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RAKKAUS TOTUUTEEN

Väinö Hotti

Maailma täynnä valhetta
”Minä sanoin hädässäni: "Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita" (Ps.116:11).
”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. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden” (Joh.8:44,45).
”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” (Luuk.4:5,6).
”ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu” (Joh.16:11).
Totuus on kadonnut
”Oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus
kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut, ja joka
pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja se oli hänen silmissänsä
paha, ettei ollut oikeutta” (Jes.59:14,15).
”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).
”Sentähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä
eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa”
(Jer.7:28).
”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti!
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).
”He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille
kauhistus” (Aam.5:10).
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”Mutta Jerusalemin profeetoissa minä olen nähnyt kauhistuksia: aviorikosta ja
valheessa vaeltamista; he vahvistavat pahantekijäin käsiä, niin ettei kukaan käänny
pois pahuudestansa” (Jer.23:14).
”Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija” (Room.3:4).
Totuus on Jeesuksessa
”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6).
”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).
”Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee
häväistyksi” (2. Piet.2:2).
Totuus on valkeutta
”Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki,
sillä ne ovat Jumalassa tehdyt” (Joh.3:21).
”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).
”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).
”Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän
tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä” (1. Joh.2:9-11).
”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).
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Henki ja totuus
Henki voi johdattaa meidät syvemmälle sisälle Sanaan ja antaa meille uutta valoa
kaikkeen mikä on kirjoitettu, mutta se ei milloinkaan johdata meitä Sanan
ulkopuolelle. Ei mikään uusi ”totuus” eikä uusi kirjoitus voi tulla esittämään väitettä,
että sen hallussa on Hengen leimasin tai jumalallinen arvovalta koko seurakunnan
osalle. Tai kumoamaan sen mikä jo on kirjoitettu. Nykyään pitää paikkansa koko
Raamatusta se mikä on kirjoitettu sen viimeiselle lehdelle: ”Jos joku panee niihin
jotakin lisää ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin on
Jumala ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun” (Ilm.22:18-19)…
Raamattu on oppi. Ja tämän opin on oltava oikea, muuten se ei ole totuus.
Pyhimmänkin elämän ylitse, joka julistaa väärää oppia, kuuluu Jumalan
varoitushuuto. Oikea oppi on kuin yllämme kaartuva taivaankansi; yksityisen ihmisen
elämä on kuin maan matosen, joka liikkuu alhaalla maan päällä taivaankannen
valossa. Kun taivas on pimeä, on koko maa pimeä” (Fredrik Wislöff, Minä uskon
Pyhään Henkeen, ss.24,25).
”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo” (Joh.4:23).
”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen”
(Joh.16:13).
Totuus vapauttaa
”ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:32).
Sana on totuus
”Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät
iankaikkisesti” (Ps.119:160).
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”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
”Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen
luotujensa esikoiset” (Jaak.1:18).
Rakkaus ja totuus
”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.13:4-6).
”vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:15).
Uskova ja totuus
”vaan julkituomalla totuuden me 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).
Rakkaus totuuteen
”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.
Tess.2:10-12).
Tuntomerkki
”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).
Maailma vihaa totuuden puhujaa
”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja
valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän
palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat
ennen teitä” (Matt.5:11,12).

