
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 28ms 
 
EFESOLAISKIRJE 
 
TOINEN OSA, luvut 4-6 
 
Kävely on sitä, että ottaa askeleen kerrallaan oikeaan suuntaan. On käveltävä kahdeksassa (8) 
asiassa: 
 
1. NÖYRYYDESSÄ, sillä siinä on yhtenäisyyden salaisuus. Se tekee nöyräksi, kun tietää, mitä Jumala 
minusta ajattelee. 
”Minusta (Pawson) levitettiin kerran valheita ja ovet sulkeutuivat edessäni. Hermostuin kun en 
päässyt kirkkoihin puhumaan. Kerroin Jumalalle ja hän vastasi: ´ PAHINKAAN VALHE EI OLE YHTÄ 
PAHAA KUIN TOTUUS.` Purskahdin nauramaan ja vaimonikin kun kerroin hänelle. Mikä helpotus! 
Jumala lisäsi: ´ Silti minä rakastan sinua ja käytän sinua.`  - Kun valheita kerrotaan minusta, 
ajattelen: ´Hyvä, ettei totuutta tiedetä.` ” Nöyryys sanoo, ”OLEN JUMALAN ARMOSTA SE MITÄ 
OLEN!” 
2. YHTENÄISYYDESSÄ. 
3. KYPSYYDESSÄ. 
4. MORAALISUUDESSA 
5. ARMELIAISUUDESSA. 
6. PUHTAUDESSA. 
7. SÄVYISYYDESSÄ. 
8. VELVOLLISUUDESSA. Vaimoni (Pawsonin) sanoo: ”KUN SINÄ ALISTUT KRISTUKSELLE - MINÄ 
ALISTUN SINULLE MIELELLÄNI!” 
 
KÄVELYSTÄ SIIRRYMME TAISTELUUN 
 
Emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan: 
 
”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa” (Ef.6:12). 
 
”Me istumme Kristuksen kanssa taivaallisissa joukoissa…Aistimme sanovat, että olen täällä 
seisomassa edessänne. Itse asiassa olen istumassa. Todellinen minäni istuu Kristuksen kanssa 
taivaallisissa paikoissa…Heti kun kuolen, en enää ole tietoinen ruumiini olinpaikasta. Silloin tiedän 
vain, että henkeni on Kristuksen kanssa…Oikeastaan kristityt ovat jo taivaassa, mutta aistimme 
sanovat muuta ja  se unohtuu…Hän on siunannut  meitä kaikella taivaallisissa paikoissa. Olemme 
jo hänen luonaan. Istumme jo nyt Kristuksessa, emmekä täällä…Kunhan aistinne lakkaavat 
toimimasta, tiedätte olevanne Hänen kanssaan.” 
 
Siellä kuitenkin ovat myös nämä henkivallat ja voimat. Kun pääsette taivaallisiin paikkoihin, 
joudutte myös ristiriitoihin. Tarvitsette silloin myös Jumalan taisteluvarustusta, mutta ette voi 
perääntyä sen turvin. Taisteluvarustuksessa selkänne on paljas. Ette voi kääntää selkäänne ja 
peräytyä. Aina ette voi kulkea eteenpäin, mutta silloin teidän on seisottava paikallaan. Jeesus 
sanoi, että perääntyminen on kuin peruuttaisi kyntäessään. Mahdotonta. 



 
Taisteluvarustus kattaa vain etuosan, ei selkää. Seisotte paikallanne ja nostatte uskon kilven 
suojaksenne. Tässä puhutaan kilvestä, joka oli tehty pehmeästä puusta – ja päällystetty nahalla. 
Roomalaiset sotilaat käyttivät niitä suojautuakseen tulisilta nuolilta. Nuolet upposivat puuhun ja 
sammuivat. Paholaisenkin nuolet sammuvat samoin. 
Varustuksen jokainen osa on tärkeä:  pää tarvitsee suojan, samoin sydän. Vyötäisillä on oltava 
tiukka vyö, josta miekka riippuu. Jalat on varustettu valmiiksi evankeliumin julistamiseen. 
Taistelussa emme tarvitse vain suojausta – vaan rukousta Hengessä. Se on paras ase. 
 
ARMONVALINTA 
 
3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä 
taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,  
4. niinkuin HÄN ENNEN MAAILMAN PEUSTAMISTA OLI HÄNESSÄ VALINNUT MEIDÄT olemaan 
pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,  
5. EDELTÄPÄIN MÄÄRÄTEN MEIDÄT LAPSEUTEEN, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, 
hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,  
6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa (Ef.1:3-
6). 
 
Emme ole robotteja tai käsinukkeja. OLEMME JUMALAN TYÖTOVEREITA. Raamatussa ihmisten ja 
Jumalan välinen suhde on dynaaminen. 
 
Jeremia vietiin savenvalajan oppiin: 
 
1. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului:  
2. "Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen; siellä minä annan sinun kuulla sanani".  
3. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä.  
4. Ja jos astia, jota hän valmisti, MENI PILALLE, niinkuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin 
hän teki siitä taas TOISEN ASTIAN, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä.  
5. Silloin tuli minulle tämä Herran sana:  
6. "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niinkuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. 
Katso, niinkuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo.  
7. Yhden kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan;  
8. mutta JOS SE KANSA KÄÄNTYY  pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä 
pahaa, jota ajattelin tehdä sille.  
9. Toisen kerran taas minä lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan;  
10. mutta JOS SE TEKEE SITÄ, MIKÄ ON PAHAA minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin 
minä kadun sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille. (Jer.18:1-10). 
 
