JUMALA, IHMINEN JA SAATANA
Kolmiyhteinen Jumala
Yksi kaikkivaltias Jumala Isä Jehova
Jeesus – Jumalan poika vai poikajumala?
Ihminen – Jumal’olento
Saatana – tämän maailman Jumala
Kolmiyhteinen Jumala
Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta synnytettiin parikolmesataa vuotta jkr. Raamatusta ei löydy tällaista
oppia, vaan se on katolisen kirkon isien kehittämä oppi,
joka pohjautuu kreikkalaiseen filosofiaan ja jolla on
esikuva vanhoissa pakanauskonnoissa. Katolinen kirkko on
ollut niin tiukasti opin kannalla, että toisin uskovat
on pakotettu tunnustamaan kirkon määrittämää oppia oman
henkensä uhalla.
Uskonpuhdistuksessakaan 1500-luvulla
ei Luther puuttunut tähän keskeiseen kysymykseen, vaikka
monia katolisen kirkon oppeja lopetettiin.
Kolminaisuusoppi on siis katolisten kirkolliskokousten
kehittämä oppi. Tutkin näissä kirjoituksissa miten
raamatullinen oppi on kyseessä. Puhutaanko Raamatussa
missään kohtaa kolminaisuudesta, Vanhassa tai Uudessa
Testamentissa? Mitä profeetat sanovat Jumalan
ilmoittaneen itsestään? Mitä apostolit kirjoittavat ja
todistavat Jeesuksen sanoneen Jumalasta? Väittikö Jeesus
olevansa Jumala tai osa kolmiyhteistä jumaluutta? Koska
olen sola scriptura – periaatteen kannattaja, haluan
näin keskeiselle opilliselle periaatteelle vastauksen
Raamatusta. Sen sijaan katolisille Raamattu ei ole
ensimmäinen, vielä vähemmän ainoa jumalallisen totuuden
lähde; jäljempänä käsiteltävä muutama kirkolliskokous
esimerkkinä monista, menevät Raamatun totuuden edelle.
Seuraavassa

lyhyt

katsaus

kolminaisuusopin

muotoutumiseen katolisissa kirkolliskokouksissa.
Ensimmäisenä
käsitettä
käytti Tertullianus 200-luvulla.

kolminaisuus

Vuonna
325
pidettiin
kirkolliskokous
Nikeassa nykyisen Turkin alueella. Tämä oli
historiallisesti
ensimmäinen
yritys
saavuttaa
yksimielisyys kaikkia kristittyjä edustavassa kirkossa.
Keisari Konstantinus Suuri kutsui kirkolliskokouksen
koolle Areiolaisten opin tuomitsemiseksi. Areiolaisethan
tunnustivat Jeesuksen jumaluuden, mutta selittivät hänet
Isän luomaksi. Itse Areios tuomittiin harhaoppiseksi.
Kokouksessa
muotoiltiin
nykyäänkin
voimassa
oleva kolminaisuusoppi: ”Jumala on kolmiyhteinen (joku
on käyttänyt sanaa kolmiyksinen) ja muodostuu kolmesta
itsenäisestä persoonasta: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Kolme persoonaa – yksi Jumala.
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 381 taas
käsiteltiin erityisesti Pyhää Henkeä. Konstantinopolissa
kolminaisuusoppia täsmennettiin siten, että jumaluudessa
on kolme persoonaa, jotka ovat yksi ja sama entiteetti,
yksi täydellisyys, yksi Jumala. Henki on kreikaksi
pneuma ja suvultaan se on neutri. Olisi siis luontevaa
sanoa se eikä hän niin kuin yleisesti tehdään. Voidaan
myös perustellusti kysyä pitääkö Pyhä Henki kirjoittaa
isoilla alkukirjaimilla vai pienillä. Itse olen valinnut
isot kirjaimet, koska kyseessä on Jumalan henki.
Efesoksen kolmas kirkolliskokous pidettiin Efesoksessa,
nykyisen Turkin alueella vuonna 431. Kokouksen tarkoitus
oli käsitellä nestorialaisten aiheuttamaa kiistaa
Kristuksen
olemuksesta.
Konstantinopolin
arkkipiispa Nestorios väitti, että Kristuksessa oli
kaksi persoonaa, jumalallinen ja inhimillinen. Katolinen
kirkko piti kiinni Nikean kirkolliskokouksen kannasta,
jonka mukaan Kristus ja Isä Jumala ovat samaa olemusta

ja
Efesoksen
kirkolliskokous
tuomitsi
opin
harhaoppiseksi . Kokous vahvisti, että Kristuksella on
kaksi luontoa, Jumala ja ihminen, mutta yhdessä
persoonassa.
Neitsyt Maria oli Jumalansynnyttäjä, Jumalan äiti.
Marialta oli lupa pyytää esirukouksia eli hän toimi
välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä ja häntä on
hartaasti palvottu nykypäivään asti katolisessa
kirkossa.
Kirkolliskokouksen
osanottajat
eivät
ilmeisesti muistaneet Raamatun jaetta, jossa todetaan,
että Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, (1.Tim. 2:5)
On toinenkin vähintäänkin yhtä pätevä raamatullinen
peruste miksi näin ei voi olla. Siitä
ylösnousemusta käsittelevässä kohdassa.

tarkemmin

Aleksandrian piispa Athanasioksen (295-373) mukaan on
laadittu uskontunnustus, jonka mukaisesti nykyisinkin
mm. katoliset ja protestanttiset kirkot tunnustavat
oppinsa. Todennäköisesti tunnustus on laadittu 400- 500lukujen vaihteessa Etelä-Ranskan alueella. Tunnustus
suuntautui Areiolaista oppia vastaan, jossa kirkon
opetus
Jumalan
kolminaisuudesta
ja
Kristuksen kaksiluonto-oppi kyseenalaistettiin.
Athanasioksen uskontunnustuksessa todetaan mm. näin:
”Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja
Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea
kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on
Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä
kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin
Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra,
eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.”
Tässä on tunnustuksen ydinkohta. Lopuksi todetaan vielä
kristityille: Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se

joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!
Jos näin olisi, eli kaikki kolme olisivat yhtälailla
kaikkivaltiaita, mutta Raamattu antaa asiasta
toisenlaisen käsityksen. Jeesus Kristus itse todistaa
Isän olevan suurempi kuin hän. Pyhä Henki puolestaan
toimii niin Isän kuin Pojankin lähettämänä. Samoin
Jeesus lausuu tekevänsä juuri niin kuin Isä häntä
käskee. Jeesuksella Raamattu todistaa olevan kaikki
valta niin taivaassa kuin maan päälläkin – helposti
voisi jo tämän perusteella todeta Jeesus Jumalaksi.
Mutta: Jeesus sanoo: minulle on annettu kaikki valta…
Miten voisi kaikkivaltiaalle joku antaa jotakin mitä
hänellä ei entuudestaan ole?
Kolminaisuusoppiin kuuluva piirre eli kaikkien kolmen
persoonan täydellinen kaikkivaltius, ei toteudu. Jos
Kristus on Jumala, hän ei voi olla kaikkivaltias.
Omienkin sanojensa mukaan Isä on häntä suurempi. Tässä
kohtaa tuodaan esiin kolmiyhteyden hierarkisuus, mutta
se kyllä merkitsee Athanasiuksen tunnustuksen
periaatteen
vesittämistä.
Itse
en
usko
kolminaisuusoppiin, vaikka maailmassa on yli kaksi
miljardia ihmistä, jotka kuuluvat tämän periaatteen
hyväksyviin kirkkoihin, katoliseen kirkkoon ja mm.
ev.lut. kirkkoon. Olen toki valmis muuttamaan mieleni
jos joku osoittaa missä kohdin Raamattua puhutaan
kolmiyhteisestä
Jumalasta
ja
miksi
Vanhassa
Testamentissa Isä Jumala sanoo olevansa yksi ja ainoa
Jumala ja miksi Jeesus Kristus ja apostolit todistivat,
että heillä on vain yksi Jumala, Isä ja yksi Herra
Jeesus Kristus ja miksi Jeesus itsekään ei missään
sanonut olevansa Jumala tai osa siitä, vaan sanoi
olevansa Jumalan Poika ja Isän olevan häntä suurempi ja
että hän tekee juuri niin kuin Isä häntä käskee.
Kolminaisuusoppia
on
perusteltu
eräillä
Raamatunlauseilla. Tällainen on 1.Joh. 5:7-8 Sillä kolme

on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme
pitävät yhtä. KJV kääntää tämän these three agree in
one, mutta esiintyy myös käännös these three are one.
Myös vanha KR 1776 sanoo
Sillä kolme ovat, jotka
todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne
kolme yksi ovat. Itse asiassa koko lausetta esiintyy
vain neljässä kreikankielisessä käsikirjoituksessa,
joita on yhteensä noin 5000 kpl. Lause alkoi ilmaantua
latinankielisiin
käsikirjoituksiin
400-luvulla.
Latinankielisistä käsikirjoituksista sitä alettiin
kopioida 1500-luvulla puolestaan kreikankielisiin.
Erasmus
Rotterdamilainen,
aikansa
merkittävin
raamatuntutkija, ei hyväksynyt koko lausetta kuuluvaksi
alkuperäiseen tekstiin.
Samanlainen tilanne on jakeen Mat. 28:19 kohdalla:
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen. Kolmannen vuosisadan apologeetta
Eusebius kirjoitti tämän: menkää siis ja opettakaa
kaikkia kansakuntia ja kastakaa heidät minun nimessäni.
Raamatusta voimme lukea, että apostolit tekivät juuri
näin; he kastoivat uusia seuraajia Jeesuksen nimeen.
Pyhä Henki.
Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana
kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki
korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus
oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli
vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.
Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia
en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä
kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen
pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk.

12:10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa
vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää
Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.
Millainen on se
synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on
varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä
Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen
pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on
ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu
uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen
jakeet 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat
valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan
hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten
ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun
jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja
häntä julki häpäisevät. Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän
Hengen
siunauksellisista
lahjoista.
Erityisen
mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan
voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan
valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.
Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä
Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva
toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh.14:26 Mutta
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun
nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhään Henkeen
liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt. 1:8
vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka.” Apostoli Pietari kehotti
kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen
nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt. 2:38 Niin
Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin
teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne
anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat vain
Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös
kielillä puhumisen lahja: Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla
kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi
antoi. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs
Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efes. 1:13
Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi
tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
4:30
Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä,
joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään
saakka. Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan
sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen,
jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.
Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1.Kor. 6:19
sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka
Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat?
Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30).
Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän
Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita
sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa.
Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa
tähän päätelmään vielä helpommin.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän
henkeä: Ilm. 3:1 ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille
kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän
henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi:
sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja
ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän
tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.

5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän
olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin
teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän
silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä,
lähetetyt kaikkeen maailmaan”. Ovatko ne osa Pyhää
henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan
ei kerro asiasta enempää.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen keskinäiset suhteet
Raamattu on maailman väärinymmärretyin kirja
Kun Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat kaikessa yhtä
mieltä, kristityt ovat jakautuneet tuhansiin ja taas
tuhansiin kirkkokuntiin. Enää ei käydä uskonsotia niin
kuin viisisataa vuotta sitten. Ekumeeninen liike näyttää
saavan pikku hiljaa uusia voittoja katolisen kirkon ja
paavin johdolla. Raamattu ei kuitenkaan enää muodosta
uskon perustaa; edes Raamatun keskeisestä sanomasta ei
olla yhtä mieltä, vaan sen tulkintoja on lukemattomia
erilaisia.
Miten ymmärtää oikein raamattua? Pohdin tätä kysymystä
esimerkkinä keskeisin Raamatullinen oppi – Jumalan
kolmiyhteisyys. Tuon esille väärin tulkittuja käsityksiä
Isästä Jumalasta, Jumalan Pojasta sekä Pyhästä Hengestä.

A. Mikä todistaa Kolmiyhteisestä Jumalasta?
Kolminaisuusoppi
herättää
vilkasta
keskustelua
Raamattupiireissä.
Eräässä
keskustelussa
kolminaisuusopin puolustaja halusi Raamatunlauseiden
avulla todistaa opin oikeaksi. Käydään siis ensin
lävitse ne Raamatunlauseet, jotka hänen mielestään
kiistattomasti todistavat Jumalan kolmiyhteisyydestä:

(Omat kommenttini kunkin jakeen jälkeen)
Mat 28:19; ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen”.
– Tämä on harvinainen kohta
Raamatussa, siinä on yhdistetty Isä, Poika ja Pyhä
Henki. Tämä on kuitenkin väärennös, luvaton lisäys. Ks.
edellä artikkeli Kastaminen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen.
2 Kor 13:14; ”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon
kaikkien teidän kanssanne”. – Kaunis toivotus, mutta ei
millaan lailla todista kolmiyhteisestä Jumalasta.
1 Piet 1:2; ”ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen
mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen
Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä
vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha”. –
Kaunis toivotus.
Matt 3:16-17; ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta
vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki
Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja
laskeutuvan hänen päällensä. 17 Ja katso, taivaista
kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani,
johon minä olen mielistynyt.” – Tämä oli Jeesuksen
julkisen toiminnan alku, jonka
tunnisti Jeesuksen pojakseen.

yhteydessä

Jumala

1 Kor 12:4; ”Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on
sama;
12:5 ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on
sama;
ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala,
joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama”. – Paavali
kertoo seurakunnassa esiintyvistä hengen lahjoista.
1 Tim 3:16; ”Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden

salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa,
vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille,
saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa,
otettu ylös kirkkauteen”. – Parilla lauseella selvitetty
Jeesuksen toiminta maan päällä.
Ef 1:3; ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä
taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella
Kristuksessa, 4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te
olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te
kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja
kaikkien kautta ja kaikissa”.
– Jakeessa ylistetään Kristuksen Jumalaa ja Isää. Meillä
on vain yksi usko yhteen Jumalaan ja meidän Herraamme.
Yksi Jumala ja Isä, joka on yli kaikkien. Näinhän
minäkin uskon. Nämä jakeet todistavat, että Jumala on
yksi. Mikään ei todista Jumalan kolmiyhteisyydestä.
Room 8:11; ”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka
herätti
kuolleista
Kristuksen
Jeesuksen,
on
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne
Henkensä kautta, joka teissä asuu”. – Jos meissä asuu
Jumalan henki, niin Jumala, joka herätti kuolleista
Kristuksen, on tekevä eläväksi myös meidän kuolevaiset
ruumiimme. Näin minäkin uskon. Amen.
Joh 5:23; ”että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin
he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei
kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt”. – Ei liity
itse kolminaisuuteen millään tavalla; jae vain todistaa,
että Isä on arvossa korkeampi kuin Poika ja tämähän ei
oikein istu alkuperäiseen kolminaisuusoppiin lainkaan.

1 Joh 5:20; ”Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on
tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen
Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa,
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja
iankaikkinen elämä”.
– Totinen: true, ἀληθινός
alēthinos, opposite to what is fictitious, counterfeit,
imaginary, simulated or pretended.
Kuka on tämä totinen Jumala? Monet pitävät varmana, että
”hän” on nimenomaan Kristus. Mutta Joh 17:3 selvittää:
”Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat
sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka
sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen”. – Näillä
jakeilla oli tarkoitus todistaa, että Jumala on
kolmiyhteinen. Kun lukee tämän jakeen huolellisesti,
huomaa, että Isä Jumala on yksin totinen Jumala.
Iankaikkisen elämän saavuttamiseksi on jakeen mukaan
tunnettava myös hänet, jonka Jumala on lähettänyt,
Jeesuksen Kristuksen. Tätä ihmiset eivät tiedä, noin
kaksi miljardia ihmistä uskoo Jumalan kolmiyhteisyyteen.
Selkeämpi käännös 1 Joh 5:20:een olisi seuraava: Me
tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja tullessaan
antanut meille ymmärryksen voidaksemme tuntea Isän, joka
on totinen; me olemme isässä, siinä totisessa hänen
poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Isä on totinen
Jumala ja iankaikkinen elämä.
Joh 14:16; ”Ja minä [Jeesus] olen rukoileva Isää, ja hän
antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti,
14:17 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. – Pyhää Henkeä kutsutaan tässä totuuden
hengeksi. Jeesus lupaa rukoilla Isää, että Isä antaisi
apostoleille toisen Puolustajan eli totuuden hengen.
Tästäkin ilmenee, että Isä on Jeesuksen yläpuolella,

eivätkä he ole tasa-arvoisia.

Olet nyt lukenut nämä Raamatunjakeet, jotka eräs
vakaasti kolmiyhteiseen Jumalaan uskova on valinnut,
todistamaan, että Jumala on kolmiyhteinen. Itse en
löytänyt niistä sellaista todistusta. Miten sinun kävi?
En pyri käännyttämään sinua lukijani, ainoastaan
muistutan kuinka tärkeää on rakkaus totuuteen. Voi
kestää vuosia -niin kuin minun kohdallani – ennen kuin
palast loksahtavat kohdalleen. Se on riemastuttava
tunne. Silti on vielä monia kysymyksiä, joihin en tiedä
vastausta. Etsin sitä ja Jumala antaa vastauksen
aikanaan.

B. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ihminen – Voiko
Ihminen olla Jumala?
Efesolaiskirje:
Jeesuksen Jumala, Isä (Efe 1:17 ”Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala”) herätti Jeesuksen kuolleista ja
korotti Jeesuksen asettamalla hänet taivaissa oikealle
puolellensa: Efe 1:20 ”jonka hän vaikutti Kristuksessa,
kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet
oikealle puolellensa taivaissa”.
Näistä Efesolaiskirjeen jakeista voimme päätellä:
1. että Jeesuksella on häntä korkeampi Jumala, Isä.
Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jos
Jeesus olisi Jumala, hän olisi voinut itse
herättää ihmisruumiissa kuollut itsensä.
2. Toiseksi, saamme tietää, että kun Jeesus oli
noussut taivaaseen, Jumala korotti hänet
asettamalla Kristuksen valtaistuimensa oikealle

puolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on
valta-asemassa toinen heti Jumalan jälkeen.
3. Edelleen voimme päätellä Jeesuksen korottamisesta,
että hän ei ollut yhtä korkeassa asemassa ennen
korotustaan. Jeesuksen korottaminen on esitetty
lyhyellä maininnalla. Tämän lauseen merkitys on
kuitenkin aivan mahdottoman tärkeä! Pysähdypä
miettimään mitä se merkitseekään. Monikaan ihminen
ei tajua lauseen mullistavaa vaikutusta
määriteltäessä oppia kolminaisuudesta ja Jeesuksen
jumaluudesta. Jos Jumala korotti Jeesuksen, se
tarkoittaa sitä, että Jeesus ei aiemmin ollut
kaikkivaltias Jumala. Jumalaahan ei voi korottaa!
Ja kun Jeesus korotettiin, hän ei ollut Jumala.
Näin pieneltä vaikuttava lause voi olla
vaikutuksiltaan mittaamattoman tärkeä, kun sen
oivaltaa loppuun asti. No, nyt sanot: ”niin mutta,
Jeesus oli ihminen maan päällä, tietysti hänet
piti korottaa hänen astuessaan taivaaseen…” Vastaargumentti: kun Jeesus astui taivaaseen, (jossa
hänen nyt oletamme olleen ennen maan päälle
syntymistään), hän automaattisesti otti asemansa
jumalana kolmiyhteisessä jumaluudessa. Ei häntä
tarvittu korottaa. Lopputulos tästä pohdiskelusta
on, että Jeesus ei siis ollut kaikkivaltias Jumala
taivaassa ennen korotustaan. Mahtoiko hän edes
olla taivaassa? Se on toinen kysymys, johon en ota
juuri tässä kantaa. Itse asiassa Jeesuksen asema
oli verrattavissa enkeleihin; sanoohan Hebr 1:4
että Jeesus tuli enkeleitä paljon korkeammaksi:
”tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin
hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän”. –
Jeesus ei siis ollut Jumala, vaan korotuksen
jälkeen hänen uuttakin asemansa verrataan
enkelihin, joita paljon korkeammalle hänen
asemansa Jumalan oikealla puolella nyt asettui.
Kaikkein korkeimmista enkeleistä tiedetään, että

heillä oli pääsy Jumalan valtaistuimen eteen – ei
kuitenkaan istumaan Jumalan oikealle puolelle.
Tämän aseman Jumala antoi ainoalle Pojalleen,
ihmiselle.
Mitä muuta tiedämme Herramme Jeesuksen Kristuksen
uudesta, korkeammasta asemasta?
Tiedämme, että Kristus tulee takaisin maan päälle
ensimmäisen ylösnousemuksen yhteydessä. Hän perustaa
maan päälle tuhat vuotta kestävän valtakunnan. Hän on
sen kuningas ja hallitsee yhdessä apostoleiden ja
ylösnousseitten pyhien kanssa.
Raamatusta tiedämme myös, että tuhannen vuoden kuluttua,
tapahtuu toinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio.
Tiedämme, että tämän jälkeen Kristus luovuttaa Jumalalta
saamansa vallan takaisin Isälle. Tämä ei suinkaan ole
Kristukselle arvon alennus, vaan hänen asemensa korostuu
ylimmäisenä pappina.

Johanneskin tunnusti Jeesuksen Jumalakseen! – Todellako?
Jeesuksen jumaluuden kannattajat väittävät, että
apostoli Johannes tunnusti Jeesuksen Jumalakseen. Siitä
on todisteena Raamatun kohta, jossa Tuomas kutsuu
Jeesusta Jumalakseen? Voiko Jeesus olla Jumala, jos
hänellä ei ollut kuolemattomutta ennen kuin hän sai sen?
Tuomas sanoi Jeesukselle nähtyään ristiinnaulitsemisen
jäljet Jeesuksessa (Joh 20:28): ”Minun Herrani ja minun
Jumalani”. Kolminaisuusopin kannattajat uskovat, että
Tuomas tarkoitti Jeesusta sanoessaan ”minun Jumalani”.
Vain kolme jaetta myöhemmin Johannes tähdentää: Joh
20:31 ”mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte,
että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä

uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä”.
Em. täsmennyksestä ilmenee, ettei jakeen Joh 20:28
tarkoituksena ollut todistaa Jeesusta Jumalaksi, vaan
ainoastaan, että ”uskoisitte, että Jesus on Kristus,
Jumalan poika”. Näin voi mennä harhaan jos irrottaa
yhden jakeen kokonaisuutta katsomatta.
Jumalalla on aina ollut ikuinen elämä, kuolemattomuus.
Tämä
kuuluu
Jumalan
ominaisuuteen
aivan
erottamattomasti. Joh. 5:26 ”Sillä niinkuin Isällä on
elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”. –
Elämällä tarkoitetaan ikuista elämää, kuolemattomuutta.
Jeesuksella ei ollut ikuista elämää ennen kuin Isä
Jumala sen hänelle antoi. Kristus sai kuolemattomuuden
Isältä, mutta tekikö se hänestä Jumalan?
Olen kirjoittanut Jumalasta, uskosta kolminaisuusoppiin
sekä Jeesuksen jumaluudesta yksityiskohtaisemmin luvussa
3. Otin tämän kysymyksen esille osoittaakseni kuinka
vaikeata on saavuttaa yhteisymmärrys Raamatullisista
kysymyksistä. 1 Kor 8:6, jossa sanotaan: ”niin on meillä
kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, … ja yksi Herra,
Jeesus Kristus… ” Tämä korinttolaiskirjeen jae on
mielestäni yksiselitteisen selvä; meillä on vain yksi
Jumala, joka on Isä. Edes näin selkeä todiste ei vakuuta
ihmisiä, vaan katolisista kirkolliskokouksista lähteneet
alkuaan pakanalliset opit ovat syrjäyttäneet Raamatun
sanan. Joh
12:40 ”Hän [saatana] on sokaissut heidän
silmänsä…” Saatanalle sopii hyvin, etteivät miljardit
ihmiset tunne totuutta. Eiväthän ihmiset edes tiedä
sitä, että saatana on tämän maailman valtias ja jumala.
Epäselvyys Raamatun sanan tulkinnasta voitaisiin
välttää, jos ihmiset oikeasti etsisivät totuutta. Totuus
löytyy etsimällä. Totuus ei kuitenkaan näytä
kiinnostavan. Ihmisille riittää, että he käyvät silloin

tällöin kirkossa ja pappi lupaa heille pääsyn
taivaaseen. Monet ovat oikealla tiellä, mutta lopettavat
etsinnän löydettyään heihin vetoavan opin. Monet
haluaisivat varmaan sanoa minulle, että Jumala on yksi
siitä huolimatta, että hänessä on kolme persoonaa. Minä
vain en tyhmänä ole tätä ymmärtänyt. Heille vastaisin,
että näyttäkää missä ovat Raamatun todisteet. Eräs
henkilö yritti, mutta eäonnistui surkasti mielestäni.
Ei millään voi väittää, että kaikki kolme olisivat
tasa-arvoisia jumalisuudessa ja vallassa. Voisin
hyväksyä kolminaisuusopin jos se merkitsisi sitä, että
he kolme ovat kaikki taivaassa ja ovat yhtä mieltä
(agree in one).

