Jeesus on vain ihminen, kristus (voideltu)
Vanhan testamentin profetiat kertovat edeltä sen, että Jeesus on ihminen. Kun ne ymmärretään
oikein, niin profeetat eivät odottaneet messiaasta mitään muuta kuin sen, että hän on ihminen.
Profeetat eivät sanoneet, että Jeesus on ilmestynyt patriarkoille jo Vanhan testamentin aikana tai
että hän on ollut luomassa tätä vanhaa maailmaa.
Heprealaiskirjeen alussa sanotaan Jumalan tuoneen esiin aikakaudet (Hebr 1:2, aioonas) poikansa
kautta, ei luoneen tätä maailmaa, joka on kreikaksi kosmos. Sanaa "aioonas" ei ole koskaan käytetty
tämän maailman luomisesta. "Aikakausilla" tarkoitetaan uuden liiton aikakautta, tulevaa maailmaa
kristuksen tulemuksen jälkeen ja sitä seuraavaa ikuisuutta viimeisen tuomion jälkeen.
Heprealaiskirje kertoo Jeesuksesta kuoleman kärsineenä miehenä ja ylösnousemuksen jälkeen
ylimmäksi papiksi korotettuna jumalan poikana, joka pysyy pappina ikuisesti, koska ei kuole enää
koskaan. Jeesus on ilmestynyt vain yhden kerran historiassa ja tulee toistamiseen tuomitsemaan tätä
maailmaa ja pelastukseksi Jumalan lapsille (Hebr 9:24-28; 5:4-10). Hän hallitsee silloin ihmisenä
(Hebr 2:5-3:1), sillä hän on sikiämisestään alkaen ihminen, ikuisesti, eikä ole ikinä muuta ollutkaan.
Maria ei ole "Jumalan äiti", sillä hän on ihmisen kristuksen Jeesuksen äiti. (Neitseestä syntyminen:
tarua vai totta?) Jumalaa ei voi kukaan ihminen synnyttää ja tuollainen ajatus on täysin järjetön.
Jeesus on Jumalan poikanakin vain ihminen, niin kuin Raamattu alusta asti osoittaa (2Sam 7:8-17;
1Aik 17:13; 22:10; 28:6-7; Jes 11:1, 10; Ilm 22:12-16; 1:5, 17-18; 2:8; 1Tim 2:3-7; 1Moos 3:15;
Room 1:1-4, vrt. ensimmäinen Adam ja toinen/ viimeinen Adam, Room 5:12-21; 1Kor 15:1-47,
ovat molemmat ihmisiä ja Jumalan poikia, mutta Jeesus on ainoa ihminen, joka ei ole tehnyt syntiä,
vaikka on elänyt noin 33 vuotta kiusausten keskellä pahassa maailmassa, Hebr 5:7-10; 7:14-28)
Jeesus on siis Jumalan poikanakin vain ihminen, ei mitään muuta.
On joitakin virhetulkintoja, jotka perustuvat osin väärään käännökseen, osin tarkoitushakuiseen
väärinymmärrykseen. Yksi niistä on Jeesuksen nimi Jes 9:5: se on väkevä jumala, iankaikkisuuden
isä, ihmeellinen neuvonantaja, rauhan ruhtinas.
Väkevä jumala, "eel gibbor", vaikka on muualla käytetty vain isästä Jumalasta eli Jahvesta, jonka
poika Jeesus on, tarkoittaa tässä mahtavaa hallitsijaa ja vaikka olisikin ainoastaan Jumalalle varattu
nimi, todistaa se vain saman, minkä myös muu Raamattu, että Jeesus edustaa isää hänen kaikella
arvovallallaan niin kuin se enkeli, joka ilmestyi Moosekselle erämaassa (2Moos 3:1-14) ja sanoi
olevansa Jahve ja elohim, herra ja jumala, vaikka ei ole isä itse vaan on isän lähettämä enkeli.
Se enkeli ei ole Jeesus kristus, sillä Israel sai lain enkelien välityksellä, välimiehen Mooseksen
kautta (Apt 7:30, 38, 53; Hebr 2:2; Gal 3:19-20). Jeesus on uuden liiton välimies (Hebr 8:6; 9:15,
12:24), mutta Mooses on vanhan liiton välimies. Johannes asetti Mooseksen ja Jeesuksen
vastakkain sanoessaan, että laki on annettu Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus ovat tulleet
Jeesuksen kristuksen kautta (Joh 1:17). Jos Jeesus olisi antanut lain Israelille, niin tällaista
vastakkain asettelua ei olisi tehty.
Jeesus on iankaikkisuuden isä, sillä hänestä saivat alkunsa uusi liitto, tuleva maailma ja ikuisuus
(vrt. Hebr 1:2 Jumala on tuonut esiin ikuiset ajat poikansa kautta).

Muista, että meidän isämme on taivaallinen isä (Matt 5:48; 6:6, 9, 26, 32; Luuk 11:13; , eikä
Jeesusta oikein tulkittuna sanota koskaan isäksemme vaan hän on meidän veljemme, joka on saanut
alkunsa isästä (Hebr 2:11) niin kuin mekin. Ja meidän taivaallinen isämme on myös Jeesuksen
kristuksen Jumala ja isä, ei vain silloin, kun Jeesus vaelsi maan päällä ennen kuolemaansa ristillä
vaan myös vielä sen jälkeen, kun istuutui isän oikealle puolelle taivaissa hänen valtaistuimelleen
(Matt 15:13; 18:35; Joh 20:17; Efe 1:3; Ilm 3:12, 21).
Sanaa kristus (voideltu) käytetään vain ihmisestä.
Jeesus on Jumalan voitelema profeetta, Mooseksen kaltainen (5Moos 18:15-18), uuden liiton
Jumalan kansan ylimmäinen pappi (Hebr 2-10) ja tulevan maailman kuningas (ihminen silloinkin,
Hebr 2:5-3:1; Ilm 19:11-21; 22:16).
Jeesus kuvataan hänen ilmestyksessäänkin (Ilm 1:1) vain ihmisenä, jonka Jumala on herättänyt ylös
kuolleista ja on Daavidin juurivesa (Ilm 22:16; 5:5) eli Daavidin jälkeläinen alenevassa polvessa
(Jes 11:1, 10; 2Sam 7:8-17; Psa 89:20-38; Jer 23:5; Ilm 1:5, 17-18; 2:8; 5:5; 22:12-16).
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