2. raamattutunti ajalle 4.–10.4.2020

Raamatun alkuperä ja luonne
”Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin,
että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette
ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä
mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös
vaikuttaa teissä uskovissa.” (1. Tess. 2:13.)

Avaintekstit:
2. Piet. 1:19–21;
2. Tim. 3:16, 17;
5. Moos. 18:18;
2. Moos. 17:14;
Joh. 1:14;
Hepr. 11:3, 6.

T

apa, jolla näemme ja ymmärrämme Raamatun alkuperän ja luonteen, vaikuttaa suuresti siihen, millaisen osan Raamattu saa elämässämme ja seurakunnassa yleensä. Se, kuinka tulkitsemme Raamattua, riippuu merkittävässä määrin siitä, miten ymmärrämme ilmoituksen ja innoituksen toimivan. Jos
haluamme ymmärtää Raamattua oikein, meidän on ensinnäkin annettava Raamatun itsensä määritellä ne perusperiaatteet, joiden mukaan sitä tulee käsitellä. Emme voi tutkia matematiikkaa biologian tai sosiologian kokeellisia menetelmiä käyttäen. Emme voi tutkia fysiikkaa käyttäen samoja työkaluja kuin historiantutkimuksessa. Samalla tavoin Raamatun hengelliset totuudet eivät aukene
oikein ateistisin menetelmin, joissa Raamattua lähestytään ikään kuin Jumalaa ei
olisi olemassakaan. Sen sijaan meidän on raamatuntulkinnassamme suhtauduttava vakavasti siihen, että Jumalan sanassa on jumalallinen ja inhimillinen ulottuvuus. Siksi Raamatun oikein tulkitsemisessa sitä tulee lähestyä uskossa eikä
epäuskossa tai epäillen.
Tällä viikolla tarkastelemme joitakin Raamatun alkuperään ja luonteeseen liittyviä perustavanlaatuisia näkökohtia, joiden tulisi vaikuttaa tulkintaamme ja ymmärrykseemme siitä.

11.4. Maailmanlaajuisen adventtikirkon ulkolähetyksen erityisuhrilahja:
Missio maailma -projektin tukeminen
Tämä tutkistelu on sapatiksi 11.4.2020
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SUNNUNTAI 5.4.2020

RAAMATUN
JUMALALLINEN
ILMOITUS

2. raamattutunti

Lue 2. Piet. 1:19–21. Miten Pietari ilmaisee näkemyksensä Raamatun profeetallisen sanoman alkuperästä?
_________________________________________________________________
Raamattu ei ole toisten kirjojen kaltainen. Pietarin mukaan
Pyhä Henki kosketti profeettoja antaen Jumalalta tulevan sanoman sisällön heille. He eivät keksineet niitä itse. Raamatun profeetalliset sanomat eivät ole ”ovelasti sepitettyjä taruja” (2. Piet. 1:16) vaan jumalallista alkuperää ja siksi totuudenmukaisia ja luotettavia. Jumalan profeetat ”ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet” (2. Piet. 1:21.) Jumala antoi heille ilmoituksensa, jonka
kautta hän teki tahtonsa tiettäväksi valitsemilleen ihmisille.
Raamattu esittää Jumalan ja tiettyjen ihmisten välillä olleen suoraa suullista kommunikointia. Siksi Raamatulla on jumalallinen arvovalta, ja meidän on otettava tuo jumalallinen
puoli huomioon tulkitessamme Raamattua. Koska Raamatun
kirjat ovat lähtöisin Jumalasta, niitä voidaan oikeutetusti kutsua ”pyhiksi kirjoituksiksi” (Room. 1:2; 2. Tim. 3:15).
Ne annettiin myös käytännön tarkoituksiin. ”Jokainen
pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.” (2. Tim. 3:16,
17.)
Tarvitsemme Pyhän Hengen apua myös siihen, miten sovellamme elämäämme sitä, minkä Jumala on paljastanut
meille sanassaan. Pietarin mukaan Jumalan sanan tulkinta ei
ole mielipidekysymys. Tarvitsemme Jumalan sanaa ja Pyhää
Henkeä ymmärtääksemme sanan oikein.
Raamatussa sanotaan: ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.” (Aam.
3:7.) Raamatun sana ”ilmoitus” pitää sisällään ajatuksen siitä, että jotakin kätkettyä paljastetaan tai tuodaan julki ja siitä
tulee täten tunnettua. Ihmisinä tarvitsemme tällaista paljastavaa ilmoitusta, sillä olemme syntisiä olentoja, ja syntimme
on erottanut meidät Jumalasta, ja siksi olemme hänen tahtonsa tuntemisessa hänestä riippuvaisia.
Raamatun ohjeiden noudattaminen on vaikeaa silloinkin, kun uskomme kirjan jumalalliseen alkuperään.
Mitä tapahtuisi, jos alkaisimme epäillä ja kyseenalaistaa sen jumalallista alkuperää?
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MAANANTAI 6.4.2020

