Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä,
jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
Oi te älyttömät lestadiolaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli
kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai
uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? Sillä
kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon
jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." Ja
selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä
uskosta."
Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta
Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle
suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja
Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole
kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä
kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä
helluntalaista eikä lestadiolaista, ei ole työtöntä eikä johtajaa, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki
te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka
huutaa: "Abba! Isä!" Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on,
kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien
ja niiden puolustajien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? Onhan
kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta
orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Ja te, veljet, olette
lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen
mukaan syntynyttä, niin nytkin. Omasta mielestään hyvät lestadiolaiset tahtovat erottautua vain
Raamatun Sanaan tukeutuvista kristityistä ihmisistä, jotka yksinkertaisesti uskovat, että Jeesuksen
Kristuksen ristinkuoleman antama sovitus ja ylösnousemuksen antama elämä riittää jokaiselle
pelastukseen ilman mitään ihmisen omia tekoja.
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne
orjuuden ikeeseen. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla
vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ”oikeat”
ehtoollisen asetussanat, ”puhtaat” ehtoollisen jakajat, omat rukoushuoneet, monet ohjeet ja
syntiluettelot eikä eristäytyminen muusta maailmasta ja evankeliumia tarvitsevista ihmisistä, vaan
rakkauden kautta vaikuttava usko. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä:
"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi." Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne,
jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Amen.

