KOLMINAISUUS - KOLMIYHTEINEN JUMALA
ONKO SE RAAMATULLINEN TOTUUS?
----------------------------Rauno Helppi
Kristinuskossa Jumalan persoona ymmärretään Kolmiyhteisenä Jumalana
(Kolminaisuus) = Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki – jumaluuden kolmas
persoona. Juutalaiset, muslimit, Jehovan Todistajat ja jotkut ‘Jeesus Yksin’ ryhmät
pitävät tätä näkemystä polytheistisena harhaoppina. Tämän luonnollisena
seurauksena nousee esille monia kysymyksiä Jeesuksen jumaluudesta ja Pyhän
Hengen persoonallisuudesta. Tutkitaanpa nyt yhdessä mitä Raamattu sanoo tästä
asiasta.
Onko Kolminaisuus todella polytheistinen (monijumalisuus) harhaoppi?
Onko meillä muka kolme Jumalaa?
Kuinka väite yhdestä Jumalasta saattaa olla totta kun kuitenkin
puhumme Jumalasta kolmena persoonana?
Ensiksikin on aivan paikallaan hyväksyä se tosiasia, että Jumalan persoona on aina
enemmän tai vähemmän selittämätön salaisuus. Yksikään luotu olento, ei ihmiset
eivätkä edes enkelitkään voi koskaan täysin ymmärtää Jumalan persoonaan
liittyviä salaisuuksia. Koko kysymys on rajoittuneisuutemme ulkopuolella. Sen
täydellinen tajuaminen on Jumalan ehdoton yksinoikeus, johon kenelläkään
luodulla ei ole mitään asiaa. Se on vieläkin suurempi salaisuus kuin
maailmankaikkeuden alku tai koko.
Jumalalla ei ole alkua, eikä loppua, eikä minkäänlaisia rajoituksia – ei sitten
lainkaan. Maailmankaikkeuden alku on suuri salaisuus. Me uskomme, että Jumala
loi kaiken joskus aikojen alussa, mutta milloin – iankaikkisuuksien
iankaikkisuuksissa. Näin ollen kun yritämme ymmärtää ja selittää Jumalan
persoonaan kuuluvia salaisuuksia, niin olemme tekemisessä vieläkin suuremman
mahdottomuuden kanssa. Jumalan persoonan ‘kopeloimisen’ seurauksena on, että
saamme aikaan enemmän ongelmia ja lisääntyviä kysymyksiä kuin Raamatullisia
ratkaisuja. Meidän kaikkien tulee siis nöyrästi hyväksyä inhimillinen
rajoittuneisuutemme tässä asiassa.
Me kristityt uskomme, että Raamattu on Jumalan erehtymätön ilmoitus
langenneelle ihmissuvulle ja todistusaineisto siihen on täysin riittävä. Mitä siis
Raamattu sanoo koskien Jumalan persoonaa? Lyhyt vilkaisukin Raamattuun tuo
ilmi hämmästyttävän totuuden: Jumala ilmoitetaan monotheistisena
(yksijumalisena) olentona kolmessa eri ilmenemismuodossa! Totuus on täysin
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selittämätön ja suorastaan hämmästyttävä mysteeri. Kuinka Raamatussa saattaa
olla selvääkin selvempi väite yksijumalisuudesta kun kuitenkin kaikki kolme
ilmenemismuotoa esitetään itsenäisesti toimivina ‘persoona’ olentoina?
Monijumalisuus ei ole yksijumalisuutta, eikä yksijumalisuus ole monijumalisuutta.
Jotkut ryhmät väittävät, että roomalaiskatolilainen kirkko lisäsi mielivaltaisesti
kastekäskyyn, Matt.28:19, ajatuksen Kolmiyhteisestä Jumalasta. Se ei kuitenkaan
ole mikään ratkaisu tähän selittämättömään mysteeriin vaikka se olisi tottakin.
Juutalaiset, jotka tuntevat Vanhan Testamentin hebreankieltä, eivät voi järkevillä
syillä mitätöidä Jumalan kolmea ilmenemismuotoa seuraavista syistä:
(1) Hebreankielisessä Raamatussa Jumalan nimi on monikkomuodossa n.
2500 kertaa ja on niissä yhdistetty – vastoin kaikkia terveen kieliopin sääntöjä
– hämmästyttävän usein yksikössä olevaan verbiin tai yksikössä olevaan
pronominiin. Eräs esimerkki tästä löytyy heti Raamatun alusta 1.Moos.1:1 jossa
lukee: “Alussa Jumala loi”. Tässä sana “Jumala” on monikkomuodossa
ELOHIM ja verbi “loi” on yksikkömuodossa BARA. Kun ajatellaan, että terveen
kieliopin selvät perussäännöt on rikkottu täten törkeästi yhä uudelleen ja
uudelleen kautta koko Vanhan Testamentin, niin on selvääkin, että Pyhän Kirjan
Tekijä pyrkii sanomaan jotakin, jota ei saa jättää huomioimatta.
(2) Ihmisen luomisessa Jumala puhuu jälleen monikossa sanoen:
“Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme”, 1.Moos.1:26. Tämä
monikkomuoto, “Tehkäämme” ilmaisee Kolmiyhteisen Jumalan toiminnassa. Jos
emme hyväksy kielioppillisten muotojen tarkkuutta ja tarkoitusta, niin menetämme
paljon meille suunniteltua ilmestystietoutta. Me myönnämme, ettei kolmiyhteisyys
ole sanana mainittu Raamatussa, mutta siellä on kaikkialla aivan selvä ja
selittämätön ilmoitus Jumalan kolmesta ilmenemismuodosta.
Tässäkin sitten, jos kerran ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, niin
silloin se tarkoittaa, että me olemme pienoiskuva Hänestä. Luonnollinen kysymys
seuraa tästä: Olemmeko mekin sitten kolmiyhteisiä kuten Jumala? Paavalin vastaus
tähän on selvä ja vakuuttava. Hän sanoo, että me olemme kolmiosaisia
persoonoita: henki – sielu – ruumis.
“Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän
henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen tulemukseen.”
1.Tess.5:23
Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin silloin hän on luonnollisesti pienessä
mittakaavassa Jumalan kaltainen eri piirteiltään ja kokoonpanoltaan. Tässä on siis
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jälleen yksi lisätodiste Jumalan Kolmiyhteisyyteen. Tämä ei kuitenkaan millään
tavalla ratkaise tätä salaisuutta, vaan pikemminkin se herättää vain lisää
kysymyksiä. Se on aivan odotettua, sillä mitä syvemmälle mennään Jumalan
persoonaa koskeviin salaisuuksiin sitä enemmän avautuu uusia ratkaisemattomia
salaisuuksia. Olemmehan tutkimassa aluetta, johon luoduilla olennoilla ei ole
mitään mahdollisuutta päästä sisälle kuin sen verran mitä, Hän on meille suonut.
Näin ollen miksi yleensä vaivaidumme ollenkaan tämän kysymyksen
käsittelyyn – eihän sitä voi kukaan kuitenkaan koskaan ymmärtää?
Me teemme sen tässä seuraavista syistä:
1. Jumala on ilmoittanut Raamatussa jotain omasta persoonastaan siitä, mitä Hän
on “nähnyt hyväksi itsessään tehdä” (Ef.1:9) Tämä meille ilmoitettu totuus ei ole
turhanpäiten ilmaistu. Sillä on tärkeä merkitys uskon elämälle ja meidän tulisi
ojentautua sen mukaisesti.
2. Oikea, Raamattuun perustuva ymmärrys siitä mitä meille on ilmoitettu ja mitä
ei ole meille tarkoitettu lopettaa kaiken väittelyn tästä asiasta ja yhdistää kaikki
uskovat vapaaksi tähän kysymykseen liittyvistä harhaopeista.
Jokainen joka vastustaa Jumalan itsessään päättämää esilletuloa
kolmessa eri ilmenemismuodossa
joutuu vastakkain loputtomien Raamatullisten todisteiden kanssa!
1. Jumalan nimi on Raamatussa, kuten alussa sanoimme, monikkomuodossa n.
2500 kertaa ja se on uudestaan ja uudestaan – lukemattomia kertoja yhdistetty
yksikössä olevaan verbiin tai pronominiin vastoin kaikkia terveitä kieliopin
perussääntöjä. Kukaan ei voi näin laajaa ja vakuuttavaa todistusaineistoa heittää
romukoppaan merkityksettömänä. Ja joka sen tekee joutuu ajelehtimaan
myrskyiselle merelle ilman karttaa (Raamatun selvää ilmoitusta) ja ilman
kompassia (Pyhän Hengen selvää ohjausta).
2. Ihmisen luomisessa Jumala puhuu selvästi monikkomuodossa ja ilmaisee
Kolmiyhteisyytensä luomalla kolmiyhteisen ihmisen kuvaksensa: henki – sielu –
ruumis. Tämä, mitä nyt on sanottu meille ilmoitetusta asiasta, on vain pieni alku
siihen valtavaan todistusaineistoon, että Jumala on yksi itse valitsemassaan
kolmessa ilmenemismuodossa. Seuraava ihme on numero kolme, jolla
hebreankielisessä Raamatussa on suuri merkityssisältö. Tuo numero toistuu
uudestaan ja uudestaan selvänä vertauskuvana Kolmiyhteisestä Jumalasta.
Raamatun ilmoittamissa numeroissa on kaikissa hyvin sisältörikas sanoma, aivan
kuten hebrealaisissa nimissäkin.
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(1) Jumala määräsi KOLME turvakaupunkia Jordanin itäpuolelle ja
KOLME turvakaupunkia Jordanin länsipuolelle. (4.Moos.35:9-15, 25-28;
5.Moos.19:2-9) Miksi juuri kolme turvakaupunkia? Ja miksi kolme itäpuolelle ja
kolme länsipuolelle? Vertauskuvallinen ilmoitus on aivan selvä ja suorastaan
huutaa Raamatullista totuutta Jumalan persoonasta.
Kolmiyhteinen Jumala on ihmisuvun ainoa turva
sekä Vanhassa Liitossa että Uudessa liitossa!
“Valitkaa itsellenne kaupunkeja turvakaupungeiksenne..., Ja kaupunkeja, jotka
teidän on määrättävä turvakaupungeiksi, olkoon teillä KUUSI. KOLME
kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja KOLME kaupunkia
teidän on määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja.
Israelilaisille ja teidän keskuudessanne asuvalle muukalaiselle ja loiselle olkoot
ne KUUSI kaupunkia turvapaikkoina, joihin voi paeta jokainen, joka
tapaturmaisesti jonkun surmaa.” 4.Moos.35:13-15

