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MISSIO SAVO
Liperin Adventtiseurakunnassa
30.5.2009
Raamattutunti: Väinö Hotti
PYHITYSELÄMÄ – MITÄ SE ON?
Syvällä on kaiken olemus
Monta kertaa tulee huomaamaan, että hengelliset asiat ovat vaikeita. Kultaa ja timantteja joudutaan
usein louhimaan syvältä. Samoin hengellisiinkin asioihin ei päästä helpolla eikä vähällä
vaivannäöllä. Sanonta oppia ”kantapään kautta” pitää paikkansa myös hengellisissä asioissa, mutta
tämäkään ei kata kaikkea oppia. Vaivannäkö kuitenkin kannattaa – syvältä löytyy aarteita!
”Kaukana on kaiken olemus ja syvällä, syvällä; kuka voi sen löytää?” (Srn.7:25).
Tärkeä asia
Pyhitys on taivaaseen pääsyn kannalta äärettömän tärkeä asia. Jeesus sanoo:
”Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on” (Matt.5:48).
”En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen” (Luuk.5:32).
10. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen,
missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
11. Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene,
äläkä tästedes enää syntiä tee" (Joh.8:10-11).
Paavali kirjoittaa:
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka
olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?” (Room.6:1-2).
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää” (Room.8:13).
9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan
valtakuntaa.
11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te
olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme
Hengessä (1. Kor.6:9-11).
Apostoli Pietari:
”Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen,
tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin
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kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä" (1.
Piet.1:14-16).
Hebrealaiskirjeen tuntematon kirjoittaja on yhtä ehdoton:
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”
(Hebr.12:14).
Rakkauden apostoli Johannes:
”Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata
syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9).
”Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei
saata elää synnin harjoittajana, koska on Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9; Saarnivaaran käänn.).
3:9: ”Siemen on Jumalan sana” (Luuk.8:11): Jumalan sanaan sidottu omatunto estää synnissä
elämisen (Saarnivaara).
Vain pyhä voi pyhittyä
Pyhitystä ei tule saarnata kääntymättömille, luonnollisille ihmisille; heille kuuluu
evankelioimissaarna. Jos tähän hairahdutaan, syyllistytään moralismiin. Pyhityssaarna tulee
kohdistua ainoastaan uskoviin, uudestisyntyneisiin, vanhurskautettuihin (pyhiin) ihmisiin. Tämä
asia liittyy sanan oikeaan jakamiseen.
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
Vapaaehtoista
Samoin kuin uskoontulo ja Jeesuksen vastaanottaminen ovat vapaaehtoisia asioita, samoin on myös
pyhitys; uskoontullut voi kieltäytyä siitä ja valita entisen (synnin) tien.
”Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette,
jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte
jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne
vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen” (Room.6:16,19).
MARTTI LUTHER
Luther moitti aikansa saarnamiehiä huonosta pyhityssaarnasta:
Samoin menettelevät nykyään minun antinomistinikin, jotka saarnaavat sangen kauniisti ja
…täydellä todella Kristuksen armoa, syntien anteeksi antamusta ja muuta mikä kuuluu lunastusoppiin. Mutta kuten paholaista pakenevat he siitä johtuvaa seurausta, että ihmisille olisi
puhuttava kolmannesta uskonkappaleesta, pyhityksestä, se on uudesta elämästä Kristuksessa.
Sillä heidän mielestänsä ei pidä pelotella ja tuottaa murhetta ihmisille, vaan saarnata lakkaamatta
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lohdullisesti armosta ja syntien anteeksi saamisesta Kristuksen kautta ja kaikella muotoa välttää
kaikkea ankaraa puhetta. Kuuletko, sinä tahdot olla muka kristitty, ja kuitenkin olet samalla
avionrikkoja, huorintekijä, juopottelija, pöyhkeilijä, ahne, koronkiskuri, kateellinen,
kostonhimoinen, ilkeämielinen j.n.e. Mutta he sanovat näin: Sinä olet avionrikkoja,
huorintekijä, ahne tai muuta sellaista, mutta kunhan vain uskot, niin olet autuas, eikä sinun
tarvitse ensinkään pelätä lakia, sillä Kristus on täyttänyt kaikki.
