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MISSIO SAVO RY
Kaavi, Kaartotien kerhohuone
26.2.2011
Raamattutunti: Väinö Hotti

VOIKO RAAMATTUUN LUOTTAA?
Onko Jumalaa olemassa?
Tämä on ensimmäinen ja peruskysymys. On monia ihmisiä, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon
(ateistit). Edelleen on niitä, jotka ovat sitä mieltä, ettei Jumalasta voida mitään tietää (agnostikot).
Moni uskovakin saattaa koettelemuksessa ollessaan epäillä hyvän ja rakastavan Jumalan
olemassaoloa. Uskovat tarvitsevat vahvistusta uskolleen:
”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa
nähden;
mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä
uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä” (Joh.20:30-31).
Onko Jumala puhunut?
Onko Jumala ilmoittanut mitään itsestään ja jos on, millä tavalla?
Jumala – huono informaatikko?
Maineikas tutkija Kari Cantell ihmetteli kirjassaan Tiedemiehen mietteitä uskosta, miksi Jumala on
niin surkea informaatikko. Cantell siteerasi Bertrand Russellia, jolta ”kysyttiin, mitä hän sanoisi, jos
hän kuolemansa jälkeen yllättäen kohtaisikin Jumalan. Hän vastasi: ´Herra, miksi et antanut meille
tietoa.`”. Myös Cantell itse sanoi, että yksi tärkeimpiä syitä, miksi hän ei pysty uskomaan, on
kehno informaatio: ”Minun on mahdotonta ymmärtää, että jos kaikkivaltias Jumala todella haluaa
antaa tietoa ja ohjeita ihmiskunnalle, niin miksi Hän tekee sen kerta kaikkiaan kelvottoman
puutteellisella tavalla. Miksi Jumala kuiskailee ja vihjailee, miksi Hän ei puhu ääneen ja selvästi?”
(Juha Pihkala-Esko Valtaoja: Tiedän uskovani, uskon tietäväni, s.142; Esko Valtaojan kirjeestä).
Jumala on puhunut
”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata” (Job 33:14).
2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
3. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.
4. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi.
5. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on
tehnyt niihin majan.
6. Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
(Ps.19:2-6).
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”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän
näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi,
jonka kautta hän myös on maailman luonut” (Hebr.1:1-2).
Kaksi kirjaa
Jumala on antanut ihmiskunnalle kaksi suuremmoista kirjaa, joista ihminen voi oppia tuntemaan
Jumalan: 1. Luonnon kirja. 2. Raamattu. Edellinen liittyy ”yleiseen ilmoitukseen”, jälkimmäinen
”erityiseen ilmoitukseen”. Luonnon kirja on niin valtava, että ”Sokea Reettakin” sitä pystyy
lukemaan. Luonto suorastaan tulvii ja pursuu informaatiota Jumalasta.
”Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille
omassatunnossa. Mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhässä Raamatussa ja
Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa” (Kristinoppi 1948).
Ongelmat
Langennut ihminen on kuuro ja sokea. Jumala puhuu hiljaa ja lujaa – ihminen tukkii korvansa
Jumalan ääneltä. Jumala puhuu visuaalisesti luonnon kirjan välityksellä, mutta synnin sokaisema
ihminen ei tätä näe. Jumala puhuu, mutta langennut ihminen ei ole tuosta puheesta kiinnostunut.
Ihminen ei halua kuulla eikä nähdä. Hän haluaa paeta sitä, jota vastaan hän tietää rikkoneensa:
8. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen
lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
9. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?"
10. Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja
sentähden minä lymysin". (1. Moos.3:8-10).
Ihminen sulkee vastaanottimen. Hän työntää informaation piilotajuntaansa ja uskottelee itselleen,
ettei Jumala ole hänelle puhunut. Tämä merkitsee ihmiselle samalla surkeaa itsepetosta. Hän
tietää, mutta ”ei ole tietävinään” – ja puijaa näin surkeasti itseään.
19. sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä
Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat,
kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi
millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä
kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on
pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet (Room.1:19-22).