Jeremia oppi savenvalajalta yhden tärkeän asian: valaja halusi tehdä kauniin maljakon, mutta se ei 
onnistunut, SAVI EI NOTKISTUNUT. Hän joutui tekemään raskaan käyttöastian kauniin maljakon 
sijaan. 
Jumala on valinnut kohtalon sinua varten. Hän ei pakota sinua seuraamaan sitä kohtaloa. Jos 
suostut hänen suunnitelmaansa, Hänen aikojen alussa valitsemansa kohtalo on sinun. Mikään ei 
viittaa siihen, ettet voisi vaikuttaa asiaan millään tavalla. 
 



KAKSI NÄKEMYSTÄ 
 
1. KALVINILAISUUS. Jumala valitsee kuka pääsee taivaaseen ja kuka joutuu kadotukseen. 
Kadotukseen joudutaan Jumalan valinnasta eikä omasta syystä.  Asialle ei voi mitään eikä armoa 
voi vastustaa. Tämä näkemys yhdistetään usein JEAN CALVINIIN ja puhutaan ”kalvinismista”.  
Kalvin ei kuitenkaan opettanut näin, vaan eräs hänen seuraajansa. Kalvin opetti, että pelastuksen 
voi menettää. Hänet usein leimataan väärin perustein. 
 
2. ARMINIOLAISUUS. Uskossa pysyminen on enemmän vaatimus kuin taattu asia. On tärkeää pysyä 
köynnöksessä, Kristuksessa ja uskossa. Ei pelastusta töiden kautta, vaan pelastus uskossa 
pysyminen vuoksi. Tätä on tärkeä korostaa.  
Tämä ajatus yhdistettiin JACOBUS ARMINIUS – nimiseen mieheen. Ja ajatussuuntaa nimitettiin 
arminiolaisuudeksi. Monet eivät ole lukeneet Arminiuksen  mietteitä, vaikka vastustavatkin niitä. 
Kukaan ei uskaltanut olla hänen kanssaan eri mieltä kun hän eli. Hänen ajatuksiaan arvosteltiin 
vasta hänen kuoltuaan. Hän eli jumalista elämää. 
 
Tärkeää  ei ole Kalvin tai Arminius, vaan se, mitä Raamattu sanoo. Maailmalla kiertelee kauhea 
klisee: kerran pelastettu, aina pelastettu. Se on kauhea lause!  Ja mitä ”kerran pelastettu” edes 
tarkoittaa? Minua pelastetaan parhaillaan. On niin paljon, mistä minut pitää vielä pelastaa. Olen 
niin kuin se, joka rukoili: Herra, en ole se mikä minun pitäisi olla. En ole se mitä aioin olla, mutta 
kiitos etten ole se mitä olin. Olemme pelastumassa. PELASTUS ON PROSESSI EIKÄ ÄKILLINEN IHME! 
Odotan Hänen toista tulemistaan, kun Hän tuo pelastuksen odottajalleen. Silloin olen ”kerran 
pelastettu”. Olen kokonaan pelastettu silloin. KUN VALITSIN ARMON, VALITSIN MYÖS HÄNEN 
ARMONVALINTANSA. Tätä tarkoitan dynaamisella suhteella. 
 
Jumala haluaa kaikkien pelastuvan. Jos hän näin haluaa, mikä sitten estää? Ihmiset kieltäytyvät ja 
vastustavat Henkeä. Raamatussa Henkeä voidaan vastustaa ja tuottaa sille murhetta. 
Ensimmäinen marttyyri syytti telottajiaan: Vastustatte aina Pyhää Henkeä! Jumalaa on mahdollista 
vastustaa, mutta Hän on silti minua vahvempi. Uskomattomassa rakkaudessaan Jumala suostuu 
vastustukseemme. Se on ihmeellinen asia. Jumala ei ikinä pakota ketään olemaan Hänen 
lapsensa. Hän ei koskaan pakota ketään menemään taivaaseen. Hän ei tee pakolla kenestäkään 
uskovaa. Minusta tämä  on enemmän dynaamisuuden ja kokemuksen kuin opinkappaleiden asia. 
Tiedän, että Hän valitsi minut ennen kuin minä valitsin Hänet. Tiesin myös, että minulla on hirveä 
kyky kieltää Hänen suunnitelmansa. 
 
RUKOILLAAN: ”Voimme upota opinkappaleisiin ja teologiaan, mutta haluamme ylistää Sinua. 
Sinä olet Jumala ja valitsit meidät Kristuksessa ennen maailman luomista. Kiitos siitä päivästä 
kun tulit elämäämme ja armosi tuli todeksi. Kiitos kyvystä katua ja uskoa ja siitä, ettemme 
vastustaneet sitä. 
Sinun on ylistys ja kunnia. Kiitos, että kaikki on Kristuksessa. Kiitos, että voimassasi teet 
tarkoituksesi mukaan – ja kutsut meitä mukaan siihen. Haluamme antaa itsemme armosi 
helmaan, että sinä olet kaikki kaikessa. Niin että voimme ylistää Sinua alati kun pelastuksemme 
on täydellinen, kun Jeesus palaa. Hänen nimessään. Aamen. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 


