Ovatko ihmiset langenneita enkeleitä?
Raamatun mukaan enkelit ovat vierailleet ihmisten luona ja aterioineet sekä juoneet viiniä heidän
seurassaan. (1Moos 18) Jumalan seurakunnan jäsenet ovat pitäneet tietämättään enkeleitä
vierainaan. (Hebr 13:2) Miespuolisia enkeleitä on tavoiteltu homoseksuaaliseen aktiin Sodomassa,
Gomorrassa ja lakeuden kaupungeissa. (1Moos 11) Langenneet enkelit ovat yhtyneet ihmisten
tyttäriin ja ottaneet heitä vaimoikseen, niin että he synnyttivät heille lapsia, jotka olivat muinaisia
sankareita, jättiläisiä. (1Moos 6:1-4)
Raamatun mukaan enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä henkiä. (Hebr 1:5-14) Näemme Raamatussa
monessa eri kohdassa, miten enkelit ovat vierailleet valittujen henkilöiden luona ja palvelleet heitä.
Heillä on ollut yleensä jokin sanoma Jumalalta välitettävänä näille ihmisille. Enkelit ovat Jumalan
sanansaattajia ja lähettiläitä. He sanovat ihmisille Jumalan antamilla valtuuksilla sen, mitä Jumala
on käskenyt heille puhua. Jumalan enkelit ovat tehneet palvelusta myös Jeesukselle hänen eläessään
ihmisenä maan päällä. (Matt 4:11; Mark 1:13; Joh 1:51)
Ilmestyskirjassa on kuvattu enkelten kapinaa taivaassa Jumalaa ja hänen valittuaan vastaan. (Ilm
12) Sodan seurauksena kolmas osa enkeleistä syöstiin maahan. Langenneiden enkelien johtaja
(saatana/paholainen) näki, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä ja hän käy nyt taistelua niitä
vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen kristuksen todistus. Keitä ovat nämä
langenneet enkelit ja missä he ovat? Keitä ovat ne ihmiset, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on
Jeesuksen kristuksen todistus? Kuka on Jeesus kristus? Kuka on Jumala, henkien (enkelien) isä?
Ne langenneet enkelit on syösty syvyyteen ja pimeyteen säilytettäväksi suuren päivän tuomioon
asti, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa vaan jättivät asumuksensa taivaassa ja lankesivat
luonnottomiin lihan himoihin ihmisten tyttärien kanssa. (1Moos 6:1-4; Jda 1:6-7; 2Piet 2:4)
Jeesuksen aikana oli ihmisten seassa paljon riivaajia ja riivattuja ihmisiä, joista Jeesus ja
opetuslapset ajoivat riivaajia ulos. (Mark 1:32; Luuk 10:17) Myös riivaajat ovat langenneita
enkeleitä, pahuuden henkiolentoja. He asuvat ihmisten sydämissä ja siirtyvät ihmisestä toiseen, kun
riivattu ihminen kuolee tai hänestä ajetaan riivaaja(t) ulos. (Matt 12:43-45) Nämä riivaajat eivät ole
kadonneet mihinkään vaan ovat yhä vielä maan päällä ja asuvat ihmisten sydämissä.
Jeesus sanoi, että hänen tulemuksensa jälkeen hänen luoksensa saapuu ihmisiä, jotka hän karkottaa
pois luotaan. (Matt 7:21-24; 22:1-14) Nämä vetoavat herraan, että ovat hänen nimensä kautta
ennustaneet, ajaneet ulos riivaajia ja tehneet monta voimallista tekoa, mutta he valehtelevat (vrt.
2Tess 2): he ennustavat väärin, huijaavat ihmeillä, joita ei ole tapahtunut ja ajavat ulos riivaajia,
mutta riivaajat eivät tottele heitä. (vrt. Luuk 10:17; Mark 16:17) Jeesus ei ole koskaan tuntenut heitä
eikä tunnusta heitä omikseen isän ja pyhien enkelien edessä tulemuksessaan. (Matt 10:32-33; 24:31;
25:31; Mark 8:38) Todellisuudessa nämä Jeesuksen nimeä tunnustaneet ihmiset ovat itse riivaajien
vaikutuksen alaisia ja jopa riivattuja! Siinä syy, miksi he eivät pysty ajamaan ulos riivaajia toinen
toisestaan! Miten riivaaja voisi ajaa ulos riivaajan? (Matt 12:25-30)
Osa langenneista enkeleistä asuu ihmisten sydämissä, liharuumiissa. He ovat demoneita, jotka
riivaavat ihmisiä ja saavat heidät kokemaan yliluonnollisia asioita. Kaikki ihmeet eivät ole
huijausta, sillä demonit voivat antaa valheellisia ilmestyksiä ja näkyjä sekä voimallisia kokemuksia,
niin että ne tuntuvat aidoilta vähintään ne kokeneesta ihmisestä, vaikka muut hänet näkevät ihmiset
eivät mitään erikoista kokisi.

