Mitä Jumalan pyhä henki on sanonut?
Miten voin tietää sen, mitä pyhä henki on sanonut? Voin tietää sen siitä, mitä Raamattuun on
kirjoitettu, sillä Jumala on puhunut pyhän hengen kautta, palvelijoidensa profeettojen suun kautta ja
poikansa Jeesuksen kristuksen kautta. (Apt. 1:2, 16; 4:25; Hebr. 1:1; Joh. 14:9-11)
Heprealaiskirjeen kirjoittaja ja Paavali sanovat, että "pyhä henki sanoo, todistaa ja osoittaa", kun he
viittaavat Vanhan testamentin kirjoituksiin ja etenkin Mooseksen kirjoihin. Herran enkeli puhui
Moosekselle ja antoi hänelle lain, mutta myös pyhä henki vaikutti kirjoitusten synnyn profeettojen
kautta, niin kuin on kirjoitettu Raamattuun. (5.Moos. 34:10; 2. Tim. 3:14-18; 2.Piet. 1:20-21; Apt.
28:25)
Kun siteeraan Raamatun kirjoituksia muuttamatta niitä millään tavalla, niin silloin "pyhä henki
puhuu" ja sanoo ne asiat, jotka on kirjoitettu Raamattuun. Lainaan tähän nyt muutamia Raamatun
kohtia, joissa "pyhä henki puhuu" ja sanoo meille hyvin tärkeitä asioita Jumalasta hänen poikansa
Jeesuksen ja apostolien suun kautta. Heidän sanansa pitävät yhtä sen kanssa, mitä "pyhä henki on
sanonut" ennen heitä profeettojen suun kautta Vanhan testamentin kirjoituksissa.
Johanneksen evankeliumi:
5:43 Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee
omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.
5:44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne,
ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?
17:3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen
Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen kristuksen.
1.Korinttolaiskirje:
8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei
maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja että ei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
8:5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa,
ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
8:6 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.
Efesolaiskirje:
4:4 yksi ruumis ja yksi (pyhä) henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan
toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi herra (Jeesus), yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
Markuksen evankeliumi:
12:28 Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän
keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on
ensimmäinen kaikista käskyistä?"
12:29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän
Jumalamme, Herra on yksi ainoa;
12:30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja
kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.'

12:31 Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Ei ole mitään käskyä,
suurempaa kuin nämä."
12:32 Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan,
että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän.
12:33 Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta
voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki
polttouhrit ja muut uhrit."
12:34 Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle: "Sinä et
ole kaukana Jumalan valtakunnasta." Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä.
Näissä kohdissa on mainittu Jumala ja kristus yhtä aikaa. Osassa on mainittu myös pyhä henki
samassa yhteydessä kuin heidät. (vrt. Apt. 4:24-31; 5:29-32) Jos olet rehellinen ja vilpitön totuutta
rakastava Jumalan lapsi, niin tunnustat sen, että näiden kohtien mukaan "isä on yksin (totinen)
Jumala" ja se "yksi ainoa Jumala", josta Raamattu kertoo. Vastaavia kohtia on paljon sekä
Vanhassa että Uudessa testamentissa. (5.Moos. 4:35, 39; 6:4; Jes. 42:1-8; 45:5, 11, 14, 18; Room.
16:25-27; 1.Piet. 5:10-11; Jda. 1:24-25; Ilm. 4:8-11, jne.)
Jos olet tarkka pilkkujen viilaaja, niin et hyväksy pyhän hengen puheena mitään muuta kuin suorat
Raamatun lainaukset. Et pidä pyhän hengen puheena sitä, että Raamatun jakeita on yhdistelty
toisiinsa ja muodostettu siten sellaisia virkkeitä ja lauseita, jotka eivät ole sanasta sanaan
samanlaiset kuin Raamattuun on kirjoitettu. Jos uskot kolmiyhteiseen jumalaan, niin olet silti itse
yhdistänyt mielivaltaisesti suuren joukon Raamatun jakeita ja muodostanut siten opetuksen, jota
olet sanonut Jumalan pyhältä hengeltä saaduksi opetukseksi, Jumalan sanan totuudeksi. Miten
sinulla voi olla lupa yhdistellä jakeita toisiinsa ja muodostaa niistä opetus, jos et pidä muiden tapaa
yhdistellä Raamatun jakeita toisiinsa luvallisena?
