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Katkeruus pois I 
 

Efesolaiskirje 4:29 – 32  

29. Mikään rietas (huono, kelvoton) puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan 

(ei tekstissä) sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista (tuottaa 

armon) niille, jotka kuulevat.  

30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu 

sinetiksi lunastuksen päivään saakka.  

31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus (kaiken 

pahuuden kanssa) olkoon kaukana (otettakoon pois) teistä.  

32. Ja Olkaa sen sijaan (ei tekstissä) toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, 

anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille 

anteeksi antanut. 

 

Matteus 18:21 ja 22  

21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa 

minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 

seitsemän kertaa?"  

22. Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan 

seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 

 

Room. 5:12 – 19  

12. Sentähden, niinkuin yhden ihmisen (Aadamin) 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;  

14. kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät 

olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella (parabasis – ohiastunta) kuin 

Aadam, joka on sen (Kristuksen) esikuva, joka oli tuleva.  

15. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen (paraptōma); sillä joskin 

yhden (Aadamin) lankeemuksesta (paraptōma – ohiputoaminen, -kaatuminen) 

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 (Aadamin) 

kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä (Aadamista) kadotukseksi, mutta 

armolahja tulee monesta rikkomuksesta (paraptōma) vanhurskauttamiseksi.  

17. Ja jos yhden ihmisen (Aadamin) lankeemuksen (paraptōma) 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 (Aadamin) lankeemus (paraptōma) on 

koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen (Jeesuksen 

Kristuksen) vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskautta-

miseksi;  

19. sillä niinkuin yhden ihmisen (Aadamin) tottelemattomuuden (parakoē – 

ohikuunteleminen) kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden 

(Jeesuksen Kristuksen) kuuliaisuuden (hypakoē – tottelevainen kuunteleminen) 

kautta monet tulevat vanhurskaiksi. 
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I Kor. 15:21 – 23  

21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten 

ylösnousemus tullut ihmisen kautta.  

22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi 

Kristuksessa,  

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan; 

 

Hesekiel 28:11 – 19  

11. Ja minulle tuli tämä Herran sana:  

12. "Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo 

Herra, Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen 

kauneudessa.  

13. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit 

kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, 

rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut 

sinä päivänä, jona sinut luotiin.  

14. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä 

olit jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä.  

15. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, 

kunnes sinussa löydettiin vääryys.  

16. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. 

Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava 

kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä.  

17. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit 

viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän 

silmänherkukseen.  

18. Paljoilla synneilläsi, tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt 

pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen; se kulutti sinut. Ja minä 

panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät.  

19. Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi olet 

sinä tullut, eikä sinua enää ole, hamaan ikiaikoihin asti." 

 

I Mooses 3:12 – 19  

12. Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä 

puusta, ja minä söin."  

13. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme 

petti minut, ja minä söin."  

14. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien 

karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän 

ja tomua syömän koko elinaikasi.  

15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen 

siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 

kantapäähän."  

16. Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun 

pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua 

vallitseva."  

17. Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin 

sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden 

sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;  
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18. orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on 

syötävä.  

19. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä 

sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." 

 

Luetaan katkelma muistiinpanoistani I Timoteuksen kirjeestä. 

 

I Timoteus 2:13 – 15  

13. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;  

14. eikä Aadamia petetty, vaan nainen (gynē) petettiin ja joutui rikkomukseen.  

 

joutui – ginomai N971/S1096 – syntyä… tulla (Novum). Tämä verbi on tässä seuraavassa 

muodossa gegonen, joka on aktiivin perfektin indikatiivin yksikön 3. persoona.  Gynē, ”vaimo” 

on lauseen subjekti ja gegonen, ”joutui” lauseen predikaatti. Tämä tarkoittaa siis, että vaimo 

on tullut tai joutunut tai tuli tai joutui rikkomukseen. 

 

15. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän (he) pysyy 

(pysyvät) uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä (sōfrosynē 

N4368/S4997).  

 

hän – Tällä pronominilla ei ole vastinetta kreikankielisessä tekstissä. Jakeessa 14 gynē on 

Aadamin vaimo eli Eeva. Eeva on lauseen subjekti ja ensimmäinen predikaatti on verbi 

”joutui” jakeessa 14 ja toinen predikaatti on verbi ”on pelastuva” jakeessa 15. 

 

on pelastuva – sōdzō N4356/S4982 – Pelastua, tulla kokonaiseksi, ehyeksi tai terveeksi. 

Tämä on muodossa sōthēsetai, joka on passiivin futuurin indikatiivin yksikön 3. persoona. Se 

tarkoittaa, että Eeva pelastetaan tulevaisuudessa.  

 

Jakeessa 15 puhutaan siis Eevan pelastumisesta. Tässä ei puhuta kenenkään muun naisen 

pelastumisesta. Roomalaiskirjeen 10:9 ja 10 jakeissa kerrotaan, miten ihmiset, sekä miehet että 

naiset pelastuvat iankaikkiseen elämään.  

 

jos hän pysyy – menō N2829/S3306 – pysyä, jäädä, viipyä (Novum). Tämä on muodossa 

meinōsin ja se on aktiivin 1. aoristin konjunktiivi monikon 3. persoonassa ja se tarkoittaa, jos 

he pysyivät, jos he olivat pysyneet tai jos he olisivat pysyneet. Tämä on monikossa ja se viittaa 

Aadamiin ja Eevaan jakeesta 13. Jos he pysyivät uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä sekä 

terveessä mielessä ja hankkivat lapsia ja hoitivat ja kasvattivat nämä, pelastetaan hänet eli Eeva 

ja kaiketi myös Aadam. Jumala oli antanut heille lupauksen Messiaan tulemisesta. Luimme 

äsken I Mooses 3:12 – 19! He uskoivat lupauksen, hankkivat ja kasvattivat lapsia, joiden 

jälkeläisistä tuli Jeesus Kristus meidän Vapahtajamme. 

 

 

 