Ne pahat henget, jotka eivät asu ihmisten sydämissä, kuljeksivat maan päällä ja etsivät seuraavaa
uhria, jonka sydämeen saavat asettua asumaan. (Matt 12:43-45) Eivät pelkästään pahat henget asu
ihmisten sydämissä tai ympäröi ihmisiä voimakentällään. Psalmin mukaan Jumalan enkeli asettuu
niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. (Psa 34:8) Me luimme jo niistä
enkeleistä, jotka ovat ihmisten muotoisina vierailleet ihmisten luona, aterioineet ja juoneet heidän
kanssaan, ja homoseksuaalit miehet ovat tahtoneet yhtyä heihin sukupuolisesti. Raamatun mukaan
ihmisten joukossa on paljon valon enkeleitä pimeyden henkiolentojen joukossa. (Psa 130:20; 148:2;
Hebr 13:2) Riivatut ihmiset hakeutuvat välillä heidän luokseen aivan niin kuin he tulivat aikoinaan
herran Jeesuksen luokse ja myös Jeesuksen opetuslapset kohtasivat niitä paljon.
Jeesus sanoi pienistä lapsista hyvin erikoisen asian: niistä, jotka uskoivat häneen. Heidän enkelinsä
näkevät aina isän kasvot, joka on taivaissa. (Matt 18:10) Jotkut ovat tulkinneet tätä kohtaa sillä
tavalla, että jokaisella lapsella tai Jumalan valitulla on oma suojelusenkelinsä taivaassa isän tykönä.
Tämä enkeli on myös se, joka asettuu valitun ympärille ja pelastaa hänet. (Psa 34:8) Olipa niin tai
näin, voimme pitää totena sen, että Raamatun mukaan enkeleitä on Jumalan taivaissa ja myös maan
päällä sekä syvyyden kuiluissa pimeydessä odottamassa suuren tuomion päivää.
Mitä jos se syvyys, jota tässä kuvataan, on ihmisen sydämen pimeys? Se on pohjaton kuilu, josta
kumpuaa ulos monenlaista pahaa, kuolemaan asti. Mitä jos ne langenneet enkelit ovat niitä riivaajia
(demoneita), jotka asuvat ihmisten sydämissä? Mitä jos ne eivät ole missään maan alla olevassa
syvässä kuilussa kaltereiden takana vaan ne on kahlehdittu niiden ihmisten sydämiin, joita he
riivaavat? Mitä jos ne vaihtavat "vankilaansa" aina kun riivattu ihminen kuolee tai hänestä ajetaan
riivaajat ulos?
Olisiko tämä vastoin Raamatun kirjoituksia? Riippuu tulkitsijasta. Jokainen tulkitsee Raamattua
niin kuin tahtoo ja siten kuin se sopii hänen ennalta totena pitämiinsä näkemyksiin. Vain harvat ovat
todella valmiita muuttamaan mieltään, jos osoittautuvat erehtyneiksi ja harhaan joutuneiksi, jopa
harhaoppisiksi, jotka eivät voi pelastua heidän oman näkemyksensä mukaan.
Ovatko ihmiset sitten eri olentoja kuin nämä langenneet enkelit tai riivaajat? Raamatun mukaan
pahat henget ovat ihmisestä erillisiä olentoja, sillä riivaajat asuvat ihmisen sydämessä ja vaihtavat
asuntoa mahdollisuuksiensa mukaan. (Matt 12:43-45) Jos enkelit ja pahat henget eli riivaajat ovat
yksi ja sama asia, niin silloin ihminen on eri olento kuin langennut enkeli. Mutta voiko ihminen olla
valon enkeli? Monet äidithän sanovat omasta lapsestaan tämän olevan suloinen kuin pieni enkeli,
kun lapsi ei ole vielä erityisen paha käytökseltään. Voisivatko lapset olla oikeasti enkeleitä sen
sijaan, että ovat ihmisiä?
Luimme jo Jeesuksen sanoista, että pienten lasten enkelit näkevät aina isän kasvot, joka on
taivaissa. (Matt 18:10) Nämä lapset eivät siis itse ole enkeleitä, ellei heissä oleva henki ole se
enkeli, josta Jeesus puhuu. Heprealaiskirjeen mukaan meidän taivaallinen isämme on henkien isä,
jolle meidän tulee olla alamainen. (Hebr 12:9) Tarkoittiko hän hengillä ihmisiä vai enkeleitä vai
molempia? Raamatussa on monia kohtia, joissa enkelit ja ihmiset rinnastetaan toisiinsa. Mitä jos
valon lapset ja päivän lapset ovat yhteydessä Jumalaan hengen välityksellä, joka on yhteinen
Jeesukselle, hänen isälleen Jumalalle ja valon enkeleille? Jumala on meidän kaikkien isä: valon
lasten, Jeesuksen ja enkelien.
Psalmi 78:25 sanoo, että israelilaiset söivät Mooseksen aikana enkelien leipää, joka on taivaasta
satanutta mannaa. Ilmestyskirjassa sanotaan, että Jumala antaa lapsilleen salattua mannaa taivaasta.