MITEN
INNOITUS
TOIMII

2. raamattutunti

Koska Jumala käyttää tahtonsa paljastamisen välineenä kieltä, jumalallinen ilmoitus voidaan kirjoittaa muistiin. Silti, kuten olemme nähneet, Raamattu on syntynyt siten, että Jumala on paljastanut meille totuutensa Pyhän Henkensä työn
kautta. Pyhä Henki välittää ja varjelee sanomaa ihmisten toimiessa välikappaleina. Tässä syy siihen, että voimme odottaa
löytävämme perustavanlaatuista yhtenäisyyttä kautta koko
Raamatun aina ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan asti (vrt. esim. 1. Moos. 3:14, 15 ja Ilm. 12:17).
Lue 2. Piet. 1:21; 2. Tim. 3:16 ja 5. Moos. 18:18. Mitä
jakeet kertovat Raamatun innoituksesta?
_________________________________________________________________
Koko Raamattu on Jumalan innoittamaa, vaikka kaikki Raamatun osat eivät tuntuisikaan yhtä innostavilta lukea tai
vaikka se ei enää kaikilta osin olekaan sovellettavissa meihin
nykyään (esim. heprealaiset juhlat olivat innoitettuja, vaikkei
meitä vaaditakaan niitä noudattamaan). Kuitenkin meidän on
opittava koko Raamatusta, myös niistä osista, joita ei ole niin
helppo lukea tai ymmärtää tai jotka eivät ole erityisen helposti sovellettavissa meihin tämän päivän ihmisiin.
Myöskään kaikki, mitä Raamattu sisältää, ei ole välttämättä yliluonnollisesti paljastettu kirjoittajille. Joskus Jumala
käytti sellaisia kirjoittajia, jotka huolellisesti tutkivat a
 sioita
tai käyttivät olemassa olevia asiakirjoja (ks. Joos. 10:13;
Luuk. 1:1–3) välittääkseen Jumalan viestin.
Silti koko Raamattu on Jumalan innoittamaa (2. Tim. 3:16).
Tästä syystä Paavali sanoo, että kaikki, mikä on kirjoitettu, on
kirjoitettu ohjeeksi meille, jotta ”saisimme siitä kestävyyttä,
lohtua ja toivoa” (Room. 15:4).
”Raamattu esittää tekijäkseen Jumalan. Ihmiskädet ovat
sen kuitenkin kirjoittaneet, ja sen eri osien toisistaan poikkeavissa kirjoitustavoissa voimme nähdä kullekin kirjoittajalle luonteenomaisia piirteitä. Kaikki sen totuudet ovat ’syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta’ (2. Tim. 3:16); kuitenkin
ne on ilmaistu ihmiskielellä.” (8AO 183.)
Jotkut raamatuntutkijat kieltävät Raamatun monien
osien jumalallisen alkuperän, jopa siinä määrin, että
useat keskeiset opetukset – kuten luominen, Israelin
kansan Egyptistä lähtö tai ylösnousemus – kiistetään.
Miksi on tärkeää, ettemme lähde raottamaan tätä
ovea edes tuuman vertaa?

