Pyhityksestä
Johdanto
Johanneksen evankeliumin 17. luvussa on Jeesuksen ylimmäispapillinen
rukous. Hän rukoili sekä niiden puolesta, jotka silloin uskoivat Häneen että
niiden, jotka myöhemmin tulisivat uskoon heidän sanojen kautta.
Jakeesta 17 eteenpäin Jeesus rukoilee: Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun
sanasi on totuus.18. Kuten sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin
minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. 19. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat totuudessa pyhitettyjä.
Pyhitys
Pyhitys on teema, joka ei ole kovin suosittu, koska se herättää hämmentäviä ja pelon sekaisia ajatuksia. Siihen sisältyy usein ajatus siitä, että jos
olisimme pyhiä, me emme enää lankeaisi syntiin. Siksi vuosisatojen ajan
ihmiset ovat yrittäneet saada omat mielihalunsa ja himonsa kuriin vanhan
Aatun tappolinjalla – aina ruoskimiseen saakka. He ovat kuitenkin huomanneet, että he eivät onnistu karsimaan syntiä pois elämästään. Siksi
monet ovat luopuneet koko pyhitysajatuksesta.
Pyhitys ei ole mikään lisuke onnistuneeseen kristillisyyteen, vaan se on
Jumalan tahto jokaisen uskovan elämässä: "Jumalan tahto on, että olette elämässänne pyhiä." (1 Tess 4:3)
1. Asema
Mistä pyhityksessä sitten voisi olla kysymys? Sanalla pyhä, pyhittää ja pyhitys on kaksi perusmerkitystä, jotka molemmat kuuluvat yhteen. Pyhitys ei
ole ihmisen tulemista synnittömäksi, vaan se on ensiksikin jonkin asettamista erilleen Jumalaa varten, Jumalan käyttöön ja palvelukseen. Kun ihminen pyhitetään, hänen asemassaan tapahtuu kertakaikkinen muutos
suhteessa Jumalaan. Hän ei enää kuulu itselleen, vaan Jumalalle, joka on
lunastanut Hänet täydestä hinnasta itselleen.
Uskovan ihmisen asema on Kristuksen lahjavanhurskauden tähden kerta
kaikkiaan pyhä. ”Me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin
uhrilla kerta kaikkiaan.” Heb 10:10 - Siksi Paavali saattoi lähettää kirjeitä
eri seurakuntien – ei pyhimyksille, vaan pyhille, jotka oli erotettu Jumalalle
kasteen ja henkilökohtaisen uskon kautta.

2. Tila
Toiseksi pyhityksellä tarkoitetaan sen tekemistä pyhäksi, mikä ei itsessään
ole pyhää. Se on sen puhdistamista kaikesta tahraisuudesta. Kun ihmistä
pyhitetään, hänen tilassaan tapahtuu muutos. Häntä muutetaan Kristuksen
kuvan kaltaisuuteen. - "Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen
omaisuuskansan, hyvissä töissä innokkaan." Tiit 2:14
Uskovan tila muuttuu pyhityksen prosessissa vähitellen Kristuksen kuvan
kaltaiseksi. ”Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on
Henki.” 2 Kor 3:18
Pyhitys alkaa Jumalan lahjoittamasta pelastuksesta, jossa ihminen luetaan
vanhurskaaksi Kristuksen ansiosta. Silloin ihminen saa myös sisimpäänsä
uuden elämän – Jeesuksen oman elämän. Pyhitys on läsnä olevan Kristuksen elämää ja työtä Hänen omissaan. Paavali sanookin: Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Gal 2:19-20
Syvimmiltään pyhityksessä on siis kysymys siitä, että Herra muovaa omiaan Kristuksen kaltaisuuden suuntaan. Ikään kuin Jeesus rukoilisi: "Isä, tee
heistä minun kaltaisiani." - Apostoli Johannes kirjoittaa: ”Sellainen kuin
hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” 1 Joh 4:17
T A U K O Musiikkia
MIKSI JEESUS RUKOILEE OMIENSA PYHITYKSEN PUOLESTA?
1. Jotta varjeltuisimme pahasta
Jeesus rukoili: "En pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan
että varjelisit heidät pahasta." - Me elämme maailmassa, joka on pahan
vallassa. Evankeliumi ei vie uskovaa pois maailmasta kristilliseen ghettoon.
Ei, vaan se vie maailman pois uskovasta mielen uudistuksen kautta. Herra
haluaa pyhittämällä meitä varjella meitä pahasta. Evankeliumi ei saa aikaan vain sitä, että tekisimme vähemmän syntiä, vaan sitä, että meistä