Henki sanoo, että voittajat saavat salatun mannan lisäksi valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun
uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen kiven saaja. (Ilm 2:7) Eivätkö tällaiset mystiset

kohdat Raamatussa viittaa siihen, että siellä on salattua tietoa, joka avautuu vain valituille Jumalan
lapsille, hänen palvelijoilleen? Niin täytyy olla, eikä kaikkia asioita ole ihmisille lupa puhua, mitä
kolmannessa taivaassa eli paratiisissa käynyt mies on siellä kuullut. (2Kor 12:1-4) Myös osa
Johanneksen näkemästä ilmestyksestä on pantu sinetin taakse, niin että se on salattua tietoa meidän
päiviimme asti. (Ilm 10:4) Myös Danielin kirja on lukittu lopun aikoihin asti samoin kuin moni muu
Raamatun kohta Jesajan kirjan mukaan. (Dan 12; Jes 29) Tarvitaan Jumalan antamaa viisautta ja
Jeesuksen kristuksen hallussaan pitämä avain, jotta kirjan sinetit voidaan avata ja ymmärtää niiden
sanoma. (Ilm 5)
Ilmestyskirjan lopussa oleva uusi Jerusalem on kuution muotoinen ja mitoiltaan 12 000 vakomittaa
jokaiselta sivultaan. Sen muuri on 144 kyynärää "ihmismitan mukaan", joka on enkelin mitta. (Ilm
21:16-17) Ihmiset ja enkelit rinnastetaan tässäkin toisiinsa, mutta ehkä vain sen vuoksi, että
Jumalan hengestä syntynyt voi ymmärtää, mitä näillä kielikuvilla tarkoitetaan. Raamatun
kirjaimellisesti väärin ymmärtävät ihmiset tuijottavat kaukoputkilla taivaan avaruuksiin nähdäkseen
siellä maapalloa lähestyvän suuren kaupungin, jota Raamattu kutsuu Uudeksi Jerusalemiksi.
Maan päällinen Jerusalem on näiden tähtien tuijottajien koti, mutta taivaallinen Jerusalem hengestä
syntyneiden koti. (vrt. Gal 4:22-31) Maan päällinen Jerusalem uskonnollisen ihmisen hengellisenä
kotina on sama kuin Ilmestyskirjan Suuri Babylon, kaikkien porttojen äiti. (Ilm 17–18) Se rakentuu
katolisen uskontunnustuksen ja katolisten isien harhaoppien varaan. Jokainen, joka tunnustaa
uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan muodossa tai toisessa, on vielä sisällä Suuressa Babylonissa ja
yhtynyt porttoon. Portosta erotaan vain siten, että hylätään kolmiyhteisen jumalan oppi ja muut
katolisen harhaopit, joista yksi tärkeimmistä on ikuisen piinahelvetin oppi.
Taivaallinen Jerusalem on kielikuva Jumalan seurakunnasta, joka laskeutuu alas taivaasta maan
päälle Karitsan häiden jälkeen. Meidät temmataan ensin yläilmoihin pilviin herraa vastaan, mutta
me laskeudumme sieltä tietyn ajan kuluttua maan päälle. (1Tess 4:13-17) Tämä on sanottu jopa
suoraan, mutta vain valitut ja pyhät ymmärtävät tällaisia kielikuvia, eivätkä tulkitse niitä
kirjaimellisesti väärin. (Ilm 19: 6-9; 21:9-27) Kaupunkiin käydään sisälle kahdentoista portin
kautta, joilla on kaksitoista enkeliä ja ne ovat Israelin lasten sukukuntien nimet. (Ilm 21:12)
Israel on esikuva uuden liiton seurakunnasta ja ensimmäiset seurakunnan jäsenet olivat kaikki
juutalaisia, joiden joukkoon myös meidät pakanat on oksastettu uskon kautta Jeesukseen, joka on se
pyhä juuri, jonka varassa öljypuu eli Israel pysyy pystyssä. (Room 11:7-36) Koska seurakunta on
syntynyt juutalaisesta kansasta, käydään uuteen Jerusalemiin sisälle Israelin kahdentoista
sukukunnan nimien kautta. Silti vain hengelliset Jumalan lapset pelastuvat eli Israelin kansasta
pelastuu vain pieni osa: ne, jotka uskovat herraan Jeesukseen ja ovat Jumalan lapsia kristuksen
tulemuksessa.
Uuden Jerusalemin muurilla on 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Tämä on
kielikuva, jonka mukaan me käymme sisään taivaalliseen kaupunkiin apostolien opetuksen kautta ja
tämän hengellisen rakennuksen kulmakivenä on itse kristus Jeesus, Jumalan poika. (Efe 2:10-22;
1Piet 2:1-10) Vain hengestä osattomat ja opetusta ymmärtämättömät pitävät näitä kielikuvia
kirjaimellisena ilmoituksena, niin että uskovat uudesta Jerusalemista puhuttaessa valtavaan
materiaaliseen rakennelmaan, joka laskeutuu avaruudesta maapallon päälle.
Luku 12 toistuu tarkoituksella Ilmestyskirjassa ja Raamatussa. Se on Jumalan iankaikkisen
täydellisyyden luku. Niinpä uuden Jerusalemin mitat 12 000 vakomittaa kanttiinsa ovat kuva
valittujen ja pyhien saavuttamasta täydellisyydestä (Kristuksen kaltaisuudesta), kun he saapuvat
taivaasta maan päälle hallitsemaan yhdessä Karitsan kanssa (1Joh 3:2; 1Kor 13; Ilm 19:11-20:9).

