Jumalan henki asuu kristuksessa ja hänen opetuslapsissaan
Monet ovat alkaneet opettaa Jumalan ja kristuksen ja pyhän hengen asumista opetuslapsissa siten,
että isä on pojassa ja Jumala asuu niissä, joissa poika on ja asuu. (Joh. 14:14-24; 17:11, 20-23)
Jumala on niissä, jotka ovat kristuksessa ja joissa kristus asuu. Jumala on kristuksessa ja jos kristus
on meissä, niin silloin Jumala on meissä, koska Jumala asuu meissä olevassa kristuksessa. Kun näin
uskotaan, niin silloin ajatellaan avaruusgeometrisesti. Pienempi on aina suuremmassa, mutta koska
myös suurempi on pienemmässä, niin avaruusgeometrinen ajattelu on virheellinen.
He sanovat: "Jumalan henki on meissä ja asuu meissä, mutta Jumala ei asu meissä henkensä
kautta", niin kuin minä olen usein sanonut. Sen sijaan, että Jumala asuisi meissä henkensä kautta,
pitää meidän sanoa, että meissä asuu Jumalan henki tai kristus tai isä. (Room. 8:9-11; Joh. 14:23)
Jumala asuu meissä ja pysyy meissä. (1.Joh. 4:9-16) On oikein puhua Raamatun opettamalla tavalla
Jumalan asumisesta ja olemisesta meissä. Ei ole silti väärin sanoa, että Jumala asuu meissä
henkensä kautta, koska sitä Jumalan hengen asuminen meissä tarkoittaa. Miten muuten Jumala voisi
meissä asua kuin "hengessä" tai "henkenä" eli henkensä kautta?
Mitä muuta isän ja pojan välinen yhteys voisi olla kuin hengen yhteyttä? Mitä muuta kristittyjen
välinen yhteys voisi olla kuin hengen yhteyttä? (Efes. 4:1-16) Jeesus vertaa hänen ja isän välistä
yhtä olemista siihen hengen yhteyteen, joka on Jumalan lapsilla. (Joh .17:11, 20-23) On siis aivan
varmaa, että hän puhui hengen yhteydestä eikä mistään muusta asiasta ja siihen kuuluu sama mieli
ja yhteinen päämäärä, sielujen pelastuminen. (Joh.10; 1Kor 3:5-9; 2:10-16) "Joka yhtyy herraan, on
yhtä henkeä hänen kanssaan." (1Kor. 6:17) Jeesus on ihmisenä yhtä henkeä Jumalan kanssa aivan
niin kuin mekin olemme yhtä henkeä hänen kanssaan ja isän kanssa, koska olemme samasta
hengestä syntyneitä kuin Jeesus ja meillä on hengen yhteys keskenämme. (1.Joh. 1:1-7)
Johanneksen evankeliumi:
10:38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun
tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun
olevan isässä."
14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä
sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän; kuinka sinä sitten
sanot: 'Näytä meille isä'?
14:10 Etkö usko, että minä olen isässä, ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä
teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat
hänen.
14:11 Uskokaa minua, että minä olen isässä, ja että isä on minussa; mutta jos ette,
niin uskokaa itse tekojen tähden...
14:20 ...Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, ja että te olette minussa
ja minä teissä.
14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta
joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan
itseni hänelle."
14:22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa
itsesi meille etkä maailmalle?"
14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme
hänen tykönsä asumaan.

14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette,
ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt.
17:11 Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun
tykösi. Pyhä isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he
olisivat yhtä niin kuin mekin.
17:20 Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka
heidän sanansa kautta uskovat minuun,
17:21 että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa,
että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
17:22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä –
17:23 minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että
maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä
olet minua rakastanut.
Kun mietimme, mitä Jeesuksen sanat näissä jakeissa tarkoittavat, niin meidän on ihan
ensimmäiseksi muistettava se, että Jeesus kristus oli ihminen, kun sanoi nämä sanat. Millä tavalla
Jumala asuu ihmisessä? Henkenä. Millä tavalla Jumala asui kristuksessa? (2.Kor. 5:18-21)
Henkenä. Huomaa, että Jumala ja kristus ovat kaksi eri olevaista Paavalin kirjoituksissa niin kuin
kaikissa muissakin Raamatun kirjoituksissa. Paavali ei siis sanonut, että "Kristus oli Jumala" vaan
"Jumala oli kristuksessa", mikä tekee Jumalasta ja kristuksesta toisistaan erillään olevat kaksi eri
olevaista. Jeesus kristus on ihmisen eri olevainen kuin hänen isänsä Jumala. Jumala asuu
kristuksessa, mutta kristus ei ole Jumala. Isä on pojassa, mutta poika ei ole isä.
