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94. Raamattuluento: Minä olen 

Alkurukous: 
Opeta meitä, Jumalamme, tuntemaan sinua, Poikaasi ja Pyhää Henkeäsi 

niin että tahtosi meissä saisi tuntemisesi kautta täysin toteutua ja sinä saisit 

kaiken kunnian. Amen. 

Aluksi 
Raamattuluennot Minä tunnen hänet; Minä tahdon; ja tämä uusin: Minä 

olen, kuuluvat aiheellisesti yhteen. ”Minä tunnen hänet” kertoo siitä kuin-

ka Jumala on tehnyt tunnetuksi nimensä kansojen keskellä. Niinpä hänestä 

uskovakin voi täydellä syyllä sanoa: ”Minä tunnen hänet. Minä tunnen hä-

net johon minä uskon.” Minä tahdon -luento kertoo monin tavoin kuinka 

hyvä tahto Herralla on ihmisiä kohtaan. Mutta nyt puhumme siitä, mitä 

Jumala itsessään on ja mikä on hänen pyhä nimensä.  

Jumalan nimi 
 ”Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja 

sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksen-

ne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä 

heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä 

olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti 

minut teidän luoksenne". Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israe-

lilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin 

Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on mi-
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nun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta suku-

polveen.  (2. Moos. 3:13–15).  

Jumalan vastauksessa hän kertoi nimensä joka on hänen nimensä ian-

kaikkisesti. Näin häntä on kutsuttava: "Minä olen se, joka minä olen."   

Jeesus kehotti rukoilemaan: "Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty 

olkoon sinun nimesi." Se tarkoittaa Jumalan nimen erottamista kaikista 

muista nimistä ja myös tuon nimen oikeaa käyttöä. Hänen nimensä on py-

hä ja siinä nimessä on voima. Juutalaiset välttivät käyttämästä Jumalan 

hepreankielistä nimeä, koska pelkäsivät rikkovansa toista käskyä vastaan, 

eli: ”Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä 

rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.” Siksi he yleensä 

käyttivätkin Jumalasta nimeä Adonai”, eli Herra.  

Kaikissa vanhoissakin käännöksissä Jumalan nimi on kirjoitettu muo-

toon: Minä olen. Esimerkkinä vanhassa ja tarkassa King James versiossa 

vuodelta 1611, se on muodossa I AM THAT I AM, eli Minä olen joka mi-

nä olen. Jumala on ilmoittanut siis nimekseen ”Minä olen”, tai ”minä olen 

Herra.” 2. Mooseksen kirjassa Jumala sanoo: ” "Minä olen Herra, sinun 

Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä " ”(2. 

Moos. 20:2). 

Emme ryhdy käsittelemään tässä tarkemmin sitä mikä on Jumalan hep-

reankielinen nimi. Kukaan ei edes tarkkaan tiedä kuinka hänen nimensä 

pitäisi lukea tai ääntää. Emmehän me nimitä Jeesustakaan Jeshuaksi vaik-

ka se onkin hänen hepreakielinen nimensä. Jeshua, Yeshua tai Joshua -

muotoa vaativat kyllä jotkut aikamme judaistit, ja lakihenkiset opettajat. 

He jopa väittävät Jeesus-nimen olevan suorastaan antikristuksen nimi.  

Itse Jumalasta käytetään monia muitakin nimiä ja nimityksiä. Hän on 

Isä, hän on kaiken armon Jumala (1. Piet. 5:10). Hän on ”Herramme Jee-

suksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Ju-

mala” (2. Kor. 1:3). Hän on Luojamme (1. Piet. 4:19; Kol. 3:10; Ef. 3:9; 

Room. 1:25; Matt. 19:4). Hän on Kirkkauden Jumala (Ap. t. 7:2). Hän on 

Valkeuksien Isä (Jaak. 1:17). Kaikkea hän on.  

Jeesuksen nimiä 
Jeesus käytti itsestään mieluusti muotoa ”Ihmisen Poika”. Hän ei siis pu-

hunut itsestään Jumalan Poikana, vaikka sitä juuri hän oli. On kirjoitettu: 

”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, 

vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan 

kaltainen…” (Fil. 2:5,6). Hänen nimensä on myös Uskollinen ja Totinen 
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(Ilm. 19:11). Hänen nimensä on Jumalan Sana: ”ja hänellä oli yllään ve-

reen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana” 

(Ilm. 19:13). Hän on Jumalan Karitsa. ” "Katso, Jumalan Karitsa, joka ot-

taa pois maailman synnin!" ” (Joh. 1:29). Monia, monia muitakin nimiä 

hänellä on. Palaamme tähän asiaan vielä.  

