Kolossalaiskirje 1:15-20 selitys enkelin kaltaista olentoa palvoville
(15) Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen muuta luomakuntaa.
(16) Sillä hänen kauttaan on kaikki luotu taivaassa ja maan päällä, näkyviä tai näkymättömiä,
olkoot valtaistuimia tai herrauksia tai hallitsijoita tai valtiaita, kaikki on luotu hänen kauttaan ja
hänelle.
(17) Hän on ennen kaikkia ja hänessä kaikki pysyy yhdessä.
(18) Ja hän on ruumiin eli seurakunnan pää. Hän on alku ja esikoinen kuolleista nousseiden
joukossa, niin että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
(19) Sillä Jumala näki hyväksi, että hänessä asuisi kaikki hänen täyteytensä
(20) ja että hän sovittaisi hänen kauttaan kaikki itselleen, kaikki maan päällä ja taivaassa, tekemällä
rauhan hänen verensä kautta, joka vuodatettiin ristillä.
Esikoinen (proototokos) tarkoittaa jakeissa 15 ja 18 ensimmäistä ihmistä kuolleista herätettyjen
joukossa. Paavalilla ei ole mitään syytä puhua samassa asiayhteydessä samalla sanalla kahdesta eri
asiasta, niin että olisi viitannut esikoisella jakeessa 15 aikaan ennen nykyisen maailman
perustamista ja jakeessa 18 Jeesuksen kuolleista herättämiseen. Sitä hän ei tee vaan puhuu
"tulevasta maailmasta", joka on alistettu Jumalan pojan ja herran Jeesuksen kristuksen valtaan
hänen kuolleista herättämisensä ja toisen tulemuksensa jälkeen. Jeesus on tulevan maailman
hallitsijanakin edelleen ihminen, ei Jumala (Hebr 2:5-18; Ilm 1:12-18; 2:8;; 22:12-16, Daavidin/
Iisain juurivesa ja kuolleista noussut ihmisen muotoinen olento ovat viittauksia ihmiseen, joka on
noussut ylös kuolleista, Jes 11:1, 10; 2Sam 7:8-17).
Sanaa proototokos (esikoinen, ensin syntynyt) on käytetty viitteenä olevissa Raamatun jakeissa aina
kuolleista herätetystä Jeesuksesta, ei kertaakaan siitä, että Jeesus olisi syntynyt ennen tämän
maailman luomista (Room 8:29; Kol 1:15, 18; Hebr 1:6; 12:23; Ilm 1:5). Raamatussa puhutaan
kuolleista herättämisestä siten, että käytetään siinä yhteydessä sanontaa "Jumala synnyttää" tai
"uudestisyntyminen" (Psa 2:7; Apt 13:33; Hebr 1:5; 5:5; lue edellä olevat jakeet laajemmassa
asiayhteydessään, niin ymmärrät tämän asian, Matt 19:28). Jeesus on ihmisistä ensimmäinen, joka
on "syntynyt" uuteen luomakuntaan eli noussut ylös kuolleista, niin että ei enää koskaan kuole
(Hebr 7:25).
Paavali on puhunut edellä luvun alkupuolella syntisten sovituksesta ja lunastuksesta, joiden kautta
meidät uuden liiton Jumalan lapset on siirretty Jumalan pojan valtakuntaan. Puhe Jeesuksesta
esikoisena (j. 15) eli ensimmäisenä kuolleista herätettyjen joukossa on jatkoa tälle aiemmalle
puheelle (jj. 1-14). Jeesus on siis uuden luomakunnan valittujen ja pyhien eli Jumalan seurakunnan
ensimmäinen jäsen, joka on noussut ylös kuolleista ja hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa
kautta on avautunut meille muillekin seurakunnan jäsenille pääsy isän tykö ylösnousemuksen kautta
(2Tim 1:10; Hebr 2:5-18; Ilm 1:17-18; 2:8; 3:7,14; vrt. 1Kor 15:12-58; Joh 5:17-30).
Sanaa "kaikki" on käytetty rajallisessa merkityksessä jakeissa Kol 1:15-18. Paavali sanoo suoraan,
mitä kaikkea hän tarkoittaa. Kaikki, mitä "on luotu taivaassa ja maan päällä, näkyviä tai
näkymättömiä, olkoot valtaistuimia tai herrauksia tai hallitsijoita tai valtiaita, kaikki on luotu hänen
kauttaan ja hänelle." Tässä ei puhuta nykyisten taivaiden, maan ja meren ja kaiken niissä olevien
luomisesta: ei auringon, kuun ja tähtien luomisesta, ei taivaan lintujen, meren elävien ja puiden tai
kasvien ja maan eläinten luomisesta, ei kivien eikä vuorten eikä laaksojen tekemisestä. Tässä
puhutaan vain ja ainoastaan valtaistuinten ja herrauksien ja hallitsijoiden ja valtiaiden luomisesta.

Valtaistuimet ja herraudet ja hallitsijat ja valtiaat ovat Raamatussa aina viittauksia joko ihmisiin tai
enkeleihin. Ne, jotka ovat taivaissa, ovat näkymättömiä, mutta ne, jotka ovat maan päällä, mutta
eivät vielä ylösnousseet, ovat näkyväisiä, olkoot ne valtaistuimia, joilla vanhurskaat ovat istuva
(Matt 19:28; Luuk 22:30; Ilm 3:21; 20:4) tai herrauksia/ ensimmäisiä ihmisiä vallassa (Efe 1:21;
2Piet 2:10) tai ensimmäisiä ajassa ("vanhan maailman" ihmiset, Matt 19:4; 22:32) tai vallassa (Luuk
12:11; 20:20; Room 8:38, 1Kor 15:24; Efe 1:21; Tiit 3:1) tai valtiaita/ hallitsijoita/ esivallan
edustajia (Matt 8:9; Mar 13:34; Luuk 12:11; 23:7; Room 13:1-3). Mikään näistä sanoista ei viittaa
vanhan maailman luomiseen "alussa", kun Jumala loin taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä
niissä on.
