1Kor 15:47 selitys
Paavali kirjoittaa monien luotettavina pidettyjen käsikirjoitusten mukaan näin:
"Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on herra taivaasta."
(1Kor 15:47).
Sana "herra" (kyrios) puuttuu joistakin käsikirjoituksista, mutta tutkijoiden mukaan se on sisältynyt
alkuperäiseen versioon. Se sana sopiikin hyvin asiayhteyteen.
Tässä korinttolaiskirjeen luvussa (1Kor 15) ei ole mitään viittausta Jeesukseen ennen hänen
syntymäänsä ihmiseksi äidistään Mariasta. Paavali kertoo ensin (jj. 1-17) Jeesuksen kuolemasta
ristillä ja siitä, että Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista (jj. 15-17). Sitten hän kertoo
kuolleiden ylösnousemuksesta (jj. 12-58), joka tapahtuu kristuksen tullessa maailmaan "toisen
kerran" (vrt. Hebr 9:25-28).
Isä Jumala on antanut pojalleen vallan herättää kuolleet sanansa kautta, sillä isän Jumalan sanat ovat
henki ja ovat elämä: ne sanat, jotka Jeesus sanoo isänsä Jumalan vaikutuksesta ja jotka ovat siten
isän Jumalan sanoja, eivät Jeesuksen omia sanoja (Joh 5:17-30; 14:9-11; 6:63; 17:6-8, 14).
Huomaa, että isä Jumala puhuu pyhän hengen kautta, poikansa Jeesuksen kautta, (Hebr 1:2; Apt
1:2) ja on antanut pojalleen vallan herättää kuolleita. Jeesus ei voi itsestään mitään tehdä vaan tekee
ainoastaan sen, mitä Jumala hänessä vaikuttaa (Joh 5:30): se Jumala, joka asuu hänessä. Jeesus ei
puhu tässä vain siitä ajasta, kun hän vaelsi maan päällä ennen kuolemaansa. Hän puhuu tässä
tulevista tapahtumista, kun hänen kauttaan tulevat Jumalan sanat herättävät ylös kuolleita ja kun hän
tuomitsee tätä maailmaa isän tahdon mukaan (Jumala on silti ylimmäinen tuomari ja tuomitsee
maailman sen miehen – ihmisen – kautta, jonka on herättänyt ylös kuolleista, Apt 17:31; 1Piet
1:17).
Jeesus ei ole itse se Jumala, joka hänessä asuu ja joka on luonut maailman (Apt 4:24-31; 17:22-31;
Ilm 4:11) Jeesus on sen Jumalan poika, isän poika (2Joh 1:3), ihminen kristus Jeesus (1Tim 2:7).
Jeesus on ihminen, koska on syntynyt ihmiseksi eikä lakkaa koskaan olemasta ihminen vaan pysyy
ihmisenä ja Jumalan kansan ylimmäisenä pappina ikuisesti, koska ei enää kuole (Hebr 7:25). Jeesus
on Jumalan poika, koska on syntynyt pyhästä hengestä ja isä asuu hänessä henkensä kautta niin kuin
muissakin lapsissaan. (Matt 3:17; Joh 1:32-34; 10:34-38; 14:9-24; 17:11, 20-23; 1Kor 6:17; 1Joh
4:9-16)
Jeesus on Jumalan ainoa poika sen vuoksi, että vain hän on se luvattu kristus ja ikuinen kuningas,
josta profeetat ovat ennustaneet. Luvattua kristusta ja kuningasta piti kutsuttaman Jumalan pojaksi
ja Jumalaa on hänen isänsä. (2Sam 7:8-16; 1Aik 17:13: 22:10; 28:6-7; Psa 2:7) Jeesus on ainoa
Jumalan kuolleista herättämä mies, jonka ylösnousemuksen kautta on tehty uusi ihminen ja joka on
korotettu kaiken pääksi seurakunnalle ja enkeleitä ylemmäksi herraksi. (Efe 1:20-23; 2:10-22; 4:24;
Kol 1:13-23; 3:10-11; Gal 6:15; 2Kor 5:17; 1Piet 3:22; Hebr 1-2) Sana "monogenes" viittaa tällä
tavalla siihen, että Jeesus on ainoa laatuaan: ei siihen, että hän olisi ainoa neitsyestä syntynyt
poikalapsi.
Johannes ei edellytä muuta tunnustusta iankaikkisen elämän saamiseksi kuin sen, että tunnustamme
Jeesuksen ihmiseksi ja Jumalan pojaksi, lihassa/lihaan/lihaksi tulleeksi "voidelluksi" eli
"kristukseksi" (Joh 20:30-31; 1Joh 2:18-28; 4:1-5:13; 2Joh 1:7-11). Kun luet Johanneksen

kirjoituksia ilman, että pyrit löytämään niistä ennalta totena pitämäsi opetuksen kolmiyhteisestä
Jumalasta ja siitä, että Jeesus on ollut luomassa tätä nykyistä maailmaa yhdessä isänsä kanssa, niin
löydät lopulta totuuden, kun kolmiyhteiseen jumalaan uskovien Raamatun kääntäjien tahallaan
tekemät käännösvirheet vielä paljastetaan sinulle.