Kun Jeesus sanoo ”Minä olen”, hän sanoo olevansa myös Jumala, koska 

Jumalan nimi on: ”Minä olen”. Muutamia kohtia Raamatusta:  

”Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te 

ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen…" (Joh. 8:29). 

”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule 

Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6). 

”Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he 

ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä 

kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää pelätkö." 

” (Matt. 14:27). 

” "Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.  Jokaisen 

oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka 

kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 

Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Py-

sykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedel-

mää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy mi-

nussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa mi-

nä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään 

tehdä. " ” (Joh. 15:1-5). 

” "…Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä 

olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. " ” 

(Joh. 10:10,11).  

” "Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä 

leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun 

lihani, maailman elämän puolesta." ” (Joh. 6:51). 

”Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja lop-

pu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. " ” (Ilm. 

21:6). 

Jeesus on kaiken alku ja loppu: A ja O. Kreikankielen aakkosten mukaan 

hän on: Alfa (Α) ja Omega (Ω). Jeesus syntyi jo muinaisuudessa Isästä. 

Hän on syntynyt olento, ei luotu. Siksi hän on Jumalan Poika. Mutta Jee-
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suksen oli synnyttävä myös ihmiseksi, että hän voisi sovittaa ihmiskunnan 

synnit. ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta 

syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pää-

sisimme lapsen asemaan.” (Gal. 4:4,5).  

”Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltu-

neen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne 

oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä 

ihmisten synnin,” (Room. 8:3). 

”Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä 

hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi 

toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: - Katso, neitsyt tulee 

raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel - se 

merkitsee: Jumala on meidän kanssamme” (Matt. 1:21).  

Jeesus-nimi tarkoittaa Vapahtajaa ja Jumala meidän kanssamme. Kris-

tus-nimi tarkoittaa vastaavasti Messiasta, eli Voideltua. 

Jeesuksen nimen voima 
Jeesuksen nimessä on suunnaton voima. Jeesus opetti käyttämään nimeään 

sairauksia ja pimeyden voimia vastaan. ”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja 

sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'. Parantakaa sairaita, he-

rättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi 

olette saaneet, lahjaksi antakaa. ' ” (Matt. 10:7,8).  

” "Ja 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 käten-

sä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." ” (Mark. 16:17,18). 

”Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minul-

la on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, ni-

messä, nouse ja käy." Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet 

ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pys-

tyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja 

hypellen ja ylistäen Jumalaa… Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen 

nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, 

jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden 

kaikkien teidän nähtenne.” (Ap.t 3:-8;16).  

” "Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voi-

maa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, 

että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimes-
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sä." Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat 

koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Ju-

malan sanaa.” (Ap. t. 4:29–31). Voi kun tämä kaikki olisi pian uudelleen 

totta meidänkin päivinämme! 

 

Jeesus-nimen voima tulee esiin ennen kaikkea hänen evankeliumissaan, 

ilosanomassaan. ”Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan 

voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös 

kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, 

niin kuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".” (Room. 1:16,17). 

”Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelas-

tuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen 

sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa 

lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.” (Ef. 1:13,14). 

Nämä tällaiset tapahtumat eivät ole mahdollisia muutoin kuin Jeesuksen 

evankeliumin voimasta.  

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää lapsia Jumalalle. Se siirtää 

ihmisiä kääntymyksessä ja uskossa, pimeydestä valkeuteen ja pois saata-

nan vallasta Jumalan luo. He saavat tuon nimen voimasta syntinsä anteeksi 

ja se antaa lisäksi perintöosan kaikkien muiden pyhitettyjen joukossa. ”Ja 

minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö 

minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimey-

destä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla 

minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” (Ap. t. 

26:17,18).  

Mikään muu voima ei taivaassa eikä maan päällä kykene tällaiseen. Jee-

sus-nimi on maailmankaikkeuden suunnattomin voima. Se voima on hänen 

ylösnousemusvoimansa. ”Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylös-

nousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen 

kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.” (Fil. 3:10). 

”Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet 

peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jee-

suksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä” (1. Kor. 

6:11). 

”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voi-

man olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme” (2. Kor. 4: 7). 
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Jumalan ja hänen Poikansa nimessä asuu valtava voima. Herran nimi on 

iankaikkisesti MINÄ OLEN ja hän elää iankaikkisesti. 

Kun Jeesus opetti meitä rukoilemaan: ”Isä meidän, joka olet taivaissa…” 

hän osoitti että Jumala on koko luomakunnan isä. Saamme sanoa häntä 

Isäksi. Ennen kaikkea hän on uskovaisten isä, olemmehan me syntyneet 

hänestä ja olemme näin Jumalan lapsia. Isä on meille tärkein Jumalan ni-

mi. Sitä nimeä Jeesuskin käytti usein: taivaallinen Isä; Pyhä isä; Isä mei-

dän; minun isäni; teidän Isänne…   

 Muutama sana totuudesta ja harhoista 
Jumala on persoona. Hän ei ole vain jokin yliluonnollinen voima. Jeesus 

on Jumalan Poika, joten hän on myös persoona. Hän on syntynyt isästä 

muinaisuudessa. Hän ei ole siis luotu olento kuten esimerkiksi taivaan en-

kelit. Hän ei ollut siis aiemmin taivaassa enkeli, kuten muun muassa Jeho-

van todistajat väittävät. Maan päällä hän, vaikka oli tosi ihminen, oli sa-

malla Tosi Jumala. Tämänkin nuo ihmiset kieltävät. Vain Jumala pystyi 

lunastamaan meidät Jumalalle. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 

maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän 

uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor. 5:19). Myös tässä kohden Jehovan 

todistajat opettavat täysin Sanan vastaisesti. He ovatkin varsinaisia supe-

reksyttäjiä. Mutta luemme: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, 

ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syn-

tynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt 

on.” (Joh. 1:1-3). Jeesuksen erisnimi on myös Jumalan Sana ja siten hän 

on todella Jumala. Ei epäilystäkään. Mitä Jumala itse sanoo Pojastaan?: 

”Mutta Pojastaan hän sanoo: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta 

aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka” 

(Hepr. 1:8). Tässä Isä sanoo myös omaa Poikaansa Jumalaksi. Poika on 

siis myös Jumala. On järjetön ajatus että Jumala olisi synnyttänyt taivaassa 

jotakin, joka ei olisi samalla myös Jumala.  

 

Pyhä Henki on myös persoona, ei siis pelkkä Jumalan voimavaikutus. Lu-

emme: ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaik-

keen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan 

minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on 

minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.” (Joh. 

16:13,14). Ei epäilystäkään: Pyhä Henki on persoona. Henki on myös Ju-

mala. Koska ”Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamas-
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sa, Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa Barnabas ja Saul, minun työhöni, siihen 

tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut." ” (Ap. t. 13:2). Vain Jumala 

voi puhua näin.  

Pyhällä Hengellä on, samoin kuin Isällä ja Pojalla, useita eri nimiä tai 

tehtäviä. Hän opettaa, lohduttaa, rukoilee, julistaa tulevaisia, kirkastaa 

Kristusta, vahvistaa, pyhittää, sinetöi uskovaiset sinetillään. Hän on Juma-

lan Voima, Jumalan kolmas persoona. Hän on Totuuden Henki, Armon 

Henki, Herran Henki. Kaikkea muutakin hän on. 

 

Jumala on yksi (Gal. 3:20), mutta hän on samalla Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

Ja tämä tosiasia tuntuu olevan monelle ylitsepääsemätön ongelma. Kuiten-

kin kaikkialla luomakunnassa näemme todeksi samankaltaista Jumalaa. 

Yritän puhua yksinkertaisesti. 

Ihminen on Jumalan kuva, mutta hän on samalla ruumis, sielu ja henki. 

Tämä yleisesti hyväksytään; ihminen on yksi, mutta samalla hänessä on 

nuo kolme olemusta. Jopa tekniikassa näemme tämän saman ilmenemisen. 

