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RAAMATUN ONGELMAKOHTIA l

Väinö Hotti

”Pyhitä heidät totuudessa;
sinun sanasi on totuus”
(Joh.17:17).

Raamatussa on näennäisesti ristiriitaisia kohtia. Lähdemme kuitenkin siitä, ettei
Raamattu ole ja ettei se voi olla ristiriitainen kirja; emme vaan vielä ymmärrä
kaikkea: "Herran sanat ovat selkeitä sanoja" (Ps. 12:7).
”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat
ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!” (Room.11:33).
”Meillä on (sitä) lujempi profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin,
kuin pimeässä paikassa loistavasta 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.).
Uhraaminen kielletty
Meillä on kiusaus muokata Raamattua omien mieltymystemme ja oman järkemme
mukaan. Me emme saa kuitenkaan uhrata Raamatun totuuksia ”järjen alttarilla”.
Jumalan sanan täytyy olla järkemme yläpuolella!
”Soaistu on järkemme, Synnin sumu sielun peittää. Siis, oi Jeesus, valaise, Auta
Hengelläsi meitä. Uudeks luo sä sydämemme, Että sanaas tottelemme” (Vvk.196:2).
Harmonisointi kielletty
Me haluaisimme tehdä Raamatusta loogisen, virheettömän ja sopusuhtaisen.
Tämäkin on kiellettyä. Raamattu on jumalallista tekstiä, jota me emme saa miltään
osin peukaloida!
Kuitenkin yksi raamatunkohta puhuu näin ja toinen aivan vastakkaisesti. Meidän
tulee jättää molemmat kohdat voimaan. Seuraavassa muutamia ongelmakohtia.
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1) Lapsi ja perisynti
Raamattu opettaa selkeästi, että perisynti on jo lapsen rasitteena:
"Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään" (Job 14:4).
"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt
olisi puhdas?" (Job 25:4).
"Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt" (Ps. 51:7).
TOISAALTA itse Jeesus taas opettaa lapsen taivaskelpoisuutta:
"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse
taivasten valtakuntaan" (Matt. 18:3).
"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on
Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan
valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle" (Mark. 10:14-15).
2) Raamatun mukaan pelastus on yksin Jumalan työ – ihminen ei voi muuta kuin
pistää vastaan
"Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh. 3:27).
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
"Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät" (Joh. 15:16).
TOISAALTA Raamattu myös opettaa ihmisen valintaa, ratkaisua ja vastuuta:
"valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella" (Joos. 24:15).
"Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi
lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana
kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet" (Matt. 23:37).
"Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille,
jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:11-12).
"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani" (Ilm. 3:20).
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"ahkeroikaa… pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Fil.
2:12-13).
3) Jumala on ennalta valinnut ihmiset pelastukseen
"Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan`. Niin
se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on
armollinen" (Room. 9:15-16).
"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka
hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi,
että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on
edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on
myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös
kirkastanut" (Room. 8:28-30).
TOISAALTA taas Jumala Raamatun mukaan tahtoo kaikkien pelastuvan:
"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh.
3:16).
"joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1.
Tim. 2:4).
4) Uudestisyntymisen (pelastuksen) ja kasteen suhde
Raamattu liittää kasteen pelastukseen:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän
voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan" (Joh. 3:5).
"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne
pukeneet" (Gal. 3:27).
"pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan
laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen
kautta" (Tiit. 3:5).
"Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena" (1. Piet. 3:21).
”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi
ja pestä pois syntisi” (Apt.22:16).
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TOISAALTA Pyhä Henki voitiin saada ennen kastetta:
"´Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän
Hengen niin kuin mekin?` Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen"
(Apt. 10:47-48).
5) Pyhityksen välttämättömyys
Raamatun mukaan on vaarallista unohtaa elämän vanhurskautus:
"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole
näkevä Herraa" (Hebr. 12:14).
”Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa
te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät
kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa
pyhät, sillä minä olen pyhä" (1. Piet.1:14-16).
TOISAALTA annetaan ymmärtää, että pyhittymätönkin ihminen voi pelastua, tosin
"nipin napin":
"Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä
palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin
tulen läpi" (1. Kor. 3:14-15).

