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RAKKAUS TOTUUTEEN

Väinö Hotti

Sanontoja
”Totuus ei pala tulessakaan.”
”Totuuden julistaja ei saa tilaa majatalossa.”
Puheen kriteeri
Puheita voidaan arvostella eri tavalla. Arvostelijan oma arvomaailma määrää
arvostelun kriteerin.
Pastori Martti Häkkinen totesi Suomen Raamattu opistolla joskus 60-luvulla
arvioidessaan jotakin tekstiä: KAUNISTA PUHETTA, MUTTA SIINÄ ON YKSI PAHA
VIKA: SE EI OLE TOTTA!
Totuuden eteen meidän tulisi asettaa tämänkin päivän puheet ja kirjoitukset: onko
se totta?
VALHEEN LÄHTÖKOHTA
1. Paratiisi
”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala
oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö
kaikista paratiisin puista'?" Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä
muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette
kuolisi'." Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että
sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkin
Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1. Moos.3:1-5).
2. Valheen isä
”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).
MAAILMA JA TOTUUS
1. Maailman ruhtinas – valheen ruhtinas
”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja
minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30).
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”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa” (1.
Joh.5:19).
”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä
vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa” (Rom.1:18).
2. Maailma ei tunne totuutta
Maailmaa hallitsee ”relativismi” (kaikki on suhteellista). Maailma ei kärsi niitä, jotka
julistavat ”yhden totuuden” - oppia!
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
”Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi hänelle: "Oletko
sinä juutalaisten kuningas?" Jeesus vastasi hänelle: "Itsestäsikö sen sanot, vai
ovatko muut sen sinulle minusta sanoneet?" Pilatus vastasi: "Olenko minä
juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet
tehnyt?" Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun
kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei
minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole
täältä". Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus
vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt
ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen,
joka on totuudesta, kuulee minun ääneni." Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on
totuus?" (Joh.18:33-38).
3. Maailma on vilppiä täynnä
Jos tänään jotakin epäillään rikoksesta, säännönmukaisesti kuullaan: ”Epäilty kiistää
syyllisyytensä.” Samainen ”luikertelu”, vastuun pakoilu ja syyn vierittäminen toisen
niskoille esiintyi jo paratiisissa:
”Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" Hän vastasi: "Minä
kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden
minä lymysin". Ja hän sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä
puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?" Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit
olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin". Niin Herra
Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja
minä söin" (1. Moos.3:9-13).
Rikollisen olisi tunnustettava syyllisyytensä ja syntinsä:
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”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se
saa armon” (Snl.28:13).
”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh.1:9).
"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon" (1. Piet.5:5).
1. ”Jo vääryys vallan saapi, Se huutaa taivaaseen. Se turmaa ennustaapi, Vie kansat
kurjuuteen. Ken Herran oikeutta Nyt täällä julistaa, Ja ken vanhurskautta Nyt tahtois
puolustaa?”
2. ”Nyt viekas vilppi täällä On noussut kunniaan, On valhe vallan päällä Ja vääryys
voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä, Ja köyhää sorretaan, Ja lainkin rikkaat vääntää
Vääryyttä puoltamaan.” (Vvk.440:1,2).
4. Maailma ei siedä totuutta
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin
teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te
ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden
maailma teitä vihaa” (Joh.15:18,19).
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi” (2. Tim.3:12).
”Maailma ei kärsi niitä. Jotka Herraa pelkäävät, Hurskahasti elävät. Nähdä saamme
sen jo siitä, Että kaikkein hurskahin Tuomitahan rtistihin” (Vvk.48:7).
”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 siitä puutu” (Vvk.161:3).
AMMATTIVALEHTELJAT
1. Poliitikot
Poliittisella areenalla ei totuuden sanan julistaja pärjää – uskova oksennetaan ulos
eduskunnasta. Jonkinlainen ”puolivillainen” Loot, joka jättää Raamattunsa kotiin, voi
siellä joten kuten kekkuloida.
Poliitikot joutuvat ympäristön paineen alaisina toistuvasti ”kääntämään takkinsa”.
Eduskunnassa on hyllytettävä Jumalan sana, omatunto ja terve järki. On anottu, että
omatunto on aikamme suurin ”marttyyyri”.
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MARTTI LUTHER: ”On väärin ja turmiollista toimia omaatuntoaan vastaan.”
2. Papit
Toisaalta papin virka on tärkeä ja arvokas – näin silloin, kun pappi on tehtävänsä
tasalla.
”Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä
hän on Herran Sebaotin sanansaattaja” (Mal.2:7).
”Meet` on pappia ja pappiparkoja” (H.G. Th. Brofeldt / Olavi Tarvainen, Savolainen
sielunpaimen, s.61).
”Ei missään valehdella niin paljon kuin haudalla siunauspuheessa” (Sakari
Pöyhönen).
Kääntymätön pappi aiheuttaa suuren vahingon seurakunnalleen. Tittelistään
huolimatta hän ei suinkaan ole ”Herran Sebaotin sanansaattaja”!