Kun halutaan siirtää pitkiä matkoja suuria sähkötehoja, tarvitaan kuin Ju-

malan näköinen järjestelmä. Siirto tapahtuu suurjänniteverkossa kolmen 

johtimen avulla. Sanomme sitä kolmivaihejärjestelmäksi. Yksi linja, mutta 

siinä on kolme johdinta. Suurjännitemuuntajassa on tämän tähden kolme 

erillistä käämiä. Ne on kytketty suurjännitepuolella niin sanottuun kol-

miokytkentään. Silti muuntaja on vain yksi, ei kolmea eri muuntajaa. Tä-

män järjestelmän erästä matemaattista lähestymistapaa samotaan tri-

gonometriaksi, eli kolmiolaskennaksi. Tässä on yksi esimerkki Jumalan 

kuvasta. Jumala aivan kuin toistaa itseään luomakunnassa. Tällaista yhtä-

läisyyttä sanotaan yleisesti analogiaksi.  

Jumalaa on kuvattu esimerkiksi vanhoissa kirkoissa usein kolmiolla; 

kolme sivua, kolme kulmaa. Kun tarkastellaan kolmiota, joku saattaisi ky-

syä leikillään: ”Missä tuossa kuviossa on se kolmio? Tällainen kysymys 

kuulostaisi järjettömältä. Kuitenkin on vain yksi kolmio, mutta kolme 

kulmaa ja kolme sivua. Silti kolmioita on siinä vain yksi. Tällainen on Ju-

malakin; kolme persoonaa mutta vain yksi Jumala.  

Niin kauan kuin Jumalan olemusta käsitellään luomakunnassa muilla 

erilaisilla tavoilla, kaikki hyväksyvät ne tosiasiat. Mutta kun ihmisen synti 

ja tämän maailman ruhtinas ovat sokaisseet ihmisen hengellisen kyvyn 

ymmärtää Jumalaa, sota on heti valmis, kun puhutaan Jumalasta kolmena 

persoonana. Niinpä ihmiset valitsevatkin usein omakseen jonkin lahkokir-
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kon tai -seurakunnan, jossa Jumalan oikea olemus kielletään. Se on järjet-

tömyyttä. Ihminen on sokea ja tyhmä ja helposti eksytettävissä.  

Jumalaa nimitetään usein kolmiyhteiseksi Jumalaksi. Nimi ei ehkä ole 

kaikkien parhaimpia, mutta parempaakaan ei ole kukaan keksinyt. Mutta 

mielestään täysin raamatulliset ihmiset saattavat tällaisesta sanonnasta 

suuttua, koska sitä nimeä ei suoranaisesti Raamatusta löydy. Sama tosiasia 

löytyy kuitenkin koko ajan Sanasta. Samat ihmiset saattavat kyllä sanoa 

että pitää antaa elämä Jeesukselle. Tai pitää tehdä tahdonratkaisu. Hyviä 

asioita kyllä, mutta missä Raamatussa sellaiseen kehotetaan? Mutta sen 

sijaan Kristuksen evankeliumi kehotetaan ottamaan vastaan, ja myös hä-

nen armonsa. Me emme tarjoa Jumalalle mitään pelastuaksemme, vaan 

otamme sen sijaan vastaan täyden armon. Tosiraamatullisuuskin on usein 

valikoivaa.     

 

Jeesus kutsui meidät, jotka uskomme, todistajakseen: ” "Mutta te saatte 

voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusa-

lemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka." ”(Ap. t. 

1:8). Huomaa, että sana ”todistajani” on tässä yksikössä, koska hänen to-

distajissaan on yksi ja sama Uskon Henki. Todistajia ei ole siis monia. 

Mutta esimerkiksi Jehovan todistajien nimi on monikossa sillä heillähän ei 

ole yhtä ja samaa uskon Henkeä. He sanovat siis todistavansa - siis moni-

kossa - väärin käännetystä Jumalan nimestä ”Jehovasta”. Kun kristitty to-

distaa Jeesuksesta, on vain olemassa yksi todistus, uskovien todistus. Täs-

säkin kysymyksessä on huikaiseva ero kristillisten seurakuntien ja monien 

lahkokirkkojen ja -seurakuntien välillä. Tästä esimerkkinä ovat siis vaik-

kapa Jehovan todistajat.  

Jumalan nimi tarkoittaa siis MINÄ OLEN. Kuten jo edellä todettiin, 

emme käytä hepreankielisiä nimiä muutoinkaan, vaan oman kielemme il-

maisuja. Koko Raamattu on käännetty myös suomeksi. 