124

TIISTAI 7.4.2020

JUMALAN
KIRJOITETTU
SANA

2. raamattutunti

”Herra sanoi Moosekselle: ’Kirjoita muistiin nämä käskyt, sillä ne ovat sinun ja Israelin kanssa tekemäni liiton ehdot.’” (2. Moos. 34:27.) Miksi Herra käski Moosesta kirjoittamaan sanat muistiin sen sijaan, että
tämä olisi vain toistanut ne kansalle? Mikä on kirjoitetun sanan ilmiselvä etu?
_________________________________________________________________
Jumala, joka puhuu ja joka loi ihmisten käyttämän kielen,
mahdollistaa sen, että hänen valitsemansa kansa välittää Jumalalta saamansa totuudet ja Jumalan innoittamat ajatukset
luotettavalla tavalla. Siksi ei ole lainkaan hämmästyttävää,
että Jumala käski jo varhain raamatullisia kirjoittajiaan välittämään hänen ohjeensa ja ilmoituksensa kirjallisessa muodossa.
Mitä seuraavat jakeet opettavat kirjoitettuun muotoon saatetusta ilmoituksesta?
2. Moos. 17:14; 24:4 ___________________________________________
Joos. 24:26 ____________________________________________________
Jer. 30:2 ________________________________________________________
Ilm. 1:11, 19; 21:5; 22:18, 19 _________________________________
Miksi Jumala määräsi, että hänen ilmoituksensa ja innoitettu sanomansa piti kirjoittaa muistiin? Ilmeinen vastaus on,
ettemme unohtaisi niitä niin helposti. Raamatun kirjoitettu
sana on pysyvä kiintopiste, joka ohjaa meitä Jumalan luo ja
hänen tahtonsa tuntemiseen. Kirjoitettu dokumentti säilyy
yleensä paremmin luotettavana kuin suullinen viesti, jota pitää kerta toisensa jälkeen toistaa. Kirjoitettu sana, jota voidaan kopioida rajattomasti, saadaan helpommin useamman
ihmisen ulottuville kuin puhuttu viesti. Pystymme puhumaan
vain rajatulle määrälle ihmisiä yhtä aikaa yhdessä paikassa,
mutta hyvin suuri määrä ihmisiä eri paikoissa ja eri mantereilla voi lukea sen, mikä on kirjoitettu muistiin. Kirjoitettu
sana voi olla siunauksena vielä useita sukupolvia myöhemminkin. Ja jos joku ei osaa lukea, lukutaitoinen voi lukea kirjoitettua tekstiä hänelle ääneen.
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KESKIVIIKKO 8.4.2020

KRISTUKSEN
JA
KIRJOITUSTEN
RINNASTAMINEN
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2. raamattutunti