KOLME turvakaupunkia
Jordanin itäpuolella!

KOLME turvakaupunkia
Jordanin länsipuolella!
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Jokainen joka asettuu vastustamaan Raamatun ilmoittamien numeroiden
vertauskuvallista merkitystä joutuu pakostakin, kaiken johdonmukaisuuden nimessä,
heittämään ulos kaikiin numeroihin kätketyt sanomat! Hän menettää silloin siinä
tapauksessa suuren määrän Jumalan meille suunnittelemaa vertauskuviin kätkettyä
ilmoitustietoutta.
(2) Raamattu puhuu Pyhästä Kaupungista, jossa on 12 porttia neljään eri
ilmansuuntaan, pohjoiseen, itään, etelään ja länteen (Hes.48:31-35). Miksi
KOLME porttia pohjoiseen, KOLME porttia itään, KOLME porttia etelään ja
KOLME porttia länteen? Tässä jälleen vertauskuvallinen merkitys on selvä ja
suorastaan huutaa totuutta: Kolmiyhteinen Jumala on ainoa turva ja ainoa pääsy
kaikille kansoille kaikkialla maailmassa – pohjoisessa asuville, idässä asuville,
etelässä asuville ja lännessä asuville!

P Y H Ä K A U P U N K I JA S E N 12 P O R T T I A
KOLME JOKAISEEN ILMANSUUNTAAN
Hes.48:31-35 ja Ilm.21:9-14
P O H J O I N E N

LÄNSI

ITÄ

E T E L Ä
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(3) Israelin leiri 40 vuotisen erämaavaelluksen aikana oli ylhäältä päin katsottuna
ristinmuotoinen. KOLME heimoa leiriytyneenä kuhunkin ilmansuuntaan
(4.Moos.2:1-34).
Itään päin: Juuda – Isaskar – Sebulon (4.Moos.2:3-9)
Etelään päin: Ruuben – Simeon – Gaad (4.Moos.2:10-16)
Länteen päin: Efraim – Manasse – Benjamin (4.Moos.2:18-24)
Pohjoiseen päin: Daan – Asser – Naftali (4.Moos.2:25-31)
(4) Jumala ilmestyi Aabrahamille 3 miehen muodossa (1.Moos.18:1-2) Miksi KOLME
miestä? Miksi numero KOLME toistetaan uudestaan ja uudestaan? Selvästi tuolla
numerolla on tärkeä vertauskuvallinen merkitys!
(5) Luukaan 11:5-8 Jeesus kertoo vertauksen miehestä, joka pyytää ystävältään
KOLMEA leipää puutteessa olevalle kaverilleen. Miksi KOLME leipää? Numero
kolmoseen liittyvä vertauskuva on jälleen selvä ja pitäisi ohjelmoitua jokaisen käytännön
järjen omaavan jakeluun. Vain Kolmiyhteinen Jumala voi auttaa hädässä olevaa onnetonta
– ihmisvoimat eivät siihen riitä!
(6) Daavidin tähti on Israelin lipussa kansallisena symboolina. Tämä tähti on
yhdistelmä KAHDESTA KOLMIOSTA. Molemmissa kolmioissa on tietysti kolme
kulmaa ja kolme sivua. Miksi jälleen tuo numero KOLME noin selvästi toistettuna? Yhden
kolmion kulma osoittaa alaspäin ja toisen ylöspäin. Vertauskuva on jälleen selvä ja
vakuuttava. Tämä kahden kolmion yhdistelmä kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta
ja yhteenkuuluvuutta. Kolmiyhteinen Jumala yhtyneenä kolmiyhteiseen ihmiseen.

