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KRISTITTYJEN YHTEYDEN LOOGISET PERUSTELUT 
 
Kristittyjen yhteydelle löytyvät vankat raamatulliset ja myös järjelliset perustat. Ne ovat niin 
vakuuttavat, että ajattelevan kristityn on niitä lähes mahdotonta ohittaa.  
 
1. Saman puun oksat 
 
”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” (Joh.15:5). 
 
2. Saman ruumiin jäsenet 
 
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 
 
3. Saman Isän lapsia 
 
”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden 
henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me 
huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme 
Jumalan lapsia. (Room.8:14-16). 
 
1. Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan 
lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. 
Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet 
sellaisena, kuin hän on. (1. Joh.3:1,2). 
 
”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa 
häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt” (1. Joh.5:1). 
 
4. Valkeudessa vaeltavia 
 
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys 
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” 
(1. Joh.1:7). 
 
5. Valon lapsia 
 
”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä 
kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia” (1. 
Tess.5:4,5). 
 
6. Syntyperäinen kansalaisuus 
 
Kaikkia uskovia yhdistää uudestisyntyminen. Tämä tekee heistä Jumalan valtakunnan kansalaisia – 
syntymästään saakka. 
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”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 
 
”Mutta kun he olivat oikaisseet hänet ruoskittavaksi, sanoi Paavali siinä seisovalle 
sadanpäämiehelle: "Onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista, vieläpä ilman tuomiota?" Kun 
sadanpäämies sen kuuli, meni hän päällikölle ilmoittamaan ja sanoi: "Mitä aiot tehdä? Tämä mies 
on Rooman kansalainen." Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko 
sinä Rooman kansalainen?" Hän vastasi: "Olen". Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla 
hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni 
asti". (Apt.22:25-28). 
 
Väinö Hotti 


