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Varhaiskristillinen käsitys Jumalasta versoo kahdesta juuresta.  
Niistä ensimmäinen on luonnollisesti Vanhan testamentin yksi-
jumalaisuus – monoteismi – eri vivahteineen. Jeesus itse on juu-
talainen, samoin hänen ensimmäiset oppilaansa – joista osa on 
syntyään kreikkalaisen kulttuurin alueilta. Heidän Jumalansa 
on joka tapauksessa yksi ja ainoa, Vanhan testamentin Jahve.  
Tätä perittyä uskoa hämmentävät kuitenkin tapahtumat, joista 
muodostuu tuon jumalauskon toinen juuri: ilmestykset, joissa 
kohdataan kuolleista ylös noussut Jeesus, ja sitä pian seuraavat ko-
kemukset Pyhän Hengen vuodatuksesta. Oman uskon perinne ja 
uudet, voimakkaasti vaikuttavat kokemukset törmäävät toi-
siinsa ja johtavat heidät hahmottamaan Jumalaansa uudella ta-
valla.   
Ylösnousseen Jeesuksen ilmestyksissä hänen oppilaansa ovat 
kohdanneet ylimaallisen hahmon täynnä jumalallista valoa, toi-
saalta oudon, toisaalta tutun ja tunnistettavan. He ymmärtävät 
nyt, että Jeesus on radikaalisti enemmän kuin se daavidilainen 
uskonnollis-poliittinen messias, jollaiseksi he sitä ennen ovat 
oman uskonsa perinteen mukaisesti mestarinsa olettaneet.  
Osa juutalaisista kyllä odottaa sitä, että kaikki kuolleet heräte-
tään viimeisenä päivänä, mutta tällaista yhden ihmisen ylös-
nousemusta ei heistä kukaan ole osannut odottaa. Kuka tämä jo 
ennen aikojen loppua uuteen jumalalliseen todellisuuteen nous-
sut siis on? Miten tämä kaikki suhteutuu heidän juutalaiseen 
monoteismiinsä, heidän omaan uskoonsa? Näihin kysymyksiin 
on siis etsitty vastausta sekä omasta juutalaisesta traditiosta että 
Jeesuksen eläessään antamista viitteistä.   
Samat kysymykset ovat heränneet myös Pyhän Hengen synnyt-
tämien poikkeuksellisten kokemusten myötä. Myös ne ovat tul-
vineet Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta. Miten ne yhdentyivät 
Vanhan testamentin profeetallisissa teksteissä esiintyviin en-
nakkokuvauksiin ja miten ne erosivat niistä? 
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Jumalan ykseys on ollut Jeesuksen juutalaisille oppilaille – en-
simmäisille kristityille – itsestään selvyys, mutta Kristus näyt-
täytyy nyt heidän kokemuksissaan Jumalan kaltaiseksi. Samoin 
Jumalan henki, joka Vanhassa testamentissa on yksi Jumalan 
vaikutuksista, muuntuu heidän kokemuksissaan – ainakin osit-
tain – persoonalliseksi jumalalliseksi vaikuttajaksi.  
Jumalan on näiden mullistavien ja ajatuksia hämmentävien ko-
kemusten perusteella oltava jollain tavoin yksi ja jollain tavoin 
kolme, toisin sanoen kolmiyhteinen. Tuo termi tosin ilmestyy 
keskusteluun vasta myöhemmin. 
Kolminainen eli trinitaarinen usko perustuu siis alun perin voi-
makkaiden uskonnollisten kokemusten pohjalta avautuvaan in-
tuitiiviseen hahmotelmaan, joka on sitten vähitellen saanut teo-
logisen muodon. Kolminainen hahmotelma on syntynyt hyvin 
nopeasti, sen teologinen työstö on kestänyt lähes neljä vuosisa-
taa.  
Uudessa testamentissa ei siis vielä ole selvästi muotoiltua kol-
minaisuusoppia, mutta monen monia viitteitä Jumalan kolmi-
naisuuteen. Isä, Poika ja Pyhä Henki mainitaan rinnasteisina 
kastekäskyssä (Matt. 28:19) samoin kuin apostolisessa siunauk-
sessa (2 Kor. 13:13). Evankeliumeissa on useita kuvauksia Jee-
sus Nasaretilaisen inhimilliset mitat ylittävästä suhteesta Juma-
laan. Kirjeissään Paavalin nimittää Jeesusta Jumalaksi (Room. 
9:5). Samoin hän kuvaa Kristuksen kahta ulottuvuutta, inhimil-
listä ja jumalallista, vaikka sitä koskeva terminologia etsiikin 
vielä muotoaan (mm. Room. 1: 3–4). Johanneksen evanke-
liumissa Jeesusta nimitetään kaksi kertaa Jumalaksi, evanke-
liumin alussa ja sen lopussa (Joh. 1:18; 20:28). 
Pyhä Henki mainitaan Uudessa testamentissa toisinaan Isän Ju-
malan ja toisinaan Jeesuksen hengeksi. Jeesuksen kasteessa on 
läsnä Isän Jumalan lausumat sanat ja kyyhkysen muotoon pu-
keutunut Pyhä Henki (Matt. 3:16-17). 
En käy tässä erittelemään Uuden testamentin Pyhää Henkeä 
koskevia lausumia. Se veisi paljon aikaa. Niissä kyllä näkyvät 
ne seikat, joiden johdosta kokemuksen ja intuition Pyhälle Hen-
gelle avaama asema kristittyjen kolminaisessa jumalauskossa 
on jäänyt pitkäksi aikaa teologisesti häälyväksi.  
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Osassa lausumia Pyhä Henki nimittäin näkyy neutrisena, siis 
ei-persoonallisena jumalallisena voimana, profeetallisena karis-
mana, jolla on vahvat vanhatestamentilliset juurensa. Osassa 
niistä hän taas esiintyy selvästi aktiivisena jumalallisena vaikut-
tajana. Lisäksi Pyhä Henki kytkeytyy näissä teksteissä joskus 
Isään, joskus Poikaan ja joskus molempiin.   
Se varhaisten kristittyjen teologinen työskentely, jota voidaan 
kutsua intuitiivisesti eletyn kolminaisuususkon vähittäiseksi 
muotoutumiseksi läpiajatelluksi teologiaksi ja joka päättyy eku-
meenisesti hyväksyttyyn vaiheeseen Nikean ja Konstantinopo-
lin kirkolliskokouksissa, keskittyy aina 300-luvun puolivälin 
tienoille asti käytännössä lähes yksinomaan Isän ja Pojan keski-
näinen suhteen pohdiskeluun.  

