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Video: https://www.youtube.com/watch?v=M3kqME16wBY

Muslimi kysyy saarnaajalta: "Onko Jeesus Jumala vai onko hän Jumalan Poika?"

"Uskotko, että Jeesus on Jumalan Poika vai että Jeesus on Jumala?"

Okei. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki tuli Marian ylle (overshadowed Mary). Mennään 
takaisinpäin. Enkeli Gabriel tuli neitsyt-Marian luokse ja sanoi, että sinä synnytät pojan, jota 
kutsutaan Jeesukseksi. Hän pelastaa omansa synneiltä. Jumalan Pyhä Henki tuli Marian ylle ja 
hän [Maria] sai lapsen. Joosef, hänen aviomiehensä. Joosef, hänen kihlattunsa, hänen puolisonsa,
mietti, oliko Marialla ollut seksisuhteita heidän kihlauksensa aikana. Mutta enkeli kertoi 
Joosefille, ei, ota hänet vaimoksesi. Hän kantaa sisällään Jumalan Poikaa. Okei.

Minä kerron mukaillen [alkuperäistä kirjoitusta]. Joten hän synnytti pojan. He antoivat hänelle 
nimen Jeesus. Mutta Jesaja sanoo: "Immanuel." Se tarkoittaa "Jumala kanssamme". Joten Jeesus 
Kristus oli mies, kuten sinä ja minä, mutta hänen isänsä ei ollut mies, kuten sinä ja minä, vaan 
hän oli Jumala. Joten häntä houkuteltiin kuten sinua ja minua houkutellaan. Hän ei huijannut, 
koska oli Jumalan Poika vaan hänen oli siltikin vastustettava kiusausta. 

Mutta Raamattu sanoo, Isää miellytti, että jumaluuden täyteys (all the fullness of the Godhead) 
asuu kehossa - Jeesuksessa Kristuksessa. Anna kun vastaan kysymykseesi. Jumala on henki. Hän
on näkymätön. Jeesus Kristus on keho - Jumalan Poika. Jeesuksessa Kristuksessa asuu 
jumaluuden täyteys kehollisesti. Se tarkoittaa, että Isä Jumala on nyt hänen pojassaan 
Jeesuksessa Kristuksessa. Joten, kun näet Jeesuksen. Jos näet Jeesuksen, näet Jumalan. Jos näet 
Jumalan, näet Jeesuksen - miehen. Koska Jumala on henki. Ja tuo henki asuu pojassa. 

Joten, kyllä, on oikein sanoa, että Jeesus on Jumalan Poika. Ja on oikein sanoa, että Jeesus on 
Jumala. Koska Tuomas sanoi, kun Jeesus oli ylösnoussut, hän sanoi: "Herrani ja Jumalani." Okei.
Joten, kun Jeesus tuli, hän teki Isänsä työt ja puhui Isänsä sanat. Filippus sanoi: "Jeesus, näytä 
meille Isä ja se riittää meille." Ja Jeesus sanoi Filippukselle: "Enkö ole ollut jo pitkään teidän 
kanssanne. Ettekö ole nähneet Isää? Hän, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän." Joten, jos näet 
Jeesuksen Kristuksen, kuten Jeesus sanoi, sinä näet Isän. Kun katsot Jeesusta, näet Jumalan. 

Jumala on henki. Hän on näkymätön. Hän [Isä Jumala] valitsi asuakseen Pojassaan ikuisesti. 
Joten, ainoa tapa nähdä Jumala, on katsoa Hänen Poikaansa. Hän on kehollinen. Hän on 
kehollinen. Raamattu sanoo, hän on Jumalan kuvan ilmentymä (expressed image of God). Okei. 
Joten älä tee asiasta liian vaikeaa. Kuten, että on olemassa kolme valtaistuinta kuten trinity. Ei 
ole olemassa trinity. Trinitaarit valehtelevat sinulle ja sanovat, että on olemassa kolme, yhtä tasa-
arvoista, yhtä ikuista, yhtä voimakasta, jumalaa. Sellaista ei ole Raamatussa.

Raamattu sanoo, kuule, oi, Israel, Herra, meidän Jumalamme on yksi. Piste. Jumala on henki. 
He, jotka ylistävät häntä, täytyy ylistää häntä totuudessa ja hengessä. Raamattu sanoo, että hän 
on näkymätön Jumala. Okei, kuten sanoin, älä tee asiasta liian vaikeaa itsellesi. Jeesus on 
Jumalan Poika. Mutta hän on myös Jumala lihallisessa muodossa. Okei, kuten Raamattu sanoo 
Timoteuksen kirjeessä. 

***Lisää hyödyllistä opetusta tilanteeseen, kun todistat triteisteille (tritheist) tai muslimeille, lue kuvausalue. Sieltä 
löydät muutaman käsinpoimitun opetuksen, jotka varustavat sinut vahvasti vääriä ihmisten keksimiä opetuksia ja 
opinkappaleita vastaan.***

1.Tim.4:16: "Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka 
sinua kuulevat."
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