Ihminen Jeesus Kristus
Luukas kertoo Jeesuksen lapsuudesta: 2:25 Jerusalemissa
oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen
mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli
hänen päällänsä. 26 Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut,
ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt
Herran Voidellun. – Simeon tuli pyhäkköön Hengen
johdattamana samaan aikaan kun Jeesuksen vanhemmat
toivat lapsen pyhäkköön. Simeon otti Jeesuksen syliinsä
kiittäen Jumalaa ja sanoi 2:29 ”Herra, nyt sinä lasket
palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; 2:30 sillä
minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi”.
Luuk jatkaa 2:40 Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi
viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. –
Kaksitoistavuotiaana
Jeesuksen
perhe
matkusti
vuosittaisille pääsiäisjuhlille. Jeesus jäi pois
paluujoukosta ja jäi Jerusalemiin. Huolestuneet
vanhemmat löysivät Jeesuksen kolmen päivän päästä 2:46
pyhäkön opettajien luota kysellen ja kuunnellen heiltä.
Kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen

ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 2:49 Niin hän [Jeesus]
sanoi heille: ”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet,
että minun pitää [oleman Isäni talossa] niissä oleman,
mitkä minun Isäni ovat?” (He said to them, ”Why were you
looking for me? Didn’t you know that I must be in my
Father’s house?”). Joosef ja Maria eivät ymmärtäneet
mitä Jeesus tarkoitti. Tämä tuntuu oudolta; eivätkö
Jeesuksen isä ja äiti muistaneet enkeli Gabrielin
yhteydenottoa, itämään tietäjien vierailua, Egyptin
pakomatkaa ja kaikkea mitä Jumala oli viestittänyt
heille Jeesuksen tulevasta tehtävästä? 2:52 Ja Jeesus
varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja
ihmisten edessä.
Jeesuksen nuoruusvaiheista ei tiedetä enempää. Voimme
kuitenkin uskoa, että Jumalan antama viisaus kasvoi ja
yhteys Jumalaan vahvistui. Kolmenkymmenen iässä Jeesus
oli kypsynyt tehtäväänsä ja Johannes kastoi hänet ja
Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen.
Jumalan henki saattoi Marian raskaaksi ja Jeesus syntyi
tavallisen ihmisen tapaan tavalliseksi ihmiseksi, paitsi
että hänellä oli poikkeuksellisen ihmisen geenit. Hän
oli jo nuorena poikana tavattoman viisas ja tunsi
Raamatun paremmin kuin oppineet vanhat. Jumala antoi
Jeesukselle omia ominaisuuksiaan niin, että he olivat
yhtä. Jeesuksessa asui Jumalan kaikki täyteys. Jeesus
käytti Jumalan valtaa ja ominaisuuksia parantaessaan
ihmisiä ja herättäessään heitä kuolleiseta. Jeesus oli
kuitenkin kaikin puolin ihminen, jolle Jumala oli
antanut omia kykyjään, ja Jeesus toimi vain Jumalan
käsivartena. Mat 12:28 Mutta jos minä Jumalan Hengen
voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta
tullut teidän tykönne.

Joh

5:19

Niin

Jeesus

vastasi

ja

sanoi

heille:

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi
itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän
näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös
Poika samoin tekee”. 5:30 En minä itsestäni voi mitään
tehdä… minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan,
joka on minut lähettänyt.
Joh 14:10 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. 14:11 Uskokaa minua, että minä
olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette,
niin uskokaa itse tekojen tähden. – Kaikki mitä Jeesus
teki oli Jumalan tahdon mukaista ja Jumalan valtaa
käyttäen.
Jeesuksen piti olla täysin ihminen. Hebr 2:17 Sentähden
piti hänen [Kristuksen] kaikessa tuleman veljiensä
kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen
ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit 2:18 Sillä sentähden, että
hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän
kiusattuja auttaa. – Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän
ei olisi voinut soittaa ihmisten syntejä. Kun Jeesus oli
ihminen, hän oli kelvollinen tulemaan ylimmäiseksi
papiksi Jumalan (Isän) edessä. Jeesus toimii
Tuhatvuotisen
valtakunnan kuninkaana apostolien ja
pyhien kanssa tuhannen uoden ajan. Sen jälkeen hän
luovuttaa valtakunnan johtotehtävät ja vallan takaisin
Jumalalle. Viimeisen tuomion jälkeen Jeesus Kristus on
ylimmäinen pappi Melkisedekin tapaan.
1 Kor 15:21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen
kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut
ihmisen kautta.
Room 5:15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin
lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet

ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja
lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta
ylenpalttisesti tullut monien osaksi.
Kun Adam oli ensimmäinen ihminen ja lankesi syntiin,
Jeesus oli viimeinen ihminen, joka korjasi Adamin synnin
ja tarjosi pelastuksen uskon kautta ihmiselle ei lain
noudattamisen kautta. Kaikki ovat taivaassa henkiä,
mutta ollakseen täysin ihminen ei Jeesus voinut syntyä
taivaasta henkenä Marian kohtuun. Jeesuksen syntyminen
ja Marian tuleminen neitseellisesti raskaaksi, on
verrattavissa Raamatun kertomukseen Abrahamin vaimosta
Saarasta, joka tuli raskaaksi vanhoilla päivillään
yhdeksänkymmenen vuoden iässä (1 Moos 21:2). Jumala
lähetti
Jeesuksen
suorittamaan
ihmiskunnan
lunastustehtävää. Lähettäminen tapahtui Jeesuksen
vartuttua aikuiseksi mieheksi, jolloin Jeesus sai
Johannekselta kasteen ja Jumala tunnusti Jeesuksen
rakkaaksi pojakseen. Kun Johannes Kastaja kastoi
Jeesuksen, Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa
Jeesuksen päälle. Jeesus oli näin valmis aloittamaan
julkisen toimintansa. Juutalaisen käsityksen mukaan mies
oli tässä mielessä aikuinen noin kolmenkymmenen
ikävuoden vanhana. Jeesuksen julkinen toiminta jäi vain
muutaman vuoden mittaiseksi ja hänet ristiinnaulittiin
noin 33 vuoden ikäisenä.
Jumalan henki asui Jeesuksessa. Roomalaiskirjeessään
apostoli Paavali painottaa Hengen tärkeyttä: Room 8:9
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos
kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. – Jos Jumalan
henki asuu teissä… Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä…
kummanko hengestä onkaan kysymys, Jumalan vaiko
Kristuksen? Jae 11 selvittää tilanteen: 8:11 Jos nyt
hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen
kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti

kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös
teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka
teissä asuu. – Kysymyksessä on Jumalan henki, joka
herätti kuolleista Kristuksenkin, tämä Jumalan ja
Kristuksen teissä asuva henki on eläväksi tekevä teidän
kuolevaiset ruumiinne.
1 Joh 4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen
pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä.
1 Joh 4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika,
hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. – Tässä jakeessa
Johannes painottaa, että meidän tulee tunnustaa Jeesus
Jumalan Pojaksi. Jos näin teemme, Jumala (tarkoittaa Isä
Jumalaa) pysyy meissä. Johannes oli Jesuksen suosikkiopetuslapsi. Varmaan hänelle ja muillekin apostoleille
oli tässä vaiheessa selvinnyt, jos Jeesus olisi ollut
Isän kaltainen Jumala.
1 Joh 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen
henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan
tulleeksi, on Jumalasta; – Jeesus tuli maailmaan
ihmiseksi, ”lihaan” ja eli ihmisen elämän ja kuoli
ihmisenä ja nousi ihmisenä, samanlaisena kuin ihmiset
nousevat
ylösnousemuksessa.
Jeesus
oli
ylösnousemusruumiissaan sekä henkenä että lihassa; Kun
hän oli henkenä, hän pystyi ilmaantumaan missä tahansa,
jopa kulkemaan lukittujen ovien läpi. Ainakin kerran hän
halusi olla lihassa, silloin kun tahtoi Tuomaksen
koetella naulojen jälkiä käsissään. Jeesus oli muutoin
täysin ihminen sillä erotuksella, että Jumalan koko
täyteys (Jumalan henki) asui hänessä ja opetti hänelle
Jumalan tahdon jo pienestä pojasta lähtien. Jumalan
hengen voimalla ja Jumalan tahdosta Jeesus suoritti
parannustekonsa ja jopa herätti kolme ihmistä
kuolleista.
4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen
rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus,

ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala
pysyy hänessä.
ὑψόω hypsoō G5312 Ylentää, nostaa korkealle to lift up
on high, to exalt sekä kirjaimellisesti että
kuvaannollisessa mielessä.
Joh 12:32 Kristuksen
taivaaseen nostamisessa to elevate (literally or
figuratively):—exalt, lift up.

Jeesus eli ihmisenä, kuoli ihmisenä ja nousi kuolleista
ihmisenä
Jeesus eli ihmisenä täysin synnittömän elämän. Sen
vuoksi hän oli kelvollinen vanhurskauttamaan koko
ihmiskunnan. Room 5:18 sanookin: Niinpä siis, samoin
kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille
ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen
vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän
vanhurskauttamiseksi;
Room
1:4
ja
pyhyyden
hengen
puolesta
kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi
voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme.
1Kor 15:20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista,
esikoisena kuoloon nukkuneista. 21 Sillä koska kuolema
on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten
ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22 Sillä niinkuin
kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään
eläviksi Kristuksessa, 23 mutta jokainen vuorollaan:
esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen
tulemuksessaan;
Kun Luukas kertoi Jeesuksesta nuorena poikana, on helppo
mieltää Jeesus ihmiseksi. Kun lukee edellä olevia
jakeita, monet mieltävät ylösnousseen Jeesuksen
Jumalaksi eikä vain Jumalan pojaksi. Kun tällaisia
ajatuksia herää mieleen, on syytä muistaa mitä Johannes

sanoi: 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he
tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
– Isä on yksin totinen [tosi] Jumala. Jeesus on se,
jonka Jumala on lähettänyt. Otin esimerkin Johanneksen
sanoista, koska juuri Johanneksen muita sanoja on
tulkittu väärin.

Jeesuksen ja apostolien tekemistä ihmeistä
Mat 12:28 Mutta jos minä [Jeesus] Jumalan Hengen
voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta
tullut teidän tykönne.
Joh 14:10 Etkö usko, että minä [Jeesus] 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.
Jos Jeesus olisi ollut Jumala, hän olisi voinut itsekin
tehdä omalla voimallaan kaikki tunnusteot. Hän oli
kuitenkin täysin ihminen ja siitä syystä Jumala teki
Jeesuksen kautta henkensä voimalla kaikki Raamatun
kertomat teot.
Joh 5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi
itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän
näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös
Poika samoin tekee.

En minä itsestäni voi mitään tehdä… (Joh 5:30)
Joh 14:10 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.
14:11 Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä
on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen
tähden.
Apostolit tekivät samalla tavoin ihmetekoja kuin
Jeesuskin – Jumalan Pyhän Hengen avulla. Näin oli
mahdollista tapahtua vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli
kirkastettu ja mennyt isän tykö taivaaseen. Joh 7:39
Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman,
jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä
tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Apt
1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka.”
Apt 5:12 Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa
monta tunnustekoa ja ihmettä…
14:3 Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat
rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan
todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä
heidän kättensä kautta.
19:11 Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin
kätten kautta,

C. Pyhä Henki – Toimiiko Pyhä Henki itsenäisesti?
Jumala puhuu Pyhän Hengen kautta, profeettojen kautta ja
myös poikansa Jeesuksen kautta (jota Raamatussa
kutsutaan myös profeetaksi) Apt 1:2 hamaan siihen
päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkuin hän
[Kristus] Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä
apostoleille, jotka hän oli valinnut, 4:25 Sinä, joka

Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi,
suun kautta, olet puhunut …
Voiko Pyhä Henki toimia itsenäisesti vaiko ainoastaan
Jumalan ja Kristuksen toimeksiannosta? Pyrin
selvittämään tätä kysymystä seuraavien Raamatunlauseiden
avulla. Jotta Pyhä Henki olisi itsenäinen persoona
kolmiyhteisessä Jumaluudessa, olisi Pyhän Hengen voitava
toimia itsenäisesti eikä vain toteuttaa Isän ja Pojan
antamia tehtäviä. Sama koskee tietysti myös Poikaa,
Jeesusta Kristusta.
Mat 10:19 … teille [apostoleille] annetaan sillä
hetkellä, mitä teidän on puhuminen. 20 Sillä ette te
itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.
Mat 11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun [Pojan]
haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä
Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika
tahtoo hänet ilmoittaa. – Kristus sanoo tuntevansa Isän
eri lailla kuin muut. Kuitenkin Pyhästä Hengestä
sanotaan, että ”Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut
Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan
syvyydetkin” (1 Kor 2:10). Kun Isä ja Poika ovat yhtä,
he ovat tosi läheisessä suhteessa eli niin kuin Raamattu
sanoo, Jumalan kaikki täyteys asuu Pojassa.
Apt 13:2 Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja
paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle
Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät
kutsunut.”
13:4 Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät … 13:9
Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää
Henkeä loi katseensa häneen.
1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama
Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo. Vrt
Room 12:3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on

annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule
ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan
ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä
Jumala on kullekin suonut. – Roomalaiskirje todistaa,
että Jumala määrää kuinka paljon uskoa kullekin
annetaan. Edellä oleva Korinttolaiskirjeen jae näyttäisi
sanovan, että Pyhä Henki jakaa kullekin uskoa niin kuin
tahtoo. Ehkäpä tässäkin on kyse siitä, että koska Pyhä
Henki on Jumalan henki niin se on Jumala, joka antaa
Pyhälle Hengelle toimeksiantoja, jotka tämä toteuttaa.
Tämä käy ilmi seuraavasta jakeesta: Joh 16:13 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. Ja vielä Heb 2:4 kun
Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä
ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja
jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?
Kolmiyhteisen Jumalan kannattajilla on ollut voimakas
tahto löytää Raamatusta todisteita kolminaisuuden
puolesta. Niitä ei ole oikein löytynyt, joten on
täytynyt itse kirjoittaa. Matteus 28:19 Kastaminen Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen on luvaton lisäys. Tästä
olen kirjoittanut oman artikkelin.
Jos kirkonisät olisivat pitäneet Pyhää Henkeä Jumalana
kolmiyhteisessä jumaluudessa, miksi vasta vuonna 381
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa Pyhä Henki
korotettiin osaksi kolmiyhteistä Jumalaa? Jeesus Kristus
oli puolestaan korotettu Jumalaksi jo vähän aiemmin eli
vuoden 325 Nikean kirkolliskokouksessa.
Pyhän Hengen jumaluutta suoranaisesti puoltavia kohtia
en ole Raamatusta löytänyt. Ainoa merkittävä selitystä
kaipaava on tämä, jossa todetaan, että Pyhän Hengen
pilkkaaminen on synti, jota ei voi saada anteeksi. Luuk.
12:10 Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa

vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää
Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.
Millainen on se
synti, pilkkaaminen, joka on anteeksiantamaton? Tästä on
varmaan monia tulkintoja, mutta ei selvää selitystä
Raamatussa. Erään tulkinnan mukaan Pyhän Hengen
pilkkaamiseen syyllistyy se ihminen, joka kerran on
ollut vakaassa uskossa, mutta sittemmin luopuu
uskostaan. Tätä tukee voimakkaasti Hebrealaiskirjeen
jakeet 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat
valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä
Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan
hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten
ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun
jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja
häntä julki häpäisevät. Jakeissa 4-6 puhutaan Pyhän
Hengen
siunauksellisista
lahjoista.
Erityisen
mielenkiintoinen näistä on maininta tulevan maailmanajan
voimista, joilla ymmärrykseni mukaan viitataan Jumalan
valtakunnan hallitsemiseen yhdessä muiden pyhien kanssa.
Pyhä Henki on Jumalan henki. Raamatun toinen lause antaa
siitä todistuksen: Gen 1:2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja
pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui
vetten päällä.
Raamatusta kuitenkin saa käsityksen, jonka mukaan Pyhä
Henki on Jehovan ja Jeesuksen lähetettävissä oleva
toimiva voima. Tämä ilmenee jakeesta Joh.14:26 Mutta
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun
nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä
kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhään Henkeen
liittyy muitakin ominaisuuksia, kuten voima: Apt. 1:8
vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka.” Apostoli Pietari kehotti
kuulijoitaan ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen

nimeen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi: Apt. 2:38 Niin
Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin
teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne
anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Huomionarvoista on, että apostolit kastoivat vain
Jeesuksen Kristuksen nimeen eikä Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimiin. Pyhän Hengen saantiin liittyi myös
kielillä puhumisen lahja: Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla
kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi
antoi. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille vielä eräs
Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen sinetti: Efes. 1:13
Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi
tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
4:30
Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä,
joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään
saakka. Pelastuksen yhteydessä tulee esille Jumalan
sinetin tärkeys; se pelastaa ahdingon aikana ihmisen,
jolla on Jumalan sinetti todistuksenaan.
Uskovalle ihmiselle on tärkeää tietää mitä 1.Kor. 6:19
sanoo: … teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka
Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat?
Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30).
Huomattakoon, että Jeesus ei maininnut mitään Pyhän
Hengen kuulumisesta tähän ykseyteen! Tämä ei tarkoita
sitä, että Jeesus olisi Jumala yhdessä Isän kanssa.
Vanhempi käännös Isä ja minä olemme yksi saattaa johtaa
tähän päätelmään vielä helpommin.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jumalalla on seitsemän
henkeä: Ilm. 3:1 “Ja Sardeen seurakunnan enkelille
kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän
henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi:
sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.

4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja
ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän
tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.
5:6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän
olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikään kuin
teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän
silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä,
lähetetyt kaikkeen maailmaan”. Ovatko ne osa Pyhää
henkeä vai erillisiä henkiä, en tiedä koska Raamattukaan
ei kerro asiasta enempää.

Onko Pyhä Henki persoona?
Jos Pyhä Henki olisi erillinen jumalpersoona ja
kaikkivaltias, ei Jeesus voisi olla Isä Jumalan Poika,
vaan Pyhän Hengen Poika, koska Hän sikisi Pyhästä
Hengestä. Koko Raamattu todistaa, että Jeesus on Jumalan
Poika. Pyhästä Hengestä sikiäminen tarkoittaa, että Isä
Jumala lähetti Pyhän Hengen Marian luokse saattamaan
hänet raskaaksi. Tämä sisältää ajatuksen, että Pyhä
Henki on alisteinen Isä Jumalalle. Muutoinhan, jos Pyhä
Henki on erillinen persoona ja toimisi itsenäisesti,
Jeesus olisi Pyhän Hengen lapsi.
Entä mitä on ajateltava Jumalan kolminaisuudesta,
kolmesta tasavertaisesta jumalpersoonasta, jotka yhdessä
muodostavat meidän Jumalamme? Se tarkoittaisi, että
Jeesus oli taivaassa yhdessä Isä Jumalan kanssa
lähettämässä Pyhän Hengen maan päälle saattamaan Marian
raskaaksi ja synnyttämään itsensä.

Yksi kaikkivaltias Jumala Isä Jehova

Mikä on Jumalan nimi?
Tiedämme, että Jumalan nimi on Jehova (tai Jahve),
konsonantein lyhennettynä JHVH. Tässä tarkastelen
kuitenkin millä nimillä Jumalaa kutsutaan ja myös miten
Jumalan ja Jeesuksen nimet eroavat ja miten ne saattavat
sekaantua. Molempia kutsutaan esimerkiksi Herraksi.
Jumalan nimi on pyhä ja sen vuoksi sitä ei saa turhaan
lausua. Yksi käskyistä kuuluu: Älä käytä väärin Herran,
Jumalasi nimeä. Aikaisemmin sanottiin ”Älä turhaan lausu
Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä
rankaisematta sitä, joka turhaan lausuu hänen nimeään”.
Jo vanhoista ajoista lähtien juutalaiset ovat ottaneet
tämän käskyn niin vakavasti, etteivät ole ääneen
lausuneet Jumalan nimeä, vaan käyttäneet Jumalasta nimeä
Adonai.
Sekä Isä Jumalaa että Poikaa Jeesusta Kristusta
kutsutaan Herraksi. Ainoastaan Isä Jumalaa kutsutaan
arvonimellä Korkein tai Kaikkivaltias Jumala ja (Herra)
Jumala. Jeesus Kristus, meidän Herramme, on Jumalan tai
Korkeimman Poika. Raamatusta löytyy paljon esimerkkejä:
Luukkaan evankeliumi:
1:32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman
Korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä henki tulee
sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut;
sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan pojaksi.
1:76 Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman
profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä
valmistaaksesi hänen teitään,

6:35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja
lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin
teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette
Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille
ja pahoille.
8:28 Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi
maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: ”Mitä
sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan,
Korkeimman, poika? Minä rukoilen sinua: älä minua
vaivaa.”
Apostolien teot:
7:48 Korkein ei
huoneissa; …

kuitenkaan

asu

käsillä

tehdyissä

16:17 … ”Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan
palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien.”
Hebrealaiskirje:
7:1 Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan,
Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen
palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;
2 Korinttolaiskirje:
6:18 ja olen teidän isänne, ja te tulette minun
pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”
Ilmestyskirja:
1:8 ”Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on ja
joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.
4:8 Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi
siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä.
Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: ”Pyhä, pyhä,
pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on
ja joka tuleva on.”
11:17 sanoen: ”Me kiitämme sinua, Herra Jumala,
Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet
ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
15:3 Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan,
virttä ja Karitsan virttä, sanoen: ”Suuret ja

ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala,
Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi,
sinä kansojen kuningas.
16:7 Ja minä kuulin alttarin sanovan: ”Totisesti, Herra
Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun
tuomiosi.”
16:14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät
ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo
kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena
päivänä.
18:8 sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä
päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa
poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on
hänet tuominnut.”
19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja
ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren
ukkosenjylinän sanovan: ”Halleluja! Sillä Herra, meidän
Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän
sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä
rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan
Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.
21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra
Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.
22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse
lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on
valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja
iankaikkisesti.
Sanat Korkein, Kaikkivaltias (El Shaddai) ja Herra
Jumala viittaavat aina isään Uuden testamentin
kirjoituksissa. Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat
väittävät tosin Johanneksen käyttäneen sanoja ”Herra
Jumala Kaikkivaltias” Jeesuksesta jakeessa Ilm 1:8:
”Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka
oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias”. Väärinkäsitys
johtunee siitä, että edellisessä jakeessa puhutaan

Jeesuksen toisesta tulemisesta: ”Katso, hän tulee
pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet…” 8.
jakeen on tulkittu olevan jatkoa seitsemännelle.
Johanneksen evankeliumin kohtaa 8:58 on pidetty
todisteena, että Jeesus tässä vahvistaa olevansa Jumala,
kun hän käyttää ilmaisua minä olen: Jeesus sanoi heille:
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin
Aabraham syntyi, olen minä ollut.”
I am ’Minä olen’ kreikaksi ego eimi ἐγὼ εἰμί on KR 33
kääntänyt ”olen minä ollut” mikä vastaa asian oikeaa
tulkintaa. Englanninkielinen sanonta I am eli minä olen,
on johtanut tulkinnassa harhaan; on tulkittu, että
Kristus käyttää Jumalan Moosekselle ilmoittamaa nimeään.
Katsotaanpa ensin mitä asiayhteys sanoo tapauksesta.
Edelliset jakeet: 8:56 Aabraham, teidän isänne,
riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja
hän näki sen ja iloitsi.” 8:57 Niin juutalaiset sanoivat
hänelle: ”Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja
olet nähnyt Aabrahamin!” Ja tähän Jeesus sanoo:
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin
Aabraham syntyi, olen minä (ollut).”
2 Moos 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se,
joka minä olen.” Ja hän sanoi vielä: ”Sano
israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän
luoksenne.” Exo 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT
I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children
of Israel, I AM hath sent me unto you. NASB: God said to
Moses, “I AM WHO AM”; and He said, “Thus you shall say
to the sons of Israel, I AM has sent me to you.” hayah
’asher hayah הָיָה אֲשֶׁר הָיָה.
Jeesuksen sanominen fariseuksille tarkoitti Jeesuksen
olemista Jumalan mielessä ja sunnitelmana jo ennen
Aabrahamin aikana. Jumala taas luonnehtii nimessään
ikiaikaista olemista ’Minä olen [ajasta aikaan se] joka

minä olen’.
Seuraavassa varma todistus Jumalan nimestä: 2 Moos 3:15
selittää asian tarkemmin:
3:15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano
israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala,
Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala,
lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni
iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta
sukupolveen. – Jumalan nimekseen ilmoittama ’Minä olen
se mikä minä olen’ on vaikeaselkoinen. Kun Jumala
selvittää nimeään tarkemmin ja kertoo olevansa
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, asia selviää
lopullisesti. Nyt kaikki Israelilaiset ymmärtävät kuka
Jumala oikeasti on.
– Isä Jumala tunnustautui jo jakeessa 3:6: … ”Minä olen
sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja
Jaakobin Jumala.” Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän
pelkäsi katsoa Jumalaa. – Jeesus ei ole ”Aabrahamin
Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala”, hän on
Jumalan poika.
Me, Jumalan lapset, voimme kutsua Jumalaa Isäksemme
’Abba’. Room 8:15 … te olette saaneet lapseuden hengen,
jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” Jeesus sanoikin:
Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on
minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Kun täytämme
Isämme tahdon, Jumalan Poika Jeesus Kristus kutsuu meitä
veljikseen ja sisarikseen (Mat 12:50).
”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä,
josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi
Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös
me hänen kauttansa” (1.Kor.8:6).
”Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun
jälkeeni toista tule”. (Jes. 43:10)

KR 92 sanoo, ”ettei ennen minua ei ole jumalaa
syntynyt”. KJV 1600-luvulta käyttää sanaa formed eli
muodostettu. Olipa nyt sitten kyse syntymisestä,
luomisesta tai muodostamisesta, on ilmoitus selvä:
Jumalamme Jehova on yksi ja yksin Jumala. Eikä myöskään
Hänen jälkeensä tule! Tämä on hyvä pitää mielessä
Jumalan ilmoituksena profeettansa kautta kun
pohdiskelemme vaikkapa Jeesuksen jumaluutta.
10 Ye are my witnesses, saith the LORD, and
my servant whom I have chosen: that ye may know and
believe me, and understand that I am he: before me there
was no God formed, neither shall there be after me.
(KJV)
Israelin uskontunnustuksessa Shemassa (5. Moos. 6:4)
sanotaan: Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme
(Elohim) , Herra on yksi (echad). Juutalaiset käsittävät
Jumalan yhtenä eikä missään tapauksessa kolmiyhteisenä.
Heprenkielen sana Elohim on monikollinen, mutta Vanhassa
Testamentissa se on tarkoitukseltaan yksilöllinen.
Jotkut tutkijat ehdottavat syyksi monikollisuudelle
Jumalan majesteettisuutta. Näin ainakin silloin, kun
kyse on Jehovasta, mutta muissakin yhteyksissä elohim
viittaa yhteen, kuten: 2.Moos. 7:1 Mutta Herra sanoi
Moosekselle: ”Katso, minä asetan sinut jumalaksi
(elohim) faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun
profeettasi. Usein unohdetaan tai ehkä ei edes tiedetä,
että ihmistä tai enkeliä saatettiin kutsua jumalaksi
(elohim) silloin kun tämä toimi Jehova Jumalan
valtuuttamana ja Hänen nimessään. Myös tuomareita ja
kuningasta kunnioitettiin kutsumalla heitä jumaliksi
(elohim). Edellä oleva esimerkki Mooseksesta on kuvaa
Raamatun sananvalintaa hyvin. Jeesus itsekin vahvisti
tämän käytännön. Joh. 10:34 Jeesus vastasi heille: ”Eikö
teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te

olette jumalia’? 35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä,
joille Jumalan sana tuli…
Jeesuksen toiminta maan päällä oli samalla lailla
Jumalan tahdon mukaan tapahtuvaa. Joh. 12:49 Sillä en
minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut
lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun
pitää sanoman ja mitä puhuman. 50 Ja minä tiedän, että
hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä
minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle
sanonut.”
Joh. 14:10 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.
Jeesus puhui mitä Jumala oli käskenyt Hänen puhua. Ne
monet suuret ihmeteot, jotka Jeesus teki, ne itse
asiassa teki itse Jumala. Jumala antoi Hänelle Pyhän
Henkensä, jonka voimalla Jeesus suoritti tekonsa. Jeesus
oli siis jumala (elohim) näin toteuttaessaan Jumalan
tahdon. Apt. 2:22 sanoo: Te Israelin miehet, kuulkaa
nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta
Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä
ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän
keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,. Jeesuksen omien
sanojen mukaan Hän oli Jumalassa ja Jumala Hänessä (Joh.
10:38, 14:10)
5.Moos. 6:4
Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme,
Herra on yksi. Juutalaisuus on vuosituhansien ajan
tunnustanut vain yhden Jumalan, Jehovan. Näin vielä
tänäkin päivänä juutalaiset odottavat Messiasta, joka ei
suinkaan ole Jumala, vaan Jumalan edustaja maan päällä –
maallinen hallitsija, Israelin kuningas. Kun Jeesus
tulee ja ottaa maan päällä vallan kaikilta maan
hallitsijoilta, hän on tässä mielessä maallinen

hallitsija, joka alistaa kaikki valtansa alle, kunnes
sitten kun kaikki on alistettu, hän itsekin luovuttaa
vallan takaisin sille, joka sen hänelle antoikin, Isä
Jumalalle. 5. Moos. 4:39 niin tiedä siis tänä päivänä ja
paina se sydämeesi, että Herra on Jumala ylhäällä
taivaassa ja alhaalla maan päällä, eikä muuta jumalaa
ole. Moos. 32:39 Katsokaa nyt, että minä, minä olen,
eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä
kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä
parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun
käsistäni.
Jes. 45:5 Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua
ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et
minua tunne,
Jeesus sanoi itse Jumalasta.