Pyhä Henki on kyllä kuulunut kristilliseen julistukseen ja ope-
tukseen itsestään selvänä jumalallisena elementtinä ja saanut 
joidenkin teologien pohdinnoissa myös itsenäisen persoonan 
luonnetta. Aiheeseen keskittyen ja aktiivisesti on Pyhän Hen-
gen merkityksestä Jumalan olemukselle kuitenkin keskusteltu 
vasta Nikean kirkolliskokouksen jälkeen 300-luvun toisella 
puoliskolla.  

Itse kolminaisuus on tosin noussut teologisen pohdinnan piiriin 
jo yli sata vuotta aikaisemmin. Kirkkoisä Tertullianuksen (n. 
160–220 jKr.) teos Prakseasta vastaan on ensimmäinen latinankie-
linen tutkielma, jonka aiheena on se, miten Isä, Poika ja Pyhä 
Henki suhteutuvat toisiinsa. Jumala on yksi, mutta jäsentyy 
Tertullianuksen mukaan maailmaan tullessaan kolminaiseksi. 
Jumalan ykseys on hänen yhteisessä olemuksessaan, substans-
sissa, kolminainen erillisyys tulee esiin persoonissa. Näiden 
kolmen, Jumalan (Isän), Pojan ja Pyhän Hengen ero ei siis ole 
yhteisen olemuksen ilmentämässä jumalallisessa asemassa – joka 
siis on yksi ja sama – vaan itse kunkin pelastushistoriallisessa 
asteessa: 

