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

Kuinka pitkälle tämä oppi vie sinut! ET USKO SITÄ!

Kaikki, ylistäkää Herraa. Tänään haluan puhua melko hämmentävästä opinkappaleesta. Se 
on aika laajalle levinnyt ja näyttää siltä, että monet ovat yhä hämmentyneitä. Me saamme 
jonkin verran kysymyksiä aiheesta aika ajoin henkilöiltä, jotka ovat hämmentyneitä, 
mietteliäitä, epävarmoja. He ovat ymmällään. He eivät tiedä, mitä ajatella. Asia on saanut 
heidät eksymään. Se on sitä, mitä sekaannus saa aikaan. Se saa henkilön eksymään. Se on 
vihollisen tehtävä, koska Jumala ei ole sekaannuksen aiheuttaja.  

Kyseisen opin tarkoituksena on saada sitä noudattavat hämmentymään. Ja he ovat 
hämmennyksissä ja pysyvät sellaisina. Elleivät he herää hämmennyksen tilastaan. Ja se voi
tapahtua vain totuuden kautta. Kun totuus kohtaa hämmennyksen, silloin hämmennys ja 
sekaannus katoaa. Silloin he ovat erittäin varmoja ja selvillä asiasta. Eivätkä he enää ole 
eksyksissä. Kiitos Herralle. Tutkitaan tätä opetusta. 

Tämän päivän otsikko kuuluu: kolmiyhteinen (trinitary) roomalaiskatolinen oppi. 
Raamatussa ei ole kolminaisuutta (trinity), mutta kolminaisuuden kannattaja [trinitaari] 
sanoo sinulle, että malli on. Hän sanoo, että monilukuisen Jumalan ylistys on Raamatussa. 
No, tämä asia oli esillä jo tuhansia vuosia sitten. Malli ei ole Raamatussa. Mutta se 
alunperin syntyi muinaisessa Babyloniassa. Siinä oli kyseessä pakanallinen ylistysmalli, 
jossa ylistettiin monilukuista jumalaa - kolmiyhteistä jumalaa. Kolmea jumalpersoonaa. 
Kaksinaista jumalaa. Jumalia ja jumalattaria. 

Koko kolminaisuusoppi tulee tuhansien vuosien takaa muinaisesta Babyloniasta ja se 
kieltää ylistämästä yhtä todellista Jumalaa. 1.Tim.6:16: "jolla ainoalla on kuolemattomuus;
joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt 
eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen." Hän on Aabrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tämä koko malli, oppi tai opetus voidaan jäljittää historiassa 
ajankohtaan, jolloin se muodostui roomalaiskatolisessa kirkossa. Sen suunnitteli mies 
nimeltään Theophilus myöhään toisella vuosisadalla [AD, anno domini]. Ja opetuksen teki 
tunnetuksi Tertullian. Kolmiyhteys, kolminaisuus, trinitas [latinaa]. 

Opetus tiivistetysti: Jumala on kolmiyhteinen ja muodostuu kolmesta ikuisesta persoonasta
tai olennosta. Tarkastellaan, mitä olento tarkoittaa. Olento - asia, jolla on selvä [hyvin 
määritelty] ja riippumaton olemassaolo. Tarkastellaan asiaa hieman tarkemmin. Heidän 
mukaan, trinitaarien mukaan: Olento yksi - God the Father [Isä Jumala]. Olento kaksi - 
God the Son [Poika Jumala]. Olento kolme - God the Holy Spirit [Pyhä Henki Jumala]. 
Ensimmäinen kolminaisuuden persoona on Isä Jumala. Toinen kolminaisuuden persoona 
on Poika Jumala. Kolmas persoona kolminaisuudessa on Pyhä Henki Jumala. 

Mutta siinä meillä on ongelma, koska Raamatussa ei löydy nimitystä Poika Jumala [God 
the Son]. Näemme, että eksyttäjä, Saatana, on hienovaraisesti vääristänyt asian: Jumalan 
Poika -> Poika Jumala [Son of God -> God the Son]. Ja näin saanut aikaan itsenäisen 
olennon, joka on olemassa samaan aikaan Isän kanssa. Raamatusta emme löydä kyseistä 
nimitystä vaan se on keksitty nimitys. Mutta sitä tarvitaan tässä väärässä opissa, jotta 
heidän monilukuisen jumalan ylistys olisi uskottavaa. Jotta heidän monilukuinen jumaluus 
olisi uskottavaa. Se ei ole olemassa. Jumalan Poika on Raamatussa. Isä Jumala on 
Raamatussa. Mutta me emme näe Pyhä Henki Jumalaa Raamatussa. Miksi?
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Koska Pyhä Henki on Isän henki - meidän Jumalamme henki. Joten on vain yksi Jumala, 
mutta heidän mukaansa on olemassa kolme itsenäistä ja hyvin erilaista olentoa tai 
persoonaa. Näin ollen trinitaarien laskutoimitus näyttää suunnilleen tältä: 

olento yksi on Jumala + olento kaksi on Jumala + olento kolme on Jumala 
= yhteensä kolme Jumalaa. 

