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Raamattutunti
Väinö Hotti
MIKÄ ON TOTUUS?

Totuuden jano
Ihmiset ovat kiinnostuneet totuudesta. Media tekee parhaansa "jotta totuus tulisi esille".

Maailma ei tunne totuutta
Pilatus edustaa maailmaa kysyessään: "Mikä on totuus?" (Matt.18:38). Tilanne oli paradoksaalinen:
Pilatus seisoi totuuden edessä, mahdollisimman lähellä totuutta. Hän oli kuitenkin sokea totuudelle
- ja sen ulkopuolella. Jos Pilatus olisi tuntenut totuuden, hänen tuomionsa Jeesuksesta olisi ollut
toinen.
"Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa" (Jer.7:28).
"He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus"
(Aam.5:10).
Totuuden tunteminen vaikuttaa ratkaisuihimme
Jos emme tunne totuutta, se näkyy käytännön toimissamme. Se tulee julki tavalla ja toisella.
Horjuvaisuus
Jos totuutta ei tunneta, olemme epävakaisia, häilyväisiä. Me muutamme mielipidettämme ja
suoritamma "takinkääntöjä" tiheään; aina olosuhteiden vaatimusten mukaan.
Poliitikot ovat tästä hyvä esimerkki. He ovat populismin kuljetettavina.
Kyllähän totuuteen sidottu uskovakin joutuu joskun "kääntämään takkinsa". Tämä on seurausta
"kurssin tarkistuksesta". "Kirkon tulee jatkuvasti tarkistaa kulkutietään." Näin tulee myös
yksittäisen uskovan. Täytyy olla rohkeutta tarkistaa kulkutietään, mutta täytyy myös olla rohkeutta
tehdä tarkistuksen vaatimat muutokset!
"Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos
Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa
vastannut hänelle mitään" (1 Kun.18:21).
Apostoli Pietarikin joutui horjuvaisuuden tielle. Paavali joutui häntä nuhtelemaan
"kaksinaamaisuudesta". Pitää mennä, mihin meinaa!
"Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt
suurta paheksumista. Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt
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yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten
ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että
heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he
vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos
sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat
pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" (Gal2:11.14).
Katso totuutta silmiin
Kun ihminen vaeltaa valheen tietä, hän samalla hylkää realismin. Hän luulottelee, että asiat menevät
hyvin, vaikka ne menevät "päin mäntyä". Kun ero realismin ja kuvittelun välillä uhkaa kasvaa liian
suureksi, tarvitaan huumeita avuksi. Totuuden kieltäminen selvin päin käy ylivoimaisen vaikeaksi.
Omatunto totuuden palvelijana
Omaatuntoa on sanottu "Jumalan pieneksi ystäväksi". Se tahtoo pitää meitä totuuden tiellä. Se
"kampeaa" meitä jatkuvasti oikealle tielle. Jos ihminen paaduttaa omantuntonsa, hän joutuu valheen
verkkoon - Jumalan ystävä on vaiennettu.
Tuhlaajapojan esimerkki
Tuhlaajapoika lähti hyväkuntoisena isänsä kodista. Pikku hiljaa hän eksyi valheen tielle. Totuudessa
pysyminen olisi merkinnyt isän kotiin jäämistä. Valhe vei yhä kauemmas isän kodista.
Tuhlaajapoika aisti ehkä jo ensimmäisiin maailman iloihin osallistuessaan, ettei tie ollut oikea.
Herkkä omatunto nuhteli häntä. Mutta hän vaiensi tuntonsa äänen - ja vaipui yhä syvemmälle
syntiin ja valheeseen. Sisäinen tuska lisääntyi, mutta ylpeys esti kääntymästä - kunnes tuli seinä
vastaan, Luuk15:17. Uusi elämä alkoi totuuden tunnustamisella: "minä kuolen täällä nälkään."
Vaihtoehdot olivat vähissä: isän kotiin palaaminen tai nälkään kuoleminen.
Totuuden kieltäminen
Jatkuvasti suurenee niiden joukko, jotka kieltävät yhden totuuden olemassaolon. Nämä
RELATIVISMIN edustaja ovat sitä mieltä, että "kaikki on suhteellista". Ei ole mitään ehdottomia
normeja elämässä; tilanne ratkaisee toimintamuodon. Tämä TILANNE-ETIIKKA on saanut
kirkonkin piirissä jalansijaa. Kun joku käyttäytyy omituisesti, häntä pyritään "ymmärtämään" hänen
omista lähtökohdistaan käsin. Tämä aivan ilmeisesti ainakin jossakin määrin vaikuttaa myös tuomiistuinten toimintaan; tausta otetaan huomioon.
Uskontojen dialogiaan tämä vaikuttaa ratkaisevasti. Kaikki halutaan vetää "samalle viivalle".
Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia toisia oman oppinsa taakse. Ei ole uskontoa, joka omaisi ainoana
totuuden; kaikilla on "totuuden sirpaleita".
Totuuden etsijöitä
On hurskasta olla totuuden etsijä. Jotkut katsovat, että uskova nimenomaan edustaa tätä joukkoa.
Katsotaan, että uskova on "ikuinen etsijä". "Hakee, hakee eikä soisi löytävänsä." Tälläinen etsijä ei
ole rehellinen etsijä. Koska rehellinen etsiä kokee myös löytämisen riemun:
"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä
jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan" (Matt.7:7-8).