Kun tämä kohta ymmärretään oikein, niin tiedämme Jumalan luoneen kristuksessa ja häntä varten
(hänelle) ja häneen (kristuksen ruumiiseen eli seurakuntaan) "uuden ihmisen" (Efe 2:10-21) eli
"uuden luomuksen" (2Kor 5:17). Me Jumalan lapset eli "uudet ihmiset" ja "uudet luomukset"
"pysymme yhdessä" (Kol 1:17) kristuksessa Jeesuksessa meidän herrassamme. Se "uusi ihminen",
johon olemme pukeutuneet ja joka uudistuu luojansa kuvan mukaan tietoon (Kol 3:10), on se
näkymätön sisäinen ihminen, josta Paavali toisaalla puhuu (2Kor 4:16; Efe 3:16) ja on jo nyt
hengessä korotettu taivaallisiin kristuksessa Jeesuksessa (Efe 2:6), joka on mennyt edeltä isän tykö
ja on sielujemme pelastuksen ankkuri taivaassa (Hebr 6:19-20).
Me emme ole kuitenkaan vielä nousseet ruumiillisesti ylös taivaaseen (2Tim 2:8), sillä me asumme
tässä kuoleman ruumiissa (Room 7:24) ja odotamme kristuksen tulevan alas taivaasta toistamiseen
ilman syntiä, niin että saamme hänen tulemuksessaan kuolemattomat ja katoamattomat ruumiit,
sellaisen kuin herralla kuolleista herätettyjen esikoisena jo nyt on (Hebr 9:25-28; 1Tess 4:13-18;
1Kor 15:12-58). Ja se, että Paavali puhuu vain ihmisistä, jotka istuvat valtaistuimilla tai ovat
ensimmäisiä ajassa tai vallassa (herrauksia) tai ovat esivallan edustajia tai valtiaita, käy ilmi
seuraavista jakeista:
"Sillä Jumala näki hyväksi, että hänessä asuisi kaikki hänen täyteytensä ja että hän
sovittaisi hänen kauttaan kaikki itselleen, kaikki maan päällä ja taivaassa, tekemällä
rauhan hänen verensä kautta, joka vuodatettiin ristillä. Teidätkin, jotka ennen olitte
vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on
sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja
nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen
perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette
kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi
minä, Paavali, olen tullut." (Kol 1:19-23)
Paavalin sanat sulkevat tällä tavalla sisälleen kaikki ne, jotka ovat tulleet luoduiksi kristuksessa
Jeesuksessa ja hänelle (häntä varten) ja häneen (kristuksen ruumiiseen eli seurakuntaan), ja jotka
tarvitsevat syntien sovitusta päästäkseen parempaan ylösnousemukseen. Tässä on siis kyse vain
ihmisistä, jotka saavat Jumalan armosta iankaikkisen elämän kristuksen ruumiin ja veren uhrin
kautta. Ovatpa nämä sovitetut ihmiset sitten taivaassa tai maan päällä tai vielä haudassa maan alla,
niin heidät on luotu kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten ja hallitsijoiksi tulevassa maailmassa
kristuksen tulemuksen jälkeen (Efe 2:10ss.; Ilm 20:4-8; 22:1-5).
Niin kuin huomasit tästä selityksestä, joka on totuuden sanan mukainen, ei Paavali sano Jumalan
luoneen nykyistä maailmaa poikansa Jeesuksen kristuksen kautta tässä kohdassa eikä muuallakaan,
sillä Paavali tiesi, että isä Jumala on luonut yksin taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on,
ja sanoi sen selvästi julistaessaan evankeliumia pakanoille, jotka palvelivat ihmisiä jumalanaan

(kreikkalaisten jumaltarustoissa jumalat ilmestyivät ihmisen muotoisina ja kreikkalaiset palvoivat
heitä, Apt 17:22-31; vrt. 4:24-31; Ilm 4:11; 10:6; 14:5-7). Meidän tulee julistaa evankeliumia ja
rukoilla samalla tavalla kuin apostolit tekivät ja meidän tulee uskoa Jeesuksen kristuksen ilmestystä,
jossa vain isää ylistetään ja kunnioitetaan taivaan ja maan ja meren ja kaiken niissä olevien luojana
(Apt 2:14-41; 3:12-26; 4:8-23, 24-31: 5:29-32; 7:2-60; 8:12, 26-40; 10:34-48; 13:14-52; 14:5-19;
17:2-3, 16-32; 18:5; 22:1-22; 26:1-32; Ilm 4:11; 10:6; 14:7).
Petteri Haipola 1.2.2016 (selitys kolmiyhteistä jumalaa palvoville on tämän kirjoituksen lopussa)

Biblical Unitarian sivustolla selitetään tämä kohta hieman eri tavalla. He ovat erehtyneet, kun
luulevat Jumalan luoneen Jeesuksen kristuksen kautta uusia enkeleitä (Ilm 1:1; 22:16). Se, että tässä
puhutaan "Jeesuksen" enkelistä, johtuu siitä, että Jeesus on lähettänyt hänet seurakuntaan
julistamaan totuuden sanaa, ei siitä, tämä enkeli olisi luotu hänessä hänen taivaaseen astumisensa
hetkellä tai sen jälkeen. Jos tällä tarkoitetaan kuitenkin sitä, että kyseinen enkeli olisi luotu
kristuksessa Jeesuksessa, niin sillä tarkoitetaan silloin ihmisiä, jotka julistavat totuuden sanaa pyhän
hengen vaikutuksesta, meille lähetetyssä pyhässä hengessä, vrt. Hebr 13:2; 1Piet 1:12; Psa 34:8.