Minä yhdistän nyt nuo luettelemani Raamatun lainaukset yhdeksi lyhyemmäksi virkkeeksi ja olen
varma siitä, että en vääristä Jumalan sanan sanomaa niin kuin kolmiyhteiseen jumalaan uskovat sitä
vääristävät yhdistämällä mielivaltaisesti jakeita ennalta totena pitämänsä opin tueksi. Minä sanon
nyt varmana Jumalan sanana sen, että "meillä on yksi ainoa Jumala, joka on isä yksin". Ketään
muuta ei ole Jumalana hänen rinnallaan, niin että joku muu olisi samalla tavalla iankaikkinen
kaikkivaltias kaiken luoja kuin hän.
Jumalan sanat voidaan yhdistää toisiinsa vielä siten, että sanotaan: "isä on yksin ainoa Jumala".
Tämän sanominen ei ole Jumalan sanan vinoon vääntämistä ja vääristelyä vaan se on suoraan
Raamatusta lainattua Jumalan sanaa, jonka Jumala on puhunut profeettojen, Jeesuksen ja apostolien
suun kautta: pyhä henki on sanonut nuo sanat. Kun yhdistin Raamatun jakeet tuohon lyhyeen ja
ytimekkääseen muotoon yhdeksi lauseeksi, niin alkuperäinen sanoma ei muuttunut! Meillä on
tuon lauseen mukaan edelleen yksi ainoa Jumala, joka on isä – hän yksin on ainoa Jumala! Sanoma
on täsmälleen sama kuin Raamatun kirjoituksissa, vaikka yhdistin monen jakeen sisältämän
sanoman yhdeksi lyhyeksi lauseeksi.
Voidaanko sanoa samaa kolmiyhteisen jumalan opista? Onko siinä yhdistetty toisiinsa jakeita
tavalla, joka ei muuta alkuperäistä sanomaa? Ei. Siinä on yhdistetty jakeita toisiinsa siten, että
alkuperäinen sanoma on muuttunut. Kolmiyhteisen jumalan opissa kumotaan Raamatulla Raamattu!
Kolmiyhteisen jumalan oppi on ristiriidassa Raamatun kirjoitusten kanssa ja kumoaa ne! Se korvaa
Raamatun opetuksen ja muuttaa alkuperäisen sanoman toisenlaiseksi.

Raamatun mukaan ja pyhän hengen sanojen mukaan "isä on yksin ainoa Jumala". Jos sanot, että
myös Poika ja Pyhä Henki ovat "yksin ainoa Jumala", niin kumoat tämän Jumalan sanan selvän
ilmoituksen. Sinä et täydennä sitä vaan sinä kumoat sen!
Sinä kumoat Raamatulla Raamatun, jos yhdistät Raamatun jakeita mielivaltaisesti toisiinsa ennalta
totena pitämäsi kolmiyhteisen jumalan opin tueksi. Sanot silloin, että "isä ei ole yksin ainoa
Jumala", vaikka hän on Raamatun mukaan yksin ainoa Jumala. Kumpaa siis uskot? Katolisia isiä
vai profeettoja, Jeesusta ja apostoleja, jotka ovat kaikki sitä mieltä, että "isä on yksin ainoa
Jumala"?
Älä usko valheen opettajia, jotka vääristävät Jumalan sanaa ja sanovat, että "meillä on yksi ainoa
isä, joka on kolmiyhteinen jumala". Pyhä henki ei ole sanonut niitä sanoja. Pyhä henki on sanonut,
että meillä on yksi ainoa Jumala, joka on isä. (1.Kor. 8:6) Pyhä henki puhuu samassa yhteydessä
isästä ja pojasta ja pyhästä hengestä, mutta sanoo, että isä on yksin ainoa Jumala näiden kolmen
joukossa. (Efes. 4:4-6; Apt. 4:24-31; 5:29-32; Joh. 17:3) Kumpaa siis uskot: valheen opettajia vai
profeettoja, Jeesusta ja apostoleja, joiden kautta Jumala puhuu (pyhä henki sanoo sanoja heidän
suunsa kautta)?
Voin sanoa sinulle varmana Jumalan sanana sen, että pyhä henki on sanonut "isä on yksin ainoa
Jumala". Miten voin sanoa sinulle sellaista? Sanon sen siksi, että ne sanat on kirjoitettu
Raamattuun! Olen sen vuoksi täysin varma siitä, että Jumalan pyhä henki on sanonut nuo sanat
eivätkä ne ole minun omaa keksintöäni tai valheen hengestä syntyneitä. Ne eivät ole riivaajan
sanoja. Voitko sanoa saman kolmiyhteisen jumalan opin sanoista ja katolisten isien laatimasta
uskontunnustuksesta, jonka kautta tunnustetaan uskoa kolmiyhteiseen jumalaan? (Ilm. 16:13 ss., ks.
esim. Apostolinen uskontunnustus)
Olen varma siitä, että pyhä henki ei ole sanonut seuraavia sanoja:
"Poika on yksin ainoa Jumala."
