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RAKKAUS TOTUUTEEN ll

Väinö Hotti

America is first
Rakkaus totuuteen tulisi olla siivittämässä jokaista Herran omaa
kaikissa tilanteissa: ”Truth is first.”
Totuuden julistaja
1. Totuuden Hengestä (Pyhä Henki) osallinen:
”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska
se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän
tykönänne ja on teissä oleva” (Joh.14:16,17).
2. Vanhurskautettu ja uudestisyntynyt:
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” (Room.5:1).
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
3. Mielenmuutoksen kautta
Ihminen pääsee totuuden tuntemiseen mielenmuutoksen kautta. Kääntymätön
ihminen vaeltaa valheessa. Uskoontulo merkitsee samalla totuudentuntoon
tulemista!
”Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia
kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa
vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat
tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut
tahtoansa tekemään” (2. Tim.2:24-26).
Totuuden ase – Jumalan sana
”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; eikä mikään luotu ole hänelle
näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle
meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13).
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Kokonainen totuus
”Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä
sanoit: 'Ei minulla ole miestä', sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt
on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden” (Joh.4:17,18).
”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”
(Joh.16:13).
Totuus ja armo
”Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat
minulle viisauden” (Ps.51:8).
”Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta
toisillensa, uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo taivaasta”
(Ps.85:11,12).
”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli
täynnä armoa ja totuutta” (Joh.1:14).
”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen
Kristuksen kautta” (Joh.1:17).
Valo ja totuus
Nämä kaksi kuuluvat yhteen kuten ”siamilaiset kaksoset”:
”Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen
tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen
tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt” (Joh.3:20,21).
”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden
lapsina - sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä”
(Ef.5:8,9).
”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin
varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön
emmekä pimeyden lapsia” (1. Tess.5:4,5).
Oikea rukous
”Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että
heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan;
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sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan”
(Matt.6:7,8).
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka
häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa” (Joh.4:23,24).
Vapauttava totuus
”ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi"…. Jeesus
vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on
synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee
teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi” (Joh.8:32,34-36).
Ärsyttävä totuus
”He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille
kauhistus” (Aam.5:10).
”Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille
totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt” (Joh.8:40).
”Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden” (Joh.8:45).
”Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille
totuuden?” (Gal.4:16).
”Maailma viisas, ylpeä On Herran sanaa vastaan, Sen moni pitää tyhjänä Houreena
ainoastaan. Vaan rahtuakaan pienintä Ei koskaan siinä muutu. Vain siitä saadaan
elämä, Ei voimaa siltä puutu” (Vvk.161.3).
Pyhä Henki – totuuden Henki

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa
teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se
ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te
tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän
tykönänne ja on teissä oleva” (Joh.14:17).
( nettikuva)

4

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”
(Joh.16:13).
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on
meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen
kirkkautensa kiitokseksi” (Ef-1:13,13).
Totuus ja rakkaus
”Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei
pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele
kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa”
(1. Kor.13:6).
”kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa,
täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi
alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten
arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen
rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:13-15).
”Rakkaus ilman totuutta on sentimentaalisuutta. Totuus ilman rakkautta on
saatanallisuutta. Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta” (Eino J. Honkanen,
Hengen uudistus, s.250).
Totuus ja omatunto
”Sentähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme
tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin
ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan
julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen
omalletunnolle Jumalan edessä” (2. Kor.4:1,2).
”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan” (Martti Luther).
Voimaton uskova
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).
Uskovan puvustoon kuuluva
Uskova jo totuus kuuluvat kiinteästi yhteen. Tätä varten uskovan tulee tuntea hyvin
”kirjoitukset”:
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”Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden
haarniska” (Ef.6:14).
Totuuden sanan jakaminen
Sanan oikea jakaminen toteutuu siellä, missä julistetaan LAKIA JA EVANKELUMIA!
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
Tuntomerkki
”Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään
rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on
suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki” (1. Joh.3:19,20).
”Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole
Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen
hengen” (1. Joh.4:6).
Veljesrakkaus
”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).
”Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme
pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. 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.1:6,7).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä.
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
”Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan - enkä
ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan
- totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti”
(2.Joh.1,2).
”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).