Lue Joh. 1:14; Joh. 2:22; Joh. 8:31, 32 ja Joh. 17:17. Millaisia rinnastuksia löydät Jeesuksen, lihaksi tulleen Jumalan sanan, ja kirjoitusten, Jumalan kirjoitetun sanan, väliltä?
_________________________________________________________________
Voimme löytää rinnastuksen lihaksi tulleen Jumalan sanan
(Jeesus Kristus) ja Jumalan kirjoitetun sanan (Raamatun) väliltä. Jeesus sikisi yliluonnollisesti Pyhän Hengen toimesta,
mutta syntyi silti naisesta. Samoin Pyhä Raamattu on yliluonnollista alkuperää, mutta sen ovat ”synnyttäneet” ihmiset.
Jeesuksesta Kristuksesta tuli ihminen, joka eli tiettynä aikana ja tietyssä paikassa. Tämä ei kuitenkaan mitätöinyt hänen jumaluuttaan tai sitonut häntä aikaansa. Hän on kaikkien
ihmisten ainoa Lunastaja – kaikkialla ja kaikkina aikoina (ks.
Ap. t. 4:12). Samoin Jumalan kirjoitettu sana, Raamattu, annettiin myös tiettynä aikana ja tiettyyn kulttuuriin. Kuten Jeesus Kristus, Raamattukaan ei ole aikasidonnainen, toisin sanoen se ei rajoitu vain tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan koskee kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa.
Kun Jumala paljasti itsensä ihmisille, hän astui ihmisten
tasolle. Jeesuksen ihmisruumiissa näkyivät kaikki ihmisen
heikkoudet, joita noin 4 000 vuoden rappeutuminen oli ai
heuttanut ihmissuvulle. Silti hän oli synnitön. Samoin Raamatun kieli on ihmisten kieltä, ei mitään täydellistä yli-inhimillistä kieltä, jota kukaan ei puhu eikä ymmärrä. Vaikka kaikissa kielissä on omat rajoitteensa, ihmiskunnan ja ihmiskielen
Luoja on täysin kykenevä viestimään tahtonsa ihmisille luotettavalla tavalla ilman, että johtaisi meitä harhaan.
Tietysti kaikki vertaukset ovat puutteellisia. Jeesus Kristus
ja Pyhä Raamattu eivät ole identtisiä. Raamattu ei ole lihaksi tullut Jumala. Jumala ei ole kirja. Jeesuksessa Kristuksessa
Jumala tuli ihmiseksi. Me rakastamme Raamattua, koska palvomme sen sivuilta löytyvää Pelastajaa.
Raamattu on ainutlaatuinen ja erottamaton jumalallisen ja
inhimillisen liitto. Ellen G. White ymmärsi tämän selvästi kirjoittaessaan: ”Raamatussa, jossa Jumalan antamat totuudet
on esitetty ihmiskielellä, jumalallisuus ja inhimillisyys liittyvät
toisiinsa. Samanlainen jumaluuden ja ihmisyyden yhtyminen
ilmeni Kristuksen olemuksessa. Hän oli Jumalan Poika ja ihmisen Poika. Siten Raamatusta voidaan sanoa samoin kuin Kristuksesta: ’Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme’ (Joh.
1:14).” (8AO 183.)

TORSTAI 9.4.2020

RAAMATUN
YMMÄRTÄMINEN
USKOSSA

2. raamattutunti

Lue Hepr. 11:3, 6. Miksi uskolla on niin tärkeä osa Jumalan ja hänen sanansa ymmärtämisessä? Miksi ilman
uskoa kukaan ei ole Jumalan mielen mukainen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Kaikki todellinen oppiminen tapahtuu uskosta käsin. Juuri lapsen ehdoton usko vanhempiinsa mahdollistaa sen, että lapsi
oppii uusia asioita. Luottavainen suhde ohjaa lasta oppimaan
elämän ja rakkauden perusasiat. Tieto ja ymmärrys kasvavat
rakastavassa ja luottavaisessa suhteessa.
Vastaavasti hyvä muusikko voi soittaa musiikkikappaleen
hyvin sitten, kun hän instrumentin soittamiseen vaadittavien
teknisten taitojen lisäksi rakastaa musiikkia, säveltäjää ja soitintaan. Samalla tavoin voimme ymmärtää Raamattua oikein
vasta silloin, kun lähestymme sitä epäilyn ja epäuskon sijaan
rakkaudella ja uskoen. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Ilman uskoa
ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen.” (Hepr.
11:6.) On siis äärettömän tärkeää lähestyä Raamattua uskossa ja tunnustaen sen yliluonnollisen alkuperän sen sijaan,
että näkisi kirjan vain ihmisten kirjoittamana teoksena.
Seitsemännen päivän adventistit ovat selvästi ilmaisseet
näkemyksensä Raamatun yliluonnollisesta alkuperästä ensimmäisessä perusluonteisessa opinkohdassaan, jossa sanotaan: ”Pyhä Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti, on Jumalan innoittamana kirjoitettu Jumalan sana. Innoitetut kirjoittajat puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina. Tässä sanassa Jumala on uskonut ihmiskunnalle pelastumiseen välttämättömän tiedon. Pyhä Raamattu on ylin, arvovaltainen ja
erehtymätön ilmoitus Jumalan tahdosta. Se on luonteen mittapuu, kokemuksen koetinkivi, ratkaiseva opin ilmoittaja ja
luotettava kirjaus Jumalan teoista historiassa. (Ps. 119:105;
Sananl. 30:5, 6; Jes. 8:20 RK 2012; Joh. 17:17; 1. Tess. 2:13;
2. Tim. 3:16–17; Hepr. 4:12; 2. Piet. 1:20–21.)
Mitä ihmiset menettävät Raamatun ymmärtämisessään, kun eivät tarkastele kirjoituksia uskon näkökulmasta käsin? Miksi usko ei ole kuitenkaan sokeaa?
Mitkä ovat ne hyvät perusteet, joiden varaan uskomme rakentuu, ja miksi usko on silti välttämätöntä, kun
tarkastelemme Raamatun totuuksia?
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PERJANTAI 10.4.2020