Kaikki se, mikä tulee jostain toisesta, on välttämättä lähtee-
seensä nähden jotain toista, mutta ei siis kuitenkaan siitä eril-
listä. Mutta siellä missä on toinen, on kaksi, ja missä on kol-
mas, siellä on kolme. Kolmas nimittäin on Jumalasta ja Po-
jasta peräisin oleva Pyhä Henki, niin kuin oksasta tuleva he-
delmä on juuresta kolmas ja virrasta tuleva kastelukanava 
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on lähteestä kolmas ja säteen kärki on auringosta kolmas. 
(Prakseasta vastaan 8:7 )   

 
Vaikka tämän kolminainen hahmotelma kertoo ennen kaikkea 
siitä, miten Jumala ilmenee ihmisille pelastushistoriassa, Tertul-
lianuksella on viitteitä myös Jumalan sisäisestä elämästä, jossa 
Isä, Poika ja Henki ovat toisaalta yhtä, toisaalta tietyllä tavalla 
eriytyneitä. Pyhällä Hengellä on oma erityistehtävänsä: joka  

Sillä itse Pyhä Henkihän on tässä julistamassa, ja se, jolle 
hän julistaa, on Isä, ja se, josta hän julistaa, on Poika. Näin 
myös muualla: milloin Isä julistaa Pojasta tai Pojalle, milloin 
Poika Isästä tai Isälle, milloin taas julistetaan Pyhästä Hen-
gestä, silloin itse kukin persoona toimii aina oman erityisyy-
tensä mukaisesti. (Prakseasta vastaan 11:10) 

Tertullianuksen hahmotelmassa Pyhä Henki jää vielä tehtävil-
tään häälyväksi. Hän on nimittäin torjumassa sellaista tulkin-
taa, jossa Poika (ja Pyhä Henki) olisivat vain Isän itsensä pelas-
tushistoriassa käyttämiä naamioita. Yksi Jumala vain näyttäisi 
kolminaiselta näiden vaihtuvien naamioiden vuoksi. Tätä seli-
tystä torjuttaessa juuri Isän ja Pohjan suhde on ollut polttopis-
teessä, Pyhä Henki on kulkenut mukana, mutta ilman laajem-
paa pohdintaa. 
Tertullianuksen pohdintojen taustalla oli yksi varhaiskristilli-
senä aikana esiintynyt tulkinta, joka soti kolminaisen uskon in-
tuitiota vastaan. Niitä oli muitakin, ja kaikki ne ovat tavalla tai 
toisella peräisin aikansa filosofisista suuntauksista. Ne sivisty-
neistöön kuuluneet kristityt, jotka sovelsivat filosofiaa kristilli-
seen kolminaisuususkoon, pyrkivät sen avulla muokkaamaan 
ristiriitaiselta kuulostavasta kristillisestä uskonkokemuksesta 
järkevään ajatteluun mahtuvia muunnelma. Samalla kuitenkin 
menetettiin jotain olennaista uskon alkuperäisestä kokonaisuu-
desta. 

Keskiplatonilainen jumala-ajatus (kaavakuva): 

Adoptianismi eli dynamistinen monarkianismi (kaavakuva): 

Modalistinen monarkianismi (kaavakuva): 

Tertullianus torjuu filosofisen typistämisen. Yksi olemus, kolme 
persoonaa (kaavakuva):  
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Areioksen hahmotelma (kaavakuva): 

Näissä kaikissa filosofiaan perustuvissa hahmotelmissa on keskeistä se, 
että Jumala ei ole todellisella tavalla tullut ihmiseksi. Niissä ei to-
teudu se, mitä Johanneksen evankeliumin johdanto todistaa:  
 
Alussa oli Sana. 
Sana oli Jumalan luona, 
ja Sana oli Jumala. 
 
Jo alussa Sana oli Jumalan luona. 
Kaikki syntyi Sanan voimalla. 
Mikään, mikä on syntynyt, 
ei ole syntynyt ilman häntä. 
Hänessä oli elämä, 
ja elämä oli ihmisten valo. 
Valo loistaa pimeydessä, 
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 
 
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todis-
tajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut 
tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. 
 
Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, 
oli tulossa maailmaan. 
Maailmassa hän oli, 
ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, 
mutta se ei tuntenut häntä. 
Hän tuli omaan maailmaansa, 
mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 
 
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, 
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat häneen. 
He eivät ole syntyneet verestä, 
eivät ruumiin halusta, 
eivät miehen tahdosta, 
vaan Jumalasta. 
 
