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Yhdistäkäämme jotakin, mitä Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen hämmästyttävässä ensimmäisessä 

luvussa, tämän päiväiseen lukukappaleeseen Jesajasta. Voimme tehdä sen, koska Raamatun 

kirjoitukset ovat yhtenäinen kokoelma, jota Pyhä Henki valvoo ilman ristiriitoja. Ne säilyttävät 

johdonmukaisuuden ensimmäisestä viimeiseen. Jumala henkeytti ne ja voimme luottaa siihen, että

Hän teki ne yhdenmukaisiksi. Vanhassa Testamentissa on salaisuuksia, jotka paljastetaan 

Uudessa. Raamatun yleisnarratiivi antaa meille täydellisen kuvan siitä, mitä Jumala aikoo tässä 

maailmassa. Emme voi, kuten eräs tunnettu, mutta typerä, pastori on sanonut, "irrottaa" UT VT:sta.

Itse asiassa, kuten Paavali sanoo jakeessa 2.Tim. 3:16:

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 

Paavalin teologinen tutkielma Kolossalaiskirjeessä tarjoaa vertaansa vailla olevan kuvan 

Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeesta Kol. 1:15 opimme, että:
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Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 

Ihmiset ovat usein väärinkäsittäneet tämän jakeen. Se ei tarkoita, että Jeesus olisi yksi monista 

Jumalan luomista, esim. Saatanan veli, kuten mormonit opettavat.  Ei; esikoinen tarkoittaa tässä 

ainutlaatuista, huomattavinta, ei yhtä monista. Häntä ei luotu; Hän on aina ollut. Kolminaisuuden 

jäsenenä Jeesus on MINÄ OLEN, iankaikkinen Jumala.. 

Seuraava jae on aiheeni tässä esseessä. Kol. 1:16 sanoo:

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja 

näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu 

hänen kauttansa ja häneen... 

Luomisen Jumalana Jeesuksen synnyttämien joukossa oli Hänen jumalallinen perheensä 

taivaallisissa. Jumalalla on tällä hetkellä kaksi erillistä perhettä: se, joka elää hengellisessä 

maailmassa, eli taivaan joukko ja se, joka asuu maan päällä, eli ihmiskunta. Päivä on tulossa, 

jolloin Jumala yhdistää perheemme yhteiseen tarkoitukseen, mutta jätämme tämän aiheen tulevaa 

kommenttia varten. Nyt meidän pitäisi nähdä kuvaus, jonka Paavali antaa meille olennoista, jotka 

eivät asu maan päällä. Mitä ne ovat? Valtaistuimia eli herrauksia eli hallituksia eli valtoja.

Olemme tietoisia samanlaisesta kuvauksesta Ef. 6:12:

 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, 

tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 

taivaan avaruuksissa. 

Tämä jae kertoo meille, että hengen maailmassa on niitä, joiden kanssa taistelemme. Ne ovat 

meitä vastaan. Tästä tiedämme, että taivaassa on hyvän voimia ja pahan voimia. Ne ovat 

luonteeltaan hierarkisia toisten ollessa toisia voimakkaampia. Kuinka pahat tulivat pahoiksi, on 

jälleen aihe toiselle päivälle, koska olen aiemmin kirjoittanut siitä laajasti. Tärkeä pointti 



Kolossalaiskirjeestä on kuitenkin se, että Jeesus loi kaikki nämä olennot. Yksikään ei ole 

yhdenvertainen Hänen kanssaan. 

Jesajan kirjassa profeetta tuo Israelille Sanan koskien vääriä jumalia, joita se on typerästi etsinyt ja

palvonut. Itse asiassa Jumala pilkkaa Israelia kohdassa Jes. 41:21-24:

Tuokaa esiin riita-asianne, sanoo Herra, esittäkää todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. 

Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, 

tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on tullut, tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. 

Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai 

tehkää pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme. Katso, te olette pelkkää tyhjää ja teidän 

tekonne ovat turhat. Kauhistus se, joka teidät valitsee! 

