12. raamattutunti ajalle 13.–19.6.2020

Hankalien tekstiosuuksien
käsittely
”Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on
kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali
on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa
puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista
vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat
ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin
kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.” (2. Piet. 3:15, 16.)

”

Avaintekstit:
2. Tim. 2:10–15;
1. Aik. 29:17;
Jaak. 4:6–10;
Gal. 6:9;
Ap. t. 17:11.

M

ainitessaan apostoli Paavalin kirjeet Pietari kirjoittaa, että niissä ja joissa�
kin muissa Raamatun kohdissa on ”yhtä ja toista vaikeatajuista” (2. Piet.
3:16). Näitä vaikeatajuisia kohtia sitten ”tietämättömät ja haihattelevat ih�
miset omaksi tuhokseen vääristelevät” (2. Piet. 3:16). Pietari ei sano, että kaikki
asiat ovat vaikeita ymmärtää, vaan että jotkin ovat.
Tämänhän me tiesimmekin, eikö vain? Kuka rehellinen Raamatun lukija ei oli�
si törmännyt tekstiosuuksiin, jotka tuntuvat oudoilta tai vaikeilta ymmärtää? Var�
masti olemme kaikki jossakin vaiheessa kokeneet tämän.
Siksi tällä viikolla emme tarkastele niinkään itse vaikeita kohtia vaan pikem�
minkin sitä, miksi tällaisia haasteita löytyy ja kuinka me Raamatun totuuden us�
kollisina etsijöinä voimme käsitellä niitä. Voi olla, että joihinkin haastaviin kohtiin
emme koskaan saa vastausta tässä ajassa. Suurin osa Raamatun teksteistä ei
kuitenkaan tuota meille minkäänlaisia vaikeuksia. Siksi emme saa antaa pienen
määrän hankalia kohtia heikentää uskoamme Jumalan sanan luotettavuuteen ja
arvovaltaan kokonaisuutena.

20.6. World Refugees Day – Maailman pakolaisten päivä
Tämä tutkistelu on sapatiksi 20.6.2020
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SUNNUNTAI 14.6.2020

NÄENNÄISTEN RISTIRIITOJEN
MAHDOLLISIA SYITÄ

12. raamattutunti

Lue 2. Tim. 2:10–15. Paavali kehottaa Timoteusta pyr�
kimään opettamaan ”totuuden sanaa oikein”. Minkä
tärkeän sanoman Paavali välittää meille kaikille?
_________________________________________________________________
Rehellinen Raamatun tutkija ei voi kieltää, etteikö Raama�
tussa olisi asioita, joita on vaikea ymmärtää. Vaikeat kohdat
ovat jopa odotettavissa. Olemmehan epätäydellisiä ja rajalli�
sia ihmisiä, eikä kenelläkään ole kattavaa ymmärrystä kaikil�
ta oppineisuuden aloilta, jumalallisista asioista puhumatta�
kaan. Kun rajalliset ihmiset yrittävät ymmärtää äärettömän
Jumalan viisautta, vastaan tulee vääjäämättä ongelmia. On�
gelmat Raamatun ymmärtämisessä eivät kuitenkaan todista
sitä, että sen opetus olisi valheellista.
Ne, jotka hylkäävät Jumalan innoittaman Raamatun ope�
tuksen, usein väittävät ongelmakohtia ristiriidoiksi tai vir�
heiksi. Koska Raamattu on heidän mielestään enemmän tai
vähemmän ihmisten tekemä kirja, he uskovat, että sieltä
kuuluukin löytyä epätäydellisyyksiä ja virheitä. Tällaisessa
mielentilassa harvoin ryhdytään vakavissaan etsimään seli�
tyksiä, joissa huomioidaan se, että jumalallinen innoitus on
tehnyt Raamatusta yhtenäisen ja luotettavan. Ihmiset, jotka
alkavat epäillä jo Raamatun alkulehdillä, esim. luomiskerto�
musta, epäilevät helposti kaikkea muutakin Raamatussa.
Jotkin Raamatun ristiriidat voivat johtua kopioijien tai
kääntäjien tekemistä virheistä. Ellen White on sanonut: ”Jot�
kut katsovat meitä huolissaan ja kysyvät: ’Eivätkö kopioi�
jat tai kääntäjät ole saattaneet tehdä virheitä?’ Tämä on to�
dennäköistä, ja mieli joka on niin kapeakatseinen, että alkaa
epäillä ja kompuroida tämän mahdollisuuden tai todennäköi�
syyden takia, olisi aivan yhtä altis kompastumaan innoitetun
sanan mysteereihin, sillä tällaisen ihmisen mieli ei voi nähdä
Jumalan tarkoituksia. He horjuisivat yhtä helposti yksinkertai�
sissakin tosiasioissa, jotka tavallisen ihmisen on helppo hy�
väksyä ja nähdä jumalallisina, koska hänelle Jumalan puhe on
yksinkertaista ja kaunista, täynnä elinvoimaa ja ravintoa. Ris�
tiriidat ahdistavat sellaista ihmistä ja saavat hänen jalkansa
horjumaan, joka muutenkin löytä���������������������������
ä��������������������������
hankaluuksia yksinkertai�
simmistakin meille paljastetuista totuuksista.” (1SM 16)
Miksi on tärkeää lähestyä���������������������������
Raamattua nöyrällä ja ala�
maisella mielellä?
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MAANANTAI 15.6.2020