Jos sanot, että Jeesus on itse se Jumala, joka hänessä asuu, niin annat väärän todistuksen Jumalasta
ja hänen pojastaan. Kun Jeesus sanoi "isä on minussa" ja "minä olen isässä", niin Jumala oli
kristuksessa aivan samalla tavalla kuin hän asuu nyt omissa lapsissaan: henkenä. Jumala on läsnä
pyhässä hengessä, jonka hän on antanut meille ja siinä samassa hengessä on läsnä myös kristus,
koska henki yhdistää meidät kristukseen ja isään, jotka ovat molemmat taivaassa. (1.Joh. 1:1-7)
Mitä sitten tarkoittaa se, kun Jeesus sanoi "minä heissä ja sinä minussa" ja "minä olen isässäni, ja
että te olette minussa ja minä teissä. (Joh. 17:23; 14:20) Nämä sanat voidaan tulkita siten, että
Jumala on kristuksessa ja kristus on meissä. Kun me olemme kristuksessa, niin silloin Jumala on
meissä, koska Jumala on kristuksessa ja kristus on meissä. Voidaan sanoa, että Jumala asuu
poikansa Jeesuksen kristuksen kautta meissä.
Kun kristus on meissä, niin kristuksessa asuva Jumala on meissä. Kun me olemme isässä ja pojassa
(1.Joh. 2:24; 1.Tess. 1:1; 2.Tess. 1:1), niin me olemme pojan kautta isässä, sillä isä on poikaa
suurempi. Tätä ei tulisi kuitenkaan ymmärtää avaruusgeometrisesti vaan hierarkian ja elimellisen
yhteyden kautta. Vallassa pienempi on vallassa suuremmassa ja vallassa suurempi on vallassa
pienemmässä, kun olemme hengessä yhtä toistemme kanssa. Joka on yhtynyt herraan, on yhtä
henkeä hänen kanssaan. (1.Kor. 6:17) Henki yhdistää isän ja pojan ja minut sekä seurakunnan.
Jeesuksen vertaus puutarhurista ja viinipuusta ja sen oksista kuvaa kristuksen ja hänen omiensa
välistä yhteyttä. (Joh. 15:1-16) Isä on kaikkivaltias, koska hän karsii kuivat oksat pois kristuksesta.
Paavalin vertaus oliivipuusta ja sen oksista kuvaa samalla tavalla meidän yhteyttämme kristukseen.
(Room. 11:11-36) Kristus on puun juuri, joka kannattaa puuta ja antaa sille elämän kuljettamalla
vettä ja ravinteita rungon kautta oksiin ja lehtiin ja hedelmään, jota puu tuottaa. Jumala on tässäkin
vertauksessa hän, joka karsii hedelmää tuottamattomat oksat ja puut pois. Kolmas vertaus on se, että

seurakunta on kristuksen ruumis, kristus on seurakunnan pää ja kristuksen pää on Jumala. (1.Kor.
12:12-27; 11:3)
Niin kuin näistä vertauksista voidaan nähdä, on meidän olemisemme kristuksessa elimellistä
yhteyttä hengessä sen sijaan, että se olisi tilavuudeltaan suuremman asumista tilavuudeltaan
pienemmässä ja päinvastoin. Jumalan ja kristuksen asuminen meissä on siten hengen asumista
meissä ja sen hengen kautta saatu yhteyttä isään ja poikaan. Me olemme pyhässä hengessä yhtä isän
ja pojan kanssa.
Jeesus sanoi ihmisenä "lihansa päivinä", että "isä on hänessä ja hän on isässä: isä asuu pojassaan."
(Joh. 10:38; 14:9-11) Jeesus ei sanonut, että "isä on meissä" vaan hän sanoi "minä olen heissä" ja
vertasi hänen olemistaan meissä siihen, miten hän itse on isässä ja miten isä on hänessä. (Joh. 17:11,
20-23) Jeesus sanoi tätä ennen myös sen, että hän ja isä tulevat asumaan opetuslapsiin. (Joh. 14:23)
Opetuslapsissa asuu siten isä ja poika, kun he ovat saaneet pyhän hengen. He ovat "isässä ja
pojassa" ja pysyvät heissä, jos isän pojalleen antama ja opetuslapsille välittämä "Jumalan sana"
pysyy heissä. (1.Joh. 2:24; Joh 14:23-24; 17:6, 8, 14; Luuk. 8:4-15)
Niin kuin edellä osoitin, on isän ja pojan asuminen meissä hengen yhteyttä heihin molempiin. (1Joh
1:1-7) Se on elimellistä yhteyttä, jossa Jumalan henki virtaa välimiehen eli kristuksen kautta
taivaasta opetuslapsiin. (1.Tim. 2:5) Me olemme yhtä kristuksen kanssa ja olemme hänen kauttaan
isässä Jumalassa, niin kuin hänen vertauksestaan voimme päätellä. Isä on viinitarhuri, Jeesus on
viinipuu ja me olemme oksat. Me saamme pyhää henkeä niin kauan kuin olemme kristuksessa,
mutta jos joudumme eroon kristuksesta, niin emme saa enää henkeä ja lakkaamme tuottamasta
hyvää hedelmää. (Joh. 15:1-16)
Paavali puhui Jeesuksen tavoin vertausten kautta siitä, mitä meidän olemisemme kristuksessa
Jeesuksessa ja isässä Jumalassa on. (1.Tess. 1:1; 2.Tess. 1:1; 1.Joh 2:25; 4:9-16) Me olemme
oliivipuu tai sen oksia, jotka ovat täysin riippuvaisia puun mehevästä juuresta, joka kuvaa kristusta.
