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HERRAN TIE ON PYHYYDESSÄ 
 

Psalmi 77:12 – 14 

12. Minä muistelen Herran tekoja, minä muistelen sinun entisiä ihmetöitäsi.  

13. Minä tutkistelen kaikkia sinun töitäsi, minä mietin sinun suuria tekojasi.  

14. Jumala, sinun tiesi on pyhä (pyhyydessä); kuka on jumala, suuri niinkuin sinä, 

Jumala? 

 

I Mooses 18:17 – 21  

17. Ja Herra sanoi: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä?  

18. Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan 

päällä tulevat hänessä siunatuiksi.  

19. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää 

hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus 

ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle 

luvannut."  

20. Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja 

heidän syntinsä ovat ylen raskaat.  

21. Sentähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, 

josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää." 

 

V Mooses 8:1 – 9  

"Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte 

ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla 

vannoen on luvannut teidän isillenne.  

2. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä 

neljänäkymmenenä vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua 

ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on: tahdotko 

noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö.  

3. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa 

syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut 

ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta 

sanasta, joka Herran suusta lähtee.  

4. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 

neljänäkymmenenä vuotena.  

5. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua, niinkuin isä 

kasvattaa poikaansa.  

6. Ja noudata Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää 

häntä.  

7. Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla 

vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan,  

8. nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, 

jalostetun öljypuun ja hunajan maahan,  

9. maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta 

nähdä, maahan, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista voit louhia vaskea. 

 

Saadaksemme pyhän hengen, meidän on pelastuttava eli synnyttävä uudesti. 
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Room. 10:9 ja 10 

9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;  

10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 

 

I Pietari 1:22 ja 23 

22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään 

veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,  

23. te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta 

siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 

 

I Timoteus 2:3 ja 4 

3. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,  

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 

 

Ensin me synnymme uudesti ja sitten tulemme tuntemaan totuuden. Se edellyttää sielun 

puhdistamista totuuden kuuliaisuudessa. 

 

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumala on pyhä. Siksi Jumala tahtoo meidän myös 

olevan pyhiä. 

 

III Mooses 11:45 

45. Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen 

teidän Jumalanne; olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. 

 

Pyhäksi tuleminen on prosessi. Pyhäksi tuleminen edellyttää yhteyttä Herraan Jeesukseen 

Kristukseen. Pyhyys on meidän elämässämme tämän yhteyden ylläpitämisen seuraus tai tulos. 

 

Johannes 15:5 

5. 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. 

 

Johannes 16:7 – 15 

7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. 

Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä 

menen, niin minä hänet teille lähetän.  

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja 

vanhurskauden ja tuomion:  

9. synnin, koska he eivät usko minuun;  

10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;  

11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.  

12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.  

13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen 

totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, 

sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.  

14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.  

15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun 

omastani ja julistaa teille. 
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Ef. 3:30 – 32  

30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille 

annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.  

31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon 

kaukana teistä.  

32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, 

anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille 

anteeksi antanut. 

 

 

Mielen uudistaminen 

 

”Jostakin se on aloitettava. 

 

Kaikki ovat joskus katuneet tekojaan, purreet huultaan ja toivoneet, etteivät olisi tehneet 

tai sanoneet jotakin. Varsinkin uskovat tekevät näin, koska he tunnistavat tehneensä 

väärin. Jos tästä alkaa, niin asia etenee seuraavalla tavalla: 

 

1. Aloita kielillä puhuminen. 

2. Rauhoitu. (Kolossalaiskirje 3:15) 

3. Ota asia esille. Kerro minulle mitä kadut. 

4. Kysy minulta, miten se korjataan. 

5. Minä korjaan: minä kerron miten ja pyhä henki pyyhkii pahan pois. 

6. Ota aikaa joka päivä tätä varten. 

7. Tee tästä päivittäinen tapa. Kun totut tähän voit uudistaa mieltäsi joka päivä 

rauhassa. Siitä ei tule niin kivuliasta tai epämukavaa, kun otat asioita esille 

säännöllisesti. 

 

Älä odota, että jotakin menee huonosti, että suutut jostakin ja taas teet jotakin, mitä 

kadut. Suuttumuksesi syyt ovat jo sisälläsi. Ota ne itse esille. Siis, kun sinä tiedät, että 

sinulla on taipumusta esim. vihastua, ota se itse esille. ’Laita kissa pöydälle’.  Kerro 

minulle, niin minä autan. Älä soimaa itseäsi, vaan kerro minulle. Pyhä henki näyttää 

sinulle, mistä on kysymys. 

 

Kun kysyt minulta omia asioitasi, minä vastaan sinulle aina ja kerron, mitä sinun on 

syytä tietää. Jos kysyt toista ihmistä koskien, voi olla, ettet saa vastausta, tai että sanon, 

ettei se kuulu sinulle.” 

 

I Kor. 6:7 – 11  

7. Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin 

salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?  

8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien.  

9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? (”Kyllä te 

tiedätte!”)  Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei 

avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,  

 

hekumoitsijat – ”pehmeä, veltto, naismainen” – Tässä tämä edustaa homoseksualistin 

poikaystävää. 

 

miehimykset – Se tarkoittaa miestä, joka harjoittaa sukupuoliyhteyttä miesten kanssa. 
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10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä 

Jumalan valtakuntaa. ’ 

 

anastajat – Huijareita, jotka käyttävät asemaansa hyväkseen ja anastavat ihmisiltä omaisuutta. 