”Älykkäät ihmiset voivat syyllistyä suurempaan typeryyteen kuin tavalliset ihmiset, koska
älykkyyttä voidaan käyttää myös itsepetoksen välineenä” (Tapio Puolimatka, USKO, TIEDE JA
RAAMATTU, s.29).
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”Talonpoikain petosta ei ymmärrä yksikään muu kuin minä, joka olen kavalin niistä” (Aapeli
Saarisalo, ERÄMAAN VAELTAJA PAAVO RUOTSALAINEN, s.168).
Lopunaika – taistelu Raamatusta
Kaikkinakin aikoina on taisteltu Raamatusta ja sen arvovallasta. Koska siinä on pelastuksen sanoma
syntiselle, saatana tekee kaikkensa riistääkseen sen ihmisiltä, väkivalloin tai viekkaudella. Saatana
on nimenomaan tässä ”tuhantenjuontenmestari”.
”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää
enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen,
pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät
janoon kauniit neitsyet ja nuorukaiset (Aam.8:11-13).
-------------------------------------NÄMÄ VIEROITTAVAT SANASTA
USKONTOJEN HARHARETKET
Hyvin monet uskonnot vetoavat Raamattuun. Ongelma on siinä, ettei moniakaan hallitse
”Raamattu yksin” – periaate. Tarvitaan ”lisukkeita” Raamatun rinnalle.
I KIRKKOKUNNAT
1. Rooman kirkko - Ortodoksinen kirkko
Pyhä Raamattu ja traditio ovat molemmissa kirkoissa rinnakkain. Tämän lisäksi paavi, joka on
Jumalan Pojan sijainen, voi antaa erehtymättömiä lausuntoja. ”Kirkon ääni” on merkittävä
ohjaileva tekijä. Kirkon tulkinta Raamatusta on myös tärkeä. Maallikot eivät ole päteviä
tulkitsemaan Raamattua.
2. Luterilainen kirkko
Luterilaisen kirkon ”opissa” on ”yksin Raamattu” – periaate, mutta käytäntö on aivan toinen. Viime
aikoina katoliset virtaukset ovat levinneet myös luterilaiselle puolelle. Erittäinkin ”kirkon ääni” on
ilmeinen. Piispojen lausunnot ja kirkolliskokouksen päätökset määräävät opin – ohi ja yli
Raamatun. Kansan ääni on saamassa yhä suuremman tilan luterilaisessa kirkossa. Raamatun
arvovaltaa on syönyt liberaaliteologia, joka on tehnyt Raamatusta ”myyttisen kirjan”.
3. Juutalaisuus
Juutalaisuudessa Toora työntyy Jumalan sanan tilalle. Jo Jeesuksen aikana Toora ja Jeesus
törmäsivät yhteen:
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”Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne
tähden? … Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden”
(Matt.15:3,6).
MIKÄ ON TOTUUS?
”Mikä tahansa itseisarvo totuudella saattoikaan olla, juutalainen ei voinut hyväksyä sitä, ellei se
täyttänyt ikivanhaa mittaa: ´Pysykää laissa (toora) ja todistuksessa!` Elleivät he näin sano, ei heillä
aamunkoittoa ole” (Jes.8:20) (Doukhan, Kaksi todistajaa, s.35).
”Totuus Messiaasta ei ole riittävä. Kuinka suuri, kaunis ja oikea tämä totuus saattaakin olla, jos se
sattuu olemaan ristiriidassa Tooran kanssa, tuon ylhäältä Mooseksen kautta Israelille annetun
ilmoituksen kanssa, silloin tätä totuutta ei pidetä Israelin Jumalalta tulleena” (66).
VT:n totuus on TOORA. Juutalaisuus on ”yhden totuuden uskonto”.
UT:sta löydämme kaksi totuus-määritelmää
1. Jeesus (persoona) on totuus: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh.14:6).
2. Raamattu (Jumalan sana) on totuus: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus”
(Joh.17:17).
Toisaalta UT:ssa yhdistyy sekä persoona- että Sana - totuus: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala” (Joh.1:1).
II TIEDE
Valistuksen aika 1700-luvulla pyrki syrjäyttämään Raamatun vanhoja tietoja sisältävänä kirjana.
