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RAAMATUN TODISTUS KRISTUKSEN JUMALUUDESTA

Pyhä Raamattu todistaa Herran Jeesuksen jumaluudesta ainakin neljällä tavalla:

A. Jumaluuden ominaisuudet, majesteettisuus ja oikeudet kuuluvat Herralle Jeesukselle.
B. Herralle Jeesukselle osoitetaan suoraa palvontaa, jonka Hän hyväksyy, ja Hänelle osoitetaan

rukouksia.
C. Isän ja Pojan nimet ovat yhdistetty jumalallisissa tehtävissä.
D. Raamattu selkeästi väittää, että Herra Jeesus on Jehova ja Jumala.

A. Raamattu sanoo jumaluuden ominaisuuksien, majesteettisuuden ja oikeuksien kuuluvan
Herralle Jeesukselle.

Tarkastele seuraavia rinnakkaisia raamatunkohtia:

1. Iankaikkisuus

Isä Jumala: Poika Jumala:

Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja
maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet
sinä, Jumala. (Psalmi 90:2).

Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen
olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta
minulle tulee se, joka on oleva hallitsija
Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta,
iankaikkisista ajoista. (Miika 5:2).

Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta,
hamasta iankaikkisuudesta olet sinä. (Psalmi
93:2).

mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi
pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi
valtikka on oikeuden valtikka. (Heb. 1:8).

Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen
lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen,
ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole
yhtäkään Jumalaa. (Jesaja 44:6).

Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä
elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän
aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja
tuonelan avaimet. (Ilm. 1:17-18).

2. Ainainen läsnäolo

Isä Jumala: Poika Jumala:

Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä
häntä näe? sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta
ja maata? sanoo Herra. (Jer. 23:24).

Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui
ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen
kaikki. (Ef. 4:10).

Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun
kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä
pelkää äläkä arkaile. (5 Moos. 31:8).

Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti. (Matt. 28:20).
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3. Muuttumattomuus

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin
lapset, herkeä: (Malakia 3:6).

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja
iankaikkisesti. (Heb. 13:8).

4. Voima

Isä Jumala: Poika Jumala:

Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun
edessäni ja ole nuhteeton. (1 Moos. 17:1).

Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on
ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. (Ilm.
1:8).

Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee, sekä
taivaassa että maassa, merissä ja kaikissa
syvyyksissä; (Psalmi 135:6).

sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin
tekee. (Joh. 5:19).

5. Tutkimattomuus

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sinäkö käsittäisit Jumalan tutkimattomuuden tahi
pääsisit Kaikkivaltiaan täydellisyydestä perille?
(Job. 11:7).

eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää
tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika
tahtoo hänet ilmoittaa. (Matt. 11:27).

niinkuin Isä tuntee minut (Joh. 10:15). niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän;
(Joh. 10:15).

Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon
syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen
tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
(Room. 11:33).

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu
tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia
Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta (Ef. 3:8).

Meren halki kävi sinun tiesi, sinun polkusi läpi
suurten vetten, eivätkä sinun jälkesi tuntuneet.
(Psalmi 77:19).

ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka
on kaikkea tietoa ylempänä; (Ef. 3:19).

6. Pyhyys

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin
Pyhä, (Jes. 43:3).

Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan (Ap.t. 3:14).

Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa,
sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen
Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa
hän on. (5 Moos. 32:4).

Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi,
joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan
joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin
mekin, kuitenkin ilman syntiä. (Heb. 4:15).
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus…
(Joh. 14:6).
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7. Luominen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1 Moos. 1:1). Alussa oli Sana … Kaikki on saanut syntynsä
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on. (Joh. 1:1-3).

Minä olen Herra, joka teen kaiken, joka yksinäni
jännitin taivaan, joka levitin maan-kuka oli
minun kanssani? (Jes. 44:24).
Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen
(Sananl. 16:4).

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja
mikä maan päällä on, näkyväiset ja
näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai
herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu
hänen kauttansa ja häneen (Kol. 1:16).

8. Ylläpitävä voima

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja
taivasten taivaat kaikkine joukkoinensa, maan ja
kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä
on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan
joukot kumartavat sinua. (Neh. 9:6).

ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki
voimassa. (Kol. 1:17).

sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme
(Ap.t. 17:28).

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua
näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin
tekin saatte elää. (Joh. 14:19).

9. Kuninkuus

Isä Jumala: Poika Jumala:

jonka aikanansa on antava meidän nähdä se
autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja
herrain Herra, (1 Tim. 6:15).
Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja
sinun herrautesi pysyy polvesta polveen. (Psalmi
145:13).

Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna
nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra".
(Ilm. 19:16).
Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja
kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat
häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka
ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta,
joka ei häviä. (Dan. 7:14).

10. Kaikkitietävyys

Isä Jumala: Poika Jumala:

niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja
anna anteeksi ja tee niin, että annat jokaiselle
aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet
hänen sydämensä-sillä sinä yksin tunnet kaikkien
ihmislasten sydämet- (1 Kun. 8:39).

ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä
olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; (Ilm.
2:23).
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11. Tuomitseminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? (1
Moos. 18:25).

Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän
Kristuksen tuomioistuimen eteen (2 Kor. 5:10).

12. Ylivaltius

Isä Jumala: Poika Jumala:

Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja
hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. (Psalmi
103:19).

… Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien
Herra (Ap.t. 10:36).

Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä
päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä
yksi. (Sak. 14:9).

niin on meillä kuitenkin ainoastaan… yksi Herra,
Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös
me hänen kauttansa. (1 Kor. 8:6).

Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on
Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.
(Psalmi 83:18).

Sentähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia
muita nimiä korkeamman, (Fil. 2:9).
… että hän olisi kaikessa ensimmäinen. (Kol.
1:18).

13. Kostaminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja,
tulta ja tulikiveä; polttava tuuli on heidän
maljansa osa. (Psalmi 11:6).

kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa
enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille,
jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia
meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. (2
Tess. 1:7-8).

"Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo
Herra". (Room. 12:19).
Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella
sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan
vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi,
(Room. 2:5).

ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa
meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja
Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä
on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm. 6:16-17).

14. Palkitseminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen
käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on
hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen
edellänsä. (Jes. 40:10). … Ja sinun, Herra, on
armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa
mukaan. (Psalmi 62:12).

Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on
minun kanssani, antaakseni kullekin hänen
tekojensa mukaan. (Ilm. 22:12).
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15. Täydellisyys

Isä Jumala: Poika Jumala:

Keneenkä siis te vertaatte Jumalan, ja minkä
muotoiseksi te hänet teette? (Jes. 40:18).
Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he
tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen
Kristuksen. (Joh. 17:3).

… ja me olemme siinä Totisessa, hänen
Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on
totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. (1 Joh.
5:20).

16. Hedelmän kantaminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä palvele,
hänessä riipu kiinni ja vanno hänen nimeensä. (5
Moos. 10:20).
… minusta on sinun hedelmäsi. (Hoosea 14:8).

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään,
ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette
pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat.
Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette
voi mitään tehdä. (Joh. 15:4-5).

17. Vahvistava

Isä Jumala: Poika Jumala:

Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua
sanasi jälkeen. (Psalmi 119:28).

Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
(Fil. 4:13).

18. Toivon ja luottamuksen kohde

Isä Jumala: Poika Jumala:

Ja nyt, mitä minä odotan, Herra? Sinuun minä
panen toivoni. (Psalmi 39:7).

… Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme… (1
Tim. 1:1).

Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka
turvana Herra on. (Jer. 17:7).

Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.
(Psalmi 2:12).
Kristus teissä, kirkkauden toivo. (Kol. 1:27).

19. Suojeleminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan
hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on
kilpi ja suojus. (Psalmi 91:4).

Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja
kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt,
kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun
lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä
alle! Mutta te ette ole tahtoneet. (Matt. 23:37).
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20. Pelastus

Isä Jumala: Poika Jumala:

Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta
pelastajaa, kuin minä. (Jes. 43:11).

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava
hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava
kansansa heidän synneistänsä. (Matt. 1:21).
Varma on se sana ja kaikin puolin
vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on
tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista
minä olen suurin. (1 Tim. 1:15).
Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon
kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.
(Ap.t. 15:11).
ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän
iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille,
jotka ovat hänelle kuuliaiset, (Heb. 5:9).
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa
ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat,
koska hän aina elää rukoillakseen heidän
puolestansa. (Heb. 7:25).
ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka
hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka
pelastaa meidät tulevasta vihasta. (1 Tess. 1:10).
ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan
iankaikkisuuden päivään. (2 Piet. 3:18).
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei
ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman. (Ap.t. 4:12).

