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Kutsua ja 
kutsumus

Efesolaiskirje 4:1-4
1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen 

arvo vaatii,

2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja 

pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne 

rakkaudessa

3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan 

yhdyssiteellä:

4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette 

kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te 

kutsumuksessanne saitte;



Kutsu ja 
kutsumus

Efesolaiskirje 4:1
1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen 

arvo vaatii,

Eli:

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, sen kutsumuksen arvoisesti, jolla 

teidät kutsuttiin,



Kutsu ja 
kutsumus

Efesolaiskirje 4:1 (tarkennettu)
1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, sen kutsumuksen arvoisesti, jolla 

teidät kutsuttiin

Kutsumus = klēsis N2517, ”kutsuminen, kutsu, 

kutsumus”

Kutsuttiin = kaleō N2275, ”kutsua, nimittää tai sanoa 

joksikin, antaa nimi, kutsua johonkin” 

Lisäksi: ”Profaanissa kreikassa kaleō voi merkitä 

’kutsua nimeltä, nimittää’. Edelleen se voi merkitä 

luokse kutsumista tai kutsumista esim. kotiin tai 

juhlaan.”



Kutsua
kaleō N2275

”kutsua, 
nimittää tai 

sanoa joksikin, 
antaa nimi, 

kutsua 
johonkin”

• Matt 1:21-25

21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on 

annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on 

vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi 

toteen, minkä Herra on puhunut profeetan 

kautta, joka sanoo:

23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja 

synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi

Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala 

meidän kanssamme.

24. Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin

Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja 

otti vaimonsa tykönsä

25. eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli 

synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle 

nimen Jeesus.



Kutsua
kaleō N2275

”kutsua, 
nimittää tai 

sanoa joksikin, 
antaa nimi, 

kutsua 
johonkin”

• Matt 2:23

23. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan 

kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että 

kävisi toteen, mikä profeettain kautta on 

puhuttu: "Hän on kutsuttava

Nasaretilaiseksi".

• Matt 5:9

9. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät 

pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.



Kutsua
kaleō N2275

”kutsua, 
nimittää tai 

sanoa joksikin, 
antaa nimi, 

kutsua 
johonkin”

• Matt 2:7

7. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja 

tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli 

ilmestynyt

• Matt 4:21,22

21. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset 

kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja 

Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä 

Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan 

kuntoon; ja hän kutsui heidät.

22. Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja 

seurasivat häntä.

• Matt 25:14,15

14. Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies 

matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja 

uskoi heille omaisuutensa;

15. yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja 

kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, 

ja lähti muille maille.



Kutsua
kaleō N2275

”kutsua, 
nimittää tai 

sanoa joksikin, 
antaa nimi, 

kutsua 
johonkin”

• Matt 22:1-14
1. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi:
2. "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät 
pojallensa.
3. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä 
eivät tahtoneet tulla.
4. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, 
minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja 
kaikki on valmiina; tulkaa häihin’.
5. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä 
kaupoilleen;
6. ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat.
7. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet 
ja poltti heidän kaupunkinsa.
8. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut
eivät olleet arvollisia.
9. Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.’
10. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä 
pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita.
11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, 
joka ei ollut puettu häävaatteisiin.
12. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka 
sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
13. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja 
heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
14. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."



Kutsua ja 
kutsumus

Efesolaiskirje 4:1-4
1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen 

arvo vaatii,

Tai

1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, 

teitä vaeltamaan, sen kutsu(mukse)n arvoisesti, jolla 

teidät kutsuttiin

2. kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja 

pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne 

rakkaudessa

3. ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan 

yhdyssiteellä:

4. yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette 

kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te 

kutsumuksessanne saitte;

Tai

4. Jotta olisitte yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette

kutsututkin yhteen kutsu(mukse)nne toivoon.



Esimerkkejä
meidän

kutsusta

• 2 Timoteus 1:8,9

8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, 

hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani 

vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala 

antaa voimaa,

9. hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä 

kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan 

oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on 

annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,

• Kol 3:15

15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, 

johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa 

kiitolliset. 



Esimerkkejä
meidän

kutsusta

• 1 Tess 2:10-12
10. Te olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka 
pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme 
teitä kohtaan, jotka uskotte,
11. samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä 
lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja 
rohkaisimme teitä,
12. ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen 
arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä 
valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

• 1. Kor 1:9
9. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette 
kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme, yhteyteen.



Esimerkkejä
meidän

kutsusta

• Efesolaiskirje 1:15-21
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 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 ylenpalttinen suuruus meitä 
kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä 
voiman vaikutuksen mukaan,
20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet 
kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja 
herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan 
tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.



Lopuksi

• 1 Joh 3:1,2

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on 

meille antanut, että meitä kutsutaan 

Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. 

Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se 

ei tunne häntä.

2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, 

eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. 

Me tiedämme tulevamme hänen 

kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me 

saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän 

on.



Niin kehoitan siis minä, joka 
olen vankina Herrassa, teitä 

vaeltamaan, sen kutsun 
arvoisesti, jolla teidät 

kutsuttiin

Efesolaiskirje 4:1