…. Sillä sellainen Kristus ei todella ole mistään kotoisin, joka on kuollut sellaisten syntisten
puolesta, jotka eivät syntien anteeksi saamisen jälkeen luovu synneistä ja elä uutta elämää. ..
he ovat kyllä hyviä pääsiäissaarnaajia, mutta huonoja helluntaisaarnaajia. Sillä he eivät
saarnaa mitään … pyhityksestä ja Pyhän Hengen eläväksi tekevästä voimasta, vaan ainoastaan
Kristuksen lunastuksesta: vaikka Kristus (josta he paljon saarnaavat, kuten onkin oikein) kuitenkin
on Kristus sentähden, tai hankkinut lunastuksen synneistä ja kuolemasta sentähden, että Pyhä Henki
tekisi meidät uusiksi ihmisiksi vanhasta Aadamista, niin että me kuolleina pois synnistä eläisimme
vanhurskaudelle, kuten p. Paavali opettaa Room. 6:2 seur., täällä maan päällä alkaisimme ja
kasvaisimme ja siellä sitten tulisimme täydellisiksi. Sillä Kristus ei ole ansainnut meille ainoastaan
… armoa, vaan myöskin ….Pyhän Hengen lahjan, niin ettei meillä olisi ainoastaan syntien anteeksi
antamus, vaan lakkaisimme myös synneistä (Joh. 1:16 - 17). Sen, joka nyt ei lakkaa synneistä,
vaan jää edelleen jumalattomaan menoonsa, täytyy saada itsellensä antinomisteilta uusi
Kristus. Oikeaa Kristusta heillä ei ole, ja vaikka kaikki enkelit huutaisivat vain Kristus,
Kristus! Niin täytyy heidän kuitenkin uuden Kristuksensa kanssa joutua kadotukseen
(Kirkolliskokouksista ja kirkosta, vuodelta 1539).
Nousee Golgatan voitosta
Pyhityselämä versoo Jeesuksen ristillä saamasta voitosta. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, samalla
ristiinnaulittiin myös kaikki pyhityksemme esteet: 1. Saatana. 2. Synti. 3. Laki. 4. Meidän vanha
ihmisemme. 5. Uskova maailmalle ja maailma uskovalle. 6. Kuolema.
Ristin vihollinen
Pyhityksen hylkääjä hylkää samalla em. Kristuksen ristillä saavuttaman ylen runsaan voiton ja
ansion. Tämän tehdessään hän joutuu kaikkien näiden ristillä voitettujen turmiovaltojen
alaisuuteen. Häntä voidaan täydellä syyllä nimittää ristin viholliseksi.
”Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen
ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on
heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä” (Fil.3:18-19).
Vanhurskauttamisen jatke
Pyhityselämä on (tai se tulisi olla) looginen ja luonnollinen seuraus uskoontulosta. Varsin usein
tilanne on kuitenkin toisin; uskoontullut hylkää (raamatullisen) pyhityksen.
”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon
teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen” (Kol.2:6-7).
”Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme” (Gal.5:25).
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Avartunut sydän
Pyhittymätön uskova on ”alaikäinen”:
1. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa.
2. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään
siedä;
3. olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole
lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?
4. Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin
ole niinkuin ihmiset ainakin? (1. Kor.3:1-4).
Alaikäisen sydämeen ei sovi muut kuin ”meikäläiset”. Hän on lahkohenkinen. Paavali joutui
kehottamaan lahkohenkisiä korintolaisia ”avartumaan”:
11. Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.
12. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne.
13. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin (2. Kor.6:11-13).
”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä” (Gal.5:16).
Kun vaelletaan Hengessä, silloin tunnustetaan kaikki uudestisyntyneet ihmiset sisariksi ja
veljiksi!
Se on Kristuksen elämää uskovassa
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun
Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan”
(Joh.14:23).
