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Ef. 1:19–23 
19. ja mikä (on) 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 (istumaan) oikealle puolellensa taivaissa,  
21. korkeammalle kaikkea hallitusta (arkhē) ja valtaa ja voimaa (dynamis) ja 
herrautta (kyriotēs) 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 (plērōma), joka kaikki kaikissa 
täyttää (plēroō). 

 
Ef. 3:6 ja 7 
että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen 
Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,  
7. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on 
annettu hänen voimansa vaikutuksesta. 

 
Ef. 4:10–16 
10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita 
ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.  
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 pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,  
14. ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;  
15. vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin 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. 

 
Filippil. 3:20 ja 21 
20. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme 
Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,  
21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 
kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. 

 
Kol. 1:24–29 
24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni (pathēma) teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu 
Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka 
on seurakunta,  
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25. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle 
on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,  
26. sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, 
mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä,  
27. joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on 
tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.  
28. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä 
kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä 
Kristuksessa.  
29. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa (energeia) 
mukaan, joka minussa voimallisesti (dynamis–en dynamei) vaikuttaa (energeō). 

 
Kol. 2:9–12 
9. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,  
10. ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,  
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 (energeia) Jumala, joka herätti 
hänet kuolleista. 

 

 

 
 

…olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet 
kuolleista. 

 
…jossa myös (teidät) yhdessä-herätettiin kautta Jumalan vaikutuksen uskon 
herättäneen hänet kuolleista. 

 
…olette yhdessä-herätetyt uskon kautta Jumalan vaikutukseen, hänen, joka 
herätti hänet kuolleista. 
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Matteus 14:1 ja 2 
Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta.  
2. Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, 
ja sentähden nämä voimat (voimalliset teot–dynamis) hänessä vaikuttavat 
(energeō)". 

 
Gal. 5:4–6 
4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 
vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.  
5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.  
6. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä 
ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava (energeō) usko. 

 
I Kor. 12:1–11 
Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä 
tietämättöminä.  
2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, 
miten vain tahdottiin.  
3. Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan 
Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon 
Herra", paitsi Pyhässä Hengessä.  
4. Armolahjat (kharisma) ovat moninaiset, mutta Henki on sama;  
5. ja seurakuntavirat (diakonia) ovat moninaiset, mutta Herra on sama;  
6. ja voimavaikutukset (energēma) ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki 
kaikissa vaikuttaa (energeō), on sama.  
7. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.  
8. Niinpä saa (annetaan) Hengen kautta toinen (yhdeksi) viisauden sanat, toinen 
(toiseksi) tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta (mukaan–kata);  
9. toinen (heteros–toiseksi) saa(-) uskon samassa Hengessä, toinen (toiseksi) taas 
terveeksitekemisien lahjat siinä yhdessä Hengessä;  
10. toinen (toiseksi) lahjan tehdä (energēma) voimallisia tekoja (dynamis); toinen 
(toiseksi) profetoimisen lahjan, toinen (toiseksi) lahjan arvostella henkiä; toinen 
(heteros–toiseksi) eri kielillä puhumisen lahjan, toinen (toiseksi) taas lahjan selittää 
kieliä.  
11. Mutta kaiken tämän vaikuttaa (energeō) yksi ja sama Henki, jakaen kullekin 
erikseen, niinkuin tahtoo. 

 
Filippil. 2:12 ja 13 
12. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei 
ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän 
nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;  
13. sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa (energeō) sekä tahtomisen (prees. inf.) 
että tekemisen (energeō–prees. inf.), että hänen hyvä tahtonsa (mielisuosio) 
tapahtuisi. 
 
 

 