Ihminen etsii
Tietä ylöspäin

Jumala Pojassaan
Tuli alas ihmiseksi

• Lb7 –
Me myönnämme, että historian perusteella ei ole tietoa siitä mitä Daavidin tähti on
alunperin merkinnyt. Sen alkuperä on vuodelta 1354. Mutta vertauskuva sopii erittäin
hyvin Raamatulliseen totuuteen Kolmiyhteisen Jumalan yhteydestä kolmiyhteiseen
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ihmiseen. Israelissa on muitakin vertauskuvia, jotka Jumala on johdattanut tarkoituksella
ilmaisemaan Häneen liittyviä totuuksia.
Yksi niistä on selittämätön kreikankielinen nimitys (APHIKOMEN) juutalaisen
pääsiäispöydän keskimmäiselle matzos leivälle. Tuo kreikankielinen sana: APHIKOMEN
tarkoittaa – Hän on tullut! Se viittaa aivan selvästi Messiaaseen kuten Messiaaniset
juutalaiset sen selittävät. Vertauskuvien sanoma juutalaisessa pääsiäispöydässä julistaa
heidän tietämättään Kolmiyhteisen Jumalan todellisuutta.
(7) Juutalaisessa pääsiäispöydässä on KOLME happamatonta matzos leipää ja vain
keskimmäistä leipää eli kakkosleipää kutsutaan tuolla nimellä APHIKOMEN = Hän
on tullut! Useimmat teologit, sekä Orthodoxy juutalaiset että kristityt, ovat samaa mieltä
siinä, että happamattomuus on synnittömyyden vertauskuva. Luonnollinen kysymys nyt
sitten on: Keitä ovat nuo KOLME synnitöntä? Vastaus on selvääkin selvempi: Vain Isä
Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala ovat ainoat täysin pyhät, täysin synnittömät!
(8) Noiden KOLMEN happamattoman leivän vertauskuvallinen sanoma on
suorastaan hämmästyttävä. Sillä juhlan aikana vain keskimmäinen kakkosleipä
murretaan. Leipään numero yksi ja kolme ei kosketa, eikä niitä murreta, eikä niitä syödä!
Messiaaniset juutalaiset tietävät sen miksi näin menetellään. Syy siihen on, että Golgatan
ristillä vain Jumaluuden Toinen Persoona Jeesus Kristus murrettiin, ei Isä Jumala –
ensimmäinen persoona, eikä Pyhä Henki – kolmas persoona. Kuitenkin KOLME
happamatonta leipää Kolmiyhteisen Jumalan vertauskuvana on selvästi esillä juutalaisten
pääsiäispöydässä – vaikkeivat he itse vielä näiden merkitystä ymmärräkään.
Profeetallinen sanoma tulee vertauskuvallisessa toimituksessa esille erittäin selvällä
tavalla. Juhlan alussa kakkosleipä murretaan kahtia ja sen toinen puolisko syödään silloin.
Mutta toinen puolisko leivästä kätketään koko juhlan ajaksi piiloon ja vasta juhlan lopussa
annetaan nuorimmille käsky etsiä tuo piilossa oleva kakkosleivän puolisko esille – ja he
löytävät ja syövät sen! Profeetallinen merkitys ei enää voisi olla selvempi. Uuden Liiton
alkuseurakunta Jerusalemissa oli alunalkaen kokoonpantu juutalaisista. Sitä kuvaa
kakkosleivän yhden puoliskon syöminen heti juhlan alussa. Kuitenkin ensimmäisen
vuosisadan jälkeen juutalaiset vieraantuivat evankeliumista kadottaen näkyvistä Jeesuksen
Messiaana. Hän on ollut kätkössä heiltä nyt jo lähes 2000 vuotta. Nyt kuitenkin tämä
viimeinen nuori sukupolvi on avautunut ja avautuu yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen
tuntemiselle. Jumala on tästä sanonut:
“Ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja
rukouksen Hengen, ja he katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet.”
Sak.12:10
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Seuraava kysymys koskee tuota happamatonta kakkosleipää, joka ainoana murretaan ja
syödään tuossa pöydässä. Miksi tuo kakkosleipä on sekä lävistetty reijillä ja miksi siinä on
ruoskan jälkiä kuvaavat viirut? Meillä on Messiaanisten juutalaisten selitykset näihin
vertauskuviin sekä videoilla että kirjallisuudessa. He sanovat, että nuo ovat vertauskuvia
Jeesuksesta Kristuksesta, Jumaluuden kakkospersoonasta, joka lävistettiin ristillä ja jonka
ruumis haavoitettiin veriviiruille roomalaisella ruoskalla.
“Sitten he katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet.” Sak.12:10
Juutalaiset kutsuvat siis tuota kakkosleipää kreikkalaisella nimellä APHIKOMEN. Tämän
sanan merkitys viittaa Messiaaseen ja on käännettynä: HÄN ON TULLUT! Kuinka totta
tuo onkaan! Lähes 2000 vuotta juutalaiset ovat tietämättään julistaneet vertauskuvillaan,
että heidän Messiaansa on tullut. Näiden vertauskuvien selitykset olen saanut juuri
nimenomaan Messiaanisilta juutalaisilta, jotka Jeesukseen uskovina ovat hoksanneet mitä
ne tarkoittavat.
JUUTALAISTEN PÄÄSIÄISPÖYTÄ
KOLME HAPPAMATONTA LEIPÄÄ