Joh 1:1-14 ei puhu "hänestä" vaan "siitä", jolla viitataan Jumalan sanaan, jonka kautta Jumala loi
tämän maailman, ks. 1Moos 1. "Jumalan sana" ei viittaa elävään olentoon Jeesukseen kristukseen,
kun luomisesta puhutaan. Kun "sana tulee lihaksi" jakeessa Joh 1:14, niin se tarkoittaa sitä, että
Jumalan lupaukset messiaasta toteutuivat Jeesuksen sikiämisessä ja syntymässä. Tässäkään
kohdassa "sana" ei tarkoita Jeesusta sillä tavalla, että Jeesus olisi ollut elävä olento jo ennen kuin
Jumala loi tämän maailman sanansa kautta. Selitän tämän asian tarkemmin myöhemmässä
vaiheessa.
Paavali kirjoittaa korinttolaisille siitä, millaisen kuolemattoman ja katoamattoman ruumiin
kristuksen omat saavat hänen tulemuksessaan (1Kor 15:12-58). Kun Jeesus saapuu alas taivaasta,
niin Jumala alistaa kaikki kansat hänen valtansa alle (jj.22-28, vrt. Hebr 2:5-10; Ilm 19:11-21). Me
emme näe vielä kaikkea ihmisen kristuksen Jeesuksen valtaan alistetuksi (Hebr 2:5-14, 1Tim 2:7).
Jeesus on tulemuksensa jälkeen kiistatta kaikkien luotujen herra, niin kuin Raamattu selvästi
osoittaa. Kaikkien polvien pitää notkistuman Jeesuksen nimeen ja tunnustaman isän Jumalan
kunniaksi, että Jeesus kristus on herra (Fil 2:8-11). Huomaa, että tämäkin tapahtuu isän Jumalan
kunniaksi, koska isä on poikaa ylempi vallassa ja voimassa ja viisaudessa ja kirkkaudessa ja
kunniassa (Joh 17:3; Room 16:25-27; 1Piet 5:10-11; 2Piet 1:17; Jda 1:24-25).
Paavali puhuu siis siitä, kun kuolleet nousevat ylös ja seurakunta temmataan ylös pilviin herra
vastaan (1Kor 15:12-58; vrt. 1Tess 4:13-17). Jeesus saapuu silloin alas taivaasta "herrana", mutta
hän ei ole se Jumala, joka on luonut tämän maailman, koska Raamatun mukaan isä Jumala on
luonut kaiken, mitä on olemassa. Jeesus ei ole Jumala vaan hän on "toinen ihminen", niin kuin
Paavali tässä kohdassa sanoo:
1.Korinttolaiskirje:
15:45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä
sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki.
15:46 Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista,
on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.
15:47 Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on herra taivaasta.
Niin kuin huomaat, Paavali ei sano tässä, että Jeesus on Jumala. Hän sanoo sen sijaan aivan selvästi,
että Jeesus on ihminen. Miten sitten voi olla mahdollista, että monet tulkitsevat tätä kohtaa niin
väärin? Syy siihen on mielivaltainen Raamatun tulkinta ennalta totena pidetyn opin tueksi. He
vääntävät järjestelmällisesti kirjoituksia vinoon voidakseen todistaa, että Jeesus on Jumala, joka on
luonut kaiken, koska he uskovat niin katolisilta isiltä perityn opin kautta, joka on kulkeutunut meille
asti protestanttisten isien ja seurakuntiemme "opettajien" kautta.
Jumala tahtoo nyt viimeisenä aikana herättää kansansa, omat lapsensa, niin että sanoudumme irti
virheellisistä perusteluista ja lopulta myös katolisesta eli yleisestä kolmiyhteisen jumalan opista,
jota lähes koko kristikunta tunnustaa totuudeksi, vaikka kukaan ei voi sitä oppia ymmärtää,

vastaväitteistä huolimatta. Jumalan henki ei tunnusta todeksi järjettömyyksiä eikä avaa niitä
ymmärryksellemme.
Jeesus kristus on ihminen ja on siten Jumalasta erillinen olento. Toki hänellä ja meillä muilla
Jumalan lapsilla on yhteys isän kanssa pyhän hengen kautta, jonka isä on pannut meihin asumaan,
mutta Jeesus ei todellakaan voi olla ihminen ja Jumala yhtä aikaa, koska sellainen asia on
järjettömyys ja sisäisesti ristiriitainen väite, joka ei voi olla totta, vaikka sitä kuinka todeksi
yritettäisiin selittää. Sellaiset selitykset saavat ihmisen vain entistä enemmän sekaisin ja pistävät
mielen solmuun, koska koko väite perustuu valheeseen, jonka valheen isä on istuttanut syvälle
Jumalan lasten sydämiin.
Tämä on se väkevä eksytys, joka vaikutta jo Paavalin aikana ja vaikuttaa yhä suuremmalla voimalla
meidän päivinämme: oppi kolmiyhteisestä Jumalasta ja väite, jonka mukaan ihminen kristus Jeesus
olisi isän vertainen Jumala, kaiken luoja yhdessä isän ja pyhän hengen kanssa (ks. Jes 14:1-27; Hes
28:1-19 ja huomaat, kuka tahtoo nousta Jumalan vertaiseksi, vaikka on vain ihminen… vrt. 2Tess
2).

