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VÄKEVÄ RAAMATUISSA ll

Väinö Hotti

MITÄ HYÖTYÄ ON RAAMATUN TUTKISTELUSTA?
(Martti Häkkinen, Sisälle sanaan; otteita)
1. Raamattu osoittaa pelastuksen tien:
"Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon
sinua, minun silmäni sinua vartioitsee" (Ps.32:8).
”ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut
viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” (2.
Tim.3:15).
”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa” ( 2. Tim.3:16;
Saarnivaaran käänn.).
2. Sielun ravinto:
”'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta
lähtee'” (Matt.4:4).
3. Johtaa syvempään rukouselämään:
”Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen
opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin
opetti opetuslapsiansa" (Luuk.11:1).
Monet Psalmit sellaisenaan ovat erinomaisia rukouksia. Näin esim. Ps.51 ja 32.
Samoin löytyy erinomaisia kiitos – ja ylistyspsalmeja (Ps.103). Joskus emme löydä
sanoja rukoukseen, silloin Psalmit ovat erinomaisena apuna!
4. Tutkistelu tuo rauhaa sydämeen:
”Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule”
(Ps.119.165).
”Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niinkuin virta ja
sinun vanhurskautesi niinkuin meren aallot” (Jes.48:18).
”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä
on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman”
(Joh.16:33).
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5. Raamatussa on sana elämän kaikkiin tilanteisiin:
”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä
kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo” (Room.15:4).
”Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on
hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1.
Tim.4:8).
”että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut” (2.
Tim.3:17).
”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä,
että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja
vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme
autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen
Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme
lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen
omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee” (Tiit.2:11-14).
6. Raamattu kasvattaa:
”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa” ( 2.
Tim.3:16; Saarnivaaran käänn.).
”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä” (Joh.3:30).
”vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:15).
”ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja
tuntemisessa” (2. Piet.3:18).
”Pikku Liisa opettelee kävelemään, ottaa kaksi, kolme askelta ja kaatuu. Vanhemmat
iloitsevat siitä suuresti. ”Isä, näitkö Liisa kävelee jo?” huudahtaa äiti onnellisena. He
näkevät jo noissa ensimmäisissä askelissa Liisan täydellisen kävelemisen.
Isoäiti on saanut ensimmäisen kirjeen tyttärentyttäreltään. ”Liisalla on ikävä
mummia. Liisa rakastaa mummia.” Sanat on tekstattu suurilla kirjaimilla. Kirjaimet
saattavat olla väärinpäinkin. Mutta isoäidistä se on paras kirje. Mutta jos
abiturientti Liisa kirjoittaisi mummilleen aivan samoin sanoin, mummi puhkeaisi
itkuun” (Eino J. Honkanen, Hengen uudistus, s.146).
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7. Raamattu tekee raittiiksi:
Ilman Raamatun tutkimista uskonelämää uhkaavat monet harharetket ja epäraittiit
ilmiöt. Eräs vaara on ”sielullisuus” ja tähän läheisesti liittyvä ”sentimentaalisuus”.
Edelleen vaarana on hurmahenkisyys ja ”lahkolaisuus”:
”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: "Viimeisenä aikana
tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan". Nämä juuri
saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole” (Juud.17-19).
Terve kristitty on ”valtakuntakristitty” ja EKKLESIAKRISTITTY:
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen,
että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia
keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama
ajatus. Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja
keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta",
toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän
edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” (1. Kor.1:10-13).
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (Weymouthin käänn.).
8. Ase Jumalan valtakunnan työssä:
”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja
on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle
näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle
meidän on tehtävä tili” (Hebr.4:12,13).
”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi,
joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15).
”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion
murtaa?” (Jer.23:29).
9. Harhaoppeja vastaan:
”Lankeemus opillisessa suhteessa ei ole inhimillistä, vaan perkeleellistä” (Martti
Luther, Gal. kirj. sel. s.580).
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Nimenomaan lopunaikana esiintyy monia harhoja. Vain Jumalan sanaan perehtynyt
voi taistella niitä vastaan:
”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat:
"Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun
merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät
monta” (Matt.24:3-5).
”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin” (Matt.24:24).
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan
erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää
pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa
vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien
sydämet” (Room.16:17,18).
”Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä
tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse
itsensä tuominnut” (Tiit.3:10,11).
”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on
vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:8).
10. Sana jää turhaksi:
”Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei
vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu
meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt,
koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” (Hebr.4:1,2).
11. Tie vanhurskauttamiseen ja pyhitykseen:
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi
tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme
siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen
Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä
hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa
elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita
yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä
ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen
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kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä
palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room.6:1-7).
Kun ihminen samaistuu kasteessa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, hän
kokee samalla vanhurskauttamisen ja pyhityksen!
12. Raamattu ja esiymmärrys:
Raamattu on ”lukittu kirja”:
”Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä
täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun” (Ilm.5:1).
Pyhä Henki on kirjoituttanut Raamatun, siksi vain Hän pystyy sen avaamaan:
”Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet
Pyhän Hengen vaikutuksesta” (KO 5/48).
”Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen
avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Eikä kukaan taivaassa eikä maan
päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.. Ja minä itkin kovin sitä,
ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.
5. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta,
Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän
sinettiä" (Ilm.5:2-5).

Uskoon tullessa ja kun ihminen kokee uudestisyntymisen, nämä sinetit murtuvat – ja
Raamattu alkaa avautua:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta,
enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle
neuvon antanut” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.389).