Isä Jumala

Jeesus Kristus

Pyhä Henki

Sak.12:10 ja Luuk.21:24
Ykkös – ja kolmosleivässä olevat reijät ja viirut kuvaavat koko jumaluuden kärsimää
tuskaa ristiinnaulitsemisessa. Ne kuvaavat myöskin sitä kuinka Jumalan koko persoona,
kaikissa ilmenemismuodoissa on tullut henkisesti ihmisten syntien haavoittamaksi.
Joitakin vuosia sitten jouduin puhumaan intialaisessa koulussa kristinuskosta opiskelijoille,
joista suurin osa oli nuoria muslimeja. Tiesin, että he asennoituivat kielteisesti
kristinuskoon, koska arvelivat meidän olevan polytheisteja (monijumalisia) joilla on kolme
jumalaa. Ymmärsin myöskin, että heidän mielestään Allah oli kaikkivaltias, täysin
rajoittamaton ja kykenevä tekemään mitä vain. Hyväksyin tuossa tilanteessa Allahin
yleisnimenä Jumalasta ja kysyin heiltä: “Mitä mieltä olette, onko Jumala Kaikkivaltias,
kykenevä tekemään mitä tahansa?”
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Vastaus tuli hyvin varmana: “Tottakai Hän on Kaikkivaltias, eikä mikään ole mahdotonta
Hänelle!” Sitten kysyin uudestaan hyvin painokkaasti: “Oletteko ihan varmat siitä, että
Jumala voi tehdä mitä tahansa täysin rajoittamattomasti?” He vastasivat jälleen: “Tottakai
Hän voi, Hänelle on kaikki mahdollista!” Painotin vielä korostetusti muutaman kerran
Jumalan täysin rajoittamatonta Kaikkivoipaisuutta ja sitten sanoin: “Tämän perusteella
Jumala voi ilmestyä missä muodossa tahansa ja milloin tahansa, sen mukaan kuin mitä
Hän itse päättää!” Tämä perustelu meni heille ‘jakeluun’, koska se oli johdonmukainen
päättely heidän omasta uskostaan. Sitten sanoin heille: “Meillä kristityillä ei ole kolmea
jumalaa, vaan pikemminkin me uskomme, että Jumala on valinnut itsensä ilmentämiselle
KOLME pää-asiallista ilmestysmuotoa eli siis yksi Jumala kolmessa eri
ilmentymismuodossa.”
Kun puhumme Jumalasta valtaistuimellaan taivaassa,
niin me kutsumme Häntä Isä Jumalaksi!
Kun puhumme Jumalan ilmestymisessä ihmismuodossa,
niin kutsumme Häntä Jumalan Pojaksi, Jeesus Kristus!
Kun puhumme Jumalan näkymättömästä läsnäolosta kaikkialla,
niin me kutsumme Häntä nimellä Pyhä Henki!
Nuo nuoret muslimiopiskelijat ymmärsivät tuon selityksen. He eivät olleet voineet
hyväksyä ajatusta kolmesta jumalasta, mutta he ymmärsivät Jumalan Kaikkivoipaisuuden
perusteella, että Hänelle ei ollut mikään vaikeus ilmestyä KOLMESSA eri
ilmenemismuodossa. Meille kristityille tuo selitykseni aiheuttaa tietysti vain lisäongelmia
kysymyksineen. Mutta meidän täytyy myöntää, että nuo nuoret muslimit ymmärsivät sen
perusteella jotain uutta Jumalan persoonasta, jotain jota he eivät olleet ennen huomanneet.
(9) Juutalaisten paljon käyttämä uskontunnustus on Raamatun jae 5.Moos.6:4. Se
toistetaan monotheistista (yksijumalista) uskoa lietsovalla tunnustuksella joka sapatti
synagoogissa. “Kuule Israel, Herra (YHWH), meidän Jumalamme (ELOHIM), Herra
(YHWH) on yksi (ECHAD).”
Hebrean kielessä Jumalan nimi on tuossa lauseessa toistettu KOLME kertaa.
Huomaa jälleen tuo numero KOLME!
Ensimmäinen kerta Jumalan nimi Herra (YHWH) on yksikössä!
Toisella kerralla Jumalan nimi (ELOHIM) on monikossa!
Kolmannella kerralla Jumalan nimi Herra (YHWH) on jälleen yksikössä!
Kaikenlisäksi yksijumalista uskoa lietsova tunnustus päättyy sanoihin: “Herra on yksi!”
Tuo sana ‘YKSI’ on hebreankielessä ECHAD. Se on mielenkiintoinen Jumalan johdattama
sana tuohon kohtaan. Sillä vaikka tuo sana tarkoittaakin yhtä, niin sitä on myös käytetty
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kuvaamaan yhtenä olevaa ryhmää tai joukkoa. Kuten esimerkiksi suomenkielinen sana ARMEIJA. Armeija on yksi, mutta se on kokoonpantu monesta sotilaasta. Siten
esimerkiksi sana ECHAD on käytetty 1.Moos.11:6 seuraavasti: “Katso he ovat YKSI
(ECHAD) kansa!” ja NKJV sanoo sen “The people is ONE (ECHAD).”
Huomaatko, että todistusaineisto Jumalan Kolmiyhteisyyteen on erittäin vakuuttava. Jos
kiellämme nämä selvät Raamatun totuudet, niin joudumme todella ajelehtimaan
myrskyävällä merellä ilman karttaa (Jumalalta tullutta Sanaa) ja ilman kompassia (Jumalan
Pyhän Hengen ohjausta). Kristittyinä emme kuitenkaan ole vielä saaneet tyydyttäviä
vastauksia kysymyksiimme koskien Jumalan persoonaa.
