
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 67ms 
 
APOSTOLIEN TEOT 2 (jatk.) 
 
B. EKSISTENTIAALINEN (jatk.) 
 
UUDESTISYNTYMISEN TUNTOMERKIT (VH) 
 
PAWSONIN uudestisyntymisen tuntomerkit: 
1. Parannuksen tekeminen. 
2. Jeesukseen uskominen. 
3. Kaste. 
4. Pyhän Hengen täyteys. 
 
--------------------------------- 
 
UUDESTISYNTYMINEN ÄKILLINEN TAPAHTUMA VAI PROSESSI? (VH) 
 
Tästä on erilaista käsitystä. Otamme avuksi tähän vertailuun kaksi muuta syntymää. 
1. Luonnollinen syntyminen. 
2. Maailman synty. 
 
1. Luonnollinen syntyminen 
 
Luonnollista syntymää edeltää vauvan kehittyminen äidin kohdussa useiden kuukausien ajan. Itse 
prosessi alkaa siittämisestä. Varsinainen syntymä on kuitenkin suhteellisen lyhytaikainen. Kun 
”aika on täyttynyt”, tulee H-hetki, jolloin lapsi tulee maailmaan. Syntymän pitkittyminen aiheuttaa 
tavallisesti ongelmia. 
 
2. Maailman  synty 
 
Liberaaliteologit tekevät maailman synnystä pitkän jopa vuosimiljoonien prosessin. Uskova luottaa 
siihen, että se tapahtui hetkessä, kun JUMALA SANOI. ”Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja 
valkeus tuli” (. Moos.1:3). 
 
Koska tässä on kysymys erinomaisen tärkeästä asiasta ja koska näiltä osin en (VH) voi yhtyä 
Pawsonin teologiaan, tuon seuraavassa esiin oman näkemykseni uudestisyntymisen 
tuntomerkeistä: 
 
------------------------------------ 
 
1. DYNAAMINEN TAPAHTUMA 
 
Se on täynnä dynaamisuutta. Asialla on ”Jumalan dynamiitti”, evankeliumi:  ”Sillä minä en häpeä 
evankeliumia; sillä se on Jumalan voima (dynamis), itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle ” (Room.1:16). 
 



Se on luomiseen verrattava tapahtuma: ”Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli” (1. 
Moos.1:3). Siitä voidaan analysoida sekä kielteinen että myönteinen vaikutus . Se on myös 
alkuräjähdys! 
 
a) Se on syntiselle TUOMION PÄIVÄ, jossa ihminen asettuu tekoinensa valkeuteen.  
b) Se on ARMAHDUKSEN PÄIVÄ, jossa syntinen pääsee iloitsemaan Golgatalla ansaitusta 
armahduksesta. 
c) ALKURÄJÄHDYS. Se on vertaansa vailla oleva alkuräjähdys, joka sekä hajottaa että luo uutta.  
Entinen räjäytetään rikki, taivaan tuuliin: 
a) vanha elämä. 
b) kivisydän. 
c) koko entinen maailma. 
 
Uusi luodaan tilalle: 
a) uusi elämä. 
b) liha sydän. 
c) uusi maailma (”Kaiken uusin silmin näen nyt”). 
 
2. VERTAILU MAAILMAN LUOMISEEN 
 
1. Tyhjästä luotiin (”Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä”, 1. Moos.1:2). 
2. Jumala oli tekijä, subjekti, Luoja.  ”Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos 
ymmärryksesi riittää” (Job 38:4). 
3. Tulos oli erinomainen:  ”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen 
hyvää” (1. Moos.1:31). 
4. Kaaokseen tuli järjestys ja harmonia. 
 
3. TULEN KAUTTA 
 
1. Pelastuakseen ihminen joutuu käymään kolminkertaisen tulen läpi:  
a) Uudestisyntymisen tulessa. 
b) Kilvoituksen tulessa.  
 ”Kuin mainen kulta puhdistuu Liekissä polttavassa, Niin uskommekin kirkastuu Vain vaivain 
valkeassa. Tää hehku kuonan hiillyttää, Ja puhdas kulta jälkeen jää Entistään kirkkaampana” 
(Vvk.371). 
c) Kuoleman tulessa. Tämä maallinen majamme on ”synnin ruumis”, josta meidän täytyy luopua. 
Tämä on vaikein kiirastuli, mutta se ei ole vältettävissä. 
”Mutta tämän minä sanon, veljet, ETTEI LIHA JA VERI VOI PERIÄ JUMALAN VALTAKUNTAA, eikä 
katoavaisuus peri katoamattomuutta.”(1. Kor.15:50). 
 
