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Efesolaiskirje 
 
Nämä äänitteet tehtiin 7 vuotta sitten. Kuluneina vuosina on tullut uutta ymmärrystä varsinkin 1. 

luvun jakeeseen 4. ja 2. luvun jakeeseen 1. Koska sitä ei voitu lisätä äänitteisiin, on äänitteistä 

poistettu aiemmat selitykset ja uusi ymmärrys näkyy muistiinpanoissa. Myöhemmin on tarkoitus 

tehdä täydentävä äänite, tai korvata 3 ensimmäistä lukua kokonaan. Tästä syystä sivunumerot eivät 

enää vastaa äänitteissä mainittuja numeroita. 

 

Taustaa 

Efeso 

kreik. éfesos, mahd. haluttava, himoittava. Huomattava kaupunki Jooniassa Kaystros-joen varrella, 

lähellä sen suuta Scala-Novan lahdessa. Panormuksen satama ja hyvät tieyhteydet tekivät aikoinaan 

Efesosta Vähän-Aasian suurimman kauppakaupungin, jonka kunnianimi oli "Aasian valo". 

Efeson perustivat kreikkalaiset siirtolaiset, mutta Persian Kyyros II (Koores) valloitti sen n. v. 550 

eKr. Sen jälkeen persialaiset ja kreikkalaiset taistelivat kauan aikaa herruudesta, kunnes Aleksanteri 

Suuri valloitti kaupungin n. v. 330. Attalos II:n kuoleman jälkeen Efeso luovutettiin v. 133 eKr. 

Rooman hallintaan, ja Augustuksen aikana siitä tehtiin Aasian provinssin pääkaupunki. 

Roomalaiskaudella Efeson valta ja hyvinvointi kasvoi. Sen väkiluku nousi enimmillään n. 

300.000:een. Uskonnollisella alalla kukoisti keisarikultti. Useat Rooman keisarit saivat vähitellen 

oman temppelin, joista Augusteum on tunnetuin. Efesosta tuli sitä paitsi Artemiin (roomalaisten 

Diana) palvonnan keskus, ja hänen kunniakseen rakennettiin Artemiin temppeli (Artemision) jo 

useita satoja vuosia ennen Kristusta. Ks. Artemis. Mm. rahoissa säilyneet kirjoitukset osoittavat, että 

kaupunki oli ylpeä voidessaan lukeutua sekä keisarien että Artemiin temppelien vaalijoihin, vrt. Ap. 

t. 19:35. Myös taide ja kulttuuri elivät kukoistuskauttaan. Kaupungin teatteriin oletetaan mahtuneen 

ainakin 25.000 katsojaa. 

Efeson moraalinen tila oli kehno. Kaupungin ulkopuolella oleva viininviljelyseutu edisti osaltaan 

juoppoutta. Bacchusta ja Venusta palvottiin innokkaasti. 

Laskusuuntaus alkoi näkyä muutoinkin, varsinkin sen jälkeen kun gootit olivat tuhonneet Artemiin 

temppelin v. 262 jKr.. Kaupunki oli nyt pysyvästi taantumassa, ja sen vähän, mitä 1300-luvulla oli 

jäljellä, ottivat turkkilaiset haltuunsa. Muinaisesta suurkaupungista on nykyisin jäljellä enää 

raunioita. Yli sadan vuoden aikana suoritettujen kaivausten avulla on voitu muodostaa käsitys 

muinaisesta Efesosta. Raunioiden lähellä sijaitsee nykyään Ajasolukin kylä. Ajasoluk on väännös 

sanoista hágios ãeológos, "pyhä teologi", nimitys, jonka arvellaan viittaavan apostoli Johannekseen 

(ks. tämän artikkelin loppu). 

Raamatunhistoriassa Efeson asema on melko huomattava. Kaupungin huomattavalla juutalaisella 

siirtokunnalla, joka Josefuksen mukaan (Muinaishistoria 14.10.12-25) saavutti etuoikeutetun aseman 

aikaisempien keisarien aikana, oli jo 200-luvulla eKr. oma synagooga. Efeson synagoogasta Paavali 

löysi kosketuskohdan, ja hänet otettiin siellä hyväntahtoisesti vastaan, Ap. t. 18:19-21. Tämä tapahtui 

hänen toisen lähetysmatkansa aikana. Kolmannen lähetysmatkansa aikana apostoli oleskeli pitkään 

Efesossa, ja taaskin hän kävi juutalaisten synagoogassa. Mutta kolmen kuukauden kuluttua hän siirtyi 
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Tyrannuksen kouluun. jossa piti keskusteluja päivittäin kahden vuoden ajan. Efesosta käsin 

evankeliumi levitettiin koko Aasian maakuntaan, 19:8-10. Efeson seurakunnan syntyminen oli 

suurelta osin Paavalin toiminnan ansiota. Akylas ja Priskilla (ks n.) olivat kuitenkin tehneet hyvää 

valmistelutyötä, 18:18-28. 

Artemiin temppelin pienoismalleja valmistaneet käsityöläiset huomasivat kristinuskon leviämisen 

uhkaavan heidän elinkeinoaan. Heidän aiheuttamansa mellakka oli osoitus kristillisen lähetystyön 

vaikutuksesta, Ap. t. 19:23-41. 

Efesosta Paavali kirjoitti Ensimmäisen Korinttolaiskirjeensä ja mahdollisesti myös 

Galatalaiskirjeensä. Palatessaan kolmannelta lähetysmatkaltaan hän ei nähnyt syytä poiketa Efesossa, 

mutta hän kutsui seurakunnan vanhimmat Miletoon, jossa hän piti liikuttavan kehotuspuheensa, Ap. 

t. 20:17-38. Myöhemmin hän sijoitti uskollisen työtoverinsa Timoteuksen Efesoon, 1Tim. 1:1 ss. 

Perimätiedon mukaan apostoli Johannes asettui asumaan Efesoon ja oli sen seurakunnan johtajana, 

vrt. Ilm. 1:11, 2:1. Ns. Johanneksen kirkko rakennettiin Efesoon 540-luvulla. Sen rauniot ovat yhä 

jäljellä. (Artikkeli Isossa Raamatun Tietosanakirjassa) 

 

Paavali 

kreik. pa¶los, lat. s:sta paulus, vähäinen, pieni. Paavalia koskevat tiedot ovat peräisin ennen muuta 

hänen kolmestatoista UT:iin sisältyvästä kirjeestään. Nämä kirjeet alkoivat jo varhain kulkeutua 

seurakunnasta toiseen, ja kahden sukupolven aikana ne tulivat tunnetuiksi kautta koko kristikunnan. 

Toinen tärkeä lähde on Apostolien teot, joka antaa tietoja erityisesti apostolien elämästä ja 

toiminnasta. Suurin osa tätä kirjaa, ll. 13-28, käsittelee melkein yksinomaan Paavalia ja hänen 

evankelioimistyötään. Paavalin kääntymisestä kerrotaan jo luvussa 9. Varsinkin »me-kohdat», 16:10-

17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1-28:16, ovat tärkeitä, sillä nämä kohdat ovat mitä todennäköisimmin 

Paavalin työtoverin ja Apostolien tekojen kirjoittajan, lääkäri Luukkaan päiväkirjamerkintöjä. 

Apostolien teot ei tosin ole mikään Paavalin elämäkerta: kirjan tehtävänä oli pikemminkin selostaa 

evankeliumin voittokulkua Jerusalemista maan ääriin, 1:8, mutta juuri siinähän Paavalilla oli 

keskeinen sija. Tämä selittää myös, miksi eräitä tärkeitä tapauksia ei ole otettu mukaan. Apostolien 

tekojen kertomuksia pitää niin ollen käyttää lähteenä rinnan Paavalin kirjeiden kanssa, mikäli 

halutaan saada kokonaiskuva hänen vaiheistaan. On tärkeätä panna merkille, että nämä kaksi lähdettä 

vahvistavat toisiaan, vaikka ne ovat toisistaan riippumattomia.  

 

Paavali oli vankina Roomassa vuosina 61-63.  Hän kirjoitti Efesolaiskirjeen ilmeisesti vuoden 62 

loppupuolella.
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Efesolaiskirje I luku: 
 

Jae 1  
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja 
uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. 
 

Paavali - Hänen kreikankielinen nimensä oli Paylos, ja hänen hepreankielinen nimensä oli  
Shah-ool (7586). 
 
apostoli - apostolos = "Lähetetty", lähetti, lähettiläs, apostoli. 
Tämä on yksi viidestä seurakuntavirasta: 
 

Ef. 4:11 ja 12 
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 
paimeniksi ja opettajiksi, 
12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, 
 

Kristuksen Jeesuksen - Monien tekstien mukaan tässä on ”Jeesuksen Kristuksen” sanojen 
järjestyksen korostaessa palvelusta. Jeesus on se, joka kuoli meidän puolestamme ja tämä on 
se, joka lähetti Paavalin. 
 
Jumalan tahdosta = dia thelēmatos Theoy  
Uudessa Testamentissa on kaksi keskeistä tahtoa ilmaisevaa sanaa: 
 
thelēma ja boylēma 
  
thelēma(64x): 
Matt. 6:10, Markus 3:35, Joh. 1:13, Apt. 13:22, Room. 1:10, Ef.-kirjeessä tässä ja 1:5, 1:9, 1:11, 
2:3(mielitekoja), 5:17, 6:6. I Tim. 2:4 – Thelō. 
 
Tämän sanan merkityksen korostus on tunteen puolella. Se tarkoittaa ”kiihkeätä halua”. 
 
boylēma(2x): 
 

Apt. 27:43 
Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski 
uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin 
 
Room. 9:19  
Sinä kaiketi sanot minulle: “Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa 
hänen tahtoansa?” 
 

Tämän sanan merkityksen korostus on taas järjen puolella. Se merkitsee ”tarkoitettua 
aikomusta” tai ”suunnitelmaa”. 
 
Tässä on siis thelēma. Jumala halusi tätä kiihkeästi. Hän ilmaisi halunsa Paavalille kutsumalla 
tämän ja tämä vastasi kutsuun ryhtymällä työhön. 
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Efesossa oleville pyhille ja uskoville – Tämä kirje lähetettiin alunperin Efeson 
seurakunnalle, mutta se on tarkoitettu kaikille kristityille uskoville: 
 

Kol. 4:16  
Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin 
seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. 

 
Kristuksessa Jeesuksessa = en Khristō Iēsoy − Sanojen järjestys korostaa ylösnousseen 
Jeesuksen herrautta. Tämä on se Herra, johon meidän on uskominen. He uskoivat Kristukseen 
Jeesukseen eikä esim. Buddhaan. 
 
Kristus tarkoittaa "Voideltua" ja Vt:ssa sitä vastaa Messias.  
 
Jeesus on erisnimi, joka vastaa Vt:n Joosuaa. 
 
Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa  
 
Kreikankielisessä tekstissä nämä sanat ovat seuraavanlaisessa järjestyksessä: 
 
”…pyhille oleville Efesoksessa ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.” 
 
Pyhät ovat uskovia ja uskovat ovat pyhiä, joten se tarkoittaa, että tämä on osoitettu Efesossa 
oleville pyhille, jotka ovat uskovia ja sitten Kristuksessa Jeesuksessa uskoville, jotka ovat 
pyhiä. 
 

Jae 1 (laajennettu) 
Paavali, Jeesuksen Kristuksen (lähettämä) apostoli, Jumalan kiihkeästä halusta 
Efesossa oleville pyhille ja Kristuksessa Jeesuksessa uskoville. 

 
Jae 2  
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

 
Armo - Jumalan armo on sitä, että hän antaa meille lahjoja, joita me emme ole ansainneet. 
Jumalan laupeus on sitä, että hän jättää meidät rankaisematta sillä rangaistuksella, jonka me 
olisimme ansainneet.  
 
Armo teille ja rauha - Aram. tekstin mukaan pitäisi olla ensin rauha: Rauha teille ja armo... 
 
Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! - Jumala on Isä ja Jeesus 
Kristus on Herra. 
 
Herralta = apo Kyrioy - Kyrios (749x) = "herra, isäntä, Herra" Jeesus Kristus on Herra, koska 
Jumala on hänet Herraksi asettanut: Ef. 1:20-23. 
 

Jae 2(tarkennettu:)  
Rauha teille ja armo Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. 
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Jae 3  
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on 
siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 

 
Ylistetty olkoon - joka on siunannut - siunauksella Tässä on kreikankielessä kielikuva: 
samaa sananvartaloa on käytetty useita kertoja eri muodoissa samassa lauseessa. Sanat ovat: 
eylogeō(verbi)-eylogētōs(adj.)-eylogia(subst.)  
 
Verbi eylogeō=ey(hyvä)+legō(sanoa) tarkoittaa: "puhua hyvää" ja se on käännetty sanoilla 
kiittää, ylistää ja siunata. 
 
taivaallisissa = epoyraniois Tämä on myös jakeessa 20. Jumala asuu taivaassa, joten 
taivaalliset ovat häneen liittyviä asioita. Käännös on hyvä. 
 

Jae 4  
niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan 
pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 

 
Ennen maailman perustamista = pro katabolēs kosmoy 
 
maailma = kosmos tarkoitti alun perin järjestystä ja se on käännetty muuten sanalla 
"maailma" paitsi I Piet. 3:3 sanalla "kaunistus". Kosmetiikka tulee tästä sanasta. 
 
UT:ssa se tarkoittaa siis järjestettyä maailmaa tai maailman järjestystä sekä hyvin usein 
ihmiskuntaa varsinkin syntiinlankeemuksen jälkeisessä Jumalasta eroon joutuneessa 
tilassaan. 
 
perustaminen = katabolē ja se tarkoittaa "siittäminen" tai ”suvun perustaminen”. 
 
Tämä on substantiivi ja sitä on käytetty UT:ssa yhteensä 11 kertaa. Samasta sanan vartalosta 
löytyy myös verbi, joka on kataballō. Tätä verbiä on käytetty UT:ssa 3 kertaa.  
 
hänessä = Kristuksessa 
 
nuhteettomat = amōmos - (7x:) Tässä, Ef. 5:27, Kol. 1:22, Hebr. 9:14(viaton), I Piet. 
1:19(virheetön), Juud. 24 ja Ilmk. 14:5(tahraton). Yleensä käännetty sanalla "nuhteeton". 
 

Jae 4 (laajennettu)  
niinkuin hän valitsi meidät hänessä (Kristuksessa) ennen ihmiskunnan siittämistä 
(ihmissuvun perustamista) olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään 
rakkaudessa, 
 
Jae 5  
edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen 
kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 

 
edeltäpäin määräten = prooridzō - (6x:) Apt. 4:28, Room. 8:29 ja 30, I Kor. 2:7 ja Ef. 1:11. 
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lapseuteen = eis hyiothesian, hyiothesia - (5x:) Room. 8:15, 23(lapseksi ottamista), 9:4, Gal. 
4:5(lapsen asemaan). Tämä merkitsee sitä, että on asetettu lapsen (pojan) asemaan. Tämä 
taas tarkoittaa sitä, että tällä lapsen asemaan asetetulla on kaikki ne oikeudet ja se omaisuus, 
mitkä hänelle perillisenä kuuluvat.  
 
Jumalan lapsiksi asetettuina uskovilla on kaikki ne oikeudet, etuoikeudet ja kyvyt, jotka heille 
Jumalan sanan mukaan kuuluvat. 
 
hänen yhteyteensä = eis auton - "hänelle itselleen" 
 
Jeesuksen Kristuksen kautta - Tämä on ainoa nimi, joka tässä on mainittu ja se on mainittu 
tässä luvussa yhteensä 11 kertaa. 
 
Meitä ei ole omalla nimellämme edeltäpäin määrätty vaan meidät määrättiin edeltäpäin 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 
 
tahtonsa - thelēma "kiihkeä halu" 
 
mielisuosion - eydokia (9x.) Luuk. 2:14 (hyvä tahto), Ef.-kirjeessä tässä ja 1:9. 
 
Tämä sana kuvaa tyytyväisyyttä, johon sisältyy vapaan hyvän tahdon tarkoitus. Ks. I Mooses 
1:31! 
 

Jae 5 (laajennettu)  
edeltäpäin määräten meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen, Jeesuksen 
Kristuksen kautta, hänen oman kiihkeän halunsa tyytyväisyyttä tuottavan vapaan 
hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan, 

 
Jae 6  
sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä 
rakastetussa, 

 
rakastetussa - Tämä on Kristus Jeesus 
 
Jumala on lahjoittanut pojassansa Kristuksessa Jeesuksessa meille armonsa ja hän haluaa, 
että me kiittäisimme ja ylistäisimme häntä, hänen meille lahjoittamansa armon kirkkauden 
tähden. Ks. Room. 8:31-39! 
 
kiitokseksi - Tämä on sama sana, jota on käytetty Filippil. 4:8 jakeessa: "...ja jos on jotakin 
kiitettävää, sitä ajatelkaa". No tätä kannattaa nyt todella ajatella. 
 
kirkkauden - doksa (168x.) Ef.-kirjeessä tässä ja 1:12, 1:14, 1:17, 1:18, 3:13(kunnianne), 
3:16 ja 3:21. Aina kun tätä on käytetty se kuvaa kyseisen asian erinomaisuutta 
superlatiiveissa. 
 
