
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 30ms 
 
KIRJEET TIMOTEUKSELLE JA TIITUKSELLE 2 
 
KOLMINAISUUSOPPI 
 
Paavali oli tyystin kolminaisuuden puolestapuhuja. Hän puhui jatkuvasti JUMALASTA, JEESUKSESTA 
JA PYHÄSTÄ HENGESTÄ. Kuitenkin Jumala oli näistä kolmesta ETUSIJALLA. Tämä Pawsonin 
huomautus on merkittävä. Tämän päivän julistuksessa on tällä kohden selvä vinoutuma. 
 
---------------- 
KIRKOLLINEN linja keskittyy tosin Jumalaan, mutta se ei ole Raamatun pyhä ja rakastava Jumala, 
vaan ihmismielen kyhäilemä lepsu jumala, joka hyväksyy kaiken – ja ei tee pahaa edes 
kärpäsellekään. Tässä julistuksessa puhutaan leväperäisesti ”rakastavasta jumalasta”. 
 
JEESUS – painotus on ehkä lähinnä herätysliikkeillä. Näissä puhujan oikeaoppisuus määritellään 
siinä, kuinka paljon hän käyttää JEESUS-sanaa. 
 
PYHÄN HENGEN korostus taas on tullut lähinnä vapaiden suuntien myötä. Tähän liittyvät ”Hengen 
lahjat”. Edelleen KARISMAATTISUUS tahtoo ratsastaa tällä termillä. 
Me tarvitsemme Pawsonin tuomaa tasapainoa (balanssia) tähän asiaan! Väärät painotukset ja 
korostukset kertovat osaltaan keskenkasvuisuudesta ja alaikäisyydestä (Väinö Hotti). 
 
----------------- 
 
JUMALAN ARVONIMIÄ 
 
Paavali eli Kristukselle ja Kristuksessa, mutta Jumala oli korkein. Paavali antaa Jumalalle hienoja 
arvonimiä: 
 
1. VAPAHTAJA on eräs tällainen:  ”Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, MEIDÄN 
VAPAHTAJALLEMME” (1. Tim.2:3). 
Monien mielestä Jeesus pelasti meidät Jumalalta. Jeesus pelasti meidät Jumalan vihalta. Se oli alun 
perin Jumalan ajatus.  Jumala siis on Vapahtajamme, hän on vapahtava Jumala. (Tämä 
konkretisoituu Israelin lähdössä Egyptistä; Jumala ”vapautti kansansa Egyptin orjuudesta”!; VHn 
huom.).  
 
2. KUNINGAS. Läpi Raamatun Jumala on myös kaikkein ylin hallitsija, kuningas.  ”Herra on kuningas 
ainiaan ja iankaikkisesti” (Ps.10:16).  ”Herra on kuningas iankaikkisesti, sinun Jumalasi, Siion, 
polvesta polveen. Halleluja!” (Ps.146:10). 
 
3. ISÄ.  Vasta UT:ssa ja Raamatun lopussa korostuu tämä Jumalan piirre ja ominaisuus.  ”Sillä te 
ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden 
hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me 
olemme Jumalan lapsia” (Room.8:15-16).  ”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" 



(Joh.20:17). RAKKAUS kuuluu olennaisena osana Isän ominaisuuksiin:  ”Rakkaani, rakastakaamme 
toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja 
tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä JUMALA ON RAKKAUS” (1. Joh.4:7-8). 
 
JEESUS ON TUOMARI 
 
Jeesustakin kutsutaan Vapahtajaksi mutta myös TUOMARIKSI. Tässä tuomme uuden näkökulman 
Jumalan ja Jeesuksen rooliin: Jumala on vapahtaja – Jeesus on tuomari. Jumala on delegoinut 
tuomiovallan Jeesukselle:  
 
”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” (Joh.5:26-27). 
 
”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu 
kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, 
niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta 
vuohet vasemmalle” (Matt.25:31-33). 
 
”Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin 
hänen tekojensa mukaan” (Matt.16:27). 
 
Tuona päivänä Muhammed seisoo tuomiolla Jeesuksen edessä, samoin Buddha ja Konfutse. Te ja 
minäkin olemme silloin tuomioistuimen edessä. Jeesus tuomarintoimessaan erottaa lampaat 
vuohista (Matt.25.).  Tämän pitäisi sekä rohkaista että tyrmistyttää meitä. Rohkaisu sisältyy siihen, 
että tuomari on inhimillinen ja ymmärtää meitä. Mutta hän myös näkee lävitsemme ja tietää 
meistä kaiken. 
 
PYHÄN HENGEN KAKSI PIIRRETTÄ 
 
1) Pyhän Hengen lahja annettiin kätten päällepanemisen kautta:   ”Älä laiminlyö armolahjaa, joka 
sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi” (1. 
Tim.4:14). 
 
”Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, JOKA SINUSSA ON 
MINUN KÄTTENI PÄÄLLEPANEMISEN KAUTTA” (2. Tim.1:6). 
 
2) Hengen lahjojen käyttämisestä:  ”Ravistele ne hereille.” Käytä koko ajan!” Hengen lahjoja on 
helppo laiminlyödä! 
 
PELASTUKSEN KOLME ULOTTUVUUTTA 
 
1.  Kokemus uskoontulosta ja anteeksiannosta. 
2.  Eettinen puoli on tämän hetkinen – kun tulemme moraalisesti puhtaiksi ja pyhiksi. 
3.  Pelastuksen eskatologinen piirre.  
Paavali käyttää verbiä ”pelastaa”  KOLMESSA ERI AIKAMUODOSSA: 
-  meidät on pelastettu 



-  meitä pelastetaan 
-  meidät tullaan pelastamaan 
Kukaan meistä ei ole vielä täysin pelastettu; olemme PELASTUKSEN TIELLÄ. Olemme matkalla, 
kulkemassa TIELLÄ. Joskus sanotaan, että 7 henkilöä pelastui. He tarkoittavat, että 7 ihmistä ALKOI 
TULLA PELASTETUKSI. On helppoa ajatella, että pelastus on jo ohi. Ei asia niin ole. Asiassa on 
tulevaisuus ja nykyhetki. Kohta näemme paremmin. 
 
SUBJEKTIIVINEN PUOLI 
 
a) Tämä jumalainen indikatiivi on se mitä Jumala on tehnyt puolestasi. 
b) Inhimillinen imperatiivi on se mitä meidän on nyt tehtävä saamallamme pelastuksella. 
Muuttukoon nyt teoiksi se, mitä Hän on teissä tehnyt. Jumala on tehnyt meissä sen, joka nyt tulee 
näkyä teoissamme.  
Vanhurskauttaminen, pyhitys ja kirkastus yhdessä muodostavat pelastuksen. Nyt olemme siis 
vain OSITTAIN PELASTETUT. Voimme sanoa  ”kerran pelastetut”, kun olemme prosessin 
päätepisteessä, kun pelastuksemme on täydellinen. Kuten laulamme eräässä Wesleyn virressä: 
”Täydellisesti pelastetut Sinussa!” Silloin pelastuksemme on täydellinen. 
 
”Vaimoni (Pawson) usko on mahtavaa, mutta on jotain, joka vaatii häneltäkin paljon. Olen 
sanonut, että jonain päivänä hänen aviomiehensä on täydellinen. Hän uskoo miltei kaiken mitä 
sanon, mutta tässä hänellä on nielemistä. Silti se on totta. Jumalan työ minussa ei ole vielä 
valmis. Hän haluaa jatkaa hyvää työtä, jonka hän on minussa aloittanut. Jumalan päämäärä on, 
että tulen täysin pelastetuksi.” 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 