(Room. 11:11-25) Me olemme kristuksen ruumis ja kristus on meidän pää, mutta kristuksen pää on
Jumala. (1.Kor. 11:3; 12:12-27) Me olemme täysin riippuvaisia kristuksesta, mutta kristus on täysin
riippuvainen Jumalasta, joka on kaikkien muiden yläpuolella oleva Jumala: kaikkivaltias kaiken
luoja, isä yksin. (Ilm. 4:8-11; Apt. 17:22-31; 4:24-31; Jes. 42:1-8)
Millä tavalla isä asui pojassaan? Millä tavalla isä oli pojassa ja poika oli isässä? Jotta
ymmärtäisimme tämän asian, pitää meidän muistaa se, että Jeesus kristus on ihminen. Hän puhui
nämä sanat ihmisenä ihmisille. Jeesus kristus oli lihaa ja verta oleva ihminen, jossa isä asui ja oli
läsnä. Millä tavalla isä asuu ihmisessä ja on hänessä?
Jeesus vastasi itse tähän kysymykseen. Jumala asuu opetuslapsissa, kun he ovat saaneet pyhän
hengen. (Joh. 14:14-24; 16:7-15; 17:11, 20-23) Jumala on henki ja hän asuu opetuslapsissa
henkenä. (1.Joh. 4:9-16; 2:25) Jumala on hengessä läsnä meidän sydämissämme. Samalla tavalla
Jumala asui pojassaan Jeesuksessa kristuksessa, koska Jeesus kristus on ihminen.
Mistä lähtien isä asui pojassaan Jeesuksessa? Mistä lähtien Jeesuksessa kristuksessa on asunut
Jumalan henki? Milloin Jumalan henki tuli Jeesukseen kristukseen? Johanneksen evankeliumissa on
vastaus:
Johanneksen evankeliumi:
1:32 Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin

kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.
1:33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi
minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka
kastaa pyhässä hengessä.'
1:34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika."
Jumala tunnusti Jeesuksen pojakseen sen jälkeen, kun hänet oli kastettu ja hän sai pyhän hengen
olemaan kanssaan pysyvästi. Matteus kirjoittaa tästä asiasta näin:
Matteuksen evankeliumi:
3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas poikani, johon
minä olen mielistynyt."
Ne, jotka sanovat Jeesuksen olevan "iankaikkinen henki liharuumiissa" eivät pidä totena sitä, että
Jumalan henki tuli asumaan kristukseen silloin, kun hänet oli kastettu, vaikka evankeliumit
todistavat siitä tapahtumasta. He eivät usko siihen, että Jeesus kristus on ihminen, jossa isä asuu
henkenä. He eivät usko siihen, että Jeesus kristus on ihminen, jossa asuu pyhä henki ja Jumala on
hänessä henkenä samalla tavalla kuin Jumala on meissä henkenä. (1.Joh. 4:9-16)
Me olemme alkuisin samasta isästä kuin Jeesus (Hebr 2:10-11), joten olemme syntyneet Jumalasta
ja hengestä niin kuin hän. Meissä molemmissa asuu pyhä henki ja Jumala on meissä henkenä. Me
emme ole itse se Jumala, joka meissä asuu vaan me olemme ihmisiä, joissa Jumala asuu henkenä:
Jumalan henki asuu meissä. (Room. 8:9-16) Jumalan ja kristuksen asuminen meissä tarkoittaa
hengen yhteyttä heihin molempiin. Isä ja poika ovat meissä, asuvat meissä, (Joh. 14:23) ja me
olemme isässä ja pojassa, kun meissä on Jumalan pyhä henki.
Jumala voi olla kristuksessa vain siinä tapauksessa, että kristus on ihminen. Isä voi olla pojassa vain
siinä tapauksessa, että poika on ihminen. Jos kristus olisi Jumala, niin miten Jumala voisi olla
Jumalassa? Mutta nytpä Raamattu sanoo, että Jeesus kristus on ihminen ja Jumala oli kristuksessa,
joten voimme pitää totena sen, että isä on pojassa ja poika on isässä. (1.Tim. 2:5; 2.Kor. 5:18-21)
Jos kiellämme Jeesuksen olevan ihminen, niin silloin tämä ei olisi mahdollista. Jumala ei voi olla
Jumalassa, mutta ihminen voi olla Jumalassa.