Sanaa ”Vapahtaja” on käytetty erotuksetta sekä Isästä että Pojasta. Huomaa seuraavat esimerkit
Paavalin kirjeestä Tiitukselle:

1. mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan,
meidän vapahtajamme, käskyn mukaan: Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme
perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta
Jeesukselta! (Tiit. 1:3-4).

2. etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan,
meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt
pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja
maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä
maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, (Tiit. 2:10-13).

3. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän
meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti
vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, (Tiit. 3:4-6).



7

21. Lunastaminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

… minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että
Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi. (Jes.
49:26).
Pane toivosi Herraan, Israel …  Ja hän lunastaa
Israelin kaikista sen synneistä. (Psalmi 130:7-8).

odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja
suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka
antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen
meidät kaikesta laittomuudesta (Tiit. 2:13-14).

22. Elämän ja valkeuden lähde

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun
valkeudessasi me näemme valkeuden. (Psalmi
36:9).

Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
(Joh. 1:4).

23. Valta yli kuoleman

Isä Jumala: Poika Jumala:

Hän hävittää kuoleman ainiaaksi… (Jes. 25:8). mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme
Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka
kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja
katoamattomuuden evankeliumin kautta, (2 Tim.
1:10).

Tuonelan kädestä minä heidät päästän,
kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun
ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela?
Katumus on peitetty minun silmiltäni. (Hoosea
13:14).

Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin
niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema
vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki
ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä
olivat olleet orjuuden alaisia. (Heb. 2:14-15).

24. Korkein majesteettisuus

Isä Jumala: Poika Jumala:

Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot
keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta
muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö
minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa;
ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta
kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa
pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä
olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut
itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus,
peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää
kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen
kielen valansa vannoman. Ainoastaan Herrassa-
niin pitää minusta sanottaman-on vanhurskaus ja

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja
Sana oli Jumala. (Joh. 1:1).
… Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on
meidän syntiemme sovitus; (1 Joh. 2:1-2).
Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka
näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen
elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
(Joh. 6:40).
Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan
tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on: "Niin
totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun
edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja
jokaisen kielen ylistämän Jumalaa". (Room.
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voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki,
jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.
Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin
siemen, ja hän on heidän kerskauksensa. (Jes.
45:21-25).

14:10-11).
niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen
notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat,
että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten,
jotka maan alla ovat, (Fil. 2:10).
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä
herätän Daavidille vanhurskaan vesan… Ja tämä
on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: ‘Herra
on meidän vanhurskautemme’. (Jer. 23:5-6).
… sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
(Joh. 15:5).
Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän
kaikki tyköni. (Joh. 12:32).
Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja
nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin
vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on
heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän
häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. (Fil.
3:18-19).
joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme
tähden ja kuolleista herätetty meidän
vanhurskauttamisemme tähden. (Room. 4:25).
Mutta pois se minusta, että minä muusta
kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen rististä… (Gal. 6:14).

25. Anteeksianto

Isä Jumala: Poika Jumala:

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi
itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. (Jes.
43:25).

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin
hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä. (1 Joh. 1:7).
ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen
olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa
sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä,
istunut Majesteetin oikealle puolelle
korkeuksissa, (Heb. 1:3).

joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa
anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit … (2
Moos. 34:7).

Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän
halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan
anteeksi". (Mark. 2:5).

26. Pyhän Hengen antaminen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni
kaiken lihan päälle… (Jooel 2:28).

mutta jos minä menen, niin minä hänet teille
lähetän. (Joh. 16:7).
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27. Mestari

Isä Jumala: Poika Jumala:

… Ja jos minä olen Herra (Mestari), missä on
minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille …
(Mal. 1:6).
Herraa, sinun Jumalaasi, pelkää, häntä palvele …
(5 Moos. 10:20).

Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi,
sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki
veljiä. (Matt. 23:8).

28. Aviomies

Isä Jumala: Poika Jumala:

Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi,
Herra Sebaot on hänen nimensä … (Jes. 54:5).

Jolla on morsian, se on ylkä… (Joh. 3:29).
"Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen,
Karitsan vaimon". (Ilm. 21:9).

29. Paimen

Isä Jumala: Poika Jumala:

Kuuntele, Israelin paimen. Sinä, joka johdat
Joosefia niinkuin lammaslaumaa … (Psalmi
80:1).
Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne
lepäämään, sanoo Herra, Herra. (Hes. 34:15).

Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut
hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se
suuri lammasten paimen, meidän Herramme
Jeesuksen, (Heb. 13:20).
niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte
kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. (1 Piet.
5:4).