5.Moos. 6:4 sanoja

tarkasti mukaillen: Mark. 12:29 Jeesus vastasi:
”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän
Jumalamme, Herra on yksi ainoa; Jeesuksen oman opetuksen
mukaan suurin käsky on tämä. On siis vain yksi Jumala,
Isä Jehova, ei ole kolmea jumala-persoonaa. Saman
vahvistaa Paavalikin: 1.Kor. 8:6 niin on meillä
kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on
ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus
Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen
kauttansa”
Johannes on evankeliumiinsa tallentanut itsensä
Jeesuksen rukouksen Jumalalle. Siinä Hän sanoo:
Joh. 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he
tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Sama evankelista kirjoittaa toisessa kohdin: 1.Joh.5:20
Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja
antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja

me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa
Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen
elämä.
Kolminaisuusopin kannattajat näkevät tässä todistuksen
Jeesuksen jumaluudesta väittäen, että “Hän” on
nimenomaan Jeesus, eli Jeesus on totinen Jumala ja
iankaikkinen elämä. Voisiko olla, että Johannes on
muuttanut mieltään? Ei, vaan kysymys on siitä, että
“Hän” ei viittaa Jeesukseen, vaan “Totinen” tarkoittaa
Isä Jumalaa. Miten voimme tulla tällaiseen
johtopäätökseen? Joh. 17:3:n lisäksi totinen Jumala
(true God) esiintyy seuraavissa Raamatunkohdissa: 2.
Aikak. 15:3 KJV Now for a long season Israel hath been
without the true God, and without a teaching priest, and
without law. Jer.10:10 Mutta Herra on totinen Jumala;
hän on elävä Jumala ja iankaikkinen kuningas. Hänen
vihastansa vapisee maa, ja kansat eivät kestä hänen
suuttumustansa. 1.Tess. 1:9 Sillä itse he kertovat
meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja
kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan
palvelemaan elävää ja totista Jumalaa.

tykö,

Se, että Jeeus itse todistaa Isän olevan yksin totinen
Jumala, on mahdollisimman painokas Raamatunlause todistus. Oppineet kreikankielen tuntijat voivat
väitellä siitä kehen 1.Joh.5:20:ssä viitataan. Jos muuta
todistusta ei olisi käytettävissä, asia voisi jäädä
ratkaisemattomaksi. Kun Jumalan Poika itse osoittaa
sanansa Isälleen tunnustaen Isän olevan yksin totinen
Jumala, ei mielestäni muuta todistusta edes kaivata.
Erään tulkinnan mukaan ilmoitus Jumalasta ”yhtenä”
(echad), ei tarkoita matemaattisesti jakamatonta
yksikköä
ja
yksi-sanalla
(echad)
viitataan
kollektiiviseen ykseyteen. Näin on kuitenkin vain
muutamassa harvassa tapauksessa. Echad on juutalaisessa
kielenkäytössä ollut ja on edelleen yksi ja vain yksi.

Kun hebreaksi lasketaan yksi, kaksi, kolme niin se
kuuluu: echad, shenayim, shalosh, arba jne. Yksi on siis
echad, ei yachid niin kuin on haluttu väittää. Echad
–sanasta on olemassa myös monikollinen muoto echadim,
jota käytettäessä voi hyvinkin olla kyse tällaisesta
kollektiivisesta
ykseydestä.
Huomattavaa
on,
kielitieteilijöiden mukaan, se, että tätä monikollista
muotoa
ei
ole
käytetty
tässä
Israelin
uskontunnustukseksi sanotussa 5. Moos. 6 luvun
lauseessa!
Entä sitten, mikä merkitys on sillä, että Elohim eli
Jumala on monikollinen sana? Se on monikkomuoto sanasta
Eloah. Olisiko siis Raamatun alku pitänyt kääntää
”Alussa Jumalat loivat taivaan ja maan?” Ja samoin monet
muutkin
kohdat.
Näin
ei
kuitenkaan
mikään
Raamatunkäännös tee. Hebreankielessä substantiivi, joka
on monikossa, ei välttämättä tarkoita monikollisuutta.
Raamatun alussa Jumala sanoi: tehkäämme ihminen … Tässä
on siis monikollinen ilmaisu, jonka jotkut ovat
käsittäneet niin, että siinä Jumala puhuu Jumallisessa
majesteetillisuudessa samalla tavoin kuin vaikkapa
Venäjän tsaari tai Ruotsin kuningas antaessaan lain
aloitti sen sanomalla ”Me Jumalan armosta …”.
Palatakseni ko. Raamatunkohtaan, on huomattava, että
tätä ’tehkäämme’ –jaetta seuraavissa jakeissa, joissa
sanotaan Elohim sanoi tai Elohim teki, näiden verbien
muoto on aina yksiköllinen.
Silloin kun VT:ssa on käytetty Isä Jumalasta hänen
nimeään Jehova (Jahve) kirjoitettuna JHVH konsonantein,
on sitä seuraava pronomini aina yksikössä. Samoin jos
Jumalasta on käytetty sanoja Eel tai Eloah tai
arameankielistä Elah –sanaa, liittyy siihen aina
yksikkömuoto.
Kreikankielisessä Vanhan testamentin käännöksessä, joka
on tehty joskus kolmesataa tai kaksisataa vuotta ekr.,

on hepreankielinen Jumala-sana
yksiköllisellä sanalla theos.

käännetty

kreikaksi

Raamatun ymmärtäminen tuottaa joskus vaikeuksia Psalmin
110:1 tyyppisissä tilanteissa. Psalmissa sanotaan:
”Herra sanoi minun Herralleni, …” tarkoittaen, että
Jumala sanoi minun Herralleni (Jeesukselle). Jos ei
käytetä Jumalasta erisnimeä Jehova, vaan kirjoitetaan
HERRA (useinkin isoilla kirjaimilla), saattaa syntyä
sekaannuksia. Selvempää oli Jumalasta kyseen ollen
kirjoittaa Jehova (tai Jahve) tai JHVH. Jehovan
todistajat ovat omassa Raamatunkäännöksessään (Uuden
Maailman käännös, UM) palauttaneet Jumalan nimen sekä
Vanhaan että Uuteen testamenttiin. Tämä on ehkä paremmin
hyväksytty VT:n osalta, mutta UT:n osalta asiasta on eri
mielipiteitä. Mielestäni tämä kuitenkin selkeyttää
tilannetta, jossa on sekaantumisen vaara.
Juutalaiset, jotka eivät ole uskaltaneet lausua Jumalan
nimeä Raamattua ääneen lukiessaan, ovat lausuneet
Jumalan nimen kohdalla sen sijaan Adonai. Maallisia
herroja sekä myös Jeesusta kuvatessa käytetään sanaa
Adonii.

Ei kukaan ole nähnyt Jumalaa (Joh 1:18)
Joh 1:18 on jae, jossa on kysymys Jumalan näkemisestä
ihmisen omin silmin. Sitä tarkoitetaan kun Raamatussa
sanotaan, ettei kukaan ole nähnyt Jumalaa. Tässä on
tärkeää myös se mitä ei sanota; Johannes ei sano, että
Poika on nähnyt taivaassa isänsä ja maan päällä
ilmoittaa hänen tahtonsa. Tämän jakeen perusteella ei
myöskään Poika ole nähnyt omin silmin Jumalaa; Poika on
oppinut tuntemaan Jumalan ja ilmoittanut Jumalan
tarkoituksen ja tahdon ihmiskunnan suhteen.
Joh 6:45 Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat

kaikki Jumalan opettamiksi.’ Jokainen, joka on Isältä
kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Joh 6:46 Ei
niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän,
joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. Jumalan voi ”nähdä”
myös henkisesti. Kun pyhä henki tulee taivaasta
ihmiseen, yhtyvät ihmisen ja Jumalan henki toisiinsa,
niin että heistä tulee yhtä henkeä. 1 Kor 6:17 sanoo:
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.
Tällainen
ihminen
on
ylhäältä,
taivaasta
uudelleensyntynyt (1 Kor 15:47). Hän tuntee Jumalan
tahdon ja ”on nähnyt” Jumalan. 2 Kor 6:18 lupaakin, että
… ”te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo
Herra, Kaikkivaltias”.
Seuraava Raamatun jae vahvistaa edellä olevan
perustelun: 3. Joh 1:11 Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan
hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin
tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt – Jumalan näkeminen voi
tarkoittaa muutakin kuin omin silmin näkemistä. Se, joka
tekee hyvää toisille, sellainen ihminen on Jumalasta eli
ylhäältä. Se ihminen, joka tekee hyvin, on Jumalasta eli
on Jumalan opettama. Pahaa tekevä ihminen ei ole Jumalaa
nähnyt eli häntä ei Jumala ole opettanut; hän ei ole
Jumalan oma vaan Saatanan. Tässä ei ole kysymys
näkemisestä ihmisen omin silmin, vaan Jumalan tahdon
ymmärtämisestä ja vastaanottamisesta. Siitä puhuu myös
Heb 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja
pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä
Herraa; Mat 5:9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä
heidät
pitää
Jumalan
lapsiksi
kutsuttaman.
Puhdassydämisille luvataan: Mat 5:8 Autuaita ovat
puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
2 Moos. 33:20 Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä
minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää
eloon. 22 Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan
minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni,

kunnes olen kulkenut ohi. 23 Kun minä sitten siirrän
pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun
kasvojani ei voi kenkään katsoa.”

Jeesuksen suhde Jumalaan UT:n mukaan
Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa
heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon
semmoisia jumalia ja herroja, 6. niin on meillä
kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, isä, josta kaikki on
ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus
Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen
kauttansa. (1.Kor. 8:5)
Raamatussa on monta vastaavaa kohtaa, joissa todetaan,
että ainoastaan Isä on kaikkivaltias Jumala, ikuinen
aina ollut ja aina oleva. Tämän jälkeen todetaan
selvästi erotetussa lauseessa JA yksi Herra, Jeesus
Kristus.
”Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat
sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja Hänet, jonka
sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen” (Joh.17:3).
Siis, on vain yksi totinen ja kaikkivaltias Jumala.
Sitten on hän, meidän Herramme Jeesus Kristus, jonka
Jumala on lähettänyt lunastamaan meidät vapaaksi synnin
vallasta.
”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä,
josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi
Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös
me hänen kauttansa” (1.Kor.8:6). Tässäkin jakeessa siis
todetaan selvin sanoin, että Isä yksin on Raamatun
ilmoittama yksi jumala.
Voisi hyvin ajatella, että se jolla on kaikki valta ja
voima niin taivaassa kuin maan päälläkin, on varmasti

Jumala. Sillä, että Jeesukselle on annettu kaikki valta
ja voima niin Taivaassa kuin maan päälläkin, ei
välttämättä merkitse että Hän olisi Jumala,
kaikkivaltiudesta puhumattakaan. Kaikkivaltias Jumala
tekee rajoituksetta tahtonsa mukaan. Jeesus sen sijaan
tekee Isän tahdon mukaan: ”Poika ei voi itsestänsä
mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän
tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin
tekee” (Joh. 5:19). Joh. 14:10: ”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.
Fil.
2:6 jolla tosin oli Jumalan muoto, mutta Hän ei
pitänyt tavoittelemisen arvoisena olla Jumalan
kaltainen.
Vrt. Saatana, joka ryhtyi tavoittelemaan Kaikkivaltiaan
Jumalan asemaa.

Mitä tarkoittaa jumaluuden koko täyteys?
Kol 2:9 ”Sillä hänessä [Jeesuksessa] asuu jumaluuden
koko täyteys ruumiillisesti”; asuu κατοικέω katoikeō;
from G2596 and G3611; to house permanently, i.e. reside
(literally or figuratively):—dwell(-er), inhabitant(ter). For in Him dwells all the fullness of the Godhead
bodily; Kol. 1:19
”Sillä Jumala näki hyväksi, että
kaikki täyteys hänessä asuisi”. For it was the good
pleasure of the Father that in him should all the
fulness dwell;
Jumalisuuden, tai kuten Efe 3:19 sanoo Jumalan, täyteys
on lähtöisin Isä Jumalasta, ei niin, että Kristus olisi
taivaasta ottanut mukaansa jumalallisen luonnon. Kun
kyse on Jumalan täyteyden alkuperästä, täyteys ei voi

olla Jumalan Pojasta lähtöisin.
Kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, hän saa Pyhän hengen
itselleen ja Jumalan sinetin. Voisi sanoa, että Jumalan
henki täyttää hänet. Efe 1:13 Hänessä on teihinkin,
sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne
evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän
Hengen sinetti. Gal 3:26 Sillä te olette kaikki uskon
kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. 1 Joh
3:2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole
vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme
tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä
me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
Täyteys: πλήρωμα Plērōma G4238 from G 4137; repletion or
completion, i.e. (subjectively) what fills (as contents,
supplement, copiousness, multitude), fulness, abundance
or (objectively) what is filled (as container,
performance, period):—which is put in to fill up, piece
that filled up, fulfilling, full.
Efe 4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja
Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen,
Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
Efe 1:22-23 ”Ja kaikki hän [Jumala] on asettanut hänen
[Kristuksen] jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken
pääksi seurakunnalle, 1:23 joka on hänen ruumiinsa,
hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää”.
Efe 3:19 ”ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka
on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen
Jumalan kaikkea täyteyttä”. – Jumalan kaikki täyteys
’pas plērōma theos πλήρωμα τοῦ θεοῦ’ on myös ihmisten
saavutettavissa, kun opimme tuntemaan Kristuksen
rakkauden, joka on kaiken tiedon yläpuolella. Rakkaus on
kaiken yläpuolella ja edellytys Jumalan täyteyden
saavuttamiseksi. Ei tieto, ei voima vaan rakkaus. Jumala

on asettanut Kristuksen kaiken pääksi seurakunnalle.
Seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa ilmenee hänen
täytensä, hänen rakkautensa. Täyteys on käsite, jonka
ymmärtäminen tänä päivänä voi olla vaikeaa. Se pitää
sisällänsä rakkaudellisen suhtautumisen lähimmäisiin,
mutta se saattaa hyvinkin pitää sisällään myös Jumalasta
saatavan voiman suorittaa merkittäviä tekoja.
Jeesus sanoikin: Mat 17:20 Niin hän sanoi heille:
”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon
teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään
verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry
täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi
teille mahdotonta.”
21:21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti minä
sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi,
niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä
viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte
tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, niin se
tapahtuisi.
Jeesus osoitti nämä sanansa apostoleille, joista oli
tuleva hänen johdollaan toimivia Jumalan valtakunnan
hallitsijoita. Koskevatko em. jakeet vain apostoleita
vai kaikkia Jumalan poikia ja tyttäriä?
Jumalan täyteys ilmenee Kristuksen tekemissä ihmeteoissa
ja hänen voimallisissa puheissaan. Jeesus sai Jumalalta
ohjeet ja hyväksynnän tekemiinsä ihmeisiin ja teot
olivat Jeesuksen oman todistuksen mukaan Jumalan
tekemiä. Joh 8:28 minä olen se, joka minä olen, ja etten
minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan,
kuin minun Isäni on minulle opettanut. Joh 12:49 Sillä
en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut
lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun
pitää sanoman ja mitä puhuman. Joh 14:10 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.
Hallittuaan tuhat vuotta apostoleiden ja pyhien kanssa
koko maailma on yhtä Jumalan kanssa; ”Ja kun kaikki on
alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin
alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen
valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa” (1
Kor 15:28). Sairautta ja kuolemaa ei enää ole ja Jumala
on kaikki kaikissa.
Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka
uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita
minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä;
sillä minä menen Isän tykö.

Jeesus – Jumalan poika vai poikajumala?
Onko Jeesus Jumalan poika vai Poikajumala?
5.Moos. 18:15 Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta,
Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun
kaltaiseni; häntä kuulkaa
Jes. 42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen,
minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä
olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin
oikeuden.
Tässä Jesajan jakeessa on kaksikin huomionarvoista
seikkaa: Jeesusta kutsutaan palvelijaksi ja valituksi
eikä suinkaan taivaasta tulevaksi jumalapersoonaksi.
Toiseksi, jos Jeesus olisi ollut Jumala, hänessä olisi
varmaan ollut Pyhä Henki ilman erityistä Hengen
panemistakin. 5. Moosekseksen kirjan jakeessa taas
luvataan herättää profeetta Israelilaisille.
Kun juutalaiset olivat painokkaasti monoteisteja,
apostolien ajan jälkeen paino siirtyi kreikkalaisiin

filosofioihin ja sitäkin edeltäviin pakanauskontoihin,
erilaisiin kolminaisuuksiin.
Suomalaisessa käännöksessä on horjuvuutta; ensin
todetaan, että Herra loi (Snl 8:22) minut, mutta hieman
myöhemmin todetaan ’synnyin minä’ (jae 24). Jo vanha KJV
kääntää käyttäen possess-verbiä tarkoittaen sanoa, että
olin Jumalan oma ja ’I was brought forth’, minut
’tuotiin esiin’.
Pitää mielestäni paikkansa, että Snl. 8 luvussa on kyse
viisauden personoinnista. Siinä mennään kuitenkin
hakoteille, että tulkitaan kysymyksessä olevan Jumalan
Poika, Jeesus. Personoinnin kohteena on yksinkertaisesti
Jumalan viisaus. (Vastaava personointiongelma on myös
Joh. 1. luvussa, jota käsittelen jäljempänä).
Vanhassa englanninkielisessä KJV-käännöksessä käytetään
lisäksi feminimuotoa yksikön kolmannesta persoonasta:
1

Doth

not wisdom cry? and understanding put forth her voice?
2 She standeth in the top of high places, by the way in
the places of the paths.
3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at
the coming in at the doors.
Jos viisaudella viitattaisiin Jeesukseen, miksi ei
käytetä hänestä maskuliinista muotoa?
Tässä ei siis ole kyse Jeesuksen syntymisestä tai
luomisesta,
mutta
jos
irrotetaan
Jeesuksen
syntyminen/luominen tästä viisauskohdasta, niin
pohdittaessa itse asiaa, voisin todeta, että:
On mielestäni turhaa väitellä siitä onko Jeesus syntynyt
vai luotu. Toki Jeesus ’syntyi’ maan päällä, mutta
noustuaan taivaaseen hän on kuten kaikki taivaassa,

henki.
Luomisen käsitteenä ymmärrän helposti, mutta
miten Jumala, Henki, jonka ympärillä salamat leiskuu ja
ukkonen jyrisee, synnyttää? Jumala on antanut elämän
(iänkaikkisen) Jeesukselle: ”Sillä niinkuin Isällä on
elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”
(Joh. 5:26). Eikö kaikkivaltias Jumala ole sellainen,
joka on aina ollut, jolle kenenkään ei ole tarvinnut
antaa elämää?
”Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli
valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja… Ja
valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen
jylinää…” (Ilm. 4:2,5). Tuo valtaistuimella istuja on
Isä, iankaikkinen ja ainoa näkymätön Pyhä Jumala. Jeesus
on Hänen rakas ja Ainokainen Poikansa (Joh. 3:16), joka
on ”Isän helmassa”.
Ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta: ”Oletko sinä sen
Ylistetyn Poika? Jeesus sanoi: Olen, ja te saatte nähdä
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan pilvissä” (Mark. 14:61,62). Isä on tuo
Voima, jonka valtaistuimella Jeesus istuu näkyvänä.
Jumala on Henki ja Voima. Jumalan luomistyö on kauniisti
selitetty Raamatussa. Jumala loi paitsi ihmisen niin
myös enkelit paljon ennen ihmistä. Olisi helppoa
kuvitella, että Jeesuskin olisi Jumalan luoma aikojen
alussa, jo ennen maailman luomista. Siis miljardeja
vuosia sitten. Mutta miten Isä Jumala synnyttäisi
Poikansa? Me ihmiset ajatuksissamme etsimme äitiä tähän
tehtävään, mutta taivaassa ei ole ’Taivaan Äitiä’ paitsi
katolisilla, jotka ovat valjastaneet tähän arvoon
Neitsyt Marian, jota he kunnioittavat ikuisena neitsyenä
ja taivaan kuningattarena. Olen yrittänyt pohtia miten
Jeesuksen persoona ja arvo riippuisi siitä onko Hän
syntynyt vaiko luotu. Jo vanhastaan on olemassa
yleisestikin hyväksytty oppilause, ettei Jumala voi olla

luotu olento. Tiedämme miten kaunis ja älykäs
taivaallinen enkeli, kerubi, Saatana oli. Eikö ’luotu’
Jumalan Poikakin voisi olla vielä paljon enemmän? Minun
on vaikea ymmärtää miksi Jeesus ei voisi olla Jumalan
luoma, Jumalan ensimmäinen luomistyö ennen kuin mitään
muuta oli.
Isä Jumala, Jehova, on Raamatun ilmoittama Yksi Jumala,
kaiken elämän ja voiman Lähde. Jeesus Kristus on Jumalan
ainoa Poika, meidän Herramme ja Vapahtajamme.
Mooseshan kysyi Jumalan nimeä seuraavasti: “Kun minä
menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän
isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he
kysyvät minulta: ‘Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä
heille silloin sanon?” Jumala sanoi Moosekselle: “Minä
olen se joka olen.” Hän sanoi vielä: “Näin sinun tulee
sanoa israelilaisille: ’Minä olen on lähettänyt minut
teidän luoksenne.’” (2. Moos. 3:13–14)
Kun Jeesus sitten keskusteli juutalaisten kanssa, hän
sanoi heille: ”Ellette usko, että minä olen se joka
olen, te kuolette synteihinne…sitten kun olette
korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen
se joka olen…totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham
syntyi – minä olen.” (Joh. 8:58). Jeesuksen opetuslasten
käyttämä kreikankielinen Raamattu käänsi sekä 2. Moos.
3:14 että Joh. 8:58 sanoin Ego eimi eli ”Minä olen”.
Jeesuksen opetuslapset samoin kuin Jeesuksen juutalaiset
kuulijat ymmärsivät hänen käyttäneen Jumalan nimeä ja
väittäneen olevansa Jumala. Juutalaiset, jotka eivät
halunneet uskoa Jeesukseen, alkoivat väitteen kuultuaan
”poimia kiviä heittääkseen niillä häntä” (Joh. 8:59),
mikä selittyy sillä, että Mooseksen laki oli käskenyt:
”Se, joka pilkkaa Herran nimeä, surmattakoon. Kansa
kivittäköön hänet kuoliaaksi” (3. Moos. 24:16). Tämä
kohta voitaisiin kääntää ymmärrettävämmin seuraavasti:
jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olen Messias. Tällä

Hän tarkoitti sitä, että jo ennen Abrahamin syntymää,
Jumala oli suunnitellut mielessään Pojastaan tulevan
Messias, Voideltu.
Tämä nk. ego eimi käännösongelma on joissakin toisissa
jakeissa ratkaistu paremmin; Kun Johanneksen 4. luvussa
kerrotaan Jeesuksen tulleen Jaakobin lähteelle, Jeesus
pyysi samarialaiselta naiselta vettä juodakseen. Joh.
4:25 Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on
tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee,
ilmoittaa hän meille kaikki.” 26 Jeesus sanoi hänelle:
”Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.” Hän ei
sanonut käännöksen mukaan pelkästään: Minä olen, joka
puhun…
KR
38
käännös
on
kääntänyt
kohdan
ymmärrettävästi.

