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USKO, TIEDE JA RAAMATTU VI 

 

 
  TAPIO PUOLIMATKA 

                                                                                                            

Raamattu johtaa pohdiskeluun 

”Jumalan ilmoituksen tarjoama varmuus ei vapauta älyllisestä pohdiskelusta vaan 

se vapauttaa älylliseen pohdiskeluun. Naturalistisen tieteen ja filosofian historia 

osoittaa, että jos ihminen ei tunnusta Jumalan sanallista ilmoitusta, hän päätyy 

jumalallistamaan oman ajattelunsa ja oman tieteensä” (332). 

”Kristuksen merkitys inhimilliseen ajatteluun Arkhimedeen pisteenä kiteytyy 

erityisesti Raamatun kuvauksessa Kristuksen ristinkuolemasta. Kristus tuomittiin 

syyttömänä kuolemaan, koska hänelle kateelliset ihmiset toteuttavat oikeusmurhan 

oman vihansa, kateutensa ja ennakkoluulojensa ohjaamina. Tämä prosessi tarjoaa 

näkökulman inhimillisen ajattelun ennakkoluuloisuuteen, rajoituksiin ja 

erehtyväisyyteen” (333). 

 

 

 

 

 

 

 

Suurin ongelma – oman pahuuden kohtaaminen 

 

Tapio Puolimatka toimii kasvatuksen 

teorian ja tradition professorina 

Jyväskylän yliopistossa (opetusalanaan 

tieteenfilosofia ja kasvatusfilosofia) ja 

käytännöllisen filosofian dosenttina 

Helsingin yliopistossa. 

- USKO, TIEDE JA RAAMATTU 
Väliotsikot, kuvat, tehosteet ja 
referointi: Väinö Hotti 
 

 

ARKHIMEDEEN PISTE 

Arkhimedes (287-212 eKr.) teki monia keksintöjä: 1) hydrostatiikan laki 

(kappale menettää painostaan niin paljon kuin sen syrjäyttämä vesimäärä 

painaa, 2) pii 3.14 (ympyrän halkaisijan suhde kehään, 3) ”vipulaki”: 

''ANTAKAA MINULLE KIINTEÄ PISTE, NIIN VIPUAN MAAN PAIKOILTAAN'' 

(Wikipedia). 

 

ARKHIMEDES 
288 eKr. – 212 eKr. 
 



                                                                                                                                                                                   2 
 

”Ihmisen suurin ongelma ei ole oman rajallisuuden ja katoavaisuuden, vaan oman 

pahuuden kohtaaminen” (333).  

”Tutkijan on vaikea ajattelussaan ja kyseenalaistamisessaan edetä sellaiseen 

suuntaan, jonka hän tietää tuovan tutkijatovereiden halveksunnan ja ivan, omien 

uramahdollisuuksien heikkenemisen, ja oman köyhtymisensä” (334).  

 

 

”Kristuksen tuntemisella on siten keskeinen merkitys tutkijan itsekriittisyyden 

kehittymisessä. Koska Kristuksen sijaissovitus tarjoaa ihmiselle anteeksiantamusta, 

ihminen uskaltaa kohdata oman pahuutensa” (334). 

”Kristuksen ristinkuolemassa yhdistyy myös kunnia ja häpeä tavalla, joka luo pohjan 

älylliselle rohkeudelle. Voidakseen tuntea totuuden ihminen ei saa pelätä yleistä 

mielipidettä ja oman kunnian menetystä. Hänen tulee olla valmis omaksumaan 

käsitys sillä perusteella, että hän on vakuuttunut sen totuudesta, ei siksi, että sen 

avulla voi saavuttaa ihmisen suosion” (336). 

Raamattuun voi luotaa 

 

 

”Uusi testamentti osoittautuu historiallisen todistusaineiston valossa 

silminnäkijöiden todistuksen varaan rakennetuksi teokseksi. (Warfield 1970: 436-

437.)”(367). 

”Antiikin tutkija ja historioitsija Colin Hemer (1990) on tutkinut Apostolien tekojen 

historiallisuutta jae jakeelta. Huolellisella yksityiskohtaisuudella Hemer tunnistaa 84 

tosiasiaa Apostolien tekojen loppuluvuissa, jotka ovat historiallisen ja arkeologisen 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun 

sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

”Sinun sanasi on kokonansa 

totuus” (Ps.119:160). 

”Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, 

ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?” (Joh.5:44). 
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tutkimuksen vahvistamia. Vaikka Luukkaalla ei ollut käytettävissään moderneja 

karttoja ja merikarttoja, hän raportoi tarkasti:” (367).  

”Ei ole epäilystäkään, että Luukas on ollut näiden tapahtumien silminnäkijä tai että 

hän on ainakin voinut nojautua silminnäkijöiden todistukseen…Koska Luukas on 

osoittautunut kaikin puolin luotettavaksi historian kirjoittajaksi, olisi 

ennakkoluuloista pitää häntä epäluotettavana kun hän kuvaa ihmeitä” (369).  

