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TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ

Väinö Hotti

Kilpailu totuudesta
Totuuden arvo tunnustetaan eri piireissä. Kukaan ei halua olla ”valheen” asialla. Paljon uhrataan
aikaa ja ruutia totuuden paljastamiseen.
Taistelu totuudesta
Maailmassa kaksi henkivaltaa, Jumala ja Saatana, käyvät taistelua ihmissieluista. Jumala edustaa
totuutta ja Saatana valhetta:
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja
alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että
minä sanon totuuden” (Joh.8:44,45).
”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä
ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa”
(Ef.6:11,12).
Onko ehdotonta totuutta?
Suuri on myös se ryhmä, joka näkee, ettei ehdotonta totuutta voida löytää. Totuus riippuu eri
katsantokannoista. Yhtä ainoata totuutta ei ole olemassakaan. Tämä on RELATIVISMIA. ”Yhden
totuuden” julistajat ovat harhaoppisia ja samalla terveen yhteiskunnan vihollisia.
Uskonnollinen kenttä
Vuosisatoja sitten on hyväksytty kristinuskon yksi ainoa tie. Sittemmin on tilanne muuttunut.
Liberaaliteologia on hämmentänyt kenttää niin, ettei tavallinen sukan kuluttaja voi nähdä yhtä
ainoaa tietä.
Raamattu on totuus
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
On hyvä, että totuus löytyy ”yksien kansien sisältä”. Se on kaikkien ulottuvissa. Raamatussa on
totuus kaikilta elämänaloilta.
Harhaoppien paljastus
Aikamme suorastaan vilisee erilaisia harhoja. Vain Raamatun avulla pystymme ne paljastamaan ja
kumoamaan. Kristillinen usko perustuu raamatulliseen oppiin; kristinusko on nimenomaan
”kirjauskonto”. Toki kristillisellä puolella on monia, jotka halveksivat oppia ja rakentavat näin
”hiekkaperustalle”, Matt.7:24-27.
”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä
huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu
osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa” (2. Joh.1:10,11).
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Hurmahenkisyys
Kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, jotka hurmahenkisyydessään hylkäävät Raamatun ilmoituksen.
He luottavat omaan ”sisäiseen ääneensä”. He luottavat, että heidän sydämestään on suora ja
välitön yhteys Jumalan. Tästä voi olla seurauksena mitä merkillisimpiä päähänpistoja.
”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juud.19).
”Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat
täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee
Herran suusta” (Jer.23:16).
”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta
sisältä ovat raatelevaisia susia” (Matt.7:15).
”Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien
palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama” (Kol.2:18).
Tie pyhitykseen
On kaksi tietä pyhitykseen:
1. Jumalan sana: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:7).
2. Veren tie: ”Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan
todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen
ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on
pyhitetty” (Hebr.10:28,29).
Kristus on totuus
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani” (Joh.14:6).
”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja
häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol.1:16,17).
”Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja
laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että
heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden
ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa
kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol.2:1-3).
Totuus – valhe – akseli
Uskovan tulisi liikkua kaiken aikaa tällä akselilla. Maailma on täynnä erilaisia käsityksiä ja
virtauksia. Uskovan tulisi jatkuvasti kysellä: ONKO TÄMÄ TOTTA?
Raamattu tulee avuksi tässä kyselyssä. Kaikki elämänalueet tulee alistaa Raamatun
erehtymättömään kontrolliin. Silloin emme joudu harhaan.
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Rakkaus totuuteen
Rakkaus totuuteen tulisi olla uskovan liikkeellepanevavoima. Uskova rientää ”tukka putkella” aina
sinne, missä totuutta julistetaan:
”Minua on suuresti ilahuttanut, että olen lastesi joukossa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa
vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä” (2. Joh.4).
”Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa” (3.Joh.4).
Totuus vapauttaa
”Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh.8:34).
Orjia
1. Synnin orjia:
”Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin
orja” (Joh.8:34).
2. Ihmisten orjia:
”Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia” (1. Kor.7:23).
Väkevä raamatuissa
Uskovan tulee tuntea Raamattunsa hyvin. On häpeä, jos uskova ei tunne Raamattuaan!
”Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies
ja väkevä raamatuissa” (Apt.18:24).
Samaistuminen Raamattuun
”Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen, niinkuin
uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan." Niin minä näin, ja katso: käsi
ojennettiin minua kohti, ja katso: siinä oli kirjakäärö. Ja hän levitti sen minun eteeni, ja katso: se oli
kirjoitettu täyteen sisältä ja päältä. Ja siihen oli kirjoitettu itkuvirret ja huokaukset ja voi-huudot”
(Hes.2:8-10).
”Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle:
"Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja". Niin
minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen
syötyäni minun vatsaani karvasteli” (Ilm.10:9,10).
Jeesus ja apostolit elivät Raamatussa
”Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama
sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Mat.27:46).
”Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet,
juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani
korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
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Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä,
sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne
ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini
ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan
näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.` (Apt.2:14-21).
Raamattu – ase Jumalan valtakunnan työssä
”Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka” (Ps.149:6).
”ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana” (Ef.6:17).
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
aivoitusten tuomitsija” (Hebr.4:12).
Raamatun avautuminen
Lähtökohtaisesti Raamattu on suljettu kirja. Pyhä Henki, joka on Raamatun kirjoituttanut, voi sen
avata:
”Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen
kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä
kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Eikä kukaan
taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin
sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista
sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut,
niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä" (Ilm.5:1-5).
PAAVO RUOTSALAINEN luki ennen uskoon tuloaan paljon Raamattua, mutta se ei auennut. Seppä
Högmanin luona tilanne selkeni. ”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin
uutta painosta, enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle
neuvon antanut” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.389).
METELI JA JUMALAN SANA
Maallisella musiikkiareenalla on usein kova meteli. Näin varsinkin nuorten kokoontumisissa.
Tansseissa, jazz- ja rock- konserteissa on usein korvia huumaava meteli. Korvatulpat ovat tarpeen.
Valitettavasti myös hengellisellä puolella joskus meteli on pitkälti samanlainen. Tämä on siirtynyt
sinne maallisilta areenoilta.
”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room.10:17).
Tällöin on aivan väärin tulkittu ylläoleva Raamatun sana. Ajatellaan: USKO TULEE HUUTAMISESTA!
Tällöin on eksytty ”vieraille laitumille”.

