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USKOVAN TUNTOMERKIT l

Väinö Hotti

USKOVAN MUOTOKUVA

”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).
(nettikuva)
1. Vanhurskautunut
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Rom.5:1).
Suhde kunnossa kahteen suuntaan:
a. Jumalaan (pystysuora, vertikaali)
b. Lähimmäiseen (vaakasuora, horisontaalinen)
2. Uudestisyntynyt
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
3. Hänellä on uusi sydän
”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki” (Ps.51:12).
”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien
tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän
sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”
(Jer.31:33).
”Ja minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän
sisimpäänne, ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille
lihasydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun
oikeuksiani ja pitävät ne; ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa”
(Hes.11:19,20).
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4. Uuden aioonin kansalainen
”ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi
tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia”
(Hebr.6:4,5).
5. 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. Näkemys omasta tilasta
”Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen
tomu ja tuhka” (1. Moos.18:27).
”Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt? Ketä sinä ajat takaa? Koiranraatoa,
yhtä kirppua!” (1. Sam.24:15).
”Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin
järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta” (Ps.71:21,22).
”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus
on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. Tim.1:15).
7. Mahdollisuus Kristuksessa
”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil.4:13).
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut” (Rom.8:28).
8. Armon saanut
”hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa minut, entisen pilkkaajan ja
vainoojan ja väkivallantekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä
tietämättömänä, epäuskossa; ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen
uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” (1. Tim.1:12-14).
”Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin” (2. Kor.12:9).
Golgatalla on vain yksi penkki: ARMAHDETTUJEN PENKKI!
9. Samaistunut Kristukseen
”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
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haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman”
(Rom.6:3,4).
10. Ei elä synnissä
”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” (Rom.6:1-4).
”Kukaan Hänessä pysyvä ei jatkuvasti elä synnissä. Kukaan syntiä jatkuvasti tekevä
ei ole häntä nähnyt eikä tunne häntä” (1. Joh.3:6; Saarnivaaran. käänn.).
11. Muukalainen
”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa,
asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä;
sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on
Jumala” (Hebr.11:9,10).
”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat
sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä” (Hebr.11:13).
12. Oikea juutalainen
”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus
se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on
juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei
kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Rom.2:28,29).
13. Kristus asuu hänessä
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme
hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
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”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani” (Ilm.3:20).
14. Hän asuu Kristuksessa
”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa
ovat” (Room.8:1).
15. Vapaa tuomiosta
”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei
vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Rom.8:1; Biblia).
16. Lähde ihminen
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu
sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja.” Hän sanoi tämän
Hengestä, jonka häneen uskovat tukivat saamaan. Henki ei ollut vielä tullut, koska
Jeesus ei vielä ollut kirkastettu” (Joh.7:37-39; Saarnivaaran käänn.).
17. Oksana Jeesus-viinipuussa
”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).
18. Rakkauden ihminen
”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).
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on
meille annettu” (Room.5:5).
”Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja
kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta
minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi” (1. Kor.13:2).
”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).