”Jos historioitsija on osoittautunut luotettavaksi niissä kohdissa, joissa hänen 

luotettavuuttaan voidaan koetella, häneen on perusteltua luottaa myös niissä 

kohdissa, joissa häntä ei pystytä koettelemaan (Craig Blomberg)” (370). 

”Uudessa testamentissa on mainittu ainakin 30 historiallista henkilöä, joiden 

historiallisuudelle on saatu vahvistusta arkeologiasta ja ei-kristillisistä lähteistä. Jos 

Uusi testamentti on osoittautunut luotettavaksi niissä lukuisissa historiallisissa 

yksityiskohdissa, jotka on voitu tarkistaa, on syytä pitää sitä luotettavana myös 

niissä yksityiskohdissa, joita ei ole tähän mennessä voitu todentaa” (372). 

 ”Kristillisen seurakunnan historiassa ongelmana on ollut se, että ihmiset mielellään 

ottavat itselleen arvovallan Raamatun erehtymättöminä tulkitsijoina, koska se antaa 

heille vallan hallita ihmisten omiatuntoja” (378). 

”Raamatussa ei ole pyritty ehdottoman tarkkaan asioiden kuvaukseen, vaan 

olennaisten asioiden ymmärtämisen kannalta mielekkääseen tarkkuuteen” (379). 

”Raamatun jakeista noin neljännes on ennustavia…profeetat ´pitivät tehtävänsä 

olennaisena osana tulevaisuuden ennustamista`” (385).  

”Vanhan testamentin messias-ajattelun mukaan tuleva Messias oli yhdistävä papin, 

profeetan ja kuninkaan tehtävät” (380).  

”Kristillisen seurakunnan synty ja sitä seuraava juutalaisten diaspora olivat 

juutalaisuuden kannalta traumaattisia kokemuksia” (380).  

”Uuden testamentin kirjoittajat näkivät Jeesuksen Kristuksen Vanhan testamentin 

kirjoitusten keskukseksi” (381). 

”Vanha testamentti on sen alusta loppuun saakka kyllästetty yksityiskohdilla, jotka 

sopivat äärimmäisen tarkasti Uuden testamentin sanomaan Jeesuksesta syntisen 

ihmisen edestä uhrattuna viattomana uhrina, joka avaa tien Jumalan luo” (382). 

”Koko Vanha testamentti kaikkine yksityiskohtineen sisälsi lukemattomia kätkettyjä 

viittauksia Messiaan elämään. Siksi Uuden testamentin kirjoittajat löysivät Israelin 

historiasta ja raamatullisten henkilöiden elämän vaiheista ennakoivia kuvia 
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Jeesuksen elämästä. Jeesuksessa Vanhan testamentin kirjoitukset saivat 

täyttymyksensä” (382).  

”Jeesuksen aikana jokainen juutalainen saattoi sukuluetteloista osoittaa 

syntyperänsä. Näitä sukuluetteloita pidettiin kaupungeissa, ja ne olivat julkista 

omaisuutta. Sukuluetteloita säilytettiin huolellisesti aina siihen asti, kunnes rooma-

laiset tuhosivat ne Jerusalemin hävityksessä v.70 jKr. Jeesuksen elämän aikana 

kukaan ei kiistänyt sitä, että hän oli Daavidin jälkeläinen, koska hänen syntyperänsä 

oli kaikkien tarkistettavissa. Mutta vuoden 70 jKr. jälkeen kukaan ei voi todistaa 

olevansa Daavidin jälkeläinen, koska sukuluettelot on hävitetty. Niinpä Messias oli 

mahdollista tunnistaa ainoastaan jos hän tuli ennen vuotta 70 jKr. ” (391). 

Raamatun ennustukset 

”J.Barton Payne on koonnut kattavan selonteon ja analyysin lähes 600 ennustuksen 

aiheesta Raamatussa kirjaansa Encyclopedia of Biblical Prophecy (1973). Nämä 600 

ennustusta koskevat tapahtumia Vanhan ja Uuden testamentin aikana aina meidän 

päiviimme saakka. Niiden lisäksi on 127 ennustusta, jotka liittyvät Kristuksen toiseen 

tulemiseen. Paynen mukaan Raamatussa on yhteensä 8352 jaetta, jotka ovat 

luonteeltaan ennustavia. Tämä on 27 % koko Raamatusta. Vanhan testamentin 

ennustavista teksteistä 70 % sai täyttymyksensä sinä aikana, mihin Raamatun 

kertomus ulottuu. Loput 30 % koskevat enimmäkseen Kristuksen toista tulemista ja 

siihen liittyviä tapahtumia” (403).  ”Vielä vähemmän todennäköistä on, että 

kansakunta, joka on menettänyt itsenäisyytensä, hajotettu eri puolille maailmaa, 

kokee jatkuvaa vainoa ja massiivisia yrityksiä sen joukkotuhoamiseksi ja on 

menettänyt uskonnollisen elämänsä perustavimpia elementtejä pystyy silti 

säilyttämään identiteettinsä” (407).  