Kaupungin muurin mitta 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelien mitta, on jaollinen
luvulla 12 eli 12*12=144. Tässäkin on Jumalan iankaikkisen täydellisyyden luku, joka kuvaa
Jumalan lasten täydellisyyttä, ei elottomasta kivestä rakennetun muurin korkeutta tai leveyttä.
Luku 12 esiintyy myös Israelin sukukunnista pelastuneiden lukumääränä: 12 000 kustakin
sukukunnasta eli yhteensä 144 000. (Ilm 7) Samoin niiden esikoisten lukumääränä, jotka seisovat
Siionin vuorella ja laulavat Karitsan virttä, jota hengestä osattomat eivät osaa laulaa. (Ilm 14:1-5)
Näiden otsiin on kirjoitettu Jeesuksen kristuksen uusi nimi ja hänen isänsä nimi ja Jumalan
kaupungin eli uuden Jerusalemin nimi, joka laskeutuu alas taivaasta. (Ilm 3:12) Näistä voittajista
tehdään pylväitä Jumalan kaupungissa olevaan temppeliin, mutta ei siellä mitään kivestä
rakennettua temppeliä ole, koska sen kaupungin temppeli on kaikkivaltias Jumala ja Karitsa. (Ilm
21:22) Kaikki nämä ovat kielikuvia, jotka avautuvat ennen kristuksen toista tulemusta valituille
Jumalan sanan palvelijoille.
Mikä on Jeesuksen uusi nimi, joka on hänen Jumalansa nimi ja uuden Jerusalemin nimi? Vanhan
testamentin mukaan uuden Jerusalemin nimi on suomennettuna "Jahve on meidän
vanhurskautemme". (Jer 33:16) Jesajan mukaan ainoastaan "Jahvessa on vanhurskaus ja voima.
Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan." (Jes 45:24)
Paavalin mukaan kristus Jeesus on tullut meille vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi
Jumalalta, Jeesuksen isältä. (1Kor 1:30-31)
Uskon, että Jumala sanoo näiden kielikuvien kautta meille sen, että valitut ja pyhät palaavat takaisin
alkuperäiseen evankeliumiin, jota hänen lähettämänsä enkeli keskitaivaalta julistaa. (Ilm 14:6-8)
Sen mukaan meillä on vain yksi ainoa Jumala, joka on meidän kaikkien isä, ja hän on lähettänyt
poikansa Jeesuksen kristuksen maailman vapahtajaksi. Jos emme erota toisistaan Jumalaa ja
kristusta, niin eksymme ja annamme väärän todistuksen heistä.
Lähes koko nimeltään kristitty maailma elää vielä katolisen eksytyksen vallassa, kun tunnustaa
suullaan uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan, joka on pakanuudesta alkunsa saanut harhaoppi. Jumala
kutsuu nyt viimeisenä aikana kansaansa ulos tästä Babylonista, uskontojen ja uskomusten
sekamelskasta. (Ilm 17-18)
Aloin tutkia tätä aihetta (ovatko ihmisen langenneita enkeleitä) sen vuoksi, että yritän päästä selville
siitä, onko Jeesus kristus ollut olemassa isän tykönä elävänä olentona ennen maailman luomista vai
ei. Johanneksen evankeliumin ja joidenkin muiden Raamatun kohtien perusteella sellaista voisi
ajatella. Jos Jeesus kristus on kuitenkin ihminen ikuisesti, niin miten hän voisi olla yhtä aikaa
ihminen ja jokin ikivanha jumal-olento, jollainen hän olisi ollut ennen syntymistään ihmiseksi?
Tutkiessani tätä asiaa nousi mieleeni sellainen ajatus, että Jeesus on voinut olla jumal-olentona isän
tykönä ja muuttua sitten ihmiseksi. Jumala olisi lähettänyt poikansa Jeesuksen taivaasta Marian
kohtuun ja antanut hänen syntyä ihmiseksi. Jeesus olisi suostunut tähän Jumalan suunnitelmaan
vapaaehtoisesti jo ennen maailman perustamista. Se olisi mahdollistanut Jeesukselle puuttumisen
maailman tapahtumiin taivaallisena olentona ennen kuin hän syntyi ihmiseksi ja asettui asumaan
alennustilansa ruumiiseen, syntisen lihan kaltaisuuteen. (Room 8:3; Fil 3:21)
Tämä mahdollistaisi sen, että Jeesus on voinut ilmestyä patriarkoille ja profeetoille Vanhan
testamentin aikana. Hän saattaisi olla se Jahve Elohim (Herra Jumala), joka käyskenteli illan
viileydessä Edenin puutarhassa ja puhui Aatamille ja Eevalle syntiin lankeamisen jälkeen. (1Moos
3:8-24) Hän saattaisi olla se Jahve (Herra), joka saapui kahden enkelin kanssa Aabrahamin luokse

ennen Sodoman ja Gomorran tuhoa. (1Moos 18-19) Hän saattaisi olla se Jahve ja Elohim (Herra ja
Jumala), joka ilmestyi Moosekselle ja puhui hänen kanssaan kasvotusten. (2Moos 3:1-15; 5Moos
34:10)
Tätä vastaan näyttäisi kuitenkin olevan se Johanneksen sana, että "laki on annettu Mooseksen
kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta." (Joh 1:17) Jos myös laki olisi tullut
Jeesuksen kristuksen välittämänä, niin olisiko Johannes sanonut noin? Lakihan on annettu
Moosekselle enkelien toimesta ja välityksellä: ei vain yhden enkelin vaan monen enkelin toimesta.