Sana tuli lihaksi 
ja asui meidän keskellämme. 
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, 
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. 
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
 
Johannes todisti hänestä ja huusi: "Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni 
tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua." 
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Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, 
armoa armon lisäksi. 
Lain välitti Mooses, 
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. 
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. 
Ainoa Poika, joka itse on Jumala 
ja joka aina on Isän vierellä, 
on opettanut meidät tuntemaan hänet. 
 
Yhtä vähän niissä toteutuu Paavalin sana Filippiläiskirjeessä 
(2:5–11): 
 
Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. 
 
Hänellä oli Jumalan muoto, 
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan 
olla Jumalan vertainen 
vaan luopui omastaan. 
Hän otti orjan muodon 
ja tuli ihmisten kaltaiseksi. 
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, 
hän alensi itsensä 
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 
ristinkuolemaan asti. 
 
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken 
ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman. 
Jeesuksen nimeä kunnioittaen 
on kaikkien polvistuttava, 
kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, 
ja jokaisen kielen on tunnustettava 
Isän Jumalan kunniaksi: 
"Jeesus Kristus on Herra." 
 
Myöskään Kolossalaiskirjeen tärkeä jakso (1: 13–22) ei niissä to-
teudu: 
 
Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syn-
tiemme anteeksianto. 
 
Hän on näkymättömän Jumalan kuva, 
esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. 
Hänen välityksellään luotiin kaikki, 
kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, 
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näkyvä ja näkymätön, 
valtaistuimet, herruudet, 
kaikki vallat ja voimat. 
Kaikki on luotu hänen kauttaan 
ja häntä varten. 
Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, 
ja hän pitää kaiken koossa. 
Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. 
Hän on alku. 
Hän nousi esikoisena kuolleista, 
jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. 
 
Jumala näki hyväksi 
antaa kaiken täyteyden asua hänessä 
sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon 
ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan 
kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. 
 
Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, 
kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kans-
sanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaak-
seen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen 
 
Kaikissa edellä luetuissa Uuden testamentin kohdista käy ilmi 
se, että Jumala itse on Kristuksessa tullut ihmiseksi ja että se on 
tapahtunut meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden – niin 
kuin Nikean-Konstantinopolin uskontunnustus sen myöhem-
min lausuu.  
 
Kysymys on siis pelastumiesesta, siitä, miten se kristillisen us-
komme mukaan tapahtuu.  Synti on kristillisen uskon mukaan 
paljon enemmän kuin moraalista heikkoutta sekä pahoja ja vää-
riä tekoja. Se on ikuiseen elämään johtavan elämänyhteyden 
katkeamista Jumalan ja ihmisen väliltä. Pelastus – syntien an-
teeksianto – ei ole vain väärät teot pois pyyhkivää Jumalan ar-
mollista suosiota, vaan sitä, että konkreettinen elämänyhteys 
Jumalaan solmiutuu uudelleen, kun uskova tulee osalliseksi 
Kristuksesta itsestään, ei vain hänen tekojensa vaikutuksista. 
Jeesus on paljon enemmän kuin profeetta, Jumala itse on hä-
nessä. 

 
Kirkkoisä Athanasioksen mukaan Areios ei näe oikein synnin 
olemusta ja sitä, mitä pelastuminen tarkoittaa, ja siksi hänen 
mukaansa ei Jumalan ole tarvinnut – eikä ole voinutkaan – tulla 
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ihmiseksi. Hänelle riittää, että Kristus on Jumalan korkea luo-
mus, suuri profeetta. Athanasios erittelee areiolaisten väitteitä 
näin: 
 