Miten on mahdollista, että kaikki KOLME – Isä, Poika ja Pyhä Henki toimivat aivankuin
he kukin olisivat erillisiä persoonia ja heitä kaikkia nimitetään selvästi Raamatussa
Jumalaksi.
Pyhä Henki - Jumaluuden Kolmas persoona eli Läsnäoleva Jumala: Kysymykset
koskien Hänen persoonaansa on ollut aiheena loputtomiin mielipide jakautumisiin
kristikunnassa. Kuitenkin Raamatun todistus Hänestä itsenäisesti ajattelevana, päättävänä,
toimivana, näkymättömänä ja läsnäolevana Jumalana on täysin kiistaton tosiasia. Joh.14:26,
1.Joh.2:27, Apt.15:28, Apt.5:3-4.
Tämä kysymys Jumalan Läsnäolosta – onko kysymyksessä Hän itse vai onko tässä vain
pelkkä henkivoima – tämä on ratkaisevan tärkeää meille. Jos kysymyksessä on vain
henkivoima, niin meillä ei ole Jumalaa täällä lähellä meidän seurassamme. Isä Jumala on
ylhäällä taivaassa! Poika Jumala on ihmismuotonsa puolesta myös ylhäällä Isän luona!
Olemmeko muka täällä yksin vain enkelit seuranamme? Ei toki – Hän itse on kanssamme!
Ps.145:18-19. Joh.14:16-17-18-23, 26. Sitten myös, jos kysymyksessä on kuten Raamattu
sen vakuuttaa – ei pelkkä henkivoima, vaan Jumala itse – niin silloin me emme käytä
Henkeä, vaan Henki hallitsee ja käyttää meitä!
Jeesus Kristus – Jumaluuden Toinen persoona: Hänen suhteensa ovat mielipiteet
jakautuneet koskien Hänen jumaluuttaan. Raamatun todistus Hänen jumaluudestaan on
kuitenkin erittäin selvä ja vakuuttava. Eräs kaikkein vakuuttavampia on mitä Hänen
vihamiehensä ymmärsivät Hänen sanovan itsestään. He sanoivat: “Sinä joka olet ihminen
teet itsesi Jumalaksi.” Joh.10:33
Koko taistelu Jeesuksen ja fariseusten välillä oli juuri siitä kuka Hän on. Jeesus ei antanut
mitään mahdollisuutta kenellekään kuvitella, että Hän olisi jotain muuta kuin se luvattu
Messias ja siten ihmismuodossa ilmestynyt JAHWEH! Jes.7:14, Joh.8:58-59. Huomaa, että
Jeesus sovelsi uudestaan ja uudestaan itseensä nimen JAHWEH, “Minä olen”! Raamatun
kääntäjät eivät ole tuota aina käännöstyössään huomanneet. Niinpä esimerkiksi tuossa
Joh.8:58-59 Jeesus rikkoo terveen kieliopin säännöt (alkukielessä) vastaamalla juutalaisten
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kyselyyn: “Ennenkuin Aabraham oli MINÄ OLEN = EGO EIMI”. Juutalaiset ymmärsivät
heti, että Hän väitti olevansa Siinain vuorelle laskeutunut JAHWEH ja he poimivat kiviä
kivittääksensä Hänet. Joh.10:31-33 kertomuksessa Jeesus kysyi heiltä, miksi he halusivat
kivittää Hänet. Heidän vastauksensa oli selvä: “Koska sinä, joka olet ihminen teet itsesi
Jumalaksi.” (Lue mitä Paavali sanoi Kristuksesta!1.Kor.10:4).
On hyvä myöskin huomata, että mitä sanotaan yhdestä jumaluuden persoonasta sanotaan
myös samantyylisesti kahdesta toisesta. Niinpä esimerkiksi Jeesus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta (Room.6:4) ja Isän Jumalan toimesta (Apt.2:24). Sitten sanotaan,
että Pyhä Henki herätti Hänet kuolleista (Room.8:11).Sen lisäksi Jeesus sanoi, että Hänellä
oli valta antaa itsensä kuolemaan ja valta nostaa itsensä kuolleista (Joh.10:17-18). Kuka on
tämä, jolla on valta herättää itsensä kuolleista? On merkille pantavaa,että Häntä kutsutaan
Raamatussa Jumalaksi, eikä vain Jumalaksi, vaan vieläpä Iankaikkiseksi Isäksi (Jes.7:14,
Jes.9:6, Joh.14:7-9).
Jos Raamattua luetaan terveillä Sanan selitysperiaatteilla, niin seurauksena on aina kirkas
Jumalan tahdon ja totuuden tuntemus. Tietämättömyys noista yksinkertaisista periaatteista
johtaa yksipuoliseen tietouteen ja uskonnollisiin harhoihin. Eräs uskonnollisten harhojen
tunnusomainen piirre on se, että otetaan yksi Raamatun kohta tekstiyhteydestä,
historiallisesta tilanteesta ja aihetta käsittelevästä kokonaisuudesta irti. Esimerkiksi,
Jehovan Todistajat käyttävät Joh.14:28 tekstiä todisteeksi, ettei Jeesus ole Jumala kuten
Jehova. Jeesus sanoi siinä historiallisessa alennustilassa ollessaan: “Isä on Minua
suurempi!” Hän olisi voinut myös sanoa: Enkelit ovat Minua suuremmat, sillä Hänet “oli
tehty enkeleitä halvemmaksi.” Heb.2:9.
Kolmiyhteisen Jumalan kaikilla ilmenemismuodoilla on määrätyllä tavalla toiminnallinen
erilaisuus. Se ilmenee monista Raamatun kohdista. Toiminnallista erilaisuutta kuvaavat
tekstit eivät saa johtaa meitä luuloon, että kysymyksessä on laadullinen erilaisuus. Jos
