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MUUTOSUSKONTO I                                           Väinö Hotti 

Ainut oikea uskonto  (teh. VHn) 

Kristinusko on ainut muutosuskonto. Kaikki muut uskonnot ovat ihmisen 

pyrkimystä ja kaipausta taivaan ja Jumalan puoleen, kristinuskossa Jumala 

itse laskeutuu heikon ihmisen tykö – ja muuttaa hänet. 

 
          (nettikuva) 
        FRANZ PIEPER 
27.6.1852 – 3.6.1931 

”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:19, vrt.myös Ps.2:8; 

72:8 jne.) on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin 

ollen kaikilta muilta uskonnoilta olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy 

perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuunottamatta jättävät 

ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18). (Franz Pieper, 

Kristillinen dogmatiikka, s.7). 

”Kristikunnan piirissä ei kuitenkaan pitäisi ollenkaan voida esiintyä eri 

suuntia, koska kristillisellä kirkolla on vain yksi ainoa lähde, josta se 

ammentaa oppinsa, nimittäin Kristuksen sana (Joh.8:31,32; Ef.2:20)” 

(emt. s.12).  

”Kristinusko on absoluuttinen, toisin sanoen yksinkertaisesti täydellinen 

uskonto, jota ei tarvitse eikä voi täydentää tai parantaa ja jota parempaa 

ei sen vuoksi voi olla olemassakaan” (16). 

”Kristillisen opin kehitys on kuitenkin mahdottomuus siitä syystä, että 

kristillinen oppi on apostolien esitettyä oppinsa täysin valmis suure, jota 

”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky 

(Matt.28:19, vrt.myös Ps.2:8; 72:8 jne.) on luonteel-

taan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin 

ollen kaikilta muilta uskonnoilta olemassaolon 

oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki 

uskonnot kristinuskoa lukuunottamatta jättävät 

ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18). 

(Franz Pieper, Kristillinen dogmatiikka, s.7). 
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vuosien varrella ei ole kehitettävä, vaan johon on pitäydyttävä täysin 

muuttumattomana ja jota on sellaisena opetettava (Matt.28:18-20)” (49). 

”Kirkossa tapahtuneen uskonpuhdistuksenkaan kautta ei kristillistä oppia 

ole vähimmässäkään määrässä kehitetty edelleen, vaan yksinkertaisesti 

tuotu jälleen esiin vanha Raamatun oppi paavilaisen ihmisoppien 

sekaannuksen keskeltä, opetettu ja tunnustettu sitä” (49). 

Ihminen luotiin hyväksi 

”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen 

hyvää” (1. Moos.1:31). 

Kielletyn puun hedelmä 

”Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista 

paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä 

päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman" (1. 

Moos.2:16,17). 

Totaalinen muutos 

IHMINEN KUOLI! Yhteys Jumalaan katkesi – se merkitsi sekä hengellistä 

että ruumiillista kuolemaa! Jumalan kuva ihmisessä turmeltui. 

Toivon sanoma (proto evankeliumi) 

”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen 

siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 

kantapäähän” (1. Moos.3:15). 

Kristus toi positiivisen muutoksen 

”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja 

synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, 

koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti 

maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema 

hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä 

tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, 

joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; 
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sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa 

enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, 

armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi” (Rom.5:12-15). 

”Joutukaa, syntiset, Jeesus kun teille Armonsa suo sekä rakkauttaan! 

Aadam jos turmion tuonut on meille, Kristushan poisti sen 

kuolemallaan. Kuinka te kannatte kahlehianne, Vaikka ne kaikki jo 

katkaistihin? Rientäen käykää nyt luo Jumalanne Nöyrtyvin mielin ja 

kiitollisin!”  (HLV 170:3). 

ULKONAINEN MUUTOS 

Ihminen voi muuttua ulkonaisesti ilman sisäistä murrosta. Perintötekijät, 

kasvatus ja olosuhteet vaikuttavat ulkonaisen muutoksen. Fariseukset 

ovat tästä kouluesimerkkinä: 

FARISEALAISUUS (teh. VHn) 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te 

puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä 

ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, 

että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” (Matt.23:25,26). 

1. Jeesus ja fariseukset  

”Jeesus nuhtelee fariseuksia hyvin ankarasti heidän teeskentelystään, 

jonka hän leimaa karkeaksi: ”Heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä 

he sanovat, mutta eivät tee.” Matt.3:3… Tässä tulee kuitenkin huomaut-

taa että fariseukset, jotka sellaisella tavalla tekivät syntiä Jumalan lakia 

vastaan, myös rikkoivat farisealaisuuden omia periaatteita vastaan. Itse 

fariseusten puolueessa tuomittiin ankarasti fariseukset, jotka olivat 

teeskentelijöitä sanan tavallisessa karkeassa merkityksessä” (IRTK, 933).  

