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Raamatunlauseita jokaisen luettavaksi ja noudatettavaksi kutsumuksensa ja 

asemansa mukaan.  

 

Raamatunkohdat ovat Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan 

katekismuksesta (2017), kieliasu tarkistettu. Pohjana Martti Lutherin 

Vähässä katekismuksessa (1529) oleva huoneentaulu. 

 

 

2. PIISPOILLE, PAPEILLE JA SAARNAAJILLE 

 

Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, johon Pyhä Henki on teidät 

pannut kaitsijoiksi. Paimentakaa Jumalan seurakuntaa, jonka hän on omalla 

verellään itselleen ansainnut. (Ap. t. 20:28) 

 

Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, 

maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei 

tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman 

kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa 

kuuliaisina. – – Älköön hän olko äsken kääntynyt. (1. Tim. 3:2–4, 6) 

 

 

3. KRISTITTYJEN VELVOLLISUUDET OPETTAJIAAN JA 

SIELUNHOITAJIAAN KOHTAAN 

 

Syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa 

ansainnut. (Luuk. 10:7) 

 

Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajien tulee saada evankeliumista 

elatuksensa. (1. Kor. 9:14) 

 

Jolle sanaa opetetaan, jakakoon kaikkea hyvää opettajalleen. Älkää eksykö, 

Jumala ei salli itseänsä pilkattavan. (Gal. 6:6–7) 

 

Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen 

kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä 

tekevät. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta" ja "Työmies 

on palkkansa ansainnut." (1. Tim. 5:17–18) 

 

Me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät 

työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajianne Herrassa ja neuvovat 

teitä. Pitäkää heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää 

rauhassa keskenänne. (1. Tess. 5:12-13)  
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Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat tiedän 

sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä 

ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä. (Hepr. 13:17) 

 

 

4. MAALLINEN ESIVALTA 

 

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä 

ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan 

asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan 

säädöstä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä 

tuomion. – – Sillä [esivalta] ei turhaan kanna miekkaa, koska se on 

Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 

(Room. 13:1–2, 4). 

 

 

5. ALAMAISTEN VELVOLLISUUDET ESIVALTAA KOHTAAN 

 

Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. 

(Matt. 22:21)  

 

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. – – 

Tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös 

omantunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte. Sillä he ovat 

Jumalan palvelijoita, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa 

kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, 

kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. (Room. 13:1, 5–7)  

 

Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 

esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja 

esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää 

kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. (1. Tim. 2:1–2).  

 

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, 

kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. (Tit. 3:1) 

 

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden:  

Niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on 

lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi 

(1. Piet. 2:13). 

 

 

6. AVIOMIEHILLE 
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Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja 

antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi. – – Samalla tavoin 

tulee myös miesten rakastaa vaimojaan niin kuin omia ruumiitaan; joka 

rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole 

vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin 

Kristuskin seurakuntaa. (Ef. 5:25, 28–29) 

 

Te miehet, eläkää kukin ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin 

heikomman astian kanssa. Osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat 

elämän armon perillisiä niin kuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 

(1. Piet. 3:7) 

 

Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. 

(Kol. 3:19) 

 

 

7. AVIOVAIMOILLE 

 

Te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, – – niin [kuin] Saara oli kuuliainen 

Abrahamille, kutsuen häntä herraksi. Hänen lapsikseen te olette tulleet, kun 

teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne pelästyttää. 

(1. Piet. 3:1, 6) 

 

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle: Sillä mies 

on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää – hän, ruumiin 

vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot 

vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. (Ef. 5:22–24) 

 

Miehesi on sinua vallitseva. (1. Moos. 3:16) 

 

 

8. VANHEMMILLE 

 

Te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran 

kurissa ja nuhteessa. (Ef. 6:4) 

 

Jos joku saattaa lankeemukseen yhden näistä pienistä, jotka uskovat 

minuun, niin sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen 

kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. (Matt. 18:6) 

 

Herra on asettanut todistuksen Jaakobiin. Hän antoi Israeliin lain, jonka hän 

käski isiämme tekemään tiettäväksi lapsilleen, jotta tuleva polvi, 
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synnytettävät lapset, nousivat ja kertoisivat hekin niistä lapsilleen. 

(Ps. 78:5–6) 

 

 

9. LAPSILLE 

 

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" – tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa 

lupaus – "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." (Ef. 6:1–3) 

 

 

10. PALVELIJOILLE, PALKKALAISILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE 

 

Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, arasti ja kunnioittavasti, 

sydämenne yksinkertaisuudessa – niin kuin Kristukselle: Ei 

silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, 

sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo. Palvelkaa hyvällä mielellä, niin 

kuin Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa 

takaisin Herralta, oli sitten orja tai vapaa. (Ef. 6:5–8) 

 

 

11. ISÄNNILLE JA EMÄNNILLE 

 

Te isännät, tehkää samoin palvelijoillenne: Jättäkää pois uhkaileminen. 

Sillä te tiedätte, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa. Hän ei 

tee erotusta ihmisten välillä. (Ef. 6:9) 

 

Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te 

tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. (Kol. 4:1) 

 

Älä tee lähimmäisellesi vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Älä pidä 

päivätyöläisesi palkkaa itselläsi yön yli huomiseen asti. (3. Moos. 19:13) 

 

Älä tee vääryyttä kurjalle ja köyhälle palkkalaiselle, olipa hän veljiäsi tai 

muukalaisia, joita asuu maassasi, sinun porttiesi sisäpuolella. Maksa 

hänelle hänen palkkansa samana päivänä, ennen kuin aurinko laskee, sillä 

hän on kurja ja halajaa palkkaansa – ettei hän huutaisi sinun tähtesi Herran 

puoleen ja ettei se tulisi sinulle synniksi. (5. Moos. 24:14–15) 

 

 

12. NUORISOLLE 
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Te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki 

keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille 

hän antaa armon". Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän 

ajallansa teidät korottaisi. (1. Piet. 5:5–6) 

 

 

13. LESKILLE 

 

Oikea leski ja yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja 

rukoilee alinomaa, yötä ja päivää; mutta hekumoiva on jo eläessään 

kuollut. (1. Tim. 5:5–6) 

 

[Apostoli Paavali:] Naimattomille ja leskille minä puolestaan sanon: Heille 

on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin. Mutta jos eivät voi itseään 

hillitä, niin menkööt naimisiin. Sillä parempi on mennä naimisiin kuin 

palaa [himon tulessa]. (1. Kor. 7:8–9) 

 

Vanhat naiset olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii, ei panettelijoita, 

ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria 

vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, 

kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi 

tulisi. (Tit. 2:3–5) 

 

 

14. KAIKILLE YHTEISESTI 

 

Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te 

samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. (Matt. 7:12) 

 

Näihin sanoihin sisältyvät kaikki käskyt: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 

itseäsi." Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus 

lain täyttymys. (Room. 13:9–10). 

 

Olkoon rakkaus vilpitön, kammotkaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. 

Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen 

toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. (Room. 12:9–10) 

 

Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään 

esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja 

kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista 

elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja 

otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki 

ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Totuuden. (1. Tim. 2:1–4) 
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– Kun kukin oppii osansa, on kaikki hyvin talossa. (Vähä katekismus) 