Jos Jeesus kristus on ihminen eikä Jumala, niin miten hän voi asua meissä? Samalla tavalla kuin
Jumala asuu meissä: hengessä ja henkenä. Niin kuin Jumalan asuminen meissä on Jumalan hengen
asumista meissä, niin myös kristuksen asuminen meissä on kristuksen hengen asumista meissä.
Jumalan ja kristuksen henki on meille kaikille yhteinen yksi pyhä henki, jossa me olemme yhtä
keskenämme. (Efes. 1:10; 2:15; 4:1-16) Siinä hengessä on kolme persoonaa yhdistynyt toisiinsa:
Jumala, kristus ja minä. (Efes. 1:5-10, 13; 2:15; 4:24; Kol. 3:9-11; Joh. 17:20-23; 1.Kor. 6:17;
1.Joh. 1:17)
Joka yhtyy herraan, on yhtä henkeä hänen kanssaan. (1.Kor. 6:17) Meidät on kastettu yhdessä
hengessä kristukseen Jeesukseen ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. (1.Kor. 12:12-27) Me
olemme pyhässä hengessä yhteydessä isään ja poikaan, jotka ovat molemmat taivaassa. Sitä
yhteyttä kuvataan siten, että Jumala on meissä ja kristus asuu meissä. (1.Kor. 14:25; 1.Joh. 4:9-16;
Efes. 3:14-21) Kristus on isän tykönä taivaassa ja me olemme yhtä kristuksen kanssa pyhässä
hengessä, niin että meidät on asetettu taivaallisiin hänessä ja elämämme on kätketty kristuksen
kanssa Jumalassa. (Efes. 2:6; Kol 3:3)

Jumala on henki ja hän on meissä henkenä ja hengessä. (Joh. 4:24; 2.Kor. 3:15-18) Koska
kristuksessa on sama henki kuin Jumalassa ja hän on meidän puolustajamme isän tykönä, välimies
Jumalan ja ihmisten välillä (1.Joh. 2:2; 1.Tim. 2:5), niin sen vuoksi sanotaan myös kristuksen
olevan meissä ja asuvan meissä. Me olemme kristuksessa, sillä meidät on kastettu pyhässä hengessä
kristukseen Jeesukseen ja hänen kuolemaansa, jotta me vaeltaisimme uudessa elämässä hänen
ylösnousemuksensa hengen voimassa. (1.Kor. 12:12-13; Room. 6:1ss.; Kol. 2:11-12)
Asiaa voidaan tietysti ajatella niinkin, että Jumala on tehnyt Jeesuksesta kuolleista ylösnousemisen
jälkeen eläväksi tekevän hengen, joka on se "viimeinen Aatami" ja "toinen ihminen", josta Paavali
kirjoitti opettaessaan sitä, millaisessa ruumiissa kuolleet heräävät ja nousevat ylös.(1Kor. 15:12-58,
jj. 45-47) Hän on silti ihminen, ei Jumala, vaikka on "herra taivaasta". Jeesus kristus on ihmisenä
herra, koska Jumala on korottanut hänet kaikkien herraksi kuolleista herättämisen jälkeen. (Apt.
2:36; Efe 1:20-23) Se herra Jeesus kristus, jonka Jumala herätti ylös kuolleista, on Paavalin sanojen
mukaan ihminen, ei kaiken luonut kaikkivaltias Jumala. (Room. 10:9-13; 1.Kor. 15:12-23)
Jeesus sanoi, että "hengestä syntynyt on henki" ja Johannes puhuu samassa yhteydessä
ylösnousseesta Jeesuksesta, jonka Jumala on antanut maailman vapahtajaksi ja pelastajaksi. (Joh
3:1-36; vrt. Matt. 19:28; Psalm. 2:7; Apt. 13:33; Hebr. 1:5; 5:5) Jumala on painanut sinettinsä
poikaansa Jeesukseen (Joh. 6:27), minkä voidaan tulkita tarkoittavan isän hengen eli Jumalan
hengen asumista kristuksessa (vrt. 2Kor. 1:22; Efes. 1:13; 4:30; Joh. 1:32-34; 10:38; 14:9-11).