Kolmevuotias osaa tuon laskutoimituksen. Olen kuullut heidän perustelevan oppiaan, että 
he uskovat yhteen Jumalaan, mutta kolmeen ikuiseen ja toisistaan eroavaan olentoon. No, 
mitä se kertoo meille. Olento yksi on Jumala [Isä Jumala].  Olento kaksi on Jumala [Poika 
Jumala]. Olento kolme on Jumala [Pyhä Henki Jumala]. Mutta havaitsemme, veljet ja 
ystävät, että tämä on ristiriidassa kirjoitusten kanssa. 

Koska Jesaja 44:5 sanoo, Raamattu selvästi kertoo, anteeksi, jae kuusi. Jesaja 44:6: "Näin
sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja 
minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa." Siinä sanotaan, että minun 
lisäkseni ei ole toista Jumalaa. Ja he [trinitaarit] kutsuvat edellä mainittuja jumaluuksia 
[deities] saman arvoisiksi [co-equal], yhtä ikuisiksi [co-eternal] ja yhtä voimakkaiksi [co-
powerful]. Tai kolmeksi persoonallisuudeksi, jotka ovat vieretysten toistensa kanssa. Ja 
Raamattu selvästi kertoo meille, ettei Jumalan lisäksi ei ole toista Jumalaa. Hypätään yksi 
kappale yli Jesaja 45:5: "Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään 
jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne,"

Tämä on ongelma. Jumala on siunannut heitä hengellään ja elämällä ja kuitenkaan he 
[trinitaarit] eivät tunne Häntä. He eivät tunne yhtä oikeaa Jumalaa. Siinä sanotaan, että 
minä olen Herra, eikä toista ole. Kyseessä on heidän ajattelussaan monimutkainen asia, 
koska he ovat harhautuneet pakanalliseen oppiin, babylonialaiseen opetukseen. Se oli 
vahva ja voimakas oppi tuhansia vuosia. Ja se kehiteltiin, kuten jo aiemmin mainittiin, 
kieltämään yhden ja ainoan todellisen Jumalan, Jehovan, palveleminen. Jumala selvästi 
sanoo Vanhassa Testamentissa, että hän on ainoa. Psalmi 83:19: "Ja tulkoot tuntemaan, 
että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa." Hän on maan ja 
taivaan Luoja. Hänen lisäkseen ei ole toista Pelastajaa. Hänen lisäkseen ei ole toista 
Jumalaa. Hän itse on luonut taivaat. 

Me siis näemme yhden Jumalan yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen Vanhassa 
Testamentissa ja myös Uudessa Testamentissa. Jopa Jumalan Poika, kun hänet 
ylösnostettiin, kun hän esitteli itsensä Marialle hän pyysi, ettei häneen koskettaisi. Koska 
hän ei ollut noussut Jumalansa luokse ja Marian Jumalan luokse. Johannes 20:17: "Jeesus 
sanoi hänelle: 'Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta 
mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän 
Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö'."

Edellä mainittujen selitysten ja laskelmien perusteella he [trinitaarit] voivat nyt sanoa näin:
"Kauan sitten, kolme tasavahvaa jumaluutta (three divine equals) päättivät luoda perheen ja
laajentaa maailmankaikkeutta. Joten, rakkaudessa, he omasta tahdostaan luovuttivat monia 
voimia ja valtaoikeuksia toisilleen. Heistä tuli yksi pyrkimyksessään, suunnitelmassaan ja 
toiminnassaan. Esimerkiksi, harkitse seuraavaa mahdollisuutta: minä uskon, että Pääjumala
(Godhead) päätti, että yksi Jumala hallitsee maailmankaikkeutta valtaistuimellaan ja Hän 
osoittaa mahtavia voimiaan ja ääretöntä kunniaansa, jotka kuuluivat jokaiselle kolmesta 
Jumalasta. Tämän toteuttamiseksi vaadittiin kahden muun Jumalan voimien ja ikuisen 
kunnian lakkauttamista, jotta maailmankaikkeudessa voisi olla yksi ylin hallitsija kaiken 
yläpuolella. Tätä Jumalaa kutsutaan Isäksi." -Larry W. Wilson (trinitaari), perustaja, Wake 
up America WUAS
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Tämä on sitä, miten pitkälle kyseinen väärä opetus voi mennä. Edellä oleva lainaus on 
artikkelista, jonka mainittu henkilö kirjoitti. Larry W. Wilson on mennyt niin pitkälle 
kuoppaan Jumalan opetuksen ja totuuden vääristelyssä. Hän todellisuudessa uskoo, että on 
olemassa kolme tasavahvaa jumaluutta, kolme Jumalaa. Ja he siis antoivat voimiaan 
yhdelle Jumalalle, jota kutsutaan Isäksi. Ja kaksi muuta Jumalaa luopuivat voimistaan, jotta
maailmankaikkeudessa voisi olla yksi ylin hallitsija kaiken yläpuolella. Se on hölynpölyä. 
Se on haihattelua. Se on satu. Tämä on ajautunut niin kauas Jumalan sanasta, ettei se ole 
edes hauskaa enää. Mutta siitä huolimatta trinitaari kertoo sinulle: "No, me ymmärrämme, 
ettei se ole ymmärrettävää. Koska kyseessä on arvoitus. Me emme itsekään ymmärrä sitä, 
mutta uskomme siihen." 

