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Herran nimet – Jahve M’KADDISH 
 
 
Jumalan nimi, josta viimeksi puhuimme, oli Jahve Nissi. Hän on 
meidän voitonlippumme, taistelussa vihollistamme, lihaa, vastaan. 
Tämä Jumalan nimi tuli esiin 2 Moos. . luvussa. Jatketaan nyt 1

ja Massasta Refidimistä,  eteenpäinllusta elin kansan vaerasI
:Meribasta  

 
2 Moos. 19: 2-6: ”Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain 
erämaahan ja leiriytyneet erämaahan; ja Israel oli siellä leirissä 
vuoren kohdalla. 3Ja 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. 5Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja 
pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen 
kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 6Ja te olette 
minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.' Sano nämä sanat 
israelilaisille." 
 
Israelin – samoin kuin meidän uskovien – tarkoitus on olla pyhä 
pappisvaltakunta. Jumala antoi Siinain vuorella kansalleen lain ja 
antoi myös ohjeet ilmestysmajan tekemiseen, jossa he palvoivat 
Jumalaansa. Jumalan käskyjen mukaan eläminen erottaisi heidät 
muista kansoista Jumalan omaisuudeksi. Jumala, joka pyhittää 
kansansa, Jahve M’kaddish, tulee ilmi sen kautta, että hänen 
kansansa pitää sapatin. 
 



Jumala puhui tästä samasta asiasta Moosekselle Siinain vuorella 
myöhemmässä kohdassa ja ilmaisi itsensä Jahve M’kaddish 
nimellä: 
 
2 Moos.31:12-18: ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 13"Puhu 
israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on 
merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta 
sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän 
teidät. 14Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen 
rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, 
hävitettäköön kansastansa. 15Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta 
seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle 
pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon 
kuolemalla. 16Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät 
sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. 17Se on oleva 
ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä 
Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän 
lepäsi ja hengähti." 18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta 
Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi 
laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella 
kirjoitettu.” 
 
Sana pyhittää ja erottaa, tulee samasta sanajuuresta hebrean 
sanasta ’kaddash’, kreikan sanasta ’hagios’. Tässä sanotaan, että 
sapatin pitäminen on erottamisen merkki sukupolvesta 
sukupolveen. Näin voidaan oppia tuntemaaan Jahve M’kaddish.  
 



Mikä on lunastuksemme tarkoitus? Jeesus lunasti meidät vihollisen 
valtakunnasta, että voisimme olla vanhurskaita ja pyhiä. Jumala on 
pyhä. Vain pyhä voi olla Pyhän läsnäolossa.  
 
Hebr. 12:14:”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä 
ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.” 
 
Pyhitys ei ole uskovalle vaihtoehtoista, se on vaatimus. Sapatin 
pitäminen muistuttaa, että Jumalan kansa on valittu kansa, se on 
Jumalalle omistettu kansa - siksi se on pyhä kansa, joka erottuu 
muista ihmisistä. Erotummeko me muista? Niin pitäisi kuitenkin 
olla. Silti meillä tulee olla rauha kaikkien kanssa. 
 
1 Piet. 2.9: ”Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, 
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka 
on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” 
 
Tämän erilaisuuden tarkoitus on julistaa Jumalan hyviä tekoja. 
Elämäntapamme ei ole tarkoitus aikaansaada ylpeyttä vaan julistaa 
Jumalan hyvyyttä, sitä mitä hyvää hän on elämässämme tehnyt. 
 
Tämä pyhittymisen tärkeys ja vakavuus näkyy siinä, mikä oli 
sapatin rikkomisen rangaistus: 
 
2 Moos: 31:14-15: ”Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka 
sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä 
tekee, hävitettäköön kansastansa. 15Kuusi päivää tehtäköön työtä, 
mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle 
pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon 
kuolemalla. ” 
 
Pyhitys ei todellakaan ole vain harvojen asia, vaan se on Jumalan 
kanssa liitossa olemisen merkki. Jumala erotti Israelin vanhassa 



liitossa itselleen ja sama on totta seurakunnan kohdalla uudessa 
liitossa.  
 
Miten Jumala pyhittää meidät? 
 
Hebr. 10: 10-14: ”Ja tämän tahdon perusteella me olemme 
pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta 
kaikkiaan.11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan 
toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät 
ikinä voi syntejä poistaa; 12mutta tämä on, uhrattuaan yhden 
ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle 
puolelle, 13ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan 
hänen jalkojensa astinlaudaksi. 14Sillä hän on yhdellä ainoalla 
uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.” 
 
Jeesuksen uhri pyhittää meidät ja tekee meidät täydellisiksi. Miten 
se pyhittyminen käytännössä tapahtuu?  
 
Joh. 17: 15-19: ”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois 
maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. 16He eivät ole 
maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. 17Pyhitä 
heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. 18Niinkuin sinä olet 
lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät 
maailmaan; 19ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he 
olisivat pyhitetyt totuudessa.” 
 
Jumalan totuus hänen Sanassaan pyhittää meidät: se tekee 
meidät erilaisiksi kuin maailma. Jumalan sanan tutkiminen muuttaa 
meitä: näemme elämämme muutostarpeet tarkemmin. 
 