”Kaikkein vähiten todennäköistä on, että kansa, joka on ollut tällä tavalla 

hajotettuna pari vuosituhatta, pystyy palaamaan omaan maahansa ja saamaan 

takaisin valtiollisen itsenäisyytensä” (407-408). 

PARHAAT KIITOKSET TAPIO PUOLIMATKALLE KANSANTAJUISESTA 

KRISTUS – JA RAAMATTUKESKEISESTÄ TIEDEOPETUKSESTA! 
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KORJAUKSIA v.1938 RAAMATUN KÄÄNNÖKSEEN: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

”Mutta Mooses oli sangen ahdistettu mies” (4. Moos.12:3; K.O. Syväntö). 

”HÄN nostaa köyhän kurasta ja kerjäläisen lantakasasta asettaakseen heidät 

kuninkaallisten joukkoon ja tehdäkseen heistä kirkkauden valtaistuimensa  perillisiä” 

(1. Sam.2:8; K.O. Syväntö). 

”VAIKKA hän minut surmaisi, sittenkin minä turvaan häneen” (Job 13:15; K.O. 

Syväntö). 

”Sentähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa” 

(Ps.1:5; K.O. Syväntö). 

”Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle” (Ps.102:19; K.O. Syväntö). 

”Kun Herran siunaus rikkaaksi tekee, ei hän lisää siihen mitään murheita” 

(Sananl.10:22; K.O. Syväntö). 

”sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, 

koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei kiirehti, 

hoppuile, hätäile” (Jes.28:16; A.Saarisalo). 

”Ne, jotka Herraa odottavat, VAIHTAVAT UUTEEN VOIMAAN” (Jes.40:31; K.O. 

Syväntö). 

”Ei hänellä (Messiaalla) ollut oppiarvoa, titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, että hän 

olisi meitä miellyttänyt” (Jes.53:2; K.O. Syväntö). 

”ON MEILLÄ AARRE VERRA-

TON, SE KALLIIMPI ON KUL-

TAA, JA KIVET KALLIIM-

MATKIN ON SEN RINNALLA 

VAIN MULTAA. TÄÄ LAHJA 

KALLIS TAIVAHAN, TÄÄ 

PARHAIN AARTEHEMME ON 

PYHÄ SANA JUMALAN, SEN 

SAIMME OMAKSEMME” 

(Vvk.162:1). 
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”Jos sinä teet parannuksen, niin minä palautan sinut vielä takaisin (vankeudestasi) ja 

sinä saat seisoa minun edessäni. Jos erotat hyvän pahasta. niin saat olla minun 

suunani” (Jer.15:19; K.O. Syväntö). 

”Monet matkustelevat edestakaisin ja tieto kasvaa” (Dan.12;4; K.O. Syväntö). 

”Ja kun on loppunut pyhän kansan käden murtaminen, silloin kaikki nämä täyttyvät” 

(Dan.12:7; K.O. Syväntö). 

”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt 

tiedon (Jumalan laista), hylkään minä sinut” (Hoos.4:6; K.O. Syväntö). 

”Autuaita ovat hengessään köyhät” (Matt.5:3; Toivo Koilo). 

”Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä kasvuunsa yhtä kyynärää” (Matt.6:27; 

Toivo Koilo). 

”Jumalan valtakunta on keskellänne” (Luuk.17:21; Toivo Koilo). 

”Mutta näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia Hänen kauttansa, joka 

meitä on rakastanut” (Room.8:37; Toivo Koilo). 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei 

vaella lihan, vaan hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 

”There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who 

walk not after the flesh, but after the Spirit” (Rom.8:1; King James Version). 

”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja 

terveen ymmärryksen hengen” (2. Tim.1:7; Raamattu kansalle). 

”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja 

terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.). 

”Meillä on (sitä) lujempi profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, 

kuin pimeässä paikassa loistavsta lampusta, kunnes päivä valkenee ja aamutähti 

nousee. Sydämissänne tietäkää ennen kaikkea, ettei yksikään Raamatun profetia ole 

kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu 

esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, 

minkä saivat Jumalalta” (2. Piet.1:19-21; STLK:n käänn.) 

”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa, 

tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu 

sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja” (Joh.7:37,38); 

U.Saarnivaaran käänn.). 



                                                                                                                                                                                   7 
 

 

 

Kristinopin on tarkistanut mm. RISTO SANTALA. 

PAPERIVERSIOTA EI VALITETTAVASTI OLE JUURI NYT SAATAVISSA! 

http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf 

http://www.missiosakarja.net/kristinopista.pdf