Jumalan henki on yhdistynyt kristuksen henkeen, niin että on syntynyt uusi ihminen, joka on
"taivaasta". (1.Kor. 6:17)
Jeesus on "taivaasta" ja "isästä lähtenyt" sen vuoksi, että on "uusi ihminen", joka on hengestä
syntynyt. (Joh. 1:32-34; 6:27-69; 7:28-29; 13:3; 16:26-28) Kun kristus tulee uudestisyntymisessä
opetuslapseen asumaan, niin meidät puetaan tällä uudella ihmisellä ja me puemme päällemme
kristuksen. (Gal. 3:27; Efes. 4:24; Kol. 3:9-11; Room. 13:14) Opetuslapset eivät ole tästä
maailmasta niin kuin herrakaan tästä maailmasta ole ja Jeesus on lähettänyt heidät niin kuin isä on
lähettänyt hänet. (Joh. 17:11-23) Me olemme uusi ihminen taivaasta ja meidät on asetettu
taivaallisiin kristuksessa Jeesuksessa, jossa meidän elämämme on kätketty Jumalassa. (Efes. 1:5-10,
13; 2:6-22; 4:24; Kol. 3:1-11; 2.Kor. 5:17; Gal. 6:15)
Kristus asuu meissä uskon kautta ja me vahvistumme voimassa Jumalan hengen kautta. (Efes. 3:1617) Kun totuuden henki eli toinen puolustaja tulee opetuslapseen asumaan, niin siinä hengessä isä ja
poika tulevat hänen tykönsä ja asuvat hänessä: he ovat läsnä persoonina pyhässä hengessä, joka
yhdistää meidät heihin. (Joh. 14:23-24) Jumala asuu kristuksessa ja kun kristus on tullut
opetuslapsiin, niin Jumala asuu heissä ja kristus asuu heissä, koska Jumala on kristuksessa ja kristus
on meissä. Isä on pojassaan ja jos poika on meissä, niin silloin myös isä asuu meissä. (Joh. 17:2023; 14:20) Kristus meissä on "uusi ihminen" meissä ja me olemme pukeneet hänet päällemme. (Gal.
3:27; Efes. 2:15; 4:24; Kol. 3:9-11) Jumala on kristuksessa, joka on ihminen "taivaasta" ja kristus
on meissä "eläväksi tekevänä henkenä" (1.Kor. 15:45-47), joten "ihminen on ihmisessä".
"Isä on pojassa ja poika on isässä" ja "kristus on meissä" ja "me olemme kristuksessa" niin kuin
Jeesus sanoi: "minä heissä ja he minussa" niin kuin "isä on minussa ja minä olen isässä". (Joh.
10:38; 14:9-11, 20-24; 17:11, 20-23) Jumala asuu meissä poikansa Jeesuksen kristuksen kautta,
joka on meidän herramme, mutta Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä on meidän kaikkien herra,
myös pojankin herra, koska on hänen päänsä ja ainoa kaikkivaltias Jumala, kaiken luoja. (1.Kor.
11:3; 15:28; Psalm. 110:1; Ilm. 4:8-11; Apt. 17:22-32; 4:24-31; Jes. 42:1-8) Samalla kun näin
puhun, pitää meidän muistaa se, että Jeesus sanoi sanansa ihmisenä, jolloin Jumalan henki asui
hänessä niin kuin se opetuslapsissa myös asuu.

Jumalan ja kristuksen henget ovat yhdistyneet yhdeksi, sillä "joka yhtyy herraan on yksi henki
hänen kanssaan" (1.Kor. 6:17 tarkoittaa "yhtä henkeä" tai "yhtä hengessä"). Kun Jeesus puhui
totuuden hengen eli toisen puolustajan tulemisesta opetuslapsiin, niin hän sanoi: "minä olen heissä"
ja "he ovat minussa" niin kuin "isä on minussa ja minä olen isässä". (Joh. 14:14-24; 17:11, 20-23)
Jumalan henki on siten kristuksessa ja kun kristus on tullut asumaan sydämeemme, niin meissä on
siten Jumalan henki ja kristuksen henki, jotka ovat yhtä niin kuin isä ja poika yhtä ovat (hengessä
yhtä). Me olemme yhtä isän ja pojan kanssa "hengessä", joka asuu meissä (1.Joh. 1:1-17): Jumalan
pyhä henki, kristuksen henki, pyhä henki, totuuden henki, puolustaja, jne. (Room. 8:9-16; Gal. 4:6;
Efes. 4:4-6, 30, jne.)
