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Room 6:1-11

• Room 6:1-11 (Raamattu kansalle)

Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo 

tulisi suureksi?

2. Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä 

eläisimme siinä?

3. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen 

Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa?

4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta 

kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä 

[elämän uutuudessa].

5. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä 

kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös 

ylösnousemuksessa.

6. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan 

ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, niin ettemme enää 

palvelisi syntiä.

7. Joka on kuollut, on vapautunut [vapautettu] synnistä.

8. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös 

saavamme elää hänen kanssaan.

9. Mehän tiedämme, että Kristus, kuolleista herätettynä, ei enää 

kuole eikä kuolema enää hallitse häntä.

10. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti [yhdellä kertaa] 

kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle.

11. Samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina mutta Jumalalle 

elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.



Efesolaiskirje

• Kaksi osaa

– ”Opillinen”: luvut 1-3

– ”Soveltava”: luvut 4-6

• Oppi

– Pyhät ja nuhteettomat (1:4)

– Istumme Kristuksen kanssa Jumalan oikealla puolella 

taivaallisissa (2:6)

– Jatkuva yhteys itse Jumalaan (2:18 ja 3:12)

– Emme enää ole erossa Jumalasta (”vieraita ja 

muukalaisia”), vaan olemme pyhien kansalaisia ja 

Jumalan perhettä (2:19)



Efesolais-
kirje 4:1

• Ef 4:1 (Raamattu kansalle)
Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä 
vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti,

• Vaeltaa peripateō N:3613, S:4043
Käydä, kävellä, kulkea, vaeltaa (ympäri) (pateō – kulkea)

– 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.

– ”Ota vuoteesi ja käy”

– Mark 7:5  Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi 
sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön 
mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?”

– Ef 2:1-2 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet 
rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte1 tämän 
maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen 
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden 
lapsissa,

– Ef 2:10  Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin 
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme2.

• Sanaa käytetty 8 kertaa Efesolaiskirjeessä



Efesolais-
kirje 4:1-7

• Ef 4:1-7 (Raamattu kansalle)
Minä, joka olen vankina Herran vuoksi [Herrassa], kehotan 
siis teitä vaeltamaan3 saamanne kutsumuksen arvoisesti,
2. kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien 
[sietäen/kestäen] toisianne rakkaudessa.
3. Pyrkikää [ahkeroikaa] rauhan yhdyssiteen avulla 
säilyttämään Hengen ykseys:
4. [ar: jotta olisitte] yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin 
teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te 
kutsumuksessanne saitte;
5. [ar: sillä on] yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien 
kautta ja kaikissa.
7. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen 
lahjan mitan mukaisesti.

• Kristuksen lahjan mitta on Kristus meissä, kirkkauden 
toivo.



Efesolais-
kirje 4:17, 

(20-24)

• Ef 4:17 (Raamattu kansalle)
Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää 
vaeltako4 niin kuin pakanat [vaeltavat5] turhanpäiväisissä 
ajatuksissaan.

• (Ef 4: 20-24
20. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan 
Kristusta,
21. jos yleensä [muuten] olette hänestä kuulleet ja 
hänessä opetusta saaneet niin kuin totuus on Jeesuksessa:
22. teidän tulee hylätä vanha ihmisenne [eli 
elämäntapanne], jonka mukaan te ennen vaelsitte 
[anastrophē] ja joka turmelee itsensä seuratessaan 
petollisia himoja,
23. uudistua hengeltänne ja mieleltänne [eli uudistua 
mielenne elämältä]
24. ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan 
kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

• Uusi ihminen on Kristus meissä.)



Efesolais-
kirje 5:1-2, 

8-10, 
15-17

• Ef 5:1-2 (Raamattu kansalle)

Olkaa siis Jumalan seuraajia [matkijia, jäljittelijä] niin kuin rakkaat lapset.

2. Vaeltakaa6 rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä 

meidän puolestamme [uhri]lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi [teuras]uhriksi 

Jumalalle.

• Ef 5: 8-10

8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa7 valon 

lapsina,

9. sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja 

totuutena [kaikenlaisessa hyvyydessä, vanhurskaudessa ja totuudessa].

10. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä.

• Tutkikaa – käytettiin mm metallien tai rahojen aitouden koettelemisessa tai 

tutkimisessa. 

– Kun me vaellamme oppimamme sanan mukaan, meille selviää mikä miellyttää 

Herraamme Jeesusta Kristusta.

• Ef 5:15-17

Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte8: ei niin kuin tyhmät vaan niin kuin 

viisaat.

16. Käyttäkää aikanne oikein [eli aikaa ei ole tuhlattavaksi], sillä nämä päivät 

ovat pahoja.

17. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran 

tahto.



“Vaella” 
Efesolais-
kirjeessä

• 2:2 Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon 
mukaan

• 2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 
Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on 
ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.

• 4:1 Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis 
teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti,

• 4:17 Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa: älkää enää 
vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä 
ajatuksissaan.

• 5:2 Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti 
meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme [uhri]lahjaksi 
ja suloisesti tuoksuvaksi [teuras]uhriksi Jumalalle.

• 5:8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo 
Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina,

• 5:15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin 
tyhmät vaan niin kuin viisaat.



Minä, joka olen vankina 
Herran vuoksi, kehotan siis 
teitä vaeltamaan saamanne 

kutsumuksen arvoisesti
Ef 4:1