Laitan silti Biblical Unitarian sivuston selityksen tähän jatkeeksi, koska siinä on selitetty hyvin
sanan "kaikki" käyttöä sen "rajallisessa merkityksessä".
Kolossalaiskirje 1:15-20
(15) Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen muuta luomakuntaa.
(16) Sillä hänen kauttaan on kaikki luotu taivaassa ja maan päällä, näkyviä tai näkymättömiä,
olkoot valtaistuimia tai herrauksia tai hallitsijoita tai valtiaita, kaikki on luotu hänen kauttaan ja
hänelle.
(17) Hän on ennen kaikkia ja hänessä kaikki pysyy yhdessä.
(18) Ja hän on ruumiin eli seurakunnan pää. Hän on alku ja esikoinen kuolleista nousseiden
joukossa, niin että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
(19) Sillä Jumala näki hyväksi, että hänessä asuisi kaikki hänen täyteytensä
(20) ja että hän sovittaisi hänen kauttaan kaikki itselleen, kaikki maan päällä ja taivaassa, tekemällä
rauhan hänen verensä kautta, joka vuodatettiin ristillä.
(NIV mukaan suomennettu)
1. Niin kuin kaikessa hyvässä Raamatun tulkinnassa, on tärkeää huomioida jakeiden laajempi
asiayhteys ja se, miksi ne on kirjoitettu ja laitettu siihen kohtaan, missä ne ovat. Kun kirjettä
kolossalaisille luetaan, niin huomataan Kolossan seurakunnan kadottaneen kristuksen huomionsa
keskipisteenä. Jotkut Kolossan uskovaiset olivat hylänneet käytännössä yhteyden seurakunnan
päähän Jeesukseen kristukseen ja jotkut oli jopa johdatettu palvomaan enkeleitä (Kol 2:18-19).
Kolossan tilanne vaati voimakasta muistutusta kristuksen johtajuudesta seurakunnassaan ja kirje
kolossalaisille tarjosi juuri tätä.
2. Nämä jakeet eivät voi vahvistaa kolmiyhteisen jumalan oppia, koska ne kertovat heti aluksi
kristuksen olevan näkymättömän Jumalan kuva [eikon]. Jos kristus olisi Jumala, niin silloin jae
yksinkertaisesti sanoisi niin sen sijaan, että sanoo hänen olevan Jumalan kuva. Isää on sanottu yksin
Jumalaksi kymmenissä eri kohdissa ja tässä olisi ollut hyvä kohta sanoa, että Jeesus on Jumala. Sen

sijaan meille kerrotaan, että kristus on Jumalan kuva. Jos jokin asia on jonkin toisen asian kuva, niin
kuva ja alkuperäinen asia eivät ole sama asia. Isä on Jumala ja sen vuoksi ei ole yhtään jaetta, jossa
isää sanottaisiin kuvaksi. Kun Jeesusta sanotaan Jumalan kuvaksi, sopii se kauniisti yhteen hänen
sanoilleen: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän" (Joh 14:9-10).
On trinitaarisia teologeja, jotka väittävät että sana "eikon" (josta me saamme englanninkielen sanan
"icon", joka tarkoittaa "kuvaa" tai "edustusta/esitystä") tarkoittaa "ilmestystä" tässä kohdassa
kolossalaiskirjettä ja että kristus on Jumalan ilmestys (manifestaatio). Me uskomme, että tämä
johtopäätös ei ole pätevä. Sana "eikon" esiintyy 23 kertaa Uudessa testamentissa ja sitä on käytetty
selvästi "kuvaa" tarkoittavana sanan yleisessä merkityksessä. Sitä on käytetty keisarin kuvasta
kolikossa, ja epäjumalista, jotka ovat käsin tehtyjä jumalankuvia, ja Vanhan testamentin asioista,
jotka olivat pelkkiä esikuvia siitä todellisuudesta, joka meillä on nyt ja Ilmestyskirjan pedon
kuvasta. Toisen Korinttolaiskirjeen jae 3:18 sanoo, että kristityt muuttuvat herran "kuvan"
kaltaiseksi, kun meistä heijastuu hänen kirkkautensa.
Kaikissa näissä jakeissa on käytetty sanaa "kuva" sanan yleisessä merkityksessä, eli erotuksena
alkuperäisestä asiasta. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen jae 11:7 sanoo: "Mies ei saa peittää
päätään, sillä hän on Jumalan kuva ja kirkkaus." Aivan niin kuin kristusta on kutsuttu Jumalan
kuvaksi, niin myös ihmisiä on kuvattu Jumalan kuvaksi. Me emme niin täydellisiä Jumalan kuvia
kuin kristus on, koska olemme sidotut syntiin, mutta siitä huolimatta Raamattu kutsuu meitä
Jumalan "kuvaksi". Niinpä sanavalinta "olla Jumalan kuva" on sama meitä koskien kuin mitä se on
kristusta koskien.
Me pysymme siinä näkemyksessä, että kirjoitusten sanat täytyy lukea ja ymmärtää niiden yleisessä
tai tavanomaisessa merkityksessä ellei voida antaa hyvää syytä muuttaa tätä merkitystä. Tässä
tapauksessa yleinen merkitys "kuva" on "samankaltaisuus" tai "muistuttaminen" ja sitä on käytetty
tässä samassa merkityksessä joka kerta Uudessa testamentissa. Jos sanalla "kuva" olisi kristuksesta
puhuttaessa jokin muu merkitys, niin toki Raamattu kertoisi siitä meille. Koska se ei sitä tee, niin
päätämme, että sanalla "kuva" on sama merkitys viittasipa se kolikossa olevaan kuvaan,
jumalankuvaan tai kristukseen ja kristittyihin Jumalan kuvana.
