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RAKKAUS TOTUUTEEN l

Väinö Hotti

Lähtökohta
”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki
maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin
ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle
tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun”
(Luuk.4:5-7).
”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa” (1.
Joh.5:19).
Maailmalle tuntematon
Saatana on tämän maailman ruhtinas ja samalla VALHEEN RUHTINAS. Maailma ei
tunne totuutta. Relativismi (kaikki on suhteellista) hallitsee maailmaa. Surkeaa on
jos kirkoltakin on sanoma hukassa niin että sielläkin kysellään: ”Mikä on totuus?”
”Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" (Joh.18:38).
Realismi
Totuus ja realismi kulkevat käsi kädessä. Uskova on sidottu näihin molempiin. Ilman
realismia uskova on haihattelija ja – hurmahenki:
”Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa
omalta kieleltään, mutta sanovat: 'Se on Herran sana'. Katso, minä käyn niiden
kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät
minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt
enkä käskenyt ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra”
(Jer.23:31,32).
Totuus – valhe - akseli
Tämän tulisi olla jokaisen hengellisen puheen ohjenuora ja aksiooma. Sen tulisi
hallita jokaista julistajaa. Jos ei totuus ole johtavana tähtenä, silloin on
harhautuksesta kysymys - ja Perkeleen palvelijana olemisesta:
”'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun.' Silloin
Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin´” (1. Kun.2:22).
”Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten
joukosta. He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin,
kaksimielisin sydämin” (Ps.12:2,3).
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”profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän
kanssaan, ja sitä minun kansani rakastaa. Mutta mitä te teette, kun tästä tulee
loppu?” (Jer.5:31).
”Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä” (Jer.8:8).
"Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en
käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman
sydämensä petosta he ennustavat teille” (Jer.14:14).
”Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja
valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny
pois pahuudestansa” (Jer.23:14).
”Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: "Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua
lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen”
(Jer.28:15).
”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja
valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa” (Matt.5:11).
”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”
(Joh.8:44).
”nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja
palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen”
(Room.1:25).
”Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija” (Room.3:4).
”Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä
me olemme toinen toisemme jäseniä” (Ef.4:25).
”Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja
häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette
riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa” (Kol.3:8,9).
”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
tunnusteoilla ja ihmeillä” (2. Tess.2:9).
”Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja
epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm.22:15).
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”Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka
sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja
totuus ei ole hänessä” (1. Joh.2:3,4).
”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on
valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa
Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa
Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. Joh.4:20).
”epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm.22:15).

Jeesus on totuus
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
Kaikille tarkoitettu
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”
(Joh.3:16).
”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim.2:3,4).
Totuus ja viisaus
Jeesus, totuus ja viisaus kulkevat käsi kädessä! Kun taas valhe ja saatana kuuluvat
yhteen! Kaikki totuus on Jeesuksessa - sekä maallinen että hengellinen. Tässä
yhdistyvät usko ja tiede: ”USKON ETTÄ YMMÄRTÄISIN” (Anselm).
”Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä”
(Snl.9:10).
”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet
Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9).
”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).
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”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.).
”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” (Luther,
Gal.kirj.sel. s.259).
MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
USKOVAN RAKKAUDET
1. Jeesus
”Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani” (Ps.18:2).
”Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni” (Ps.116:1).
”Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän
näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän”
(Luuk.7:47).
”Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen
poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan,
Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun
karitsoitani" (Joh.21:15).
”Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa” (1.
Kor.16:24).
2. Raamattu
”Sinun suusi laki on minulle kalliimpi kuin tuhannet kappaleet kultaa ja hopeata”
(Ps.119:72).
”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä
istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen
lakiansa päivät ja yöt!” (Ps.1:1,2).
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”Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni
vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat
hunajaa ja mehiläisen mettä” (Ps.19:10,11).
”Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niitten
luku” (Ps.139:17).
3. Uskovat
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään
hyvää"; ja pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun
mielisuosioni" (Ps.16:2,3).
”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).
”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma
uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt” (Joh.17:20,21).
”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. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te
tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä
pysyisi” (1. Joh.3:14,15).
4. Totuus
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät
maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt
totuudessa” (Joh.17:18,19).
”ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden
etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua” (2.
Tess.2:10).