4. ASEMANMUUTOS 
 
Uskoontulo merkitsee sitä, että tuomionalainen pääsee armoon. Tapahtuu vanhurskauttaminen. 
Tässä yhteydessä ihminen saa Pyhän Hengen voiman Jumalan lapseuteen ja Jeesuksen 
todistamiseen. 
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka 
uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:12). 



”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen 
vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, 
joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen 
vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme 
vihan lapsia niinkuin muutkin” (Ef.2:1-3). 
 
8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani 
sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:8). 
 
5. UUSI ELÄMÄ KRISTUKSESSA 
 
Uskoontulon myötä tapahtuu kokonaisvaltainen uudistus. Syntyy kokonaan uusi luomus. 
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, 
uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17). 
 
6. RUKOILEMINEN  
 
Kun Saulus oli tullut uskoon, hänestä sanotaan: ”Sillä katso, hän rukoilee” (Apt.9:11). Uusi elämä 
ilmensi itsensä ”hengityksellä”. Kyllähän Saulus oli jumalisena miehenä aikaisemminkin rukoillut, 
mutta nyt rukous oli erilaista: 
 
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä 
senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee 
rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh.4:23,24). 
 
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää 
rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme 
sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki 
rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.” (Room.8:26,27). 
 
7. RAKKAUS JEESUKSEEN  
 
”Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?" Hän vastasi 
hänelle: "Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse minun 
lampaitani" (Joh.21:16). 
 
”Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi” (Ilm.2:4). 
 
”Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti 
paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän” (Luuk.7:47). 
 
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää";  ja 
pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps.16:2,3). 
 
8. RAKKAUS USKOVIIN 
 



Uskovalla on rakkaus kaikkiin muihin uudestisyntyneisiin. Tämä rakkaus eroaa 
”lahkolaisrakkaudesta” siinä, että se rakastaa kaikkia Jumalasta syntyneitä – ilman rajoja. Lisäksi 
uskova rakastaa ”yleisellä rakkaudella” kaikkia ihmisiä. 
 
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - 
että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 
 
”mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän 
Hengen kautta, joka on meille annettu” (Room.5:5). 
 
”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka 
rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä 
Jumala on rakkaus” (1. Joh.4:7,8). 
 
9. RAKKAUS SANAAN 
 
”Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen” (Ps.119:97). 
 
”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo” 
(Jer.15:16). 
 
10. PYRKII PYHITYKSEEN 
 
Uskova ei voi ”elää synnissä”.  Hänet on nostettu ”lokaisesta liejusta” (Ps.40:3). Hän kaipaa 
puhtautta ja pyhyyttä. 
 
”Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei 
saata elää synnin harjoittajana, koska on Jumalasta syntynyt” (1. Joh. 3:9; Saarnivaaran käänn.). 
 
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” 
(Hepr.12:14). 
 
11. HENGEN KÖYHYYS  
 
Uskova riisutaan kaikesta omastaan. 
 
”Autuaita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta”  
(Matt.5:3; Saarnivaaran käänn.). 
 
”Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta”  
(Joh.3:27). 
 
”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). 
 
12. KRISTUS – JANO 



 
Ken on juonut Kristus – lähteestä hän toisaalta tulee tyydytetyksi. Toisaalta jano säilyy ja kasvaa.  
 
”Jeesus tyydyttää sydämen tyydyttämättömällä tyydytyksellä.” 
 
”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 
halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:2). 
 
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä 
vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee 
hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään" (Joh.4:13,14). 
 
13. RAKKAUS TOTUUTEEN 
 
Tämä uudestisyntyneen pätevä tuntomerkki. Hän on tullut tekoineen totuuden valkeuteen. Hän 
karttaa valhetta kaikissa tilanteissa. Uskova ei ole ”kaikkiruokainen”. Hänet nähdään vain siellä, 
missä julistaja tinkimättä pitäytyy sanaan. 
 
”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa 
vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä” (2. Joh.4). 
 
”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa” (3. Joh.4). 
 
”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule 
meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen” (1. Joh.4:6). 
 
”Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden 
puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni” (Joh.18:37). 
 
14. KIITOS JA YLISTYS 
 
”Synkkyys kristillisyydessä on kotoisin syvyydestä.” Oikeaan kristillisyyteen kuuluu kiitos ja ylistys. 
Mitä enemmän ihminen juurtuu Kristukseen, sitä kiittävämmäksi hän tulee. 
 
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä 
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 
 
”Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,  
juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja 
olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen” (Kol.2:6,7). 
 
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6). 
 
Väinö Hotti 
 
--------------------------------- 
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