(Apt 7:30, 38, 53; Gal 3:19-20; Hebr 2:2) Välimies on uudessa liitossa silti vain yksi ja hän on
ihminen kristus Jeesus, välimies Jumalan ja ihmisten välillä. (1Tim 2:5) Jeesus on siis varmasti ollut
ihminen sovittaessaan meidät uhrinsa ja kuolemansa kautta isän Jumalan kanssa, mutta onko hän
sitä yhä vielä?
Raamatun mukaan Jeesus on ikuisesti ihminen eikä muutu koskaan enkeliksi tai Jumalaksi. (Hebr
2:5-3:1; 5:4-11; 7:24-28; Ilm 1:5, 17-18; 2:8; 3:14; 22:13-16; 2Sam 7:8-17; Jes 11:1, 10) Miten joku
ihminen tai enkeli voisi ylipäätään muuttua Jumalaksi, joka on kaikkivaltias ja on luonut kaiken?
Sellainen on mahdotonta ja on ihan järjetön jo ajatuksena. Olen päättänyt tämän vuoksi niin, että
Jeesus kristus, Nasaretilainen, on iankaikkisesti ihminen eikä ole muuttunut Jumalaksi tai enkeliksi.
Hän voi olla silti jumal-olento, joka asuu ihmisen ruumiissa. Häntä sanotaan Raamatussa ihmiseksi,
mutta sillä ei tarkoiteta sitä, että hän olisi ihmisenä täydellisesti samanlainen kuin muut ihmiset.
Jeesus on ihmisen kaltainen, mutta ei täydellisesti samanlainen ihminen kuin me olemme. Hän on
voinut siten olla olemassa isän tykönä jo ennen kuin syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta.
Muuttuvatko Jumalan lapset samanlaiseksi jumal-olennoksi kuin Jeesus on?
Raamatussa on puhuttu enkeleistä, jotka ovat ilmestyneet ihmisten muotoisina, aterioineet ja heitä
on tavoiteltu sukupuoliyhteyteen. Psalmin mukaan Jumala lähettää enkelinsä niiden ympärille, jotka
pelkäävät häntä ja pelastaa heidät. Osa enkeleistä on langennut syntiin ja on syvyyden kuiluissa
pimeydessä kahlehdittuina vankeuteen suuren tuomion päivään asti. Tyyron kuninkaan sanotaan
olleen Eden puutarhassa ollut laajalti suojaava enkeli (kerubi), mikä on mahdollisesti kuvaus itsensä
paholaisen lankeemuksesta. (Hes 28:1-19) Osa taivaasta karkotetuista pahoista hengistä vaeltaa
maan päällä ja etsii ihmistä, jonka ruumiiseen saisi asettua asumaan ja alkaa riivata häntä. Osa
enkeleistä on valon lapsien palvelijoita, jotka eivät ole koskaan syntiä tehneet eivätkä koskaan
syntiä tee. Nämä opastavat ja auttavat valon/ päivän lapsia, Jeesuksen kristuksen seuraajia.
Jeesus sanoi ylösnousemuksesta, että silloin ei mennä miehelle eikä vaimolle: avioliittoja ei solmita
eikä sukupuolielämää ilmeisesti enää harjoiteta. Ylösnousemuksen lapset ovat niin kuin taivaan
enkeleitä. (Matt 22:29-33) Tarkoittiko Jeesus tällä pelkästään sitä, että me emme harjoita enää
sukupuolielämää niin kuin langenneiden enkeleiden sanotaan harjoittaneen ihmisten tyttärien
kanssa vai tarkoittiko hän sitä, että myös se ruumis, jonka saamme, on niin kuin enkelien ruumis,
taivaallinen ruumis? (ks. 1Kor 15:35-58)
Jeesus on itse tällä hetkellä kirkastetussa ruumiissa, joten me saamme oletuksen mukaan
samanlaiset. (Apt 9:1-31; 22:1-22; Ilm 1:5-18) Mutta muutummeko me myös mieleltä erilaisiksi,
niin että tulemme ajatuksiltamme ja tiedoltamme ja tahdoltamme ja voimaltamme ja mieleltämme
enkelien kaltaisiksi? Jopa kristuksen Jeesuksen kaltaisiksi? Eikö niin ole kirjoitettu? (1Joh 3:2) Jos
lakkaamme kokonaan syntiä tekemästä, niin olemme muuttuneet täydellisesti mieleltämme, niin että
emme ole enää syntisiä vaan olemme täydellisen vanhurskaita. Mutta me emme ole enkeleitä, koska
me tulemme tuomitsemaan enkeleitä. (1Kor 6:1-8) Keitä ne enkelit ovat, joita me tulemme
tuomitsemaan.

