syntejä, vaan yleensä perisyntiä: pahaa tahtoa, ylpeyttä, uskonnollisuutta ilman Kristusta, jne. Tarkempi 
käännös kuin ”lihan aikaansaannokset” on vanha käännös ”lihan teot”.

• Mistä johtuu, ettemme me kristityt läheskään aina tee sitä, minkä tiedämme oikeaksi, emmekä läheskään aina 
jätä tekemättä sitä, minkä tiedämme vääräksi (16-17)?

• Onko oppi kristityssä asuvasta perisynnistä mielestäsi lohdullinen vai lohduton? Perustele vastauksesi.  
• Mitä jae 18 voisi tarkoittaa?
• Mitä välineitä Pyhä Henki käyttää ohjatessaan kristittyjä (16-18, 25-26)? 
• Jakakaa lihan teot neljään ryhmään ja antakaa kullekin ryhmälle otsikko (19-21). 
• Mitkä lihan tekojen ryhmä on mielestänne yleisin meidän kulttuurissamme? 
• Mistä lihan teosta olet kuullut viimeksi varoitettavan kirkossasi?
• Mikä näistä lihan teoista on sinulle itsellesi suurin kiusaus? (Voit vastata hiljaa.)
• Millaisia noituuden muotoja löytyy tällä hetkellä lasten, nuorten ja aikuisten maailmasta?  
• Miettikää, miten suomalaisen kristityn pitäisi suhtautua alkoholin käyttöön (21a)?
• Miten lahkolaisuus tulee ilmi aikamme uskonnollisuudessa?
• Jakeen 21b verbimuoto viittaa jatkuvaan tekemiseen, ei vain satunnaiseen lankeamiseen. Miksi ne eivät voi 

periä Jumalan valtakuntaa, jotka elävät näissä synneissä? 

C. HENGEN HEDELMÄ 5:22-26 

Taustaa: Sanonta ”Hengen hedelmä” on yksikössä. Paavali viittaa sillä Jeesuksen viinipuu-vertaukseen: Jeesus itse on 
viinipuu ja kristityt ovat sen oksia (Joh. 15).   

• Miksi Paavali ei kutsu jakeiden 22-23 hyveitä Hengen ”teoiksi” vaan Hengen ”hedelmäksi”, yksikössä? 
• Mieti millaista olisi olla naimisissa ihmisen kanssa, jolla olisi kaikki jakeen 22-23 mainitsemat ominaisuudet. 
• Mieti, millaista olisi olla naimisissa ihmisen kanssa, jolta yksikin näistä ominaisuuksista puuttuisi. 
• Vertaa jakeita 22-23 niihin ominaisuuksiin, joita oma aikamme pitää arvossa.  
• Mieti, millainen tämä maailma olisi ilman Hengen hedelmää?
• Mitä Hengen hedelmää toivoisit eniten omaan elämääsi? 
• Miten Hengen hedelmä voisi kasvaa yhä runsaampana meidän elämässämme? 
• Mitä vanhan luonnon (lihan) ristiinnaulitseminen merkitsee käytännössä – sehän ei välttämättä merkitse 

syntien voittamista kuten jakeesta 17 näimme (24)? 
• Sovella jakeet 25-26 oman perheesi tai seurakuntasi  elämään. 
• Mitä sanoisit näiden jakeiden pohjalta ihmiselle, joka valittaa, ettei hänen sydämessään ole rakkautta?
• Mitä vastaisit sille, jonka mielestä armon evankeliumin saarnaaminen tuottaa passiivisia kristittyjä?
• Mitä sanoisit ihmiselle, joka käy ylistys- ja parantumiskokouksissa etsimässä Pyhää Henkeä? 

Lopuksi: Meidän kohdallamme lihan ristiinnaulitseminen on sitä, että kannamme jokaisen lankeemuksemme ristin 
juurelle (esim. ehtoollispöydässä), tuomitsemme sen, pyydämme sitä anteeksi ja voimaa siitä päästä.  Sitten tartumme 
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Jumalan lupaukseen ja uskomme syntimme anteeksi. Jakeet 22-23 kuvaavat muuten täsmälleen Jeesuksen elämää ja 
kuolemaa. Tällaiseen Vapahtajaan siis saamme turvata lihan tekoihin langettuamme. 

D. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 5:13-26 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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12. KIRJEEN LOPPU 6:1-18

A. KANTAKAA TOISTENNE KUORMIA Gal. 6:1-10 

Taustaa: Sana ”taakka” jakeessa 2 tarkoittaa huolia ja heikkouksia. Sana ”kuorma” jakeessa 5 tarkoittaa syntitaakkaa. 

• Jos kuulet uskovan veljen tai sisaren synnistä, mitä teet? Vertaa käytöstäsi jakeeseen 1. 
• Mitä tapahtuu, jos toiset uskovat eivät tee mitään kuullessaan uskonveljensä tai -sisarensa lankeemuksesta? 
• Miettikää, miksi Paavali halusi lisätä jakeeseen 1 sen jälkimmäisen osan: ”Olkaa varuillanne, ettette itse joudu 

kiusaukseen.”? 
• Edellisessä luvussa Paavali oli sanonut, etteivät lihan tekoja tekevät ihmiset peri Jumalan valtakuntaa (5:21b). 

Miten 6:1 sopii yhteen sen väitteen kanssa? 
• Miten Kristuksen laki eroaa judaistien saarnaamasta laista (2)?
• Missä tilanteessa sinä olet tarvinnut toisia kristittyjä kantamaan kuormiasi (2)? 
• Mitä jakeet 3-4 tarkoittavat - saako kristityllä olla omanarvontuntoa?
• Vertaa jakeita 2 ja 5. Mitkä taakat joudumme kantamaan yksin, missä taas muut voivat meitä auttaa? 
• Miettikää, miten voisitte toteuttaa jaetta 6 käytännössä. 
• Mikä on se siemen, mitä ihminen saattaa kylvää ”lihaansa” tai ”itsekkyyden peltoon”? 
• Mieti, millaisia sanoja ja kuvia kylvät sydämeesi päivän mittaan. (Voit miettiä hiljaa.)
• Soveltakaa jakeet 7-8 omaan elämäänne ja omaan kulttuuriinne.
• Mikä on se siemen, jota ihminen voi kylvää ”Henkeen” eli Hengen peltoon? 
• Miksi Jumalan sanaa pitäisi kylvää sydämen peltoon säännöllisesti joka päivä?
• Mihin konkreettisiin tekoihin jakeet 9-10 sinua kehottavat? 
• Sato, jonka saamme korjata hyvistä töistämme, ei ole pelastus. Mikä se sitten on?  

B. LOPPUSANAT 6:11-18 

Taustaa: Paavali raapusti kirjeensä loppuun omakätiset terveisensä; ilmeisesti kirjuri oli sitä kirjoittanut jakeeseen 6:11 
asti. Ehkä Kristuksen arvet Paavalin ruumiissa olivat peräisin Lystran kivityksestä, josta oli kulunutkin vasta muutama 
kuukausi (jae 17, vrt. Apt. 14:19).  

• Miksi risti on loukkauksen aihe nimenomaan uskonnollisille ihmisille (12)? 
• Mistä on osoituksena se, jollei jotakuta kristittyä vainota koskaan elämänsä aikana (12)?
• Miettikää jakeiden 12-13 pohjalta, onko oikein, että saarnamiehet tekevät tilastoa oman toimintansa kautta 

uskoon tulleista ja parantuneista ihmisistä. 
• Mitä tarkoittaa, että maailma oli ristiinnaulittu Paavalille ja Paavali maailmalle (14)?
• Aikaisemmin jo totesimme, että risti oli antiikin maailmassa kirosana, jonka sijasta käytettiin ilmausta ”tuo 

onneton puu”. Miltä jae 14 Paavalin aikalaisten korvissa ehkä kuulosti? 
• Milloin olet viimeksi kuullut jonkun kristityn kehuskelevan Jeesuksen ristillä (14)? 
• Mieti omaa julistustasi ja todistustasi. Onko siinä sama painotus kuin Paavalilla (14)?  
• Missä ja milloin kristityn uudeksi luominen tapahtui (15)?  
• Keitä Paavali tarkoittaa puhuessaan ”Jumalan Israelista” (16)? 
• Mitä ajattelette Paavalin viimeisistä sanoista Galatalaiskirjeessä (17-18)? 
• Verratkaa jaetta 18 jakeeseen 5:4. Mitä Paavali tahtoi loppusanoillaan välittää galatalaisille? 

Lopuksi: ”Älköön kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa…” pyysi apostoli suorastaan liikuttavasti. Oli 
menossa vasta vuosi 49. Paavalin kohdalla vaivan kestäminen jatkui vielä 15-17 pitkää vuotta, kunnes hän sai kirkastaa 
Vapahtajansa kunniaa marttyyrikuoleman kautta. 