  

11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta (alla) te olette vastaanottaneet peson 

(teidät on pesty, puhdistettu), (alla) te olette pyhitetyt, (alla) te olette 

vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän 

Jumalamme Hengessä. 

 

Galatalaiskirje 5:13 – 25  

13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla 

yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.  

14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi 

niinkuin itseäsi".  

15. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin 

hävitä.  

16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  

17. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin 

toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.  

18. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.  

19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  

 

haureus – porneia Tämä edustaa kaikenlaista seksuaalista moraalittomuutta. 

 

saastaisuus – Tämä edustaa kaikenlaisten himojen aiheuttamaa moraalista epäpuhtautta. 

 

irstaus – Tämä on holtittomuutta tai itsekontrollin puutetta, joka johtaa kaikenlaiseen pahan 

tekemiseen. 

 

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, 

eriseurat, lahkot,  

 

noituus – farmakeia Tämän lisäksi tätä on käytetty vain seuraavat kaksi kertaa Uudessa 

Testamentissa: 

 

Ilm.k. 9:21 

He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan (farmakeia) eikä 

haureudestaan eikä varkauksistaan. 

 

Ilm.k. 18:23 

ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä 

huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun 

velhoutesi (farmakeia) villitsi kaikki kansat; 

 

Novumin mukaan se tarkoittaa: ”lääkkeitten käyttö, myrkyn sekoitus, taikuus, noituus, ja 

velhous”. Siis kaikenlaiset huumausaineet alkoholista ja marijuanasta lähtien kuuluvat tällaisen 

toiminnan piiriin. Huumausaineita käytetään mielen avaamiseksi saatanan henkiä varten. 
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21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin 

sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, 

eivät peri Jumalan valtakuntaa.  

 

mässäykset – Tätä on käytetty yhteensä vain kolme kertaa; tässä ja Room. 13:13 ja I Pietari 

4:3. Se tarkoittaa illallisen jälkeen vietettäviä ryyppyjuhlia Bacchuksen tai jonkin toisen 

epäjumalan kunniaksi vaellellen ympäri katuja soihtujen kanssa hoilaten ja soitellen nais- tai 

miesystävien ikkunoinen alla. Tätä on sitten käytetty juomingeista, jotka kestävät juhlijoiden 

remutessa myöhään yöhön. (Thayer’s) 

 

22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, 

hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.  

 

hedelmä – Tätä käytetään profaanissa kreikassa sekä sadosta, että eläinten jälkeläisistä. Tässä 

se kannatta ymmärtää näin: ”hedelmä, kuin rypäleterttu, jossa on monta rypälettä”. 

 

ilo – khara Tämä on sisäinen sydämen ominaisuus. Meidän tyytyväisyytemme voi riippua 

olosuhteista. Ilo meillä on sydämessämme riippumatta siitä millaisia olosuhteet ovat. Mitä 

enemmän meillä on iloa, sitä vähemmän satunnaiset olosuhteiden muutokset hetkauttavat 

meitä. Huomatkaa, että sana on hyvin lähellä sanaa kharis, joka tarkoittaa ”armo”. 

 

pitkämielisyys – Tämä on äkkipikaisuuden vastakohta.  Mieli kestää pitkään vahvana ja 

säilyttää itsehillintänsä.  

 

ystävällisyys – Tarkoittaa alun perin hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta.  Septuagintassa tätä 

sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempeyttä. Jumalan lempeydestä on meille 

konkreettista hyötyä. Tämä ystävällisyys hengen hedelmänä meidän elämässämme hyödyttää 

meidän läheisiämme. Me emme ole ainoastaan ystävällisiä, vaan me teemme jotakin, mikä 

hyödyttää muita. 

 

hyvyys – Tämä edustaa absoluuttista hyvyyttä kaiken pahuuden vastakohtana. 

 

uskollisuus – pistis   Tämä tarkoittaa, että on uskollinen ja luotettava. 

 

sävyisyys – ”lempeys” – Tämän sanan kreikankielisen vastineen merkitys on hyvin laaja. Se 

on helpointa ymmärtää kovan ja ankaran vastakohtana. Englanniksi meekness.  

 

23. Sellaista vastaan ei ole laki.  

24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa 

himoineen ja haluineen.  

25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 

 

Efesolaiskirje 5:1 – 5  

Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,  

2. ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän 

edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi."  

3. Mutta haureutta (porneia) ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes 

mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii -  

4. älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, 

vaan paremmin kiitosta.  
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5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella 

eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja 

Jumalan valtakunnassa. 

 

Efesolaiskirje 5:1 – 5 (tarkennettu ja laajennettu) 

1. Olkaa siis Jumalan matkijoita, niin kuin rakkaat lapset (jotka matkivat 
vanhempiansa),  

2. ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi 
itsensä meidän edestämme uhrilahjaksi ja teurasuhriksi, Jumalalle 
"suloiseksi tuoksuksi". 

3. Mutta haureutta (kaikkea siveettömyyttä) ja minkäänlaista saastaisuutta 
tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, sillä eihän 
sellainen ollenkaan sovi pyhille;  

4. älköön myös rivoutta (epäsiveellisyyttä, jota on syytä hävetä) tai tyhmää 
(Jumalan vastaista) puhetta tai (ruokotonta) pelleilyä, jotka ovat 
sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. 

5. Sillä sen te tiedätte kokemusperäisesti, ettei yhdelläkään haureellisella 
eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole 
perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 

 

 

 