Paavali sanoi, että "Jumala on lähettänyt meihin poikansa hengen, joka huutaa 'Abba isä!" (Gal. 4:6)
Toisessa kirjeessä hän sanoo, että meissä on "lapseuden henki, jossa me huudamme 'Abba isä!'" ja
"Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia." (Room. 8:1416) Se henki on myös "Jumalan henki, joka asuu meissä" ja "kristuksen henki, joka on meissä" tai
tarkasti suomennettuna "meidän" (me omistamme sen hengen). (Room. 8:9-16) Kaikki nämä kohdat
kertovat siitä, että me olemme yhtä isän ja pojan kanssa pyhässä hengessä, jonka me olemme
Jumalalta saaneet ja kristuksen henki on joko sama henki kuin Jumalan pyhä henki tai sitten sillä
tarkoitetaan ihmisen kristuksen Jeesuksen henkeä, joka on yhtynyt Jumalan hengen kanssa ja tullut
yhdeksi uudeksi ihmiseksi yhdyttyään hengessä Herran kanssa. (1.Kor. 6:17; Efes. 1:5-13; 2:15;
4:24; Kol. 3:9-11; Gal. 3:27; 6:15; 2.Kor. 5:16-17)
Jumalan henki asuu meissä kristuksessa ollessamme ja se Jumalan henki on kristuksessa
Jeesuksessa, joka on meissä "hengessä" läsnä persoonana samalla tavalla kuin isä on meissä ja asuu
meissä, kun Jumalan sana pysyy meissä (Joh. 14:23; Luuk. 8:5-14): se sana, joka oli alussa Jumalan
tykönä, jonka me kuulimme ja otimme vastaan, ja joka sana kertoo meille henkilöstä, Jeesuksesta
kristuksesta. Se sana ei ole itse henkilö eikä se ole Jeesuksen oma sana vaan se on Jumalan sana,
jonka Jeesus on saanut isältään ja antanut opetuslasten kautta meille. Me uskomme sen sanan kautta
isää ja poikaan, jotka asuvat meissä ja joissa me pysymme uskon kautta. (Joh. 14:23-24; 17:6, 8, 14,
20: 20:29-31; 1:1-14; 1.Joh. 1:1-7; 2:14, 24-25)
Kuulkaa te kolmiyhteisen epäjumalan palvelijat! Te kiellätte sen, että Jumala on kristuksessa ja isä
on pojassa, koska teidän mielestänne Kristus on itse se Jumala, joka hänessä on. Te kiellätte isän.
Te kiellätte Jumalan ja korvaatte hänet väärällä kristuksella ja toisella Jeesuksella. Te kiellätte sen,
että Jeesus kristus on ihminen, jossa asuu pyhä henki ja Jumala eli isä on siinä hengessä läsnä
pojassaan. Sen sijaan, että tunnustaisitte Jeesuksen kristuksen olevan ihminen, sanotte te hänen
olevan se Jumala, joka hänessä asuu.
Te sekoitatte Jumalan ja kristuksen toisiinne, niin että kristus on korvannut ja syrjäyttänyt kokonaan
Jumalan ottamalla hänen paikkansa. Sellainen "kristus" on antikristus, joka syrjäyttää isän
valtaistuimelta ja vaatii palvomaan itseään kaikkivaltiaana kaiken luojana, Jumalana.
Moni sanoo, että me voimme olla kristuksessa vain siksi, että kristus on suurempi kuin me. Vaikka
on totta, että kristus on suurempi kuin me, niin kristuksen ja Jumalan asumista meissä ei ole
tarkoitettu ymmärrettäväksi avaruusgeometrian avulla. Sanat "suurempi" ja "pienempi" viittaavat
valtaan ja asemaan, eivät tilavuuteen. Arvossa suurempi voi olla arvossa pienemmässä ja
päinvastoin.

Suurempi ei mahdu pienempään muuten kuin hengen kautta ja sen vuoksi on päivän selvä asia, että
meidän olemisemme isässä ja pojassa on hengen yhteyttä heihin molempiin. Kun olemme saaneet
pyhän hengen (totuuden hengen, toisen puolustajan), niin me olemme saaneet hengen kautta
yhteyden isään ja poikaan. "Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan." (1.Kor 6:17; Joh.