3. Jumala antoi kristukselle valtansa luoda [synnyttää uutta, herättää elämään]. Efesolaiskirjeen jae
2:15 viittaa kristukseen luomassa "uutta ihmistä" (seurakuntaansa) juutalaisista ja pakanoista.
Vuodattaessaan pyhän hengen lahjan jokaiseen uskovaan (Apt 2:33, 38) herra Jeesus on luonut
jotakin uutta heissä jokaisessa, mikä on "uusi ihminen", heidän uusi luontonsa (2Kor 5:17; Gal
6:15; Efe 4:24).
4. Kristuksen ruumis eli seurakunta on kokonaan uusi kokonaisuus, jonka kristus on luonut
juutalaisista ja pakanoista. Hänen täytyi myös luoda sen rakenne ja tehtävät, jotta se voisi toimia
sekä hengellisessä maailmassa (enkeleiden tehtävä on palvella seurakuntaa, ks. Ilm 1:1 "hänen
enkelinsä") ja fyysisessä maailmassa (tehtävät ja toimet täällä maan päällä, ks. Room 12:4-8; Efe
4:7-11). Raamattu kuvaa näitä fyysisiä ja hengellisiä todellisuuksia sanomalla "asiat taivaassa ja
maan päällä, näkyvät ja näkymättömät (Kol 1:16).
5. Monet ihmiset luulevat, että koska Kolossalaiskirjeen jae 1:16 sanoo "sillä hänen kauttaan on
luotu kaikki", että kristus on Jumala, mutta koko jae on luettava huolellisesti niin, että ymmärretään
sanojen käyttö ja niiden merkitys ja kuvaannollinen puhe. Puheen muodon tutkiminen on vaatimus
ymmärryksen saamiseksi ja parhaan tiedossamme olevan teoksen siltä alueelta on kirjoittanut E. W.
Bullinger vuonna 1898. Sen nimi on "Figures of Speech Used in the Bible" ja on nyt saatavana, sillä
siitä on tehty monia uusintapainoksia.

http://www.biblicalresearchjournal.org/brj-pages_pdf/001ewb_figures_of_speech.pdf
Ensinnäkin Raamatun opiskelijan (tosiaan, kielen ja elämän) täytyy olla tietoinen siitä, että kun
sanoja "kaikki" tai "jokainen" tai "kaiken" on käytetty, niin niitä on käytetty rajallisessa
merkityksessä. Ihmiset käyttävät näitä sanoja tällä tavalla arkipuheessa kaikissa maissa ja kielissä ja
kaikkialla maailmassa. Minulla (John S.) oli siitä kokemus tässä eräänä päivänä. Oli myöhäinen ilta
ja tahdoin saada keksin ennen nukkumaan menoa. Kun sanoin vaimolleni, että tahdon keksin, niin
hän sanoi "Lapset ovat syöneet kaikki keksit". Meidän lapsemme eivät olleet tietenkään syöneet
maailman kaikkia keksejä. Asiayhteyteen sopiva määrä keksejä olivat keksit meidän talossamme ja
meidän lapsemme olivat syöneet ne kaikki. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sanaa "kaikki" on
käytetty rajallisessa merkityksessä ja sitä käytetään samalla tavalla myös Raamatussa.
Esimerkiksi kun Absalom piti neuvonpitoa isäänsä vastaan, niin Daavid sanoo, että "kaikki Israelin
miehet" yhtyivät hänen neuvoonsa (2Sam 17:14). "Kaikki" Israelin miehet eivät olleet paikalla,
mutta sana "kaikki" tarkoittaa kaikkia niitä, jotka olivat siellä. Toinen esimerkki on Jeremian kirjan
jae 26:8, jossa sanotaan että "kaikki kansa" tarttui kiinni Jeremiaan surmatakseen hänet, mutta
asiayhteydestä käy hyvin selvästi ilmi, että "kaikki kansa" ei ollut edes läsnä ja ihmiset, jotka tulivat
myöhemmin paikalle, tahtoivat vapauttaa Jeremiaan. Jae 1Joh 2:20 sanoo kristityistä, että "te
tiedätte kaiken". Ei ole varmasti olemassa yhtäkään kristittyä, joka uskoo, että hän tietää kaiken.
Jakeessa on käytetty sanan "kaikki" rajallista merkitystä, mikä käy ilmi asiayhteydestä.
Idea on siinä, että milloin ikinä luet sanan "kaikki" Raamatussa, niin sinun tulee päättää käytetäänkö
sitä sanaa laajassa merkityksessä "kaikista maailmassa" vai rajallisessa merkityksessä "kaikista
tietyssä asiayhteydessä". Me uskomme, että kolossalaiskirjeen jakeessa 1:16 sanaa on käytetty
rajallisessa merkityksessä ja me annamme sen puolesta lisää todisteita seuraavassa kohdassa
numero 6 (sanan "kaikki" rajallisesta merkityksestä voit lukea lisää Joh 2:24 selityksestä).
6. Tärkeää puheen muotoa Kolossalaiskirjeen jakeessa 1:16 on kutsuttu nimellä "encircling"
(ympyröinti, sisään sulkeminen). Bullinger huomauttaa, että kreikkalaiset kutsuivat tätä puheen
muotoa nimellä "epanadiplosis" kun taas roomalaiset kutsuivat sitä nimellä "inclusio" (p. 245) ja
hän antaa esimerkkejä usean sivun verran Raamatusta dokumentoidakseen tämän muodon. Hän
kirjoittaa: "Kun tätä muotoa käytetään, niin se merkkaa sen mitä on sanottu täytetyksi yhdessä
täydessä ympyrässä… ja annettu täyttymys väitteelle, joka on tehty."