Se armo on niin suuri ja se on niin hyvä, upea ja erinomainen, että sillä on oma kirkkautensa. 
Tämä armo sisältää kaiken sen, mitä Jumala on meille ikinä lahjoittanut. Se on kerta kaikkiaan 
loistava armo. 
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kirkkauden kiitokseksi - Tässä ja jakeissa 12 ja 14. 
 
Jae 6 (laajennettu)  
sen armonsa kirkkauden kiitokseksi (jotta me uskovat kiittäisimme Jumalaa tämän 
armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden), minkä (armon) hän on lahjoittanut 
meille siinä rakastetussa (Jeesuksessa Kristuksessa), 

 
Jae 7  
jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen 
armonsa rikkauden mukaan, 

 
jossa meillä on - "jossa me omistamme"  
 
lunastus - apolytrōsis (10x.) Tämä on sama kuin seuraavissa paikoissa: Room. 3:24, Kol. 
1:14. Novum: "vapautus lunnaita vastaan, vapaaksi ostaminen, lunastus". Se hinta, jolla 
meidät lunastettiin, on Jeesus Kristus ja se on kallis: I Kor. 6:20 ja Apt. 20:28. 
 
hänen verensä kautta - Tämä on kielikuva Metalepsis, joka on kaksinkertainen Metonymia. 
Hänen verensä vuoti kun hänet ristiinnaulittiin, ja koska hänet ristiinnaulittiin hän kuoli. Kun 
puhutaan rististä, esim. I Kor. 1:17 ja 18, niin siinä on Metonymia. Risti edustaa kuolemaa. 
Tässä veri edustaa ristiä, joka edustaa kuolemaa. 
 
armonsa - kharis (156x.) Tämä on tavallisesti käännetty sanalla armo. Ef.-kirjeessä tässä ja 
1:6, 1:7, 2:5, 2:7, 2:8, 3:2, 3:7, 3:8, 4:7, 4:29 ja 6:24. 
 
hänen armonsa rikkauden mukaan - Jumala on sekä armosta että laupeudesta rikas (Ef. 
2:4).  
 

Jae 7 (laajennettu)  
jossa me omistamme lunastuksen (meidät on ostettu vapaiksi hintana itse Kristus 
Jeesus) hänen verensä kautta (veri edustaa ristiä, joka edustaa hänen kuolemaansa), 
rikkomusten anteeksisaamisen, hänen armonsa rikkauden mukaan. 

 
Jae 8  
Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja 
ymmärrykseksi, 

 
Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille - Nämä sanat ovat kreikankielisessä 
tekstissä seuraavalla tavalla: "jonka teki rikkaudeksi meille". Jonka viittaa armoon jakeessa 7. 
 
on ylenpalttisesti antanut = eperisseysen - perisseyō Ja tämä on aoristi-muodossa, joten se 
tarkoittaa jo päättynyttä tekemistä menneisyydessä. Jumala on Kristuksessa kerta heitolla 
tehnyt armonsa meitä kohtaan ylen runsaaksi. 
 
kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi - Kreikankielisessä tekstissä on: "kaikessa 
viisaudessa ja ymmärtämisessä". 
 
Viisaus on sitä, että tietää toimia oikein ja ymmärrys on sitä, että tietää mistä on kysymys.  
 



6 

 

Jumalan armo on sitä, että hän on antanut meille asioita, joita me emme ole ansainneet. Tässä 
niistä mainitaan nyt erityisesti viisaus ja ymmärrys. 
 

Jae 8 (tarkennettu)  
Tämän armon hän on tehnyt meitä kohtaan ylen runsaaksi antamalla meille kaikkea 
viisautta ja ymmärrystä. 
 
Jae 9  
tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, 
jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä - 

 
tehden meille tiettäväksi - Aram. tekstin mukaan tässä sanotaan: "Ja hän teki meille 
tiettäväksi". 
 
tahtonsa - thelēma - kiihkeä halu 
 
päätöksensä...tehdä - protithēmi (3x:)  
Tässä aoristi-muodossa. Room. 1:13 (olen päättänyt) ja 3:25 (on asettanut). 
 
jonka hän oli nähnyt hyväksi - eydokia Ks. jakeessa 5 "mielisuosio". 
 
mukaan - Tämä sana määrittää kreikankielisessä tekstissä edellä käsiteltyä sanaa eydokia.  
 

Jae 9 (laajennettu)  
Ja hän teki meille tiettäväksi kiihkeän halunsa salaisuuden, sen tyytyväisyyttä 
tuottavan vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan, minkä hän on päättänyt 
itsessään  
 
Jae 10  
siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä 
Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 
 

armotalous - oikonomia (7x.) "Taloudenhoito". Tässä se voidaan ymmärtää merkityksessä 
hallintokausi. Ef.-kirjeessä myös 3:2. 
 
minkä...toteuttaa - "aikojen täyttymisen"  
Tässä on siis aikojen täyttymisen hallintokausi. 
 

Jae 10 (tarkennettu)  
aikojen täyttymisen hallintokautta koskien, aikomuksenaan koota yhteen Kristuksessa 
kaikki, mikä on sekä taivaissa että maan päällä. 

 
Ks. Kol. 1:14-20 ja Filippil. 2:5-11! 
 

Jae 11  
Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen 
aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän 
mukaan, 
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Hänessä - Kristuksessa 
 
me...olemme saaneet perintöosan - klēroō Tässä on tämän sanan ainoa esiintymispaikka ja 
se tarkoittaa "arpoa" tai "valita heittämällä arpaa". Kahden kreikankielisen tekstilaitoksen 
mukaan (Griesbach ja Lachmann) tässä on sana kaleō = kutsua. Näiden sanojen 
passiivimuotojen välillä on vain yhden tavun ero: eklērothēmen ja eklēthēmen. 
 
Arameankielisessä tekstissä tässä on sana, joka tarkoittaa valita. 
 
aivoituksensa - prothesis (12x.) Apt. 27:13, Room. 8:28, 9:11. Ef.-kirjeessä myös 3:11. Tässä: 
"ajatus, aikomus, tarkoitus, suunnitelma". 
 
vaikuttaa - energeō (21x.) "vaikuttaa", "olla työssä" tai "antaa voimaa". Ef.-kirjeessä tässä ja 
1:20, 2:2(tekee työtään) ja 3:20. 
 
tahtonsa - thelēma kiihkeä halu 
 
päättämän - boylē päätös, suunnitelma 
 
Nämä sanat käytettynä tässä yhdessä tarkoittavat sitä, että hän on päättänyt toteuttaa sen, 
mitä hän kiihkeästi haluaa. 
 

Jae 11 (laajennettu)  
Hänessä (Kristuksessa) meidät on myös kutsuttu (valittu) edeltä määrättyinä hänen 
(Jumalan) tarkoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki (antaa voimaa 
kaikelle) oman kiihkeän halunsa päätöksen mukaan, 
 
Jae 12 
että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet 
toivomme Kristukseen. 

 
kiitokseksi – epainos Tämä on sama kuin jakeessa 6. Sitä on siis käytetty myös Filippil. 4:8. 
jakeessa. 
 
me... Viittaa uskonnoltaan juutalaisiin. 
 
kirkkautensa - loistavan suurenmoisen upeutensa 
 

Jae 12 (laajennettu)  
että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi (että me uskovat kiittäisimme 
Jumalaa hänen loistavan suurenmoisen upeutensa tähden), me (alun perin 
uskonnoltamme juutalaiset), jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. 
 
Jae 13  
Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne 
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 

 
Hänessä - en hō – Relatiivipronomini, jonka korrelaatti on Kristus. 
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teihinkin – Alunperin pakanoita tai ei juutalaisia.  
 
pantu…sinetti = sinetöitiin lupauksen pyhällä hengellä 
 
sinetöitiin - sfragidzō (26x.) Matt. 27:66, II Kor. 1:22, Ef. 4:30. 
 

Jae 13 (laajennettu) 
 jossa teidätkin (alun perin pakanat tai uskonnoltanne ei juutalaiset) - kuultuanne 
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, johon myös uskottuanne, - on sinetöity 
luvatulla pyhällä hengellä, 
 
Jae 14  
sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - 
hänen kirkkautensa kiitokseksi. 

 
vakuutena - arrabōn (3x:) Tässä ja II Kor. 1:22 ja 5:5. Käsiraha tai takuusumma, jonka ostaja 
maksaa taatakseen sopimuksen voimassa pysymisen. Tämä takaa ostajalle oikeuden 
tavaraan, jota ei ole maksettu kokonaan ja jota ei vielä ole toimitettu.  
 
Tässä se on pantti, reaalivakuus, etumaksu, osa perinnöstä, jonka saamme myöhemmin 
kokonaan.  
 
kirkkautensa - loistavan suurenmoisen upeutensa 
 
kiitokseksi - epainos Sama kuin jakeessa 6 ja Filippil. 4:8. 
Jälleen tässä mainitut asiat Jumala on järjestänyt meitä uskovia varten, jotta me kiittäisimme 
ja ylistäisimme häntä. 
 

Jae 14 (laajennettu) 
joka on meidän (sekä alunperin uskonnoltamme juutalaisten että ei juutalaisten) 
perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa 
kiitokseksi (jotta me uskovat kiitäisimme Jumalaa hänen loistavan suurenmoisen 
upeutensa tähden).  
 
Jae 15 
Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän 
rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, 

 
Sentähden - Minkä tähden? Edellä esitettyjen asioiden tähden, esim. meille annetun pyhän 
hengen tähden. 
 

Jae 16 
en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, 
 
Jae 17  
anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan 
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anoen - Tällä ei ole varsinaista vastinetta tekstissä, joten se on lisättävä ottaen merkitys 
sanasta rukouksissani, siis rukoillen. 
 
Hengen – Tämä on ilmenevä uudestisyntymisen henki.  
 
viisauden ja ilmestyksen Hengen - Koska on kyse siitä, että henki ilmenee, jolloin me 
saamme Jumalalta viisautta ja ilmestyksiä, voitaisiin sanoa esim: "hengellistä viisautta ja 
ilmestystietoa". 
 

Jae 17 (tarkennettu)  
rukoillen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi 
teille hengellistä viisautta ja ilmestystietoa hänen tuntemisessaan 
 
Jae 18 
ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on 
teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 

 
sydämenne - Joissakin teksteissä on tässä "ymmärryksenne". 
 
tietäisitte - eidō "näkisitte" 
 
kuinka suuri - tis ho ploytos "mikä rikkaus" 
 

Jae 18 (laajennettu)  
ja valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että näkisitte, mikä on hänen kutsumisensa 
toivo ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden (loistavan suurenmoisen upeuden) 
rikkaus pyhissä 

 
Jae 19 
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen 
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 

 
voimansa - dynamis (120x.) "potentiaalinen voima" Matt. 6:13, 7:22(voimallista tekoa), 
Markus 5:30, Luuk. 6:19, 9:1, Apt. 1:8, 4:7, 4:33, Room. 1:4, I Kor. 1:24. Ef.-kirjeessä tässä ja 
1:21, 3:7, 3:16 ja 3:20. 
 
ylenpalttinen - hyperballō (5x.)  
Tässä ja II Kor. 3:10(ylenpalttisen), 9:14(ylen runsaan), Ef. 2:7(ylenpalttista) ja 3:19(joka on 
ylempänä). 
 
suuruus - megethos Vain tässä.  
 
väkevyytensä - kratos (12x.) Esim. Luuk. 1:51(voimansa) ja Apt. 19:20(voimallisesti -kata 
kratos - "voiman mukaan"). "vaikuttava voima". Tämä on toiminnassa oleva voima, jonka 
tulokset näkyvät selvästi. Ef.-kirjeessä tässä ja 6:10. 
 
voiman - iskhys (11x.) Esim. Markus 12:30 ja 33. Edustaa kaikkea mahdollista voimaa, mikä 
jollakin on. Tämä on ikään kuin kaikki se, mitä dynamis, kratos ja energeia ovat yhdessä. 
Totaalinen voima. Ef.-kirjeessä tässä ja 6:10. 
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vaikutuksen - energeia (8x.) "Työssä oleminen; energia tai voima toiminnassa." Tämä on 
dynamis sovellettuna. Ef.-kirjeessä tässä (joka on tämän sanan I käyttöpaikka), 3:7 ja 
4:16(voiman). Sitten Filippil. 3:21(voimallaan), Kol. 1:29, 2:12, II Tess. 2:9 ja 2:11(väkevän).  
 

 
 

Jae 19 (laajennettu)  
ja mikä on hänen (potentiaalisen) voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia 
kohtaan sen hänen (totaalisen) voimansa väkevyyden (selvästi havaittavan) 
vaikutuksen mukaan, 
 
Jae 20 
jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 
oikealle puolellensa taivaissa, 

 
vaikutti - energeō "antaa voimaa, vaikuttaa, toteuttaa, tehdä" Sama kuin jakeessa 11! 
 
taivaissa = epoyraniois Tämä on adjektiivi ja se on monikossa. Sama kuin jakeessa 3. 
 
Pitäisi olla ”taivaallisissa”. (Ainoa tarpeellinen korjaus!) 
 

Jae 21 
korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, 
mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 

 
korkeammalle - hyperanō (3x.) Adv. "yläpuolella, yläpuolelle". Vain tässä, Ef. 4:10 ja Hepr. 
9:5 
 
hallitusta - arkhē (f. 58x.) "alku, ensimmäinen; hallitus" 
Matt. 19:4(alussa), Markus 1:1(alku), Luuk. 12:11(hallitusten), Luuk. 20:20(esivallalle). Ef.-
kirjeessä tässä ja 3:10(hallitusten) ja 6:12(hallituksia), Ks! Kol. 1:16 (hallituksia). 
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valtaa - eksoysia (103x.) Matt. 7:29, Markus 3:15, 11:28, 29, 33, Luuk. 4:6(valtapiirin), Ef.-
kirjeessä tässä ja 2:2(ilmavallan), 3:10 ja 6:12, Ks! Kol 1:16 (valtoja). 
 
voimaa - dynamis Sama kuin jakeessa 19. 
 
herrautta - kyriotēs (4x.) Ks! Kol. 1:16 (herrauksia)! 
 
jokasta nimeä = pantos onomatos Ut:ssa 230x. 
 
maailmanajassa - aiōn (128x.) ja Ef.-kirjeessä tässä sekä 2:2(menon), 2:7, 3:9(ikuisista 
ajoista), 3:11(iankaikkisen - sanatarkasti:aikakausien), 3:21(aina ja iankaikkisesti - 
aikakauteen aikakausien) ja 6:12(puuttuu joistakin teksteistä - jos lisätään niin tulee sanan 
pimeydessä eteen: tämän aikakauden pimeydessä....) 
 
tulevassa - mellō (110x.) 
 

Jae 22 
Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi 
seurakunnalle, 

 
hän on asettanut - hypotassō (40x.) akt.1. aoristi ind.yks.3. Voisi olla esim.”on alistanut”.  
 
antanut - didomi akt.1.aoristi ind.yks.3. 
 
pääksi - kefalē (76x.) I Kor. 11:3-10.  
 
seurakunnalle - ekklēsia (115x.) Jotakin tarkoitusta varten kokoonkutsutut. Esim: Apt. 
19:32, 39 ja 40b. Muuten se on käännetty sanalla seurakunta. 
 
- Pitäisi olla: "Pääksi kaikelle tai koko seurakunnalle". Sananmuk: "Pääksi yli koko 
seurakunnan". 
 

Jae 23 
joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 
 

ruumiinsa - sōma (146x.) Ef.-kirjeessä tässä ja 2:16, 4:4, 4:12, 4:16(2x), 5:23, 5:28 ja 5:30. 
 
täyteytensä - plērōma (17x.) Ef.-kirjeessä tässä ja 1:10, 3:19, 4:13 ja Kol. 1:19 ja 2:9. 
 
täyttää - plēroō (90x.) Ef.-kirjeessä tässä ja 3:19, 4:10, 5:18 ja sitten Kol. 2:10. 
 