Vielä pari sanaa harhaopeista 
Kaikkea Jumalan sanaa ei hyväksytä lahkoliikkeissä. Muun muassa adven-

tistit ja Jehovan todistajat kieltävät eräät Jeesuksen opetukset. ”Sitten hän 

myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, 

te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja 

hänen enkeleillensä. ” (Matt. 25:41).  ”Siellä on oleva itku ja hammasten 

kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeet-

tain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi 
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ulos.” (Luuk. 13:28). ”Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä it-

ketään ja kiristellään hampaita” (Matt. 13:42). Kuka voi väittää että nämä 

sanat eivät ole Jumalan sanoja? Jehovan todistajat ja edventistit sen kaiken 

kieltävät, koska heidän oppinsa kieltää kadotuksen olemassaolon ja ihmi-

sessä olevan kuolemattoman sielun. Adventistit opettavat (seuraavassa lai-

naus heiltä): ”Helvetti oppi on paholaisen keksintö ja se on saanut miljoo-

nat ihmiset kavahtamaan Jumalaa ja uskontoa. Helvettiopilla pelottelijat 

ovat siis saatanan apureita. Jumala on Rakkaus, eikä piinaa ketään. Ikuinen 

piina tekisi Jumalan naurettavaksi ja heikoksi! Jumala joutuisi ikuistamaan 

synnin ja kärsimyksen. Juuri siksihän Jeesus kuoli että hän voitti synnin ja 

kärsimyksen ja kerran hän poistaa ne molemmat. Tulijärvi on tuleva, mutta 

se on kyllä niin kuuma että se sulattaa alkuaineetkin. Siinä palavat tuhkak-

si niin paholainen kuin kaikki hänen enkelinsä ja jumalattomat ihmiset. 

Raamattu ei tunne käsitystä ikuinen piina tai kuolematon sielu. ” (edellinen 

kohta on kirjoituksesta: adventisteilla 6.9.2007 Otsikolla: Helvetillinen 

helvettioppi).  

Kun harhaoppiset liikkeet kieltävät usein Jumalan sanan ja hänen todel-

lisen persoonansa, he kieltävät tuolloin aina todellisen persoonallisen Ju-

malan, Jumalan Pojan ja Pyhän Hengen. He ovat hukanneet opin ihmis-

sielun pelastumisesta. Kun Jeesus sanoo - kuten jo edellä lainasimme: ” 

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan 

minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa 

hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän." ” (Joh. 

15:1,2). Kieltäessään Jumalan ja hänen Poikansa todellisen persoonan, 

harhaoppiset ovat sahanneet itse poikki itseltään totisen viinipuun oksan 

pelastuakseen. ” "Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin 

kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne 

palavat." ” (Joh. 15:2). 

Siksi luemme: ”Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itse-

änne harhaan… (Hepr. 13:9).  

”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka 

nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen 

kuuliaiseksi Kristukselle” (2. Kor. 10:5). 

”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sil-

lä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syn-

tiä, ja hän on itse itsensä tuominnut” (Tiit. 3:10,11).  
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”Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: ” "Katsokaa, ettei kukaan teitä ek-

sytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät 

monta. " ” (Mark. 13:5,6).  

Muitakin harhautuneita ihmisiä oppeineen on noiden mainittujen lisäksi 

kaikkialla. Varo, Herran ystävä. Pysy Hyvän Paimenen laumassa. Älä läh-

de lammastarhasta ulos muutoin kun hänen jäljissään. Ulkopuolella on 

monia petoja vaanimassa lampaita. He esiintyvät lammasten paimenina 

mutta ovat sisältä raatelevia susia.  

 

Tässä luennossa on esitetty vain lyhyt oppimäärä Jumalan nimestä. On 

kerrottu myös muutamin sanoin harhautuneista ihmisistä. ”He ovat vedet-

tömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, 

kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka 

vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys 

ikuisiksi ajoiksi on varattu.” (Juud. 1:12,13). 

Mutta siis, sisaret ja veljet, katsokaa, ettei kukaan saa teitä pettää eikä 

eksyttää.  Vain Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. ” "Minä olen Herra, 

sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani." ”  

Pysykää siis hänessä ja hänen Pojassaan. Jeesus sanoo: "Minä ja Isä 

olemme yhtä" (Joh. 10:30).  

Herran armo olkoon kanssanne! Aamen.  

  

 