”Inhimillisten uskontojen piirissä farisealaisuus on korkea ja jalo 

aikaansaannos” (933).  
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”Uustestamentillisista asiakirjoista käy ilmi hyvin selvästi, että sekä Jeesus 

itse että alkukristilliset seurakunnat asettuivat mitä jyrkimmin 

vastustamaan farisealaisuuden johtavia miehiä” (933). 

2. Kristinusko ja farisealaisuus  

”Vastakohta oli perustavaa laatua siinä mielessä, että farisealaisuus joka 

hyväksyy kristilliset ajatustottumukset, lakkaa olemasta farisealaisuutta, 

ja kristinusko joka omaksuu farisealaiset ajattelutavat, samoin lakkaa 

olemasta kristinusko” (934).  

”Varmasti farisealaisuus on aina vaara myös Jeesuksen opetuslapsille. 

Jeesus kehottaa heitä kavahtamaan fariseusten hapatusta, Mt.16:6” 

(934).  

”Yritys kuulua toiseen elämänyhteyteen ”Sillä mitä tekee mies, joka 

vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän kuuluisi johonkin 

toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole ja 

miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. 

UT:n hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää 

eläytyä osaan joka ei ole hänen” (934,935). 

3. Uusi elämänyhteys 

”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella 

Jumalan tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi 

olento, että hän on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, 

että hän on Hengestä uudestisyntynyt” (935).  

4. Hullu näkemys  

”Fariseusten ajatustavalle tämä kristillinen käsitys on aivan yksinkertai-

sesti käsittämätön ja näyttää suoranaiselta hulluudelta. Siksi on ilmeistä, 

että ihminen joka seuraa fariseusten periaatetta ja yrittää tulla vanhurs-

kaaksi, ei voi tunnustaa tai vastaanottaa Jumalan Poikaa, niin kauan kuin 

hän jatkaa ”vanhurskaana” olemista. Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan 

voi pelastua niin kauan kuin hän on ”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä 

takaisin nollapisteeseen ja hänen täytyy olla syntinen” (935). 
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5. Uusi elämäntapa 

”Mutta uusi elämäntapa ei ole sama kuin uusi elämä uustestamentilli-

sessa merkityksessä. Näitten molempien käsitteiden ero on yhtä suuri kuin 

vanhan ja uuden ihmisen välinen ero. Farisealaisesti vanhurskas ei 

alkukristilliseltä näkökannalta katsoen ole muuta kuin harjoittamalla 

opetettu yksilö, joka ei ole askeltakaan lähempänä todellista vanhurs-

kautta, todellista siveellistä elämäntapaa. kuin opetusta saamaton syn-

tinen. Vanha ihminen ei kehity uudeksi ihmiseksi opettamalla tai 

opettamatta. Uudeksi ihmiseksi tullaan vain uudestisyntymisen kautta, 

ottamalla vastaan Kristus. Tästä seuraa että jos kristinuskosta otetaan 

pois oppi Kristuksesta ja Kristuksen Hengestä ja ainoastaan tehdään 

Hänet korkeaksi opettajaksi, niin on myös hylätty alkukristillinen näkemys 

ja ollaan samalla aivan vastakkaisen, farisealaisen näkemyksen 

kannalla…Jos hän yrittää tehdä hyvää tulematta ensin uudeksi ihmisek-

si, hän tekee pahaa, hän saa hyvien periaatteitten seuraamisesta 

huolimatta väistämättä aikaan sitä mikä on väärää” (936). 

 

 

 

SISÄINEN MUUTOS 

MUUTOKSEN AVAIN – KRISTUS  (teh.VHn) 

1. Uudestisyntynyt 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se 

ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3). 

2. Vanhurskautettu 

”Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka 

ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille 

luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi” (Rom.4:3,5). 

 

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja … 

heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. 

Senkaltaisia karta” (2.Tim.3:1,5). 
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Vanhurskas merkitsee JUMALAN VAA ´ASSA KESTÄVÄ! 

 
                (nettikuva)            

 
1. KRISTUS USKOVASSA 
 
”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). 

”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 

lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut 

minua ja antanut itsensä minun edestäni” (Gal.2:20). 

”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). 

2. USKOVA KRISTUKSESSA 
 
”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). 

”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” 

(1. Kor.12:27). 

”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko 

siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! Vai ettekö 

tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? 

Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". Mutta joka yhtyy 

Herraan, on yksi henki hänen kanssaan” (1. Kor.6:15-17). 

”Sentähden on tämä käsi lähetetty hänen tykö-

änsä ja tämä kirjoitus kirjoitettu. Ja tämä on kir-

joitus, joka on tuonne kirjoitettu: 'Mene, mene, 

tekel, ufarsin'. Ja tämä on sen selitys: mene 

merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakun-

tasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut 

on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi havaittu” 

Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu 

meedialaisille ja persialaisille” (Dan.5:24-28). 

 