TARTU
ONGELMAKOHTIIN
REHELLISESTI JA
HUOLELLISESTI

12. raamattutunti

Oletko törmännyt teksteihin, joita et ymmärrä tai joita on vai�
kea sovittaa yhteen muun Raamatun tai yleensä todellisuu�
den kanssa? Vaikea kuvitella, ettei näin olisi jossakin vaihees�
sa käynyt. Kysymys kuuluukin: Miten reagoit? Oikeastaan oli�
si vielä tärkeämpää kysyä: Miten sinun kuuluisi reagoida?
Lue 1. Aik. 29:17; Sananl. 2:7; 1. Tim. 4:16. Miten ja�
keiden sanomaa voidaan soveltaa siihen, miten mei�
dän tulisi käsitellä vaikeita raamatunpaikkoja?
_________________________________________________________________
Vain rehellisinä voimme kohdata vaikeat kysymykset asiaan�
kuuluvasti. Rehellisyys suojaa meitä siltä, että yrittäisimme
torjua tai piilotella hankalia kohtia. Rehellisyys estää meitä
antamasta pinnallisia vastauksia, jotka eivät kestä lähempää
tarkastelua. Rehellisyys ja vilpittömyys ovat Jumalalle mie�
leen. Meidän tulisi jäljitellä hänen luonnettaan kaikessa, mitä
teemme, jopa siinä, miten tutkimme Raamattua.
Rehelliset ihmiset pitävät huolen siitä, etteivät he hanka�
lia raamatunpaikkoja kohdatessaan irrota niitä asiayhteydes�
tään eivätkä vääristele totuutta johdattelevalla kielenkäytöl�
lä eivätkä johda ketään harhaan todistusaineistoa manipuloi�
malla. On parempi odottaa vaikeaan kohtaan kestävää vas�
tausta kuin yrittää tarjota välttelevää tai epätyydyttävää rat�
kaisua. Rehellisellä Raamatun tutkimisella on myönteinen si�
vuvaikutus: se lisää luottamusta, ja kaikkien terveiden hen�
kilökohtaisten suhteiden ytimestä löytyy nimenomaan luot�
tamus. Rehellisyys vakuuttaa ihmiset paremmin kuin hatarat
vastaukset. On parempi sanoa, ettet osaa vastata kysymyk�
seen tai selittää tarkasti tekstiä kuin antaa selityksiä, joihin
itse haluat uskoa, vaikkei teksti sitä tarkoittaisikaan.
Huolelliset ihmiset haluavat hartaasti tuntea Jumalan sa�
nan totuuden, ja siksi he jatkuvasti varmistuvat siitä, etteivät
ryntää hätiköityihin johtopäätöksiin, jotka perustuvat puut�
teellisille tiedoille tai hatarille todisteille. Huolelliset ihmiset
ottavat päättäväisesti huomioon kaikki asian puolet ja yksi�
tyiskohdat, jotka voivat olla tärkeitä. He eivät pidä ajattelus�
saan kiirettä, vaan tutkivat perusteellisesti ja huolella Juma�
lan sanaa ja asiaan liittyvää tietoa.
Miten sinun tulisi suhtautua raamatunkohtiin, joita et
ymmärrä tai jotka eivät näytä sopivan yksiin totuuskä�
sityksesi kanssa?
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TIISTAI 16.6.2020