C. KOKOAVAT KYSYMYKSET. Ensin luetaan koko teksti 6:1-18 vielä kerran hiljaa läpi. 
• Mikä oli mielestäsi tämän tekstin pääasia? 
• Mikä oli tämän tekstin tärkein anti sinulle henkilökohtaisesti? 
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13. KAKSITOISTA KYSYMYSTÄ GALATALAISKIRJEESTÄ

Taustaa: Tämä osion saa jättää poiskin, mutta toisaalta olisi hyvä keskustella koko Galatalaiskirjeestä yhtenä 
kokonaisuutena. Osanottajat voivat vastata kysymyksiin myös kotonaan kirjallisesti ja keskustella sitten vastauksistaan 
raamattupiirissä. 

KYSYMYKSET
1. Mikä oli galatalaisten ongelma? 
2. Kuka saa määritellä, mitä evankeliumi on?
3. Kuka saa perinnön, joka Aabrahamille luvattu: siunauksen, valtakunnan?
4. Miten tullaan vanhurskaaksi?
5. Mitä evankeliumi on? 
6. Miksi oikean ja väärän evankeliumin erottaminen on niin tärkeää? 
7. Miksi Raamattuun on kirjoitettu muutakin kuin evankeliumi, nimittäin laki? 
8. Mitä on kristityn vapaus ja mitä se ei ole? 
9. Miten Hengen hedelmä kasvaa kristityn elämässä? 
10. Miten lihan teot kasvavat ihmiselämässä? 
11. Mistä tiedän, olenko Jumalan lapsi? 
12. Mikä on Galatalaiskirjeen tärkein sanoma? 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
1. Mikä oli galatalaisten ongelma? 

Vastaus: Se että heille oli opetettu toista evankeliumia: että pelastumiseen mukamas tarvitaan muutakin 
kuin uskoa ja kastetta, nimittäin ympärileikkausta, juutalaisten juhlien noudattamista ja ym. 

2. Kuka saa määritellä, mitä evankeliumi on?
Vastaus: Jeesus ja se jolle Jeesus on sen suoraan ilman välikäsiä ilmoittanut. Siis apostoli. 

3. Kuka saisi perinnön, joka Aabrahamille luvattu: siunauksen, valtakunnan?
Vastaus: Se joka uskoo ja on kastettu. Se joka on vanhurskas. 

4. Miten tullaan vanhurskaaksi?
Vastaus: Uskomalla evankeliumi ja ottamalla kaste Jeesuksen nimeen. 

5. Mitä evankeliumi on? 
Vastaus: Se on julistusta autuaasta vaihtokaupasta, missä syntinen antaa lain kirouksen Jeesukselle ja 
Jeesus antaa ristillä hankkimansa Aabrahamin siunauksen (vanhurskauden, valtakunnan, perinnön) 
syntiselle. 

6. Miksi oikean ja väärän evankeliumin erottaminen on niin tärkeää? 
Vastaus: Siksi että väärään evankeliumiin uskova on Jumalan kirouksen, ei siunauksen alla. Hän ei ole 
vanhurskas eikä peri Jumalan valtakuntaa? 

7. Miksi Raamattuun on kirjoitettu muutakin kuin evankeliumi, nimittäin laki? 
Vastaus: Laki sulkee ihmisen vankilaan, että Kristuksen tuoma vapaus hänelle kelpaisi.

8. Mitä on kristityn vapaus ja mitä se ei ole? 
Vastaus: Se on vapautta lain tuomioista ja alkuvoimien orjuudesta, mutta se ei ole vapautta 10 käskystä 
ja rakkauden teoista. 

9. Miten Hengen hedelmä kasvaa kristityn elämässä? 
Vastaus: Se kasvaa, jos sydämen peltoon kylvetään Sanan siementä Raamatusta ja sakramenteista. 

10. Miten lihan teot kasvavat ihmiselämässä? 
Vastaus: Ne kasvavat, kun sydämen peltoon kylvetään himon siemeniä. 

11. Mistä tiedän, olenko Jumalan lapsi? 
Vastaus: Pyhästä Hengestä, joka rukoilee sisimmässäsi Taivaallista Isää. Ei ihmeistä, merkeistä eikä 
kokemuksista. 
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12. Mikä on Galatalaiskirjeen tärkein sanoma? 
Vastaus: Että syntinen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. 
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