Ketkä todistavat, että Jeesus on Jumalan poika?
Mat.3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi:
”Tämä on minun
mielistynyt.”

rakas

Poikani,

johon

minä

olen

Joh. 10:36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on
pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat
Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan
Poika’?
Mat. 14:33 Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja
sanoivat: ”Totisesti sinä olet Jumalan Poika.”
Joh. 5:25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika
tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan
äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää.
Mat. 26:63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi
sanoi hänelle: ”Minä vannotan sinua elävän Jumalan
kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan

Poika.” 64 Jeesus sanoi hänelle: ”Sinäpä sen sanoit.
Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan pilvien päällä.”
Joh. 17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he
tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Luuk. 1:35 Enkeli [Gabriel] vastasi ja sanoi hänelle:
”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima
varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy,
pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Jumala todisti, että Jeesus on Hänen rakas Poikansa,
enkeli Gabriel todisti, että häntä pitää kutsuttaman
Jumalan Pojaksi, apostolit todistivat samoin ja myös
itse Jeesus. Ei kukaan sanonut, että Hän on Jumala
kaikkivaltias. Vasta noin 300 vuotta kuolemansa jälkeen
Hänet korotettiin katolisessa kirkolliskokouksessa
Jumalaksi. Tänäkin päivänä noin kaksi miljardia ihmistä
tunnustaa näin. Jotkut oppineet väittävät joidenkin
Raamatunkohtien todistavan tämän. Palaan näihin
tutkiessani Raamatun käännösongelmia. Mitä esimerkiksi
Tuomas tarkoitti sanoessaan ”Minun Herrani ja minun
Jumalani!”? (Joh.20:28)
Joh. 20:17 Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske,
sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta
mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen
ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun
Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.” Jeesuksella on
siis Jumala, Isä Jehova. Hän itse tunnustaa sen.
Miksi on välttämätöntä, että käännös on sanatarkka? Ei
ole ollenkaan samantekevää lukeeko tässä minä menen
isäni tykö tai minä palaan isäni tykö. Palaaminen
tarkoittaa, että Jeesus on ennen ollut Isän luona ja nyt

palaa sinne. Meneminen ei sisällä
eksistenssistä tarkoitusta.

tällaista

pre-

Ilm.3:11 Minä [Kristus] tulen pian; pidä, mitä sinulla
on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
12 Joka
voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin,
eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä
kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin
nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas
taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
Joh.17: 3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he
tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
.” Vaikka kuinka yritettäisiin tulkita esim. Johanneksen
evankeliumin 1. lukua siten, että Jeesus olisi Jumala,
se jää vain tulkinnaksi. Joh. 17:3 sanoo sanoo selvääkin
selvemmin, että [Isä Jumala] on ainoa tosi Jumala ja
Jeesus on Hänen lähettämänsä.
Efes. 1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä
taivaallisissa
Kristuksessa,

kaikella

hengellisellä

siunauksella

Efes. 1: 17: anoen, että meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille
viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
Tiit.1:4 Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen
uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja
meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

Jeesus – profeetta ja ihminen
Joh. 6:14 Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon,
jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: ”Tämä on totisesti

se profeetta, joka oli maailmaan tuleva.”
Mat. 13:57 Ja he loukkaantuivat häneen. Mutta Jeesus
sanoi heille: ”Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin
kotikaupungissaan ja kodissaan.”
21:11 Niin kansa sanoi: ”Tämä on se profeetta, Jeesus,
Galilean Nasaretista.”
Luuk. 24:19 Hän sanoi heille: ”Mitä?” Niin he sanoivat
hänelle:
”Sitä,
mikä
tapahtui
Jeesukselle,
Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa
ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,
Onko Jumala koskaan esiintynyt profeettana? Enkeli on
kyllä esiintynyt Jumalana, Jumalan nimessä ja Jumalan
täysivaltaisena edustajana, mutta Jumala itse ei ole
esiintynyt profeettana. Raamatun profeetat ovat aina
ihmisiä, jotka aloittaessaan profetiansa anovat tähän
tapaan: ”Jumalan sana tuli minulle jne”.
1.Tim. 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies
Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,.
Näin kirjoitti Paavali oppilaalleen Timoteukselle.
Huomion arvoista on, että kirje Timoteukselle
kirjoitettiin, niin kuin muutkin UT:n kirjat, Kristuksen
taivaaseen astumisen jälkeen. Apostolit kaikki olivat
saaneet Pyhän Hengen lahjan, joten apostoli Paavali on
kirjoittanut kaiken Jumalan inspiroimana (UM:
henkeyttämänä). Jos Paavali olisi pitänyt Jeesusta ei
ainoastaan Jumalan Poikana, vaan osana kolmiyhteistä
Jumalaa, olisi hän kirjoittanut ehkä vaikkapa tähän
tapaan: ”Meillä on yksi kolmiyhteinen Jumala, jonka
yhtenä persoonana Kristus toimii välittäjänä ihmisten ja
kolmiyhteisen Jumalan välillä.”

Onko Jeesus Ylienkeli Mikael?

Enkelit, joita on taivaassa miljoonittain ovat ’Jumalan
poikia’, jotka luotiin yleisen trinitaristisen tukinnan
mukaan Jeesuksen jälkeen. Mikä on Jeesuksen suhde
enkeleihin? Onko hän Ylienkeli Mikael? Mikael
tarkoittaa: Jumalan kaltainen.
Raamatussa Mikaelin
arvoksi on käännetty ’ylienkeli’ mikä sinänsä on oikea
käännös.
Häntä
kutsutaan
myös
’suureksi
enkeliruhtinaaksi’. Kreikankielessä sana on arkhé (680),
mikä tarkoittaa ’alku’, ’ensimmäinen’, ’hallitus’.
Diginovumin Kreikka-Suomi sanakirja kertoo lisäksi mm:
”… tarkoittaa alkua ehdottomassa merkityksessä. …
liittyy maailmankaikkeuden syntyyn. Alku on sidoksissa
jumalalliseen persoonaan, jolla ei ole alkua eikä
loppua, ja koska se on yksi hänen nimistään. Käsitteen
arvoa voidaan hyvin verrata käsitteen logos (2718)
merkitykseen. Sanan arkhé suurenmoisin merkitys näkyy
kuitenkin silloin, kun se on jumalallisen persoonan
nimenä. Kristus on lihaksi tullut Sana (Joh. 1:1),
henkilöitynyt totuus ja elämä (Joh. 14:6). Isä ja Poika
julistavat Raamatun lopulla yhdessä: Minä olen … alku ja
loppu (he arkhé kai lo telos) Ilm. 21:6, 22:13).” –
Oikea käännös on myös ’alkuenkeli’.
Dan. 10 luvussa kerrotaan Mikaelista: 13 ”Persian
enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi
päivää,
mutta
Mikael,
yksi
suurimmista
enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä
minä olen viipynyt siellä, Persian kuninkaiden luona”.
Tässä ei nimitetä Mikaelia ylienkeliksi, hän on ”yksi
suurimmista enkeliruhtinaista”.
20 ”Hän sanoi: ”Tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi?
Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta
vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan
enkeliruhtinas tulee”.
21 ”Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden
kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on

teidän enkeliruhtinaanne Mikael.” Tässä mainitaan
huomionarvoinen asia Mikaelista; hänestä sanotaan, että
hän on teidän enkeliruhtinaanne. Viittaako ’teidän’ sana
Israeliin vaiko laajemmin ihmiskuntaan? Edeltävä jae
viittaa taisteluun Persian enkeliruhtinasta vastaan ja
tulossa olevaan Kreikan enkeliruhtinaaseen. Näistä
jakeista ilmikäyvä seikka on, että enkeliruhtinaillakin,
jopa ylienkeli Mikaelilla, on tekemistä pärjätäkseen
Saatanan ollessa vastustajana.
Kun Jumalan
enkeliruhtinaat
joutuvat
taistelemaan
toisia
enkeliruhtinaita vastaan, kertoo se taivaassa
tapahtuneesta luopumuksesta.
Daniel 12:1 ”Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri
enkeliruhtinas,
suojana. Ja se

joka seisoo sinun kansasi lasten
on oleva ahdistuksen aika, jonka

kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on
ollut, hamaan siihen aikaan asti…” Muutoin Raamatussa ei
juuri taideta puhua Mikaelista ennen kuin Jeesuksen
toisen tulemisen yhteydessä, jolloin Jeesus tulee
ylienkelin käskyhuudon kaikuessa. Kaikki eivät suinkaan
yhdistä Mikaelia Jeesukseen eikä tämän jakeen sanamuoto
ehdottomasti osoita, että ylienkelin käskyhuuto tulisi
Jeesukselta.

Hebrealaiskirjeessä
enkeleistä.

puhutaan

sekä

Jeesuksesta

että

Hebr.1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja
hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa
sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä,
istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 4
tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen
perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.
Kun Kristuksesta näin tuli enkeleitä suurempi, se se

osoittaa, että hän ei ollut sitä ennen korotustaan.
Jehovan todistajat uskovat Jeesuksen olevan ylienkeli
Mikael, joka on yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista
(Dan10:13).”Jumala on Hänet Herraksi ja Kristukseksi
tehnyt,
tämän
Jeesuksen,
jonka
te
ristiin
naulitsitte” (Apt.2:36). Jeesuksen Kristuksen Isä siis
teki Jeesuksesta Herran ja Kristuksen.
”Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen.., että Jumala
on Kristuksen pää” (1.Kor.11:3)
Sen jälkeen kun Jeesus oli toimittanut puhdistuksen
ihmiskunnan synneistä hän pääsi istumaan Isän oikealle
puolelle ja tällöin myös hän tuli enkeleitä paljon
korkeammaksi. Tästä voisi päätellä, että ennen
lunastusuhriaan Jeesus ei ollut ’paljon’ enkeleitä
korkeampi. Maan päällä ollessaanhan Hän oli jonkin
verran enkeleitä alhaisempi: Hebr.2:7 ”Sinä teit hänet
vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja
kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet
hallitsemaan kättesi tekoja;”
5 Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan
sanonut: — Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä
sinut synnytin. Ei myöskään näin: — Minä olen oleva
hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani.
Jakeessa 5 käytetään jälleen synnyttää –sanaa.
Huomattakoon kuitenkin aikamääre tänä päivänä. Tässä
tarkoitetaan sitä, että Jumala tuona päivänä korotti
Jeesuksen ja tunnusti hänen olevan Hänen oma poikansa,
ei niin, että Jeesus olisi synnytetty tuolloin.
Jeesushan oli luomassa maailmaa jo miljardeja vuosia
sitten (jos siis uskoo, että Jeesus on ollut olemassa jo
aikojen alusta). Voidaan myös ajatella, että Jumala
synnytti Jeesuksen hänen ylösnousemuksessaan samoin kuin
ihmisetkin syntyvät uudelleen ylösnousemuksessa. Kun
Jeesuksen uskotaan olevan syntynyt – ei luotu – niin

tämä on totta ainakin hänen ylösnousemuksensa jälkeen.
Onko Jeesus siis syntynyt kaksi kertaa? Aikojen alussa
ja ”tänä päivänä” eli kaksi tuhatta vuotta sitten
ylösnousemuksessaan. Jos Jeesus olisi ollut Jumala, ei
isä Jumalan olisi tarvinnut korottaa häntä enkeleitä
korkeammalle. Mihin arvoon Jumala korotti Jeesuksen?
Jehova Jumala vastaa tähän itse sanoessaan Jeesukselle
Hepr.1:8: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta
aikaan,
ja
sinun
kuninkaanvaltikkasi
on
oikeudenmukaisuuden valtikka”.
Looginen päätelmä on,
että Jeesus ei ennen korotustaan ollut enkeleitä
huomattavasti korkeampi eikä ollut jumalallisessa
arvossa. On myös selvä, Jeesus on korotuksen myötä
kaikkivaltias kaikkiin luotuihin nähden, mutta tämä
kaikkivaltius on hänelle Jumalan antamaa, ei niin, että
Jeesus olisi ollut aina kaikkivaltias. Kun Jeesus tulee
hallitsemaan maan päällä pyhien kanssa, hän on
kiistämätön Kuningas tuhannen vuoden ajan, jonka jälkeen
hän saatuaan kaikki valtansa alaisuuteen, luovuttaa
vallan takaisin Jumalalle. Entä mikä on Jeesuksen asema
sen jälkeen? Ainakin hän on ylimmäinen pappi
Melkizedekin järjestyksen mukaisesti. Jeesuksen valtaasema muistuttaa Joosefin asemaa Egyptissä. Faaraohan
teki hänet koko Egyptin valtiaaksi, mutta itse faarao
säilyi tästä huolimatta ensimmäisenä valta-arvossa.

Onko Jeesus Jumala?
Rooman keisari Konstantinus otti kasteen vasta ennen
kuolemaansa. Sitä ennen hän palvoi aurinkoa. Hän
murhautti useita sukulaisiaan mm. yhden poikansa. Hänen
tarkoitusperänsä
olivat
yksinomaan
valtakunnan
uskonnolliseen yhtenäisyyteen liittyvät eikä suinkaan
uskontoon sinänsä. Uskonto oli vain välikappale.
Jeesuksen korottaminen Jumalaksi oli näin ollen lähinnä
poliittisia tarkoituksia palveleva pienen edustajajoukon

sanelema doktriini. Mutta kuinka ollakaan, Pyhä Henki
unohdettiin
korottaa
jumaluuteen
ja
vasta
Konstantinopolissa vuonna 381 tämä puute korjattiin ja
saatiin aikaseksi Pyhä Kolminaisuus. Uskominen
kolmiyhteiseen Jumalaan tuli kristityille pakolliseksi
kuolemanrangaistuksen uhalla.
Eräs kirkonmies on lausunut, että kolmiyhteys on niin
suuri mysteeri, että sen tajuamiseen menee monen
kuukauden opiskelu. Paavali kirjoitti 2.Kor. 1:13 Sillä
eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin
mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte; ja
minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Kol.2:8
Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan
tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka
nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman
alkuvoimiin eivätkä Kristukseen.
Kalkedonissa vuonna 451 määrittely tarkennettiin. ”Pyhiä
isiä seuraten me opetamme kaikki yksimielisesti: (I) on
tunnustettava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on
yksi ja sama Poika, hän on samana täydellinen
jumaluudessa ja samana täydellinen ihmisyydessä, tosi
Jumala ja samana tosi ihminen, omistaen järjellisen
sielun ja ruumiin, jumaluudeltaan yhtä olemusta Isän
kanssa ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta
ihmisyydeltään, kaikessa meidän kaltaisemme, paitsi
ilman syntiä, jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja
Isästä syntynyt, mutta tämä sama on viimeisinä päivinä
meidän tähtemme ja meidän pelastuksemme tähden
(syntynyt) ihmisyytensä puolesta Mariasta, neitsyestä,
Jumalan äidistä, yksi ja sama Kristus, Poika, Herra,
ainosyntyinen,
(II)
joka
tunnetaan
kahdessa
luonnossa sekoittamatta, muuttamatta, erottamatta ja
jakamatta, jolloin yhdistymisen tähden luontojen
erilaisuus ei ole millään tavoin kumoutunut, vaan
kummankin luonnon omalaatuisuus on säilynyt ja

yhdistynyt yhdeksi persoonaksi ja yhdeksi hypostaasiksi,
joka ei ole jakaantunut tai erotettu kahdeksi
persoonaksi, vaan joka on yksi ja sama ainosyntyinen
Poika, Jumala-Logos, Herra Jeesus Kristus, kuten kauan
sitten profeetat ovat hänestä opettaneet ja Jeesus
Kristus itse on meitä opettanut ja isien tunnustus on
meille välittänyt”.
Kalkedonissa siis määriteltiin vuonna 451, että
Jeesuksella on sekä Jumalan että ihmisen luonto. Siis,
että Hän on täysin Jumala ja täysin ihminen. Tähän oli
suuri vaikutus vanhoilla kreikkalaisilla, roomalaisilla
kuin egyptiläisilläkin uskonnoilla. Faaraot olivat
jumalia, Rooman keisarit julistautuivat jumaliksi ja
Paavalikin yhdessä Barnabaan kanssa saivat kansan
palvomaan itseään ja puhumaan heistä jumalina, jotka
olivat laskeutuneet alas maan päälle Zeuksena ja
Hermeksenä (Apt. 14:11). Kreikkalaisten jumalakäsitys
sitten vahvistui kristinuskossa ja sai siitä opillisen
sisältönsä.
Heb. 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman
veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja
uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit. Fil. 2:7 vaan tyhjensi
itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi,
ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin
ihminen; – Kalkedonin tunnustus, jonka mukaan Jeesus on
samana täydellinen jumaluudessa ja samana täydellinen
ihmisyydessä, tosi Jumala ja samana tosi ihminen, on
vastoin tätä filippiläiskirjeen jaetta (kaksiluontooppi).
Kun Jeesus ristiinnaulittiin, kuoliko Hän oikeasti?
Kysymys vaikutti minusta suorastaan älyttömältä, mutta
sen esittämiseen on hyvä syy. Nimittäin, jos uskoo, että
Jeesus oli Jumala taivaassa ja maan päällä ollessaan
yhtäaikaa sekä Jumala että ihminen. Kaksiluonto-oppi

sisältää ajatuksen, että Jeesus on sekä Jumala että
ihminen samanaikaisesti.
Jumala ei voi kuolla. Jos uskoo näin, ei
Jumala olisi kuollut ristinpuussa. Tämä
että on keksittävä selitys Jeesuksen
siispä selitetään, että Jeesus kuoli
nature,” and only “experiencing” what it
because the real Jesus/God cannot die.

voi uskoa, että
johtaa siihen,
kuolemiselle;
“in his human
is like to die,

Olen tarkastellut Jeesuksen jumaluutta siitä
näkökulmasta, että ollakseen kaikkivaltias Jumala,
Jeesuksen on täytynyt olla aina olemassa. Hän toki oli
olemassa Jumalan suunnitelmissa “ennen aikojen alkua”,
mutta ei konkreettisena persoonana, koska Isä Jumala on
Hänet luonut/synnyttänyt. Kaikkivaltias Jumala on aina
ollut ja on kuolematon. Tämän vuoksi hyvä kysymys on:
miksi Isä Jumalan sanotaan olevan ainoa, joka on
kuolematon ja toiseksi, miksi Hänen oli annettava
Jeesukselle elämä, jos tämä oli koko ajan ollut
kaikkivaltias Jumala? Joh. 5:26 “Sillä niinkuin Isällä
on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä”.
Johanneskin korostaa Jeesuksen ihmisyyttä: 2.Joh.1:7
”Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka
eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan
tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus..”
Ensimmäisessä kirjeessään Johannes kehottaa olemaan
uskomatta jokaiseen henkeen. Hän sanoo ”koetelkaa
henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää
profeettaa on lähtenyt maailmaan” ja jatkaa näin: 1.Joh
4:2 ”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki,
joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi,
on Jumalasta;”
…” että hänestä tulisi laupias ja
uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit” (Heb. 2:17). Jo tässä
mainitaan Jeesuksen lopullinen tehtävä: hän on

ylimmäinen pappi (Melkizedekin mukaan). Kun Jeesus
Kristus saapuu toisen kerran, Hän ottaa koko maailman
kuninkuuden ja hallitsee apostolien ja pyhien kanssa
tuhat vuotta. 1.Kor. 15:24 sitten tulee loppu, kun hän
antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan
kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25 Sillä
hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on
pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.” 26
Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Jeesus siis
luovuttaa Jumalalta saamansa vallan takaisin Isälle ja
kuten jae 28 sanoo: Ja kun kaikki on alistettu Pojan
valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan,
joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala
olisi kaikki kaikissa.
’Lihaan tulleeksi’ tarkoittaa ’ihmiseksi’. Strong’s
Greek Dictionary of the New Testament defines flesh as
follows: (spec.) a human being. Vine’s Complete
Expository Dictionary of Old and New Testament Words’n
määritelmä on: In the totality of all that is essential
to manhood.
Miksi on tärkeää, että Jeesus nimenomaan oli ihminen?
Hebrealaiskirjeen jae 2:17 sanookin: Sentähden piti
hänen [Jeesuksen] kaikessa tuleman veljiensä
kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen
ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä,
sovittaakseen kansan synnit. Kun ihminen Adam lankesi
syntiin, piti toisen mutta täydellisen ihmisen
(Jeesuksen) sovittaa tämä syntiinlankeemus. Näin
todistaa 1.Kor.15:21 Sillä koska kuolema on tullut
ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus
tullut ihmisen kautta. Jeesuksen ihmisyyttä korostetaan
Raamatussa toteamalla, että meillä on yksi välittäjä
Jumalan ja ihmisten kesken, ihminen Jeesus Kristus.
Minulle on merkittävää, että ihmisten synnit sovitti
Jumalan kanssa ihminen eikä jumalpersoona; Adam lankesi

tottelemattomuuden syntiin ja ihmiskunta alkoi
degeneroitua hänestä lähtien. Täydellisen synnittömän
elämän elänyt ihminen sovitti Jumalalle ihmiskunnan
synnit. Ei Jumala, vaan synnitön ihminen.
Sellaisiakin mielipiteitä tulee vastaan, että Jeesus ja
Jehova ovat yksi ja sama Jumala, mutta en puutu
tällaiseen tässä. Jotkut ovat sitä mieltä, että kyllä,
Jeesus on jumala tai että Jeesus on vähäisempi (engl.
lesser) Jumala. Oliko Jeesus Jumala jo taivaassa? Oliko
Jeesus maan päällä vain ihminen vaiko Jumala
ihmiskehossa? Lähinnä olen kiinnostunut pohtimaan ja
selvittämään Raamatun perusteella Jeesuksen jumaluutta
suhteessa Isään.
Jotta Jeesus olisi Jumala, kaikkivaltias, olisi hänen
oltava ikuinen, vailla alkua ja loppua. Hänen olisi myös
oltava Isä Jumalan luona ennen kuin mitään muuta oli,
siis ennen maailman luomista. Jeesuksella ei alunperin
ollut ikuista elämää, koska Raamattu kertoo hänen
saaneen sen Isä Jumalalta (Joh. 5:26) Sillä niinkuin
Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän
myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä
itsessänsä.
27 Ja hän on antanut hänelle vallan
tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Jeesus Kristus on
saanut paitsi
tuomiovallan.

ikuisen

elämän

Jumalalta,

myös

Jotkut tulkitsevat Jumalan sanat ”tehkäämme ihminen …”
siten, että sanat on osoitettu Jeesukselle. Tätä
käsittelinkin jo edellisessä kohdassa yhdestä Jumalasta.
Mutta oliko Jeesus olemassa taivaassa Isän luona ennen
kuin mitään muuta oli olemassa? Tämä siis edellyttäisi
Jeesuksen ns. pre-eksistenssiä, josta kirjoitan oman
luvun. Perinteinen raamattukäsitys lähtee siitä, että
Jeesus on ollut aina taivaassa Isän luona ja sieltä
Jumala on lähettänyt Hänet maan päälle vapauttamaan
ihmiset synnin vallasta sekä saarnaamaan Jumalan

valtakunnan tulemista.