Kun pidämme tämän mielessä, niin huomaa, että lause "kaikki on luotu" esiintyy jakeen alussa ja
lopussa sulkien sisäänsä listan asioista, jotka on luotu: "Sillä hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä
on taivaassa ja maan päällä, näkyväisiä ja näkymättömiä, olivatpa ne valtaistuimia tai voimia tai
hallitsijoita tai valtoja: kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänelle."
Se, mitä on luotu, ei ole kiviä, puita, lintua tai eläimiä, koska ne asiat on luonut Jumala. Nämä asiat
– "valtaistuimet, voimat, hallitsijat ja vallat" – ovat voimia ja tehtäviä, joita kristus tarvitsee
seurakuntansa johtamiseen ja ne hän on luonut sitä tarkoitusta varten. Tämä puheen muoto, jonka
tunnemme nimellä "ympyröinti, sisään sulkeminen" auttaa meitä tunnistamaan "kaikkien" asioiden
sisällön oikeassa asiayhteydessään – sen, että tässä on käytetty sanan "kaikki" rajallista merkitystä
ja sillä tarkoitetaan niitä asioita, joita tarvitaan seurakunnan hallitsemiseen.
7. Sanontaa jakeessa 17 "hän on ennen kaikkia" on käytetty yrityksessä osoittaa, että Jeesus oli
olemassa ennen kaikkea muuta. Kuitenkin sana "ennen" (tässä "pro") voi viitata aikaan, paikkaa tai
asemaan (eli ylempään arvoon). Tämä johtaa meidät siihen päätelmään, että koko jakson tarkoitus

on näyttää, että kristus on "ennen" kaikkia eli "ylempi arvoinen" kuin kaikki muut aivan niin kuin
jae sanoo. Jos joku väittää kovapintaisesti, että tässä viitataan aikaan, niin osoitamme hänelle, että
heti seuraavassa jakeessa kristus on "esikoinen" kuolleista nousseiden joukossa ja siten myös
"ennen" seurakuntaansa ajassa niin kuin myös asemassa.
Buzzard, pp. 51 and 52
Dana, Letter #25, pp. 221-227
Racovian Catechism, pp. 91-94
Snedeker, pp. 446-450

Kolossalaiskirje 1:15-20 selitys kolmiyhteistä jumalaa palvoville
(15) Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen muuta luomakuntaa.
(16) Sillä hänen kauttaan on kaikki luotu taivaassa ja maan päällä, näkyviä tai näkymättömiä,
olkoot valtaistuimia tai herrauksia tai hallitsijoita tai valtiaita, kaikki on luotu hänen kauttaan ja
hänelle.
(17) Hän on ennen kaikkia ja hänessä kaikki pysyy yhdessä.
(18) Ja hän on ruumiin eli seurakunnan pää. Hän on alku ja esikoinen kuolleista nousseiden
joukossa, niin että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
(19) Sillä Jumala näki hyväksi, että hänessä asuisi kaikki hänen täyteytensä
(20) ja että hän sovittaisi hänen kauttaan kaikki itselleen, kaikki maan päällä ja taivaassa, tekemällä
rauhan hänen verensä kautta, joka vuodatettiin ristillä.
Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, ei näkymätön Jumala. Jos Jeesus olisi isän tavoin Jumala ja
hänen vertaisensa, niin Paavali olisi sanonut sen suoraan. Nyt hän sanoo kuitenkin, että Jeesus on
näkymättömän Jumalan kuva, ei itse Jumala.
Paavali tarkoittaa Jeesuksesta puhuessaan Jumalan kuvalla ihmistä, joka muistuttaa käytökseltään ja
sisäisen ihmisensä puolesta mahdollisimman tarkasti isää Jumalaa. Jeesus on Jumalan kuvana ainoa
laatuaan, sillä hän on ihmisenä täysin synnitön: Jeesus ei langennut ihmisenä koskaan syntiä
tekemään (Hebr 7:12-28; 9:22-28).
Jeesus sanoi, että Jumala asuu hänessä, niin kuin Jumala asuu myös niissä, jotka tunnustavat, että
Jeesus on Jumalan poika (Joh 14:9-28; 1Joh 4:13-15). Se, että Jumala asuu ihmisessä, ei tee tästä
ihmisestä Jumalaa – ei edes Jeesuksesta.
Paavali sanoo Jeesuksesta, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti (Kol 2:9; 1:19).
Se ei tarkoita sitä, että Jeesus on "Jumala ihmisen ruumiissa", niin kuin monet virheellisesti
tulkitsevat. Jumala asuu Jeesuksessa niin täydellisesti, että hän ei tehnyt ennen kuolemaansa
lainkaan syntiä, eikä ole tehnyt syntiä sen jälkeenkään, eikä tule koskaan syntiä tekemäänkään.
Jeesus ei siis ole se Jumala, joka hänessä asuu ja on näkymätön (näkymätöntä henkeä). Tämä
näkymätön Jumala, Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä (Efe 1:3), meidän Jumalamme ja isämme
(Joh 20:17), voidaan "nähdä" hengen silmin, eli me voimme ymmärtää, että Jumala on kristuksessa
Jeesuksessa ja hänen omissaan (3Joh 1:11; Joh 20:24-31), mutta luonnollisin silmin ei Jumalaa
kukaan ole koskaan nähnyt eikä näe (Joh 1:18; 1Joh 4:12; 1Tim 6:13-16).

