
Uskovan todellinen identiteetti Raamatun mukaan (Pelastus kuin linnoitettu kaupunki -opetuslapseuskirja) 
 

• Luotu Jumalan kuvaksi 
I Moos 1; 26 – 27. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren 
kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." Ja Jumala loi 
ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 
II Kor 3; 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki. 
 

• Pyhästä Hengestä uudesti syntynyt Jumalan lapsi, etuoikeuksineen 
Room 8; 14 – 17. 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. Mutta jos olemme lapsia, niin 
olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan 
kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. 
 

• Jumalan perillinen 
Gal 4; 4 – 7. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,  
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.  Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt 
meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; 
mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. 
 

• Jumalan lupausten ja siunausten omistaja 
Gal 3; 14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta 
saisimme luvatun Hengen. 29. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä 
lupauksen mukaan.  
 

• Pyhän Hengen temppeli 
I Kor 3; 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
 

• Nykyinen Jumalan palvelija ja tuleva hallitsija Kristuksen kanssa 
I Tim 1; 12.  Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että 
hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa 
Ilm 20; 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, 
jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet 
petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat 
Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; 
heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen 
kanssaan ne tuhannen vuotta. 
 

• Jumalan liittoystävänä Hänen rakastama ja suojelema 
Joh 15; 14 – 15. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä 
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen 
ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. 
Jaak 2; 23. ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja 
häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. 
 

• Seurakunnan - Kristuksen ruumiin jäsen 
I Kor 12; 12 – 13. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä 
on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi 
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 
 

• Kristuksen nykyinen morsian ja tuleva vaimo 
II Kor 11; 2. 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, 
yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen 
Ilm 19; 7 – 9. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja 
hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: 
se liina on pyhien vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 
hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat." 
 

• Jeesuksen, universumin kuningasten Kuninkaan, motiivi kuolla 
Ilm 1; 5. ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan 
kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. 