MIKSI METELÖIDÄ TYHJÄSSÄ TALOSSA!
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Oi, Suomen nuoret Jeesus itki kerran, katsoen kansaa Jerusalemin,
Nauratko nähdessäsi ristin Herran,Työnnätkö luotas onnen ainaisen.
Ei huvin teillä taivaan ovi aukee, ei tanssin nautinnon, ei loistonkaan.
Unelmas kaikki tyhjiin kerran raukee, ei auta silloin armon huutoskaan.
Metelillä vaiennetaan Jumalan ääni
Kun ihminen on joutunut Jumalan puhutteluun etsikkoajassa, hän pyrkii kaikin tavoin vaientamaan
tämän äänen. ”Hiljaisuus on Jumalan odotushuone.” Ihminen voi paeta Jumalaa työhön,
harrastuksiin - tai sitten musiikin meteliin. Nämä ovat ”viikunapuun lehtinä”:
”Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen
viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli
paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin
puiden sekaan” (1. Moos.3:7,8).
Pakomatkalla olevan olisi parasta pysähtyä. Hänen tulisi myöntää, etteivät viikunapuun lehdet
peitä hänen alastomuuttaan – ja pyytää Jumalalta pukeutumisapua:
”Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä” (1.
Moos.3:21).
Pakanuuden paluu
Kun muutama vuosikymmen sitten rämäkkä hengellinen nuorisomusiikki rantautui Suomeen, se
merkitsi pakanuuden paluuta. Uusi musiikki löi voimallisesti korville vanhaa rauhallista musiikkia
ja syrjäytti sen.
Afrikkalainen neekeri oli tullut uskoon. Hän osallistui länsimaiseen nuorten gospelkonserttiin. Hän
äimistyi musiikkityylistä: ”Miksi te käytätte samaa musiikkia, jota me Afrikassa olemme kuulleet
vuosisatoja? Meidän poppamiehemme ovat noitarumpuineen soittaneet tätä musiikkia iät ja ajat.
Tämä musiikki nousee pakanuuden synkimmästä pimeydestä!”
Uuden musiikin myötä olemme saaneet pakanuuden ”kyökin kautta” seurakuntiimme!
Pyhä Henki – hiljainen ja arka Henki
”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan
Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului
ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" (Matt.3:16,17).
”Laupias oot mieleltäsi, Hiljaisempi kyyhkystä, Kestää ei voi edessäsi Mieli ylväs, ynseä. Lempeyttä
mulle suo, Mieli nöyrä minuun luo, Että voisin veljeäni Rakastaa kuin itseäni” (Vvk.104:5).
Pyhä Henki voidaan saattaa murheelliseksi ja jopa karkottaa!
”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi
lunastuksen päivään saakka” (Ef.4:30).
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Sanan ääni – hiljainen ääni
”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte,
rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne” (Jes.30:15).
”Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä” (Matt.5:5).
”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä;
niin te löydätte levon sielullenne” (Matt.11:29).
”Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kaduilla” (Matt.12:19).
”Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella
vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa” (Jaak.1:21).
”Hän vastasi: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä
israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun
profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa
sen." Hän sanoi: "Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen". Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja
raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä; mutta ei Herra ollut myrskyssä.
Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys; mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen
jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä” (1.
Kun.19:10-12).
Melua lastenkamarista (Niilo Tuomenoksa)
”Epäusko metelöi, ei usko.”
”Ei sillä aina eniten ole, joka suurinta melua pitää. Hälinä lastenkamarista on kaikkein kauimmaksi
kuuluvaa.”
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RATKAISU YHTEYSONGELMAAN
Sana tuo valoa
”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps.119:105).
”Sun sanas kätke sydämeeni Ja tule sinne asumaan. Oi Jeesus paras paimeneni, Mua Henkes anna
johtamaan Sun sanas valkeudessa Ja elämässä uudessa” (Vvk.212:2).
Valkeudessa vaeltaminen
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”
(1. Joh.1:7).
Raamattu sitoo saumattomaasti yhteen kaikki nämä kolme: valkeudessa vaeltaminen, yhteys ja
puhdistus.
Kaksi hyötyä valkeudessa vaeltamisesta (nämä tapahtuvat automaattisesti):
1. Yhteys.
2. Veren puhdistus.
Käänteisenä: Mutta jos me pimeydessä vaellamme, niinkuin saatana on pimeydessä, niin meillä
ei ole yhteyttä keskenämme, eikä Jeesuksen Kristuksen veri puhdista meitä synnistä.

