
         Kristityn tunnusmerkit 

Pyrkiessämme palvelemaan Herraa parhaan kykymme mukaan, 

elämässämme pitäisi näkyä kypsän, dynaamisen uskovan merkit. 

Saadaksemme selville, mitä ne ovat, tutkimme näitä kahdeksaa. 

Filippiläiskirjeessä löytyvää merkkiä. Mitkä ne merkit ovat? 

Ensimmäinen merkki on kiitollinen sydän, toinen merkki on rukous, 

kolmas merkki on ilo, neljäs merkki on yhteys, viides merkki on 

luottamus Jumalan pelastukseen, kuudes merkki on kumppanuus, 

seitsemäs merkki on kasvu ja ymmärrys rakkaudessa, kahdeksan 

merkki on vanhurskaus. 

Ensimmäinen kristityn tunnusmerkki on kiitollisuus. 

Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa. Fil. 1:3. Kiitän Jumalaani aina 

kun muistan teitä. Paavali ymmärsi ja tunsi elävän kiitollisuuden 

salaisuuden. Paavalin tilanne ei ollut silloin mitenkään toiveikas, sillä 

Paavali kirjoitti tämän kirjeen vankilassa. 

Toinen kristityn tunnusmerkki on rukous. Filippiläiskirjeessä 

Paavali sanoo: Fil. 1:3. Kiitän Jumalaani kun muistan teitä. Rukous 

on uskovan välttämättömimpiä  ja voimakkaimpia välineitä. 

Kristittyjen parissa rukous on yksi puhutuimpia aiheita, mutta 

kuitenkin yksi vähiten harjoitettuja lajeja. 

Kolmas kristityn tunnusmerkki on ilo. Paavali sanoi: Fil. 1:3-4. 

Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä 

olette mukana evankeliumin työssä. Vankilassa ollessaan Paavali 

kirjoitti nämä sanat, jolloin hänen sydämensä täytti ilo eli khara, joka 

tarkoittaa sisäistä iloisuutta, syvää mielihyvää. 

Neljäs kristityn tunnusmerkki on yhteys. Filippiläiskirjeessä 

Paavali kirjoittaa. Fil. 1:3-5. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin 

teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän 

kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia 

evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. 

Viides kristityn tunnusmerkki on luottamus Jumalan 

pelastukseen. Fil. 1:6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on 

alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen 

päivään saakka. 

Kuudes kristityn tunnusmerkki on kumppanuus. 

Filippiläiskirjeessä Paavali kuvaa kumppanuutta uskovien elämässä. 

Fil. 1:7-8. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te 

olette minun sydämessäni ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja 

vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta 

armosta kuin minä. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä 

kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä 

rakastaa. 

Seitsemäs kristityn tunnusmerkki on rakkaudessa ja 

ymmärryksessä kasvaminen. Fil. 1:9-10. Rukoilen myös, että teidän 

rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja 

harkintaan, niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte 

puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää. 

Kahdeksas kristityn tunnusmerkki on vanhurskaus. Fil. 1:11. 

Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, 

Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Meidät on julistettu vanhurskaiksi 

Kristuksen kautta, ei omien ponnistustemme ja ansioidemme takia 

vaan Golgatan armon kautta. 

On siis kahdeksan Kristityn tunnusmerkkiä. Ensimmäinen on 

kiitollinen sydän. Toinen on rukous. Kolmas on ilo. Neljäs on yhteys. 

Viides on luottamus Jumalan pelastukseen. Kuudes on kumppanuus. 

Seitsemäs on kasvu ja ymmärrys rakkaudessa. Kahdeksas on 

vanhurskaus.                                                                                                            
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