Poika ei ole laadullisesti yhtä paljon Jumala kuin Isänsä, niin silloin Hän ei ole ‘Poika’
sanan varsinaisessa mielessä lainkaan. 1.Joh.4:15.
Isä Jumala - Jumaluuden Ensimmäinen persoona: Häntä koskevat mielipideeroavaisuudet koskettelevat lähinnä kysymystä: minkälainen Hän on. Sen suhteen Jeesus
sanoi: “Joka on nähnyt Minut on nähnyt Isän!” Joh.14:9
Sallikaapa nyt minun selittää henkilökohtainen mielipiteeni Jumalan Kolmiyhteisestä
persoonasta. Ymmärrän, että tämäkin jättää vielä monta kysymystä vastausta vaille. Olen
vakuuttunut siitä, että Jumala on vain yksi persoona, mutta syntiinlankeemuksesta
johtuneen tilanteen tähden Hän on joutunut väliaikaisesti jakamaan itsensä KOLMEEN
ilmenemismuotoon. Kysymys on siis siitä mitä “Hän näki hyväksi itsessään tehdä” Ef.1:9.
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Luoduille olennoille on täysin mahdotonta jakautua useaan ilmestysmuotoon ja sitten
toimia kaikissa näissä ilmenemismuodoissa aivankuin täysin itsenäinen persoona. Mutta
Jumalalle on kaikki mahdollista – mikään ei ole mahdotonta Hänelle! Hän sanoo: “Katso,
Minä olen Herra, kaiken lihan Jumala, onko mikään mahdotonta Minulle?” Jer.32:27
Jos omaksumme noiden musliminuorten varmuuden Jumalan rajoittamattomasta
Kaikkivoipaisuudesta, niin tämän ymmärtämisessä ei ole mitään ongelmia. Meillä on koti
kahdessa maassa, Kanadassa ja Suomessa. Minä voin ihmisenä olla vain yhdessä paikassa
kerrallaan. Mutta jos olisin Kaikkivoipa kuten Jumala on niin minulle ei olisi mikään
vaikeus tuplata olemassaoloni kaksinkertaiseksi. Silloin voisin olla kahdessa eri paikassa
samaan aikaan. Raamattu sanoo, että Jumala voi “tehdä enemmän monin verroin enemmän
kuin kaikki mitä me anomme tai ymmärrämme”. Ef.3:20
Siis meidän mielikuvituksemme ei riitä ajattelemaan miten paljon Hän voi tehdä ja mitkä
ovat Hänen mahdollisuutensa toimia. Me elämme ja toimimme luonnonlakien alaisessa
ulottuvuudessa, mutta Hän elää ja toimii enkeleitäkin korkeammalla olevassa
yliluonnollisessa ulottuvuudessa. Pyhä Henki voi esimerkiksi moninkertaistaa Jeesuksen
Kristuksen läsnäolon ja ilmestyksen sadoissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Hurjinkaan
mielikuvitus ei kykene miettimään mitä Jumala voi tehdä. Hänelle ei ole mikään vaikeus
jakaa itsensä kolmeen toiminnallisesti erilaiseen ilmestysmuotoon.
Syntiinlankeamaton maailmankaikkeus ja saman aikaisesti syntiinlangennut maailma
tarvitsivat Jumalan, joka istuu valtaistuimella taivaassa halliten ja ylivalvoen kaikkea.
Syntiinlangennut ihmissuku tarvitsi myöskin selvän ihmisyydessä ilmenevän esityksen siitä
mitä Jumala todella on – siksi Jumala otti ihmismuodon ja on Immanuel = Jumala meidän
kanssamme! Jes.7:14. Taivaan valtaistuimella istuva Jumala ja ihmisyydessä ilmestynyt
Jumala ei kuitenkaan ole tarpeeksi langenneelle ihmiselle. Ihminen tarvitsee Jumalan
näkymätöntä Läsnäoloa kaikkialla ja kaikkeen. Siten nämä KOLME ilmestysmuotoa täyttää
kaikki sekä tämän maailman että koko maailmankaikkeuden tarpeet.
Kun Jumala käveli Edenin puutarhassa ja puhui Aadamin kanssa, niin oliko se ainoa paikka
missä Hän oli persoonallisesti esillä? Onko Hän muka rajoitettu vain yhteen paikkaan
kerrallaan? Kun Hän käveli Edenin puutarhassa, niin oliko Hän silloin poissa
valtaistuimeltaan taivaasta? Entä sitten miljardit täysin asutut lankeamattomat maailmat
maailmankaikkeuksien äärettömyyksien äärettömyyksissä? Olivatko ne kaikki ilman
Jumalan persoonallista läsnäoloa kun Hän jutteli Aadamin kanssa paratiisissa? Jutteliko
Hän kenties samanaikaisesti selvästi esille tulleena persoonana miljoonien ja miljoonien
luotujensa kanssa eri puolilla maailmankaikkeutta?
Uskon, että Pyhä Henki voi moninkertaistaa Isä Jumalan ja Poika Jumalan persoonallisen
ilmestyksen miljoonille luoduille ja miljoonissa eri paikoissa samanaikaisesti. Jumalan
täysin rajoittamatonta persoonallisuutta ei voida selittää inhimillisen rajoittuneisuuden
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näkökulmasta katsottuna. Hän on kaikkialla läsnä ja Hänen Henki olemuksensa täyttää
koko maailmankaikkeuden. Hänelle ei ole mikään vaikeus ilmentyä KOLMESSA eri
muodossa.
Isä Jumala istuu valtaistuimella taivaassa – lankea maahan Hänen eteensä!
Dan.7:9-10, Ilm.5:13-14