Oltiin valmiita tunnustamaan: TIEDE ON KAIKEN OLEVAISEN MITTA (scientia mensura – teesi).
Vaikka tieteen tulokset jatkuvasti muuttuvat ja se joutuu alati tarkistamaan ”totuuttaan”,
langennut ihminen tarttuu siihen – välttääkseen asettumasta vastakkain Jumalan ja Hänen
sanansa totuuden kanssa. Tiede on horjuttanut monen uskovankin luottamusta Jumalan sanaan.
Itse sain lisää virtaa uskossani Raamatun arvovaltaan lukiessani professori Tapio Puolimatkan
kirjaa USKO, TIEDE JA RAAMATTU.
Tiede kaiken olevaisen mittana perustuu naturalistiseen ideologiaan, jonka mukaan ihminen on
vuosimiljoonien kehityksen tulos (darwinismi). Puolimatka paljastaa yhä uudelleen ja uudelleen
”järkeisopin järjettömyyden” ja kumoaa sen darwinismin omilla faktoilla. Kuinka ihminen, joka on
pikku hiljaa kehittynyt mitä alkeellisimmista olennoista, voi tänään vannoa ”järjen nimiin”? Sehän
on ”järjetöntä”!
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Puolimatka paljastaa säälimättä tieteisuskon myyttisyyden. Kukaan toinen ei ole mielestäni
vastaavalla voimalla ja viisaudella sitä aikaisemmin tehnyt. Puolimatka ei jätä tieteen myyttisellä
pellolla yhtään kiveä kääntämättä. Samalla hän tuo esille Jumalan sanan luotettavuuden.
III HURMAHENKISYYS
On sellaisia uskovia, jotka sanovat hurskaasti, etteivät he Raamattua tarvitse. Heillä on suora
yhteys Jumalaan. He seurustelevat Jeesuksen kanssa ilman Raamattua. Tässä tulemme tekemisiin
vanhan ongelman KIRJAIN JA HENKI kanssa. Jeesus sanoo tällaisille ”hurmahegille”:
"Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” Matt.22:29).
Balanssi tärkeä
Meillä Missio Savossa on korostettu eri kristillisen opin puolia. Ohjeena on ollut:
”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja
rukouksissa” (Apt-2:42).
Jeesusta ja sanaa ei saa erottaa:
”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut,
ovat henki ja ovat elämä” (Joh.6:63)
”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh.14:15).
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
IV LIIKKEIDEN JOHTAJAT
Hitler on maallisella puolella kouluesimerkki siitä, kuinka kokonainen kansa voidaan suggeroida
yhden persoonan alaisuuteen. Amerikkalaiset uskonlahkot tarjoavat lukuisia esimerkkejä
hengelliseltä puolelta. Uskonnollisuus, jossa ei ole Sana johtotähtenä, päätyy varmasti lopulta
harhateille. Suomessakin on paljon ”laumauskovia”, joilta puuttuu kyky tarkistaa opetusta Sanan
mukaan.
”Totta luulen, kristikansa narrattavaks` kai on herkin, jos vain liikkuu hurskain elein, osaa tehdä
ristinmerkin” (Vilho Rantanen).
”Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja
tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin” (Apt.17:11).
RAAMATTUUN LUOTTAMINEN
Mitä Raamattu sanoo itsestään?
”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan,
seitsenkertaisesti puhdistettua” (Ps.12:7).

6

”Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa” (Ps.119:89)
”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni”(Ps.119:105).
”Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti”
(Ps.119:160).
Mitä Jeesus sanoo?
”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista
katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut” (Matt.5:17-18).
”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa”(Luuk.21:33).
”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa
kirjoituksissa sanottu” (Luuk.24:27).
”Raamattu ei voi raueta tyhjiin” (Joh.10:35).
Mitä apostolit sanovat?
”Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin
palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa”
(Apt.24:14).
”Koko Raamattu on Jumalasta uloshenkäytetty” (2. Tim.3:16).
16. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi
Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet
hänen valtasuuruutensa.
17. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli
hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
18. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.
19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa.
