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TUNNETKO SINÄ TOTUUDEN?                           Väinö Hotti 

Rautainen ydin 

Totuus – kysymys on kristinuskon ”rautainen ydin”. Siihen meidän tulee 

paneutua huolellisesti. Joka sen hylkää, hylkää pelastuksen! 

Vaarallinen puolitotuus 

Uskovan koko elämää tulee siivittää RAKKAUS TOTUUTEEN. Hän on 

aviollisin sitein vyötetty totuuteen: 

”sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän 

olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen 

eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kava-

luudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittö-

myydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan” (2. 

Kor.11:2,3). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” 

(2. Kor.13:8). 

”Missä Kristus julistetaan kokonaisena, paloittelematta, siellä julistetaan 

totuutta. Missä Häntä paloitellaan, siellä julistetaan puolitotuutta. Ja 

puolinainen totuus on täydellinen valhe” (Wilhelmi Malmivaara / Salattu 

viisaus, s.130). 

Vain rakkaus totuuteen katkaisee LAHKOLAISUUDEN  SIIVET! 

”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä 

suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja 

teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut 

teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, 

että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä 

Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen". 

Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän 

edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:10-13). 
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KOLME KRISTILLISTÄ PERUSTOTUUTTA 

1. JUMALA. 2. IHMINEN. 3. SAATANA. 

RAAMATTU – TOTUUDEN KIRJA 

Ihmisen, joka halajaa totuutta, tulee tuntea Raamattu. Ja nimenomaan 

KOKONAINEN RAAMATTU. Moni tyytyy ainoastaan Raamatun 

VALITTUIHIN PALOIHIN! 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” 

(Ps.119:105). 

1. JUMALA 

 JUMALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEESUS ILMOITTAA JUMALAN 

”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh.10:23). 

"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 

minun kauttani” (Joh.14:6). 

”Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt” 

(Joh.12:45). 

JUMALA LÄHESTYY MEITÄ 

Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa 

itsensä meille. Rakkaudessaan Jumala lähestyy meitä ja vetää meitä 

puoleensa” (KO3/1938). 

MITEN JUMALA ILMOITTAA ITSENSÄ 

”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen 

vaiheissa. Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta erityisesti 

Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja 

Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa” (KO4/1938). 
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”Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". 

Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, 

etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; 

kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Etkö usko, että minä olen 

Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä 

en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat 

hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; 

mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden” (Joh.14:8-11). 

”ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea 

luomakuntaa” (Kol.1:15). 

”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille 

profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan 

kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on 

maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen 

olemuksensa kuva” (Hebr.1:1-3). 

2. IHMINEN 

Luotu jumalan kuvaksi 

”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet 

loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät” (1. Moos.1:27). 

Langennut ihminen 

”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella 

ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi 

ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi” (1. 

Moos.3:6). 

"Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtä-

väistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki 

tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, 

ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he 

pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa 

on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodatta-
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maan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät 

tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room.3:11-18). 

”Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja 

ulostuu? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa 

ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, 

haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Nämä 

ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta 

ihmistä” (Matt.15:17-20). 

3. SAATANA – tuhanten juonten mestari 

1) Langennut enkeli 

”Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset 

kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, 

safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt 

sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, 

laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit 

jumal'olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä 

olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes 

sinussa löydettiin vääryys” (Hes.28:13-15). 

”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä 

vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, 

eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha 

käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin 

villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen 

kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut 

pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa 

valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä 

meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet 

Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole 

henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sentähden 

riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä 
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perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän 

tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:7-12). 

2) Paavali tunsi Saatanan juonet 

”ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole 

meille tuntemattomat” (2. Kor.2:11). 

3) Musta ja valkoinen Perkele 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka 

tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy 

valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin 

tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva 

heidän tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15). 

4) 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). 

”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? 

Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden 

valhekynä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he 

ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9). 

”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). 

5) Maailman ruhtinas 

”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas 

pitää heitettämän ulos” (Joh.1:31). 

”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas 

tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30). 


