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VÄKEVÄ RAAMATUISSA l

Väinö Hotti

”Runsaasti asukoon teissä
Kristuksen sana; opettakaa ja
neuvokaa toinen toistanne kaikessa
viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten
kiitollisesti Jumalalle sydämissänne”
(Kol.3:16).
(nettikuva)
Joka kodissa
Raamattu löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta kodista. Monessa kodissa se on
vihkiraamatun ominaisuudessa. Ja jos ei koko Raamattua löytyisikään, Uusi
Testamentti on monella vaikkapa Gideonien lahjoittamana. Pienenä ongelmana
saattaa olla erilaiset painokset, jotka ainakin jossakin määrin ovat toistensa kanssa
ristiriitaiset.
Raamatun käyttö
Valitettavasti tämän PYHÄN KIRJAN käyttö on vähäistä. Se on jonkinlainen
”museoesine”, joka pölyttyy kirjahyllyssä. Käytön puute on monesti ilmeinen.
Rakkaus Raamattuun
On myös koteja, joissa Raamattu on ahkerassa käytössä; jokin muutos on tämän
rakkauden saanut aikaan. Raamattu on alkanut suorastaan ”kulua käsissä”. Ennen
pitkää on tarvittu ”uusi Raamattu”.
Mitä on tapahtunut?
Elämässä on tapahtunut muutos, täyskäännös ja täysremontti. Ihminen on joutunut
Jumalan puhutteluun; arvot ovat menneet uusiksi. Lukemiset, kuuntelemiset ja
kaikki harrastukset ovat vaihtuneet.
Uskoon tuleminen
Tämä remontti on tapahtunut uskoon tulon yhteydessä:
Vanha elämä turmiollisine harrastuksineen on jäänyt taakse; uusi elämä uusine
ystävineen on elettävänä.
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Autuas vaihtokauppa
Luther nimittää tätä radikaalimuutosta ”autuaaksi vaihtokaupaksi”. Tämä on
merkittävin ihmiselämän monista ”kaupoista”. Tällöin ihminen vaihtaa turmiollisen
ja onnettoman syntielämänsä Jeesuksen antamaan onnelliseen ja autuaalliseen
elämään:
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).
Suurenmoinen löytö ja voitto
”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja
kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon”
(Matt.13:44).
”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:6).
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen,
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun
havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista
tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee
Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:7-9).
Kokonainen Raamattu
Yleisin virhe Raamattua luettaessa on, että se paloitellaan, otetaan ainoastaan
”valittuja paloja” ja irrotetaan teksti alkuperäisestä yhteydestään. Tällöin päädytään
virheellisiin johtopäätelmiin.
Tänään eräs yleisimpiä virheitä on kohta, joka koskee uskovan osallistumista
yhteiskunnalliseen toimintaan. Tällöin lainataan virheellisesti:
”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja
rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne”
(Jer.29:7).
Tässä lause on tempaistu alkuperäisestä yhteydestään ja otettu yleiseksi ohjeeksi
uskovan käyttäytymiselle. Profeetan tarkoitus oli kuitenkin kumota
valheprofeettojen ennustus, jonka mukaan pakkosiirtolaisuuden päättyminen olisi jo
aivan oven edessä. TÄMÄ EI SIIS OLLUT YLEINEN OHJE KAIKKIEN AIKOJEN
USKOVILLE!
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”Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on
keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te
uneksutte. Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole
lähettänyt heitä, sanoo Herra. Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja
panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän
paikkaan” (Jer.29:8-10).
UUDET RAKKAUDET
Kun ihminen tulee uskoon, hänen rakkautensa kohteet muuttuvat:
1. JEESUS tulee ensimmäiseksi rakkaudeksi:
”Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle".
Hän virkkoi: "Opettaja, sano". - "Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa
viisisataa denaria, toinen viisikymmentä. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän
molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?" Simon
vastasi ja sanoi: "Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi". Hän sanoi
hänelle: "Oikein sinä ratkaisit". Ja naiseen kääntyen hän sanoi Simonille: "Näetkö
tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta
tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut
minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä
asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli
hajuvoiteella minun jalkani. Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat
anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi
annetaan, se rakastaa vähän." Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi
annetut" (Luuk.7:40-48).
2. Rakkaus RAAMATTUUN:
Pölyt pyyhitään Raamatulta ja siitä tulee ”jokapäiväistä leipää”:
”Minä iloitsen sinun käskyistäsi, jotka ovat minulle rakkaat” (Ps.119:47).
”Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen”
(Ps.119:97).
”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun
sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot” (Jer.15:16).
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”Rippikouluikään päästyään Paavo oli lukenut vuonna 1776 ilmestyneen Raamatun
painoksen kolmeen kertaan” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja – Paavo Ruotsalainen,
s.389).
”Ole ahkera sanaa viljelemään, vaikka kuinka kylmältä tuntuisi; sieltä kuitenkin
salattu valkeus koittaa valkeutta janoovaisille” (emt. s.390).
3. Rakkaus Herran seurakuntaan, EKKLESIAAN:
”Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään
hyvää"; ja pyhille, jotka maassa ovat: "Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun
mielisuosioni" (Ps.16:2-3).
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka
ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1. Joh.3:14).
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on
yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7).
Koko Raamattu – Kristuksen sanaa
Martti Luther nimitti Raamattua KRISTUS – ALBUMIKSI. Jokaiselta Raamatun
lehdeltä löytyy Jeesuksen kuva. On myös sanottu: ”Jokaisesta raamatunjakeesta
johtaa polku Golgatalle”!
”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli
kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk.24:27).
Väkevä raamatuissa
”Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta,
puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa” (Apt.18:24).
Apostolit ”elivät Raamatussa”. He olivat sisäistäneet Raamatun tekstin. Jeesus eli
Raamatussa - vielä ristilläkin:
”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et
kuule valitukseni sanoja?” (Ps.22:2).