Mutta – näin he väittävät – vaikka Lunastaja olisikin luomus 
(κτισµα), Jumala voi lausua pelkän sanan ja (sillä) kumota 
kirouksen. Tämän saman he olivat voineet kuulla myös 
eräältä toiselta, joka sanoi: “Jumala saattoi myös ilman hä-
nen (Lunastajan) ilmestymistäänkin pelkällä sanalla kumota 
kirouksen.” Mutta paino on pantava siihen, mikä hyödyttää 
ihmistä, eikä kaikessa ajateltava, mikä on Jumalalle mahdol-
lista .... 
Jos hän, mikä tietysti olisi ollut mahdollista, olisi lausunut 
sanan ja kirous olisi sillä tavoin kumottu, niin olisi käskijän 
valta tosin tullut näkyviin, mutta ihminen olisi tullut sel-
laiseksi, jollainen Adam oli ennen lankeemustaan: hän olisi 
toisin sanoen ottanut armon vastaan ulkopuolelta, eikä hä-
nellä olisi ollut sitä itsessään omaan ruumiiseensa yhdisty-
neenä – sillä sellaisena hänet oli aikanaan asetettu paratiisiin 
– mutta ehkä hän olisi tullut jopa huonommaksi (kuin 
Adam), koska hän oli sen jälkeen oppinut tekemään syntiä. 
Jos siis hän, koska hän oli tuollainen, joutuisi (jälleen) käär-
meen viettelemäksi, silloin tulisi taas välttämättömäksi, että 
Jumala käskyllään kumoaisi kirouksen, ja näin jatkuisi tämä 
välttämättömyys loputtomiin eivätkä ihmiset olisi yhtään 
vähemmän syyllisiä, he pysyisivät synnin orjina .... Edel-
leen, jos Poika olisi luomus, ihminen ei jäisi yhtään vähem-
män kuolevaiseksi, koska hän ei olisi yhdistynyt Jumalaan. 
(Puheita areiolaisia vastaan  2:68-69. PG 26, 292 A – 293 A) 
(vuoden 356 jälkeen) 

 
Ihminen ei toisin sanoen voi pelastua, ellei hän ole enemmän 
kuin Adam ennen syntiinlankeemusta. Pelkkä syyllisyyden an-
teeksianto ei kauan hyödytä hyvän ja pahan tiedon puusta 
maistanutta ihmistä, sillä kerran synnin oppinut lankeaa vielä 
helpommin kuin ensimmäinen Adam. Synnin ja anteeksiannon 
loputtomasta kierteestä pääsee irti vain siten, että ihminen tulee 
kantaisäänsä vahvemmaksi. Armon on toisin sanoen tultava hä-
neen sisäisesti vaikuttavaksi jumalalliseksi todellisuudeksi, uu-
deksi luonnoksi. Niin tapahtuu, kun hän tulee osalliseksi uudesta 



 9 

Adamista eli Kristuksesta, joka on välittömästi yhdistynyt Jumalaan. 
Jumala on tullut ihmiseksi, että ihminen jumalallistuisi. 
 
Nikea ja Konstantinopoli (Kaavakuvat): 

Kristillisessä jumalakokemuksessa – jota kolminaisuusoppi il-
mentää – yhdistyvät siis inhimillisen logiikan mahdollisuudet 
ylittävällä tavalla toisiinsa Jumalan ehdoton tuonpuoleinen sa-
laisuus ja äärimmäinen, inhimillisesti käsitettävä läheisyys.  
 
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä on jo toisella vuosisadalla kut-
suttu Jumalan persooniksi. Tällä ei ole silloin tarkoitettu nykyi-
sen ajattelun mukaista oman itsensä tiedostavaa, yksilöllistä 
persoonallisuutta, vaan lähinnä sellaista muotoa, roolia tai eri-
tyispiirrettä, josta jokin asia tai ihminen tunnistetaan. Kirkkoisä 
Tertullianukselta (n. v. 200) on – kuten edellä on todettu – pe-
räisin tärkeä sanonta: Jumalalla on yksi olemus, mutta kolme per-
soonaa. Tämä suhteellisen helposti hahmottuva yleismalli on 
laajalti hyväksytty ilmentämään Jumalan kolmiyhteisyyttä.  Ju-
malan subjektia jumalallista minuutta on kuitenkin mahdotonta 
käsitteellisesti hahmottaa. Kaikki ihmisen itsensä tiedostami-
sesta ja ajattelusta tehtävät vertailupäätelmät johtavat tavalla tai 
toisella umpikujaan. 
 
