Jeesuksen henki
Jumalalla on vain yksi henki, jolla on monta nimeä Raamatussa, niin kuin Jumalalla itselläänkin
monta nimeä on. Jumala on antanut pyhän henkensä pojalleen ja lapsilleen, niin että meillä on
hengessä yhteys Jumalan poikaan Jeesukseen ja isään Jumalaan (1Joh 1:1ss.). Meillä on hengen
yhteys keskenämme (Joh 14:12-28; 17:11-23).
"Jeesuksen henki" ja "kristuksen henki" ovat genetiivisiä objekteja, jotka eivät viittaa omistajaan
vaan alkulähteeseen tai lahjoittajaan tai samankaltaisuuteen.
Samanlainen ilmaisu on "kristuksen usko" (Fil 3:9) ja "Jeesuksen usko" (Ilm 14:12), kun sillä
tarkoitetaan meidän uskoamme, jonka Jeesus on meissä vaikuttanut, tai joka on samaa alkuperää
kuin Jeesuksen oma usko Jumalaa kohtaan: se usko on Jumalan lahja Jeesukselle ja meille, hänen
veljilleen. Objektiivinen genetiivi ilmaisee myös samankaltaisuutta. Meidän uskomme on
samanlaista kuin Jeesuksen usko oli isää kohtaan ennen ristinkuolemaa (luja luottamus ja
vakuuttuneisuus ja toivo ja totena pitäminen ja totteleminen).
Subjektiivinen genetiivi ilmaisee omistajaa: sitä, että joku omistaa jotakin. Subjektiivinen genetiivi
on esimerkiksi ilmaisuissa "Mooseksen sauva" ja "rahanvaihtajien pöydät". Mooses omisti sen
sauvan, joka hänellä oli ja rahanvaihtajat omistivat omat pöytänsä.
Objektiivinen genetiivi ilmaisee sitä, että joku on saanut tai perinyt jotakin joltakulta toiselta. Me
olemme saaneet Jumalalta samanlaisen uskon kuin Jeesuksella oli, vaikka meidän uskomme onkin
heikompi kuin herralla. Siksi meidän uskoamme kutsutaan myös "kristuksen uskoksi" ja "Jeesuksen
uskoksi".
Nykysuomeksi voidaan sanoa, että "minulla on äitini silmät". Tässäkin on objektiivinen genetiivi.
Se tarkoittaa sitä, että minun silmäni ovat samanlaiset kuin äidilläni oli, mutta ne eivät ole minun
äitini silmät vaan minun omat silmäni, jotka olen perinyt äidiltäni geenitekijöissä.
Opetuslapsissa oleva "Jeesuksen henki" ja "kristuksen henki" viittaa Jumalan lähettämään ja
antamaan pyhään henkeen, joka on sama kaikilla uskovilla, ja oli myös herralla Jeesuksella hänen
"lihansa päivinä" (ihmisenä maan päällä). Sen hengen alkuperä ja antaja on sama: Jumala ja myös
Jeesus, koska kristus sanoi rukoilevansa isää, että hän lähettäisi pyhän hengen, ja Jeesus sanoi sen
myös itse isän tyköä lähettävänsä (Joh 14:14-24; 15:26-27; 16:13-16).
Voin sanoa, että "minussa asuu Jumalan henki/ Jumalan pyhä henki, minulla on kristuksen henki"
(Room 8:9-16), jne. mutta tämä "pyhä henki" ei ole Jumalan persoona eikä muodosta pojan ja isän
kanssa kolmiyhteistä Jumalaa. Se on "minun pyhä henkeni", sillä minä omistan sen ja Jumala on
antanut sen minulle (Apt 5:3 on alkutekstissä "… sinun pyhää henkeä"). Koska pyhä henki voi olla
"sinun pyhä henki" ja se on "Jeesuksen henki" ja "kristuksen henki", niin se todistaa siitä, että kyse
on samasta "lapseuden hengestä" (Gal 4:6), jonka Jumala on kaikille lapsilleen antanut – myös
pojalleen – ja se henki yhdistää meidät toisiin Jumalan lapsiin ja kristukseen Jeesukseen ja isään
Jumalaan (1Joh 1:1-7; Joh 14:14-24; 16:13-16; Efe 4:1-22; 1Kor 12:1-13; 1Joh 3:23-4:15).