Kun näemme Jeesuksen kristuksen herrana isänsä valtaistuimella Ilmestyskirjan lopussa, niin me
näemme vain yhden ruumiillisen olennon, Jeesuksen, mutta emme isää Jumalaa, koska tämä asuu ja
on poikansa sydämessä, eikä häntä voi kukaan nähdä edes tulevassa maailmassa ja
iankaikkisuudessa (Ilm 22:1-5). Ja koska Jeesuksen isän nimi on Jahve ja uuden Jerusalemin nimi
on "Jahve meidän vanhurskautemme" (Jer 33:16; Ilm 3:12), niin on meillä otsissamme Jeesuksen
uusi nimi ja hänen isänsä nimi ja se nimi on tästä päätellen "Jahve", mutta tutkikaa ja koetelkaa se,
mitä minä sanon, sillä voin ihmisenä erehtyä.
Se on kuitenkin varmaa, että pedon merkki on väärä uskontunnustus (vrt. Israelin uskontunnustus
yhteen ainoaan Jahveen, joka on meidän isämme, ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä, 5Moos 6:4;
Mar 12:29) ja väärän profeetan eli "toisen Jeesuksen ja toisen hengen" nimi otsissa ja oikeassa
kädessä (2Kor 11:4), ja sen nimen luku on 666 eli ihmisen luku, sillä se toinen Jeesus on ihminen,
joka on korottanut itsensä isän vertaiseksi Jumalaksi hänen valtaistuimelleen (Jes 14:1-27; Hes
28:1-19).
Raamatun ilmoittama herra Jeesus kristus ei ole koskaan korottanut itseään Jumalan vertaiseksi
vaan on aina antanut kunnian isälleen luomisesta ja kaikesta, mitä isä on tehnyt – myös siitä, että isä
on pelastanut poikansa kuolemasta herättämällä tämän ylös kuolleista (Hebr 5:7; 13:20-21).
Raamatun ilmoittama Jumala, meidän taivaallinen isämme, ei ole korottanut poikaansa Jeesusta
itsensä rinnalle tasavertaiseksi hallitsijaksi ja Jumalaksi kanssaan, sillä isä on Jeesuksen kristuksen
Jumala ikuisesti (Hebr 13:8; 1Kor 15:27-28). Jumala ei ole myöskään sanonut sanassaan, että hänen
poikansa Jeesus, joka on ihminen, olisi ollut luomassa tätä nykyistä maailmaa hänen kanssaan.
Tällaiset väitteet ovat peräisin katolisilta isiltä ja niitä opetetaan nyt Jumalan sanan ilmoituksen
varmana totuutena lähes kaikkialla kristikunnassa – valitettavasti.
Maailmanhistoria on muinaisesta Babyloniasta asti ollut täynnä ihmisiä, jotka ovat vaatineet
osakseen palvontaa Jumalana, ja taruja, joissa nämä jumalat ovat syntyneet ihmisiksi tai ilmestyneet
ihmisen muotoisina. Katolinen kirkko on tuonut nämä tarut kristikuntaan yhdistämällä alkuperäisen
apostolisen uskon juutalaisuuteen (vanhan liiton pappisjärjestys) ja pakanauskomuksiin. Paavit ovat
katolisen kirkon historian alussa ensimmäisenä vaatineet osakseen palvontaa "Jumalan pojan
sijaisena" maan päällä.
Nyt viimeisenä aikana on nouseva jälleen paavi tai joku muu ihminen, joka korottaa itsensä yli
kaiken palvottavan ja istuutuu Jumalan temppeliin ja sanoo olevansa Jumala (2Tess 2:4). Ne, jotka
ovat katolisessa eli yleisessä uskossa, kumartavat tätä "toista Jeesusta" ja luulevat hänen olevan
Raamatun ilmoittama kristus, koska pitävät häntä isän vertaisena Jumalana. Valitut Jumalan lapset,
jotka Jumala on kutsuva ulos Babylonista, eivät kuitenkaan ihmistä isän vertaisena Jumalana
koskaan kumarra.
Me annamme Jumalan pojalle Jeesukselle kristukselle sen kunnian ja ylistyksen, joka hänelle
ainoana synnittömänä ihmisenä ja syntiset lunastaneena vapahtajana kuuluu. Isä Jumala on
korottanut Jeesuksen kaikkien luotujen herraksi ja kuninkaaksi, vaikka kristus on "vain" ihminen
(Hebr 2:5-18). Riivaajahenget eivät alistu nykyisenä aikana tämän herran Jeesuksen valtaan (Hebr
2:8-9), vaikka kumartuvat hänen edessään ja pelkäävät, että Jeesus on tullut tuhoamaan heidät
ennen aikaansa (Mar 1:24; Matt 8:29).
Lue loput tämän kohdan selityksestä tämän artikkelin alusta.

Tunnustukseni
Tunnustukseni on se, että Jeesus on Jumalan poikanakin "vain" ihminen, vaikka häntä sanotaan
Vanhan testamentin mukaan Jahveksi ja Jumalaksi (Sak 14:1-9; Apt 1:9-11). Ihmistä nimittäin
sanotaan Jumalaksi, kun ihminen hallitsee muita ja on heidän valtiaansa tai tuomarinsa (2Moos
4:16; Psa 82:1, 6).
Jeesusta kutsutaan Jahveksi sen vuoksi, että Jahve asuu ja on hänessä (vrt. enkeli 2Moos 23:20-23).
Jeesus edustaa tätä Jahvea (isää Jumalaa) hänen täydellä arvovallallaan, mutta ei ole itse se Jahve
(isä Jumala), joka hänessä asuu (Joh 14:9-11). Samalla tavalla Jahveksi ja elohimiksi sanoi itseään
se enkeli, joka antoi lain Moosekselle (2Moos 3:1-14), mutta hän ei ollut itse se Jahve (isä Jumala),
joka hänet lähetti.