Tässä on nyt 1. luku laajennuksineen ja tarkennuksineen: 
 
1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen (lähettämä) apostoli, Jumalan kiihkeästä halusta 
Efesossa oleville pyhille ja Kristuksessa Jeesuksessa uskoville. 
2. Rauha teille ja armo Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta. 
3. Ylistetty (siunattu) olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, 
joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 
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4. niinkuin hän valitsi meidät hänessä (Kristuksessa) ennen ihmiskunnan siittämistä 
(ihmissuvun perustamista) olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään 
rakkaudessa, 
5. edeltäpäin määräten meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen, 
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman kiihkeän halunsa tyytyväisyyttä tuottavan 
vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan, 
6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi (jotta me uskovat kiittäisimme Jumalaa tämän 
armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden), minkä (armon) hän on lahjoittanut 
meille siinä rakastetussa (Jeesuksessa Kristuksessa), 
7. jossa me omistamme lunastuksen (meidät on ostettu vapaiksi hintana itse Kristus 
Jeesus) hänen verensä kautta (veri edustaa ristiä, joka edustaa hänen kuolemaansa), 
rikkomusten anteeksisaamisen, hänen armonsa rikkauden mukaan. 
8. Tämän armon hän on tehnyt meitä kohtaan ylen runsaaksi antamalla meille kaikkea 
viisautta ja ymmärrystä. 
9. Ja hän teki meille tiettäväksi kiihkeän halunsa salaisuuden, sen tyytyväisyyttä 
tuottavan vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan, minkä hän on päättänyt 
itsessään  
10. aikojen täyttymisen hallintokautta koskien, aikomuksenaan koota yhteen 
Kristuksessa kaikki, mikä on sekä taivaissa että maan päällä. 
11. Hänessä (Kristuksessa) meidät on myös kutsuttu (valittu) edeltä määrättyinä hänen 
(Jumalan) tarkoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki (antaa voimaa 
kaikelle) oman kiihkeän halunsa päätöksen mukaan, 
12. että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi (että me uskovat kiittäisimme 
Jumalaa hänen loistavan suurenmoisen upeutensa tähden), me (alun perin 
uskonnoltamme juutalaiset), jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. 
13. jossa teidätkin (alun perin pakanat tai uskonnoltanne ei juutalaiset) - kuultuanne 
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, johon (Kristukseen) myös uskottuanne, - 
on sinetöity luvatulla pyhällä hengellä, 
14. joka on meidän (sekä alun perin uskonnoltamme juutalaisten, että ei juutalaisten) 
perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa 
kiitokseksi (jotta me uskovat kiitäisimme Jumalaa hänen loistavan suurenmoisen 
upeutensa tähden). 
 15. Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän 
rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, 
16. en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä 
rukouksissani, 
17. rukoillen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, 
antaisi teille hengellistä viisautta ja ilmestystietoa hänen tuntemisessaan 
18. ja valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että näkisitte, mikä on hänen 
kutsumisensa toivo ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden (loistavan suurenmoisen 
upeuden) rikkaus pyhissä 
19. ja mikä on hänen (potentiaalisen) voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia 
kohtaan sen hänen (totaalisen) voimansa väkevyyden (selvästi havaittavan) 
vaikutuksen mukaan, 
 20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet 
oikealle puolellensa taivaallisissa, 
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja (potentiaalista) voimaa ja herrautta ja 
jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös 
tulevassa. 
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22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet pääksi koko 
seurakunnalle, 
23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää 
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Efesolaiskirje II luku: 
 

Jae 1 
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 

 
Sanat Jumala on eläviksi tehnyt puuttuvat tällä kohtaa kaikista kreikan- ja 
arameankielisistä teksteistä.  
 
rikoksiinne ="ohiputoaminen". Tätä on käytetty 23x UT:ssa. Esim: 
 

Matt.6:14-15 
Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen 
Isänne myös antaa teille anteeksi; 
15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna 
anteeksi teidän rikkomuksianne. 

 
Room. 5:15-20 
Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden 
lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja 
yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien 
osaksi. 
16. Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä 
tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta 
rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 
17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, 
niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, 
tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. - 
18. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille 
kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille 
elämän vanhurskauttamiseksi; 
19. sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet 
syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. 
20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi 
tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 
21. että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi 
vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme, kautta. 
 

Myös Ef. 1:7; 2:5; Kol. 2:13 (2x). 
 
Tämä on jotakin, mikä edellyttää esim. anteeksisaamista suhteessa Jumalaan. Se on jotakin 
vakavaa, sillä se on johtanut monen kuolemaan. Näin ollen ei ole kysymys jostakin 
tahattomasta pikkuvirheestä. Tämä on siis jotakin tahallista, jotakin, joka on toteutettu 
suorastaan uppiniskaisesti vastoin parempaa tietoa. 
 
Novum: "harha-askel, rikkomus, lankeemus” 
Se merkitsee oikeastaan kaatumista jonkin viereen tai lähelle, luopumista tai poikkeamista 
totuudesta ja siitä mikä on oikein, harha-askelta. 'Kaatuminen siinä, missä olisi pitänyt pysyä 
pystyssä’ (Trench) -- 'Klassisessa kreikassa tätä sanaa käytetään kaatumisesta tahallaan tai 
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heittäytymisestä vihollista vastaan, ja tämä on sen tavallinen merkitys Uuden Testamentin 
kreikan kielessä. Se voi merkitä myös tahallista ja uhmamielistä syntiä, eikä siihen siten 
sisälly puolustelua eikä vähättelyä...'(Vincent)" 
  
synteihinne − käytetty 174x UT:ssa. Esim: 
 

Room. 5:12 ja 13 
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta 
kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä 
tehneet - 
13. sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei 
ole; 
 
5:20 ja 21 
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi 
tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 
 
21että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi 
vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme, kautta. 

 
Tämä on sana, joka on käännetty enimmäkseen sanalla ”synti” ja se edustaa sitä, mitä ”synti” 
edustaa suomen kielessä. Synti on teko, joka on rangaistava ja edellyttää sovittamista. 
 

Jae 1 (laajennettu) 
ja (täyttää) teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne" 

 
Jae 2  
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen 
hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 

 
maailman − kosmos Tämä tarkoitti alun perin järjestystä ja se on käännetty muuten sanalla 
"maailma" paitsi I Piet. 3:3 sanalla "kaunistus". Kosmetiikka tulee tästä sanasta. 

 
UT:ssa se tarkoittaa esim. ”järjestettyä maailmaa” tai ”maailman järjestystä” ja hyvin usein 
”ihmiskuntaa varsinkin sen syntiinlankeemusta seuranneessa tilassa”. 
 
hallitsija − arkhōn (UT:ssa 37x.)  
 

Matt. 9:18, 23 ja 34 
 Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen 
eteensä ja sanoi: “Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen 
päällensä, niin hän virkoaa eloon”. 
23. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän 
väkijoukon, 
34. Mutta fariseukset sanoivat: “Riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos 
riivaajia”. 
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4:30: En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja 
minussa hänellä ei ole mitään. 

 
I Kor. 2:6-8 
Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman 
viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, 
7. vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on 
edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, 
8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen 
tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet – 

 
Tämä on siis maallinen tai hengellinen hallitsija, joka on ihminen tai henki. Ja kuten näimme, 
sitä käytetään usein tämän maailman ruhtinaasta, joka on saatana. 

 
Tässä se on myös saatana, tämän maailman ruhtinas. 
 
ilmavallan − aēr (UT:ssa 7x) Tässä ja esim: 
 

Ap.t. 22:23  
Ja kun he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskoivat tomua ilmaan, 
 
I Kor. 9:26 
Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, 
 
I Tess. 4:17 
sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla 
Herran kanssa. 
 

Se tarkoittaa siis enimmäkseen sitä ilmaa, jota me hengitämme. Sitten se tarkoittaa myös 
ilmakehää kuten I Tess. 4:17.  
 
Ef. 2:2 jakeessa se edustaa ilmakehää, joka ympäröidessään maata edustaa tätä maailmaa, 
kosmosta. 
 
ilmavallan – eksoysia=”oikeus, valta, voima, valtuus” (UT:ssa 103x.) Matt. 7:29, Markus 
3:15, 11:28, 29, 33, Luuk. 4:6(valtapiirin), Ef.-kirjeessä tässä ja 1:21(valtaa), 3:10 ja 6:12. 
 
tekee työtään - energéō Sama kuin Ef. 1:20 ja 11. 
 
tottelemattomuuden lapsissa  
 
lapsi − hyios (UT:ssa 381x.) Esim: 

 
 Matt. 1:1  
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. 
 
 13:37 Niin hän vastasi ja sanoi: “Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. 
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 38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan 
lapset. 

 
Room. 8:14  
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 
 
Ef. 5:6  
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan 
viha tottelemattomuuden lapsia; 
 

Novum: "Klassisessa kreikassa hyios merkitsee 'poikaa' laajasti, ei vain ihmislasta, vaan myös 
eläimen tai jopa kasvin jälkeläistä. Sana ei myöskään rajoitu ensimmäiseen jälkipolveen..." 
 
Se tarkoittaa siis ensisijaisesti: ”poika, miespuolinen lapsi, lapsenlapsi” tai ”jälkeläinen”. Se 
edustaa naispuolisiakin lapsia, kun puhutaan jostakin perheestä kollektiivisesti. Esim. 
seurakunnasta puhuttaessa se edustaa kaikkia Jumalan lapsia, niin miehiä kuin naisiakin. Ja 
perkeleen perheestä puhuttaessa se edustaa myös miehiä ja naisia. 
 
tottelemattomuus - (UT:ssa 6 tai 7x.): 

 
Room. 11:30-32  
Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia (vastaava verbi), mutta nyt 
olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, 
31. samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia (verbi), että myös he teille 
tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. 
32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia 
armahtaisi. 
 
Ef. 5:6  
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan 
viha tottelemattomuuden lapsia; 
 
Kol. 3:6  
sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 
 

Jotkut tekstit (esim: Elzevir, Griesbach ja Wordsworth) lisäävät tähän: tottelemattomuuden 
lasten päälle. 
 
Kun puhutaan tottelemattomuuden lapsista edustaa tottelemattomuus isää, joka on perkele. 
Ne ovat siis perkeleen lapsia. 
 

Jae 2 (laajennettu)  
joissa (rikoksissa ja synneissä) te ennen vaelsitte tämän maailman ajan mukaan, ilman 
vallan hallitsijan (tämän maailman ruhtinaan), sen hengen mukaan, joka nyt vaikuttaa 
tottelemattomuuden (perkeleen) lapsissa, 

 
Jae 3 
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja 
ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 
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lihamme − sarks (UT:ssa 151x.)  
 

Room. 8:1-13 
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 
2. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja 
kuoleman laista. 
3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja 
tuomitsemalla synnin lihassa, 
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan 
Hengen. 
5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät 
Hengen mukaan, on Hengen mieli. 
6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 
7. sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan 
lain alle, eikä se voikaan. 
8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 
9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. 
Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta 
henki on elämä vanhurskauden tähden. 
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin 
hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 
12. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan 
elääksemme. 
13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä 
kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 

 
Liha edustaa tässä ihmisen koko psykofysiologista systeemiä, joka saa tietonsa 5 aistin kautta. 
Kaikki se, mitä luonnollinen ihminen tekee ja ajattelee, perustuu täysin siihen informaatioon, 
jonka hän on saanut aistiensa kautta. Kaikki se tieto on peräisin tästä maailmasta. 
 
himoissa − epithymia 
 

Luuk. 22:15  
Ja hän sanoi heille: “Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan 
teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin; 
 
 
Joh. 8:44 
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut 
murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän 
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. 
 
Gal. 5:16  
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 
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Ef. 4:22  
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka 
turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 

 
Novum: "Klassisessa kreikassa sana epithymia on peräisin alkuaan eettisesti neutraalista 
sanasta. Se kuvaa sitä tarvetta ja halua, joka on ihmisen sisimmässä ja määrää hänen hyvät ja 
pahat tekonsa. Vähitellen termi kuitenkin alkoi tarkoittaa jotakin eettisesti paheksuttavaa." 
 
Asiayhteys määrää onko tämän sanan merkitys myönteinen vai kielteinen. 
 
Room. 8. luvussa lihassa ja hengessä vaeltaminen ovat toistensa vastakohtia ja Gal. 5:16 
mukaan lihan himo jätetään täyttämättä vaeltamalla hengessä. Liha haluaa tai himoaa 
enemmän tai vähemmän erilaisia asioita. Kristityn ei siis pitäisi vaeltaa himojaan tai halujaan 
seuraamalla vaan hänen pitäisi vaeltaa hengessä. 
 
Tämä ei tarkoita sitä, ettei meidän pitäisi haluta mitään. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että 
meidän pitäisi sallia Jumalan sytyttävän meidän halumme kaikkeen hyvään ja vastaavan 
meidän tarpeisiimme ja haluihimme, kun me vaellamme hengessä. 
 

Filippil. 2:13 
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen 
hyvä tahtonsa tapahtuisi. 
 
Filippil.4:6  
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja 
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 

 
Voisimme sanoa että, missä tarve loppuu siinä himo alkaa. 
 
Lihamme himot ovat siis kaikkea sitä mitä ihmiset haluavat liiallisesti, tarpeettomasti tai 
Jumalan Sanan vastaisesti. Näitä ovat esim. tietysti kaikenlaiset seksuaaliset himot, ruoan ja 
juoman, rahan ja vallan jne. himot, mutta myös uskonnolliset himot. 

 
Kol. 2:20-23 
Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, 
ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 
21. “Älä tartu, älä maista, älä koske!” 
22. - sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta - ihmisten käskyjen ja 
oppien mukaan? 
23. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja 
nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään 
arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. 

 
mielitekoja − thelēma 

 
Tämän sanan merkityksen korostus on tunteen puolella. Se tarkoittaa ”kiihkeätä halua”. 
 
luonnostamme vihan lapsia -  
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Joh. 3:36 
Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, 
se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” 
 
Room.1:18  
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä 
vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 

 
Novum (4. osa sivu 83): "Vihan lapsia tarkoittaa niitä, jotka ovat Jumalan tuomion alaisia." 
 

Jae 3 (laajennettu) 
joiden joukossa (perkeleen lasten joukossa) mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme 
(koko aistien kautta tietonsa saavan psykofysiologisen systeemimme) himoissa, 
noudattaen lihan ja ajatusten kiihkeitä haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia 
(Jumalan tuomion alaisia) niin kuin muutkin; 
 
Jae 4 
mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on 
meitä rakastanut, 

 
laupeudesta − eleos (UT:ssa 28x.)  

 
Matt. 9:13 
‘Laupeutta minä tahdon enkä uhria’. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, 
vaan syntisiä.” 

 
Sana laupeus − eleos esiintyy usein sanojen armo ja rauha yhteydessä: 

 
I Tim. 1:2 
Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja 
Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! 
 
II Tim. 1:2 
rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja 
Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! 
 
II Joh. 1:3 
Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, on 
oleva meidän kanssamme, totuudessa ja rakkaudessa. 
 

Samasta sananvartalosta on myös verbimuoto. Sitä on käytetty UT:ssa 31x. Tämän 
käyttöpaikkojen tarkasteleminen on valaisevaa: 

 
Matt. 9:26-28 
Ja sanoma tästä levisi koko siihen maahan. 
27. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen: “Daavidin 
poika, armahda meitä”. 
28. Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä; ja Jeesus sanoi 
heille: “Uskotteko, että minä voin sen tehdä?” He sanoivat hänelle: “Uskomme, Herra”. 
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Matt. 18:30-35 
Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi 
velkansa. 
31. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin 
murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. 
32. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: ‘Sinä paha palvelija! 
Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; 
33. eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua 
armahdin?’ 
34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän 
maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. 
35. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne 
sydämestänne anteeksi.” 
 
Hepr. 4:14-16 
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan 
Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. 
15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän 
heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, 
kuitenkin ilman syntiä. 
16. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme 
laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. 

 
Jumalan laupeus on sitä, että hän jättää meidät rankaisematta sillä rangaistuksella, jonka me 
olisimme ansainneet. Jumalan armo on sitä, että hän antaa meille lahjoja, joita me emme ole 
ansainneet. 
 

Jae 5 
on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - 
armosta te olette pelastetut – 
 

rikoksiimme – Tämä on sama kuin jakeessa 1 siis ohiputoaminen. 
 

on tehnyt...eläviksi...kanssa – sydzōopoieō= tehdä eläväksi yhdessä jonkun kanssa” 
 

Kol 2:13  
Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, 
teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki 
rikokset, 

 
Tämä on toinen paikka, missä tätä sanaa on käytetty. 
 
Meitä siis ei ole vain tehty eläviksi, vaan tehty eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. 
 
armosta – kharis - Tämä on nyt se laupeuden aisapari. 
 
Jumalan armo on sitä, että hän antaa meille lahjoja, joita me emme ole ansainneet. 
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pelastetut − sōdzō − Tätä on käytetty UT:ssa 111 kertaa. Esim: 
 
Matt. 1:21 
Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 
vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” 
 
Matt. 8:23-26 
23. Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 
24. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän 
nukkui. 
25. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: “Herra, auta, me hukumme”. 
26. Hän sanoi heille: “Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?” Silloin hän nousi ja 
nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 

 
Matt. 9:20-22 
Ja katso, nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta, tuli takaapäin ja 
kosketti hänen vaippansa tupsua. 
21. Sillä hän sanoi itsekseen: “Jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä 
tulen terveeksi”. 
22. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: “Tyttäreni, ole turvallisella mielellä; 
sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi”. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. 
 