SUHTAUDU
HANKALIIN
KOHTIIN
NÖYRÄSTI

12. raamattutunti

Lue Jaak. 4:6–10; 2. Aik. 7:14 ja Sef. 3:12. Miksi nöyryys
on tärkeää vaikeiden Raamatun paikkojen kohdalla?
_________________________________________________________________
Monet ihmiset ovat oivaltaneet, että he ovat riippuvaisia it�
sensä ulkopuolisesta tahosta. He ovat tajunneet, etteivät he
itse olekaan kaiken mittapuu. Nämä ihmiset arvostavat to�
tuutta enemmän kuin oman egonsa tarvetta olla oikeassa. He
ovat tietoisia siitä, että totuus ei ole heidän muokattavissaan,
vaan pikemminkin heidän kohdattavissaan. Kenties suurin to�
tuus, jonka nämä ihmiset ymmärtävät, on se, kuinka vähän
he totuutta todellisuudessa tuntevat. Paavalia lainataksem�
me he tietävät katselevansa ”kuin kuvastimesta, himmeän
heijastuksen tavoin” (1. Kor. 13:12, RK 2012).
Nöyrän asenteen edut ovat monet: tiedossa kasvamisen
perusta on se, että kyselee nöyrästi. Silloin syntyy vapauden
ilmapiiri, joka luontaisesti saa ihmisissä aikaan henkeä, joka
kykenee vastaanottamaan opetusta. Tämä ei tarkoita sitä,
että nöyrät ihmiset ovat usein väärässä tai että he muutta�
vat aina mieltään eivätkä pysy vahvoina vakaumuksessaan.
Se tarkoittaa vain sitä, että he asettuvat alamaisiksi Raama�
tun totuudelle. He tiedostavat ymmärryksensä rajoitteet ja
kykenevät siksi laajentamaan ymmärrystään Jumalan sanas�
ta tavalla, jolla älykäs, ylimielinen ja ylpeä ihminen ei kykene.
”Kaikki, jotka etsivät Jumalan sanasta ohjausta nöyrin ja
kyselevin mielin, päättäneinä saada selville pelastuksen eh�
dot, ymmärtävät kyllä mitä Raamattu sanoo. Mutta ne, jotka
tutkivat sanaa sellaisessa hengessä, jota Raamattu ei hyväk�
sy, vievät tutkimuksestaan mukanaan hengen, joka ei ole pe�
räisin Raamatusta. Herra ei puhu välinpitämättömälle mielel�
le. Hän ei hukkaa neuvojaan henkilölle, joka on ehdoin tah�
doin epäkunnioittava ja turmeltunut. Mutta kiusaaja opettaa
jokaista, joka alistuu noudattamaan hänen ehdotuksiaan ja
on halukas hylkäämään Jumalan pyhän lain.
Meidän tulee nöyryyttää sydämemme ja tutkia hartaasti
ja kunnioittavasti elämän sanaa. Vain mieleltään nöyrä ja ka�
tuva voi nähdä valon.” (KPH 110.)
Miten voit löytää oikean tasapainon nöyryyden ja var�
muuden välillä? Miten vastaisit esimerkiksi syytök�
seen: ”Kuinka te adventistit voitte olla niin varmoja
siitä, että olette oikeassa sapatin suhteen ja että suu�
rin osa kristikuntaa on väärässä”?
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KESKIVIIKKO 17.6.2020

