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PYRKIKÄÄ PYHITYKSEEN                                      Väinö Hotti 

Teologian viidakossa 

Vuosisatojen aikana on tehty paljon teologiaa. Valitettavasti siinä on 

paljon sekavuutta aina harhaopeista lähtien. Aikoinaan JONAS LAGUS toi 

tämän esille: ”Ei tiedä, mihin menisi, jottei saattaisi sielunsa autuutta 

vaaraan.” 

1. VANHURSKAUTTAMINEN 

Tämä on ehdottamasti tärkein ja keskeisin oppi. Tässä on kysymys siitä, 

kuinka ihminen pelastuu, pääsee taivaaseen, tulee uskoon. Tähän löytyy 

lukuisia versioita. 

1. KAIKKI PÄÄSEVÄT TAIVAASEEN. Tämä on pastori ANTTI KYLLIÄISEN 

mielipide. Ei tarvita mitään erikoista vanhurskauttamista. 

2. HYVÄT TEOT PELASTAVAT. Kenellä hyvien tekojen summa ylittää pahojen 

tekojen summan, hän pelastuu. 

3. SOSIAALINEN EVANKELIUMI pelastaa. Tämä ”Martan evankeliumi” 

takaa taivaspaikan. Tämä evankeliumi on nimenomaan ”naisten” 

suosiossa ja – PATMOKSEN! 

4. ROOMA PELASTAA.  Extra ecclesiam nulla salus – kirkon ulkopuolella ei 

ole pelastusta! Kirkko pelastaa! Kirkko vanhurskauttaa! 

Käytännössä tänään LAHKOT ovat tässä virassa ja tehtävässä. Jokainen 

lahkon jäsen luottaa oman yhteisönsä pelastavaan ja vanhurskauttavaan 

vaikutukseen. Lahkot julistavat: ”Me yksin olemme oikeassa! Lahkon 

jäsenkortti = TAIVASLIPPU!  Liity meihin! 

Raamatun mukaan YHTEISÖ ei pelasta – mutta se voi kadottaa; on 

olemassa ”kollektiivinen kadotus”:  ”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät 

Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat 

luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" (1. Moos.19:15). 
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5. SAKRAMENTTI PELASTAA. Rooman kirkon onnettomana perintönä 

meillä on ex opere operato – oppi. On surkeaa ja traagista, että vaikka 

Rooman kirkko on viimeaikaisten median paljastusten seurauksena 

mennyt haaksirikkoon ja kärsinyt konkurssin, yhä tämä automaattioppi on 

pitkälti käytössä ja voimassa mm. luterilaisessa kirkossa. 

URHO MUROMAN mukaan tämä oppi on: SAATANALLINEN VALHE! 

 

 
            (nettikuva) 

2. PYHITYS 

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei 

kukaan ole näkevä Herraa” (Hebr.12:14). 

”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 kaikessa 

vaelluksessanne pyhiksi” (1. Piet.1:15). 

Jotkut torjuvat 

Kirkossa on ollut sekä maallikkoja että pappeja, jotka hylkäävät pyhityksen 

tarpeellisuuden. Erkki Leminen sanoi menevänsä ”ryövärin jalaksilla” 

taivaaseen. Lemisen teologiaan yhtyi myös rovasti OLAVI PELTOLA. 

Evankeliumin opintoyhdistys ry kannattaa tätä suuntausta. Se julkaisee 

ARMO RIITTÄÄ  - lehteä. 

”Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: 

'Mene, mene, tekel, ufarsin'. Ja tämä on sen se-

litys: mene merkitsee: Jumala on laskenut sinun 

valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: 

sinut on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havait-

tu. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja an-

nettu meedialaisille ja persialaisille” (Dan.5:25-28). 
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ERKKI LEMINEN 

 

Kuva: Harry Etelävirta  

ERKKI LEMINEN  
19.8.1922 – 17.12.1992 
OLAVI PELTOLA 
 

 
(kuva: Jani Laukkanen) 

OLAVI PELTOLA 
 
”Pian tämän (Raamattuopiston) jälkeen hänessä kuitenkin tapahtui 
muutos; hän alkoi yksipuolisesti korostaa ihmisen jatkuvaa 
syntiturmelusta kristittynäkin ja opettaa syntienanteeksiantamusta / 
vanhurskauttamista jokseenkin koko pelastuksena, asennoituen Pyhän 
Hengen työhön, pyhitykseen jms. miltei kielteisesti (ollen sekä ihmisen 
syntiturmeluksen painottamisessa ja ”kaivelemisessa” että objektiivisen eli 
ulkokohtaisen ja ihmisen kokemuselämän ulkopuolelle – ainakin 
jokseenkin kokonaan – jäävän vanhurskauttamisen opettamisessa 
lähimain samalla linjalla kuin herännäisyydessä eli körttiläisyydessä viime 

”Kun joku julistaja väitti kaitaa tietä kuin katon har-

jaksi, Erkki ei voinut hyväksyä ajatusta, vaan sanoi 

kääntävänsä tuon harjan toisinpäin, v-kirjaimeksi. 

´Kaikki viettää kohti keskustaa, Kristusta. Tältä tieltä 

ei voi pudota`, hän vakuutti” (Sisko Latvus, Erkki 

Leminen, Armon matkamies, s.228). 

”Hän (Peltola) selitti valheeksi Raamatun sanan, että ”jos 

joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus” (2 Kor.5:17). 

Nähtävästi se, mitä tämä kohta sanoo, oli hänelle itsel-

leen siinä määrin epätodellista, että ”vanhurskauttaak-

seen” oman kokemuksensa ja oman hengellisen tilansa 

hän selitti tämän Raamatun sanan epätodeksi.” 
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vuosisadalle esiintynyt – ja edelleen elävä – ”niskaslaisuus” eli Vilhelm 
Niskasen edustama ja johtama suunta). Peltola jopa kielsi oppilaitaan 
rukoilemasta ja etsimästä Pyhää Henkeä tai Hengen täyteyttä” (Uuras 
Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa III, s.554). 
 

RAAMATTU JA PYHITYS 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi 

tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä 

eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut 

Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin 

olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuole-

maan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, 

samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me 

olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:1-5). 

Uskova on samaistunut uskon kautta kasteessa Kristuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen!  

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa 

ovat, ja ei vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia). 

Hengen jälkeen vaeltaminen on PYHITYKSESSÄ VAELTAMISTA. 

”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, 

olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme 

saaneet juoda samaa Henkeä” (1. Kor.12:13). 

Fyysinen yhteys Kristukseen tekee mahdottomaksi SYNNISSÄ ELÄMISEN! 

”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). 

”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja 

synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, 

ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee 
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työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki 

ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten 

mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 

mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla 

hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet 

rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -  ja 

yhdessä hänen kans-saan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut 

meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina 

maailmanaikoina armon-sa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä 

kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa” (Ef.2:1-7). 

Uskovalla on ”ennen ja nyt”-  elämä! 

”Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa 

kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen 

Jumalalta; ”mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on 

kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan” 

(Hebr.6:7,8). 

Tällöin tapahtuu SYNTI PYHÄÄ HENKEÄ VASTAAN! 

”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, 

niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen 

tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää 

Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan 

todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen 

luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää 

epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon 

Henkeä! Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, 

minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". Hirmuista 

on langeta elävän Jumalan käsiin” (Hebr.10:26-31). 

”Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden 

tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä 

käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa 

oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa" (2. Piet.2:21,22). 