"Pyhä Henki on yksin ainoa Jumala."
"Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yksin ainoa Jumala."
"Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yhdessä yksi ainoa Jumala."
"Meillä on yksi ainoa Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä."
"Meillä on yksi ainoa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki."
Miten voin olla varma siitä, että pyhä henki ei ole sanonut noita sanoja? Olen siitä varma sen
vuoksi, että nuo sanat kumoavat sen, mitä pyhä henki on varmasti sanonut: "isä on yksin ainoa
Jumala". Nuo sanat eivät täydennä tuota pyhän hengen kautta tullutta Jumalan sanaa vaan ne
kumoavat sen!
Oletko ajatellut koskaan sitä, että sinä kumoat Raamatulla Raamatun, jos tunnustat uskoasi tuossa
mainituilla tavoilla ja yhdistät mielivaltaisesti jakeita toisiinsa ennalta totena pitämäsi opin tueksi?
Juuri niin sinä teet, mutta mitä aiot tehdä jatkossa? Se ratkaisee hyvin paljon.
Lohikäärmeen, pedon ja väärän profeetan suusta lähtevät kolme sammakon muotoista
riivaajahenkeä kuvaavat kolmiyhteisen jumalan oppia ja kertovat, mistä lähteestä se on syntynyt.
(Ilm 16:13ss.) Jumalan pyhä henki ei ole opettanut kolmiyhteisen jumalan oppia.
Jumalan pyhä henki on opettanut minulle Raamatun kirjoitusten kautta sen, että meillä on yksi
ainoa Jumala, joka on meidän taivaallinen isämme ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä. (Matt.

6:6ss.; Joh. 5:44; 17:3; 20:17; 1.Kor. 8:4-6; Efes. 1:3; 4:4-6; Mark. 12:28-34; 5.Moos. 6:4-9)
Mitäs siihen sanot? Onko "Pyhä Henki" opettanut sinulle, että "isä ei ole yksin ainoa Jumala"?
Kumoatko Raamatulla Raamatun? Sanotko, että "isä ei ole yksin ainoa Jumala vaan myös Poika ja
Pyhä Henki ovat Jumala..."?
Ymmärrätkö sitä, että kun "isä on yksin ainoa Jumala", niin silloin kukaan muu ei voi olla yksin
ainoa Jumala kuin hän?
Ymmärrätkö sitä, että kun "isä on yksin ainoa Jumala", niin silloin isä ei ole yhdessä muiden kanssa
yksin ainoa Jumala?
Kuulkaa te kolmiyhteisen jumalan palvelijat! Te kumoatte Raamatulla Raamatun yhdistämällä
mielivaltaisesti jakeita toisiinsa, niin että Raamatun opetus kumoutuu. Teidän mielestänne "isä ei
ole yksin ainoa Jumala", mutta profeettojen, Jeesuksen ja apostolien mielestä "isä on yksin ainoa
Jumala". Pyhä henki on sanonut, että "yksi ainoa Jumala on isä yksin".
Mistä tiedän, että "pyhä henki on sanonut, että isä on yksin ainoa Jumala?" Siitä, että niin lukee
Raamatussa! Jumala on puhunut pyhän hengen kautta, palvelijoidensa profeettojen ja apostolien ja
poikansa Jeesuksen suun kautta, ja sanonut, että isä on yksin ainoa Jumala. (Apt. 4:25; Hebr. 1:1;
Joh. 14:9-11)
Näin yksinkertaista se on, kun vain uskoo sen, mitä Jumala on pyhän hengen kautta sanonut.
Voin sanoa puhtaasta sydämestä ja vilpittömästä mielestä vielä senkin, mitä pyhä henki ei ole
sanonut.
Pyhä henki ei ole sanonut, että Poika on yksin ainoa Jumala.
Pyhä henki ei ole sanonut, että Pyhä Henki on yksin ainoa Jumala.
Pyhä henki ei ole sanonut, että meillä on yksi ainoa Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä.
Pyhä henki ei ole sanonut, että meillä on vain yksi ainoa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, joka on Isä ja
Poika ja Pyhä Henki.
Pyhä henki ei sano koskaan "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".
Se, joka näitä kirjoittaa, sanoo: "Aamen, tule herra Jeesus!"
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