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Pyhittää
Vanhassa

testamentissa

• VT: ḳāḏaš – erotettu, asettaa erilleen
• 1 Mooses 2:3

Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän 
sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli 
tehnyt. 

• Jeremia 12:1-3
1. Sinä, Herra, olet vanhurskas; voisinko minä riidellä sinua 
vastaan? Kuitenkin minä kysyn sinulta, mikä oikeus on. Miksi 
jumalattomain tie menestyy? Miksi kaikki uskottomat saavat 
elää rauhassa?
2. Sinä heidät istutat, he myös juurtuvat; he kasvavat, kantavat 
myös hedelmää. Heidän suussansa sinä olet lähellä, mutta 
kaukana heidän sisimmästään.
3. Mutta sinä, Herra, tunnet minut; sinä näet minut ja tutkit 
minun sydämeni, millainen se on sinun edessäsi. Tempaa heidät 
pois niinkuin lampaat teuraiksi ja vihi heidät tapon päivää varten.



Pyhittää 
Vanhassa 

testamentissa

• 2 Mooses 19:1-12
1. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin 
maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan.
2. Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet 
erämaahan; ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla.
3. Ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: "Sano 
näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille:
4. 'Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen 
kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni.
5. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette 
minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
6. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat 
israelilaisille.”
7. Kun Mooses tuli takaisin, kutsui hän kokoon kansan vanhimmat ja puhui 
heille kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänen käskenyt puhua.
8. Niin koko kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi: "Kaiken, mitä Herra on 
puhunut, me teemme". Ja Mooses vei kansan vastauksen Herralle.
9. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä tulen sinun tykösi paksussa 
pilvessä, että kansa kuulisi, kun minä puhun sinun kanssasi, ja uskoisi myös 
sinua ainiaan". Ja Mooses ilmoitti Herralle kansan vastauksen.
10. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä 
päivänä ja huomenna, ja peskööt he vaatteensa.
11. Ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi; sillä kolmantena päivänä Herra 
astuu koko kansan nähden alas Siinain vuorelle.
12. Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano: 'Varokaa nousemasta vuorelle 
tahi koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon 
kuolemalla.



Pyhittää 
Vanhassa 

testamentissa

• 2 Mooses 19:13-25
13. Älköön kenenkään käsi häneen koskeko, vaan hänet kivitettäköön tahi 
ammuttakoon kuoliaaksi. Olipa eläin tai ihminen, ei se saa jäädä eloon.' Vasta kun 
pitkä torven puhallus kuuluu, he nouskoot vuorelle.”
14. Ja Mooses astui alas vuorelta kansan luo; ja hän pyhitti kansan, ja he pesivät 
vaatteensa.
15. Ja hän sanoi kansalle: "Olkaa kolmanneksi päiväksi valmiit; älköön kukaan 
ryhtykö naiseen".
16. Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu 
pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka 
oli leirissä, vapisi pelosta.
17. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren 
juurelle.
18. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi 
savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.
19. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle 
jylinällä.
20. Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen 
vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös.
21. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle 
Herraa, häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monta kaatuu.
22. Papitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei Herra heitä 
tuhoaisi.”
23. Mutta Mooses vastasi Herralle: "Kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet 
varoittanut meitä ja sanonut: 'Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se’”.
24. Niin Herra sanoi hänelle: "Astu alas ja tule taas ylös, sinä ja Aaron sinun kanssasi. 
Mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös, Herraa lähelle, ettei hän heitä tuhoaisi.”
25. Ja Mooses astui alas kansan luo ja sanoi heille tämän.



Pyhittää 
ja 

pyhitetty 
(eli pyhä)

• 2. Kuningas 10:20
Niin Jeehu sanoi: "Kuuluttakaa pyhä juhlakokous Baalin
kunniaksi". Ja se kutsuttiin koolle.