1 Tess. 4:3-8: ”Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, 
että kartatte haureutta, 4että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon 
pyhyydessä ja kunniassa, 5ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, 
jotka eivät Jumalaa tunne; 6ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota 
hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän 
kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja 
todistaneet. 7Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, 
vaan pyhitykseen. 8Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää 
ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin. ” 
 
UT 2020: ”Jumala haluaa, että teistä tulisi pyhiä. Pysykää erossa 
seksuaalisesta holtittomuudesta. 4Jokaisen teistä on ymmärrettävä 
ottaa puoliso pysyäkseen puhtaana ja kunniallisena. 5Älkää antako 
valtaa himolle niin kuin vierasuskoiset, jotka eivät tunne Jumalaa. 6 
Älkää astuko toistenne varpaille, älkää ahnehtiko toistenne omaa. 
Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille jo 
sanoneet ja painottaneet. 7Ei Jumala ole kutsunut teitä elämään 
saastassa vaan tulemaan pyhiksi. 8Siksi se, joka torjuu nämä 
käskyt, ei torju ihmistä vaan Jumalan, joka antaa teille Pyhän 
Henkensä.” 
 
Jumala tahto on, että pyhitymme. Mutta voimaa elämänmuutokseen 
ei tule muutostarpeiden näkemisestä. Tarvitsemme voiman. Pyhä 
Henki antaa voiman pyhityskutsun toteutukseen. Jumalan Henki 
pyhittää meidät ja muuttaa elämämme.  
 
1 Tess. 5:23: ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät 
kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja 
ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
tulemukseen.” 
 



Jumala on kykenevä kokonaan pyhittämään meidät. Jumala on 
shalom, rauhan Jumala, täynnä harmoniaa ja se muuttaa meidät 
niin ruumiimme, sisimpämme kuin henkemmekin. 
 
Ef. 5:25-27: ”Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin 
rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 26 että 
hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan 
kautta, 27saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna 
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta 
sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” 
 
Tässä kohdassa näkyy tämä sama pyhittymisestä. Jeesus rakasti 
seurakuntaa ja uhrasi itsensä sen puolesta. Nyt Jumala sanallaan 
puhdistaa meitä ja me muutumme: meistä tulee pyhiä ja 
nuhteettomia.  
 
2 Piet. 1:4: ”Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut 
meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen 
tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 
täydellisyydellään, 4joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja 
mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte 
jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä 
turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee.” 
 
Jumalan tunteminen muuttaa meidät. Siinä on kaikki tarvittava 
pyhittymiseen. Hän on täydellinen ja muuttava kirkkaus. Olet 
erilainen kuin maailman ihmiset, joita himot ohjaavat. 
 



3 Moos. 20:7-8: ”Pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät; sillä minä 
olen Herra, teidän Jumalanne. 8Ja noudattakaa minun käskyjäni 
ja pitäkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät.” 
 
 
3. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumalaa palvotaan 
ilmestysmajassa ja siinä yhteydessä mainitaan taas Jumalan nimi 
Jahve M’kaddish. Pyhitys vaikuttaa vaellukseen: se vaikuttaa 
elämäntapaan ja siihen, miten palvella Jumalaa.  
 
Edellä 2. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumalan kansa 
pelastettiin, ja nyt he jatkavat eteenpäin 3. Mooseksen kirjassa 
pyhitykseen. Pyhittyminen ei ole mahdollista ilman pelastusta.  
Kristuksen kuolema antaa meille pelastuksen.  
 
Hebr. 9:22: ”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja 
ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.” 
 
Uskovana eläminen ei lopu anteeksiantamukseen – vaan 
vaellus jatkuu ja pyhitys valmistaa meitä kirkastumiseen. Jeesuksen 
ylösnousemus antaa meille kyvyn elää uutta elämää. Pyhä Henki 
vapauttaa meidät synnin ja kuoleman laista. 
 
Room. 6:4, 8:2-4: ”Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus 
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää 
meidänkin uudessa elämässä vaeltaman…. 
Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on 
vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3mikä laille oli 
mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja 
synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4että lain 
vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan 
mukaan, vaan Hengen.”  
 



Jumala, joka pyhitti Israelin, on Jumala, joka pyhittää myös 
seurakunnan.  Hän pyhittää meidän henkemme, sielumme ja 
ruumiimme.  
 
Pyritkö sinä aktiivisesti pyhyyteen. Miten sitä toteutat? Annatko 
Jumalan sanan vaikuttaa askel askeleella sinuun muuttaen sinua. 
Opiskeletko siksi sanaa ahkerasti. Se on elintärkeää uskovalle. 
Miten sinä eroat maailman ihmisestä? Sinun pitäisi olla erilainen. 
 
Jumala - Jahve M’kaddish - sanoo meille: 
 
3 Moos. 20: 26. ”Olkaa siis minulle pyhät, sillä minä, Herra, olen 
pyhä, ja minä olen teidät erottanut muista kansoista olemaan 
minun omani.” 
 
Mitä sinä sanot hänelle? 
 
 
 
 
MUISTOLAUSE 
 
3 Moos. 20:8: ”Pitäkää kaikki minun lakini ja noudattakaa niitä. 
Minä, Herra, olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni.” (KR 92) 
 