tulisi myönteisessä merkityksessä enemmän Herralle erotettuja eli pyhiä.
Että ruumiimme, aikamme, ihmissuhteemme ja varamme olisivat Herralle
pyhitettyjä.
2. Jotta maailma voisi kuulla evankeliumin
Jeesus rukoili omilleen pyhitystä, koska Hän lähetti heidät maailmaan viemään evankeliumia. Kuten sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin
minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan.
Maailman evankelioimisessa eivät ratkaise niinkään menetelmät, vaan
Herran omista loistava Kristuksen totuus ja rakkaus. Se näkyy kristittyjen
keskinäisen yhteytenä. 20. Minä en kuitenkaan rukoile vain näiden puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 21. että he kaikki olisivat yhtä, kuten sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin olisivat meissä, että maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.
Kun maailma näkee, että uskovilla on jotain sellaista, mikä heiltä puuttuu,
se herättää heissä kyselyä ja kaipausta. Sallinette esimerkki omasta elämästäni. Olin Ranskassa viemässä evankeliumia suomalaistiimin kanssa.
Eräässä kaupungissa jaoimme viikonlopun kokoussarjaan 5000 kutsua.
Kokouksiimme tuli vain yksi ihminen. Hän tuli uskoon toisena iltana. Kun
kysyimme, mikä vaikutti hänen uskoon tuloonsa, hän yllätti meidät: ”Teidän
keskinäinen yhteys ja rakkaus”. Itse emme olleet siitä tietoisia, mutta Pyhä
Henki oli tuottanut meissä sellaista elämää, että se veti tuon naisen Jeesuksen luokse.
MITEN PYHITYS ON MAHDOLLISTA? PYHITYKSEN PERUSTA
Jeesus sanoi rukouksessaan: "Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että
hekin olisivat totuudessa pyhitettyjä." - Jeesus oli ainoa täydellinen,
synnitön ja puhdas ihminen. Hän erotti eli pyhitti itsensä kokonaan Jumalalle. Meidän sijaisuhrinamme Hän kärsi Golgatan ristin tuskat, jotta Jumalan
päämäärä meihin nähden voisi toteutua.
Jeesus kärsi, kuoli ja haudattiin. Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaisiin. Siellä Hän rukoilee nyt meidän puolestamme, jotta me pyhittyisimme.
Pyhitys on siis Jeesuksen elämän tulemista meissä esiin. Paavali kirjoittaa
2. Korinttilaiskirjeessä: ”Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen
kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme
näkyviin.” 2 Kor 4:10

PYHITYKSEN MENETELMÄ. MITEN PYHITYS TAPAHTUU?
Pyhitys on Jumalan työtä meissä. Jumala tekee sen usein kärsimyksen
kautta. Kristityn elämä on "sotaa, kilvoitusta, vaivaa ja työtä", niin kuin karoliinit aikanaan veisasivat. Mutta se ei ole taistelua omassa voimassa
vaan se on Jumalan vaikuttamaa tahtomista ja tekemistä: "...ahkeroikaa
pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Jumala näet vaikuttaa teissä
sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi."
Fil 2:12-13
Ratkaisevaa on tajuta oma asemamme Herran omina. Älä rukoile syntisi tai
ongelmasi poistumista. Ajattele sen sijaan itsestäsi oikein. Tajua kuka olet,
sinä Kuningasten Kuninkaan lapsi ja ala elää niin kuin arvollesi sopii! "Kuten 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 1:14-15
Älä keskity taistelemaan syntiä ja omia himojasi ja mielihalujasi vastaan!
Siitä tulee vain paha mieli. Keskity sen sijaan Kristukseen ja Hänen ihanuuteensa. Etsi sitä, että tuntisit Jeesuksen syvemmin, eläisit yhdessä Hänen
kanssaan. Sillä edelleen pitää paikkansa vanha sananlasku: ”Sano minulle, kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon sinulle millainen sinä
olet.”
Niin ystävä, kenen kanssa sinä päivittäin seurustelet. Onko se Jeesus,
sinun Herrasi ja Vapahtajasi? Vai vievätkö muut asiat sinulta sen ajan, jonka voisit viettää rakkaan Vapahtajan seurassa?
Jumala tahtoo tehdä meistä kaikista parfyymievankelistoja. Kiitos olkoon
Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua! 2 Kor
2:14
Tämä maailma kaipaa kipeästi ihmisiä, jotka eivät haise oman minän löyhkälle, vaan joissa on Jumalan läsnäolon tuoksu. Se on mahdollista ainoastaan viipymällä Hänen jatkuvasti läsnäolossaan. Tätä on pyhitys – sitä, että
alamme tuoksua Kristukselle. Rakas kuulijani, millaista tuoksua sinä levität
tänään ympärillesi?
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