PÄÄTTÄVÄISYYS JA
KÄRSIVÄLLISYYS

12. raamattutunti

Lue Gal. 6:9. Vaikka Paavali puhuukin sinnikkyydestä
hyvän tekemisessä, samaa asennetta tarvitaan myös,
kun kohtaamme vaikeita kysymyksiä. Miksi päättäväi�
syys ja kärsivällisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia on�
gelmia ratkottaessa?
_________________________________________________________________
Todelliset saavutukset vaativat sinnikkyyttä. Raamatun on�
gelmakohdat antavat mahdollisuuden panna aivomme töihin.
Se päättäväisyys ja kestävyys, jolla etsimme ratkaisua, pal�
jastaa, kuinka tärkeä kyseinen kysymys meille on. Aika, jon�
ka käytämme Raamatun tutkimiseen yrittäessämme selvit�
tää jotakin kohtaa, on hyvin käytettyä. Kenties kokemus mah�
dollisesti pitkäänkin kestävästä ahkerasta Raamatun tutkimi�
sesta vastausta etsittäessä on jopa suurempi siunaus kuin
ongelmaan lopulta löytyvä vastaus. Toki ratkaisun löytymi�
nen pitkään vaivanneeseen ongelmaan tekee ratkaisusta ar�
vokkaan.
Se, ettei ongelmaa kykene ratkaisemaan nopeasti, ei tar�
koita, etteikö se olisi ratkaistavissa. Usein sivuutamme tä�
män tosiasian. On monia, jotka vaikeaan raamatunkohtaan
törmätessään miettivät sitä hetken, mutta koska eivät heti
keksi ratkaisua, ajattelevat, ettei se ole ratkaistavissa. Jotkut
alkavat kyseenalaistaa Raamatun luotettavuutta ylipäänsä.
Ratkaisu saattaa olla hyvinkin helppo siitä huolimatta, että
me rajallisen viisauden ja tiedon omaavat ihmiset emme sitä
näe. Mitä ajattelisimme, jos aloitteleva matematiikanopiske�
lija yritettyään puoli tuntia turhaan ratkaista vaikeaa ongel�
maa julistaisi, ettei ratkaisua ole olemassa, koska hän ei kek�
si sitä? Sama pätee meihin tutkiessamme Raamattua.
Jos jokin kohta ei yrityksistä huolimatta aukene, jätä se si�
vuun vähäksi aikaa ja harjoita sillä välin sitä, minkä Jumala on
selvästi sinulle osoittanut. Jotkin hengelliset oivallukset syn�
tyvät vasta, kun olemme noudattaneet Jumalan tahtoa siinä,
minkä hän on selvästi ilmoittanut. Ole siksi periksiantamaton
ja kärsivällinen tutkiessasi Raamattua. Kärsivällisyys on eri�
tyisesti lopun ajan uskovien hyve (Ilm. 14:12).
Mitä voimme oppia muilta, jotka ovat kärsivällises�
ti tutkineet haastavia raamatunkohtia? Miten voimme
kannustaa toisia siinä, etteivät he antaisi periksi to�
tuuden etsinnässään? Miksi meidän ei tarvitse pelätä
vaikeita Raamatun kohtia?
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TORSTAI 18.6.2020

KOHTAA
VAIKEAT
KOHDAT
RUKOILLEN
RAAMATUN
VALOSSA

12. raamattutunti

Lue Ap. t. 17:11; Ap. t. 8:35 ja Ap. t. 15:15, 16. Mitä
apostolit ja alkuseurakunnan jäsenet tekivät kohda�
tessaan vaikeita kysymyksiä? Miksi Raamattu on edel�
leen paras itsensä tulkitsija?
_________________________________________________________________
Parhaat ratkaisut Raamatun ongelmiin löytyvät edelleen Raa�
matusta itsestään. Sen ongelmakohdat on parasta käsitellä
koko muun Raamatun valossa sen sijaan, että yksittäistä koh�
taa tutkittaisiin erillään muista tai koko muusta Raamatus�
ta. Meidän on käytettävä Raamattua apunamme ymmärtääk�
semme sitä. Yksi tärkeimmistä asioista on se, että opimme
kaivamaan esiin Raamatun suuria totuuksia.
Jos et ymmärrä jotakin kohtaa Raamatussa, yritä saada
siihen valoa muista sen kohdista, jotka puhuvat samasta ai�
heesta. Yritä aina löytää selkeitä Raamatun kohtia valaise�
maan epäselviä kohtia. On myös tärkeää, ettemme koskaan
pyri hämärtämään Raamatun selkeitä kohtia epäselvien koh�
tien nojalla. Sen sijaan, että etsisimme Raamatun selityksiä
sen ulkopuolisista lähteistä, filosofiasta tai tieteestä meidän
tulisi antaa Jumalan sanan itsensä paljastaa merkityksensä
meille.
Sanotaan, että polvillamme me kirjaimellisesti katsomme
vaikeuksiamme uudesta näkökulmasta. Rukoillessamme an�
namme viestiä siitä, että tarvitsemme Jumalan apua Raama�
tun tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä. Rukouksessa etsim�
me mielen valaistusta Pyhältä Hengeltä, joka on sama henki,
joka innoitti Raamatun kirjoittajia.
Rukouksessa motiivimme ovat avoimina Jumalan edes�
sä, ja voimme kertoa hänelle, miksi haluamme ymmärtää lu�
kemamme. Rukouksessa pyydämme Jumalaa avaamaan sil�
mämme hänen sanalleen ja antamaan meille halukkaan mie�
len seurata ja toteuttaa hänen totuuttaan. Kun Jumala vas
tauksena rukouksiimme ohjaa meitä Pyhän Henkensä kautta,
hän ei anna ohjeita, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä
hän on Raamatussa ilmoittanut. Jumala on aina sopusoinnus�
sa Raamatun kanssa. Hän vahvistaa jo ilmoittamaansa sanaa
ja rakentaa sen varaan, mitä hänen innoittamansa raamatun�
kirjoittajat ovat jo välittäneet meille.
Miten rukous auttaa meitä pääsemään oikeaan mie�
lentilaan, jossa voimme paremmin ymmärtää ja totel�
la Jumalan sanaa?
197