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään
puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut
lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut
johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän
ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
(Psalmi 23:1-3).

Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen
omani, ja minun omani tuntevat minut, niinkuin
Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä
annan henkeni lammasten edestä. Minulla on
myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä
lammastarhasta; myös niitä tulee minun
johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on
oleva yksi lauma ja yksi paimen. (Joh. 10:14-16).

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda
takaisin … (Hes. 34:16).

Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat",
mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen
ja kaitsijan tykö. (1 Piet. 2:25).
sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on
kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten
lähteille … (Ilm. 7:17).
sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja
pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. (Luuk.
19:10).
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30. Nimi

Isä Jumala: Poika Jumala:

… me vaellamme Herran, meidän Jumalamme,
nimessä aina ja iankaikkisesti. (Miika 4:5).
… se luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon
Jumalaansa. (Jes. 50:10).
"Sentähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja
meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä".
(Jes. 24:15).
Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee
sinne ja saa turvan. (Sananl. 18:10).

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki
tehkää Herran Jeesuksen nimessä, (Kol. 3:17).
Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen
nimensä vahvistanut tämän miehen, (Ap.t. 3:16).
että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä
kirkastuisi … (2 Tess. 1:12).
Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.
(Matt. 12:21).

31. Kaikki kaikissa

Isä Jumala: Poika Jumala:

… että Jumala olisi kaikki kaikissa. (1 Kor.
15:28).

Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei
ympärileikkausta eikä
ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei
skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja
kaikissa on Kristus. (Kol. 3:11).

…. meidän Jumalamme ja Isämme tahdon
mukaan! Hänen olkoon kunnia aina ja
iankaikkisesti! Amen. (Gal. 1:4-5).

ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan
iankaikkisuuden päivään. (2 Piet. 3:18).

B. Herralle Jeesukselle osoitetaan suoraa palvontaa, jonka Hän hyväksyy, ja Hänelle
osoitetaan rukouksia.

Yhden tosi Jumalan palvontaa korostetaan kerta toisensa jälkeen läpi Raamatun. Se tosiasia, että
Herra Jeesus hyväksyi palvontaa ihmisiltä ja enkeleiltä osoittaa, että Hän on Jumala.

Tarkastele esimerkkejä, joissa ihmiset ja enkelit palvoivat Herraa:

1. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat
maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta
ja mirhaa. (Matt. 2:11).

2. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin
sinä voit minut puhdistaa". (Matt. 8:2).

3. Kun hän tätä heille puhui, niin katso, eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja
sanoi: "Minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän
virkoaa eloon". (Matt. 9:18).

4. Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika". (Matt.
14:33).
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5. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: "Herra, auta minua". (Matt. 15:25).
6. Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä, aikoen anoa

häneltä jotakin. (Matt. 20:20).
7. Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä,

syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. (Matt. 28:9).
8. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. (Matt.

28:17).
9. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. (Luuk. 24:52).
10. Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä. (Joh. 9:38).
11. Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki

Jumalan enkelit". (Heb. 1:6).
12. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä (Mark. 5:6).

Unitaristit (Kolminaisuusopin hylkäävät protestantit) vastaavat, että sanaa ”palvonta” käytettiin
yleisesti haluttaessa kunnioittaa jotakin ylempiarvoista henkilöä. Kuitenkin on pidettävä mielessä
seuraavat tosiasiat:

1. Uudessa testamentissa sanaa on käytetty 61 kertaa.
27:ssa tapauksessa se tarkoittaa Isän Jumalan palvontaa tai jumalallista palvontaa yleensä.
15:ssä tapauksessa sitä on käytetty Herran Jeesuksen palvomisessa.
17:ssä tapauksessa sitä on käytetty epäjumalanpalvonnassa, mikä on tuomittavaa.
2 kertaa sitä on käytetty ihmisiin liittyvänä.

Kahdesta viimeisestä esimerkistä ensimmäinen viittaa palvelijan asenteeseen kuningasta kohtaan
(Matt. 18:26), ja tässä tapauksessa kuningas on kuvattu Jumalan lain edustajana. Se toinen
esimerkki löytyy Ilm. 3 jakeesta 9: ”Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka
sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen,
että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.”.

2. Tapauksissa, joissa saattaa ilmetä väärinkäsityksen mahdollisuus, kun samaa
kunnioituksenosoitusta (samaa sanaa) on osoitettu muillekin, niissä tuo kunnioituksenosoitus on
välittömästi torjuttu:

Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen
jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse;
minäkin olen ihminen". (Ap.t. 10:25-26).

Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän
sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija,
niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen
todistus on profetian henki." (Ilm. 19:10).

Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja
nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän
minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun
veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista
vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa". (Ilm. 22:8-9).
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3. Herralle Jeesukselle osoitetun palvonnan yhteydessä ilmenneet tunteet ja rukoukset olisivat olleet
epäjumalan palvontaa, ellei Hän olisi ollut jumalallinen. Ihmiset palvoivat Häntä, koska heidän
käsityksensä mukaan Hän oli tehnyt tai saattoi tehdä sellaista, mihin ainoastaan Jumala kykeni.
Sellaiset odotukset Herra olisi välittömästi korjannut, ellei Hän olisi ollut jumalallinen.

Uudessa testamentissa on monia tapauksia, joissa rukous osoitetaan Herralle Jeesukselle:

1. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!" Ja
hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen
sanottuaan hän nukkui pois. (Ap.t. 7:59-60).

2. ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa
paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. (1 Kor. 1:2).

3. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra,
rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. (Room. 10:12).

4. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka
huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. (2 Tim. 2:22).

5. ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja
maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme
verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja
voima aina ja iankaikkisesti! Amen. (Ilm. 1:5-6).

6. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. (2 Kor. 12:8).
7. ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan

maan päällä". Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja
vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat
kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan
voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen". Ja
kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien
niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja
kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja
vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat. (Ilm. 5:10-14).

C.  Herran Jeesuksen nimi on läheisesti yhdistetty Isän Jumalan nimeen läpi koko Uuden
testamentin.

Isän ja Pojan nimien läheinen yhteys seuraavissa jakeissa todistaa selvästi, ettei Herra Jeesus voi
olla luotu olento:

1.  Kaste

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19).

2.  Rakkaus

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."
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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.
(Joh. 14:21, 23).

Isän ja Pojan rakkaudesta puhutaan yhtäläisenä etuoikeutena, ja Isän ja Pojan tuleminen uskovan
sydämeen on yhteinen tuleminen. Yksikään luotu ei voisi puhua siten.

3.  Yhteys

minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys
meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. (1
Joh. 1:3).

4.  Iankaikkinen elämä

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja
hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh. 17:3).

Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. (2
Piet. 1:2).

Herran Jeesuksen tunteminen on asetettu samalle tasolle Jumalan tuntemisen kanssa.

5.  Palveleminen ja apostolius

Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli … (Tiit. 1:1).
Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija … (Jaak. 1:1).
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli … (1 Piet. 1:1)
Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli … (2 Piet. 1:1).
Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija … (Juud. 1:1).
Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen
kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt, (Gal. 1:1).

Jos Herra Jeesus olisi luotu olento, Jumalan ja Herran Jeesuksen nimien käyttö erotuksetta
hämmentäisi eron Luojan ja luodun välillä.

6.  Puheet seurakunnille

… Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille … (1 Kor.
1:2).
… Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. (Ef. 1:1).
… kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan
kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. (Fil. 1:1).
… tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo
teille ja rauha! (1 Tess. 1:1).
… tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa
Kristuksessa. (2 Tess. 1:1).
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Kaksi viimeistä jaetta ovat erityisen mielenkiintoisia. Tessalonikan seurakunnan sanotaan olevan
sekä Isässä Jumalassa että Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Sellaista ilmausta ei koskaan voisi
käyttää Luojasta ja luodusta.

7.  Rukous

Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän
tiemme teidän tykönne. (1 Tess. 3:11).

Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja
armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän
sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. (2 Tess. 2:16-17).

Siunauksia pyydetään sekä Isältä Jumalalta että Herralta Jeesukselta Kristukselta. Huomaa, ettei
nimien järjestys näytä olevan tärkeä!

8.  Siunaus / Kiitosrukous

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon
kaikkien teidän kanssanne. (2 Kor. 13:14).

9.  Ylistys

Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien
niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja
kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" (Ilm. 5:13).

10.  Taivaallisen Jerusalemin kirkkaus

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja
Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee
sen, ja sen lamppu on Karitsa. (Ilm. 21:22-23).

D.  Raamattu selkeästi väittää, että Jeesus Kristus on Jehova ja Jumala.

1. Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän
Jumalallemme. (Jes. 40:3).

Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa:
‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’." (Matt. 3:3).

Johannes Kastaja valmisti tietä Kristukselle. Siispä Jehova on Kristus.

2. Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän
loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa
Jerusalemin asukkaille. (Jes. 8:13-14).
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Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat
hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät
tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. (1 Piet. 2:7-8).

”Loukkauskivi” (Jes.)/”Kompastuskivi” (1 Piet.) on Jehova itse, vaikka Pietari selvästi esittää, että
tuo kivi on Kristus.

3. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. (Sak. 12:10).

Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet". (Joh.
19:37).

Sakarias ilmoittaa, että lävistetty on Jehova, mutta Johannes sanoo, että tuo kirjoitus viittaa
Kristukseen.

4. … sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. (Jes. 6:5)

Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. (Joh. 12:41).

Johannes paljastaa, että Jesajan ylhäisellä istuimella näkemä oli tosiasiassa Herra Jeesus.

5. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun
edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman. (Jes.
45:23).

Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan (Kristuksen) tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on:
"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja
jokaisen kielen ylistämän Jumalaa". (Room. 14:10-11).

Paavali lainaa Jesajan muistiinmerkitsemää Jehovan juhlallista valaa, että kaikkien on tehtävä tili
Kristukselle.

6. Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. (5 Moos. 6:4).

Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.
(Sak. 14:9).

yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; (Ef. 4:5).

niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut,
ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. (1 Kor. 8:6).

7. Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän
näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi,
jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen
olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä,
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istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi,
kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on
sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva
hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa
maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit". Ja enkeleistä hän sanoo:
"Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi"; mutta Pojasta: "Jumala, sinun
valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi,
voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan
perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat
kaikki niinkuin vaate, ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta
sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu". (Heb. 1:1-12).

Tässä raamatunkohdassa Pyhä Henki tulkitsee Vanhan testamentin kirjoituksia liittämällä ne
suoraan Herraan Jeesukseen todistuksena Hänen kirkkaudestaan. Tämän raamatunkohdan
kunnioittavan ja huolellisen lukemisen jälkeen tuskin voi enää vähimmässäkään määrin epäillä
Herran Jeesuksen jumaluutta.

8. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt
on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei
sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan,
todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta
hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa
maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei
häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat
hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan
Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa
ja totuutta. (Joh. 1:1-14).

Selkeä johtopäätös, johon tämän raamatunkohdan lukemisen jälkeen päädytään on, että Kristus on
Sana, Kristus on Luoja, Kristus on Jumala. Määräävän artikkelin puuttumista ”Jumala”- sanan
edestä jakeessa 1 ovat jotkut käyttäneet kohdistamaan epäilyksiä Kristuksen jumaluuteen ja
esittämään, että oikeampi käännös olisi ”jumala”. Tätä tulkintaa ei voi kieliopillisin perustein
puolustaa. Määräävä artikkeli on ilmaistu tässä kuten muissakin raamatunkohdissa lauserakenteella.
Kirjaimellinen käännös on: ”Jumala oli Sana”. Tässä lauserakennemuodossa ei ole välttämätöntä
käyttää määräävää artikkelia ”Jumala”- sanan edessä.

9. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". Sentähden
juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut
sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. 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. 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. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita
ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse
ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin
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he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.
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. Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet
kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää. Sillä niinkuin Isällä on elämä
itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä
hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka
ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion
ylösnousemukseen. (Joh. 5:17-29).

Juutalaiset syyttivät Herraa siitä, että Hän asetti itsensä Jumalan vertaiseksi väittämällä, että Jumala
oli Hänen isänsä. Mikä oli Hänen vastauksensa? Vahvistettuaan riippuvaisuutensa Jumalasta,
ihmisenä (jae 19), Hän jatkoi vahvistamalla yhdenvertaisuutensa Jumalan kanssa.

Hän on samanveroinen: teoissa (jae 19)
voimassa (jae 20)
asemassa (jakeet 22-29).

10. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" (Joh. 20:28).

Herra Jeesus ei nuhdellut tai oikaissut Tuomasta hänen ihmeellisen tunnustuksensa vuoksi.

11. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty
iankaikkisesti, amen! (Room. 9:5).

12. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, (Kol. 2:9).

13. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella -
sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja (eli) Jumalan valtakunnassa. (Ef.
5:5).

14. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, (Tiit. 2:13).

15. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin
uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. (2
Piet. 1:1).

16. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme
sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on
totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. (1 Joh. 5:20).

Vertaa: Mutta Herra on totinen Jumala; hän on elävä Jumala … (Jer. 10:10).


