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MUUTOSUSKONTO II

Väinö Hotti

Muutoksen välttämättömyys
”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää
hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen” (Matt.3:10).
”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 me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin
olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” (Rom.6:1-5).
”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).
”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei
kukaan ole näkevä Herraa” (Hebr.12:14).
”Kukaan Jumalasta syntynyt ei tee (jatkuvasti) syntiä , sillä Jumalan
siemen pysyy hänessä. Hän ei saata elää synnin harjoittajana, koska on
Jumalasta syntynyt” (1. Joh.3:9; Saarnivaaran käänn.).
”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan
Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha” (1.
Joh.5:18).
MIKÄ MUUTTUU?
Kaikki muuttuu
”Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän
sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet" (Ilm.21:5).
LAHKOLAINEN EI KUULU TAIVAALLISEEN MUUTOSPROSESSIIN;
LAHKOLAINEN PYSYY LAHKOLAISENA VAIKKA SEN VOISSA PAISTAIS!
TIE MUUTOSMAAILMAAN KULKEE UUDESTISYNTYMISEN (Joh.3:3) KAUTTA!

2

1. Elämälle tulee tarkoitus
ELÄMÄMME KALLEIN ASIA
”Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sentähden
ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa.
Jumalan ja Vapahtajamme Jesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan
lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia” (KO 1 /1948).
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani”
(Ps.16:6).
”Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani
Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi” (Ps.73:28).
”Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä
olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana” (Fil.3:8).
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:33).
”Ilman Jeesusta elämä tyhjää, kun ei ystävää, opastajaa.
Hänen seurassaan onnea, rauhaa sinun sielusi nauttia saa” (netti)
”Niin mä löysin jo elon lähtehen, Siksi kulje en enää etsien. Siinä onnen ja
levon täyden sain. Siell` on kaikilla sijaa vielä vain” (HLV 152:7).
2. Yltäkylläinen elämä
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Ps.23:1).
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
”Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja
laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: ´Ei mitään`”
(Luuk.22:35).
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”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi
kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea
muutakin hänen kanssansa?” (Rom.8:32).
”Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on
Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema,
nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja
Kristus on Jumalan” (1. Kor.3:21-23).
3. Rauha
”Herra antaa kansallensa väkevyyden, Herra siunaa kansaansa rauhalla”
(Ps.29:11).
”Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu: hän puhuu rauhaa
kansallensa, hurskaillensa” (Ps.85:9).
”Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet
sinä tehnyt” (Jes.26:12).
”mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että
meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut”
(Jes.53:5).
”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En
minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh.14:27).
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä
olen voittanut maailman” (Joh.16:33).
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta”
(Rom.5:1).
”ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva
teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.4:7).
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”Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette
kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset” (Kol.3:15).
4. ILO
”Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne”
(Neh.8:10).
”Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta
viljasta ja viinistä” (Ps.4:8).
”Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi
edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti” (Ps.16:11).
”Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät
häpeästä punastu” (Ps.34:6).
”Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla”
(Ps.100:2).
”Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä” (Jes.12:3).
”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin
riemuitsevat Israelin Pyhästä” (Jes.29:19).
”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu
ja minun sydämeni ilo” (Jer.5:16).
5. UUSI VIRSI
”Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti”
(Ps.33:3).
”Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen
näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:4).
”ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan
kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet
verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja
kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme
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kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä"
(Ilm.5:9,10).
6. UUSI VIISAUS
”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat
hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9).
”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän
sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja
ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on
sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21).
”Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman
älyniekat? … Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta
pelastaa ne, jotka uskovat” (1. Kor.1:20,21).
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen
on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on
tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee
kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan” (1.
Kor.2:14,15).
”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman,
rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen” (2.Tim.1:7; Raamattu
kansalle).
”hän tuntee, että hänen elämänsä korkeimpia
hetkiä ovat ne, kun Jumala oli ”tehnyt hänet
hulluksi`” (Kares, Luther, s.95.
”´Kyllä Jumala auttaa` tai vastasi leikkisästi:
´Jumala on hullujen holhooja`” (155).
(nettikuva)
MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
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”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä en enemmän he vahingoittavat evankeliumia” (Gal.kirj. sel.
s.59).
”Se (armon ja autuuden oppi) vielä tuo mukanaan valon ja kyvyn
arvostella kaikkia asioita” (Luther, Gal.kirj.sel. s.67).
”Kristityt ovat kaikkien oppien arvostelijoita … he voivat suoralta kädeltä
lausua sellaisen arvostelun, että turkkilainen koraanineen on tuomittu …
Samoin he langettavat tuomion paavista” (170).
”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme
kyenneet mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii, alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa
varman ja erehtymättömän arvostelumme alaisiksi” (259).
7. RAKKAUS
EKKLESIA JA RAKKAUS KUULUVAT YHTEEN – LAHKOLAINEN EI RAKASTA!
”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” (Rom.5:5).
”Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka
ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei
veljeänsä rakasta” (1.Joh.3:10).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme
veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
”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).