Jeesuksen korottaminen
Apt.
5:31
Hänet
on
Jumala
oikealla
kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi,
antamaan
Israelille
parannusta
ja
syntien
anteeksiantamusta.
Fil.
2:9
Sentähden
onkin
Jumala
hänet
korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia
muita nimiä korkeamman,
Heb. 5:5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä
ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle:
”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut
synnytin”; 5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo:
”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin
järjestyksen mukaan.”
Ef. 1:20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän
herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle
puolellensa taivaissa, 21 korkeammalle kaikkea
hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista
nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä
maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 22 Ja kaikki hän
on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet
kaiken pääksi seurakunnalle,
Hebr.1:3 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja
hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa
sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä,
istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
Milloin Jeesuksen korottaminen tapahtui? Siihen vastaa
Hebrealaiskirje sanoessaan: “toimitettuaan puhdistuksen
synneistä” eli tultuaan ristiinnaulituksi ja

lunastettuaan näin ihmiset synnin orjuudesta, Kristus
korotettiin enkeleitäkin paljon korkeammalle ja
istuttuaan Jumalan valtaistuimelle Hänen oikealle
puolelleen.
1:4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin
hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.
Jos siis Jeesus olisikin ollut taivaassa ennen kuin hän
tuli maan päälle suorittamaan Jumalan hänelle uskomaa
tehtävää, hän ei arvossa ollut enkeleitä korkeammalla.
Hebrealaiskirjehän nimenomaan sanoo tullen (ei ollen)
enkeleitä niin paljoa korkeammaksi…
Raamattu selvästi ilmoittaa Jumalan korottaneen
Jeesuksen kaikkien taivaassa, maan päällä ja maan alla
olevia korkeammalle. Mihin arvoon Jumala korotti
Jeesuksen? Yleisen tulkinnan mukaan Jehova Jumala vastaa
tähän itse sanoessaan Jeesukselle Heb. 1:8: mutta
Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja
iankaikkisesti, ja sinun
on oikeuden valtikka.

valtakuntasi

valtikka

Kutsuuko Isä Jumala tässä Jeesusta Jumalaksi osana
kolmiyhteistä jumaluutta? Onko Isä Jumala ylentäessään
Jeesuksen kaiken luomakunnan
ylentänyt Pojan Jumalaksi?

yläpuolelle

samalla

8 but of the Son, Thy :throne, O :God, is unto the age
of the age; And the scepter of uprightness is scepter of
his kingdom. 9 Thou hast loved righteousness, and hated
lawlessness; Therefore :God, thy :God, hath anointed
thee With oil of gladness above thy :fellows. (NENT)
Em. jae Heb. 1:8 on peräisin psalmista 45:7-8 joka on
avioliittolaulu, mutta sitä yleisesti tulkitaan
messiaanisesti. Toinen tulkinta ilmaisusta ”Jumala,
sinun valtaistuimesi” on, että Thy throne of
God,” i.e. “thy divine throne;” “thy throne is (throne)

of God or divine.” Tätä ei pitäisi tulkita
vocatiivisesti niin, että sanat olisivat osoitetut
suoraan Kristukselle eli “the throne of the Messiah for
everlasting ages is God Himself, so that where He
reigns, there God Himself is virtually ever present.”
Jae siis tarkoittaisi, että Messiaan kruunu ikuisiksi
ajoiksi on Jumala itse, missä hän hallitseekaan, siellä
Jumala on käytännöllisesti aina läsnä.
(Meyer’s NT
Commentary)

Korotettiinko Jeesus Jumalaksi?
Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel:
Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; (Mark.
12:29)
Tässä

merkittävässä

jakeessa

Jeesus

vahvistaa

juutalaisten vuosituhansia vanhan uskon peruspilarin:
Jumala on yksi ainoa. Ei pienintäkään viittausta
Jeesuksen omaan jumaluuteen tai kolmeen jumalpersoonaan.
Korinttolaiskirjeessä apostoli Paavali vahvistaa
Jeesuksen sanat: Isä Jumala on meidän ainoa Jumalamme,
mutta meillä on sen ohessa yksi Herra, Jeesus Kristus.
1.Kor.8:6
niin
on
meillä
kuitenkin
ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me
olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka
kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
Mikä oli Jeesuksen asema kun hänet korotettiin kaikkien
yläpuolelle? Hän ei ollut Jumala, koska Jumalahan on
kaikkien yläpuolella eikä Jumalaa voi korottaa siitä
asemasta, jossa hän jo on.
Jeesuksella ei alunperin ollut ikuista elämää, koska
Raamattu kertoo hänen saaneen sen Isä Jumalalta (Joh.
5:26) Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin

hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös
hänellä on elämä itsessänsä. Jumalallahan on jo aina
ollut ikuinen elämä, eikä sitä voi hänelle antaa.
Joh. 5:27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita,
koska hän on Ihmisen Poika. Jeesus Kristus on saanut
paitsi ikuisen elämän Jumalalta, myös tuomiovallan.
Myös saatanaa kutsutaan jumalaksi, tämän mailman
jumalaksi. Saatanan saama jumaluus on myös saatua
jumaluutta; sen aika loppuu pian, kun Kristus saapuu
toisen kerran maan päälle ja ottaa tuhatvuotisen
valtakunnan kuninkuuden itselleen lopettaen Saatanan
valtiuden.
Looginen päätelmä on, että Jeesus ei ennen korotustaan
ollut enkeleitä huomattavasti korkeampi eikä jumalisessa
arvossa. On myös selvä, että Jeesus on korotuksen myötä
kaikkivaltias kaikkiin luotuihin nähden, mutta tämä
kaikkivaltius on hänelle Jumalan antamaa, ei niin, että
Jeesus olisi aina ollut kaikkivaltias. Kun Jeesus tulee
hallitsemaan maan päällä pyhien kanssa, hän on
kiistämätön Kuningas tuhannen vuoden ajan, jonka jälkeen
hän saatuaan kaikki valtansa alaisuuteen, luovuttaa
vallan takaisin Jumalalle. Entä mikä on Jeesuksen asema
sen jälkeen? Hän on ylimmäinen pappi Melkizedekin
järjestyksen mukaisesti.
Jeesus oli maan päällä ihminen, joka eli täysin
synnittömän elämän. Näin hänellä oli mahdollisuus
täyttää Jumalan hänelle antama tehtävä – vapauttaa
ihmiskunta synnin ja kuoleman vallasta. Apostoli Paavali
todistaa hänen ihmisyydestään sanomalla 1. Tim.2:5, että
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,’ – Katolinen
kirkko on korottanut toiseksi välittäjäksi Neitsyt
Marian, jota katoliset rukoilevat uskoen hänen olevan
taivaassa välittämässä ihmisten pyyntöjä Jumalalle.

Maria on kuitenkin
ylösnousemukseen.

haudassa

odottamassa

vuoroaan

Joh. 3:16 Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän. Jumalan poikia (enkeleitä) on taivaassa
miljoonia, mutta vain Jeesusta kutsutaan Jumalan
ainoaksi Pojaksi. Ensimmäisen kerran näin lienee
tapahtunut kun Johannes oli kastanut Jeesuksen.

Jeesuksen voitelu Hebr.1:9
Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta;
sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua
iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.”
Jakeesta 9 käy selville, että Isä Jumala, Jeesuksen
Jumala, on voidellut Jeesuksen iloöljyllä. Jos Jumala
kutsuukin Jeesusta JUMALAKSI, Hän heti perään ilmoittaa
olevansa Jeesuksen Jumala. Jeesus ei
tasavertainen jumaluudessa Isän kanssa.

siis

ole

Hebr. 8:1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on
tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu
Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa.
12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta
kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui
Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. – Valtaistuin
on siis Jumalan valtaistuin.
KR 33 kääntää ’kumppaniesi’ sijaan ’osaveljiesi’ ja KJV
’fellows’. Isä Jumala sanoo lopuksi: Sinun Jumalasi on
voidellut sinut.. ei kumppaneitasi (tai osaveljiäsi).
Ts. Jumala viittaa Jeesuksen tovereihin, joita enemmän
Jeesus oli rakastanut oikeutta ja vihannut vääryyttä.

Jos Jeesus olisi (kaikkivaltias) Jumala, ei Isä Jumala
olisi millään voinut viitata Jeesuksen kumppaneihin.
EIHÄN JUMALALLA OLE TÄLLAISIA OSAVELJIÄ! Edelleen: jos
Jeesus olisi jo Jumala, kuinka Jumalalla (siis
Jeesuksella) olisi voinut olla Jumala?
Olisiko siis Jumala lähettänyt enkelinsä maan päälle
vapauttamaan ihmisiä Adamin ja Eevan aikaansaamasta
perisynnistä? Jeesus syntyi ihmisenä ja ihmisenä nousi
kuolleista taivaaseen. Siellä hän on tällä hetkellä
ihmisenä. Tuleeko hän takaisin enkelinä vai ihmisenä?
Vastaus on selvä; ihmiset tulevat asumaan maan päällä ja
ihminen Jeesus Kristus on heidän kuninkaansa. Tässä syy
miksi en kuitenkaan usko Jeesuksen olleen enkeli – jos
hän ylipäätään oli pre-eksistenttinä taivaassa Jumalan
luona ennen aikojen alkua.

Onko Jeesus Jumalan Sana?

(Joh. 1. luku)

1 Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana
oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman
häntä ei ole syntynyt mitään,

14 Ja sana tuli
me katselimme
kirkkautta, kuin
oli täynnä armoa

mikä syntynyt on.

lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja
hänen kirkkauttansa, senkaltaista
ainokaisella pojalla on isältä; ja hän
ja totuutta.

Yllä olevat jakeet on perinteisesti tulkittu siten, että
siinä lukee tähän tapaan:
Alussa oli Jeesus (tai Poika) ja Jeesus (Poika) oli
Jumalan tykönä ja Jeesus (Poika) oli Jumala. Siinä

kuitenkin lukee vain: Alussa oli sana. Isot kirjaimet
sana-sanassa on alkutekstiin kuulumatonta tulkintaa,
joka juontaa halusta nähdä Johanneksen vahvistavan, että
Jeesus on Jumala ja ollut jo alussa Isä Jumalan tykönä
pre-eksistenttisenä luojana.
Mihin johtaisi kirkkoisien päätös siitä, että Jeesus on
täysin Jumala ja täysin ihminen? Hän olisi siis Jumala
ja Jumalan Poika ihmisen fyysisessä ruumiissa. Jos
Jeesus oli samalla Jumala ja ihminen, hänellä olisi
ollut Pyhä Henki ilman, että Isä Jumala olisi sitä
hänelle lähettänyt. Miksi siis Isä Jumalan tarvitsi
lähettää Pyhän hengen hänelle?
Se mitä Jeesus puhui, ei ollut hänestä itsestään, vaan
hän sai sanat Isä Jumalalta. Tämä käy selvästi ilmi
Raamatusta: Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:
”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani
(λόγος logos), ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja
se sana (λόγος logos), jonka te kuulette, ei ole minun,
vaan Isän, joka on minut lähettänyt. – Jos Jeesus olisi
ollut taivaassa Jumalan Poikana tai muutoin
jumalpersoonana ennen tuloaan maan päälle, hän olisi
varmaankin voinut puhua omasta takaa eikä puhua niin
kuin Jumala antoi hänelle tehtäväksi. Kaikesta Jeesuksen
toiminnasta korostuu hänen alisteinen asemansa Isä
Jumalaan nähden. Kuinka Jeesus olisi voinut olla Isä
Jumalan kaltainen Jumala?
Joh 17:6 Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille,
jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun,
ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun
sanastasi (λόγος) vaarin. 17:14 Minä olen antanut heille
sinun sanasi (λόγος), ja maailma vihaa heitä, koska he
eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta
ole.

1 Joh 2:7 … ”en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan
vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut; tämä vanha
käsky (ἐντολή entolē) on se sana (λόγος), jonka te
olette kuulleet”. Jumala loi maailman sanallaan. Sana on
Jumalan käsky, joka johtaa Jumalan haluamaan
lopputulokseen. Jeesus syntyi maailmaan ja välitti
maailmaan Jumalan sanan. Voidaankin sanoa, että hänestä
tuli maailmaan Jumalan sanaksi. Sana ”logos” tarkoittaa
kaikissa Raamatun kohdissa sanaa, sanomaa tai käskyä.
Miten ihmeessä katoliset oppineet ovat voineet tulkita
sen tarkoittavan Jumalan Poikaa? Edellä tämän artikkelin
ensimmäisessä kirjoituksessa Joh. 1:3 olen osoittanut
kuinka Raamatussa ei puhuttu ”Hänestä” vaan ”siitä”.
Jakeessa Joh 1:14 ”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”. – Tämän
jakeen kohdalla voimmekin testata ymmärrystämme.
Uskommeko, että Jeesus, Jumalan Poika, oli taivaassa
Jumalan Sana ja tullessaan lihaksi maailmaan, hän asui
meidän keskellämme. Vai uskommeko, että Jumalan sanan
suunnitelma toteutui Jeesuksen kristuksen syntyessä maan
päälle
ja
hänen
elämässään
Jumalan
tahdon
toteuttamiseksi? Kun ”sana
ajattelemmeko, että Jeesus

asui keskellämme”,
Kristus vain asui

opetuslastensa kanssa? Vai ymmärrämmekö, että Kristus
tuli asumaan opetuslasten sydämiin ja kaikkien niiden
sydämiin, jotka ottivat sanan vastaan näin syntyen
uudestaan ”ylhäältä”? Kun sana asuu meissä, saamme uskon
myötä samanlaisen hengen täyteyden kuin Kristuskin sekä
Pyhän hengen monet hedelmät (Gal 5:22).
Jumalan sana tuli lihaksi kun Jeesus syntyi ja julisti
maailmalle mitä Jumala käski Hänen julistaa. Jeesuksesta
käytetään yleisesti ilmausta Jumalan Sana. Se on
mielestäni oikein, jos sillä tarkoitetaan sitä, että

Jeesus julisti Jumalan sanaa, joista keskeisin viesti
oli tuleva Jumalan valtakunta – pelastuneiden päämäärä.
Mutta se ei tarkoita, että Jeesus olisi ollut sama kuin
Sana.
Jumalan pelastusviesti tuli käsin kosketeltavan
konkreettiseksi: 1.Joh. 1:1 Mikä on alusta ollut, minkä
olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä
katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän
Sanasta.
Maailman luominen tapahtui Jumalan Sanalla. Toisessa
Raamatun kohdassa Jumala kysyy retorisesti ”kuka oli
kanssani” ja profeetta Jesaja selventää, että Jumala
yksin loi maailman. Itse olen omaksunut tulkinnan, että
Jeesuksesta tuli Jumalan sana Hänen todistustyönsä
myötä. Itse asiassa Jeesuksella on monta arvonimeä. Yksi
niistä on Jumalan Sana mikä ilmenee Ilmestyskirjan
kohdasta, jossa Jeesus on taivaallisine joukkoineen
lähdössä rankaisemaan syntistä maailmaa.
Ilm. 19:11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso:
valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on
Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
vanhurskaudessa.
19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja
hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli
kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän
itse, 13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa,
ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 14 Ja
häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla
taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen
pellavavaatteeseen. 15 Ja hänen suustaan lähtee terävä
miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva
heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee
kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. 16
Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi:

”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.”

Jeesuksen pre-eksistenssi
Pre-eksistenssillä tarkoitetaan kysymystä ennalta
olemisesta; oliko Jeesus olemassa jo taivaassa ennen
syntymistään Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmiseksi
maailmaan.
Johanneksen evankeliumi:
1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana
oli Jumala.
1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman
häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
1:4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
Näitä jakeita on pidetty ehkä kaikista varmimpina
todisteina niin Jeesuksen pre-eksistenssistä (Hän oli
alussa Jumalan tykönä, Jumalan Sanana) kuin myös
Jeesuksen keskeisestä osasta maailman luomisessa (Kaikki
on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole
syntynyt mitään). Tästä tulemmekin isoon ongelmaan: onko
Raamattu käännetty oikein?
Perinteisen Raamatuntulkinnan mukaan Jeesus on ollut
olemassa jo aikojen alussa taivaassa Jumalan luona.
Jeesuksen uskotaan osallistuneen myös maailman ja
taivaan henkivaltojen (enkeleiden) luomiseen yhdessä Isä
Jumalan kanssa. Kolminaisuusopin käsitysten mukaan
Jeesus on yhtä lailla kaikkivaltias kun Isä Jumala ja
Pyhä Henkikin. Kysymys kuuluukin: ovatko ne Raamatun
kohdat, joilla tätä oppia perustellaan oikein käännetty
ja oikein ymmärretty?
Toisenlainen käsitys, jota erityisesti pyrin
selvittämään, väittää että sen sijaan että Jeesus olisi

ollut pre-eksistenttinä taivaassa Jumalan luona, hän
syntyi vasta kaksi tuhatta vuotta sitten ihmisenä
neitsyt Mariasta. Hän eli synnittömän elämän, ja julisti
”katukaa ja uskokaa evankeliumi”. Kuolemansa jälkeen hän
vasta nousi taivaaseen ja Jumala korotti hänet kaikkien
luotujen yläpuolelle. Hän oli kuitenkin ’olemassa’
Jumalan mielessä ja tuli Jumalan sanaksi Jumalan
suunnitelman mukaisesti. Näin oli Jumala edeltätietänyt
ja ennalta määrännyt jo ennen maailman luomista.
Pre-eksistenssiin voi etsiä vastausta myös tutkimalla
Raamatusta mitä se kertoo maailman luomisesta; jos Isä
Jumala osoittautuu yksin maailman luojaksi, on tällöin
tulkittava toisella tavalla ne jakeet, joista saa
käsityksen, että Jeesus olisi myös ollut mukana maailman
luomisessa.
Keitä olivat ne osaveljet tai toverit, joiden sijasta
Jeesus voideltiin iloöljyllä? Kun Jumala voiteli
Jeesuksen iloöljyllä mutta ei hänen enkelitovereitaan,
osoittaa se myös sen, että Jeesuksella on preeksistenssi taivaassa. Siis edellyttäen, että Jeesuksen
toverit olivat enkeleitä. Ne, jotka kieltävät Jeesuksen
pre-eksistenssin, taas uskovat, että Jeesus tuli olemaan
vasta synnyttyään Isä Jumalan tahdosta maan päälle
neitsyt Mariasta. Nämä myös ovat sitä mieltä, että
Jeesuksen osaveljillä tai tovereilla tarkoitetaan
ihmisiä eikä taivaallisia olentoja. Tätä kantaa vastaan
voisi sanoa: kaikki ihmiset olivat kovin kaukana
Jeesuksesta, joka oli ihmisenä täydellisen synnitön.
Synnittömiä Jumalan palvelijoita taas on enkeleiden
joukossa lukemattomia, mm. joukko enkeliruhtinaita.
Yhden tulkinnan mukaan Jeesus oli näistä ensimmäinen,
mutta ero ei ollut ennen Jeesuksen korottamista kovin
suuri. Jeesus oli arkkienkelinä (arkkienkeli Mikaelina
kuten Jehovan todistajat uskovat) taivaallisten
sotajoukkojen komentaja. Häntä voisi ehkä verrata

asemaltaan maallisen armeijan ylipäällikköön; hän oli
kenraali muiden kenraalien joukossa, mutta joko
virkaiältään vanhin tai sitten hänellä oli yksi tähti
tai ’leijona’ enemmän kuin muilla.
Seuraava Raamatunjae on myös syytä pitää esillä kun
tulkitaan kysymystä osaveljistä, Hebr.1:5: ”Sillä
kenelle enkeleistä [tarkoittaa, että ei kenellekään, ei
myöskään ylienkelille] hän koskaan on sanonut: ”Sinä
olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”;
ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva
minun Poikani”. Mutta jos emme hyväksy Jeesuksen preeksistenssiä taivaassa, joudumme kirjoittamaan tai
ainakin
tulkitsemaan
uusiksi
lukemattomia
Raamatunkohtia.

Perinteinen tulkinta pre-eksistenssistä.
Mm. seuraavat jakeet osoittavat perinteisen tulkinnan
mukaan Jeesuksen olleen Isän luona taivaassa jo aikojen
alusta lähtien:
Joh.3:13 Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän,
joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.
17 ”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä
tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.
6:38 Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman
tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon.
41 Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus
sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut alas
taivaasta.”
57 Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin
minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se,
joka minua syö.

10: 36 Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan
Luuk. 17: 5 Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut
luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli
sinun luonasi jo ennen maailman syntyä.
24 ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle
antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen.
Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet
antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen
maailman luomista.
1.Kor. 8: 6 meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on
kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla.
Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen
välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät
1.Kor. 10:1 … isämme vaelsivat kaikki pilven
johdattamina ja kulkivat meren poikki…4: ja joivat samaa
hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä
kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli
Kristus.
Kol. 1:16 ”Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki
mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön,
valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat.
Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten”.
17 Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän
pitää kaiken koossa.
1.Piet. 1: 20 Hänet oli valittu jo ennen maailman
perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu
julki teitä varten. Kol.1:14-17 ”Hänessä meillä on
lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja Hän on
näkymättömän Jumalan (näkyvä) kuva, esikoinen ennen
kaikkea luomakuntaa. Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä
Taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,
olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai

valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja
Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä kaikki pysyy voimassa”
Miika 5:1 ”Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet
vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta
minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa,
jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista
ajoista”
Hepr.
1:2
–
on
hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta
, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta
hän myös on maailman luonut
Ilm.3:14 ”Näin sanoo Aamen, se uskollinen ja totinen
todistaja, Jumalan luomakunnan alku”
Miten näitä Uuden Testamentin jakeita pitäisi tulkita?
Etsimällä erikoisia tulkintoja vaiko juuri niin kuin
niissä sanotaan?
Vanhan Testamentin Sananlaskuissa kerrotaan Jeesuksen
syntymisestä/luomisesta/esiin tuomisesta. Mikä muoto
onkaan kyseessä, olennaista on, että Jeesus on ollut
olemassa jo ennen aikojen alkua, iankaikkisuudesta
lähtien. Isällä ei ole alkua, Pojalla on. ”Jonka alku on
muinaisuudesta…” (Miika 5:1).
”Sillä sekä Hän, joka pyhittää (Jeesus), että ne, jotka
pyhitetään
(me),
ovat
kaikki
alkuisin
yhdestä (Jumalasta)” (Hebr. 2:11). Jotkut ovat sitä
mieltä, että on paha virhe sanoa Jumalan luoneen
Jeesuksen, mutta kuka selittää mitä eroa on, ja
millainen se ero on, luomisen ja alkuisin olemisen
välillä. Jospa Jumala loi Jeesuksen omasta itsestään?
Eihän aikojen alussa ollut olemassa ketään muuta
taivaallista olentoa eikä ollut itse asiassa mitään.
Snl 8. luku/ King James Version:

22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi
teoistaan, ennen aikojen alkua.
22 The LORD possessed me in the beginning of his
way, before his works of old.
23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta
asti, hamasta maan ikiajoista.
23 I was set up from everlasting, from the
beginning, or ever the earth was.
24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli
lähteitä, vedestä rikkaita.
24 When there were no depths, I was brought
forth; when there were no fountains abounding with
water.
25 Ennenkuin vuoret upotettiin
kukkuloita, synnyin minä,

paikoilleen,

ennen

25 Before the mountains were settled, before the
hills was I brought forth:
26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei
maanpiirin tomujen alkuakaan.
26 While as yet he had not made the earth, nor the
fields, nor the highest part of the dust of the world.
27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän
veti piirin syvyyden pinnalle,
27 When he prepared the heavens, I was there: when
he set a compass upon the face of the depth:
28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun
syvyyden lähteet saivat voiman,
28 When he established the clouds above: when he
strengthened the fountains of the deep:
29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät
kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan
perustukset,

29 When he gave to the sea his decree, that the
waters should not pass his commandment: when he
appointed the foundations of the earth:
30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin,
ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen
edessänsä kaikin ajoin; (’hoidokki’ on paremmin
käännettynä mestarityöntekijä)
30 Then I was By him, as one brought up with him: and I
was daily his delight, rejoicing always before him;
Am.std käännös: 30 Then I was by him, as a master
workman; And I [1] was daily his delight, [2] Rejoicing
always before him, [1) Or had delight continually 2)
Or Sporting ]
31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni
olivat ihmislapset.
31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and
my delights were with the sons of men.
Jumala on tehnyt sanallaan (logos) koko maailman ja
kaikki elävät olennot. Jeesus Kristus on (aikojen alusta
saakka) Jumalan sana (Joh. 1:14) TAI toisen tulkinnan
mukaan: Jeesus on tullut Jumalan sanaksi synnyttyään
maan päälle.