• Pyhittää – asettaa erilleen muista (yleisistä), erotettu 
jotain tarkoitusta varten

• 3. Mooses 11:43-47
43.Älkää saattako itseänne inhottaviksi koskemalla 
matelevaan pikkueläimeen, mihin tahansa, älkääkä 
saastuttako itseänne niillä, niin että tulette niistä 
saastaisiksi.
44. Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää 
[ḳāḏaš] siis itsenne ja olkaa pyhät [ḳāḏōš], sillä minä olen 
pyhä [ḳāḏōš]. Niin älkää saastuttako itseänne koskemalla 
mihinkään pikkueläimeen, joka liikkuu maassa.
45. Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät 
Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalanne; olkaa siis 
pyhät, sillä minä olen pyhä.



Pyhittää 
Uudessa 

Testamentissa

• Hebrealaiskirje 10:28,29
28. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai 
kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29. kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen 
ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää 
epäpyhänä [koinos] liiton veren, jossa hänet on pyhitetty 
[hagiadzō], ja pilkkaa armon Henkeä!

• Epäpyhänä koinos N:2533 ”adj. yhteinen, yleinen; epäpyhä, 
epäpuhdas; adv. koinē yhteisesti”. 
”Klassisessa kreikassa koinos merkitsi yhteistä, sellaista mikä 
omistettiin yhdessä toisten kanssa. Sanan käytettiin myös esim. 
kaikkia koskevista valtion asioista tai sellaisesta, mihin kaikki 
olivat osallisia, erotukseksi vain harvoja ja valittuja koskevista 
asioista. Tästä saatiin myös merkitys ’epäpyhä’, siis kaikkien 
tavoitettavissa oleva, kaikille sallittu.”

• Pyhittää hagiadzō N:27 – asettaa erilleen yhteisestä tai yleisestä 
jotain tarkoitusta varten



Pyhittää 
ja

pyhitetty

• Efesolaiskirje 5:23-25
25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin 
rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26. että hän sen pyhittäisi [hagiadzō], puhdistaen sen, 
vedellä pesten, sanan kautta,
27. saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna 
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä 
mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä [hagios] ja 
nuhteeton.



Seurakunta 
on pyhitetty

• Roomalaiskirje 15:15,16
15. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille 
kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä 
asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle 
antanut
16. sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen 
palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni 
Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että 
pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä 
pyhitetty uhri.

• 1. Korinttolaiskirje 1:1,2
Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan 
tahdosta, ja veli Soostenes
2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa 
Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, 
ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin 
omissaan kuin meidänkin.
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Pyhitetty, 
asetettu 
erilleen, 
mutta…

• 2. Korinttolaiskirje 1:1
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli 
Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä 
kaikille pyhille koko Akaiassa.

• 2. Korinttolaiskirje 6:14-7:1
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien 
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai 
mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä 
osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? 
Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 
sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja 
oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”
17. Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa 
heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan 
teidät huostaani
18. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja 
tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin 
puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, 
saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.



Vaeltakaamme 
Jumalalle 

otollisesti niin 
kuin ne, jotka 

on erotettu 
jotain tiettyä 

tehtävää varten 

• 1. Tessalonikalaiskirje 4:1-8
Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa 
Jeesuksessa, että te, niinkuin olette meiltä oppineet, miten 
teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niinkuin
vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte.
2. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen 
kautta teille antaneet.
3. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että 
kartatte haureutta,
4. että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja 
kunniassa,
5. ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa 
tunne;
6. ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa 
missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin
myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet.
7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan 
pyhitykseen.
8. Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan 
Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.



Tulkaa 
kaikessa 

vaelluksessanne 
pyhinä

• 1. Pietari 1:13-16
Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; 
ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille 
tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.
14. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko 
niiden himojen mukaan, joissa te ennen, 
tietämättömyytenne aikana, elitte,
15. vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, 
tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
16. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen 
pyhä”.



16. Sillä kirjoitettu 
on: "Olkaa pyhät, 
sillä minä olen pyhä”.

1. Pietari 1:16