Minulla on voitelu isältä Jumalalta ja se voitelu opettaa minua ja pysyy minussa (1Joh 2:20-28).
Voitelu ei ole persoona eikä jumala vaan se on Jumalan lähettämä voitelu ja pyhä henki, joka
kirkastaa minulle kristusta ja opettaa minua ja tekee minusta raittiin ja rohkean ja veljiä rakastavan

ihmisen, vaikka en sellainen vanhan ihmiseni puolesta ole, niin että vain hengessä vaeltamalla voin
rakastaa ja palvella muita.
Myös profeetoilla oli voitelu isältä Jumalalta ja he puhuivat Jumalan sanan hengen vaikutuksesta:
Jumala on puhunut pyhän hengen kautta, palvelijoidensa suun kautta, ja poikansa Jeesuksen suun
kautta.
Hebrealaiskirje:
1:1 Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain
kautta,
1:2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut
kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on aikakaudet tehnyt
Apostolien teot:
1:2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän pyhän hengen
kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,
1:16 "Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka pyhä henki on
Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka
ottivat kiinni Jeesuksen.
Apostolien teot:
4:25 Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta,
olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2.Samuelin kirja:
23:1 Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin
puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin
ylistysvirsissä:
23:2 "Herran henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;
23:3 Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee
ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa,
23:4 hän on niin kuin huomenhohde auringon noustessa pilvettömänä aamuna, kun
maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen.'
2.Timoteuksen kirje:
3:13 Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja
eksyen.
3:14 Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä
olet sen oppinut,
3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä
sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on kristuksessa Jeesuksessa.
3:16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
3:17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.
2.Pietarin kirje:
1:20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään
omin neuvoin selitettävissä;

1:21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän
hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
Raamattu on täynnä tällaisia selviä sanoja, joissa isä Jumala on hän, joka puhuu henkensä kautta,
palvelijoidensa suun ja pyhien kirjoitusten kautta. Pyhä henki ei ole persoonaton Jumalan
voimavaikutus, sillä se edustaa itseään isää Jumalaa. Mutta pyhä henki ei ole Jumalan persoona,
niin että se muodostaisi pojan ja isän kanssa kolmiyhteisen Jumalan.
Jumalan poika Jeesus on mennyt edeltä taivaaseen ja on nyt isän luona. Jumala on antanut minulle
poikansa hengen, jossa minä kutsun isää Jumalaa "isiksi", en hänen poikaansa Jeesusta, sillä Jeesus
ei ole minun isäni vaan hän on minun veljeni, jota minä hengessä palvelen (Jeesus kristus on myös
minun herrani, jolle minä olen alamainen, Hebr 2:5-18; Efe 1:14-23).
Jumala on antanut minulle pyhän hengen, joka kuulee, mitä isä sanoo (Joh 16:13-16), ja se tekee
mahdolliseksi sen, että Jumala voi puhua myös minun suuni kautta.
"Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. (Matt 10:20)
Koska Jeesus on nyt isän luona, niin minussa oleva henki voi kuulla myös sen, mitä Jeesus sanoo,
sillä minulla, Jeesuksella ja isällämme on yhteys toisiimme hengen kautta, joka meissä kaikissa on
sama (1Joh 1:1-7; Fil 2:1; Efe 4). Siksi on kirjoitettu:
"Mutta joka yhtyy herraan, on yksi henki hänen kanssaan." (1Kor 6:17)
Tässä on käännösvirhe. Pitäisi lukea:
"Mutta joka yhtyy herraan, on yhtä henkeä hänen kanssaan." (1Kor 6:17)
Sama rakenne on siinä, kun Jeesus sanoi olevansa "yhtä isän kanssa".
Johanneksen evankeliumi:
10:29 Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan
voi ryöstää heitä minun isäni kädestä.
10:30 Minä ja isä olemme yhtä.
"hen esmen" = "yhtä olemme"
"hen pneuma estin" = "yhtä henkeä on"
Sama rakenne on vielä siinä, kun Jeesus sanoo olevansa yhtä isän kanssa ja toivoo, että myös me
olisimme yhtä keskenämme (Joh 17:11, 20-23). Me olemme siis yhtä keskenämme, koska meissä
on sama henki, Jumalan henki. Ja siitä hengestä me tunnistamme veljet ja pojan ja isän, ja
rakastamme toisiamme (1Joh 3:23-4:15). Ja siitä hengestä me tiedämme pysyvämme isässä ja
pojassa, ja sen hengen opettamina, me emme mene yli kirjoitetun sanan ja kristuksen opin (1Joh
2:18-28; 3:23-5:21; 2Joh 1:7-11).
