Jeesus kristus on saanut kaiken isältään
Jeesuksella kristuksella ei ole mitään sellaista, mitä hän ei olisi saanut isältään. Hän on saanut
isältään vallan tuomita eläviä ja kuolleita, herättää kuolleet ylös, kaiken vallan taivaassa ja maan
päällä ja jopa oman elämänsä (Joh 5:17-30; Matt 28:18). Koska kaikki, mitä Jeesuksella on, on
isältä saatua, niin miten Jeesus voisi olla kaikkivaltias Jumala, isän vertainen? Ei hän olekaan.
Jeesuksen korottaminen isän vertaiseksi jumalaksi on katolista harhaoppia, jonka alkuperä on
muinaisen Babylonian mysteeriuskonnossa (vrt. Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; 2Tess 2; 2Kor 11:4; Ilm
13:11-18; 16:13ss.; 18; Jes 47).
Niin kuin heprealaiskirjeen alussa lukee, on Jumala puhunut meille poikansa Jeesuksen kautta
(Hebr 1:1; vrt. Apt 1:2 Jumala on puhunut pyhän hengen kautta puhuessaan poikansa kautta, ihan
samalla tavalla kuin on puhunut muiden palvelijoidensa suun kautta, Apt 1:16, 4:25; 2Sam 24:1-4).
Jeesus itse todisti, että ne sanat, jotka hän puhui, olivat isän antamia, eivät hänen omia sanojaan: isä
Jumala puhui hänen kauttaan ja teki ne teot, jotka hän teki (Joh 12:42-50; 14:9-11).
17:8 Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille;
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.
Kaikki, mitä pojalla on, on isältä saatua, joten miten hän voisi olla "jumalana" samanlainen kuin isä,
joka on hänet lähettänyt?
3:35 Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.
5:26 Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
Ajattele tätä asiaa: pojalla on elämä itsessään vain sen vuoksi, että isä on hänelle elämän antanut.
Mieti tätä taustaa ja Raamatun koko ilmoituksen taustaa vasten sitä, onko Jeesus todella se totinen
Jumala ja iankaikkinen elämä, josta Johannes kirjoitti kirjeensä lopussa (1Joh 5:20), vai tarkoittiko
hän totisella Jumalalla ainoaa tosi Jumalaa, meidän isäämme ja "Jeesuksen kristuksen Jumalaa ja
isää" (Efe 1:3; Joh 20:17). Mitä Johannes toisaalla on kirjoittanut Jeesuksen sanoneen?
17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen
Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen kristuksen.
Meidän tulee tuntea isä Jumala, joka yksin on totinen Jumala ja ainoa Jumala (Room 16:24-27; Jda
1:24-25), ja hänet, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesus kristus, Jumalan poika. Näitä kahta ei ole lupa
sekoittaa toisiinsa niin, että hämärtyy se raja, kumpi on Jumala ja kumpi on tämän Jumalan poika,
ihminen kristus Jeesus, välimies ihmisten ja Jumalan välillä (1Tim 2:5).

20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on kristus, Jumalan
poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.
Meillä on iankaikkinen elämä Jeesuksen kristuksen nimessä, kun uskomme, että Jeesus on kristus,
Jumalan poika, ja että Jumala on hänet kuolleista ylös herättänyt, kirjoitusten mukaan. Tämän
edemmäksi meillä ei ole lupa mennä jumaluusopillisissa määritelmissä ja sen on myös Johannes
kirjeessään vahvistanut varoittamalla niistä eksyttäjistä, jotka eivät uskoneet, että Jeesus on Jumalan
poika ja kristus, lihassa tullut (syntynyt ihmiseksi), ja että isä on lähettänyt hänet maailman
vapahtajaksi (1Joh 2:18-28; 4:1-5:13; 2Joh 1:7-11; vrt Room 10:9-10).
Jeesus ei ole Jumala senkään perusteella, että hän pystyy tuomitsemaan maailman ja kaikki sen
ihmiset tekojensa mukaan. Hän voi tehdä sen, koska hän tuomitsee isän tahdon mukaan, ei oman
tahdon mukaan: Jeesus kysyy siis isältä Jumalalta, miten ja millä perusteella kuolleita ja eläviä
tuomitaan (Joh 5:17-30). Jeesuksella on valta tuomita eläviä ja kuolleita vain sen vuoksi, että
Jumala on sen vallan hänelle antanut.
5:22 Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion
pojalle,
5:27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika.
Voit varmistaa vielä Raamattuhaulla, että pojalla ei todellakaan ole mitään sellaista, mitä hän ei
olisi isältä saanut. Jeesus ei siis voi olla samanlainen Jumala kuin hänen isänsä on: isä, joka on
Jumala omalle pojalleen, pojan yläpuolella oleva ainoa valtias ja voima ja majesteetti ja ylhäisin
kirkkaus.
Kaikki tämä on ilmoitettu selvästi pyhissä kirjoituksissa Raamatussamme, jos vain tahdomme
Jumalan sanaa ja herraa itseään uskoa, sen sijaan, että seuraisimme vieraan ääntä ja tunnustaisimme
katolista eli yleistä uskoa kolmiyhteiseen jumalaan, jota Raamattu ei tunne muuten kuin profetiana.
Kolmiyhteisen jumalan oppi on se väkevä eksytys, jonka vallassa lähes koko nimeltään kristitty
maailma on. Siinä on korotettu "ihminen kristus Jeesus" isän vertaiseksi Jumalaksi, jota hän ei ole
(2Tess 2; 2Kor 11:4; Ilm 13:11-18; 16:13ss.; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; 1Moos 3:5).
Niin, miten Jeesus voi tuomita eläviä ja kuolleita tekojen mukaan, jos hän ei ole isän veroinen
Jumala? Annetaan Jeesuksen itsensä vastata, sillä hän tietää tämänkin asian parhaiten:
Johanneksen evankeliumi:
5:17 Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen
työtä."
5:18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei
ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä
Jumalan vertaiseksi.
5:19 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: poika ei
voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän; sillä
mitä Isä tekee, sitä myös poika samoin tekee.
5:20 Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on
näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.
5:21 Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee
eläviksi, ketkä hän tahtoo.

5:22 Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion
pojalle,
5:23 että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei
kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt.
5:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen,
joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi,
vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
5:25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat
Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää.
5:26 Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös
pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
5:27 Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika.
5:28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat,
kuulevat hänen äänensä
5:29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta
ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.
5:30 En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen;
ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan,
joka on minut lähettänyt.
Niin kuin näkyy, kysyy Jeesus isänsä tahtoa tuomitessaan. Jeesus on siis isästään riippuvainen. Hän
on alistettu isän Jumalan valtaan vielä silloin, kun tuomitsee eläviä ja kuolleita. Hänen
alamaisuutensa ei siis rajoittunut siihen aikaan, kun hän eli ihmisenä maan päällä, ennen kuolemaa
ristillä ja ylösnousemusta kuolleista, ja korotusta kaikkien luotujen yläpuolelle. Hän on edelleen
alamainen isälle nyt, kun on korotettu enkelien ja kaikkien luotujen yläpuolelle.
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