Ne enkelit voivat olla niitä langenneita enkeleitä, jotka riivaavat ihmisiä ja asuvat heidän
ruumiissaan. Me jaamme oikeutta kristuksen kanssapalvelijoina niiden tuhannen vuoden aikana,
jona herra hallitsee jäljelle jääneitä pakanoita rautaisella valtikalla. (Ilm 19:11-20:9) Mutta mitä jos
nämä enkelit, joita me tuomitsemme, ovat todellisuudessa ihmisiä? Mitä jos me ihmiset olemme
langenneita henkiolentoja ja asumme liharuumiissa? Mitä jos Tyyron kuningas onkin kuva
ensimmäisestä ihmisestä Aatamista eikä paholaisesta? (Hes 28:1-19)
Milloin meidät olisi siirretty ihmisen ruumiiseen? Sikiämisen hetkellä? Myöhemmin? Me emme voi
tietää tällaisia asioita. Teoriassa olisi kuitenkin mahdollista, että ihmiset olisivat langenneita
enkeleitä eli pahoja henkiä, jotka asuvat ihmisen ruumiissa. Välttämättä kaikki ihmiset eivät heidän
joukkoon kuuluisi, mutta teoriassa kuitenkin kaikki. Voisihan osa olla ihan tavallisia ihmisiä, joilla
on oma tietoisuutensa, mutta he eivät ole langenneita enkeleitä eli pahoja henkiä ihmisen ruumiissa.
Meneekö mutkikkaaksi? Niin pitääkin mennä, sillä nämä ovat minulle itsellenikin melko uusia
ajatuksia, joskin olen jostakin jotakin tällaista joskus lukenut. Mitä jos paholainen ujuttaa näitä
ajatuksia mieleeni? Sen pitäisi selvitä pian, kun vien näitä ajatuksia eteenpäin ja tutkin rauhassa,
mistä lähteestä ne ovat peräisin. Jos ne ovat paholaisesta, niin hylkään ne herran Jeesuksen
kristuksen Nasaretilaisen nimessä ja huudan avukseni isää Jumalaa Jeesuksen kristuksen ruumiin ja
veren uhriin turvaten, jotta en eksyisi ja saisin syntini anteeksi hänen nimensä kautta, uskottuani
evankeliumin sellaisena kuin se on alun perin meille apostolien toimesta julistettu. Se evankeliumi
löytyy Raamatusta ja erityisesti Apostolien teoista, kun he todistivat ensin juutalaisille ja sitten
myös pakanoille Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta, jonka Jumala on herättänyt ylös
kuolleista ja antanut hänelle vallan tuomita eläviä ja kuolleita. (Esim. Apt 2:12-42; 3:19-4:31;
17:22-18:5)
Niin kuin edellä luimme eivät ihmiset ole itse pahoja henkiä, jotka riivaavat heitä, sillä ne pahat
henget menevät ihmisen sisälle ja voivat tulla sieltä ulos, kun ne ajetaan sieltä ulos. (Matt 12:43-45)
Päätän näin yksinkertaisesti ja lyhyeen tämän harharetken pois Jumalan sanan ilmoittamasta
totuudesta ja sanon, että me ihmiset emme ole langenneita enkeleitä vaan olemme ihmisiä, Jumalan
kuvaksi luotuja. Jumala ei ole luonut enkeleitä omaksi kuvakseen vaan ihmisen. Jumalan pojat eli
enkelit ovat olleet olemassa ennen kuin Jumala loi tämän maailman ja ihmisen. (Job 38:7) Ihmiset
ja enkelit ovat siten selvästi eri olentoja Raamatussa, vaikka ihmisiä sanotaan välillä enkeleiksi, kun
he ovat Jumalan, kuninkaan tai kenen tahansa yksittäisen ihmisen lähettämiä sanansaattajia. (Job
1:14; 1Sam 16:19; 19:11, 14, 20; 2Moos 23:20; Jda 1; Gal 4:14; Ilm 1:20)
Raamatussa erotetaan palvelukseen asetetut henget eli enkelit meistä ihmisistä, joita nämä henget
palvelevat. (Hebr 1-2) Langenneet enkelit eivät suostu palvelemaan valittuja Jumalan lapsia eivätkä
suostu kumartamaan ihmistä kristusta Jeesusta omana herranaan ja kuninkaanaan, vaikka Jumala on
hänet kaikkien luotujen herraksi ja kuninkaaksi korottanut: "jumalaksi", joka on isän Jumalan
kunniaksi tunnustettava suulla herraksi ja kumarrettava maahan hänen nimeensä "tulevassa
maailmassa". (Fil 2:5-11; Hebr 1-2) Ihmiset ja enkelit ovat eri olentoja, vaikka myös ihmistä
voidaan sanoa enkeliksi (tuskinpa enkeliä sanotaan ihmiseksi Raamatussa?).
Onko Jeesus kristus sitten ihminen vai jumal-olento? Raamatun mukaan hän on lähes jumal-olento,
kun hallitsee tulevaa maailmaa. (Psa 8:6; Hebr 2:5ss.) On eri asia olla lähes jumal-olento kuin olla
jumal-olento. Hän voi silti olla molempia, koska sanalla "ihminen" ei tarkoiteta Raamatussa
Jeesuksesta puhuttaessa välttämättä täydellisesti samanlaista ihmistä kuin me olemme ihmisinä.
Jeesus voi olla ihmisen kaltainen olento, joka on tullut osalliseksi lihasta ja verestä niin kuin hänen
veljensä (opetuslapset), mutta hän ei ole välttämättä ihmisenä täydellisesti samanlainen kuin me.