Mutta minun on tunnustettava se, että minä ja monet muut veljet olemme olleet eksyksissä yhtä
pahasti kuin meidän rakkaat veljemme kolmiyhteisen jumalan uskossa yhä vielä ovat, mutta meidän
isämme kutsuu heitä ulos Babylonista ja väärästä tuomitsemisesta (Ilm 18). He rajaavat meidät
kristuksen ruumiin ulkopuolelle pelkästään sen vuoksi, että ymmärrämme eri tavalla Raamattua
tässä asiassa, mutta heidän onnekseen meidän isämme Jumala ei ole yhtä väärämielinen

tuomitessaan heitä viimeisenä päivänä, sillä he tuomitsevat itse itsensä helvettiin sanoessaan oikean
ymmärtämisen tässä asiassa olevan pelastuskysymys.
Jos he kuitenkin tunnustavat sen, että Jeesus kristus on Jumalan poika ja isä Jumala on lähettänyt
hänet maailman vapahtajaksi ja herättänyt hänet ylös kuolleista, niin heilläkin on pelastava usko
(Joh 20:31; Room 10:8-10; 1Joh 4:9-15), vaikka he lisäävät siihen katolista hapatusta, joka saattaa
tosin vaarantaa väärämielisen tuomarin pelastuksen, mutta minä en sulje häntä kristuksen ruumiin
ulkopuolelle vain sen vuoksi, että hän on erehtynyt: olkoon Jumala hänenkin tuomarinsa kristuksen
tulemuksessa ja ylösnousemuksen päivänä.
Raamatussa mainittuun "hengen yhteyteen" kuuluu vielä se, että meillä on yhteinen päämäärä,
sielujen pelastus, että kukaan ei jäisi matkalle vaan kaikki pääsisivät perille. Ja se sama hengen
yhteys oli isällä ja pojalla, kun Jeesus puhui näitä sanoja (Joh 10. luku kokonaan). Jumalan tahto on,
että yksikään ei hukkuisi, vaan kaikki saisivat ikuisen elämän isän tykönä, ja lohdullista on kuulla
Jeesuksen sanat, että kukaan ei voi ryöstää meitä isän kädestä, sillä isä on poikaa suurempi, aamen.
Paavali käytti sanontaa "olla yhtä" juuri siinä merkityksessä, että kahdella henkilöllä on sama
päämäärä. Hän kirjoitti:
"Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa
oman työnsä mukaan." (1Kor 3:8).
Jokaiselle pitäisi nyt olla selvää, että "yhtä oleminen" ei tarkoita sitä, että joku on yhden ja saman
olennon eri persoona tai jotakin muuta vastaavaa, mitä kolmiyhteiseen jumalaan uskovat väittävät
näiden sanojen tarkoittavan.
Kaikki ne ovat menneet harhaan, jotka ovat tehneet "voitelusta" Jumalan kolmannen persoonan.
Niin eivät Johannes ja apostolit tehneet eivätkä profeetat ja Jeesus ennen heitä.
1.Johanneksen kirje:
2:20 Teillä on voitelu pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
2:21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden,
että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.
2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on kristus? Hän on
antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan.
2:23 Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä
on myös isä.
2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä
olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä.
2:25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
2:26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
2:27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole
kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä
kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut
teitä, niin pysykää hänessä.
2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva
eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

1.Johanneksen kirje:
3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen
kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn
antanut.
3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me
tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut.
4:9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa
maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
4:10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän
rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
4:11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset
rakastamaan toinen toistamme.
4:12 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme,
niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.
4:13 Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on
antanut meille Henkeänsä.
4:14 Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman
vapahtajaksi.
4:15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän
Jumalassa.
Jumala on voidellut meidät pyhällä hengellä niin kuin myös Jeesuksen kristuksen ja häntä paljon
enemmän kuin meitä (Hebr 1:9; Apt 10:38). Jumala ei voitele meitä "persoonalla" vaan hengellään.