Jumalan “rakenne” on kolminaisuusopin mukaan sellainen, 
että Isä, Poika ja Pyhä Henki toisaalta yhdessä muodostavat yh-
den Jumalan, mutta toisaalta mikään persoonista ei ole vähem-
män kuin tuo kokonaisuus. Jumala ei ole ikään kuin osiensa 
summa. Yksikään persoonista ei toisaalta lisää Jumalaan mi-
tään, mutta toisaalta jokainen niistä on välttämätön molemmille 
muille: Isä ei olisi Isä ilman Poikaa, Poika ei olisi Poika ilman 
Isää, eikä Pyhä Henki olisi Pyhä Henki ilman Isää ja Poikaa.  Isä 
ja Poika eivät puolestaan voisi olla ilman Pyhää Henkeä.  
 
Vaikka Jumalassa ei kristillisen uskon mukaan ole mitään aikai-
sempaa eikä mitään myöhempää, Isää on vanhan kirkon ajoilta 
lähtien kutsuttu Jumalan aluksi siinä mielessä, että Poika eli 
Sana ikuisesti syntyy hänestä ja Pyhä Henki ikuisesti lähtee hä-
nestä. Toisinaan Pyhä Henki on ymmärretty rakkaudeksi, joka 
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sitoo yhteen Isän ja Pojan. Joka tapauksessa tämä kaikki merkit-
see sitä, että yhdessä Jumalassa on käynnissä sisäinen vuoropu-
helu: Jumala asettuu Isänä, Poikana ja Henkenä ikuisesti itseään 
vastapäätä. Jumala ikään kuin irtautuu itsestään pysyen sa-
malla kuitenkin koko ajan yhtenä.  
 
Jumalan olemuksen ei siis tarvitse olla jotain persoonien takana 
olevaa “täysin toisenlaista”, vaan persoonat yhdessä ovat tuo 
olemus. Ne muodostavat yhdessä ikuisessa ja erottamattomassa 
liikkeessä ja vuorovaikutuksessa yhden Jumalan. Kristillinen 
jumalausko on siis ehdottomasti monoteistinen, mutta erikoi-
sella tavalla eriytynyt. Se ei ole kirjoituspöydän äärellä tapahtu-
neen filosofisen ajattelun ja taivaallisen matematiikan tulosta, 
vaan on avautunut uskonnollisesta kokemuksesta käsin. Tällä 
on merkitystä jumalakuvalle: Jumalan pelastushistoriallinen 
toiminta meidän, hänen luomustensa keskuudessa ilmentää 
suoraan hänen olemustaan. Jumalan salattuun olemukseen ei 
ole kätkeytynyt mitään toista tahtoa, joka olisi ristiriidassa Jee-
suksen elämässä, kärsimisessä, kuolemassa ja ylösnousemuk-
sessa paljastuvan tahdon kanssa. Tietenkään Jumalan salaisuus 
ei tyhjene ilmoitukseen, mutta ihminen voi turvallisesti nojata 
siihen, mikä on tullut siinä näkyviin. 
 
Entä sitten Islam? Islam on syntynyt kuusi vuosisataa kristinus-
kon jälkeen ja on saanut paljon vaikutteita sekä juutalaisuu-
desta että Syyriassa vaikuttaneista kristillisyyden muodoista.  

Islamin jumala on ehdottoman yksi ja tuonpuoleinen. Hänen 
rinnallaan ei ole ketään. Hän ei voi tulla ihmiseksi, mutta on 
Koraanin mukaan lähettänyt profeettoja, joista tärkein ennen 
Muhammedia on Jeesus. Jeesus on kyllä syntynyt neitseestä, 
mutta ei ole kärsinyt eikä kuollut ristillä. 

Synti on Islamissa sitä, että ihminen rikkoo Jumalan käskyt, ei 
noudata hänen tahtoaan. Pelastus seuraa siitä, että hän yhteen 
Jumalaan uskoen alistuu noudattamaan sitä, mitä Jumala käs-
kee hänen tehdä. Ja kun hän uskoo ja tekee niin kuin Jumala 
tahtoo hänen tekevän, hänet palkitaan paratiisilla. Asetelma 
muistuttaa Areioksen opettamaa. Siitä on ollut edellä puhetta. 
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Islamista puuttuu ajatus siitä, että synti on konkreettisen juma-
layhteyden katkeamista ja että pelastus on ennen kaikkea uutta 
elämänyhteyttä Jumalan kanssa, jonka Kristus, yhtä aikaa tosi 
ihminen ja tosi Jumala on solminut. 


