Kristuksen kaksiluonto-oppi
Katolinen kirkko muotoili kolminaisuusopin 300- ja 400-luvuilla ja täydensi sitä Kristuksen
kaksiluonto-opilla Khalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451.
Kirkolla on ollut alusta asti vaikeuksia selittää Kristuksen kahta eriä luontoa yhdessä persoonassa.
Ongelman tuottaa erityisesti se, miten Jeesus voisi olla yhtä aikaa Jumala ja ihminen jumaluuden tai
ihmisyyden siitä kärsimättä. Ratkaisuksi on tarjottu kenosis-oppia, joka syntyi 1600-luvulla ja jota
Gottfried Thomasius täydensi 1850-luvulla.
Jeesuksen elämässä on erotettava kaksiluonto-opin mukaan seuraavat vaiheet:
•
•
•

Elämä ennen ihmiseksi syntymistä: Kristus on yhtä ikuinen kuin Isä Jumala ja Pyhä Henki,
ilman alkua ja loppua, vaikka hän kolminaisuusopin mukaan syntyikin muinaisina
iankaikkisina aikoina ennen maailman perustamista.
Elämä ihmisenä maan päällä aina taivaaseen astumiseen saakka.
Elämä taivaassa Jumalan valtaistuimella Isän oikealla puolella.

Jeesuksen ihmisyydessä on merkille pantavaa se, että Jeesus ei ole ollut ihmisenä aina olemassa,
sillä hänellä on ihmisenä elämän alku, mutta Jumalana hänellä ei alkua ole(, vaikka hänen
uskotaankin syntyneen Isästä ennen maailman perustamista).
Jeesus jaetaan kolminaisuus- ja kaksiluonto-opeissa kolmeen osaan filosofis-uskonnollisin termein:
olemus, luonto ja persoona. Lisäksi Jeesus jaetaan ihmisenä kreikkalaisen filosofis-kristillisen
tradition mukaan kolmeen osaan: henki, sielu ja ruumis. En tiedä, miten kolminaisuus- ja
kaksiluonto-opeissa käsitellään ihmisen Kristus Jeesus hengen ja sielun ajallisuutta tai ikuisuutta,
mutta logiikan mukaan ihmisen hengellä ja sielulla on alku, toisin kuin Jumalalla, jolla ei ole alkua
eikä loppua.
Kun Jeesus eli ihmisenä maan päällä, niin hänen Jumalan luontonsa jäi taivaaseen Isän luokse.
Tämä Jumalan luonto on ihminen Kristus Jeesuksesta erillinen tietoisuuden keskus, joka on
kaikkitietävä ja kaikkivaltias, toisin kuin ihmisen Kristus Jeesus ihmisen luonto.
Kun Jeesus "sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta" tuli hänestä täydellinen ihminen
(tosi ihminen) kuitenkin vailla syntiä ja ilman perisyntiä. Jeesuksen ihmisen luonto oli vajavainen
kuin ihminen eikä tiennyt kaikkea, mitä hänen Jumalan luontonsa tiesi. Jeesus oli ihmisenä täysin
riippuvainen Isästään Jumalasta, vaikka hänellä itsellään oli Jumalan luonto taivaassa Isän tykönä.
Jeesuksen yksi persoona oli jakaantunut hänen maanpäällisen elämänsä aikana kahteen eri paikkaan
ja olotilaan: ihminen maan päällä (henki, sielu ja ruumis; olemus ja luonto) ja Jumala taivaassa
(henki: olemus ja luonto).
Kun Jeesus on nyt taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella hänen valtaistuimellaan, ovat hänen
Jumalan ja ihmisen olemuksensa sekä luontonsa yhtä yhdessä ruumiissa ja yhdessä persoonassa:
ihminen Kristus Jeesus ja Jumala Jeesus (Jumalan Poika) yhtä aikaa. Ongelmia loogisen selityksen
kannalta tuottaa nyt se, miten Jeesus voi olla yhdessä persoonassa ja yhdessä ruumiissa yhtä aikaa
Jumala sekä ihminen. Kolminaisuus- ja kaksiluonto-oppien mukaan Jeesus ei lakkaa koskaan
olemasta tosi ihminen, mutta miten ihminen voi olla samanaikaisesti Jumala ihmisyyden siitä
kärsimättä? Miten jokin olento voi olla yhtä aikaa (Jumalaan verrattuna) vajavainen ihminen ja
täydellinen (kaikkitietävä ja kaikkivaltias) Jumala? Jos joku on kaikkitietävä ja kaikkivaltias, niin

hän on Jumala eikä ihminen. Jos joku on vajavainen niin hän ei voi olla kaikkitietävä ja
kaikkivaltias Jumala.
Kaksiluonto-oppi johtaa väistämättä oletukseen, jonka mukaan Jeesuksen yhdessä ruumiissa ja
persoonassa hänen kaksi eri luontoaan (ja olemustaan) ovat osittain erossa toisistaan, nimittäin
ihmisen luonto ei voi tietää kaikkea sitä, mitä Jumalan luonto tietää, eikä ihminen Kristus Jeesus ole
samalla tavalla (Jumalasta riippumaton) kaikkivaltias kuin Jumalan Poika Jeesus on.
Mielestäni tällainen Jeesuksen kahtiajako on epälooginen ja epäraamatullinen. Se on tehty
apostolisen ajan jälkeen vain siitä syystä, että on yritetty selittää katolisen kirkon kehittämää
kolminaisuusoppia, joka kuulostaa sellaisenaan järjettömältä ja ristiriitaiselta. Jos Jeesuksen
seuraaja ja Jumalan lapsi tahtoo pysytellä Raamatun kirjoitusten mukaisessa kuvauksessa koskien
Jumalaa, Jeesusta ja pyhää henkeä, niin hänen ei tule käyttää kolminaisuus- ja kaksiluonto-oppien
selityksiä tai uskontunnustuksia tai pitää niitä totena. Jos joku tekee niin, menee hän yli kirjoitetun
sanan ja antaa mitä ilmeisimmin virheellisen todistuksen Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta
kristuksesta.
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