On vain yksi totinen Jahve ja hän on isä Jumala (Mar 12:29; Joh 17:3). Jeesus on tämän Jahven
poika ihmisenä, koska Jahve on hänen isänsä (Luuk 1:26-37; vrt. ensimmäinen Adam, joka on myös
Jumalan poika, mutta ei vaimosta syntynyt vaan maan tomusta tehty, 1Moos 2:7; Luuk 3:38; ks.
ensimmäisen ja toisen/viimeisen ihmisen vertailu, Room 5:12-21; 1Kor 15:12-47). Jeesuksen isä ei
ole ihminen vaan Jumala (Matt 1:17-25) ja siksi häntä kutsutaan Jumalan pojaksi, vaikka hän on
ihminen (Luuk 1:35).
Minä en tunnusta sitä, että Jeesus on ollut luomassa tätä maailmaa tai että hän on ollut edes
olemassa ennen syntyi äidistään Mariasta. Monet luulevat, että Jeesus on ollut jokin taivaallinen
olento ennen sikiämistään Marian kohdussa ja että hän on edelleen jokin taivaallinen olento, eri
kuin ihminen. He siis uskovat, että on kaksi eri olentoa, ihminen kristus Jeesus ja taivaallinen olento
Jeesus Jumalan Poika.
He ovat lähes yhtä eksyksissä kuin katolinen kirkko ja sen tyttäret sisäisesti ristiriitaisen oppinsa
kanssa. Jeesus ei voi olla yksi olento ja yksi persoona, jos hän kuitenkin on yhtä aikaa ihminen ja
jokin taivaallinen olento, joilla molemmilla on oma tahto, tunteet, ajatukset, tieto ja mieli, ja toinen
on ikivanha, syntynyt ennen maailman luomista, ja toinen on syntynyt vasta Mariasta. Tässä on
selvästi kaksi eri olentoa, joilla molemmilla on oma tahto, tunteet, ajatukset, tieto ja mieli.
Minä en usko mysteeriin enkä järjettömyyksiin ja sisäisiin ristiriitaisuuksiin, niin kuin katolinen
kirkko ja sen tyttäret, ja ne, jotka ovat vielä osittain saman valheen hengen vallassa, eivätkä usko,
että Jeesus on Jumalan poikanakin vain ihminen, joka on saanut alkunsa Marian kohdussa, ja jota ei
ole ollut olemassa ennen sitä. Kaikki mysteeriin uskovat ovat vielä Babylonissa, josta Jumala
kutsuu kansaansa nyt ulos, mutta vain harvat tulevat sieltä ulos.
Se on hyvin piskuinen lauma, joka ei ota pedon merkkiä otsaansa ja käteensä (Ilm 13:11-18), ja joka
ei jätä uppoavaa Babylonia (Babylon heitetään lopulta "mereen" ja tuhotaan, Ilm 17:16-18:21).
Pedon merkki on väärä uskontunnustus ja väärän Jeesuksen eli antikristuksen (2Kor 11:4; Ilm
13:11-13; 16:13ss; 19:20-21; 2Tess 2; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19) nimi otsassa ja kädessä (vrt.
5Moos 6:4; Ilm 3:12; 22:4).
Vain harvat kuulevat, mitä henki seurakunnalle sanoo, kun Jumala kutsuu sitä ulos suuresta
Babylonista, kaikkien porttojen äidistä (Ilm 18). Vain harvat ja valitut Jumalan lapset lakkaavat
seuraamasta valheen henkeä, joka ei tunnusta Jeesusta Jumalan poikanakin "vain" ihmiseksi, jonka
valtaan isä Jumala on "tulevan maailman" antanut (Hebr 2:5). Toiset ovat korottaneet ihmisen

kristuksen Jeesuksen isän vertaiseksi Jumalaksi, toiset sanovat hänen olevan joku taivaallinen
olento, jolla on oma tahto, tunteet, ajatukset, tieto ja mieli, ja joka on vanhempi kuin Jeesus kristus,
ja siten myös eri olento kuin ihminen kristus Jeesus kirjoitusten mukaan on.
Ketä Jeesusta sinä siis tunnustat ja ketä seuraat?
Veljilleni ja sisarilleni herrassa Jeesuksessa kristuksessa sanon, että isämme Jumala ei vaadi teitä
tunnustamaan todeksi mitään sellaista uskon tunnustusta, jota te ette ymmärrä.
Kukaan ei voi ymmärtää katolista eli yleistä uskontunnustusta kolmiyhteiseen jumalaan, jonka
mukaan kristus Jeesus on ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta silti kaksi eri olentoa ja kaksi eri
persoonaa.
Kukaan ei voi ymmärtää sellaista opetusta, jonka mukaan kristus Jeesus on ihminen ja jokin
taivaallinen olento yhtä aikaa, niin että molemmilla on oma tahto, tunteet, ajatukset, tieto ja mieli,
olematta silti kaksi eri olentoa ja kaksi eri persoonaa.
Raamatun mukaan meillä on vain yksi Jumala, joka on meidän kaikkien isä, ja yksi herra Jeesus
kristus, joka ei ole kaksi tai useampia olentoja yhtä aikaa (1Kor 8:4, 6).
Johanneksen mukaan sellainen ihminen, joka ei tunnusta kristusta Jeesusta Jumalan poikana
ihmiseksi ja vain ja ainoastaan ihmiseksi, on antikristus ja villitsijä ja vaeltaa antikristuksen
hengessä ja on siitä hengestä (1Joh 2:18-18; 4:1-5:13; 2Joh 1:7-11).