Raamatunjakeiden
pohdintaa
Jeesus on tulkittu kirjoitusten mukaan olleen taivaassa
jo ennen aikojen alkua. Näiden Raamatunjakeiden
katsotaan todistavan Jeesuksen pre-eksistenssin ja
jumaluuden. Jotkut kirkkokunnat saattavat uskoa
Jeesuksen pre-eksistenssiin, mutta eivät Hänen
jumaluuteensa. Jeesusta saatetaan pitää korkea-arvoisena
enkelinä, arkkienkeli Mikaelina. Eräs USA:ssa toimiva

kirkkokunta uskoo Jeesuksen olevan Jumala, arvossa ja
asemassa kuitenkin alisteinen Isälle. Heidän mielestään
Jumalia on kaksi. Erittäin huomionarvoinen on tulkinta,
jonka mukaan Jeesus on ollut Jumalan ennakkonäkemyksen
(-tietämyksen) ja Jumalan ennen kuin mitään olikaan
tekemän suunnitelman mukaan tulevan maailman pelastaja.
Siis jo ennen maailman luomista, jolloin ei ole ollut
syntiä eikä synnintekijöitäkään.
Snl. 8:22 Herra loi minut töittensä esikoiseksi,
ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. 23
Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta
asti, hamasta maan ikiajoista. 24 Ennenkuin syvyyksiä
oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä
rikkaita. 25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen,
ennen kukkuloita, synnyin minä, 26 kun hän ei vielä
ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen
alkuakaan. 27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä,
kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, 28 kun hän teki
vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet
saivat voiman, 29 kun hän merelle asetti sen rajat, että
vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti
maan perustukset,
Jumala näki jo näin aikaisin, ennen kuin mitään oli,
että Hänen tuleva luomuksensa ihminen, tulee lankeamaan
syntiin saatanan houkutuksesta ja petoksesta.
Kaikkivaltiaan, kaikkitietävän ja kaikkialla läsnäolevan
Jumalan olemukseen kuuluu, että Hän on aina ollut
olemassa eli ennen Snl:n edellä olevaa aikamäärittelyä
“ennen aikojen alkua”. Jumalaa ei ole luotu eikä Hän ole
syntynyt. Jeesus sensijaan on, käännöksestä riippuen,
syntynyt tai luotu. Tiedämme, että Jeesus syntyi Neitsyt
Mariasta Pyhän Hengen toimesta: Luuk. 1:35 Enkeli
vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun
päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden
myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan

Pojaksi. Edellä olevat Sananlaskujen jakeet ja monet
muut jakeet Raamatussa voidaan tulkita kahdella tavalla:
kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Kirjaimellinen
tulkinta, joka on ollut vallitseva kautta aikain, johtaa
johtopäätöksiin, että Jeesus on ollut taivaassa Jumalan
luona pre-eksistenttinä
‘aikojen alusta’ alkaen.
Kuvainnollinen tulkinta tarkoittaa, että em. jakeet
kertovat Jumalan Viisaudesta ja Jumalan suunnitelmasta,
jonka Hän on tehnyt jo ennen kuin mitään oli, perustuen
Hänen edeltä tietämykseensä ja ennalta näkemiseensä.
Jumala on laatinut ihmiselle pelastussunnitelman, jonka
mukaan Jumala on ennalta valinnut osan ihmisiä Jeesuksen
seuraajiksi ja opetuslapsiksi ja joista tulee Jumalan
pyhinä tulevan mailman johtajia Jeesuksen alaisuudessa.
Luuk. 4:18 ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on
voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän
on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta
ja sokeille
vapauteen,

näkönsä

saamista,

päästämään

sorretut

Joh. 5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka
kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu
tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä
kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea,
sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan,
joka on minut lähettänyt.
Joh. 5:24 πέμψαντί (pempsanti, having sent, sanasta 3992
strongs: Πέμπω (pempó) send, transmit, permit to go, put
forth
Sanaa ‘lähettää’ on käytetty kymmeniä kertoja
Jeesuksesta, jonka Isä Jumala lähetti suorittamaan
tehtäväänsä maan päällä. Raamatun käyttämä sana ei
kuitenkaan kerro mistä Jeesus lähetettiin. Hänen

kotikaupungistaan Galileasta? Vaiko aina taivaasta
saakka? Olisi tärkeää tietää löytyykö Raamatusta selviä
jakeita, jonka mukaan Jeesus on ollut taivaassa ja
sieltä lähetetty maan päälle? Tai kun Jeesus oli
nousemassa taivaaseen, sanoiko Hän selkein sanoin, että
Hän palaa taivaaseen, jossa Hän oli ja josta Jumala
lähetti Hänet maan päälle? Selviä näyttäisivät olevan
seuraavat kaksi jaetta:
Joh. 6:41 Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan,
koska hän sanoi: ”Minä olen se leipä, joka on tullut
alas taivaasta”; … ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
Joh. 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään
omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut
lähettänyt. Kreikaksi:
ὅτι

καταβέβηκα

ἀπὸ

τοῦ οὐρανοῦ οὐχ

ἵνα

ποιῶ ….
For I have come down out of

–

heaven

not

that

I should do …
Kreikankielen taivasta tarkoittava sana 3772: οὐρανός
pitää sisällään samat elementit kuin sana taivas.
Seuraavassa muutama poiminta laajasta selosteesta: the
Sky with all the things visible in it; the aerial
heavens or sky, the region where the clouds and tempests
gather, and where thunder and lightning are produced;
the sidereal or starry heavens; ”the region above the
sidereal heavens, the seat of an order of things eternal
and consummately perfect, where God dwells and the other
heavenly beings”;
On useita Raamatunjakeita, jotka voidaan tulkita niin,
että ne vahvistavat Jeesuksen jumaluuden. Fil. 2:6 joka
ei, vaikka hänellä [Jeesuksella] olikin Jumalan muoto,
katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7 vaan
tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten

kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi
kuin ihminen; Jakeet voidaan tulkita tähän tapaan:
Jeesus ei vedonnut omaan jumaluuteensa, vaan luopui
asemastaan Jumalan kaltaisena. Hän tuli ihmisen
kaltaiseksi ja ihmiset pitivätkin häntä ihmisenä.
Toisenkinlainen selitys on mahdollinen: Jeesus tiesi,
että Hän on Jumalan Poika ja että Hänelle on luvattu
antaa kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän olisi
voinut vaatia Jumalan Pojan kohtelua ihmisiltä ja
palvontaa osakseen. Hänen tehtävänään oli kuitenkin
opettaa ihmisiä oikeaan käytökseen ja siksi Hän ei
vedonnut syntyperäänsä, vaan sanoi: Mat. 11:29 Ottakaa
minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä
olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte
levon sielullenne. Miten nöyryyden ja hiljaisuuden
opettaminen olisi onnistunut jos Hän olisi vaatinut
jumalallista kohtelua ihmisiltä?
Olen kysynyt itseltäni, miksi Jumala ei ole tuottanut
niin selväsanaista Raamattua, että mitään käännös- ja
tulkinongelmia ei esiintyisi?. Edellä on kaksi
esimerkkiä Raamatunjakeista, joissa todetaan Jeesuksen
tulleen taivaasta. Mutta, mitä se tarkoittaa? Sitäkö,
että Jeesus on asunut taivaassa Isä Jumalan luona, joka
sitten on lähettänyt hänet maan päälle suorittamaan
ihmiskunnan pelastustehtävää? Vai tarkoittaako se sitä,
että Jeesus on syntynyt maan päälle Jumalan Pyhän Hengen
saatettua Marian raskaaksi ja Jeesuksella näin on Isä
taivaasta? Jumalalla on tarkoituksensa ja syynsä. Itse
ajattelen, että Jumala haluaa uskovien ponnistelevan
totuuden selvittämiseksi ja osoittamalla rakkautta
totuuteen uskovat myös lopulta löytävät totuuden. Ja
toiseksi, kysymys onko Jeesus peräisin taivaasta vaiko
Betlehemistä ei ole ihmisen pelastuksen kannalta
ratkaisevan tärkeää.
Kumman

tulkintalinjan

valitseekin,

sillä

on

seurauksensa. Jeesuksen syntyperä (muu kuin maallinen)
viitoittaa tietä muihinkin opin kannalta tärkeisiin
päätöksiin. Jos Jeesus on syntynyt/luotu taivaassa, Hän
ei ole ihminen, vaan Jumala (joko Isän kaltainen
kaikkivaltias tai Isälle alisteinen Poika Jumala).
Tullessaan maan päälle Jumala Jeesus alensi itsensä
ihmiseksi. Mitä tapahtui jumaluudelle? Ihmisten
kehittämä kaksiluonto-oppi sanoo, että Jeesus oli
samanaikaisesti Jumala ja täydellisesti ihminen. Tästä
seuraa monia ristiriitaisia opillisia kysymyksiä. Ei ole
helppoa edetä tätä rataa.
Mutta jos valitseekin sen vaihtoehdon, että Jeesus
syntyi ihmisenä, mutta Jumalan Poikana? Hänen isänsä on
kaikkivaltias Jumala. Äiti on ihminen, muuan nuori tyttö
nimeltään Miriam. Kun Hänen isänsä oli kaikkivaltias
Jumala, joka lähetti Hänet suorittamaan jo ennen aikojen
alkua tarpeelliseksi näkemäänsä pelastustehtävää, Jeesus
sai Jumalan Pyhän Hengen itselleen ja kaikki Jumalan
täyteys asui Hänessä ja Hänellä oli jo maan päällä
ollessaan käytettävissään kaikki Jumalan valta. Jeesus
teki maan päällä vain mitä Jumala määräsi. Jeesus täytti
tehtävänsä ja julisti Jumalan valtakuntaa. Hän uhrasi
henkensä ihmisten syntien lunastamiseksi. Jeesus nousi
ylösnousevien esikoisena kuolleista ja nousi taivaaseen
ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Välittäjänä
ihmisten ja Jumalan välillä toimii ihminen, Jeesus
Kristus. Jumala on korottanut Hänet kaikkia luotuja
korkeammalle ja Hän on tuleva takaisin hallitsemaan
maata pyhien kanssa tuhat vuotta. Hallitessaan
kaikkivaltiaan Jumala Jehovan oikealla puolella Jeesus
on meidän Herramme.
Näiden kahden tulkintaperiaatteen kesken on vaikeaa
valita sitä oikeaa. Monet uskonnolliset yhteisöt ovat
tehneet valintansa. Kun perehtyy heidän oppeihinsa,
toteaa, että valintaa tehtäessä on poimittu tietyt

valintaa tukevat Raamatunjakeet ja unohdettu ne, jotka
puolustaisivat toista vaihtoehtoa. Se ei ole rehellistä.
Olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt huomioimaan eri
näkökantoja. Em. kysymykset ovat toki tärkeitä, mutta ei
sellaisia, joiden takia ‘vääräuskoiset’ olisi poltettava
roviolla (katolinen inkvisitio, reformistit Luther,
Zwingli, ym.) samalla kiroten heidät ikuiseen helvettiin
ja poissulkien heiltä mahdollisuus pelastukseen.
Kun haemme todistusta Raamatun jakeista, toteamme, että
jokin jae on mielestämme selvä ja todistaa asian. Kun
Jeesus itse sanoo ”Minä olen tullut taivaasta”, monelle
se on selvä todiste siitä, että Jeesus on asunut
taivaassa ennen maan päälle tulemistaan. Jokin toinen
jae voi todistaa Jeesuksen jumaluudesta tai että Hän ei
ole jumala samalla tavoin kuin Isä. Seuraava
1.Korinttolaiskirjeen jae on minun mielestäni täysin
selvä todiste:
1.Kor. 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi
Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut,
ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on,
niin myös me hänen kauttansa.
Meillä on ainoastaan yksi Jumala, Isä! Tämä on selvääkin
selvempi ja tulkintavapaa lause. Virkkeeseen kuuluu myös
Jeesusta kuvaava määritelmä: [meillä on] yksi Herra,
Jeesus Kristus! Myös tämä on samalla tavoin selvä ja
kirkas sanoma. 1.Kor. 8:6 on todiste, joka jokaisen
pitäisi huomioida. Mutta oletteko panneet merkille,
ovatko tähän Raamatunkohtaan vedonneet vannoutuneet
kolminaisuusopin ja sitä myötä Jeesuksen jumaluuden
kannattajat. Kaksi muutakin jaetta voimme ottaa esille:
Joh. 8:41 Te teette isänne tekoja.” He sanoivat hänelle:
”Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi
Isä, Jumala.”

Ef. 4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli
kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa
Raamatun todistuksen pohjalta katson, että Jeesus on
Jumalan Poika ja Hän käyttää kaikkea Jumalan Hänelle
antamaa valtaa. Hän on meidän Herramme. Tämäkin
tulkintavaihtoehto kuulostaa vallan hienolta, onhan
Jeesus sanonut tunnustavansa meidät uskovat ja Jumalan
tahdon täyttävät ihmiset veljikseen ja sisarikseen; Mat.
12:50
Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen
Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

Kysymyksiä pohdittavaksi
Seuraaviin kysymyksiin pitäisi siis osata vastata, kun
määrittää Jeesuksen aseman ennen kuin hän syntyi
ihmisenä maan päälle ja mihin asemaan Jumala korotti
Jeesuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen: Jos Jeesus
oli jo taivaassa ennen tuloaan ihmiseksi Jumala, mihin
arvoon Isä Jumala saattoi korottaa Jumalan, Jeesuksen
noustua taivaaseen? Jumala korotti Jeesuksen enkeleitä
korkeammaksi, siis kaikkia enkeleitä. Raamatussa ei
kerrota, että olisi joku välimuoto enkeleiden ja Jumalan
välillä.
Miten Isä Jumala saattoi kutsua osaa kolmiyhteisestä
Jumalasta, Jeesusta, vanhurskaaksi palvelijakseen?
Miten Jumala voidaan liittää osaksi suurten joukkoa?
Jesaja
53:12 Sentähden minä jaan hänelle
osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista
jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja
hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien
synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.
Keitä olisivat olleet Jumalan, Jeesuksen osaveljet
(toverit), joita enemmän Jeesusta voideltiin riemun

öljyllä? Jotkut saattavat väittää, että tässä
tarkoitetaan Jeesuksen maallisia veljiä, seuraajia. Jos
uskot, että Jeesus laskeutui taivaasta eikä pelkästään
syntynyt maan päälle Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin se
merkitsee, että joka tapauksessa Jeesus oli jo taivaassa
ollessaan maan ihmisiä korkeampi ja vanhurskas niin
taivaassa kuin maan päälläkin.
Tim. 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies
Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.
Yksi Jumala ja yksi välimies. Yksi Jumala tarkoittaa
tietysti kaikkivaltiasta Isää, Jehovaa. Meillä on vain
yksi välimies [välittäjä] ihmisten ja Jumalan välillä,
Jeesus Kristus, joka on ihminen. Huomattakoon, että
Kristuksen sanotaan olevan ihminen vielä senkin jälkeen
kun hän on noussut taivaaseen. Ihminen Jeesus Kristus
siis toimii välittäjänä [kaikkien] ihmisten ja Jumalan
välillä. Kaikkien ihmisten, ei ainoastaan niiden
144.000:n eli ns. pienen joukon kanssa, kuten eräs
uskonnollinen järjestö väittää.
Ihminen – Jumal’olento

… sinä teit hänestä lähes jumal’olennon (Psa 8:6)

Ihmisen luominen jumalolennoksi
1.Moos. 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta
ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen,
ja niin ihmisestä tuli elävä sielu [nefesh]
1.Kor.
15:45
Niin
on
myös
kirjoitettu:
”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”;
viimeisestä Aadamista [Kristuksesta] tuli eläväksitekevä
henki

Adam ja Eeva asustivat paratiisissa. Sen toki kaikki
tietävät. Millaisiksi Jumala loi heidät? Tavallisiksi
ihmisiksikö? Ei, he olivat lähes jumal’olentoja. Jumala
loi heidät omaksi kuvakseen. Jumala sanoo 1.Moos. 1:27
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi
hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Edellisessä jakeessa Jumala sanoo vielä: … ”Tehkäämme
ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ei siis mikään ihme,
että
Raamatussa
sanotaan
ihmistä
”lähes
jumal’olennoksi”.
Sakarja: 12:1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin
sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut
maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen
sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin
juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja
myös Juudan kohdalle
piiritettäessä.

se

on

tuleva

Jerusalemia

12:8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin
asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä
päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva
niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän
edessänsä.
Ihmisestä voimme lukea lisää Psalmista 8:
8:4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi
tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,
5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai
ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?
6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon,
sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki
hänen jalkainsa alle:
8 lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän
eläimet,
9 taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren

polkuja kulkee.
10 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun
nimesi kaikessa maassa!
Kun Raamatussa puhutaan ihmisestä, käytetään tilanteen
mukaan sanoja henki, sielu, ruumis, liha, sydän. Kun
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, tarkoitetaan
ihmisellä koko ihmistä, ei pelkästään nk. sisäistä
ihmistä (henki, sielu, sydän). Henki, sielu ja ruumis
kuvaavat ihmistä eri puolilta, mutta useinkin sanat ovat
valittu tavalla, jota ei aina osaa selittää.

Sielu (nefesh) ja henki (ruach)
Onko sielu kuolematon?
Käsitteeseen sielu yhdistyy useampi eri sana. Tutkinkin
sielua Raamattun esimerkkijakeiden avulla. Aloitan heti
Raamatun ensimmäisestä kirjasta ja ihmisen luomisesta.
Jumala sanoi… ja puhalsi ihmiseen… näin ihmisestä tuli
elävä sielu (nefesh). Kun Raamattu sanoo, että ihmisestä
tuli, se tarkoittaa, että ihminen itse on sielu. Sana
sielu on eräissä käännöksissä käännettu ‘elävä olento’
ja se onkin aivan oikein. Tulevista esimerkeistä näemme,
että sanalla sielu on useita merkityksiä. Sana esiintyy
satoja kertoja niin Vanhan Testamentin kuin uudenkin
puolella.
Gotquestions.org: Kysymys: Onko ihmisen sielu
kuolevainen vai iankaikkinen? Vastaus: ”On ilmiselvää,
että ihmisen sielu on iankaikkinen. Tämä ilmenee
selvästi monista Uuden ja Vanhan testamentin kohdista:
Ps. 22:26; 23:6; 49:7-9; Saarn. 12:7; Jeesus myös opetti
eräiden päätyvän ”…iankaikkiseen rangaistukseen, mutta
vanhurskaat iankaikkiseen elämään” (Matt. 25:46). Näin
sanoo myös Daniel 12:2 ”Monet maan tomussa nukkuvista
heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja

ikuiseen kauhuun.” Samaa kreikankielistä sanaa käytetään
viittaamaan ”rangaistuksen” ja ”elämän” kestoon ja näin
ollen on selvää, että sekä vanhurskailla että
jumalattomilla on iankaikkinen kuolematon sielu”.

”Nämä” eli tuomion saaneet ihmiset menevät, näin monet
uskovat, iankaikkiseen rangaistukseen. Kun kuolleet
nousevat ylösnousemuksessa saadakseen viimeisen
tuomionsa, varmaankin tuomituilla on rangaistuksessa
tallella ajatuksensa ja tunteva mielensä. Jos tuomio on
iankaikkinen, niin varmaankin tuomittujen ymmärrys
rangaistuksessa säilyy koko ajan. Tuomitut myös
muistavat elämänsä aikana tekemänsä niin hyvät kuin
pahatkin teot. Siinä mielessä sielu eli ihmisen mieli ja
ajatukset ovat tallessa kuoleman ajan ylikin. Kun
ihminen saa viimeisellä tuomiolla rangaistuksen, on
hänen muistettava kaikki tekemisensä, nekin, jotka ovat
unohtuneet muistin syövereihin. Eihän hän muuten
ymmärtäisi mistä hänet tuomitaan. Ehkäpä rangaistuksen
sovittaminen merkitsee, että ihminen saa unohtaa pahat
tekonsa ja saa näin rauhan sieluunsa eli mieleensä.

Mitä sanoja on käytetty Raamatussa kuvaamaan sielua?
Strong’s G5590 ψυχή psychē: soul (58x), life (40x),
mind (3x), heart (1x), heartily (with G1537) (1x), not
translated (2x). Textus Receptus Occurrences — 105x in
13 unique form(s). ’Psychē’ voidaan siis kääntää sielun
lisäksi sanoilla: elämä, mieli, ajatukset, muistot
ψυχή psychḗ, from G5594; breath, i.e. (by implication)
spirit, abstractly or concretely (the animal sentient
principle only; thus distinguished on the one hand from
G4151, which is the rational and immortal soul; and on
the other from G2222, which is mere vitality, even of

plants: these terms thus exactly correspond respectively
to the Hebrew H5315, H7307 and H2416):—heart (+ -ily),
life, mind, soul, + us, + you.
Sielussa ’asuu’ tunteita, haluja niin myönteisiä kuin
vastenmielisiäkin. Sielu nähdään ikään kuin Jumalan
työkaluna, joka on moraalinen olento tavoitteena
iankaikkinen elämä. Sielu ei ole osa ruumista eikä se
ruumiin tavoin häviä kuolemassa. Samoilla linjoilla on
gotquestions.org, jonka käsityksen mukaan ”on selvää,
että sekä vanhurskailla että jumalattomilla on
iankaikkinen kuolematon sielu”. Vuosia sitten, kun aloin
tutkia uskon asioita, olin sitä mieltä, että henki
(spirit, pneuma) on ihmiselle tärkein, ruumiilla ei ole
merkitystä ja sielun sisältämät ajatukset, muistot ja
tuntemukset vain häviävät ihmisen kuollessa. Tässä
artikkelissa kerron onko käsitykseni yhtään muuttunut
vuosien saatossa.
Sielun poistuminen kuolemassa on kielikuva, sillä sielu
ei jatka olemassaoloaan riippumattomana ruumiista, vaan
kuolee sen mukana. Yksikään raamatunjae ei kerro, että
’sielu’ eroaisi ruumiista kuoleman hetkellä. Hes 18:4 ja
19 ”Se sielu [ihminen], joka syntiä tekee – sen on
kuoltava.”
Vanhasta Testamentista löytyy paljon jakeita sielusta.
Raamattu
puhuu
sielun
’säästämisestä’
ja
’pelastamisesta’ kuolemasta. Psa 78:50 Hän raivasi tien
vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta,
vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan. Psa 116:8 1
Moos 37:21 ”Älkäämme lyökö häntä [nakah nephesh]
kuoliaaksi.” 4 Moos 35:11 … Niihin paetkoon tappaja,
joka tapaturmaisesti on jonkun [nakah nephesh]
surmannut.
Job 36:14 ”Heidän sielunsa kuolee
nuoruudessa, heidän elämänsä loppuu …” Sillä sinä olet
pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni
kyynelistä, jalkani kompastumasta.
Myös Jaak. 5:20

”joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se
pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien
paljouden”.
On sanottu, että ’Kuolemattoman sielun’ käsite kuuluu
vanhaan kreikkalaiseen filosofiaan, ei Raamattuun.”
Olen myös tutkinut tuomioiden ikuisuutta; jos tuomiot
eivät olisikaan ikuisen ikuisia, silloin rangaistukset
olisivat ihmistä muuttavia ja kehittäviä. Tätä
pohdiskelen viimeisessä luvussa.
Lähdetäänpä selvittämään
Raamattu sanoo sielusta.

sielun

olemusta

ja

mitä

1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta
ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja
niin ihmisestä tuli elävä sielu.
Sielu, hepr. nefesh, tarkoittaa elävää olentoa, elämää,
elämänvoimaa tms.
Tätä tarkoittaa Mooses sanoessaan
”niin ihmisestä tuli elävä olento”. Kun Jumala oli
puhaltanut luomansa, mutta vielä elottoman ihmisruumiin
sieraimiin elämän hengen (ruach, elämänvoiman), niin
ihmisestä tuli elävä sielu (nefesh). Katsotaan toinen
esimerkki. 2. Moos. 21:22 Jos miehet tappelevat
keskenänsä ja … mutta vahinkoa ei tapahdu, … 23 Mutta
jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä,.
Tässä henki ei olekaan ruach, vaan nefesh. Ihminen on
elävä sielu, mutta ihmisellä on henki.
Eläimilläkin on henki, mutta eläimen kuollessa sen henki
laskeutuu maahan kun taas ihmisen henki nousee ylös
Jumalan luokse. Henki, jonka Jumala on antanut
ihmiselle, merkitsee, että ihminen on täysin
riippuvainen Jumalasta. Jumala, joka antoi ihmiselle
elämän hengen, voi sen myös ottaa pois.
Nyt seuraa yllättävä tieto: eläimetkin ovat sieluja!

Raamatun luomiskertomuksessa kuvaillaan: 1 Moos 1:20 Ja
Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja [nephesh
ׁ]נֶפֶש,
ja
lentäkööt
linnut
maan
päällä,
taivaanvahvuuden alla.” 1:24 Ja Jumala sanoi:
”Tuottakoon maa elävät olennot [nephesh ׁ]נֶפֶש, kunkin
lajinsa mukaan.
Tämän raamatunkohdan mukaan kalat,
kotieläimet ja villieläimet ovat kaikki ”sieluja”
nefesh. ’Sielun’ tilalla käytetään nykyisin ilmaisua
’eläviä olentoja’ ja sitähän sana nefesh tai psyche
merkitseekin.
Eläimiä sanotaan sieluiksi (nefesh)
1 Moos 9:10:ssä, 3 Moos 11:46:ssa ja 4 Moos 31:28:ssa.
Paitsi elävää olentoa sana ”sielu” tarkoittaa myös
ihmisen elämää. Jumala sanoi Moosekselle 2 Moos 4:19: ”
… kaikki ne ovat kuolleet, jotka väijyivät sinun
henkeäsi [nefesh].
Kun varhaisempina aikoina Raakel
synnytti poikaansa Benjaminia, ”hänen sielunsa oli
lähtemäisillään – sillä hän kuoli”. (1 Moos 35:18–19).
Jeesus puolestaan sanoi: Joh 10:11 ”Minä olen se hyvä
paimen; hyvä paimen antaa sielunsa lampaiden puolesta.”
Jeesus antoi elämänsä [eli sielunsa] lunnaiksi
ihmiskunnan puolesta. ”Sielu” viittaa näissä
raamatunjakeissa selvästikin ihmisen elämään. Lisää
esimerkkejä: 1 Kun 17:22 ”Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan
sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin”. Mat
10:39 Joka löytää elämänsä [psychē], kadottaa sen; ja
joka kadottaa elämänsä [psychē] minun tähteni, hän
löytää sen. Joh 15:13 Sen suurempaa rakkautta ei ole
kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä [psychē ]
ystäväinsä edestä. Apt 20:10 … ”Älkää hätäilkö, sillä
hänessä on vielä henki” [psychē ].
Psa. 33:6 ”Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki
niiden joukot hänen suunsa hengellä”. Jumalan hengestä
sanotaan, että se on Hänen toimiva voimansa. Psalmin
mukaan Jumala on luonut taivaan joukot (enkelit)
henkensä voimalla.

Elämällä tarkoitetaan Raamatussa erityisesti ikuista
elämää. Sellaista, johon toisella kuolemalla ei ole enää
valtaa. Ensimmäisessä ylösnousemuksessa, siihen
osallistuvat uskovat, saavat ikuisen elämän. Muut
ihmiset, jotka saavat ikuisen elämän, saavat sen vasta
tuhannen vuoden kuluttua ns. tuomion ylösnousemuksessa.
1Tim. 6:16 jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu
valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään
ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä – hänen olkoon
kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.
Jumalalla on aina ollut elämä. Kristuksella on elämä,
koska Jumala on sen antanut hänelle (Joh 5:26).
Kenelläkään muulla ei ole elämää. Sen voi saavuttaa
vasta ylösnousemusta seuraavan tuomion jälkeen.