(Room 8:3; Hebr 2:8-18) Jos hän on ollut olemassa elävänä olentona Jumalan tykönä ennen
syntymistään ihmiseksi, niin hän on silloin ihmisruumiissaankin asuessaan erilainen olento kuin me
ihmiset olemme. Hän olisi ikivanha jumal-olento ihmisen ruumiissa, vaikka olisi tyhjentänyt
muistinsa ja mielensä siirtyessään taivaasta Marian kohtuun ihmisalkioon, josta sitten syntyi Jeesuslapseksi yhden jumaluusopin teorian mukaan.
Olen siis sitä mieltä, että Jeesus voi ainakin teoriassa olla ihminen ja jumal-olento yhtä aikaa, mutta
hänen muistinsa oli tyhjennetty sikiönä ja vauvana, niin että hänen täytyi varttua aikuiseksi ihmisten
tavoin ilman etua siitä, että on ikivanha Jumalan Poika, taivaasta tullut ja isän Jumalan maailmaan
lähettämä. Jeesuksen muistiin olisi sitten palautettu hänen "lihansa päivinä" asioita, jotka hän saattoi
vain Jumalalta tai hänen enkeleiltään kuulla. Tarkoitan näillä asioilla niitä muistikuvia ja tietoa
ajasta isän tykönä, joista Jeesus opetuslapsille mahdollisesti kertoi. (Joh 1:15-34; 6:30-69; 13:3;
16:27-17:5)
Jos joku uskoo Jeesuksen olleen elävänä olentona Jumalan tykönä taivaassa ennen maailman
luomista, niin hänen on vaikea selittää sitä, miten Jeesus voisi olla ikivanha jumal-olento ja ihminen
yhtä aikaa muuten kuin tässä esitetyllä tavalla. Käytännössä ihminen kristus Jeesus ja ikivanha
jumal-olento ovat kaksi eri olentoa, jos ne esiintyvät yhtä aikaa täydellisinä. Jos ajatellaan siten, että
Jumala tyhjensi Jeesuksen muistin ja tiedon menneestä loistosta Jumalan taivaassa hänen
syntyessään ihmiseksi, niin silloin voitaisiin ajatella Jeesuksen kasvaneen ihmisenä aikuiseksi niin
kuin muutkin ihmiset kasvavat, ja saaneet vähän kerrassaan muistiaan takaisin ihmiseksi syntymistä
edeltävältä ajalta. Lopulta taivaaseen nousemisen jälkeen Jeesus olisi saanut takaisin sen tiedon ja
muistot, jotka hänellä oli ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. Hänelle annettiin samalla takaisin se
valta-asema, josta hän luopui lyhyen elämänsä ajaksi maan päällä.
Jeesus olisi tullut tämän teorian mukaan taivaasta henkenä Marian kohtuun ja syntynyt ihmiseksi.
Jumala olisi pyyhkinyt hänen muistinsa tyhjäksi ja ottanut häneltä sen vallan, loiston ja kirkkauden
pois, jonka hän omisti isän luona ennen ihmiseksi syntymistään. Jeesus on saattanut olla Vanhan
testamentin aikana se Herra Sebaot (Jahve Tsavaot) ja Jahve ja Elohim, joka ilmestyi ensin
Aatamille, sitten Aabrahamille ja myöhemmin myös valituille profeetoille (1Moos 3; 18). Hän olisi
ollut sotajoukkojen päällikkö eli enkeliarmeijan johtaja, ylin "kenraali" Jumalan sotajoukoissa,
mutta ei Jumala itse. Sellaisena Herra Sebaot kuvataan Vanhassa testamentissa ja joidenkin kohtien
perusteella Jeesus olisi tämä Herra Sebaot, Jahve Tsavaot. (esim. Jes 8:13-18)
Kun Jeesus olisi tällä tavalla luopunut Jumalan muodosta, joka hänellä isän tykönä taivaassa oli, ja
tullut ihmisen kaltaiseksi, niin hän olisi ollut ihmisenä niiden rajoitteiden alainen, jotka luonnostaan
ihmisen elämää rajoittavat. Hän ei olisi osannut puhua syntyessään, hänen olisi pitänyt opetella
kävelemään, puhumaan ja hän olisi oppinut varttuessaan viisautta ja omaksunut lisää tietoa sekä
ihmisiltä että Jumalalta aivan niin kuin muutkin Jumalan palvelijat, sillä erotuksella, että hän on
ainoa Jumalan poika vaimosta syntyneiden joukosta. Jeesuksen isä ei ole joku syntinen mies vaan
Jumala, koska hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. (Luuk 1:35)
Kun Jeesus sitten aloitti julkisen toimintansa noin 30 vuoden iässä, vaikutti Jumala hänessä
voimallisesti sekä sanalla että teoissa. (Joh 14:9-11; Apt 10:38) Jeesus oli silti "vain" ihminen
hamaan ristin kuolemaan saakka, vaikka on samalla myös ikivanha jumal-olento, mikä tekee
hänestä ihmisenä hyvin erilaisen kuin me olemme. Meillä on alku äitimme kohdussa, mutta
Jeesuksen alku olisi muinaisissa ikuisissa ajoissa Jumalan tykönä, ei Marian kohdussa. (Mka 5:1-2)
Jeesus vietti paljon aikaa rukouksissa ja kuuli isän puhuvan hänelle, vastaavan hänen rukouksiinsa.