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän
Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni”
(Gal.2:20).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
Oksan elämää viinipuussa
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
Elämää Kristus-ruumiin jäsenenä
12. Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka
niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
13. sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai
kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä (1. Kor.12:12,13,27).
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Ainoa puhdas pyhitys
Tavallisesti syvällinen pyhityselämä on seurausta vuosikymmenien kilvoittelusta. Ruotsalainen
Johan Kahl (1721-1746) on tästä suuri poikkeus. Hän kuoli jo 25 v. (hukkui Itämereen), mutta ehti
sitä ennen tehdä jo monia syvällisiä virsiä: Jeesus, turva ainoa (66), Mua, Pyhä Henki, pyhitä (105),
Vaivaisten turva ainoa (208), Mun sydämeni temppelin (210), Ei mikään niin voi virvoittaa (299),
Aurinko armas valollansa (521), Nyt ylös sieluni (623).
Kahl runoilee: ”Ainoa tosi viisaus Ja ainoa vanhurskaus, Ainoa puhdas pyhitys On Vapahtajan
yhteys” (299:8,Vvk.). Siis Vapahtajan yhteys tuo todellisen pyhityksen. Tämä tarkoittaa oksan
yhteyttä viinipuuhun ja jäsenen yhteyttä ruumiiseen. Tässä on myös kysymyksessä jatkuva
”tykökäyminen”, kuten vanhat heränneet sanoivat. Syntisen seurustelu Vapahtajan kanssa merkitsee
todellista pyhityselämää. Tämä seurustelu on toisaalta jatkuvaa rukousta.
Hedelmän kantamista
”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun
opetuslapsikseni” (Joh.15:8).
”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte
hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän
sen teille antaisi” (Joh.15:16).
”Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata
hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä” (Matt.7:17-18).
Se on muuttumista Kristuksen kaltaiseksi
Päämäärä on varsin kaukana ja korkea:
”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” (1. Joh.3:2).
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on
Henki” (2. Kor.3:18).
Se on riisuutumista ja pukeutumista
”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan” (Kol.3:9-10).
12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan.
Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side (Kol.3:12-14).
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22. että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka
turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23. ja uudistua mielenne hengeltä
24. ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen (Ef.4:24).
Pukeutuminen objektiivisesti kasteessa
”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet”
(Gal.3:27).
3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen
kuolemaansa kastetut?
4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin
Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman (Room.6:3-4).
Konkretisoituu uskon kautta
Pyhityselämä ei ole Jeesuksen jäljittelyä. Uskon kautta voimme samaistua Kristuksen kuolemaan
ja ylösnousemukseen sekä omistaa Jeesuksen ristillä saavuttama voitto pahuuden henkivalloista.
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa” (Gal.3:26).
”Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme
samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:5).
Pyhän Hengen elämää
Pyhä Henki tulee uudestisyntymisessä ihmisen sydämeen. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa
Kristusta:
”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille” (Joh.16:14).
Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta uskovalle niin, että hän voi niihin
samaistua ja tulla näin yhdeksi Kristuksen kanssa.
Hengen hallintaa lihan yli
Uskovassa on kaksi luontoa, vanha ja uusi luonto. Pyhitys merkitsee sitä, että uusi luonto hallitsee.
”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää” (Room.8:13).
”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä” (Gal..5:16).
Evankeliumia
Pyhityksen ”eväät” annetaan taivaasta. Pyhitys samoin kuin vanhurskauttaminenkin on täysin
taivaan lahjaa. Se on Jeesuksen kuolemisen ja ylösnousemisen hedelmä syntiselle.
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”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niinkuin kirjoitettu on:
"Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1. Kor.1:30-31).
Lisääntyvää riippuvuutta Jeesuksesta
"Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta” (Joh.3:27).
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
”Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää” (Room.7:18).
”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil.4:13).
Elämää Jumalan voimassa
Uskova riisutaan omasta voimastaan. Mutta samalla hänelle tarjotaan Jumalan voima.
"Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan,
kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:7-8).
"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa".
Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun
asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin,
ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä (2. Kor.12:9-10).
”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil.4:13).