Jeesus on ihmisyydessä ilmestynyt Jumala – lankea maahan Hänen eteensä!
Ilm.5:8-14, Joh.20:28
Tunnusta Tuomaksen tavoin: Minun Herrani ja Minun Jumalani!

Pyhä Henki on uskovissa Läsnäoleva Jumala – kunnioita Häntä! Ef.3:20-21
“Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, HÄNELLE kunnia...”

Jeesus yksin ryhmän etu on siinä, että heillä on avain kaikkeen. Jumala on tullut meille
Elämän Leipänä nälkäisille ja Elämän Veden Lähteenä janoisille. Ruoka on siinä mielessä
merkillinen asia, että nälkäkuolema alueilla ihmiset kuolevat elleivät saa ruokaa
syödäksensä. He kuolevat ravitsemuksen puutteeseen, vaikka heillä olisi kaikki
mahdollinen ravintotieteellinen tieto – mutta kuolevat elleivät saa ruokaa. Jumalan
kokeminen ei ole määrätyllä tavalla tiedosta riippuvainen.
Asia on sangen yksinkertainen – joka janoaa tulkoon Jeesuksen tykö ja juokoon!
Joh.7:37-39
Asia on sangen yksinkertainen – jos olet taakoitettu tule Jeesuksen tykö lepoon!
Matt.11:28-30
Asia on sangen yksinkertainen – jos olet nälkäinen niin syö Elämän Leipää!
Joh.6:35,48-58, Matt.4:4, 1.Pe.2:2-3
Asia on sangen yksinkertainen – jos tarvitset lisävoimaa, niin täyty Hengellä!
Apt.1:8, Jes.40:29-31
Jos kuvaamme Kolmiyhteistä Jumalaa kolmion muotoisella vertauskuvalla, niin
huomaamme, että se on YKSI, mutta siinä on KOLME sivua ja KOLME kulmaa.
ISÄ JUMALA