Apt. 2:21 
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’ 

  
Room. 10:9 ja 10 
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala 
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 

 
Novum: ”tehdä eheäksi, pelastaa; parantaa; pass. pelastua, parantua”. 
 
Efesolaiskirjeessä tämä on myös jakeessa 8. 
 
Sanat, armosta te olette pelastetut, on erotettu muusta tekstistä ajatusviivoilla, koska se on 
sulkulausekkeenomainen lisäys. Sulkulausekkeenomaisuus ei suinkaan vähennä sen 
merkitystä, vaan se korostaa sitä. Sitten sitä korostetaan vielä enemmän, kun se sanotaan 
uudestaan jakeessa 8. Ja aina kun Jumala sanoo jotakin kahteen kertaan tarkoittaa se, että 
Jumala on sen varmasti päättänyt. 

 
Jae 6 
ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät 
taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
 

yhdessä hänen kanssaan herättänyt – synegeirō Tätä on käytetty UT:ssa yhteensä 3 
kertaa: 

 
Kol. 2:10-12 
ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 
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11. ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, 
vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 
12. ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan 
olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 
 
Kol. 3:1 
Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa 
Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 
 

yhdessä hänen kanssaan asettanut − synkathidzō = ”asettaa istumaan yhdessä” Tätä on 
käytetty UT:ssa yhteensä 2 kertaa. Siis tässä ja: 
 

Luuk. 22:55 
Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari 
istui heidän joukkoonsa. 
 

taivaallisissa − epoyranios − Tämä sana esiintyy UT:ssa 20 kertaa, joista 2 kertaa 
evankeliumeissa, 12 kertaa Paavalin kirjeissä ja 6 kertaa Heprealaiskirjeessä. Ef. 1:20. 

 
Mitä se tarkoittaa, että meidät on asetettu istumaan taivaallisiin? 
 
Meidät on siis asetettu istumaan taivaallisiin yhdessä Kristuksen kanssa. Me istumme nyt 
yhdessä hänen kanssaan hänen valtaistuimellaan taivaallisissa, eli kaikissa niissä asioissa, 
jotka nyt kuuluvat Jumalan valtakuntaan maan päällä. Tämä on meille mahdollista nyt 
hengellisesti Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
Room. 5:17 
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin 
paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat 
elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. – 

 
Jae 6 (tarkennettu) 
ja yhdessä-herättänyt ja yhdessä-asettanut meidät istumaan taivaallisiin Kristuksessa 
Jeesuksessa, 
 
Jae 7 
osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, 
hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
osoittaakseen = jotta osoittaisi 
 
maailmanaikoina − aiōn 
 
armonsa − kharis Sama kuin jakeessa 5. 
ylenpalttista – hyperballō, ballō=heittää, hyper=yli − Tätä on käytetty UT:ssa yhteensä 5 
kertaa: 
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II Kor. 3:10 
Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän 
ylenpalttisen kirkkauden tähden. 

 
II Kor. 9:14 
Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan 
armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. 

 
Ef. 1:19 
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen 
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 

 
Ef. 3:19 
ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että 
tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. 

 
Novum: “heittää yli, voittaa; part. ylenmääräinen, ylenpalttinen, ylen runsas”. 

 
runsautta − ploytos (N-3616, S-4149) Tätä on käytetty UT:ssa 22 kertaa esim: 

 
Matt. 13:22 
Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän 
maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää 
hedelmättömäksi. 
 
Room. 2:4 
Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? 

 
Efesolaiskirjeessä myös seuraavissa paikoissa: 1:7, 1:18, 3:8 ja 3:16. 
 
Novum: “Sanaa ploytos käytetään Ut:ssa sekä maallisesta vauraudesta että rikkaudesta 
hengellisessä mielessä.” 

 
hyvyydessään – khrēstotēs − 10x UT:ssa.  
 

 
Room. 2:4 
Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä 
runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? 
 
Room. 11:22 
Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, 
mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin 
sinutkin hakataan pois. 
 
Gal. 5:22 
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
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Novum: “hyvyys, lempeys, ystävällisyys”. “Tämä sana tulee verbistä khraomai, joka 
merkitsee käyttämistä. Khrēstotēs tarkoitti niin ollen hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta.” 

 
Jumala on asettanut meidät istumaan yhdessä Kristuksen kanssa taivaallisiin, jotta hän voisi 
osoittaa tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä 
kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Siis kaikki se, mitä meillä on etuoikeus tehdä nyt 
istuessamme Kristuksen kanssa taivaallisissa tähtää siihen, että Jumala voisi osoittaa tulevina 
maailmanaikoina vielä enemmän armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä 
kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.  
 
Jumala on meitä kohtaan nyt jo niin hyvä, että sitä on vaikea uskoa todeksi koko ajan. 
Tulevina aikoina hän aikoo osoittaa hyvyyttään meitä kohtaan vielä suuremmassa määrin; 
siten että sitä on vaikea kuvitellakaan. Kuitenkin nämä asiat kerrotaan tässä joten ne ovat 
totta. 

 
Jae 8  
Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja – 
 

Jakeet 8 ja 9 ovat sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. 
 

armosta − kharis − Sama kuin jakeessa 5. 
 
pelastetut – sōdzō − Sama kuin jakeessa 5.  
 
Sanat armosta te olette pelastetut ovat molemmissa jakeissa myös kreikankielisessä 
tekstissä täsmälleen samassa muodossa. 
 
uskon kautta – dia tēs pisteōs Tässä käytetty määräävän artikkelin kanssa. 

 
Matt. 23:23 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset 
mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: 
oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen 
jättää. 
 
Luuk 18:8  
Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika 
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” 
 
Apt.t. 3:16 
Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka 
te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen 
jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. 

 
Apt.t. 6:7 
Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja 
lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. 
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Apt.t. 16:5 
Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. 

. 
Room.10:8 
Mutta mitä se sanoo? “Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se 
on se uskon sana, jota me saarnaamme. 
 
II Tess.3:2 
ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. 

 
Määräävän artikkelin kanssa tätä on käytetty Efesolaiskirjeessä myös seuraavissa jakeissa: 
3:17, 4:13 ja 6:16. 
Koko UT:ssa sanaa on käytetty määräävän artikkelin kanssa noin 60 kertaa.  
 
Usein kun tätä käytetään, on kysymys kristillisestä uskosta tai siitä mitä ihmisillä on yleensä 
tapana kutsua "kristinuskoksi". Aina on kuitenkin huomioitava asiayhteys. Kun sanaa pistis 
on käytetty määräävän artikkelin kanssa, merkitsee se tavallaan enempää kuin “pelkkää” 
uskomista. Määräävä artikkeli korostaa sen merkitystä. Voisi sanoa, että se on esim. 
“tosiuskomista” tms. 
 
ette itsenne kautta − Nämä sanat on käännetty Novumissa seuraavasti: 

 
...”ja se ei teistä”.... 
 

Jumalan lahja - lahja - dōron Jumalan lahja tarkoittaa, että se on lahja, jonka Jumala antaa. 
Sanat, se on Jumalan lahja, on jälleen erotettu muusta tekstistä, koska se on 
sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Tämä taas korostaa sen merkitystä. Se on lahja, jonka 
Jumala antoi. Sitä ei voi ansaita. 
 

Jae 9 
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
 

tekojen − ergon − Käytetty UT:ssa 176 kertaa. Se tarkoittaa Jumalan tai ihmisen tekoa ja sitä 
on käytetty niin hyvästä kuin pahastakin teosta. 
 
kerskaisi – kaukhaomai − Tätä on käytetty UT:ssa 38 kertaa, joista 36x Paavalin kirjeissaä ja 
2 x Jaakobin kirjeessä. Esim: 
 

I Kor.1:26-31 
26. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei 
monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, 
27. vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat 
häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, 
mikä väkevää on, häpeään, 
28. ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, 
joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, 
29. ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. 
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30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille 
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 
31. että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: “Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon 
Herra”. 

 
Siinä on nyt tehty todella selväksi, että pelastus on Jumalan armosta, että se on Jumalan lahja, 
jota ei voi teoilla ansaita ja ettei siinä niin ollen ole mitään kerskaamista. 
 

Jae 10 
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, 
jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

 
tekonsa – poiēma − Tätä on käytetty UT:ssa 2x, tässä ja: 

 
Room.1:20 
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja 
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta 
asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 

 
Se tulee verbistä poieō, jota on käytetty UT:ssa yhteensä 576 monenlaisesta tekemisestä, 
valmistamisesta ja täyttämisestä. Voitaisiin ehkä paremmin ymmärtää merkityksessä teos. 

 
luodut – ktidzō=luoda − Tämä on sitä, mihin Jumala pystyy, mutta mihin meidän hengellinen 
vastustajamme ei pysty. UT:ssa 14x esim: 
 

Mark.13:19 
Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan 
alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. 
 
Room.1:25 
nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet 
luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 
 

Efesolaiskirjeessä myös: 
 
 

 
2:15 
kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen 
itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 

 
3:9 
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista 
ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 
 
4:24  
ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden 
vanhurskauteen ja pyhyyteen. 
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hyviä - agathos − Käytetty UT:ssa 102 kertaa esim: 
 
Matt.5:45 
että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin 
pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 
 
Matt.7:11 
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa 
ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä 
häneltä anovat! 
 
Matt.7:17 ja 18 
Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja 
hedelmiä. 
18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 

 
Matt.12:34 ja 35 
Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? 
Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. 
35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan 
runsaudesta esille pahaa. 
 
töitä - ergon − Sama kuin jakeessa 9. 
 
varten – epi 
 

on edeltäpäin valmistanut − Käytetty UT:ssa 2 kertaa; tässä ja Room.9:23: 
 

Room. 9:22 ja 23  
Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on 
suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, 
23. ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, 
jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? 

 
että = jotta 
 
me vaeltaisimme − Se on käännetty tavallisesti sanoilla ”käydä, kävellä, kulkea” ja ”vaeltaa”.  

 
Matt.4:18 
Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan 
Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat 
kalastajia. 

 
Room. 6:4 
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että 
niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman. 
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Tämä tarkoittaa siis ns. kristillistä vaellusta, vaeltamista kristittynä, eli meidän tapaamme 
toimia eläessämme tässä elämässä kristittyinä. 
 

Jae 10 (tarkennettu) 
Sillä me olemme hänen teoksensa, luotuina Kristuksessa Jeesuksessa hyviä tekoja 
varten, jotka Jumala edeltä valmisti, jotta me niissä vaeltaisimme. 
 
Jae 11  
Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet 
ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen 
mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi – 
 

Tässä sanotaan vain, että niiden ei-juutalaisten, joita juutalaiset (eli ympärileikatut) kutsuivat 
ympärileikkaamattomiksi, pitäisi muistaa seuraavat asiat. 
 

Jae 12  
että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja 
vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; 

 
kansalaisoikeutta – politeia − Tätä on käytetty 2 kertaa UT:ssa; tässä ja Apt. 22:29: 

 
Apt.22:27-29  
Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: “Sano minulle: oletko sinä Rooman 
kansalainen?” Hän vastasi: “Olen”. 
28. Niin päällikkö sanoi: “Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän 
kansalaisoikeuden”. Paavali sanoi: “Mutta minulla se on syntymästäni asti”. 
29. Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö 
peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut hänet. 

 
liitoille - diathēkē − Tätä on käytetty UT:ssa 33 kertaa esim: 

 
Matt.26:27-29 
Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: “Juokaa tästä kaikki; 
28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi. 
29. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä 
päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.” 

 
Apt.t. 3:25 
Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa 
sanoen Aabrahamille: ‘Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan 
sukukunnat’. 

 
Apt.t. 7:8 
Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän 
ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne 
kaksitoista kantaisää. 

 
Tässä on nyt jo kaksi eri liittoa, jotka olivat pakanoille vieraita. 
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Novum: ”Diathēkē tarkoitti alun alkaen testamenttia tai viimeistä tahtoa. Juridisessa 
kielenkäytössä sanaa voidaan pitää tätä tarkoittavana ammattisanana.... Septuaginnassa se on 
vastineena heprean sanalle berit, joka merkitsee ‘liitto, sopimus’. On aivan selvää, että kreikan 
termi ei täysin kattanut sanan berit merkityssisältöä. Mutta niin kuin Septuaginnassa usein 
tapahtuu, heprean sanan merkityssisältö siirtyy kreikankieliseen termiin. Ut:n kreikassa tämä 
onkin huomattavasti merkittävämpi sana kuin profaanissa kreikassa. Vanhatestamentillinen 
liittoajatus sisältyy siihen...” 

 
lupauksen – epangelia − Tätä on käytetty UT:ssa 53 kertaa esim: 
 

Luuk. 24:49 
Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää 
tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” 
 
II Kor. 1:20 
Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä “on”; sentähden 
tulee hänen kauttaan myös niiden “amen”, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. 
 

Tätä on käytetty Efesolaiskirjeessä seuraavasti: 1:13, 2:12, 3:6 ja 6:2. 
 
toivoa - elpis − Tätä on käytetty UT:ssa 54 kertaa esim: 

 
Apt.t. 2:26 
Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on 
lepäävä toivossa; 
 
Apt.t. 23:6 
Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, 
huusi hän neuvoston edessä: “Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten 
jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana”. 
 
Room.8:18-25 
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen 
kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 
19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 
20. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan 
alistajan – kuitenkin toivon varaan, 
21. koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan 
lasten kirkkauden vapauteen. 
22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa 
hamaan tähän asti; 
23. eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin 
huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme 
lunastusta. 
 24. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole 
mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? 
 25. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. 
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Efesolaiskirjeessä tämä esiintyy kahdessa muussa paikassa: 
 
Ef.1:18 
ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on 
teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 
 
Ef.4:4 
yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, 
jonka te kutsumuksessanne saitte; 

 
Jae 13 
mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, 
päässeet lähelle Kristuksen veressä. 

 
te = syntyperältään pakanat 
veressä – Tässä on jälleen kielikuva metalepsis, joka on kaksinkertainen metonymy. Veri 
edustaa ristiä, johon naulattaessa veri vuoti ja risti edustaa kuolemaa.  
 

Jae 13 (laajennettu) 
mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te (syntyperältänne pakanat), 
jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä (kuolemassa). 

 
Jae 14 
Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan 
väliseinän, nimittäin vihollisuuden, 

 
hän = Kristus 
 
molemmat = syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat 
 
erottavan – fragmos = ”aitaus, aita” Aidan tehtävänä on erottaa esim. lampaat vuohista. 
Käännös tässä on hyvä.  
 
purki – lyō = ”päästää, hajottaa, lopettaa, purkaa, kumota” (Novum) 
 
vihollisuuden – Pakanat ja juutalaiset olivat kaiken aikaa toistensa kimpussa. 
 
 

Jae 14 (laajennettu) 
Sillä hän (Kristus) on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat (syntyperältään 
sekä juutalaiset että pakanat) yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin 
vihollisuuden, 

 
Jae 15 
kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen 
itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 

 
lihassaan – Kristuksen maanpäällinen elämä loppui hänen kuolemaansa syyttömänä. Tämä 
teki käskyjen lain tehottomaksi. 
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teki tehottomaksi = ”tehdä tehottomaksi, voimattomaksi, työttömäksi, toimettomaksi” 
(Novum) 
 
käskyjen lain = Mooseksen laki 
 
luodakseen uudeksi ihmiseksi – Kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista, loi hän 
Kristuksen eläväksi tekeväksi hengeksi ja hän järjesti Kristuksen kautta kaikki hengelliset 
resurssinsa uudeksi taivaassa ja maan päällä. Kristus on nyt siis eläväksi tekevä henki. Kun 
ihmiset uudestisyntyvät muuttuvat sekä pakanat että juutalaiset jäseniksi Kristuksen 
ruumiissa, joka on se uusi ihminen. Joka kerran kun ihminen syntyy uudesti pyhästä hengestä 
syntyy uusi luomus. Jumala antoi Kristukselle vallan toimittaa tämän uuden luomisen. (Kol. 
1:16 ja I Kor. 15:45) 

 
Jae 15 (laajennettu) 
kun hän (Kristus) omassa lihassaan (kuolemalla) teki tehottomaksi (toimettomaksi) 
käskyjen lain säädöksinensä (Kristus lopetti Mooseksen lain ja sen säädöksien 
kirouksen), luodakseen itsessänsä nuo kaksi (syntyperältään sekä juutalaiset että 
pakanat) yhdeksi uudeksi ihmiseksi (Kristuksen ruumiiksi), tehden rauhan, 

 
Jae 16 
ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, 
kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. 

 
sovittaakseen = asettaa yhteen toistensa kanssa ne, mitkä ovat erossa toisistaan 
 
molemmat = syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat 
 
ristin – kielikuva metonymy − Se edustaa hänen kuolemaansa. 
 
kuolettaen = ”tappaa, lyödä kuoliaaksi, surmata” (Novum) 
 

Jae 16 (laajennettu) 
ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen (asettaakseen yhteen) molemmat (syntyperältään 
sekä juutalaiset että pakanat) Jumalan kanssa ristin (oman kuolemansa) kautta, 
kuolettaen (tappaen) itsensä kautta vihollisuuden (joka oli Jumalan ja juutalaisten, 
Jumalan ja pakanoiden sekä juutalaisten ja pakanoiden välillä). 