Ja ne, joilla on totuuden hengen voitelu, tunnustavat, että Jeesus on kristus, lihassa tullut, ihmiseksi
syntynyt Jumalan poika, mutta me emme korota Jeesusta isän vertaiseksi Jumalaksi, sillä niin ei ole
kirjoitettu Raamatussa, että hän olisi isän vertainen Jumala ja kaiken olevaisen luoja yhdessä isänsä
kanssa (1Joh 2:18-28; 4:1-5:13; 2Joh 1:7-11)
Joh 17:3 Jeesuksen kristuksen isä ja ainoa totinen Jumala on sama kuin 1Joh 5:20-21 ainoa totinen
Jumala ja iankaikkinen elämä. Jeesus kristus on hänen poikansa, Jumalan poika ja ihminen,
"voideltu" Jeesus (Matt 1:17-25; Luuk 1:35), "Jumalan voideltu" eli Jumalan kristus (1Kor 3:23).
Se, jonka Jumala on voidellut pyhällä hengellä, on ihminen, ei Jumala. Sanaa "kristus" on
käytetty Raamatussa vain ihmisistä, ei koskaan Jumalasta tai enkeleistä. Tämäkin todistaa sen,
että Jeesus kristus on ihminen, ei Jumala tai enkeli.
Kolmiyhteisen jumalan oppi ja Jeesuksen korottaminen isän vertaiseksi Jumalaksi isän rinnalle on
katolisen kirkon keksimää harhaoppia, jonka valtaan lähes koko kristikunta on joutunut, mutta nyt
meidän isämme kutsuu lapsiaan ulos tästä saastaisten henkien tyyssijasta, suuresta Babylonista,
jossa kolme sammakkohenkeä vaikuttavat kolmiyhteisen jumalan oppia (Ilm 16:13-14; 18:1ss.).
Jumala on tuhoava pedon kautta sen porton, jota suureksi Babyloniksi kutsutaan ja siinä kaikki
kolmiyhteiseen jumalaan uskovat nimeltään kristityt henkilöt vielä ovat (Ilm 17:16-18:21).
Johannes ei edellyttänyt pelastavalta uskolta mitään muuta kuin tämän seuraavan asian todeksi
tunnustamisen:
"...nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on kristus, Jumalan poika, ja että
teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. (Joh 20:31)

Johannes kertoo näillä sanoilla evankeliuminsa kirjoittamisen tarkoituksen. Hänen tarkoituksenaan
ei ollut todistaa sitä, että Jeesus kristus on isän vertainen Jumala. Sen sijaan hänen tarkoituksensa
oli saada lukijat uskomaan, että Jeesus kristus on Jumalan poika. Näissä sanoissa on se, mitä
Johannes edellytti Jeesuksen seuraajien ja opetuslasten tunnustavan. Hän ei tulkinnut kirjoituksia
mielivaltaisesti kolmiyhteisen jumalan opin tueksi ja yhdistellyt jakeita toisiinsa sitä tukevalla
tavalla. Jakeita mielivaltaisesti yhdistämällä voidaan muodostaa melkein millainen oppi tahansa,
kun vielä tulkitaan niitä jakeita väärin.
Pimeyden henki on pitänyt vallassaan katolisia isiä ja heidän jälkeensä kaikkia katolisen kirkon
tyttärissä vaikuttavia ihmisiä, niin että jopa valitut ovat eksyneet seuraamaan tätä Raamatun
kirjoituksille täysin vierasta oppia, joka on alkujaan pakanuudesta ja muinaisesta Babyloniasta. Ja
siitä meidän isämme kutsuu nyt lapsiaan ulos, kun on lähettänyt enkelinsä keskitaivaalle
julistamaan alkuperäistä ja totuudellista evankeliumia, jossa Jeesus on edelleen ihminen, mutta
kärsimystensä vuoksi kirkastettu ja ylösnousemuksensa kautta jopa enkelien yläpuolelle korotettu.
Seurakunnissa jopa valituita eksyttävät villitsevät riivaajahenget eivät pidä siitä, että ihminen kristus
Jeesus on korotettu heidän yläpuolelleen. He käyvät sen vuoksi raivokkaasti jokaisen totuuden
sanaa julistavan Jeesuksen kristuksen todistajan kimppuun, missä ikinä he herrastamme todistavat.