14:14-24; 17:11, 20-23; 1.Joh. 1:1-7)
Tätä yhteyttä kutsutaan isän ja pojan ja Jumalan hengen asumiseksi meissä. Jumala on meissä ja me
olemme Jumalassa, kristus on meissä ja me olemme kristuksessa, pyhä henki on meissä ja me
olemme kastetut yhdessä hengessä kristuksen ruumiiseen ja meidän elämämme on kätketty
kristuksen kautta isässä Jumalassa. (1.Kor. 12:12-13; Kol. 3:3)
Jumala asuu meissä ja pysyy meissä ja me pysymme Jumalassa, jos tunnustamme, että Jeesus
kristus on Jumalan poika ja Jumala on lähettänyt hänet syntiemme sovitukseksi ja maailman
vapahtajaksi. (1Joh 4:9-16; 2:18-28; Joh 20:31)
Se ei ole kuitenkaan totta, että Jeesus kristus on lihassa tullut Jumala (kaikkivaltias kaiken luoja),
sillä Jumala lähetti poikansa sen sijaan, että tuli itse lihaksi. (Joh. 3:16-17) Johanneksen
evankeliumin alussa Jumala on eri kuin hänen sanansa, joka tuli lihaksi. (Joh. 1:1-14) Vain "sana"
tuli lihaksi, mutta "Jumala" jäi taivaaseen. Johanneksen kirjeessä Jumala on eri kuin hänen poikansa
Jeesus kristus, joka on lihaksi tullut ja lihassa tullut: Jumala on lähettänyt hänet. (1.Joh. 4:1-16;
2.Joh. 1:7-11) Jos alussa Jumalan tykönä ollut Jumalan sana pysyy meissä, niin me pysymme
pojassa ja isässä: Jumala pysyy meissä. (1.Joh. 1:1-7; 2:14, 24; 4:9-16; Joh. 14:23-24; 1:1)
Jumalan sana todistaa Jumalasta ja hänen pojastaan herrasta Jeesuksesta kristuksesta, mutta Jumalan
sana ei ole henkilö: Jumalan sana ei ole Jumalan Poika Johanneksen evankeliumin ja ensimmäisen
kirjeen alussa. Se todistaa henkilöstä, mutta ei ole itse henkilö. Johannes käyttää sanan kautta
tullutta valoa luomiskertomuksessa esikuvana kristuksen tulemisesta maailmaan, mutta sana ja valo
eivät ole luomiskertomuksessa henkilö, niin kuin huomaat, jos luet sen. (1.Moos. 1-2)
Kuka on antikristus ja villitsijä? Se, joka kieltää Jeesuksen kristuksen olevan ihminen, lihaksi tullut
ja lihassa kuoleman kärsinyt synnitön ihminen, jota myös Jumalan pojaksi kutsutaan ja jonka
Jumala on korottanut kaikkien luotujen herraksi. Jeesus kristus on meidän herramme ja jumalamme,
mutta hän on herra ja jumala ihmisenä, ei sen vuoksi, että olisi kaikkivaltias kaiken luoja. Jeesus
kristus on herra! Jumala on herättänyt poikansa herran Jeesuksen kristuksen kuolleista! (Room.
10:9-13) Jumala herätti kuolleista ylös ihmisen, ei kaikkivaltiasta kaiken luonutta Jumalaa! (1.Kor.
15:1-23)
Raamatussa sanotaan ihmistä "jumalaksi", kun hän on Jumalan kansan tuomari, lunastaja ja päämies
tai edustaa Jumalaa hänen lähettämänään sanansaattajana. (2.Moos. 4:16; 7:1; 18:12-27; 21:6; 22:89; 1.Sam. 2:25; Psalm. 82:1, 6; Joh. 10:24-38; Apt. 5:31; 7:27, 35; Hebr. 2:10-11) Jeesusta sanotaan
jumalaksi myös sen vuoksi, että hän on iankaikkinen kuningas, vaikka on ihminen (Psalm. 45;
Hebr. 1:9; 2:5-18; Ilm. 19:11-21; 22:16; 2.Sam. 7:8-16; Psalm. 89:20-38; Jer. 23:5; Jes. 11:1, 10;
9:5-6; Dan. 7:13) Jeesus kristus on jumalana ja Jumalan poikanakin "vain ihminen". Jumala on
hänen isänsä ja hän on hänen poikansa niin kuin profeetat olivat kristuksesta jo edeltä sanoneet.
(1.Aik. 17:13; 22:10; 28:6-7) He ennustivat ihmisestä, joka on Daavidin siementä, eivät kaiken
luoneesta kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka "tulisi lihaksi" ja syntyisi ihmiseksi.
Jumalasta ei synny Jumalaa, sillä Jumala ei voi syntyä, koska hän on ollut aina olemassa ja on
luonut itse kaiken, mitä on olemassa. Se, että Jeesus kristus on syntynyt, tekee mahdottomaksi sen,
että hän olisi iankaikkinen Jumala, jolla ei ole elämän alkua. Jeesuksella kristuksella on elämän alku

äitinsä Marian kohdussa, jota ennen hän ei ole ollut olemassa. Maria synnytti ihmisen, ei Jumalaa.
Ihminen kristus Jeesus on hän, jonka Jumala on korottanut kaikkien luotujen herraksi ja kristus on
samalla välimies Jumalan ja ihmisten välissä. (Efes. 1:20-23; 1.Tim. 2:5)
Jumalasta syntyy ihminen, ei Jumala! Jumala on luonut kristuksessa Jeesuksessa yhden uuden
ihmisen, joka on uusi luomus. (Efes. 1:10; 2:15; 4:24; Kol. 3:9-11; 2.Kor 5:17; Gal. 6:15; Kol. 1:1323; 1.Kor. 8:6; Ilm. 3:14; 1:5; 1.Piet. 1:3, 21-25; Joh. 3:1-12) Hengestä syntynyt Jumalan poika on
ihminen, ei Jumala! (Joh. 1:32-34) Se, joka kieltää sen, että Jeesus kristus on täysin ihminen
järjellisine sieluineen ja ruumiineen, ei puhu Jumalan hengessä. Se, joka kieltää sen, että Jeesus
kristus on kokonansa ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten, ei ole Jumalasta. Se, joka kieltää,
että Jeesus kristus on herra, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista, ei ole pelastunut! (Room.