 
Jae 17 
Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä 
olivat; 

 
teille, jotka kaukana olitte = syntyperältään pakanat 
 
niille, jotka lähellä olivat = syntyperältään juutalaiset 
 

Jae 17 (laajennettu) 
Ja hän (Kristus) tuli ja julisti rauhaa teille (pakanoille), jotka kaukana olitte, ja rauhaa 
niille (juutalaisille), jotka lähellä olivat; 
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Jae 18 
sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. 

molemmilla = juutalaisilla ja pakanoilla 
 
pääsy – prosagōgē = ”jonkun eteen, luo tai lähelle vieminen” (Novum) 
 
yhdessä Hengessä – Meillä kaikilla on absoluuttisesti identtinen Kristuksen henki. Siksi se 
on yksi henki. Koska tämä henki ei ole Jumala, vaan hänen antamansa lahja, pitäisi se 
kirjoittaa pienellä h:lla. 
 

Jae 18 (laajennettu) 
sillä hänen kauttansa (Kristuksen kautta) on meillä molemmilla (juutalaisilla ja 
pakanoilla) pääsy yhdessä hengessä Isän tykö 
 
Jae 19 
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja 
Jumalan perhettä, 

 
pyhien = uudestisyntyneet Jumalan lapset, jotka kuuluvat armon seurakuntaan 
 
kansalaisia − sympolitai = ”kanssakansalaisia” 
 
perhettä = ”perheen jäseniä” (Novum) 
 

Jae 19 (laajennettu) 
Niin (te pakanat) ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette 
kansalaisia (kaikkien muiden armon seurakuntaan kuuluvien) pyhien kanssa ja Jumalan 
perheen jäseniä. 

 
Jae 20 
apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 

 
perusta – themelios 
 
rakennettuja – epoikodomeō = ”rakentaa jonkun päälle” − Tässä se on aoristissa. (Novum) 
 
kulmakivenä – akrogōniaios (akros+gōnia, akro=”äärimmäinen, ylin” ja gōnia=”kulma”) 
Tätä on käytetty UT:ssa 2x: tässä ja I Piet. 2:6 
 

I Piet. 2:6 
Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin 
kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". 

 
Tämä on lainaus Jesajan 28:16 jakeesta. 
 

Jes. 28:16 
sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun 
kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene. 
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kulmakiven – pin-nāh’, f. (6438) 
Tämä on: 1. ”nurkka”, ”kulma” ja ”kulmakivi”, 2. ”kulmatorni” so. ”linnan muurin kulmaan 
rakennettu torni” ja 3. metaforana sen merkitys on: ”ihmisten prinssi”, ”päällikkö, joka on 
heidän puolustajansa tai turvaajansa”. (Gesenius) 
 
Tämä esiintyy myös psalmissa 118: 
 

Ps. 118:22 ja 23 
Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. 
23. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. 
 
Matt. 21:42 
Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka 
rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen 
meidän silmissämme'? 

 
kulmakiveksi – tässä on sanan pin-nāh’ lisäksi myös sana rōhsh, m. (7218), joka tarkoittaa: 
1. ”pää”, ”johtaja” 2. ”se, mikä on korkein, ylitse muiden”. (Gesenius) 
 
Sanan akrogōniaios merkitys on kahtalainen. Se tarkoittaa sitä perustuksen kulmakiveä, 
josta koko rakennus aletaan rakentaa. Sitten se tarkoittaa sitä rakennuksen kattoholvin ylintä 
kiveä, joka yhdistää holvin ja pitää koko rakennusta koossa, ns. ”huippukiveä”. 
 

Hebr. 3:7 
jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on 
Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti. 
 
Hebr. 12.2 
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan 
ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle 
puolelle. 

 
Jae 20 (tarkennettu) 
Teidät on rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle itse Kristuksen Jeesuksen 
ollessa huippukivenä, 

 
Jae 21 
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 

 
kasvaa - ayksanō 
 
liittyy yhteen ja = yhteen liittyen 
 

Jae 21 (tarkennettu) 
jossa koko rakennus yhteen liittyen kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, 

 
Jae 22 
ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. 
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ja hänessä – en hō − Tässä se on relatiivipronomini, siis ”jossa”. 
 

Jae 22 (tarkennettu) 
jossa (Herrassa) tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 
hengessä. 

 
 
Tässä on nyt koko toinen luku tarkennuksineen ja laajennuksineen: 

 
1. ja (täyttää) teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne 
2. joissa (rikoksissa ja synneissä) te ennen vaelsitte tämän maailman ajan mukaan, 

ilman vallan hallitsijan (tämän maailman ruhtinaan), sen hengen mukaan, joka nyt 
vaikuttaa tottelemattomuuden (perkeleen) lapsissa, 

3. joiden joukossa (perkeleen lasten joukossa) mekin kaikki ennen vaelsimme 
lihamme (koko aistien kautta tietonsa saavan psykofysiologisen systeemimme) 
himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten kiihkeitä haluja, ja olimme luonnostamme 
vihan lapsia (Jumalan tuomion alaisia) niin kuin muutkin; 

4. mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on 
meitä rakastanut, 

5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - 
armosta te olette pelastetut – 

6. ja yhdessä-herättänyt ja yhdessä-asettanut meidät istumaan taivaallisiin 
Kristuksessa Jeesuksessa, 

7. osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, 
hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 

8. (Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan 
lahja – 

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.) 
10. Sillä me olemme hänen teoksensa, luotuina Kristuksessa Jeesuksessa hyviä tekoja 

varten, jotka Jumala edeltä valmisti, jotta me niissä vaeltaisimme. 
11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette 

saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn 
ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi – 

12. että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja 
vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; 

13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te (syntyperältänne pakanat), 
jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä (kuolemassa). 

14. Sillä hän (Kristus) on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat (syntyperältään 
sekä juutalaiset että pakanat) yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin 
vihollisuuden, 

15. kun hän (Kristus) omassa lihassaan (kuolemalla) teki tehottomaksi (toimettomaksi) 
käskyjen lain säädöksinensä (Kristus lopetti Mooseksen lain ja sen säädöksien 
kirouksen), luodakseen itsessänsä nuo kaksi (syntyperältään sekä juutalaiset että 
pakanat) yhdeksi uudeksi ihmiseksi (Kristuksen ruumiiksi), tehden rauhan, 

 
16. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen (asettaakseen yhteen) molemmat 

(syntyperältään sekä juutalaiset että pakanat) Jumalan kanssa ristin (oman 
kuolemansa) kautta, kuolettaen (tappaen) itsensä kautta vihollisuuden (joka oli 
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Jumalan ja juutalaisten, Jumalan ja pakanoiden sekä juutalaisten ja pakanoiden 
välillä). 

17. Ja hän (Kristus) tuli ja julisti rauhaa teille (pakanoille), jotka kaukana olitte, ja 
rauhaa niille (juutalaisille), jotka lähellä olivat; 

18. sillä hänen kauttansa (Kristuksen kautta) on meillä molemmilla (juutalaisilla ja 
pakanoilla) pääsy yhdessä hengessä Isän tykö. 

19. Niin (te pakanat) ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette 
kansalaisia (kaikkien muiden armon seurakuntaan kuuluvien) pyhien kanssa ja 
Jumalan perheen jäseniä. 

20. Teidät on rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle itse Kristuksen 
Jeesuksen ollessa huippukivenä, 

21. jossa koko rakennus yhteen liittyen kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, 
22. jossa (Herrassa) tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi 

hengessä. 
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Efesolaiskirje III luku: 

 
Koko 3. luku on sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Asiayhteys jatkuu 4. luvussa. 

 
Jae 1 
Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, 
notkistan polveni – 

 
Sen takia – samat sanat kuin jakeessa 14: ”sen tähden”. Aina kun me luemme Raamatussa 
sanat ”sen tähden” meidän on syytä kysyä: ”Minkä tähden?”  
 
Vastaus kysymykseen tässä on sen armon tähden, joka juuri kuvailtiin 2. luvussa 

 
pakanain, tähden - Paavali vangittiin Jerusalemissa, koska hän halusi saarnata evankeliumia 
pakanoille. Juutalaisten mielestä se oli väärin, koska Paavali ei vaatinut pakanoita 
noudattamaan Mooseksen lakia.  
 
Kristuksen Jeesuksen vanki, - Paavali oli luovuttanut itsensä kokonaan Herralle Jeesukselle 
Kristukselle. Sen tähden vankina ollessaankin Paavali oli Kristuksen oma. 
 
notkistan polveni – Tämä on kielikuva ja se tarkoittaa, että hän rukoilee. Korostus on 
nöyrtymisellä Jumalan eteen ja rukouksen intensiivisyydellä. 
 

Jae 1 (laajennettu) 
Sentähden (luvussa 2. esitetyn armon tähden) minä, Paavali, teidän, pakanain, 
tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni – 

 
Jakeet 2-13 on toinen sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Jakeen 1 asiayhteys jatkuu 
jakeessa 14. 
 

Jae 2 
olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle 
teitä varten annettu, 
 

taloudenhoidosta – oikonomia = oikos+nemo, oikos= ”talo, koti” ja nemo= ”johtaa, jakaa”. 
Nyt armon aikana, armon hallintokauden kuluessa Jumala hallitsee näin. Tämän sanan voisi 
kääntää sanalla ”hallinto”. 

 
Jae 2 (tarkennettu) 
olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon hallinnosta, mikä on minulle teitä 
varten annettu, 

 
Jae 3 
että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin 
olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; 

 
Ks. Room. 9:25 ja 26, 16:25 ja 26, I Kor. 2:1-16 ja 4:1. 
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Jae 4  
josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen 
salaisuuteen, 
 

huomata – noeō = ”käsittää, ymmärtää, huomata, ajatella” (Novum)  
Thayer’s Lexicon: 1.”to perceive with the mind, to understand”, 2. “to think upon, heed, 
ponder, consider”. Tämä olisi parasta kääntää sanalla “ymmärtää”. 
 
kuinka perehtynyt… olen – synesis =”ymmärrys, ymmärtäminen” (Novum). Tämä 
tarkoittaa yhteen juoksemista tai virtaamista, kun kaksi jokea yhtyvät. 
 
Tästä saa helposti sellaisen kuvan, että Paavali oli vuosikausia tehnyt paljon tutkimustyötä 
perehtyäkseen Kristuksen salaisuuteen. Ei tässä sitä sanota. Edellisessä jakeessa juuri 
kerrottiin, että hän oli saanut tietonsa ilmestyksen kautta. Paavali haluaa lukijoidensa 
ymmärtävän, että hänen ymmärryksensä Kristuksen salaisuudesta ei tullut ihmisen tiedon, 
viisauden tai työn kautta, vaan se on tullut Jumalalta ilmestyksen kautta. 
 

Jae 4 (tarkennettu) 
josta te sitä lukiessanne voitte ymmärtää, kuinka minut on perehdytetty 
Kristuksen salaisuuteen, 

 
Jae 5 
jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, 
niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja 
profeetoille: 
 

Ennen Paavalin aikoja profeetat olivat saaneet jonkin verran tietoa pakanoita kohtaavasta 
siunauksesta, mutta heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä sen laajuudesta. 
 
nyt – Juuri silloin kun Paavali sai nämä ilmestykset ja kirjoitti ne muistiin.  
 
hänen - Kristuksen 
 
pyhille apostoleilleen ja profeetoille - Nämä ovat Paavali ja hänen aikalaisensa kuten 
Pietari jne. 

 
Jae 5 (laajennettu) 
jota menneiden sukupolvien aikana (Adamista Paavaliin asti) ei ole ihmisten 
lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen 
(Kristuksen) pyhille apostoleilleen ja profeetoille (Paavalille ja hänen 
aikalaisillensa): 

 
Jae 6 
että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia 
lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, 
 

näet – ei ole tekstissä 
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kanssaperillisiä… yhtä ruumista… osallisia – Nämä kaikki ovat syn-alkuisia sanoja. Etuliite 
syn tarkoittaa ”yhdessä-, kanssa-”. Se on myös kielikuva ja korostaa sitä, että pakanat ovat 
saaneet kaikki samat siunaukset kuin juutalaiset. 
 

Jae 6 (tarkennettu) 
että pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja kanssaruumista ja kanssaosallisia 
lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, 

 
Jae 7 
jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on 
annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 
 

jonka – Tämä on relatiivipronomini, jonka korrelaatti on edellisen jakeen sana 
”evankeliumin”. 
 
voimansa – dynamis= potentiaalinen voima 
 
vaikutuksesta – energeia= voiman toiminta eli vaikutus 
 

Jae 7 (laajennettu) 
jonka (evankeliumin) palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, 
joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 

 
Jae 8 
Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille 
evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta 

 
halvimmalle - Tässä on komparaatio ja sana tarkoittaa ”pienimmistä pienin”. Perustana 
oleva superlatiivi on elakhistos= ”pienin, vähäisin” ja tässä oleva komparaatio on 
elakhistoteros. 
 
tutkimattomasta = jäljittämätön - Sitä ei voi jäljittää. 
 
rikkaudesta – ploytos Sama kuin 1:7. 
 

I Kor. 15:8 ja 9 
Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin 
keskensyntynyt. 
9. Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua 
apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. 
 
Jae 8 (tarkennettu) 
Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmistä vähäisimmälle, on annettu tämä armo: 
julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen jäljittämättömästä rikkaudesta 

 
Jae 9 
ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka 
ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 
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saattaa… ilmeiseksi – fōtidzō= ”loistaa, valaista, valistaa, tuoda valoon” (Novum) 
 
taloudenhoito – oikonomia Sama kuin jakeessa 2. 
 
ikuisista ajoista – aiōn= ”aika, aikakausi, ajanjakso, pitkä aika, maailman aika, iäisyys; mon. 
maailma” (Novum) 
 
on ollut kätkettynä – apokryptō 
 

Jae 9 (tarkennettu) 
ja tuoda valoon kaikkien nähtäväksi, mikä on sen salaisuuden hallinto, joka 
ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 
 
Jae10 
että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten 
hallitusten ja valtojen tietoon 

 
moninainen = monenlainen 
 
Tämä salaisuutta koskeva Jumalan monenlainen viisaus tuli siis seurakunnan kautta Jumalan 
enkelien tietoon. He eivät kuulleet siitä ensin, vaan se ilmestettiin ensin Paavalille ja hänen 
aikalaisilleen ja sitten kun nämä opettivat uutta evankeliumia, saivat sen kuulla enkelitkin. 
 

Jae 11 
sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 

 
iankaikkisen – aiōn Sama kuin jakeessa 9. 
 
aivoituksen – prothesis= ”ajatus, aikomus, tarkoitus, suunnitelma” (Novum) 
 
oli säätänyt = oli tehnyt 
 

Jae 11 (laajennettu) 
sen (kaikkia tulevia) aikakausia koskevan suunnitelman mukaisesti, jonka hän 
(Jumala) oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 

 
Jae 12 
jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan 
tykö. 
 

uskon kautta häneen = hänen uskonsa kautta - Tätä ei kuitenkaan ole syytä korjata. 
 
uskallus – parrēsia = puheen rohkeus ja tässä varsinkin rohkeus puhua Jumalalle 
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Jae 12 (laajennettu) 
jossa (Herrassamme) meillä, uskon kautta häneen (Kristukseen), on puheen 
rohkeus (Jumalaa kohtaan) ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. 

 
Jae 13 
Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän 
tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. 
 

ahdistusten – thlipsis = kova paine mieltä kohtaan - Tämä tulee sananjuuresta thlaō, joka 
tarkoittaa murskaamista ja pusertamista. Tämä on hyvin voimakas ilmaisu. 
 
kärsin - Tämä ei ole tekstissä, mutta siinä tarvitaan jokin verbi liittämään se Paavaliin. Tässä 
voisi käyttää vaikka verbiä ”kohdata”. Paavali oli vankeudessa eikä ollut vapaa huolehtimaan 
seurakunnistaan. Hän oli joutunut vangiksi Jerusalemissa saarnattuaan evankeliumia 
pakanoille vaatimatta heitä noudattamaan Mooseksen lakia. Siksi tässä sanotaan ”teidän 
tähtenne”. 
 