Tässä kohdassa Jahve haastaa nämä hyödyttömät jumalat ennustamaan tulevaisia. Ne ovat 

asettaneet itsensä kansojen yli, mutta niillä ei ole mitään tietoa tulevaisuudesta. Jos olisi, niin 

israelilaiset saattaisivat olla oikeutettuja korottamaan niitä, koska heidän ymmärryksensä siitä, mitä

tulee tapahtumaan, voisi kauhistuttaa heitä. Mutta he eivät tiedä mitään. Sen seurauksena ne ovat 

kauhistus ja niiltä ohjausta odottava on tuomittu.

Jatkaen kohdassa Jes. 42:8-9 Jumala oikaisee väärät käsitykset:

Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni 

epäjumalille. Katso, entiset ovat toteen käyneet ja uusia minä ilmoitan; ennenkuin ne 

puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla. 

Vain Hän profetoi totuuden; vain Jahve tietää lopun alusta saakka. Jumalilla, joita israelilaiset 

välttämättä halusivat tavoitella, täytyi olla itsestään tehtyjä veistettyjä kuvia muistuttamassa 

ihmisiä, että niitä on kunnioitettava. Näillä epäjumalilla ei ollut merkitystä eikä mitään voimaa. 

Jumala yksin on se, joka julistaa uusia asioita ja valvoo, että ne toteutuvat.



Tässä on Raamatun yhteys: Valtaistuimet eli herraudet eli hallitukset eli vallat, joista Paavali 

kirjoittaa, ovat juuri näitä jumalia, joita edustavat Jesajan kuvailemat epäjumalat. Ne, jotka ylistävät

näitä arvottomia olentoja, ovat Jumalan tähtäimessä. Jes. 42:17 vakuuttaa:

 Mutta ne peräytyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan, jotka sanovat 

valetuille kuville: "Te olette meidän jumalamme". 

Toisin sanoen on suuri virhe luottaa näihin tekojumaliin. Johdatuksessaan tähän jakeeseen Jesaja 

hahmottelee, mitä Jumala majesteettisuudessaan tulee tekemään sarjalla "minä"-julistuksia, jotka 

Herra on julistanut. Tiivistäen, Hän tuo ensin Ahdistuksen, mutta sitten suuren siunauksen 

tuhatvuotisen valtakunnan muodossa. Monet muut kohdat täydentävät tätä luvattua tulevaisuutta 

yksityiskohtaisemmin.

Katso, kuinka Paavali sanoo sen jakeessa Kol. 1:20 koskien sitä, mitä Jeesus saa aikaan lopussa:

… ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä 

kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Tulee aika, jolloin Hän tekee kaiken oikeaksi. Se käsittää kaiken taivaassa ja maan päällä. Ei ole 

mitään eikä ketään, joka ei tee sovintoa Hänen kanssaan. Muistatko ne pahat olennot, jotka asuvat

henkimaailmassa? Niitä ei enää ole. Miksi? Koska sovinto tarkoittaa, että jokin muutetaan tai 

harmonisoidaan. Kaikki erot lunastetaan ja mitätöidään. Näin ollen, kuten Paavali sanoo retorisesti 

jakeessa 2.Kor. 6:15:

Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? 

Sama pätee koskien pahoja hallitsijoita maan päällä. Kuinka Herra voisi saada aikaan 

yleismaailmallisen rauhan ajan Millenniumissa, jos joku niistä jää jäljelle? 



Jumalalla on todella ihmeellinen suunnitelma meitä varten. Se ei kuitenkaan ole tarkoitettu tälle 

nykyiselle ajanjaksolle maan päällä. Rauha, turvallisuus, kaikki ilo, Herran läsnäolo: kaikki tämä 

tulee vasta sen jälkeen, kun Jumala käsittelee kaiken pahan, joko ylhäällä taivaassa, tämän maan 

päällä tai syvyyksissä maan alla.

Odottaessamme kärsivällisesti tämän ihmeellisen lupauksen täyttymistä, Paavali – Herran sanalla 

-- käskee meitä jakeessa Kol. 1:10:

… vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä 

työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, 

Kun tottelemme tällä tavalla, voimme olla varmoja siitä, että Jumala on meihin tyytyväinen. Jos 

Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? (Room. 8:31)

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien 

artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden 

kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen 

ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen 

sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan 

kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi 

näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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