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Katkeruus pois III 
 

Efesolaiskirje 6:10 – 13  

10. Lopuksi, vahvistukaa (endynamoō) Herrassa ja hänen väkevyytensä (kratos - 

vaikuttava) voimassa (iskhys – totaalinen). (Miten luulette, että tämä tapahtuu?) 

11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat 

juonet.  

12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia (arkhē – 

N680/S746 – alku, ensimmäinen; hallitus) vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja 

(henkiä) vastaan taivaan avaruuksissa (taivaallisissa – tämän taivaan alla).  

13. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana 

päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 

 

vahvistukaa – endynamoō N1569/S1743 (Novumin ja Strong’s numerointijärjestelmä) 

väkevyys – kratos N2591/S2904 

voima – iskhys N2212/S2479 

valtoja – eksousia N1684/S1849 

maailmanvaltiaita – kosmokratōs N2576/S2888 

 

Tässä on käännökseni, jonka tein näistä jakeista  

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 painiottelu verta ja lihaa vastaan, vaan ruhtinaskuntia 
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. 
 

 

Antaa anteeksi 

karidzomai N4801/S5483 
 

Antaa armosta, antaa, lahjoittaa, suoda, antaa anteeksi (kharis N4803/S5485) 

 

Room. 8:31 ja 32  

31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla 

meitä vastaan?  

32. Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien 

meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen 

kanssansa? 

 

II Pietari 1:1 – 8  

Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet 

yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen 

Kristuksen vanhurskaudessa.  
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2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen 

tuntemisen kautta.  

3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut (dōreomai N1289/S1433) 

meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, 

joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,  

4. joiden kautta hän on lahjoittanut (dōreomai) meille kalliit ja mitä suurimmat 

lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja 

pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,  

5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne 

avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,  

6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivälli-

syyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,  

7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.  

8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla 

toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

tuntemisessa. 

 

I Kor. 2:1 – 16  

Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla 

teille Jumalan todistusta julistamaan.  

2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi 

Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.  

3. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa 

vavistuksessa,  

4. ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja 

voiman osoittamista,  

5. ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan 

(dynamis).  

6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten (heidän sydämensä on ehyt) 

seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman 

valtiasten (arkhē), 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 (arkhē) ole tuntenut - sillä jos he 

olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet -  

9. vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä 

ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 

rakastavat".  

10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii 

kaikki, Jumalan syvyydetkin.  

11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä 

on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.  

12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on 

Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;  

13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, 

vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.  

14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä 

se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 

hengellisesti.  
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15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei 

kukaan kykene tutkistelemaan.  

16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" 

Mutta meillä on (näet) Kristuksen mieli. (Jesaja 40:13.) 

 

Jesaja 40:12 – 19  

12. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? 

Kuka on kolmannesmittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, 

vaa'alla kukkulat?  

13. Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?  

14. Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja 

opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen 

tien?  

15. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon (vesisangosta) uurteessa (ei 

tekstissä), ovat kuin tomuhiukkanen vaa'assa. Katso, merensaaret hän nostaa kuin 

hiekkajyvän (ilmaan).  

16. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi eikä sen riista polttouhriksi.  

17. Kaikki kansakunnat ovat niinkuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle 

kuin olematon ja tyhjä.  

18. Keneenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä muotoiseksi te hänet teette?  

19. Jumalankuvanko? - Sen valaa valaja, ja kultaseppä kullalla päällystää, sepittää 

(tekee) sille hopeaketjut. 

 

Kol. 2:13 ja 14  

13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamatto-

muuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi 

kaikki rikokset,  

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli 

meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 

 

Efesolaiskirje 4:32 

32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, 

anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille 

anteeksi antanut. 

 

Kol. 3:12 ja 13  

12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, 

sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, 

pitkämielisyyteen,  

13. kärsikää (sietäkää) toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä 

on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös 

te antakaa. 

 

II Kor. 2:1 – 11  

Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi 

murhetta mukanani.  

2. Sillä jos minä saatan teidät murheellisiksi, niin eihän minua voi saada iloiseksi 

kukaan muu kuin se, jonka minä olen murheelliseksi saattanut.  
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3. Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista 

minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun 

iloni on kaikkien teidän ilonne.  

4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin 

kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen 

erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin.  

5. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan 

teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi.  

6. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut;  

7. niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei 

hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen.  

8. Sentähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä 

kohtaan;  

9. sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, 

oletteko kaikessa kuuliaiset.  

10. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen 

anteeksi antanut - jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa - sen olen 

anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,  

11. ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille 

tuntemattomat. 

 

Efesolaiskirje 1:15 – 23  

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. anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, 

antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen (hengellistä viisautta ja 

ilmestystietoa) hänen tuntemisessaan  

18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän 

on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään  

19. ja mikä hänen voimansa (dynamis) ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka 

uskomme - sen hänen väkevyytensä (kratos) voiman (iskhys) vaikutuksen 

(energeia) mukaan,  

20. jonka hän vaikutti (energeō) Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja 

asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,  

21. korkeammalle kaikkea hallitusta (arkhē) ja valtaa (eksousia) ja voimaa 

(dynamis) ja herrautta (kyriotēs N2640/S2963) ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, 

ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 

22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi 

seurakunnalle,  

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

 

Tässä on tekemäni tarkennettu ja laajennettu käännös 

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 
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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 kaikkia ruhtinaskuntia ja valtaa ja (potentiaalista) voimaa ja 

herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, 

vaan myös tulevassa. 

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. 

 

 

 