Miten henki (ruach, pneûma) ja sielu (psychḗ) eroavat
toisistaan?
Henkiä on erilaisia. On Jumalan Pyhä Henki, Kristuksen
henki, ihmisen henki. Kaikilla ihmisillä on ihmisen
henki, mutta kaikilla ei ole Jumalan henkeä. Jos me
saamme Jumalan henkeä itsellemme, me saamme samalla
Hengen hedelmiä: Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on
rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Ilmestyskirjassa kerrotaan kuinka niille ihmisille,
joissa on Jumalan henkeä, enkelit antavat lopun aikana
Jumalan sinetin osoitukseksi, että nämä kuuluvat
Jumalalle ja varjeltuvat lopun ajan melskeissä.
Henki on elämälle välttämätön; Jaak 2:26 sanookin, että
”niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko
ilman tekoja on kuollut”. Saar 12:7 todistaa mitä
tapahtuu kun ihminen kuolee: Ja tomu palajaa maahan,
niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö,

joka sen on antanutkin. Monet luulevat, että kuolematon
sielu mieluummin kun henki nousee ylös taivaaseen
Jumalan luokse ihmisen kuollessa. Kaikkien ihmisten on
aikanaan kuoltava. Kaikki sielut [ihmiset] tekevät
syntiä ja siksi kuolevat; synnin palkka on kuolema.
Sielut eli ihmiset siis kuolevat. Ei ole kuolemattomia
sieluja.
Kirjoitin
kuitenkin
uskovani,
että
ylösnousemuksessa siirryttäessä viimeiselle tuomiolle,
ylösnoussut ihminen tavallaan saa sielunsa takaisin ja
muistaa kaiken tekemänsä, niin hyvän kuin pahankin.
Muistaa
sellaisetkin
asiat,
jotka
hän
oli
elinaikanaankin jo unohtanut ja kun ihminen ”tuomitaan
tekojensa mukaan” niin hänen on luonnollisesti
muistettava kaikki tekemisensä. Tässä mielessä sielu on
siis kuolematon. Roomalaiskirje lupaakin, että ” 6:23
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja
on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.” – Ilman tätä Jumalan armolahjaa kaikki
ihmiset saisivat tekojensa perusteella kadotustuomion.
Viimeisessä luvussa pohdiskelen tätä tarkemmin.
πνεῦμα pneûma, from G4154; a current of air, i.e. breath
(blast) or a breeze; by analogy or figuratively, a
spirit, i.e. (human) the rational soul, (by implication)
vital principle, mental disposition, etc., or
(superhuman) an angel, demon, or (divine) God, Christ’s
spirit, the Holy Spirit:—ghost, life, spirit(-ual, ually), mind. Vertaa G5590.

Sielut virkosivat eloon
Ilmestyskirjan jakeessa 20:4 puhutaan sieluista, jotka
virkosivat eloon.
20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille,
ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden

sielut [psychē], jotka olivat teloitetut Jeesuksen
todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka
eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä
ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he
virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa
tuhannen vuotta. Tässä jakeessa voisi hyvinkin käyttää
sanaa ’henget’ eli spirits. Ihmisen henki nousee
kuoleman jälkeen ylös taivaaseen ja tässä puhutaan
niistä hengistä, jotka virkosivat eloon ja nousevat
ylösnousemuksessa Kristusta vastaan hallitakseen hänen
kanssaan tuhat vuotta.
Jopa uskontunnustuksessa vakuutetaan uskoa ruumiin
ylösnousemukseen. Moni ajattelee, että haudassa makaava
ruumis nousee ylös saatuaan ensin Jeesukselta ruumiiseen
hengen. Ylösnousemus kuitenkin tapahtuu henkiruumiissa,
mutta ruumiissa kuitenkin.

Mikä nousee ylös? Henki, sielu vai ruumis?
Henki, sielu ja ruumis. 1 Tes 5:23 Mutta itse rauhan
Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko
teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
Ihmisen mieli ja ajatukset eli ihmisen psyyke voi olla
maallinen. Sitä mukaa kun Jumalan tai Kristuksen henki
pääse vaikuttamaan sanan kautta, ihmisen mieli voi
muuttua ja jalostua.

Monella on sellainen käsitys, että kuollessa nimenomaan
kuolematon sielu nousee ylös taivaaseen, mutta se ei ole
oikein; kuollessa ihmisen henki (spirit) nousee ylös
taivaaseen. Katso kirjoitus hengestä. Apt 7:59 kertoo
Stefanuksen kivittämisestä: ”Ja niin he kivittivät

Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota
minun henkeni!” Stefanus ei siis rukoillut, että Jeesus
ottaisi hänen sielunsa taivaaseen, vaan hänen henkensä
[pneuma, spirit]. Eikö Stefanus siis uskonut, että
hänellä olisi kuolematon sielu, jonka hän toivoisi
päätyvän taivaaseen? Sielu eli ihmisen ruumis tai
ihminen elävänä olentona, maatuu haudassa, mutta ihmisen
henki
on
Jumalan
luona
taivaassa
valmiina
ylösnousemukseen.

Ihmisen kuollessa henki palaa Jumalan tykö, joka on sen
antanutkin (Saar. 12:7).
Saarn. 3:20 Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on
tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. – Kaikki
kuolevat ihmiset ja eläimet ja palaavat maan tomuun.
Saarnaaja lausuu kuinka ’tomu’ eli ihmisen ruumis palaa
maahan, mutta henki nousee Jumalan luokse taivaaseen.
Keiden henget nousevat taivaaseen? Kaikkienko ihmisten?
Ehkäpä, vaikka Stefanus painokkaasti rukoili, että
Jeesus ottaisi vastaan hänen henkensä. Saar 12:7 ei
kuitenkaan tee erotusta sen suhteen kenen henki nousee
taivaaseen ja kenen mahdollisesti ei. Tutkin tähän
liittyviä kysymyksiä kirjoituksissani lopun ajasta.
Ilmeni, että Jumalan valittuja koetellaan ja opetetaan
kärsimystenkin kautta jo heidän elinaikanaan. Heb 12:6
”sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän
ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Näin
heidän ei tarvitse enää osallistua lopun aikojen
koettelemuksiin, vaan he ovat valmiit ylösnousemukseen
Kristuksen tulemisen yhteydessä. Heidän henkensä ovat
nousseet taivaaseen kuluneiden parin vuosituhannen
aikana. Mitä hengille on tapahtunut sinä aikana? Ovatko
henget olleet tietoisessa tilassa tänä aikana? Näin voi
olla, vaikka en ole varma asiasta. Jos näin on, ovat

henget saaneet vielä taivaallista opetusta tulevaa
johtotehtäväänsä varten. Näin he ovat jalostuneet ja
tulleet täydellisiksi Kristuksen hallituskumppaneiksi.
Näin sanookin Heb 12:23 taivaissa kirjoitettujen
esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin
tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi
tulleitten vanhurskasten henkien tykö. – Vanhurskaiden
henget ovat taivaassa Jumalan luona. Mitä hengille
tapahtuu taivaassa heidän odottaessaan aikaa, jolloin
Kristus palaa maan päälle? Henget tulevat tänä aikana
täydellisiksi! Se tarkoittaa, että he ovat valmiit
ylösnousemukseen ja yhdessä Kristuksen kanssa ottamaan
maan hallinnon. Taivaassa olevat henget yhdessä niiden
ylösnousevien henkien kanssa, jotka nousevat maan päältä
ja kaikki tapaavat Kristuksen pilvissä.
Heb. 12:23 puhuu valtakunnasta, joka ei järky ja jossa
vanhurskaitten henget ovat tulleet täydellisiksi:
Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja
seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien
Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten
henkien tykö. Ihmisen henki (Pneuma) on kreikkalaisten
kirjoitusten käyttämä sana, joka kuvaa ihmisen suhdetta
Jumalaan. Hengessään ihminen voi kokea Jumalan
kohtaamisen.
Kun
Galatalaiskirjeen

apostoli
Paavali
toivottaa
lopussa
siunausta
Galatian

seurakunnalle veljinä Kristuksessa, hän sanoo: Gal. 6:18
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän
henkenne
kanssa,
veljet.
Amen.
Vastaavasti
Filippiläiskirjeen lopussa: 4:23 Herran Jeesuksen
Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.
Kirjeessään Roomalaisille Paavali välittää lupauksen:
Room. 8:11 Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka
herätti
kuolleista
Kristuksen
Jeesuksen,
on
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne

henkensä kautta, joka teissä asuu.

On myös muunlaisia kuin vanhurskaita henkiä, jotka eivät
peri valtakuntaa. Heitä kuvataan Efesolaiskirje 2:2:ssa:
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan,
ilmavallan hallitsijan [saatanan], sen hengen
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa.
Ensimmäisessä ylösnousemuksessa henkiruumiissa olevat
pyhät saavat periä valtakunnan Kristuksen ollessa heidän
kuninkaansa: Heb.12:28 sentähden, koska me saamme
valtakunnan, joka ei järky. Room. 8:16 henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan
lapsia. 17 mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin
perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan
kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
Raamatussa on vain yhdessä kohdassa käytetty sanaa
kuolematon immortal; NASB 1 Tim 1:17 Now to the King
eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and
glory forever and ever. Amen. KR 38: 1:17 Mutta
iankaikkiselle
kuninkaalle,
katoamattomalle,
näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus
aina ja iankaikkisesti! Amen. KJV: Now unto the King
eternal, immortal… Sana immortal aphthartos esiintyy
KJV:ssakin vain yhden kerran Jumalasta puhuttaessa,
mutta ei koskaan ihmisen sielusta kyseen ollen.
Hes 18:4 Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän
sielu, niin pojankin sielu – ne ovat minun. Se sielu,
joka syntiä tekee – sen on kuoltava. Room 6:23 Sillä
synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.

Elämä veressä
3 Moos 17:10 Kuka ikinä Israelin heimosta tai
muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö
verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta
syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa.
17:11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen
teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille
sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu
on siinä. – Jo Mooseksen aikana Israelin kansalle ja sen
kanssa asuville muukalaisille annettiin tiukka käsky
olla syömättä verta. Syötävästä lihasta tuli veri ensin
laskea maahan. Perustelu oli selvä; lihan sielu on sen
veri. Tämä tarkoittaa, että eläimen sielu eli
elämänvoima on sen veressä. Sama käsky ja periaate
uudistetaan myös Uuden Testamentin puolella. Käsky
koskee myös nykyajan ihmisiä, vaikkakaan useimmat eivät
ole sellaisesta edes kuulleet ja jos ovat niin hylkäävät
sen naureskellen.
Jehovan todistajat ovat vieneet opin vielä pidemmälle.
Verensiirrotkin ihmiseltä toiselle ovat pääsääntöisesti
kiellettyjä.
3

Moos

17:12

Sentähden

minä

olen

sanonut

israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta;
älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän
keskellänne, syökö verta.
17:13 Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista,
jotka asuvat teidän keskellänne, saa pyydystetyksi
syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen
veren maahan ja peittäköön multaan.
17:14 Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen
sielu on; sentähden minä sanon israelilaisille: Älkää
syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on
sen veri; jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön.

5 Moos 12:23 Ole vain luja siinä, ettet syö verta; sillä
veri on sielu, ja sielua sinun ei pidä syömän lihan
kanssa. – Jos ymmärtää Raamatun sanoman aivan
kirjaimellisesti – niin tässä kohdassa kuin monessa
muussakin – voi erehtyä aivan väärille jäljille. Veri ei
ole sielu eikä sielua voi syödä. Veri on elämälle
ehdottoman tärkeää. Verta on oltava riittävä määrä ja
veren on voitava kiertää ruumiissa kuljettamassa
välttämättömiä ravinteita. Veri merkitsee elämää niin
ihmiselle kuin eläimellekin. Elämähän olikin psychē:n
yksi merkityksistä. Miksi sitten verta ei saisi syödä
eikä ruokaa, jonka valmistamisessa on käytetty verta?
Musta makkara ja veriletut ovat kuulemma hyvin maukkaita
ja niissä on arvokkaita ravintoaineita. 3 Moos 17:10:ssä
sanottiinkin, että … ”veri tuottaa sovituksen, koska
siinä on elämä”. Jeesus Kristus vuodatti verensä ja
antoi elämänsä sovittaakseen jokaisen ihmisen synnit ja
tällä tavoin mahdollistaen jokaiselle ihmiselle ikuisen
elämän. Ehkä et ole tullut ajatelleeksi veren syömistä
tässä valossa? On tietysti ymmärrettävää, että kaksi
tuhatta vuotta sitten ei ollut mahdollista puhua tai
kirjoittaa veren siirroista. Veren siirrolla ei ole
suoranaisesti mitään tekemistä veren syömisen kanssa ja
verensiirto potilaalle pelastaa elämän. Kuinka elämän
pelastaminen olisi sopimatonta ja epäkunnioittavaa?
Apt 15:20 vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää
karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja
lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. 15:29
että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa,
josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä
vältätte, niin teidän käy hyvin …” – Apostolin tekojen
kirjoittajan Luukaksen mukaan apostolit neuvottelivat
millaisia ohjeita Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa
(nyk. Turkissa) oleville veljille tulisi antaa, ettei
heitä
rasitettaisi
ylenmääräisillä
käyttäytymissäännöillä. Tärkeänä kuitenkin pidettiin,

ettei kajottu epäjumalille uhrattuun lihaan ja myös piti
karttaa verta sinänsä ja myös lihaa, josta verta ei oltu
laskettu pois. Nämä yhdessä rinnastettiin haureuteen,
johon ei myöskään pitänyt ryhtyä. ”Jos te näitä
vältätte, niin teidän käy hyvin”, todettiin lopuksi. Kun
tiedämme kuinka lukemattoman monia ja pikkutarkkoja
ohjeita juutalaisille oli sälytetty, apostolien ohjeet
uusille kristityille olivat harvat, mutta sitäkin
tärkeämmät.

Sydän. Kol. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää
sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,. ’Tehkää
sydämestänne’ kuulostaa paremmalta kuin tehkää
’sielustanne’. Tässä on kuitenkin käytetty sanaa psyke,
joka tarkoittaa sielua tai henkeä. Apostolin kehotus
kumpuaa siis ajatuksesta, että kristillisten tekojemme
tulee olla peräisin aidosta lähimmäisen rakkaudesta eli
’sydämestä’. ’Sydämessä’ uskotaan sijaitsevan ihmisen
tunteet ja tahto hyvään tai pahaan. Ihmisen sanotaan
olevan lämminsydäminen tai sitten hän on kylmä
sydämeltään. Jokus 1970-luvulla Jehovan todistajat
kirjoittivat artikkeleita, joissa he pyrkivät
todistamaan, että sydän oikeasti on se paikka ihmisen
ruumiissa, jossa tällaiset ajatukset syntyvät. Nykyisin
kaikki taitavat olla samaa mieltä siitä, että
ajatustoiminta tapahtuu aivoissa ja sydän on vain
ajatustoiminnan kuvaannollinen paikka.
Muutama esimerkki sydämestä:
Room. 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan
rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen
kautta, joka on meille annettu.
2. Kor. 1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja
antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

Mat. 13:15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja
korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat
ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät
kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä
kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’
Apt. 4:32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi
sydän ja yksi sielu;
Room. 8:27 Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen
mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan
pyhien edestä.
1.Kor. 4:5 Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota,
ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on
saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten
aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
Hebr. 3:12 Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään
teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu
elävästä Jumalasta,
2.Piet. 2:14 heidän silmänsä ovat täynnä haureutta
eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat
horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut
sydän; he ovat kirouksen lapsia.
Liha. Jumala ja enkelit ovat henkiä ja henkiruumiissa.
Ihminen on taas fyysisessä ruumiissa. Ihminen on lihaa.
Kun ihminen on taipuvainen tekemään syntiä, hän saattaa
puolustuksekseen lainata Matteuksen tai Markuksen
jaetta: Mat. 26:41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette
joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha
on heikko.” Paavali kertoo myös kuinka vaikea on elää
niin kuin hengessään haluaisi:
Room. 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen;
sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä
vihaan, sitä minä teen. Paavali jatkaa lihan himon

tuomista ongelmista Gal. 5:17 Sillä liha himoitsee
Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat
nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä,
mitä tahdotte.
Voiko ’lihan himo’ syntyä pelkästä lihasta, vai
vaaditaanko siihen ’sydäntä’ tai aivoja? Markus vastaa
tähän: 7:21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät
pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 22
aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus,
pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. 23
Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa
ihmisen.”

Epätäydellinen ihminen
Synti. Uskontotunnilla koulussa keskusteltiin synnistä.
Oppilaat, varsinkin tytöt, olivat kiinnostuneita
tietämään oliko jokin asia syntiä, esim. oliko tanssi
syntiä, kysyttiin. Opettaja määritteli synnin: synti on
sydämen luopumista Jumalasta. Aika hyvä määritelmä.
Edellä pohdinkin juuri sydämestä lähtevää pahuutta ja
syntiä. Jumala antoi kymmenen käskyään ja Kristus
kiteytti ne rakkauden kaksoiskäskyksi; rakasta Jumalaa
yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan
rakastaminen on sitä, että pidämme Hänen käskynsä. Onkin
helppo testata onko jokin asia syntiä vai ei; kysyy
yksinkertaisesti itseltään, onko jokin asia Jumalan tai
lähimmäisen rakastamista.
Syntikäsitys tulee lain tuntemisesta. Siitä tiedämme
mikä on syntiä. Jos jossakin kulttuurissa ei ole Jumalan
lain
tuntemusta,
ei
voi
olla
samanlaista
syntikäsitystäkään. Ei voi olla myös samanlaista
katumustakaan, kun ihminen ei miellä tehneensä mitään
syntiä. ”Viidakon lain” mukaan vierasheimolaisen

tappaminen voi olla hyvä teko eikä mikään synti ja
katumisen aihe. Ei voi kehottaa ketään katumaan ellei
ensin opeta miksi. Omatunto antaa piston sydämeen kun
ihminen tietää -vaikka alitajuisesti- tekevänsä väärin
Jumalan lakia vastaan.

Ihmisen degeneroituminen. Ihminen luotiin täydelliseksi,
lähes jumal’olennoksi niin kuin Raamattu todistaa.
Sitten Saatana houkutti Eevan ja Adamin syntiin,
vastustamaan Jumalan ainoata käskyä. Rangaistukseksi
Jumala karkotti heidät paratiisista. He myös menettivät
ikuisen elämän lahjan. Pikku hiljaa he vanhenivat ja
ensimmäinen kuolema korjasi heidät heidän elettyään
lähes tuhat vuotta. Myös heidän jälkeläisensä elivät
nykymittapuulla pitkän elämän, mutta pikku hiljaa heidän
jälkeläisensä elinikä alkoi laskea. Nooan aikoihin
tultaessa Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri
maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset
ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, 6:6
niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän
tuli murheelliseksi sydämessänsä. 7 Ja Herra sanoi:
”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä
ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä
minä kadun ne tehneeni.” 1.Moos. 6:3 Silloin Herra
sanoi: ”Minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä
iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen
aikansa sata kaksikymmentä vuotta.”

Ihmisen tulevaisuus
Uusi luomus
Ylösnousemuksessa ihminen saa uuden ruumiin,
henkiruumiin. Ylösnousseet ovat enkeleiden kaltaisia.
Enkelit ovat näkymättömiä, mutta voivat myös esiintyä

fyysisessä ruumiissa. Tobitin kirjassa (apokryyfikirja)
on kertomus enkeli Rafaelista, joka asui pidemmän aikaa
ihmisten seurassa ja vasta ennen paluutaan taivaaseen
paljasti olevansa enkeli. Hebrealaiskirjeessa sanotaan
enkeleistä: 13:2 Älkää unhottako vieraanvaraisuutta;
sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään
saaneet pitää enkeleitä vierainaan.
Ylösnousseet vanhurskaat ja viimeisellä tuomiolla
ikuisen elämän saavat tulevat Adamin kaltaisiksi,
sellaisiksi kuin Jumala ihmisen alun perin tarkoitti.
Silloin on kaikki luotu uudeksi, niin maa kuin
ihmisetkin. Sitä ennen on ihmisten ponnisteltava uskossa
täällä maan päällä.
2.Piet.1:4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille
kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden
kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja
pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa
himojen tähden vallitsee
2. Kor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut,
katso, uusi on sijaan tullut. – Jos uskova kestää
uskossaan loppuun saakka, hän syntyy uudelleen ylhäältä,
Jumalasta. Hänestä tulee Jeesuksen kaltainen.
Efes. 2:19 niin ette siis enää ole vieraita ettekä
muukalaisia, vaan te olette Pyhien kansalaisia ja
Jumalan perhettä,1.Kor. 15:48 Minkäkaltainen maallinen
oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen
taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.
49 Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin
meissä on myös oleva taivaallisen kuva.
Psa. 17:15 Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi
vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi
katselemisella. KJV 1789 As for me, I will behold thy

face in righteousness: I shall be satisfied, when I
awake, with thy likeness.

Ylösnousemuksessa
ihmisestä
tulee
henkiolento,
Kristuksen kaltainen. Psa. 17:15 ”herätessäni ravita
sinun muotosi katselemisella” on väärin käännetty. KJV
1789 kääntää kohdan näin: when I awake, with thy
likeness. … kun herään sinun kaltaisenasi. – Ylösnoussut
on herätessään Kristuksen kaltainen. Tämä koskee siis
ensimmäisen eli pyhien ylösnousemuksen osallisia.
Tämän vahvistaa vielä Johannes: 1. Joh. 3:2 Rakkaani,
nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt
ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä
hänet sellaisena, kuin hän on.
Jeesus lupasi myös: Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä
sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä
niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne
ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.
Kristuksen veljet ja sisaret. Hebr. 2:11 Sillä sekä
hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat
kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua
heitä veljiksi, Tästä voisi helposti päätellä, että
veljet on rajoitettu pyhien suppeaan joukkoon. Näin ei
pidä kuitenkaan päätellä. Matteus ja Markus ikäänkun
laajentavat veljien ja sisarten joukkoa: Mark. 3:35 ja
Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun [Jeesuksen]
veljeni ja sisareni ja äitini.” Samoin: Matt. 12:50
Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni
tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”
Siis jokainen, joka tekee Jumalan tahdon, on Jeesuksen
veli, sisar tai äiti!

Raamatussa puhutaankin siitä, että kaiken kaikkiaan on
vain yksi joukko. Johannes sanookin: Joh. 10:16 Minulla
on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä
lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne
saavat
kuulla
minun
ääneni,
ja
on
oleva yksi lauma ja yksi paimen. – He kaikki tulevat
olemaan Jumalan lapsia. Uskova saa Jumalan Hengen ja
sinetin vakuudeksi ja pelastukseksi ahdistuksen ajan
koittaessa. Room. 8:16 Henki itse todistaa meidän
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
2.
Kor. 1:22 joka myös on painanut meihin sinettinsä ja
antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. 2. Kor. 5:5
Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on
Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.