Verbi ”kärsiä” ei sovi tähän, koska kaikkien Paavalin kirjeiden opetusten mukaisesti on 
meidän ymmärrettävä, että kohdatessaan ahdistuksia, tai kovia paineita mieltään kohtaan, 
hän ei ryhtynyt kärsimään niistä vaan luovutti rukouksessa Jumalalle kaikki huolensa. Sitten 
hänen mielensä oli jälleen vapaa hänen tietäessään, että Jumala varmasti hoitaisi kaikki nuo 
asiat, jotka hän oli luovuttanut Jumalalle hoidettavaksi. 
 
teidän kunnianne – Miksi nämä ahdistukset olivat efesolaisten kunnia?  
 
Se oli väärin ja epäoikeudenmukaista, että Paavali oli joutunut vankilaan ja sai osakseen näitä 
vapauden riistosta koituneita ahdistuksia. Se että Paavali syyttömänä kärsi näitä vääryyksiä 
korostaa sitä, että hänen julistamansa evankeliumi oli todella Jumalan tahdon mukaista. 
Niinpä se koitui efesolaisten kunniaksi heidän jatkaessaan elämäänsä uskoen Jumalaan 
Paavalin opettamalla tavalla tämän antaessa kaikki ahdistuksensa Jumalalle hoidettavaksi. 

 
Jae 13 (tarkennettu) 
Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden minun mieleeni kohdistuvien kovien 
paineiden vuoksi, jotka kohtaavat minut teidän tähtenne, sillä ne ovat teidän 
kunnianne. 

 
Jae 14 
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, 

 
Sentähden – Tämä on sama kuin jakeessa 1. ja ymmärrys on sama. Sulkulauseke heittää 
tämän takaisin jakeeseen 1. 
 
notkistan polveni Isän edessä = rukoilen Jumalaa – Tämä on kielikuva, joka korostaa 
nöyrtymistä Jumalan edessä sekä hänen rukouksensa intensiivisyyttä. Sama kuin jakeessa 2. 
 
 

Jae 14 (laajennettu) 
Sentähden (luvussa 2. esitetyn armon tähden) minä notkistan polveni Isän edessä, 
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Jae 15 
josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, 

 
kaikki millä isä on = koko isän suku = koko isän perhe 
Taivaassa perheeseen kuuluu Kristus ja enkelit ja maan päällä kaikki uudesti syntyneet 
uskovat. 

 
Jae 15 (laajennettu) 
josta koko isän perhe, taivaissa (Kristus ja enkelit) ja maan päällä (uudesti 
syntyneet uskovat), saa nimensä, 
 
Jae 16 
että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne 
puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta 

 
kirkkautensa – doksa 
 
runsauden – ploytos Sama kuin 1:7 jakeessa. 
 
sisällisen ihmisenne = Kristus meissä 
 
hänen Henkensä = Jumalan meille antama lahja, joka on pyhä henki 
 

Jae 16 (laajennettu) 
että hän kirkkautensa runsauden (Kuinka suuri se on?) mukaisesti antaisi teidän, 
sisällisen ihmisenne (Kristus meissä) puolesta, voimassa vahvistua hänen 
henkensä kautta (joka on lahja) 

 
Jae 17 
ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 

sydämissänne = henkilökohtaisen elämän tyyssija 
 

Jae 18 
niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 

 
perustuneina – Tässä on nyt substantiivia themelios vastaava verbi. 
 
kaikkien pyhien kanssa - Tarkoitus on, että seurakunta kasvaa, toimii ja käsittää kaikki 
nämä asiat yhdessä. 
 
käsittää – katalambanō = ”tarttua, ottaa kiinni, saavuttaa… käsittää” (Novum) Tämä on 
voimakas ilmaisu ja se korostaa käsittämisen todellisuutta tai kouriintuntuvuutta. Me 
käsitämme nämä asiat kuin kiinni tarttuen. 
 
leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys – Tässä on nyt neljä ulottuvuutta syvyys mukaan 
lukien. Nämä ovat meissä sisällä asuvan Kristuksen ulottuvuudet. Tämä on kielikuva, joka 
korostaa meissä asuvan Kristuksen ulottuvuuksien mittaamatonta suuruutta. Ja meillä on 
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etuoikeus samastua häneen kaikilla tavoin kaiken siunauksen tuottamiseksi ja kaiken hyvän 
tekemiseksi rajattomasti. 
 

Jae 18 (laajennettu) 
niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa (kouriintuntuvalla tavalla) käsittää, mikä (Kristuksen) leveys ja pituus ja 
korkeus ja syvyys on (kuinka mittaamattoman suuri hän on), 

 
Jae 19 
ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että 
tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. 
 

tuntemaan – ginōskō = tuntea tai tietää kokemusperäisesti 
 
on ylempänä – hyperballō Sama kuin 1:19 jakeessa.  
 
Kun ensin tarkastellaan kaikkea sitä, mikä tiedettävissä on ja me sitten katsomme Kristuksen 
rakkauteen, niin me havaitsemme kokemusperäisesti sen olevan tärkeämpi ja suurempi kuin 
kaikki muu tieto yhteensä. Kristuksen rakkaus on kaikkein eniten tietämisen arvoinen asia. 
 
tulisitte täyteen… täyteyttä - Tässä on sama sanan vartalo verbinä ja substantiivina samoin 
kuin suomen kielessäkin. Plēroō = ”täyttää, tehdä täydelliseksi, toteuttaa, täyttyä, toteutua, 
tulla täydelliseksi” (Novum) Tämä tarkoittaa absoluuttisen täyteen tulemista. 
 

Jae 19 (laajennettu) 
ja oppia (kokemusperäisesti) tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea 
tietoa ylempänä; että tulisitte (absoluuttisen) täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. 

 
Jae 20 
Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, 
mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 

 
hänelle = Jumala 
 
voi tehdä – dynamai 
 
enemmeän – hyper = yli, ylitse 
 
monin verroin enemmän – hyper ek perissoy - Perissoy = ”suoda runsaasti, antaa ylen 
määrin, tehdä rikkaaksi, saada yllin kyllin” (Novum) 
 
Tässä on tämän jakeen kopio Novumin väliriviraamatusta. Tämän tarkasteleminen on 
yksikertaisinta katsomalla suoraan siitä. 
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Jae 20 (laajennettu) 
Mutta hänelle (Jumalalle), joka kykenee (rajattomalla potentiaalisella 
voimallaan) tekemään super-ylenmääräisesti ylitse kaiken, mitä me anomme tai 
ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 

 
Jae 21 
hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 

 
hänelle = Jumala 
 
Tässä on taas ote väliriviraamatusta: 

 

 

 
 
Jae 21 (laajennettu) 
hänelle (Jumalalle) kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta 
kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. 
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Tässä on nyt 3. luku tarkennuksineen ja laajennuksineen: 
 

1. [Sentähden (luvussa 2. esitetyn armon tähden) minä, Paavali, teidän, 
pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni – 

2. (olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon hallinnosta, mikä on minulle teitä 
varten annettu, 

3. että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, 
niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; 

4. josta te sitä lukiessanne voitte ymmärtää, kuinka minut on perehdytetty 
Kristuksen salaisuuteen, 

5. jota menneiden sukupolvien aikana (Adamista Paavaliin asti) ei ole ihmisten 
lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen 
(Kristuksen) pyhille apostoleilleen ja profeetoille (Paavalille ja hänen 
aikalaisillensa): 

6. että pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja kanssaruumista ja kanssaosallisia 
lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, 

7. jonka (evankeliumin) palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan 
kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 

8. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmistä vähäisimmälle, on annettu tämä 
armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen jäljittämättömästä 
rikkaudesta 

9. ja tuoda valoon kaikkien nähtäväksi, mikä on sen salaisuuden hallinto, joka 
ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, 

10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten 
hallitusten ja valtojen tietoon 

11. sen (kaikkia tulevia) aikakausia koskevan suunnitelman mukaisesti, jonka 
hän (Jumala) oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 

12. jossa (Herrassamme) meillä, uskon kautta häneen (Kristukseen), on puheen 
rohkeus (Jumalaa kohtaan) ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. 

13. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden minun mieleeni kohdistuvien 
kovien paineiden vuoksi, jotka kohtaavat minut teidän tähtenne, sillä ne ovat 
teidän kunnianne.) 

14. Sentähden (luvussa 2. esitetyn armon tähden) minä notkistan polveni Isän 
edessä, 

15. josta koko isän perhe, taivaissa (Kristus ja enkelit) ja maan päällä (uudesti 
syntyneet uskovat), saa nimensä, 

16. että hän kirkkautensa runsauden (Kuinka suuri se on?) mukaisesti antaisi 
teidän, sisällisen ihmisenne (Kristus meissä) puolesta, voimassa vahvistua 
hänen henkensä kautta (joka on lahja) 

17. ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, 
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 

kanssa (kouriintuntuvalla tavalla) käsittää, mikä (Kristuksen) leveys ja pituus 
ja korkeus ja syvyys on (kuinka mittaamattoman suuri hän on), 

19. ja oppia (kokemusperäisesti) tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on 
kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte (absoluuttisen) täyteen Jumalan 
kaikkea täyteyttä. 
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20. Mutta hänelle (Jumalalle), joka kykenee (rajattomalla potentiaalisella 
voimallaan) tekemään super-ylenmääräisesti ylitse kaiken, mitä me anomme 
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, 

21. hänelle (Jumalalle) kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta 
kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.] 

 



47 

 

Efesolaiskirje IV luku: 

 
Efesolaiskirje jakaantuu kahteen pääjaksoon. Ensimmäiset 3 lukua ja jälkimmäiset 3 lukua. 
Alkupää on opillista ja loppupää on käytännöllistä. Loppupäässä kerrotaan, miten alkupään 
opit sovelletaan käytäntöön. Alkupää opettaa meille, että me olemme pyhiä ja nuhteettomia 
Jumalan edessä ja me istumme Kristuksen kanssa Jumalan oikealla puolella taivaallisissa ja 
meillä on sen vuoksi jatkuva yhteys itse Jumalaan. Me emme ole enää vieraita emmekä 
muukalaisia ja erossa Jumalasta, vaan me olemme kaikkien muiden pyhien kanssa taivaan 
kansalaisia ja Jumalan perheen jäseniä.  
 

Room. 6:10 ja 11 
Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä 
hän elää, sen hän elää Jumalalle. 
11. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä 
Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
Tässä viestinä on, että meidän tarkoituksemme on elää Jumalalle Kristuksen Jeesuksen kautta 
aivan niin kuin Kristuskin nyt elää Jumalalle. Me elämme Jumalalle Kristuksen kanssa. 
 
Efesolaiskirjeen jälkimmäinen jakso, joka alkaa 4. luvussa opettaa meille, miten me voimme 
elää Jumalalle. 
 

Jae 1  
Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin 
saamanne kutsumuksen arvo vaatii, 

 
kehoitan – parakaleō = kutsua sivuun, neuvoa, kehottaa 
 
vaatii – Tämä ei ole tekstissä. 
 

Jae 1 (tarkennettu)  
Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, sen 
kutsumuksen arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin, 

 
Jae 2 
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen 
toistanne rakkaudessa 

 
kärsien = sietäen, kestäen 
 

Jae 2 (tarkennettu) 
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kestäen toisianne 
rakkaudessa. 

 
Jae 3 
ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: 

 
pyrkien – spoudadzō = ahkeroikaa 
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Arameankielisessä tekstissä tässä alkaa uusi lause ja verbi on mon. imperatiivin 2. 
persoonassa. 
 

Jae 3 (tarkennettu) 
Ja ahkeroikaa säilyttääksenne hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä, 

 
Jae 4 
yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan 
toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; 

 
Arameankielisessä tekstissä lause jatkuu näin:”…, jotta olisitte yksi ruumis ja…” 
 
yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte = yhteen kutsumuksenne 
toivoon 
 

Jae 4 (tarkennettu) 
jotta olisitte yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen 
kutsumuksenne toivoon. 

 
Jae 5 ja 6 
yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. 

 
Arameankielisessä tekstissä lause alkaa sanoilla ”sillä on” ja päättyy lisäten loppuun sanan 
”meissä”. Jotkut kreikankieliset tekstit lisäävät siihen sanan ”teissä”. 
 

Jae 5 ja 6 (tarkennettu) 
Sillä on yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, 
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa 
meissä. 

 
Jae 7 
Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. 

 
mitan – metron = mitta, mittausväline, määrä, normi standardi  
Tämä standardi on Kristus meissä. kirkkauden toivo. 
 

Jae 7 (laajennettu) 
Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan 
(joka on Kristus meissä). 

 
Jae 8 
Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, 
hän antoi lahjoja ihmisille". 
 

 Tämä on lainaus Psalmista 68:19.  
 
hän otti vankeja saaliikseen = hän otti ne, jotka vangitsevat vankeuteen 
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Jae 8 (laajennettu) 
Sen tähden on sanottu (Psalmin 68:19): "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti ne, 
jotka vangitsevat vankeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille". 

 
Jae 9 ja 10 
Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, 
maan alimpiin paikkoihin? 
10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita 
ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. 

 
Jakeet 9 ja 10 ovat lisäselvityksen omainen sulkulauseke, joka sisältää lain täyttämisen, 
kuoleman, hautaamisen, kuolleista herättämisen ja taivaaseen astumisen. 
 

Jae 9 ja 10 (laajennettu) 
[Mutta että hän (Kristus) astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut 
alaskin, maan alimpiin paikkoihin (se on: hautaan)? 
10. Hän, joka on astunut alas (hautaan), on se, joka myös astui ylös, kaikkia 
taivaita ylemmäksi (Jumalan oikealle puolelle taivaissa), täyttääkseen kaikki 
(mikä kirjoitettu oli, että hänen on täytettävä)]. 
 
Jae 11 
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opettajiksi, 

 
Tässä on 5 seurakunnalle annettua lahjavirkaa: 
 
apostolit – Heidät on lähetetty viemään seurakunnalle uutta tietoa. Se ei ehkä ole 
absoluuttisesti uutta, mutta se on uutta kuulijoilleen 
 
profeetat – He puhuvat Jumalan puolesta. Mitä he sanovat, se on Jumalan puhetta. 
 
evankelistat – He kertovat ja opettavat hyvää sanomaa pelastuksesta ja kaikesta 
siunauksesta Kristuksessa Jeesuksessa. 
 
paimenet – He pitävät huolta seurakunnasta 
 
opettajat – He opettavat Jumalan sanaa siten, että seurakunnan jäsenet ymmärtävät sen. 
Kaikkiin virkoihin kuuluu opetustehtävä, mutta Jumalan sanan syvyyksien opettaminen on 
erityisesti opettajien tehtävänä. 
 

Jae 12 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, 
 
Jae 13 
kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 
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täyteen miehuuteen = täydelliseksi mieheksi - arameankielinen teksti lisää tähän sanat 
”yhdeksi ja samaksi” 
 
täyden iän = Kreikankielisen sanan merkitys on ”ikä, kasvu” ja arameankielisen ”koko”. 
Molemmilla ilmaistaan valmiiksi kasvanutta, täysikäistä aikuista. 
 

Jae 13 (laajennettu) 
kunnes me kaikki tulemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
yhdeksi ja samaksi täydelliseksi mieheksi, Kristuksen täyteyden (kypsän) 
aikuisuuden määrään, 

 
Jae 14 
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 

 
ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa = ovat aallon ajamia ja ajelehtivat 
kaikissa opintuulissa 
 
Viimeistä ja-sanaa ei ole tekstissä 
 
ihmisten arpapelissä… eksytyksen kavalissa juonissa = ihmisten noppapelissä, joka 
on (taitavasti) kavala juonenaan systemaattinen eksytys 
 

Jae 14 (tarkennettu) 
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ovat aallon ajamia ja ajelehtivat kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten noppapelissä, joka on (taitavasti) kavala juonenaan 
systemaattinen eksytys; 

 
Jae 15 
vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme 
häneen, joka on pää, Kristus, 

 
totuutta noudattaen = totuutta puhuen 
 
kaikin tavoin = kaikessa 
 

Jae 15 (tarkennettu) 
vaan että me, totuutta puhuen rakkaudessa, kaikessa kasvaisimme häneen, joka 
on pää, Kristus, 

 
Jae 16  
josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, 
kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin 
osalla on. 
 

Hyvä käännös. 
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Jae 17 
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat 
vaeltavat mielensä turhuudessa, 

 
sen = tämän 
 
varoitan – martyromai = todistaa, vakuuttaa - Tämä sanan korostaa sanotun tärkeyttä. 
 

Jae 17 (tarkennettu) 
Minä siis sanon tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää vaeltako, niin kuin 
pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. 

 
Jae 18 
nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä 
heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, 

 
Arameankielisessä tekstissä tässä alkaa lause näin: ”Ja he ovat…” 
 

Jae 18 (tarkennettu) 
Ja he ovat pimentyneet ymmärrykseltään ja vieraantuneet Jumalan elämästä 
heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. 