Moni on vilpittömästi erehtynyt tunnustamaan kolmiyhteistä Jumalaa ja antanut väärän todistuksen
herrasta Jeesuksesta, niin että Jumala kutsuu nyt näitä vilpittömästi erehtyneitä ulos Babylonista.
Muut jäävät katoliseen eli yleiseen harhaansa ja muihin valheisiin, joita villitsevät henget ovat
syöttäneet valituille jo liki kaksituhatta vuotta.
Sanon vielä kerran, että meidän isämme Jumala ei vaadi meiltä minkään sellaisen asian todeksi
tunnustamista, mitä me emme ymmärrä riittävän hyvin, voidaksemme tunnustaa sen todeksi. Jos et
ymmärrä sitä, kuka tai millainen Jumala, meidän taivaallinen isämme, on, tai sitä, kuka tai millainen
hänen poikansa ja meidän veljemme herra Jeesus kristus on, niin sinun ei tarvitse ottaa kantaa tähän
asiaan minkään tulkinnan puolesta tai toista tulkintaa vastaan.
Riittää, että tunnustat Jeesuksen kristukseksi, lihassa/lihaksi/lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi (Joh
20:31), sillä tämä tunnustus pitää jo sanavalinnoissaan sisällään sen tosiasian, että Jeesus on
ihminen, koska sanaa "kristus" (messias, voideltu) käytetään vain ja ainoastaan ihmisestä
Raamatussa. Jumala on voidellut meidän herramme Jeesuksen "Mooseksen kaltaiseksi profeetaksi"
(5Moos 18:15), uuden liiton seurakunnan ylimmäksi papiksi (Hebr 2-10) ja kuninkaaksemme
tulevaan maailmaan (Hebr 2:5; Ilm 19:11-21).
Ja tästä Jeesuksesta apostolit todistivat julistaessaan evankeliumia ja samalla tavalla meidän tulee
hänestä todistaa ja julistaa evankeliumia (Apt 2:14-41; 3:12-26; 4:8-23: 5:29-32; 7:2-60; 8:12, 2640; 10:34-48; 13:14-52; 14:5-19; 17:2-3, 16-32; 18:5; 22:1-22; 26:1-32) ja rukoilla Jumalaa, meidän
isäämme (Apt 4:24-31).
"Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja
kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." (Apt 2:36)

Alkuperäinen evankeliumi saa valheen hengen vallassa olevat raivon valtaan, mutta tietäkää se, että
Jumala on lähettänyt enkelinsä keskitaivaalle julistamaan alkuperäistä ja totuuden sanan mukaista
evankeliumia, jossa annetaan kunnia tämän maailman luomisesta yksin isälle Jumalalle, ei pojalle ja
pyhälle hengelle hänen kanssaan (Ilm 4:11; 14:7):
Ilmestyskirja:
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." (tässä puhutaan vain isästä, joka istuu valtaistuimellaan,
lue Ilm. 4-5)
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."
Petteri Haipola 1.2.2016

Mikä on oikea käännös?
Mielenkiintoinen tulkinta tästä kohdasta (Kol 1:11-23) on se, että siinä on kyse käännösvirheestä.
Paavalin teksti on vaikeatajuista, koska siinä on pitkiä virkkeitä ja niiden rakenne on
monimutkainen. Kaikista kohdista ei käy selvästi ilmi, mihin demonstratiivipronomini "autos"
viittaa. Se on käännetty suomeksi aina persoonapronominilla "hän". Jos "autos" viittaisi isään
luomisesta puhuttaessa, niin mitään ristiriitaa tai ongelmia tulkinnassa ei olisi. Paavalihan on
puhunut muualla selvästi evankeliumia julistaessaan, että isä on luonut yksin kaiken, mitä on. (Apt
17:22-31) Hän on puhunut isästä samalla tavalla myös roomalaisille: hänessä, hänen kauttaan ja
häneen on kaikki. (Room 11:36) Miksi olisi siis mahdotonta, että Paavali puhuu myös
kolossalaisille samalla tavalla evankeliumia ja opettaa heitä?
Vaihtoehtoinen käännös kuuluu näin:
"…ja kasvavina Jumalan tuntemisessa, kaikella voimalla vahvistettuina hänen
kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikkeen kestävyyteen ja pitkämielisyyteen ilolla
kiittävinä isää, joka on tehnyt teidät kykeneviksi osaan arvan pyhien valossa, ja joka
pelasti meidät pimeyden vallasta ja siirsi hänen rakkaan poikansa valtakuntaan, jossa
omistamme lunastuksen (hänen verensä kautta), päästön synneistä, ja joka on
näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen kaiken luomisen. Sillä hänessä (isässä) luotiin
kaikki taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, joko valtaistuimia tai
herrauksia tai hallituksia tai esivaltoja: kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja
hän (isä) on ennen kaikkia ja kaikki pysyy hänessä (isässä) koossa. Ja hän,
joka on alku, esikoinen kuolleista herätetyistä, on seurakunnan pää, jotta hän olisi
kaikessa ensimmäinen, sillä (isä) näki hyväksi, että hänessä asuu koko täyteys ja

sovittaa kaikki hänessä tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan
maan päällä tai taivaissa. Ja teidätkin, jotka olitte ennen vieraantuneita ja mieleltänne
hänen vihollisiaan pahoissa teoissa, nyt sovitti hänen lihansa ruumiissa hänen
kuolemansa kautta asettaakseen teidät pyhinä ja moitteettomina ja nuhteettomina
hänen eteensä, jos vain pysytte uskoon perustuneina ja lujina, ettekä horju pois
evankeliumin toivosta, jonka kuulitte julistetun kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja
jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut." (Kol 1:10c.-23)
PH 9.8.2016

