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MUUTOSUSKONTO III

Väinö Hotti

Luonnollinen muutos
”Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä
hedelmiä” (Matt.7:18).
”Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu
huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan”
(Matt.12:33).
”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).
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki” (2.
Kor.3:18).
Muuttuminen rajan takana
”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen
pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina,
ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman
katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman
kuolemattomuuteen” (1. Kor.15:51-59.
”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme
Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän
alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä
voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi”
(Fil.3:20,21).
”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä
meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän
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ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1.
Joh.3:2).

MUUTOKSET APOSTOLIEN ELÄMÄSSÄ
Apostolit olivat Jeesuksen koulussa n.3 vuotta. He saivat paljon opetusta;
heillä oli Jeesuksen lupaus:
”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin,
jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä
verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa
minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia" (Matt.4:18,19).
Mutta he eivät olleet tämän koulun jälkeen vielä työkelpoisia. Heissä oli
paljon ”hiomista”. Jeesuksen seurassa heistä kuitenkin kehittyi oivia
”ihmisten kalastajia”. Kaikki (Juudasta ja Johannesta lukuun ottamatta)
kärsivät Jeesuksen tähden marttyyrikuoleman.
”Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin - tämän nimen hän antoi
Simonille - ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin
veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat”
(Mark.3:16,17).
”Hän lähetti edellään sanansaattajia. He lähtivät matkaan ja menivät
erääseen samarialaisten kylään tekemään valmisteluja häntä
varten. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa
kohti Jerusalemia. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen
näkivät, he sanoivat: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta
tulkoon alas ja hävittäköön heidät, kuten Eliakin teki?" Mutta hän
kääntyi ja nuhteli heitä ja sanoi: ”Ettekö tiedä, millaisen Hengen omia te
olette? Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut kadottamaan ihmissieluja, vaan
pelastamaan” (Luuk.9:52-56; STLK:n käänn.).
Jeesuksen koulussa Johanneksesta tuli RAKKAUDEN APOSTOLI. Johanneksessa yhdistyivät esimerkillisellä tavalla TOTUUS ja RAKKAUS!
”Hyvin vanhana Johannesta kannettiin päivittäin seurakuntaan. Oli istuin,
jossa oli kantokahvat. Niillä häntä kannettiin. Seurakunnassa häntä pyy-
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dettiin puhumaan. Hän sanoi: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Seuraavassa kokouksessa häneltä kysyttiin, haluaisiko hän sanoa jotain seurakunnalle. Hän sanoi haluavansa. Taas hän sanoo: ”Lapset, rakastakaa toisianne.” Taas seuraavassa kokouksessa hän halusi puhua ja sanoi: ”Lapset,
rakastakaa toisianne.” He alkoivat ajatella, että hän on tullut seniiliksi.
Lopulta he väsyivät siihen, että hän aina sanoi saman asian: Lapset, rakastakaa toisianne! He kysyivät häneltä: ”Mestari, miksi aina sanotte
saman asian?” Johannes vastasi: ”Se on Herran käsky, ja jos vain tämä
tehdään, on siinä kylliksi.”
”Johannes vietiin myös säännöllisesti uima-altaalle roomalaiseen kylpylään. Häntä kylvetettiin siellä. Se on aika herttaista. Kerran kun häntä oltiin laskemassa altaaseen, hän näki altaan toisessa päässä erään miehen.
Tämä oli johtava väärä opettaja, joka kulki seurakunnissa. Johannes huusi: ”Ottakaa minut pois! En mene samaan veteen kuin tuo mies tuolla.”
Sinä päivänä hänet vietiin kotiin ilman kylpyä.”
David Pawson, Uusi Testamentti avautuu:
https://www.missiosakarja.net/pawson/uta17.pdf
(nettikuva)
HELLUNTAI – MUUTOKSEN PÄIVÄ
”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta
te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima
korkeudesta” (Luuk.24:49).
”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä,
jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta
teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Niin
he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä
jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän
asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on
asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te
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tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka" (Apt.1:4-8).
Kaikki opetuslapset kokivat helluntaina voimakkaan muutoksen ja murroksen. Kieltäjä - Pietarista tuli voimallinen ja rohkea Jeesuksen
todistaja:
”Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen
miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja
merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin
te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn
päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien
miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti
ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että
kuolema olisi voinut hänet pitää” (Apt.2:22-24).
PAAVALIN ELÄMÄN MUUTOS
”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan
ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne
hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui
hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti
hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi
hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän sanoi: "Kuka olet, herra?"
Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene
kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän” (Apt.9:1-6).