Sydämissänne
20. tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin
selitettävissä;
21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen
johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (2. Piet.1:16-21).
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Mitä historia todistaa?
Eräs hallitsija pyysi hovisaarnaajaansa todistamaan muutamalla sanalla, että Raamattu on totta.
Hovisaarnaaja vastasi: ”Arvoisa kuningas, tarvitsen siihen ainoastaan yhden sanan:
´JUUTALAISET`.” Juutalaisuuden värikäs historia on laaja dokumentti Raamatun
totuudellisuudesta. Raamatun eskatologia todistaa vääjäämättä: Raamattu on Jumalan sanaa.
Israelin kansaa koskevat ennustukset ovat toteutuneet tarkasti.
Professori A.F. Puukko suhtautui hyvin epäluuloisesti Israelin paluuseen omaan maahansa: ”Sitä ei
tule tapahtumaan. Se on ymmärrettävä vertauskuvallisesti.” Kun sitten Israelin valtio syntyi 1948,
professori joutui pyörtämään pyhät sanansa ja totesi: ”Raamatun ennustukset toteutuvat
piinallisen kirjaimellisesti.”
Elämme paraillaan lopunajan tapahtumissa. Valoa näihin vaikeisiin aikoihin saamme Raamatun
eskatologiasta. Evankeliumien lisäksi Danielin kirja ja Ilmestyskirja luovat näihin päiviin
profeetallista valoaan.
RAAMATTU JUMALAN PUHETTA
Raamatun jokainen sana on Pyhän Hengen inspiroima.
”Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi
laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu” (2. Moos.31:18).
”Jumalan henkäys loi Raamatun sanat samalla tavalla kuin Jumalan henkäys loi
maailmankaikkeuden” (emt. s.201).
”Koko Raamattu on Jumalasta uloshenkäytetty” (2. Tim.3:16).
”Erehtymättömyys koskee Raamatun alkuperäisten kirjoitusten jokaista sanaa ja väitettä,
koskivatpa ne mitä asiaa tahansa” (201).
Persoonallinen vaikutus
Raamatun kirjoittajia on ollut n.50. Jokainen heistä on vaikuttanut omalla persoonallaan tekstiin,
mutta siten, ettei teksti ole muuttunut epäluotettavaksi.
”Katedraalin värjättyjen ikkunoiden tunkeutuva valo on taivaasta tulevaa valoa. Se kuitenkin
värjäytyy ikkunoiden värisävyn mukaiseksi. Samalla tavalla Jumalan Sana kulkiessaan ihmismielen
ja sielun läpi värjäytyy sen persoonallisuuden mukaan, jonka kautta se välitetään” (Warfield,
emt.203).
Ennen syntymää valittu
Minulle tuli tämä Herransana: "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut
tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen
profeetaksi" (Jer.1:4-5).
”Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta”
(Gal.1:15).
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Sopivilla kyvyillä varustettu
”Jumala antaa tälle ihmiselle sellaisen syntyperän, koulutuksen, kokemustaustan, sellaiset
armolahjat ja sellaista ilmoitustietoa, mitä tarvitaan, että hän pystyy ymmärtämään tätä
historiallista kehitystä, on kiinnostunut tutkimaan sitä, on innostunut tähän historiaan sisältyvistä
opetuksista ja omaa kyvyn selostaa tämän historian selkeästi muille. Kun tämä ihminen alkaa
kirjoittaa, hän kirjoittaa spontaanisti historian, jonka Jumala haluaa hänen kirjoittavan (Warfield,
emt.ss.203-204).
”Jumala pystyy valitsemaan itselleen ihmiset, joiden kautta hän pystyy välittämään sanansa
puhtaana. Nämä ihmiset pääsevät osalliseksi yliluonnollisesta inspiraatiosta, joka välittää heille
Jumalan totuuden sellaisella tavalla, että he tulevat sen valtaamiksi” (204).
Daavid oli monipuolinen lahjakkuus. Hän oli valtiomies, mutta myös mitä etevin runoilija. Hän
välittää meille monia erinomaisia runoja. On suorastaan hämmästyttävää, että kuningas pystyy
näin laajalti paneutumaan kirjallisiin töihin. Hän oli Jumalan valinta sekä Israelin kuninkaaksi että
Raamatun kirjoittajaksi.
”Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin,
siitä päivästä ja yhä edelleen” (1. Sam.16:13).
”Mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi:
'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa
minun tahtoni'. (Apt-13:22).
Luukas oli oppinut lääkäri. Hän oli samalla ”tutkijatyyppi”, joka tarkoin piti huolta siitä, että teksti
oli asiatekstiä. Luukas on kirjoittanut sekä Luukkaan evankeliumin että Apostolien teot:
1. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista
tapahtumista,
2. sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja
olleet sanan palvelijoita,
3. niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne
järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus,
4. että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. (Luuk.1:1-4).
”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 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” (369).
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Jos Luukas on Apostolien tekoja kirjoittaessaan osoittautunut näin tunnontarkaksi tutkijaksi, ei ole
mahdollista, että hän evankeliumia kirjoittaessaan olisi kirjoittanut Jeesuksen ihmetöistä jotakin
sellaista, mikä ei todellisuudesa kuitenkaan olisi tapahtunut.
Paavali oli viimeiseen asti teologi, joka Gamalielin jalkojen juuressa oli saanut oppinsa. Hän oli
sopiva laatimaan systemaattisia opetuskirjeitä seurakunnille.
”Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin
vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin
monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta”
(Gal.1:13-14).
4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin
voin vielä enemmän minä,
5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa,
hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. (Fil.3:4-6).
Inspiroitua tekstiä
Taiteellisesti lahjakkaan runoilijan sanotaan olevan ”inspiraation vallassa” tai joutuneen
”inspiraation valtaa”. …Runoa pidetään kokonaisuudessaan inspiraation tuotteena eikä sen
sanallista asua voida erottaa joksikin, joka olisi ”inspiroimatonta”….Inspiraatio ilmenee
enemminkin siinä sanallisessa muodossa, jonka ajatus saa. Runoilija kokee itse sanamuodon
innoituksen tulokseksi, ei pelkästään ajatuksia…runon lukijan on mahdollista ainakin osittain kokea
sama inspiraatio, jonka vallassa runo on syntynyt…Raamatun inspiraation tunnistamisessa on
jotakin samankaltaista…Raamatun lukijan on kuitenkin mahdollista itse kokea Raamatun tekstin
jumallinen inspiraatio” (ss.205-206).
SILMINNÄKIJÄTODISTUKSET
Yleensä luotettavimmat dokumentit saadaan silminnäkijäin välityksellä. Autokolarin ollessa
kyseessä kysellään silminnäkijöitä. Siminnäkijöiltä on saatavissa ensikädentietoja. Kristinuskon
keskeisin asia on Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Nimenomaan näitä vastaan on pyritty
hyökkäämään. Jos nämä pystytään osoittamaan epähistoriallisiksi, koko kristinusko samalla
luhistuu. Missä määrin meillä on näistä tapauksista luotettavia todistuksia?
”Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he
seisoivat taampana katselemassa” (Matt.27:55).
33. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen
luitaan,
34. vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.
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35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta
puhuvansa, että tekin uskoisitte” (Joh.19:33-35).
”Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli
hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen
äiti, katselivat, mihin hänet pantiin” (Mark.15:46-47).
”Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja
se toinen Maria katsomaan hautaa” (Matt.28:1).
”Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi”
(Joh.20:8).
”Jeesuksen ylösnousemus oli historiallinen tosiasia, jonka varaan varhaiset kristityt rakensivat
elämänsä. ”Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä
synneissänne” (1. Kor.15:17) (152).
Silminnäkijät muualla Raamatussa
”Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan
edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä
olemme nähneet ja kuulleet" (Apt.4:19-20).
”Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen
kärsimysten todistaja” (1. Piet.5:1).
”Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi
Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet
hänen valtasuuruutensa” (2. Piet.1:16).
”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja
käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta” (1. Joh.1:1).
3. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut
meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
4. ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,
5. ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.
6. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat
vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.
7. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.
8. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. (1.
Kor.15:3-8).