 
Jae 19 
ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, 
harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 

 
Tässäkin arameankielinen teksti aloitta uuden lauseen: ”He ovat…” 
 

Jae 19 (tarkennettu) 
He ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, 
harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 

 
Jae 20 
Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, 

 
näin = sillä tavalla 
 

Jae 20 (tarkennettu) 
Mutta te ette ole sillä tavalla oppineet tuntemaan Kristusta, 

 
 

Jae 21 
jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus 
on Jeesuksessa: 

jos muutoin = jos muuten 
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Jae 21 (tarkennettu) 
jos muuten olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus 
on Jeesuksessa: 

 
Jae 22 
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja 
joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, 

 
vanha ihmisenne – Tässä on kielikuva metonymia, jonka merkitys on ”vanha 
elämäntapanne”. 
 

Jae 22 (laajennettu) 
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne (vanha elämäntapanne), jonka 
mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisissa himoissa, 

 
Jae 23 
ja uudistua mielenne hengeltä 

 
hengeltä – pneyma = henki – Tässä on kielikuva metonymia. Henki edustaa elämää. 
 

Jae 23 (tarkennettu) 
ja uudistua mielenne elämältä 

 
Jae 24 
ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden 
vanhurskauteen ja pyhyyteen. 

 
uusi ihminen = Kristus teissä, kirkkauden toivo – Tämä puetaan päälle kuin uudet vaatteet. 
Kristus meissä on uusi luomus. Se on täydellinen, totuudellinen, vanhurskas ja pyhä. Kun me 
teemme päätöksen luovuttaa itsemme kokonaan Jumalalle ja me kaikessa luotamme vain 
Jumalaan ja tutkimme hänen sanaansa, syntyy meidän sydämessämme halu panna kaikki 
paha pois ja tehdä kaikkea hyvää Jumalan tahdon mukaan. Silloin meidän mielemme 
uudistuu. 
 

Jae 24 (laajennettu) 
ja pukea päällenne uusi ihminen (Kristus teissä), joka Jumalan mukaan on luotu 
totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 

 
Jae 25 
Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä 
me olemme toinen toisemme jäseniä. 

 
Hyvä käännös. 
 

Jae 26 
"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, 

 
Tässä on lainaus Psalmista 4:5. Hyvä käännös. 
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Jae 27 
älkääkä antako perkeleelle sijaa. 

 
Jae 27 (laajennettu) 
älkääkä antako perkeleelle sijaa (mahdollisuutta tai tilaisuutta syödä teitä). 

 
Jae 28 
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja 
toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa 
tarvitsevalle. 

 
tehköön… työtä – kopiaō = ahertaa ja ponnistella väsyksiin saakka 
Jumala loi ihmisen tekemään työtä Eedenin paratiisissa. Työn tekemisen seuraus on 
väsyminen ja sitten ihminen tarvitsee lepoa. Lepäämisen seurauksena voimavarat uudistuvat 
ja ihminen on jälleen valmis tekemään työtä. Terve työnteko aiheuttaa terveen väsymyksen, 
joka johtaa terveeseen levon tarpeeseen. Jumala ei halua uskovien tekevän työtä omin voimin 
näännyttäen itsensä, vaan hän haluaa uskovien tekevän kaiken työnsä luottaen vain Jumalaan 
ja yhdessä Jumalan kanssa. 
 

Jae 28 (tarkennettu) 
Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan ahkeroikoon ennemmin työssä 
(terveeseen väsymykseen asti) ja tehköön käsillään sitä, mikä hyvää on, että 
hänellä olisi antaa tarvitsevalle. 

 
Jae 29 
Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on 
rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 

 
rietas – Tätä vastaavan kreikankielisen sanan merkitys on ”kelvoton, epäpuhdas” ja 
arameankielisen sanan merkitys on ”vihantäyteinen”. 
 
on mieluista – dō kharin = antaa tai tuottaa armon 
 

Jae 29 (tarkennettu) 
Älköön suustanne lähtekö mitään kelvotonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, 
mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja tuottaa armon niille, jotka kuulevat. 

 
Jae 30 
Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu 
sinetiksi lunastuksen päivään saakka. 

 
Kreikankielisessä tekstissä sanotaan: ”…Pyhää Henkeä, jossa teidät sinetöitiin…” 
saakka – eis = varten 
 

Jae 30 (tarkennttu) 
Älkääkä tehkö murheelliseksi Jumalaa joka on Pyhä Henki, jonka toimesta teidät 
sinetöitiin lunastuksen päivää varten. 
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Jae 31 
Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon 
kaukana teistä. 

 
kiivastus – Tämä on äkkipikainen. = kiukku 
 
viha – Tämä patoutuu, kunnes se murtautuu esiin. 
 
huuto = metelöiminen, rähinän nostatttaminen 
 
olkoon kaukana – airō = nostaa, kantaa, ottaa pois – Tässä on verbimuoto, joka on pass. 1. 
aor. imperat. yks. 3. Se ilmaisee jo päättynyttä käskemistä menneisyydessä. Sen voisi kääntää 
esim. ”olkoon pois otettuna”. Se korostaa sitä, että näiden asioiden puuttuminen uskovista on 
itsestäänselvyys. Sitä on jo komennettu toteutumaan menneisyydessä. 
 
pahuus = vahingolliset aikeet 
 

Jae 31 (tarkennettu) 
Kaikki katkeruus ja kiukku ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon pois 
otettuna teistä. 

 
Jae 32 
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, 
anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille 
anteeksi antanut. 

 
Jae 32(muokattu) 
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne 
anteeksi niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. 

 
Tässä on nyt 4. luku tarkennuksineen, laajennuksineen ja muokkauksineen: 
 

1. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, sen 
kutsumuksen arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin, 

2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kestäen 
toisianne rakkaudessa. 

3. Ja ahkeroikaa säilyttääksenne hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä, 
4. jotta olisitte yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen 

kutsumuksenne toivoon. 
5. Sillä on yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, 
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa 

meissä. 
7. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan 

(joka on Kristus meissä). 
8. Sen tähden on sanottu (Psalmin 68:19): "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti 

ne, jotka vangitsevat vankeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille". 
9. [Mutta että hän (Kristus) astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli 

astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin (se on: hautaan)? 
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10. Hän, joka on astunut alas (hautaan), on se, joka myös astui ylös, kaikkia 
taivaita ylemmäksi (Jumalan oikealle puolelle taivaissa), täyttääkseen kaikki 
(mikä kirjoitettu oli, että hänen on täytettävä)]. 

11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, 
toiset paimeniksi ja opettajiksi, 

12. tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, 

13. kunnes me kaikki tulemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, 
yhdeksi ja samaksi täydelliseksi mieheksi, Kristuksen täyteyden (kypsän) 
aikuisuuden määrään, 

14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ovat aallon ajamia ja ajelehtivat kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten noppapelissä, joka on (taitavasti) kavala juonenaan 
systemaattinen eksytys; 

15. vaan että me, totuutta puhuen rakkaudessa, kaikessa kasvaisimme häneen, 
joka on pää, Kristus, 

16. josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä 
avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä 
kullakin osalla on. 

17. Minä siis sanon tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää vaeltako, niin kuin 
pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. 

18. Ja he ovat pimentyneet ymmärrykseltään ja vieraantuneet Jumalan elämästä 
heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. 

19. He ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, 
harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. 

20. Mutta te ette ole sillä tavalla oppineet tuntemaan Kristusta, 
21. jos muuten olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin 

totuus on Jeesuksessa: 
22. että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne (vanha elämäntapanne), jonka 

mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisissa himoissa, 
23. ja uudistua mielenne elämältä 
24. ja pukea päällenne uusi ihminen (Kristus teissä), joka Jumalan mukaan on 

luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. 
25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, 

sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. 
26. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne 

yli, 
27. älkääkä antako perkeleelle sijaa (mahdollisuutta tai tilaisuutta syödä teitä). 
28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan ahkeroikoon ennemmin 

työssä (terveeseen väsymykseen asti) ja tehköön käsillään sitä, mikä hyvää on, 
että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. 

29. Älköön suustanne lähtekö mitään kelvotonta puhetta, vaan ainoastaan 
sellaista, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja tuottaa armon niille, jotka 
kuulevat. 

30. Älkääkä tehkö murheelliseksi Jumalaa joka on Pyhä Henki, jonka toimesta 
teidät sinetöitiin lunastuksen päivää varten. 

31. Kaikki katkeruus ja kiukku ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon 
pois otettuna teistä. 

32. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne 
anteeksi niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. 
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Efesolaiskirje V luku: 

 
Tälle luvulle voisi antaa otsakkeen: ”Luota vain Jumalaan!” Tässä luvussa käsitellään 
kursorisesti kaikki Jumalasta eroon vievät asiat, jos tarpeiden tyydytykseen haetaan ratkaisua 
tästä maailmasta. Meidän pitää oppia vaeltamaan Jumalan hengessä ja rakkaudessa 
luottamalla kaikissa asioissa vain häneen. 
 

Jae 1 
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,  

 
seuraajia – mimētēs = matkija – Lapset matkivat vanhempiaan ja oppivat elämään. 
Matkiminen on heille yksi tärkeimmistä oppimisen keinoista. 
 

Jae 1 (laajennettu) 
Olkaa siis Jumalan matkijoita, niin kuin rakkaat lapset (jotka matkivat 
vanhempiansa),  

 
Jae 2 
ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä 
meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi". 

 
lahjaksi ja uhriksi = uhrilahjaksi ja teurasuhriksi  
 

Jae 2 (tarkennettu) 
ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä 
meidän edestämme uhrilahjaksi ja teurasuhriksi, Jumalalle "suloiseksi 
tuoksuksi". 

 
Jae 3 
Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes 
mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii – 

 
haureutta – porneia – Tämä kuvaa kaikkia siveettömyyden muotoja. 
 
niinkuin pyhien sopii – Käännös on sanatarkka ja se on sulkulausekkeen omainen 
lisähuomautus. Sitä voi selventää purkamalla sulkulausekkeen, mutta silloin menetetään sen 
antama painotus, joka on korvattava jollakin toisella tavalla. 
 
Tässä vaiheessa pidetään itsestään selvänä sitä, että uskova on luovuttanut itsensä Jumalalle 
aivan kokonaan. Hänen ei ole tarpeellista missään asiassa tukeutua ympärillä asuvien 
epäuskoisten ihmisten ratkaisumalleihin, koska hän luottaa kaikessa vain Jumalaan ja Jumala 
pitää huolen kaikista hänen asioistaan ja tarpeistaan. 
 

Jae 3 (laajennettu) 
Mutta haureutta (kaikkea siveettömyyttä) ja minkäänlaista saastaisuutta tai 
ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, sillä eihän sellainen 
ollenkaan sovi pyhille;  
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Jae 4 
älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, 
vaan paremmin kiitosta. 

 
rivoutta – aiskhrotēs – Tämä kuvaa kaikkea sellaista epäsiveellisyyttä ja paheksuttavaa, 
fyysistä tai moraalista, jota on syytä hävetä. 
 
tyhmää lorua – mōrologia = tyhmää puhetta – Tässä asiayhteydessä se on kaikki elämää 
koskeva puhe, mikä ei perustu Jumalan sanaan; uskonnot, tieteet, taiteet, politiikka jne. 
Sellaiset puheet ovat luonteeltaan Jumalan vastaisia. 
 
ilvehtimistä – eytrapelia = helposti kääntyvä – Sana tarkoittaa pelleilyä, rääväsuisuutta, 
ruokottomuutta, huonoa pilaa. 
 
Nämä kaikki ovat itsensä Jumalalle luovuttaneelle uskovalle sopimattomia 
käyttäytymismalleja. 
 

Jae 4 (laajennettu) 
älköön myös rivoutta (epäsiveellisyyttä, jota on syytä hävetä) tai tyhmää (Jumalan 
vastaista) puhetta tai (ruokotonta) pelleilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan 
paremmin kiitosta. 

 
Jae 5 
Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella 
eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja 
Jumalan valtakunnassa. 

 
Tässä puhutaan nyt epäjumalanpalvelijoista. He eivät ole uudestisyntyneitä uskovia. Jos joku 
uskova toteaa käyttäytyvänsä näin, hänen on syytä myöntää olevansa vaikeuksissa. 
 
Himojen tyydytyksen etsiminen johtaa epäjumalien palvelemiseen. Näin ei tee itsensä 
Jumalalle luovuttanut uskova ihminen. 
 
Tämän kirjan 2. luvussa selvitettiin, että me kaikki vaelsimme ennen lihamme himoissa ja 
olimme luonnostamme vihan lapsia kuten muutkin ja olimme ansainneet Jumalan 
rangaistuksen. Mutta sitten kun Jumala oli pelastanut meidät, me jätimme kaiken tuon pois ja 
ryhdyimme vaeltamaan niissä hyvissä teoissa, jotka Jumala oli meille edeltäpäin valmistanut. 
 
tiedätte ja tunnette – ginōskō = tietää kokemusperäisesti 
Miten tämän voi tietää kokemusperäisesti. Meillä on tällä hetkellä jo ikään kuin esimaku 
Jumalan valtakunnasta (Kol. 1:13). Se näkyy meidän elämässämme, kun me jatkuvasti 
luotamme vain Jumalaan ja Jumala avaa meille ovia kaiken hyvän tekemistä varten. Jos joku 
on haureellinen, saastainen tai ahne ei Jumalan valtakunnan osallisuus näy hänen 
elämässään. 
 
haureellisella – pornos = miespuolinen haureuden harjoittaja 
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Jae 5 (tarkennettu) 
Sillä sen te tiedätte kokemusperäisesti, ettei yhdelläkään haureellisella eikä 
saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa 
Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 

 
Jae 6 
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa 
Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; 

 
tyhjillä puheilla – Ne ovat tyhjiä, koska ne ovat vailla totuutta. 
 
tottelemattomuuden lapsia = perkeleen lapsia – Sama kuin 2:2 jakeessa. 
 

Jae 6 (laajennettu) 
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla (jotka ovat vailla totuutta), sillä 
semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden (perkeleen) lapsia; 
 
Jae 7 
älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. 

 
niihin = tyhjiin puheisiin 
 

Jae 7 (laajennettu) 
älkää siis olko niihin (tyhjiin ja totuutta vailla oleviin puheisiin) osallisia heidän 
kanssaan. 

 
Jae 8 
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa 
valkeuden lapsina 

 
valkeuden lapsina = Jumalan lapsina 
 

Jae 8 (laajennettu) 
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa 
valkeuden (Jumalan) lapsina 

 
Jae 9 
- sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä – 

 
Tämä jae on sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. 
 
Jakeen alkupään määreiden edessä on prepositio en, joka käännetään inessiivillä. 
 
valkeuden hedelmä = hengen hedelmä – Samoin kuin Gal. 5:22 jakeessa. 
 

Jae 9 (laajennettu) 
[sillä valkeuden (hengen) hedelmä on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa 
ja totuudessa] 
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Jae 10 
ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; 

 
tutkikaa – dokimadzō = tutkia, koetella – Tätä käytettiin esim. metallien tai rahojen aitouden 
tutkimisesta. Me kuulemme ja luemme Jumalan sanaa ja sitten me alamme vaeltaa sen 
mukaan. Vaeltaessamme meille selviää, mikä on otollista Herralle, joka on Jeesus Kristus. 
 
otollista = miellyttävä, mieleinen 
 

Jae 10 (laajennettu) 
ja koetelkaa (vaeltamalla), mikä miellyttää Herraa (Jeesusta Kristusta); 

 
Jae 11 
älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan 
päinvastoin nuhdelkaakin niistä. 

 
Jae 12 
Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; 

 
häpeällistä – aiskhros = inhottava, häpeällinen – Tämä on hyvin läheinen sana 
merkitykseltään sanalle aiskhrotēs, jota käytettiin jakeessa 4.  
 

Jae 13 
mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee 
ilmi, on valkeutta. 

 
tulee ilmi (2x) – faneroō = ilmoittaa, ilmetä – Tämän sanan substantiivimuoto on I Kor. 12:7 
sana ilmoitus, hengen ilmoitus tai ilmeneminen. Jälkimmäisen paikan kääntämisessä on 
hankaluuksia kreikankielen verbimuodoissa, mutta arameankielisen tekstin perusteella se 
tulee hyvin selväksi 
 
valkeus – Tämä edustaa henkeä ja Jumalan sanaa. 
 
paljastaa – elegkhō = osoittaa syylliseksi, paljastaa  
 

Jae 13 (laajennettu) 
mutta tämä kaikki (mitä he salassa tekevät) paljastuu, kun valkeus osoittaa sen 
syylliseksi (vialliseksi), sillä kaikki, mikä paljastaa, on valkeutta. 