He uskovat valheeseen. Mutta minä uskon siihen, mitä Raamattu sanoo: yksi Jumala, Isä, 
sai Pojan, ihmisen, Kristuksen Jeesuksen. Hänen Pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, 
Jumalan [vallan] täyteys asuu nyt. Siitä saamme nimen, Emmanuel, "Jumala kanssamme". 
Jumala [Godhead] on Isä, yksi jumaluus (theotes). Jeesus Kristus on Jumalan 
ilmenemismuoto lihassa. 

Se on näin yksinkertaista. Esimerkin vuoksi, muotoilemme oman laskelman (veljet 
Herrassa, Jeesuksessa Kristuksessa): 

Jumaluus 1 (Yksi) = Isä
                    Pyhä Henki

        jumaluus on Jumalan Pojassa
--------------------------------------------------
= 1 Jumala(n) ilmenemismuoto lihassa.

Jumaluus on Isä. Ainoa jumaluus, joka Jumalan Pojalla voi olla, on Isä. Se, jumaluus, ei 
ole itsenäinen olemassaolo kuten olennon määritelmä sanoisi. Ei ole jumaluutta Isän 
lisäksi. Pojalla ei ole omaa jumaluutta muutoin kuin Isän kautta. Mutta jumaluus, joka on 
Jumalan Pojassa, on Isä. Kuka on Pyhä Henki? Pyhä Henki on Jumala. Niinpä meillä on 
Yksi. Yksi plus nolla on yhtä suuri kuin yksi Jumala, joka ilmestyi lihassa. 

Tämä on yhdenmukaista Raamatun kanssa. Jumalan Poika sanoi: "Etkö usko, että minä 
olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu 
itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen." (Joh. 14:10) Sanat ja teot
ovat yksi jumaluus, Isä. Jumalan Poika sanoi myös: "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan 
nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut." (Joh. 1:18) Tässä 
puhutaan suhteen läheisyydestä. Se ei tarkoita geologista sijaintia tai fyysistä sijaintia ikään
kuin Jeesusta kiikutettaisiin näkymättömän jumaluuden sylissä. Ei. 

Siinä puhutaan suhteen läheisyydestä. Siksi me voimme huutaa, Abba, Isä, koska on 
kysymys Hänen läheisyydestään meihin. Se mahdollistaa meidän huutavan, Abba, Isä. 
Aamen. Edellinen, Joh.1:18, on lausunto, jossa puhutaan läheisyydestä tai sijainnista, ei 
fyysisesti vaan suhteessa. Hän [Isä] on ilmoittanut, Pojan. Kuinka hän on ilmoittanut 
Pojan? Mitä tarkoittaa, että ilmoitetaan Jumala? Se tarkoittaa sitä, että puhutaan ääneen 
Jumalan sanaa. Siksi Jeesus sanoi: "Ennen kuin Abraham oli, minä olen." Sitä tarkoittaa, 
kun Jumala puhuu Poikansa kautta. Se on tosi lausunto. 

Loppupäätelmä: Kun näet Jeesuksen, sinä näet Jumalan. Kun näet Jumalan, näet Jeesuksen
Kristuksen. Ja Tuomas sanoi:"Minun Herrani ja Jumalani!" (Joh.20:28). Ilman 
heikennyksiä. Sekaannus oli poistunut. Pähkäily ja pohdiskelu olivat kadonneet. Kuten 
alussa sanoimme, sekaannus tulee paholaiselta. Tuomas oli sekaannuksen vallassa ja 
hänellä oli epäilyksiä. Mutta nyt hän kykeni sanomaan, ettei Hän ollut ainoastaan Herrani, 
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Mestarini, vaan hän oli Jumalani. Ja se on sitä, mitä meidän on sanottava. Koska kun 
näemme Jeesuksen, näemme Jumalan. Ja kun näet Jumalan, näet Jeesuksen. 

Rukoilen, että tämä viesti on ollut siunaukseksi sinulle, Jeesuksen nimessä.
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