KERTAUS

2. raamattutunti

Lisäaineistoa: Niin keskeinen kuin Raamattu onkin uskomme kannalta, siinä itsessään ei olisi todellista hengellistä arvoa, jos Pyhä Henki ei olisi vaikuttamassa sydämessämme ja
mielessämme lukiessamme ja tutkiessamme sitä.
”Jumala on sanassaan antanut ihmisille kaiken tarpeellisen tiedon pelastuksesta. Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetinkiven. – –
Se, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa
kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin, Vapahtajamme lupasi palvelijoilleen Hengen avaamaan sanan, valaisemaan ja selittämään sen opetuksia. Koska Jumalan Henki on
innoittanut Raamatun, Hengen opetus ei voi milloinkaan olla
ristiriidassa sanan kanssa.” (8AO 184.)
Keskustelunaiheita:
1. Miksi Jumala paljastaa itsensä ja tahtonsa meille? Miksi tarvitsemme hänen ilmoitustaan?
2. Miten Jumala tuo ilmi itseään ihmisille? Hän käyttää erilaisia keinoja paljastaakseen jotakin itsestään. Hän ilmentää itseään yleisellä tasolla luonnon kautta, mutta vielä tarkemmin
hän näyttäytyy meille unissa (Dan. 7:1), näyissä (1. Moos.
15:1), merkeissä (1. Kun. 18:24, 38) ja Pojassaan Jeesuksessa
Kristuksessa (Hepr. 1:1, 2). Miten Jumala on paljastanut luonnettaan sinulle henkilökohtaisesti? Kerro toisille kokemuksestasi.
3. Jotkut raamatuntutkijoista pitävät joitakin Raamatun opetuksia pelkkinä myytteinä. Luomiskertomus, Egyptistä lähtö ja
kertomukset Danielista ovat esimerkkejä Vanhan testamentin
kertomuksista, joiden opetukset sivuutetaan hengellisiä opetuksia sisältävinä keksittyinä tarinoina. Näin käy, kun ihmiset
yrittävät arvioida Jumalan sanaa. Mitä tämä kertoo siitä, kuinka vaarallista tällainen asennoituminen selvästikin on?
4. Jumala on ilmaissut tahtonsa voimallisella tavalla Raamatussa. Silti Jumala toivoo sinulta apua hänen tahtonsa välittämisessä toisille ihmisille ja sen hyvän uutisen jakamisessa,
että pelastus löytyy yksin Jeesuksesta Kristuksesta. Millainen
kuva ihmisille välittyy Jumalasta heidän katsoessaan sinua ja
käytöstäsi?
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