Myös enkelit tekivät hänelle palvelusta hänen toimintansa alkuvaiheessa ja ehkä myöhemminkin?

Jeesus sai siten tietoa taivaalliselta isältään ja kuuli olleensa elävä olento Jumalan tykönä ennen
maailman perustamista. Siinä olisi syy, miksi hän sanoi Johanneksen evankeliumin mukaan
tulleensa taivaasta ja isän lähettäneen hänet maailmaan. Myös jotkut Paavalin vaikeat kohdat olisi
helpompi selittää siten, että Jeesus on todella tullut taivaasta, jossa hän on ollut henkenä ennen
ihmiseksi syntymistään. (Fil 2:5-7; Room 8:3) Tätä on vaikea käsittää, mutta tutkikaamme tätä
tulkintaa lisää.
Kun Jumala sitten herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän sai tietää yhä enemmän ajastaan Jumalan
tykönä ennen maailman perustamista. Hän on silti edelleen ihminen ylösnousemusruumiissa, mutta
hänelle on palautettu se valta ja voima, joka hänellä oli Jumalan tykönä suhteessa enkeleihin ennen
ihmisen luomista ja sitten myös ihmisiin nähden. Kun Jeesus on nyt isän tykönä taivaassa, käyttää
hän jälleen sitä valtaa enkeleihin, joka hänellä on ollut jo aiemmin. Hän on silti edelleen ihminen,
joka on ollut alennustilan ruumiissa ja hyvin rajallinen järjellisen sielunsa puolesta, mutta on nyt
kaikkien herraksi korotettuna saanut takaisin sen tiedon ja muistot ajasta ennen ihmiseksi
syntymistä, jotka olivat häneltä pois otetut hänen maan päällisen vaelluksena aikana ("lihan
päivinä", Hebr 5:7).
Tällä tavalla selitettynä Jeesusta ei tarvitse jakaa kahdeksi eri olennoksi niin kuin Kristuksen
kaksiluonto-opissa tehdään. Ei tämä silti aukoton tulkinta ole. Jeesus ei olisi täydellisesti
samanlainen ihmisenä meidän kanssamme, koska hänellä on alku jumal-olentona isän tykönä ennen
maailman perustamista. Hän olisi ikivanha taivaallinen henkiolento ihmisen ruumiissa, jolta otettiin
hetkeksi valta-asema pois ja annettiin se sitten ikuisesti hänelle takaisin. Tätä tulkintaa on vaikea
suoralta kädeltä todeksi hyväksyä, mutta jätän sen hautumaan mieleeni ja tutkin tulevaisuudessa
lisää. Jos se osoittautuu oikeaksi, niin perun tuhkassa ja säkissä aiemmat sanani, joiden mukaan
Jeesus ei ole ollut olemassa ennen maailman perustamista, koska on "vain" ihminen.
On mahdollista, että katolisesta kolminaisuusopista peräisin oleva sanonta "täysin ihminen" tai
"täydellisesti ihminen" on hämännyt minua. Olen ajatellut, että Jeesuksen pitää olla Raamatun
kirjoitusten mukaan ihmisenä täydellisesti samanlainen kuin me olemme. Meillä on ihmisinä alku
äitimme kohdussa, mitä ennen me emme ole olleet olemassa. Jos Jeesuksen ihmisyyden ei tarvitse
olla täysin samanlaista kuin meidän, niin silloin on mahdollista, että hän on ollut Jumalan tykönä jo
ennen maailman luomista.
Raamatussa sanotaan, että kristuksen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi. Tällä viitataan siihen,
miten hän oli kiusausten keskellä (olisi voinut langeta syntiin, koska oli ihminen) ja siihen, että hän
tuli lihasta ja verestä osalliseksi niin kuin veljensä (ihmiset). (Hebr 2:9-18; 4:15) Jos Jeesuksen ei
tarvitse olla täydellisesti sellainen ihminen niin kuin me olemme, niin sitten hän voi olla ikivanha
jumal-olento ihmisen ruumiissa. Häntä sanotaan silti ihmiseksi vielä "tulevassa maailmassa" ja
ikuisesti (Hebr 2:5ss.), koska hän on esikoinen ylösnousseiden joukossa ja meistä tulee hänen
kaltaisiaan ylösnousemuksessa (1Joh 3:2; 1Kor 15:35-58).
Jeesus ei siis ole lakannut olemasta ihminen, koska syntyi ihmiseksi (tuli lihasta ja verestä
osalliseksi, tuli syntisen saastaisen lihan kaltaisuuteen taivaasta Jumalan lähettämänä), mutta hän ei
ole ihmisenä samanlainen kuin me, jos on ikivanha jumal-olento ihmisen ruumiissa. Me emme ole
ikivanhoja henkiolentoja ihmisen ruumiissa sen mukaan, miten minä ymmärrän kirjoituksia.
Poikkeaisimme siten Jeesuksesta ja hän olisi ihmisenä erilainen kuin me: ei täydellisesti ihminen
vaan ainoastaan ihmisen kaltainen.
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