Jumala on kuitenkin kaiken yläpuolella ja alistaa lopulta kaikki kapinoivat henget alamaiseksi
herralle Jeesukselle. Niille on annettu vain vähän aikaa sotia herraa Jeesusta ja isää Jumalaa sekä
hänen säädöstään vastaan, mutta kohta kristus saapuu ja asettaa kaikki ennalleen. Sitä ennen pitää
alkuperäinen ja väärentämätön evankeliumi kaikille kansoille julistettaman (Matt 24:14).
Ilmestyskirja:
14:6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen
evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja
sukukunnille ja kielille ja kansoille.
14:7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä
hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan
ja meren ja vetten lähteet."
14:8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri
Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat."
Nämä sanat ovat käyneet toteen teidän silmienne edessä rakkaat veljet ja sisaret, ja ovat yhä vielä
toteutuva rutosti ja runsaasti, mutta vain Jumalan hengessä ja totuudessa vaeltavat näkevät suuren
eksytyksen, joka oli vaikuttamassa jo Paavalin aikana (2Tess 2 ja 2Kor 11:4) ja josta Johannes
meitä varoitti (1Joh 2:18-28; 4:1-5:13, 20-21; 2Joh 1:7-11; Joh 20:30-31). Jos olet avoin ja vilpitön
Jumalan lapsi, niin etsit totuutta salatuimpaan saakka tässä asiassa. Tulet silloin huomaamaan sen,
että katolinen usko kolmiyhteiseen jumalaan on se väkevä eksytys, jonka Jumala on lähettänyt
seurakuntiin kaikkialle maailmaan valheen hengen kautta (vrt. 1Kun 22:21-23; Ilm 16:13ss.).
Kuka on Ilmestyskirjan ja koko Raamatun mukaan tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä
niissä on (Ilm 14:7; 4:8-11)?
Isä Jumala! Yksin isä Jumala, ei Jumalan toinen ja kolmas persoona hänen kanssaan!
Ilmestyskirja:
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."

4:9 Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka
valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti,
4:10 lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella
istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät
kruununsa valtaistuimen eteen sanoen:
4:11 "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan
ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne
ovat olemassa ja ovat luodut."
Jeesus on se teurastettu karitsa (ihminen), joka noutaa kirjakäärön isänsä kädestä seuraavassa
luvussa (Ilm 5). Raamatun mukaan vain isä on kaikkivaltias Jumala ja luonut tämän maailman (Ilm
1:8; 4:8-11; 11:17; 15:3; 16:7; 19:6; 21:22). Isä ei tehnyt sitä yhdessä poikansa ja pyhän hengen
kanssa, niin että nämä kaksi olisivat Jumalan toinen ja kolmas persoona, tai niin, että Jumala olisi
kolmiyhteinen. Kaikki tuollainen on katolisen kirkon keksimää harhaoppia.
Apostolien teot:
4:24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat:
"Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
4:25 Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta,
olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
4:26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen herraa ja hänen
voideltuansa vastaan.'
4:27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta
vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja
Israelin sukukuntain kanssa,
4:28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt
tapahtuvaksi.
4:29 Ja nyt, herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella
puhua sinun sanaasi;
4:30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu
sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta."
4:31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat
kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
Niin kuin huomaat, niin opetuslapset eivät tunteneet kolmiyhteistä Jumalaa, joka olisi luonut
kaiken, mitä olemassa on, vaikka he tunsivat ja tiesivät isän ja pojan ja pyhän hengen, mutta vain
isää he kutsuivat Jumalaksi, joka on kaiken luonut, ja poika on ristillä kärsinyt mies, jonka Jumala
on herättänyt ylös kuolleista (Hebr 5:7; 13:20-21) ja jonka kautta isä Jumala on tuomitseva tämän
maailman, ja pyhä henki ei ole persoona vaan se on Jumalan henki, jolla Jumala voi täyttää
opetuslapsiaan toistuvasti (Apt 2:1-11; 4:31; 13:52; Efe 5:18).
Apostolien teot:
17:23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin
myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis
tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.
17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja
maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän,
joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä
ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet,
joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat
teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on
samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja
ajatuksen kuvailema.
17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee
tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin
vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut
kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
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