10:9-13)
Huomaatko, miten lähes koko nimeltään kristitty maailma on pitänyt totena sen väkevän
eksytyksen, jonka Jumala on lähettänyt seurakuntaan väärien profeettojen ja opettajien kautta,
valheen hengen vaikutuksesta? (2.Tess. 2; vrt. 1.Kun. 22) He ovat korottaneet ihmisen isän
vertaiseksi jumalaksi ja tämä ihminen vaatii osakseen yksin Jumalalle kuuluvaa palvontaa. Tämän
ihmisen pää on itse saatana, joka on eksyttänyt nimeltään kristityt palvelemaan kolmiyhteistä
epäjumalaa ja korottanut laittomuuden ihmisen Jumalan sijasta valtaistuimelle. (Jes. 14:1-27; Hes.
28:1-19) Väärä kristus ja toinen Jeesus on syrjäyttänyt isän kokonaan ja riistänyt yksin hänelle
kuuluvan kunnian: kunnian luomisesta ja poikansa herättämisestä ylös kuolleista ja kuolleista
pelastamisesta. (Ilm. 4:8-11; Apt. 17:22-31; 4:24-31; Jes. 42:1-8; Hebr. 5:4-11; 13:20-21)
Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtevät kolme sammakon muotoista
riivaajahenkeä kuvaavat kolmiyhteisen jumalan oppia ja kertovat, mistä lähteestä se on syntynyt.
(Ilm 16:13ss.) Jumalan pyhä henki ei ole opettanut kolmiyhteisen jumalan oppia.
Jumalan pyhä henki on opettanut minulle Raamatun kirjoitusten kautta sen, että meillä on yksi
ainoa Jumala, joka on meidän taivaallinen isämme ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä. (Matt.
6:6ss.; Joh. 5:44; 17:3; 20:17; 1.Kor. 8:4-6; Efes. 1:3; 4:4-6; Mark. 12:28-34; 5.Moos. 6:4-9)
Mitäs siihen sanot? Onko "Pyhä Henki" opettanut sinulle, että "isä ei ole yksin ainoa Jumala"?
Kumoatko Raamatulla Raamatun? Sanotko, että "isä ei ole yksin ainoa Jumala vaan myös Poika ja
Pyhä Henki ovat Jumala..."?
Ymmärrätkö sitä, että kun "isä on yksin ainoa Jumala", niin silloin kukaan muu ei voi olla yksin
ainoa Jumala kuin hän?
Ymmärrätkö sitä, että kun "isä on yksin ainoa Jumala", niin silloin isä ei ole yhdessä muiden kanssa
yksin ainoa Jumala?
Kuulkaa te kolmiyhteisen epäjumalan palvelijat! Te kumoatte Raamatulla Raamatun yhdistämällä
mielivaltaisesti jakeita toisiinsa, niin että Raamatun opetus kumoutuu. Teidän mielestänne "isä ei
ole yksin ainoa Jumala", mutta profeettojen, Jeesuksen ja apostolien mielestä "isä on yksin ainoa
Jumala". Pyhä henki on sanonut, että "isä on yksin ainoa Jumala".
Mistä tiedän, että "pyhä henki on sanonut, että isä on yksin ainoa Jumala?" Siitä, että niin lukee
Raamatussa! Jumala on puhunut pyhän hengen kautta, palvelijoidensa profeettojen ja apostolien ja
poikansa Jeesuksen suun kautta, ja sanonut, että isä on yksin ainoa Jumala. (Apt. 4:25; Hebr. 1:1;
Joh. 14:9-11)

Näin yksinkertaista se on, kun vain uskoo sen, mitä Jumala on pyhän hengen kautta sanonut.
Voin sanoa puhtaasta sydämestä ja vilpittömästä mielestä vielä senkin, mitä pyhä henki ei ole
sanonut.
Pyhä henki ei ole sanonut, että Poika on yksin ainoa Jumala.
Pyhä henki ei ole sanonut, että Pyhä Henki on yksin ainoa Jumala.
Pyhä henki ei ole sanonut, että meillä on yksi ainoa Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä.
Pyhä henki ei ole sanonut, että meillä on vain yksi ainoa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, joka on Isä ja
Poika ja Pyhä Henki.
Pyhä henki ei sano koskaan "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".
Se, joka näitä kirjoittaa, sanoo: "Aamen, tule herra Jeesus!"
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