(nettikuva)
PAAVALI

”Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut,
Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että
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. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen
suurin” (1. Tim.1:12-15).
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”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut
tappioksi. 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 - että
voittaisin omakseni Kristuksen” (Fil.3:7-8).
PAAVALI – VANKI JA VAPAA

(nettikuva)
NIILO TUOMENOKSA
21.5.1893 – 8.12.1967

(nettikuva)

”Lisäksi se (Paavalin puhe)
oli vapaa kaikesta omaan
koplaan taivuttelemisesta, sillä hänen päämääränään oli kihlata ihminen
yhdelle ainoalle, nimittäin
Jeesukselle Kristukselle, 2
Kor.11:2” (165).

”Lutherilla on paljon seuraajia, Rooman kirkolla vielä enemmän.
Paavalilainen on harvinainen lintu” (9).
”Oli kuin Paavali olisi ollut Jumalan valtakunnan huonoimmin palkattu
työmies ” (279).
”Kristus kestää tarkastelun missä yliopistossa tahansa. Paavali kuului
aikansa lukeneimpiin” (15).
”Kalmiston porteilla hoippuva mies ikävöi vielä vähäistä kirjastoaan,
erityisesti kuitenkin pergamentteja, pyhiä kirjoituksia. Jumalan valtakunnan kirjanoppineen opiskelu jatkuu elämän viimeiselle virstalle” (82).
”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan
karvailla menetyksillä” (107).
”Paavalikin oli joutunut jonkin ryhmän suosikiksi. Hänen mielestään
kristillisyydessä ei saanut olla paavalilaisia, hänen nimeensä vannojia eikä

6

sellaisia, jotka löivät hänen nimellään rakoa kristittyjen keskinäisiin
yhteyksiin. Hän karisti kannoiltaan omat ihailijansa häätäen heitä
Kristuksen käsiin...Yhdelle, siis Kristukselle Jeesukselle, hän tahtoi uskoon
tulleet kihlata” (183-184).
”Näyttää siltä, että kaikkialla, minne Paavali tuli, hän ensimmäiseksi otti
selville, oliko paikkakunnalla kristittyjä” (23).
”Paavalin liittyminen Herran ystäviin oli kuitenkin lopullista. Se johtui
hänen liittymisestään Kristukseen. Joka jättää Herran ystävät, on
vaarassa jättää Herrankin” (45-46).
”Evankeliumin väärentäjiä, harhaopettajia, Paavali kohtelee armottomasti...Hän kohtelee evankeliumin väärentäjiä kuin kaivon myrkyttäjiä
...Keefaan menettelyn Paavali jyrkästi ja vasten kasvoja tuomitsi. Mutta
muuten kirje kaikkein ankarimmilta kohdiltaankin on evankelisesti
lämmin, lähelle tuleva, veljen kättä ojentava, rakas” (254-255).
”Eräässä mielessä Paavali ei lähtenyt mistään seurakunnasta eikä tullut
mihinkään. Hänhän liikkui Kristuksen ruumiin piirissä, joka oli hänen
seurakuntansa” (175).
”Paavalin kuoleman jälkeen hänen ystävänsä - mikäli niitä lähettyvillä oli säästyivät perinnönjaon vaivoilta. Kuitenkin Paavali kuoli loputtoman
rikkaana. Hänen perintönsä jakaminen on jatkunut vuosituhannesta
toiseen. Sen kanssa nytkin ollaan tekemisissä” (15).
”Emme tiedä Paavalin viimeisistä päivistä mitään. Kirje ilmaisee hänen
eläneen jo rajan toisella puolella. "Tästedes on minulle talletettuna
vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava
minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka
hänen ilmestymistään rakastavat", 2 Tim.4:8. Lähtijä pitää ovea auki
jäljessä tuleville. Työntekijä hoitaa työtänsä vielä astuessaan rajan yli.
Paavali ei voinut ajatella omaa autuuden osaansa muistamatta, että
samasta autuudesta olivat osallisia toisetkin, jotka Kristuksen
ilmestymistä rakastavat” (303).