•
JEESUS KRISTUS

PYHÄ HENKI
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Toiminnallinen erilaisuus on Raamatun mukaan selviö, mutta laadullinen samanlaisuus
Jumalana on kaikilla yhdenvertainen! Jeesus Kristus on tässä asetelmassa kaikkein tärkein
avain kaiken muun todellistumiseen ja kokemiseen!
(1) Isä Jumala voidaan kokea oikeanlaatuisena vain Jeesuksessa Kristuksessa!
Jeesus on ainoa tie Isän tykö! Joh.14:6
Jeesus on ainoa Totuus Isästä ja Isän tahdosta! Joh.14:6,7-9
“Joka tunnustaa Pojan hänellä on myös Isä!” 1.Joh.2:23
“Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään.” 1.Joh.2:23
(2) Pyhä Henki tulee täydellisenä vain Jeesuksen nimessä ja persoonassa!
Hän ilmestyy vain Jeesuksen Kristuksen nimessä! Joh.14:26
Hän koroittaa Jeesusta! Jeesus sanoi: “Hän on Minut kirkastava” Joh.16:14

Tästä voimme eroittaa Jumalan Hengen uskonnollisista hengistä:
Mitä korkeammalle me koroitamme Jeesusta Kristusta,
sitä enemmän meillä on sekä Isä Jumalaa että Pyhää Henkeä!
Mitä enemmän ihmiset alentavat Kristusta epäillen Hänen jumaluuttaan,
sitä vähemmän heillä on sekä Isä Jumalaa että Pyhä Henkeä!
Jeesus Kristus ja Hänen veriuhrinsa on avain koko jumaluuden täyteen, sillä Hänessä asuu
koko jumaluuden täyteys ruumiillistuneena! Kol.2:9, Heb.9:16-22
Jos et ymmärrä mitään muuta koko Jumalan persoonan salaisuudesta, niin pitäydy vain
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen veriuhrinsa ansioihin.

Tee kaikki vain Jeesuksen Kristuksen nimessä!
“ Kaikki mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa.” Kol.3:17
Rukoile vain Jeesuksen Kristuksen nimessä
“Jeesus sanoi: Ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni,sen Minä teen, että
Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin Minun nimessäni, niin
Minä sen teen. ”
Joh.14:13
14

Kokoonnu aina vain Jeesuksen Kristuksen nimessä
“Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontuneena Minun nimeeni, siellä Minä
olen heidän keskellänsä.”
Matt.18:20
Sillä ei ole pelastusta yhdessäkään muussa nimessä!
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12
Sillä Jeesuksen nimi on korkeampi kaikkia muita nimiä!
“Sentähden onkin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen
kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen
nimeen notkistuman, sekä niitten jotka taivaassa ovat että niitten jotka maan
päällä ovat, ja niitten jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää
tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Fil.2:9
Huomaa! Mikään muu nimi ei kelpaa taivaallisissa!
Missään muussa nimessä ei saatana pakene!
“Jeesus sanoi: Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni
he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja
jos he juovat jotakin kuolettavaa ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä
sairaitten päälle ja ne tulevat terveiksi.”
Mark.16:17-18
Vain Jeesus nimi on arvollisena hyväksytty taivaallisissa!
Vain Jeesus nimi tehoaa pimeyden voimiin ja sulkee helvetin!
On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton.
Yksi nimi ylitse muiden vain yksi nimi toivomme on.
Tuo nimi josta laulan on Jeesus, nimi kaunein alla auringon!
----------------Siinä vain, siinä vain armo meille lahjoitetaan.
Siinä vain on valta ja voima yhä taivaassa ja päällä maan.
Siinä vain on taivas jo auki siihen kaikki rikkaus kätkeytyy.
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Siinä vain on Jumala läsnä kaikki polvet maahan notkistuu!
----------------On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton.
Yksi nimi ylitse muiden vain yksi nimi toivomme on.
Tuo nimi josta laulan on Jeesus nimi kaunein alla auringon!
Israelin leiri 40 vuotisen erämaavaelluksen aikana oli ylhäältä päin katsottuna
ristinmuotoinen. KOLME heimoa leiriytyneenä kuhunkin ilmansuuntaan
(4.Moos.2:1-34). Huomaatko – sekä ristinmuotoinen kuvio että numero kolme
toistuvat uudestaan ja uudestaan Raamatun vertauskuvallisessa sanomassa!

Pohjoiseen päin:
Daan – Asser – Naftali
4.Moos.2:25-31

Länteen päin:

Itään päin:

Efraim

Juuda

Manasse

Isaskar

Benjamin

Sebulon

4.Moos.2:18-24

4.Moos.2:3-9

Etelään päin:
Ruuben – Simeon – Gaad
4.Moos.2:10-16
Katso piirrosta seuraavalla sivulla!
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Pohjoiseen päin:
Daan – Asser – Naftali
4.Moos.2:25-31

Länteen päin:
Efraim
Manasse
Benjamin
4.Moos.2:18-24

Itään päin:
Juuda
Isaskar
Sebulon
4.Moos.2:3-9

4.Moos.2:10-16
Ruuben – Simeon – Gaad
Etelään päin:
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