(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI

Esimerkkinä voisi mainita tapauksen, joka sattui
työsiirtolassa, missä rangaistustaan kärsiville miehille
pidettiin hengellistä tilaisuutta. Kokouksen jälkeen
seuranneessa keskustelussa muuan kuulijoista
ihmetteli, miksi heille, joiden kääntymisestä ei ollut
paljon toivoa, tultiin pitämään kokouksia. ”Menkää ja
käännyttäkää tämän seurakunnan pappi, joka voisi
olla paljon useammille hyödyksi, sen sijaan että hän
nyt julistaa seurakuntalaisilleen ummet ja lammet.”
(Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, ss.42,43).

”Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa
taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat” (Matt.15:14).
Kääntymättömät papit kunnostautuvat ja hankkivat sulkansa lähinnä ”uskovien
vainoojina”; he ovat SAULUS TARSOLAISEN sukulaisia suoraan alenevassa polvessa:
”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” (Apt.9:1,2).
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Kirkko lähti ”joron jäljille” jo 300-luvulla, jolloin kristinuskosta tuli Rooman
valtionuskonto. Tällöin kirkon ovet avautui ”sepposen selälleen”; kääntymättömät
pääsivät päättämään kirkon asioista. VALHE PÄÄSI VALTAAN!
”Kirkkohistorian surullisiman lehden on kirkko itse kirjoittanut taistellessaan niitä
ihmisiä vastaan, joille Herran sana tuli” (Luuk.3:2) (Johannes Virtanen, Rampana
taivaaseen, s.19).
JEESUS ON TOTUUS
"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani” (Joh.14:4).
”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).
SANA ON TOTUUS
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät
iankaikkisesti” (Ps.119:160).
”Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa” (Ps.119:89).
USKOVA JA TOTUUS
Uskovan tulisi olla ”perso” totuudelle. Totuuden tulisi siivittää uskovaa kaikissa
hänen tehtävissään ja valinnoissa!
”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun
sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan
totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:31,32).
”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).
”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”
(Joh.16:13).
”vaan (rakkaus) iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1. Kor.13:6).
”vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella
kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me
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suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä” (2.
Kor.4:2).
”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” (Ef.6:14).
”ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden
etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua” (2.
Tess.2:10).
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
”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).
”ON MEILLÄ AARRE VERRATON, SE
KALLIIMPI ON KULTAA, JA KIVET
KALLIIMATKIN ON SEN RINNALLA VAIN
MULTAA. TÄÄ LAHJA KALLIS TAVAHAN,
TÄÄ PARHAIN AARTEHEMME ON PYHÄ
SANA JUMALAN, SEN SAIMME
OMAKSEMME” (Vvk.162:1).
(nettikuva)