 
Jae 14 
Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus 
sinua valaisee!" 

 
Ihminen, joka elää erossa Jumalasta ja hänen vaikutuksestaan on kuin unessa koko ajan. 
Päivät etenevät samaa harmaata tahtiaan, eikä juuri koskaan tapahdu mitään maininnan 
arvoista. 
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Jae 15 
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, 

 
Jae 16 
ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. 

 
ottakaa vaari oikeasta hetkestä = aikaa lunastavina – Aikaa ei ole tuhlattavaksi. Siksi on 
syytä katsoa tarkkaan, mitä kulloinkin tekee. Se on viisautta. 
 
aika = päivät 
 

Jae 16 (laajennettu) 
ja lunastakaa aikaa, sillä nämä päivät ovat pahoja. 

 
Jae 17 
Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 

 
sentähden – Näiden pahojen päivien tähden. 
 
Herran = Jeesuksen Kristuksen 
 
tahto – thelēma = kiihkeä halu – Herran tahto on sama kuin Jumalan tahto ja Jumalan kiihkeä 
halu on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (I Tim. 2:4). Tämä on 
kaikkeen meidän toimintaamme vaikuttava Jumalan kiihkeä halu. Se näkyy siis tavalla tai 
toisella meidän päivittäisessä elämässämme, jos me haluamme ymmärtää sen. 
 

Jae 17 (laajennettu) 
Älkää sen tähden (näiden pahojen päivien tähden) olko mielettömät, vaan 
ymmärtäkää, mikä Herran tahto (kiihkeä halu) on. 

 
Jae 18 
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 

 
irstas – asōtia – Tämä sana on sukua sanoille sōdzō – pelastaa ja sōtēria – pelastus. Sana 
asōtos tarkoittaa ”mahdoton pelastaa”. Juopumisesta tulee sillä tavalla irstas meno, ettei sitä 
voi korjata. Sitä voi vain muistella ja hävetä jälkeenpäin.  
 
Hengellä = hengellä – Tämä on lahja eikä antaja itse. 
 

Jae 18 (laajennettu) 
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee peruuttamattomasti irstas meno, vaan 
täyttykää hengellä, 

 
Jae 19 
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten 
ja laulaen sydämessänne Herralle, 
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Juomalaulujen sijaan veisatkaa kiitosta!  
 
Jos kerran edellisessä jakeessa kehotetaan täyttymään hengellä, kuuluu tähän myös kielillä 
puhuminen kaikkien muiden tilanteeseen sopivien hengen ilmenemismuotojen lisäksi. Kun 
Herralle lauletaan sydämestä, syntyy hengen vaikutuksesta uusia lauluja, melodioita 
sanoineen. 
 

Jae 20 
kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. 

 
Jeesuksen Kristuksen Isä on Jumala. Tätä kiitetään Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikesta 
siitä hyvästä, mitä hän on meille antanut. 
 

Jae 21 
Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. 

 
pelossa – Arameankielisessä tekstissä tässä on sana ”rakkaus”. 
 
Alamaisuus tarkoittaa nöyrtymistä palvelemaan. 
 

Jae 21 (laajennettu) 
Ja olkaa toisillenne alamaiset (palvellen toisianne) Kristuksen rakkaudessa. 

 
Jae 22 − 24 
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; 
23. sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, 
ruumiin vapahtaja. 
24. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin 
miehillensä kaikessa alamaiset. 

 
Aviopuolisoiden on syytä keskustella kaikesta yhteisestä. Sitten kun yhteinen päätös tehdään, 
on vastuu siitä miehellä. Tämän vuoksi vaimon on syytä kunnioitta miestään. Miehen taas on 
syytä vaeltaa hengessä, että hän tietäisi, mikä on Herran tahto. 
 

Jakeet 25−30 
Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi 
itsensä alttiiksi sen edestä, 
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi 
tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 
28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia 
ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 
29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja 
vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 
30. sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 
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Mies rakastaa ensin vaimoaan. Sitten tämä voi vastata siihen rakastamalla miestään. Mies on 
ensin alamainen Kristukselle. Sitten vaimo voi avioliitossa olla alamainen miehelleen. Omassa 
yksityiselämässään vaimokin on alamainen Kristukselle. Kaikki tämä sulautuu yhteen. 
 

Jae 31  
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne 
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 

 
Kun Jumalaan uskova mies liittyy vaimoonsa, joka myös uskoo Jumalaan, yhdistää henki 
heidät yhteen siten, että he lopulta toimivat yhdessä ja sopusoinnussa kuin yksi ihminen. 
 

Jae 32  
Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 

 
Salaisuus on, että Kristus on seurakunnan pää samoin kuin mies on vaimon pää. Kun 
seurakunta on Kristukselle alamainen tulee siitä harmoninen, sopusointuinen rakkauden 
täyttämiä uskovia sisältävä joukko, joka koituu ympäristölleen suureksi siunaukseksi. 
 

Jae 33  
Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; 
mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. 

 
Tässä on 5. luku tarkennuksineen ja laajennuksineen: 
 

1. Olkaa siis Jumalan matkijoita, niin kuin rakkaat lapset (jotka matkivat 
vanhempiansa),  

2. ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä 
meidän edestämme uhrilahjaksi ja teurasuhriksi, Jumalalle "suloiseksi 
tuoksuksi". 

3. Mutta haureutta (kaikkea siveettömyyttä) ja minkäänlaista saastaisuutta tai 
ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, sillä eihän sellainen 
ollenkaan sovi pyhille;  

4. älköön myös rivoutta (epäsiveellisyyttä, jota on syytä hävetä) tai tyhmää 
(Jumalan vastaista) puhetta tai (ruokotonta) pelleilyä, jotka ovat 
sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. 

5. Sillä sen te tiedätte kokemusperäisesti, ettei yhdelläkään haureellisella eikä 
saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa 
Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 

6. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla (jotka ovat vailla totuutta), sillä 
semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden (perkeleen) 
lapsia; 

7. älkää siis olko niihin (tyhjiin ja totuutta vailla oleviin puheisiin) osallisia 
heidän kanssaan. 

8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa 
valkeuden (Jumalan) lapsina 

9. [sillä valkeuden (hengen) hedelmä on kaikessa hyvyydessä ja 
vanhurskaudessa ja totuudessa] 

10. ja koetelkaa (vaeltamalla), mikä miellyttää Herraa (Jeesusta Kristusta); 



63 

 

11. älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, 
vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. 

12. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; 
13. mutta tämä kaikki (mitä he salassa tekevät) paljastuu, kun valkeus osoittaa 

sen syylliseksi (vialliseksi), sillä kaikki, mikä paljastaa, on valkeutta. 
14. Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus 

sinua valaisee!" 
15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin 

viisaat, 
16. ja lunastakaa aikaa, sillä nämä päivät ovat pahoja. 
17. Älkää sen tähden (näiden pahojen päivien tähden) olko mielettömät, vaan 

ymmärtäkää, mikä Herran tahto (kiihkeä halu) on. 
18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee peruuttamattomasti irstas meno, 

vaan täyttykää hengellä, 
19. puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, 

veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 
20. kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimessä. 
21. Ja olkaa toisillenne alamaiset (palvellen toisianne) Kristuksen rakkaudessa. 
22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; 
23.  sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, 

ruumiin vapahtaja. 
24.  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin 

miehillensä kaikessa alamaiset. 
25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja 

antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 
26. että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi 

tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja 
nuhteeton. 

28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia 
ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 

29. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja 
vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 

30.  sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 
31. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja 

ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 
32. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 
33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; 

mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. 
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Efesolaiskirje VI luku: 

 
Jae 1 
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. 

 
Pitäisi olla näin: 
 

Jae 1 (tarkennettu)  
Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassa, sillä se on oikein. 
 
Jae 2 ja 3 
 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – 
3. "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". 

 
Tämä on 5. käsky (II Mooses 20:12) ja se on ensimmäinen, jota seuraa lupaus. 
 

Jae 4 
Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran 
kurissa ja nuhteessa. 

 
isät – Arameankielisessä tekstissä on ”vanhemmat”. 
 
älkää kiihoittako = ärsyttää vihaan 
 
kurissa = paideia – Tämä sanan verbimuoto tarkoittaa lapsen kanssa olemista. Niinpä tämä 
edustaa kaikkea sitä, mitä lapsen kanssa pitäisi tehdä: opettamista, kouluttamista, nuhdetta ja 
kuria. 
 

Jae 4 (laajennettu) 
Ja te vanhemmat, älkää ärsyttäkö lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä 
Herran (sanan mukaisessa) opetuksessa ja nuhteessa. 

 
Jae 5 
Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, 
sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, 

 
maallisille = lihan mukaan 
 
pelossa ja vavistuksessa – Tämä on idiomi, joka tarkoittaa kunnioitusta ja kuuliaisuutta. 
 
sydämenne yksinkertaisuudessa – Tämä ei tarkoita tyhmyyttä, vaan se on vastakohta 
sydämen kaksinkertaisuudelle. Ks. Ps. 12:3! Se tarkoittaa sydämen vilpittömyyttä. 
 

Jae 5 (laajennettu) 
Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, (so. 
kunnioittaen ja kuuliaisina) vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle, 
 
 
Jae 6 
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ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, 
sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, 

 
sydämestänne – psykhē = sielustanne  
 
tahtoo – thelēma = intensiivinen halu 
 

Jae 6 (laajennettu)  
ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sielustanne 
noudattaen Jumalan intensiivistä halua, 

 
Jae 7 
hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, 

 
hyvällä mielellä = halukkaasti, mielihalulla 
 

Jae 7 (tarkennettu) 
palvellen halukkaasti, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, 

 
Jae 8 
tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja 
tai vapaa. 

 
Hyvä käännös. 
 

Jae 9 
Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, 
että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. 

 
ettei hän katso henkilöön = ettei hänen luonansa ole kasvoihin katsomista 
Hyvä käännös. 
 

Jae 10 
Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 

 
vahvistukaa – endynamoō = vahvistaa, vahvistua – Sanan vartalo on dynamis, 
potentiaalinen voima. 
 
väkevyytensä – kratos = vaikuttava voima – Tämä on toiminnassa oleva voima, jonka 
tulokset näkyvät selvästi. (1:19) 
 
voimassa – iskhys – Edustaa kaikkea mahdollista voimaa, mikä jollakin on. Tämä on ikään 
kuin kaikki se, mitä dynamis, kratos ja energeia ovat yhdessä. Totaalinen voima. (1:19) 
 

Jae 10 (laajennettu) 
Lopuksi, vahvistukaa (potentiaalisesti) Herrassa ja hänen vaikuttavan 
väkevyytensä totaalisessa voimassa. 
 
Jae 11 
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Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat 
juonet. 

 
koko sota-asu – panoplia = täysi asevarustus, koko taisteluvarustus 
 
kestää – histēmi = asettaa, seistä, kestää +pros= vastaan – Tämä on kuin ”seistä vastaan” tai 
”kestää vastaan” siis vastustaa. 
 

Jae 11 (tarkennettu) 
Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne vastustaa 
perkeleen kavalia juonia. 

 
Jae 12 
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden 
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. 
 

 
 
 
 
Otetaan tähän vertailun vuoksi Kol. 1:16 ja 17: 
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Jae 12 (tarkennettu) 
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 
vastaan, tämän pimeyden maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiä vastaan 
taivaallisissa (tämän taivaan alla). 

 
Jae 13 
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana 
päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 

 
koko sota-asu = koko taisteluvarustus – Sama kuin jakeessa 11. 
 
tehdä vastarintaa = anthistēmi – Tämän merkitys on lähellä jakeessa 11 käytettyä histēmi+ 
pros yhdistelmää. Tämä on vaan vielä voimakkaampi ilmaisu. 
 
pysyä pystyssä – histēmi = seistä – Sama kuin jakeessa 11. Tämä sana on taas heti jakeen 14 
alussa ja se on kielikuva, joka korostaa sitä, miten tärkeätä on tehdä perkelettä vastaan 
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vastarintaa ja seistä pystyssä kaikista vihollisen hyökkäyksistä huolimatta. Me kykenemme 
tekemään tämän, koska Jumala on Kristuksessa varustanut meidät sitä varten. 
 

Jae 13 (tarkennettu) 
Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne 
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne seistä. 

 
Jae 14 
Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden 
haarniska, 

 
Kupeet on totuuteen vyötettyinä. Kupeet on keskiruumis, joka sisältää voiman ja terveyden 
perustan. Totuus antaa meille voiman ja terveyden. 
 
Vanhurskaus on haarniska. Haarniska suojaa rintaa ja sydän on rinnassa. Uskominen 
tapahtuu meidän sydämessämme eli henkilökohtaisen elämämme tyyssijassa. Vanhurskaus 
siis suojaa meidän kykyämme uskoa Jumalaan.  
 

Jae 15 
ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 

 
Kenkinä alttius. Meidän pitää olla alttiita, valmiita ja halukkaita julistamaan rauhan 
evankeliumia. 
 

Jae 16 
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, 

 
Usko on kilpi, jolla me suojaamme itseämme ja sammutamme kaikki pahan palavat nuolet. 
Pahan palavat nuolet ovat kaikenlaisia vihollisen hyökkäyksiä meitä vastaan. Kun uskovat 
oppivat hallitsemaan terveydentilansa käyttämällä Jumalan voimaa ja luottamaan Jumalan 
suojelukseen jää jäljelle vain kiusaukset, houkutukset ja vaino. 
 

Jae 17 
ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. 

 
Pelastus on kypärä. Kypärä suojaa päätä. Pelastuksen toivo suojaa meidän mieltämme. 
Kun Kristuksen paluun toivo elää sielussa, pysyy mieli kirkkaana ja voimakkaana. 
 

Jae 18 
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja 
sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien 
puolesta; 

 
Jae 18 (laajennettu) 
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella (tiettyihin tarpeisiin), rukoillen 
kaiken aikaa Hengessä (so. kielillä puhumalla) ja sitä varten valvoen kaikessa 
kestäväisyydessä ja anomisessa (tiettyihin tarpeisiin) kaikkien pyhien puolesta; 
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Jae 19 
ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat 
rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, 

 
kun suuni avaan = kun ryhdyn puhumaan 
 

Jae 20 
jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, 
niinkuin minun puhua tulee. 

 
Vaikka Paavali oli mennyt Jumalan varoitusten vastaisesti Jerusalemiin ja joutunut sitten 
vankeuteen ei hän pitänyt tätä vangitsemisensa varsinaisena syynä. Evankeliumin 
salaisuuden julistaminen, sen, että pakanatkin ovat juutalaisten kanssa kanssaperillisiä 
Kristuksessa; se oli varsinainen syy hänen vangitsemiselleen. Perkele ei halunnut hänen 
julistavan sitä evankeliumia. 
 

Jae 21 
Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni 
ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon. 

 
Raamattu kansalle kääntää tämän hyvin: 
 

Jae 21 (Raamattu kansalle) 
Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, tekee Tykikos teille 
kaikesta selkoa. Hän on rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. 
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Jakeet 22-24 
Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän 
tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne. 
23. Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta! 
24. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta 
Kristusta - katoamattomuudessa. 

 
Tässä on nyt 6. luku kaikkine tarkennuksineen ja laajennuksineen: 
 

1. Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassa, sillä se on oikein. 
2. Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – 
3.  "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". 
4. Ja te vanhemmat, älkää ärsyttäkö lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä 

Herran (sanan mukaisessa) opetuksessa ja nuhteessa. 
5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, (so. 

kunnioittaen ja kuuliaisina) vilpittömin sydämin, niin kuin Kristukselle, 
6. ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, 

sielustanne noudattaen Jumalan intensiivistä halua, 
7. palvellen halukkaasti, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, 
8. tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa 

orja tai vapaa. 
9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä 

tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän 
katso henkilöön. 

10. Lopuksi, vahvistukaa (potentiaalisesti) Herrassa ja hänen vaikuttavan 
väkevyytensä totaalisessa voimassa. 

11. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne vastustaa 
perkeleen kavalia juonia. 

12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 
vastaan, tämän pimeyden maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiä vastaan 
taivaallisissa (tämän taivaan alla). 

13. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne 
pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne seistä. 

14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne 
vanhurskauden haarniska, 

15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat 

nuolet, 
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. 
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella (tiettyihin tarpeisiin), 

rukoillen kaiken aikaa Hengessä (so. kielillä puhumalla) ja sitä varten valvoen 
kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa (tiettyihin tarpeisiin) kaikkien pyhien 
puolesta; 

19. ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat 
rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, 

20. jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti 
puhuisin, niin kuin minun puhua tulee. 
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21. Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja mitä teen, tekee Tykikos teille 
kaikesta selkoa. Hän on rakas veli ja uskollinen palvelija Herrassa. 

22. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän 
tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne. 

23. Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta! 

24.  Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta 
Kristusta - katoamattomuudessa. 

 
 