PERJANTAI 19.6.2020

KERTAUS

12. raamattutunti

Lisäaineistoa: Lue Ellen White, Tie Kristuksen luo, s. 105–
113.
Raamatussa on monia selittämättömiä asioita, joita rajal�
listen ihmisten on vaikea käsittää. Osa on liian syvällisiä mei�
dän täysin selitettäviksi. Siksi me tarvitsemme nöyrää miel�
tä ja halukkuutta rukouksen avulla oppia Raamatusta. Uskol�
lisuus Raamattua kohtaan mahdollistaa sen, että Raamatun
teksti – vaikka se tuntuisikin järjenvastaiselta – saa puhua
meille sen, mitä siinä on tarkoitettukin. Uskollisuus Raamat�
tua kohtaan kunnioittaa tekstiä sen sijaan, että lähtisi muut�
telemaan sitä tai hämärtämään sen todellista merkitystä.
”Kun Jumalan sana avataan ilman kunnioitusta ja ilman ru�
kousta, epäilykset sumentavat mielen ja epäusko vahvistuu.
Kun ajatukset ja tunteet eivät ole kiinnittyneinä Jumalaan tai
sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa, Paholainen ohjaa aja�
tuksia ja tuo mieleen tulkintoja, jotka eivät ole oikeita. Ne ih�
miset, jotka eivät sanoin ja teoin pyri olemaan sopusoinnus�
sa Jumalan kanssa, ovat alttiita erehtymään Raamatun tulkin�
nassa. Heidän selityksiinsä ei ole turvallista luottaa, vaikka
he olisivat kuinka oppineita. Niillä, jotka etsivät Raamatusta
epäjohdonmukaisuuksia, ei ole hengellistä käsityskykyä. Vää�
ristyneiden käsitystensä valossa he näkevät paljon epäilyttä�
vää asioissa, jotka ovat todellisuudessa selkeitä ja yksinker�
taisia.” (TKL 110, 111.)
Keskustelunaiheita:
1. Miksi Raamatun ymmärtämisen kannalta on niin tärkeää,
että meillä on oikeanlainen asenne sitä kohtaan? Mitä muuta
tällä viikolla tarkastelemiemme asioiden lisäksi tuohon asen�
teeseen voi kuulua?
2. Miksi emme saisi hämmästyä löytäessämme Raamatusta
vaikeasti selitettäviä ja ymmärrettäviä asioita? Kuinka moni
asia luonnossakin on toisinaan vaikea ymmärtää? Esimerkiksi
sellainenkin perusasia kuin vesi (pelkkä vesi!) on vielä täyn�
nä arvoituksia.
3. Kuinka me adventisteina selitämme Luuk. 23:43, jossa
useimpien käännösten mukaan Jeesus sanoo ristillä riippu�
neelle ryövärille, että tämä tulisi olemaan hänen kanssaan
paratiisissa vielä tuona samana päivänä? Mitkä ovat rehelli�
siä tapoja reagoida tähän vaikeaan kohtaan? Kuinka sellaiset
kohdat kuten Joh. 20:17; Saarn. 9:5 ja 1. Kor. 15:16–20 voivat
auttaa meitä ymmärtämään kyseistä asiaa?
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