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KUKA ON KRISTITTY ll                                                    Väinö Hotti 

9. Uudestisyntynyt 

Kristitystä on tullut VALTAKUNNAN KANSALAINEN uudestisyntymisessä! 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny 

uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

”päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän kansalais-

oikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti" (Apt.22:28). 

UUDESTISYNTYMINEN on ainut ovi Jumalan valtakuntaan. Jos ihminen yrittää päästä 

sinne muuta tietä, hän epäonnistuu, hän on ”varas ja ryöväri”. Ilman vanhurskautta-

mista ja uudestisyntymistä ihminen on ”pikkusieluinen” LAHKOLAINEN, joka ei peri 

Jumalan valtakuntaa! 

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan 

sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on 

rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi” (Hgg 1:9). 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 

nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).’ 

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

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

eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille 

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

harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

10. Vaeltaa pyhityksessä 

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole 

näkevä Herraa” (Hebr.12:14). 

11. Vanhurskauttamisen ja pyhityksen salaisuus 

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 

Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? 

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, 

olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan 

haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän 

kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos 
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me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 

olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Room.6:1-5). 

Kristitty on Pyhän Hengen kautta samaistunut kasteessa Kristuksen kuolemaan ja 

ylösnousemukseen! Tältä samalta pohjalta versovat vanhurskauttaminen, 

uudestisyntyminen ja pyhitys! 

12. Kolmiyhteys kristityn elämässä 

Kaikki nämä yhteydet ovat orgaanisia (elimellisiä): 

”te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27). 

”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). 

 

 

 

Nämä kolme ovat erottamattomat kuin SIAMILAISET KOLMOSET! Uudestisyntymi-

sessä uskova pääsee ”jumalallisesta luonnosta” osalliseksi: KRISTUS ON KRISTITYSSÄ 

JA KRISTITTY ON KRISTUKSESSA! Nämä ovat ”samaa lihaa ja verta”: 

”Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).  

 Sama pätee myös kristityn suhteesta Jumalaan ja toisiin kristittyihin! 

”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he 

olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he 

olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut 

lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut” (Joh,17:22,23). 

 

 

 

13. Yhteyden salaisuus 

VEREN TIE – YHTEYDEN TIE  

Jeesuksen veren kautta pääsemme Jumalan yhteyteen ja samalla uskovalle avautuu 

tie kaikkien toisten Jumalan lasten yhteyteen! Golgata johtaa Jumalan kautta myös 

yhteyteen lähimmäisiin! Erillissopimusta lähimmäisen suuntaan ei tarvita! 

Vanhurskauttaminen tulee esiin kolmena rakkautena: 1. Rakkaus Jumalaan. 2. 

Rakkaus Jeesukseen. 3. Rakkaus jokaiseen Jumalan lapseen; ekklesiarakkaus. KAIKKI 

NÄMÄ YHTEYDET OVAT ORGAANISIA (elimellisiä), OLEMUS- (substanssi-) yhteyksiä! 

 

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne 

kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta 

ja seurakuntaa” (Ef.56:31,32). 
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GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON! Tällä laululla ei ole katetta, jos olemme erossa 

toisista Jumalan lapsista! Me emme tällöin todellisuudessa ole veren alla – emmekä 

luota veren voimaan! Me vaellamme tällöin pimeydessä ja - valheessa! 

”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). 

HYLÄTESSÄMME EKKLESIA - YHTEYDEN ME HALVEKSIMME JA HÄPÄISEMME 

GOLGATAA – ME OLEMME TUOMION ALLA! ME HALVEKSIMME YHTEYSVERTA!  

”kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa 

jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, 

ja pilkkaa armon Henkeä!” (Hebr.10:29).  

”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on 

valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa 

Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa 

Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. Joh.3:20,21).  

”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” (Joh.5:1).  

”minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti 

paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän” (Luuk.7:47).  

14. Muuttuu Kristuksen kaltaiseksi 

”yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja 

kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme” (1. Kor.15:52). 

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin 

kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, 

niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki” (2. Kor.3:18). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 

Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin 

kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki 

itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 

”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.3:2). 
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15. Uuden aioonin ihminen 

”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maista-

neet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja 

tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannuk-

seen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki 

häpäisevät” (Hebr.6:4-6). 

”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). 

”Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki" (Ilm.21:5). 

1. Uuden taivaan sekä uuden maan nähdä mä kerran saan..  

Kaupunki sen suuri loistossaan, Jaspis-muurit, kadut kullan hohtavat.  

Päivä suuri ihmeinen, kun saan nähdä kaupungin,  

tuon uuden Jerusalemin, jonne täältä kaipasin.  

 

2. Aurinkona siellä Jeesus on, hän, mi’ johti armohon.  

Antoi mulle uuden elämän, poisti kaikki synnit sydänverellään.  

Niinpä puhtaana mä saan nähdä uuden taivaan, maan.  

Se suurta armoa on vaan, ei ansiota ollenkaan.  

 

3. Kaikki entinen on sieltä pois, mikä täällä tuskaa toi.  

Vajavaisuus täysin loppunut, täydellisyys ikuinen on alkanut.  

Siel' ei enää kiusoja, sairautta, pelkoa,  

ei pimeyttä laisinkaan. Uus on taivas, uusi maa.  

 

4. Taivaaseen sä myöskin kaipailet, sitä usein aattelet.  

Mutta tiedäthän, ei syntiä taivaaseen voi viedä kenkään mukanaan.  

Jeesus kuoli tähtesi, antaa anteeks syntisi.  

Saat valkovaatteet lahjaksi, taivaan kirjaan nimesi.  (Netti) 
                                     

                        
                                           (nettikuva) 
                 