Mahtavat voimat. Matt. 17:20 Niin hän sanoi heille:
”Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon
teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään
verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry
täältä
tuonne’,
ja
se
siirtyisi,
mikään olisi teille mahdotonta.”

eikä

21 Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti minä sanon
teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin
ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa
tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle:
’Kohoa ja heittäydy mereen’, niin se tapahtuisi.
Edellä olevien jakeiden mukaan, uskovat voisivat uskonsa
voimalla tehdä mahtavia tekoja. Tuossa vaiheessa
opetuslapsilla ei vielä ollut tällaista uskoa.
Taivaaseen noustuaan Jeesus lähetti heille Pyhän Hengen,
ja sen mukana he saivat suuret vallat. Jeesus kuitenkin
puhui yhdestä paimenesta ja yhdestä laumasta, että
kaikki
olisivat
yhtä
Jumalassa;
että
he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet
minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat…

(Joh. 17:21)

Miten ihmiset eroavat enkeleistä Jumalan suunnitelmien
mukaan?
Heb 1:14: Eivätkö he [enkelit] kaikki ole palvelevia
henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka
saavat autuuden periä? Enkelit ovat palvelevia henkiä,
joiden tulevaisuus tarkoittaa niiden ihmisten
palvelemista, jotka saavat periä autuuden (pelastuksen).
Tämä koskee kaikkia enkeleitä, myös saatanaa ja hänen
joukkoaan. Saatanaa harmittaa tämä tavattomasti; hän
haluaisi saavuttaa samanlaisen aseman kuin Jumala. Siksi
hän tekee kaikkensa ihmiskunnan harhauttamiseksi ja
viime kädessä sen tuhoamiseksi. Yksi saatanan keinoista
on Raamatun sanan vääristäminen ja väärien oppien
iskostaminen ihmiskunnalle. Tässä saatana onkin
onnistunut hyvin. Kahden miljardin kristityn joukko on
hajaantunut tuhansiin ja tuhansiin kirkkokuntiin, joilla
on mitä moninaisempia uskonnollisia oppeja. Näistä
merkittävin on oppi Jumalan kolminaisuudesta. Raamatusta
tiedämme, että saatana joukkoineen tuhotaan; ensin
saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi ja sen jälkeen
vapautetaan yrittämään vielä yhden kerran, mutta se
johtaa saatanan joukkojen tuhoon.
Mutta, mikä on ihmiskunnan uskovien osa tulevaisuudessa?
Jumala ei luvannut maailmaa enkeleiden hallittavaksi –
vaan ihmisen. ”Tämän maailman jumala” eli saatana ja
hänen mukanaan muut langenneet enkelit kadehtivat
ihmisille varattua osaa; Jeesus Kristus tunnustaa
veljikseen ja sisarikseen ne ihmiset, joissa asuu
Jumalan henki. Jeesuksella on tässä joukossa myös
tulevaisuudessa johtajan rooli, vaikka muutoin kaikki
ihmiset ovat yhtä Jumalassa ja ovat jumalolentoja (God

beings) niin kuin heidän alkuperäinen tarkoituksensakin
oli.
Hebrealaiskirjeessa (2:10) kerrotaan kuinka Kristus
kärsimysten kautta saattaa paljon Jumalan lapsia
kirkkauteen samalla itse tullen täydelliseksi. Jumala
sanoo, että ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös
edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että Kristus
olisi esikoinen monien veljien joukossa (Room 8:29). –
Esikoinen jo sanana viittaa siihen, että Jeesuksen
lisäksi tulee hänen jälkeensä paljon Jumalan poikia.
Kristus on tämän suuren joukon esikoinen, mutta huomaa,
että nämä, joita Kristus kutsuu veljikseen, ovat
ylösnoustessaan mitä suurimmassa määrin Kristuksen
kaltaisia. Gal 3:26 lupaa meille: Sillä te olette kaikki
uskon kautta Jumalan lapsia (tai poikia) Kristuksessa
Jeesuksessa. Ja 4:7 lisää: … mutta jos olet lapsi, olet
myös perillinen Jumalan kautta.
Mitä Jumalan pojat sitten perivät? Mihin käyttäisimme
niitä mahdollisuuksia mitä Jumalan pojilla on? Emme kai
siirtelisi vuoria mereen vain sen takia, että se olisi
meille mahdollista. Jeesushan vain kuvasi niitä suuria
tulevaisuuden mahdollisuuksia mihin Jumalan pojat
pystyisivät uskon voimalla. Mitä tehtäviä Jumala
antaakaan uudessa maailmassa? Ehkä Jumalalla on
suunnitelmia, joista emme vielä tiedä mitään. Olen
kuitenkin varma siitä, että tulevassa maailmassa ei
istuta pilven reunalla tai syödä elämän puun hedelmiä
solisevan puron rannalla. Kerrotaanhan Jumalasta, että
hän tekee jatkuvasti työtä – jos toki lepäsikin
seitsemäntenä päivänä. Joh 5:17 Mutta Jeesus vastasi
heille: ”Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös
teen työtä.” Ja meidän roolistamme kertoo 1 Kor 3:9:
Sillä me olemme Jumalan työtovereita;

Saatana – tämän maailman Jumala
Jer. 27:5 ”Minä olen tehnyt maan sekä ihmiset ja
eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja
ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle
hyväksi näen”. Jumala antoi maailman saatanalle, joka
lupasi sen Jeesukselle jos Jeesus olisi kumartanut
saatanaa. Kun Jumala lupasi Abrahamille ja hänen
jälkeläisilleen koko maan, Hän ei varmaankaan
tarkoittanut, että maan ylimpänä johtajana olisi
saatana. Kun Abraham saa lunastaa Jumalan lupauksen, on
varmaa, että maa on silloin puhdistettu saatanasta ja
hänen joukoistaan. Saatanan mukana kulkee kuolema, mutta
tuleva maailma on vapautettu kuolemasta; ihmiset, jotka
asuvat siinä ovat saaneet palkintonsa.
Saatana

on

tullut

tutuksi

Raamatun

lukijoille

jo

Raamatun alkulehdiltä, kun hän käärmeen muodossa petti
Adamia ja Eevaa. Kuka vain rikkoi Jumalan käskyjä
vastaan, heti saatana “yöt ja päivät syytti heitä meidän
Jumalamme edessä”. Myös Job, jonka Jumala oli todennut
vanhurskaaksi mieheksi, sai saatanan epäilemään hänen
todellista vanhurskauttaan. Job 1:7 kertoo: Niin Herra
kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi
Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä
kuljeksimasta.” Myös Pietari kertoo saman kaltaisesta
saatanan toiminnasta:
1.Piet. 5:8 Olkaa raittiit,
valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi
niellä. – Näin saatana on menetellyt koko ihmiskunnan
historian ajan. Entä nyt kun lopun aika on käsillä? Mikä
tulee olemaan saatanan osuus niissä tapahtumissa?
Ilm.12:3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso:
suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän
päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän
kruunua;

Tämän jakeen peto tavataan niin Ilmestyskirjassa kuin
myös Danielin kirjassa. Se on näyttelevä merkittävää
roolia lopun ajan taisteluissa. Lohikäärme tunnistetaan
saatanaksi, ja lohikäärmeen seitsemän päätä ja kymmenen
sarvea kuvaavat valtioliittoa, jonka tarkoituksena on
tuhota Israelin valtio.
12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan
tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi
synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen
hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
Lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi kolmasosan taivaan
tähdistä (enkeleistä) maan päälle. Kysymys on sodasta
taivaassa, josta kerrotaan jakeessa 17:
12:7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen
enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme
ja hänen enkelinsä sotivat, 12:8 mutta eivät voittaneet,
eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 12:9 Ja suuri
lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja
saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä,
heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin
hänen kanssansa.
Tärkeä kysymys, joka askarruttaa monia on: milloin tämä
sota käydään ja million saatana enkeleineen heitetään
ulos taivaasta maan päälle? Seuraavat jakeet antavat
tähän osviittaa.
12:10 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.
Johannes kuuli näyssä suuren äänen sanovan, että tämän
voiton seurauksena on syntynyt Jumalan valtakunta ja
Hänen Voideltunsa eli Kristuksen valta. Tapahtuma

liittyy siis lähitulevaisuuteen, lopun aikaan. Se
liittyy myös Kristuksen toiseen tulemiseen, jolloin Hän
ottaa Jumalan valtakunnan kuninkuuden ja hallitsee
yhdessä ylösnousseitten pyhien kanssa. Kristus saapuu
valtavan enkelijoukkonsa kanssa ja sotii saatanan
joukkoja vastaan voittaen ne. Tätä edeltää seitsemän
vuotta kestävä andingon aika ja Herran päivä.
Taivaat ja niissä asuvat voivat riemuita, mutta voi
maata! “Perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen
suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän
aikaa!” (12:12). Suuressa vihassaan saatana ryhtyy
vainoamaan maan päällä olevien uskovien seurakuntaa: Ja
lohikäärme vihastui vaimoon [Kristuksen seurakuntaan] ja
lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan,
jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen
todistus (j.17). Saatanan vainoa kestää 42 kuukautta:
12:14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi
siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen,
jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa
[3,5 vuotta, 42 kk] poissa käärmeen näkyvistä. Tämä aika
sijoittuu sen tapahtuman jälkeen “kun lohikäärme näki
olevansa heitetty maan päälle” (12:13). Seurakunnan
vainon aika 3,5 vuotta kestää puolet koko seitsemän
vuoden ahdingon ajasta ja sijoittuu sen jälkimmäiselle
puoliskolle.
2.Kor. 4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän
maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista
valkeus,
joka
lähtee
Kristuksen
kirkkauden
evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. –
Saatanasta Raamattu käyttää nimitystä tämän maailman
jumala.
Saatana oli taivaassa korkea-arvoinen enkeli, kerubi.
Hes. 28:14 Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja
minä
asetin
sinut
pyhälle
vuorelle;
sinä
olit jumal’olento ja käyskentelit säihkyväin kivien

keskellä.
Jakeessa
13-14
todetaan
Tyyron
kuninkaasta ”Sinä olit Eedenissä” ja ”sinä olit kerubi”,
”sinä olit jumal’olento” eli Tyyron kuningas on tässä
saatanaksi tullut enkeli. Kuitenkin on jakeessa 2
aiemmin todettu … ”olet kuitenkin ihminen, et
jumala”. Ja Hesekiel vielä jatkaa: 15 Nuhteeton sinä
olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin,
siihen
saakka,
kunnes
sinussa
löydettiin
vääryys. Saatanasta käytetään myös nimitystä, kointähti
tai aamuruskon poika. Jes. 14:12 Kuinka olet taivaalta
pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet
maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Joissakin
Raamatunkäännöksissä käytetään saatanasta nimeä Lucifer
(valontuoja).
Jesaja jatkaa: 14:13 Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä
nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä
istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle,
pohjimmaiseen Pohjolaan. 14 Minä nousen pilvien
kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’ 15
Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen
hautaan. Näistä jakeista käy ilmi kuinka saatana
ylpistyi ja ryhtyi pyrkimään Jumalan vertaiseksi. Se on
varmaankin toteutunutta todellisuutta. Sen sijaan
saatanaa ei vielä ole heitetty ’pohjimmaiseen hautaan’.
Tältä osin on kyse ennakkonäystä, joka toteutuu kun
Jeesus tulee toisen kerran.

Saatana ja muut Jumalan pojat
Keitä ovat Jumalan pojat?
1.Mooseksen kirja: 6:2 huomasivat Jumalan pojat ihmisten
tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka
he parhaiksi katsoivat. 6:4 Siihen aikaan eli maan
päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat

yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille
lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia
sankareita.
Job: 1:6 Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat
ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän
joukossansa. 2:1 Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat
tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana
heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. 38:7 kun
aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat
riemuitsivat?
Psalmit: 29:1 Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te
Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.
Jumalan pojat ovat enkeleitä ja enkeleiden joukossa oli
myös saatana, kuten Job kertoo. Aamutähdet ovat myös
enkeleitä, synonyymi sanalle Jumalan pojat.
Korkea-arvoinen enkeli, kaunis ja viisas voideltu
kerubi, jota kutsuttiin nimellä Kointähti (engl.
Lucifer, latinalaisen Vulgatan mukaan) ja Aamuruskon
Poika, lankesi kauneutensa ja viisautensa tähden ja
tahtoi korottaa itsensä Jumalan vertaiseksi (Hes.28:1-3,
14-19). Tuo ylpistyminen ja lankeemus teki hänestä
saatanan, niinkuin Raamattu häntä kutsuu. Ilmestyskirjan
antamien viitteiden perusteella on ilmeistä, että tuossa
lankeemuksessa kolmasosa Jumalan enkeleitä (eli Jumalan
poikia) lankesi seuraamaan tätä kerubia ja sota syttyi
taivaassa. Jumalan valtaistuinta tavoitellut saatana
joukkoineen heitettiin alas taivaasta. Tuosta hetkestä
lähtien on vallinnut sotatila langenneen saatanan
joukkojen ja Jumalan valtakunnan sotajoukkojen välillä
(Dan.10:13, 20-21). Tuo sotatila ei vallitse ainoastaan
näkymättömässä henkimaailmassa, vaan myös Jumalan omat,
uskovaiset
ihmiset
joutuvat
taistelemaan
sielunvihollisen hyökkäyksiä vastaan. Saatana on siis
kointähti (tai aamutähti). Jobissa 38:7 kuvataan

maailman luomiseen liittyen: … kun aamutähdet kaikki
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat? Jeesus
puolestaan kertoo Ilm. 22:16: Minä, Jeesus, lähetin
enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä
olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se
kirkas kointähti.”
Hesekielin 28. luvun alusta lähtien puhutaan Tyyron
kuninkaasta. Kohta todetaan, ”että sinä olit kerubi…” ja
kerubihan on korkea-arvoinen enkeli. Kerubin todetaan
olleen Edenissä, Jumalan puutarhassa. Kysymyksessä on
saatana. Hes. 28:2 ”Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle:
Näin sanoo Herra, Herra: Koska sinun sydämesi on
ylpistynyt ja sinä sanot: ’Minä olen jumala, jumalain
istuimella minä istun merten sydämessä’, ja olet
kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi
olet jumalan vertainenJakeessa 3 Hesekiel todistaa saatanasta: ja katso,
viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus
ole sinulta pimitetty;
Miten saatana voi olla maallinen kuningas Tyyrossa? Tai
toinen ongelmakohta, jossa sanotaan ”olet kuitenkin
ihminen”. Jesajakin luonnehtii saatanaa hyvin samalla
tavalla. Enkelit ovat olleet ihmishahmossa maan päällä
kuten 1.Moos. 6:2 kertoo: huomasivat Jumalan pojat
ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen
kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. 6:4 Siihen aikaan
eli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun
Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä
synnyttivät heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan
kuuluisia sankareita.
Olisiko saatana ollut näiden enkeleiden joukossa ja
ottanut Tyyron kuninkuuden? Muutama jae myöhemmin
selviää miten Jumala rankaisi maan ihmisiä: 1.Moos. 6:7
Ja Herra sanoi: ”Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka

minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja
taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.” 8 Mutta
Nooa sai armon Herran silmien edessä. – Ihmisten kanssa
rankaistiin myös ihmisruumiin ottaneita enkeleitä, jotka
käsitykseni mukaan pelastuivat ottamalla takaisin
henkiruumiin. Saatana ja hänen enkelinsä on heitetty
pois taivaasta ja he ovat asettuneet asumaan maan
ympärille avaruuteen. Saatanahan tunnetaan ilmavallan
hallitsijana.
Näitä pohtiessani muistin jakeita Danielin kirjasta:
Dan. 10 luvussa kerrotaan Mikaelista, ylienkelistä: 13 ”
Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa
minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael,
yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun
avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian
kuningasten tykö. 10:20 Ja hän sanoi: ”Tiedätkö, mitä
varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn
jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja
kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee
Jaavanin enkeliruhtinas. 21 Mutta minä ilmoitan sinulle,
mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään
muuta vahvistamassa minua heitä vastaan paitsi teidän
enkeliruhtinaanne Miikael.
Tyyros ei ollut ainoa valtakunta, jossa vallassa oli
kapinallinen enkeliruhtinas. Näin oli myös Persiassa ja
Kreikassakin (Jaavanissa).
Myös Jeesuksesta käytetään nimeä kointähti. Ilm. 22:16
Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille
seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen
suvustansa, se kirkas kointähti.” Enkeleitä nimitetään
Raamatussa aamutähdiksi ja Jumalan pojiksi. Job 38:7 kun
aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat
riemuitsivat?
Saatanakin

pyrkii

tämän

maailman

valtiaaksi.

Sen

kuninkuus on hänelle annettukin. Tämän todistaa Luuk.
4:6 ja [saatana] sanoi hänelle [Jeesukselle]: ”Sinulle
minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston,
sillä minun [saatanan] haltuuni se on annettu, ja minä
annan sen, kenelle tahdon. Huomaa sana annettu. Kuka on
sen saatanalle antanut? Ainoastaan Jumala Jehova on sen
voinut hänelle antaa ja Hän voi sen myös ottaa pois
saatanalta. Lopun aikoina antikristus julistaakin
itsensä jumalaksi:2. Tess. 2:4 tuo vastustaja, joka
korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan
temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Saatanan
”jumaluus” on lyhytaikainen, vaikkakin hän saa
houkuteltua puolelleen suuret kansanjoukot. Lopputulos
on selvä: Joh. 12:31 Nyt käy tuomio tämän maailman
ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän
ulos.

Saatana – ilmavallan hallitsija
Ef. 2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon
mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan,
mukaan, joka
lapsissa,

nyt

tekee

työtään

tottelemattomuuden

Saatanaa kuvataan UT:ssa myös ilmavallan hallitsijaksi.
Mitä mahtaa apostoli tarkoittaa kirjoittaessaan
saatanasta
ilmavallan
hallitsijana?
Nykyaikana
ilmavallan omaaminen on sotatoimien voittamisen kannalta
tärkeä edellytys, mutta pari tuhatta vuotta sitten
sellaista sisältöä tälle käsitteelle tuskin olisi voitu
antaa. Jotkut Raamatun kommentoijat sanovat viitaten
juutalaisten vanhoihin käsityksiin, että demonien ja
pahojen henkivoimien katsottiin asustavan taivaan
avaruudessa. Ehkäpä tämä on oikea tulkinta.

Entä mitä ovat nämä tottelemattomuuden lapset? He ovat
Jumalan lasten vastakohta. Kun Jumalan lapset pyrkivät
tekemään Jumalan tahdon, nämä tottelemattomuuden lapset
vähät välittävät siitä. He kuuluvat saatanalle, jota
kutsutaan tämän maailman jumalaksi. 2.Kor. 4:4 niissä
uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on
niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee
Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on
Jumalan kuva. Paavali muistuttaa efesolaisia kuinka
hekin aikaisemmin vaelsivat ”tämän maailman menon
mukaan” ja olivat … ennen ymmärtämättömiä,
tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja
hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme
inhottavia ja vihasimme toisiamme (Tiit. 3:3).
Efesolaisia lopuksi varoitetaan seurauksista: Älköön
kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten
tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia
(Efes.5:6).

Miten saatana toimii?
Joh. 8:44 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.
Saatana on osoittautunut valehtelijaksi jo Raamatun
alkulehdiltä lukien. Mitään rehellistä ei hänessä ole.
Seuraavassa joitakin Raamatunjakeita, jotka kuvastavat
saatanan toimintaa. 1.Piet. 5:8 Olkaa raittiit,
valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi
niellä. Saatana (toiselta nimeltä perkele) on vihainen
ja epätoivoinen. Hän tietää, että hänellä ei ole paljon
aikaa. Ilm. 12:12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te,

jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele
on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa,
koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” Kun
saatana heitettiin pois taivaasta alas maan päälle,
hänen mukanaan seurasi kolmasosa taivaan enkeleistä.
Saatanan joukkojen lukumäärä on tavattoman iso, satoja
miljoonia ainakin. Nämä langenneet enkelit (demonit)
ovat saatanan käytettävissä ihmiskunnan houkuttamisessa
pois Jumalan yhteydestä.
Jumala lähetti Jeesuksen tuomaan evankeliumin sanomaa
ihmiskunnalle. Mitä tekee saatana joukkoineen? Markus
evankeliumissaan kertoo Jeesuksen vertauksesta 4:15
Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana
kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti
tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.
Valitettavasti saatana joukkoineen on voitolla. Kovin
pieniä ovat ne seurakunnat, joihin apostolinen
evankeliumin sana on juurtunut. Saatanalle sopii mitä
parhaiten, että oikean evankeliumin sijaan ihmisille
tarjotaan vääristeltyä evankeliumia. Saatana itse johtaa
tätä hyökkäystä ja 2.Kor. 11:14 kertookin miten: Eikä
ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
Paitsi, että saatana itse esiintyy valkeuden enkelinä,
Raamattu kertoo, että monet kirkon palvelijat ovat
samassa mukana. Seuraavassa jakeessa asia vahvistetaan:
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin
tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän
loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
Saatana pääsee vaikuttamaan ihmisten sydämien kautta
heidän toimintaansa. Johannes kertoo 13:2 Ja
ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas
Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi
Jeesuksen,. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, Luukas kertoo
22:3 Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin
Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.

Juudas oli pettynyt todetessaan, ettei Jeesus
perustaisikaan valtakuntaansa ja ryhtyisi sen
kuninkaaksi heidän aikanaan. Tätä pettymystä saatana
oitis käytti hyväkseen ja me kaikki tiedämme kuinka
sitten kävi.
Saatana onnistuu hyvin viettelyissään, jos vain ihmiset
vähänkin ovat vastaanottavaisia. Kovin tuntuvat olevan.
Jos Paavalin kertoman mukaan hänen seurakuntalaisensa
olivat aiemmin menneet ”tämän maailman menon mukaan”,
niin sama meno taitaa olla päällä tänäkin päivänä.
Raamattu varottaa ja neuvoo: Jaak. 4:7 Olkaa siis
Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin
se teistä pakenee. 8 Lähestykää Jumalaa, niin hän
lähestyy teitä… Monin tavoin pyrkii saatana pitämään
kristityt erossa Jumalasta. Apostoli kertookin miten
hänkin on joutunut saatanan toimien kohteeksi: 1.Tess.
2:18 Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne,
minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan
kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt.
Saatana tietää mitä hänelle ja hänen joukoilleen tulee
tapahtumaan. Aikaa on hänellä vähän. Hän varmaan tietää,
että hän tulee häviämään, mutta hän haluaa viedä
mukanaan kadotukseen niin paljon ihmisiä kuin suinkin
mahdollista.

Miten saatana tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa?
Ef. 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan,
pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
Efesolaiskirjeessä apostoli selvittää kuka ja missä
vihollinen on; vihollisia ovat pahuuden henkiolennot,
jotka asuvat avaruudessa. Näin on tilanne tällä

hetkellä, mutta kun Kristus tulee taivaallisine
sotajoukkoineen, saatana häviää taistelun ja saatana
apureineen sidotaan tuhanneksi vuodeksi.
Kun tuhat vuotta on kulunut, päästetään saatana
vankeudestaan (Ilm. 20:7). saatana ”lähtee villitsemään
maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja
Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on
kuin meren hiekka” (20:8). Vaikka ihmiskunnalla sitten
on aikaa tuhat vuotta elää rauhassa Kristuksen ja pyhien
hallitessa maailmaa, saada opetusta vailla saatanan
houkutuksia, mitä tapahtuukaan kun saatana päästetään
irti? Saatana onnistuu houkuttelemaan puolelleen
valtavat määrät ihmisiä. Heidän määränsä kuvataan olevan
kuin meren hiekka. Kuinka on mahdollista, että
ihmiskunta, joka on elänyt tuhat vuotta ilman saatanan
häirintää ja houkutusta, nyt yhtäkkiä kääntyy Kristuksen
hallintoa vastaan? Sen voi jotenkin ymmärtää kun muistaa
Israelin pakoa Egyptistä. Israelilaiset todistivat
suurta ihmettä paetessaan Punaisen Meren poikki veden
väistyessä heidän tieltään ja lopuksi hukuttaessa
faaraon joukot. Kohta kansa kuitenkin unohti tapahtuneen
ja Jumalan ihmeen ja ryhtyivät napisemaan. Ja kun Mooses
poistui vuorelle saamaan Jumalalta kymmenen käskyn
lakeja, kansa riehaantui palvomaan rakentamaansa
kultaista epäjumalaa. Ihmiskunta ei näytä tänä tuhannen
vuoden aikana muuttuvan, jos kerran lukemattomat ihmiset
lankeavat saatanan houkutuksille ja saatanan tekemille
ihmeille.
Mutta taistelusta tulee lyhyt. Ilm. 20:9 kertoo: Ja he
nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin
ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa
taivaasta ja kuluttaa heidät. Vaikka taistelutoimia ei
kuvata sen tarkemmin, voidaan jakeesta päätellä sen
muistuttavan nykyaikaisia sotatoimia. Saatanan joukot
nousevat avaruuden kautta piirittämään pyhien joukkoa

Jerusalemissa.
Minkälaisilla
lentokoneilla
tai
raketeilla se tapahtuu, ei ole tiedossa, mutta päättelen
joukkojen ja kuljetusvälineiden olevan fyysisiä, ei
pelkästään henkivoimia. Saatanan joukkoihin liittyneet
ihmiset tuhoutuvat taivaasta lankeavalla tulella. Myös
saatana ja hänen henkivaltansa tuhotaan.

Muita luonnehdintoja saatanasta
Saatana on syyttäjä. Ilm. 12:10 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.
Hän on myös kiusaaja. Matt. 4:3 Silloin kiusaaja tuli
hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan
Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” 1.
Tess. 3:5 Sentähden minä, kun en enää jaksanut kestää
kauemmin, lähetinkin tiedustelemaan teidän uskoanne,
ettei vain kiusaaja liene teitä kiusannut ja meidän
vaivannäkömme mennyt hukkaan.
Saatana on pettäjä 2. Kor. 4:4 niissä uskottomissa,
joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut,
ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen
kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
Saatana on vastustaja. 2.Tess. 2:4 tuo vastustaja, joka
korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai
jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan
temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
Tämän maailman kuninkuus on ollut saatanan ja on
vieläkin. Kohta tulee kuitenkin aikakausi, jonka
kuninkaana hallitsee Kristus. Jeesus itse todisti näin

Mat. 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille
ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Tämän vallan Jeesus ottaa toisen
tulemisensa yhteydessä, kun Hän perustaa maan päälle
Jumalan valtakunnan tuhatvuotisen alkujakson ja
hallitsee sen kuninkaana yhdessä pyhien joukon kanssa.
Saatana on sen ajan sidottuna eikä pääse häiritsemään
ihmisiä.
Vaikka saatana Johanneksen näyssä syöstiin pois
taivaasta, hän yrittää yhä korottaa valtaistuimensa
Jumalaa korkeammalle. Hän väärentää kaiken, mitä Jumala
tekee, toivoen pääsevänsä maailman palvonnan kohteeksi
ja toivoen rohkaisevansa Jumalan valtakunnan
vastustamista. Saatana on kaikkien väärien kulttien ja
uskontojen alkuperä. Saatana tekee mitä tahansa
saadakseen oikeat Jumalan palvelijat johdetuksi harhaan.
Hän tekeytyy valkeuden enkeliksi (2.Kor. 11:14) ja saa
monet papit julistamaan toista evankeliumia eli
muutettua evankeliumia. 2.Kor. 11:4 Sillä jos joku tulee
ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me
olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen,
kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin
minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin
kärsitte.
Ei ole ollenkaan samantekevää millaista oppia
seurakunnalle jaetaan. Onko kirkoissa julistettu
evankeliumin opetus Raamatun mukaista? Maailmassa on
jopa kymmeniä tuhansia eri kirkkokuntia ja niiden jakama
opetus saa välillä suorastaan eriskummallisia muotoja.
Ei ole minun asiani tuomita ketään uskoipa ihminen miten
tahansa. Rakentavassa hengessä esitetty kritiikki pitää
jokaisen kestää. Jokainen kysyköön itseltään: onko
uskoni Raamatun mukaista?
Mutta silti, on syytä varoa.
Galatalaiskirjeessäkin
(1:8) varotetaan: Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli

taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on
vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän
olkoon kirottu.