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Määrätyssä mielessä tämä kuitenkin on totta myös uskovan kohdalla. Uskovan tavoite ja päämäärä
on häikäisevän kaukana ja korkealla. Täydellisyyttä ei tässä ajassa koskaan tavoiteta. Toisaalta taas
uskova on "löytäjä". Hän on löytänyt valtavan aarteen. Hän on löytänyt JEESUKSEN.
"Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin
pojan, Nasaretista" (Joh.1:45).
Jumala vaatii totuutta
"Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden"
(Ps.51:8).
Totuuden puhujan ongelmat
1. "Totuuden puhuja ei saa yösijaa." On vaikea saada yösijaa. Ei nauti ihmisten suosiota. Häntä
kartetaan. Hän joutuu paitsioon.
2. Totuuden puhujaksi tullaan uudestisyntymisen kautta, koska silloin saadaan totuus, JEESUS,
sydämeen.
3. Jumalan sana on totuus: "Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus" (Joh.17:17). 160.
"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti"
(Ps.119:160). Tarvitaan hyvää Raamatun tuntemusta.
Rakkaus totuuteen
Uskovaa tulisi hallita "rakkaus totuuteen".
"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).
Tällöin Sana on meille rakas samoin kuin toiset "totuudessa vaeltavat". Edelleen silloin me
haluamme mennä sinne sanankuuloon, missä on totuudessa vaeltavia saarnamiehiä.
"Kaikkiruokaisuus" ei kuulu uskovan avuihin!
Totuus ja rakkaus yhdessä
Apostoli Johanneksessa yhdistyvät totuus ja rakkaus. Nämä "jumalalliset kaksoset" esiintyvät aina
yhdessä. Totuuden sanan julistaminen ei ole mahdollista ilman rakkautta, koska totuus ja rakkaus
ovat Jeesuksen keskeiset ominaisuudet. Ilman totuutta rakkaus on löperyyttä, ja ilman rakkautta
totuus on kuolettavaa moralismia.
"ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa" (1 Kor.13:6).
Pyhä Henki - totuuden Henki
Totuuden Henki näytää "todeksi synnin":
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"Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion"
(Joh.16:8).
"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).
"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän
puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille
julistaa" (Joh.16:13).
Pappi ja totuus
"Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran
Sebaotin sanansaattaja" (Mal.2:7).
Vaikeudet: Kaikki papit eivät ole uskossa. Lisäksi teologinen tiedekunta ei valmista totuuteen
sidottuja pappeja.
"Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun" (1 Kun.22:22).
"profeetat ennustavat valhetta, ja papit hallitsevat yksissä neuvoin heidän kanssaan, ja sitä minun
kansani rakastaa" (Jer.5:31).
"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen
työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" (Jer.8:8).
"Mutta Herra sanoi minulle: "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. He
ovat minun edessäni kaikki kuin Sodoma, ja kaupungin asukkaat kuin Gomorra" (Jer.23:14).
Uskova rukouksia
"Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni"
(Ps.119:43).
Valheenruhtinas
"Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te
siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1
Moos.3:4-5).
"Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
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.8:43-44).
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Kehotuksia uskoville
"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 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan" (Kol.3:8-10).
Antikristus
"Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt
vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä
ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen
kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka
joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa
pelastua" (2 Kor.2:7-10).
Valheveljet
"Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen
apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi" (2 Kor.11:13-14).
"Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva
valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin,
joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän
irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi" (2 Piet.2:1-2).
"olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa
heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa,
vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä" (2 Kor.11:26).
"Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet
vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa" (Gal.2:4).
Uskovat valheiden kohteena
"Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat
teistä kaikkinaista pahaa" (Matt.5:11).
Jeesus ja totuus
"Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me
tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä
sinä et katso henkilöön" (Matt.22:16).
"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).
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"Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta"
(Joh.1:17).
"Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani" (Joh.14:6).
Apostolien julistus
"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).
"Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta" (2 Kor.13:8).
"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.4:14-15).
"Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja
kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille" (Ef.6:14-15).
" tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille
väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole
uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen" (2 Kor.2:9-12).
Jumalan tahto
"Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1 Tim.2:4).
Totuuden pylväs ja perustus
"Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että, jos viivyn, tietäisit, miten
tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus" (1
Tim.3:15). -Tässä on Saarnivvaran mukaan käännösvirhe. Totuuden pylväs ja perustus on Kristus ja
Jumalan ilmoitussana:
"Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa" (Ef.2:19-21).
Totuuden sanan oikea jakaminen
" Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa" (2 Tim.2:15).
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Tämä merkitsee sitä, että otetaan huomioon erilaiset kuulijat: epäuskoiset, etsikonajassa olevat ja
uskovat. On nähtävä, mikä Raamatun teksti puhuu millekin ryhmälle, siis osoite. Toisaalta on myös
oltava tuntuma kuulijoiden sieluntilasta. Vaativa tehtävä!
Hyödytön kuuleminen
"jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen" (2 Tim.3:7).
"Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät
taruihin" (2 Tim.3-4).
Totuuden tuntoon pääseminen on vakava asia
"Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria
meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava
vastustajat" (Hebr.10:26-27).
Totuudesta eksyneen palauttaminen
"Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa
syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien
paljouden" (Jaak.5:19-20).

