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Raamattuluentosarja

SANASTA TIEN LÖYTÄÄ
Sievin kirkossa ke 19. syyskuuta 2007 klo 19
Veli Tuomi

1. Raamattuluento: Jumalan sana
Tällä alkavalla raamattuluentosarjalla pyrimme, jos Herra suo, käsittelemään kristillisen elämän
perusasioita, joille kristillisen elämän tulee rakentua. Jos Herra lähettää kuulijoita, käymme läpi eri
aiheita hengellisestä elämästä.
Menemme illan pääaiheeseen, Jumalan sanaan.
Raamattu on Jumalan Sana (kreik. Logos) ja Jumalan Viisaus (kreik. Sofia). Jumala on ilmoittanut itsensä ennen kaikkea sanassaan, Pyhässä Raamatussa. Raamattuun sitoutunut, Kristukseen uskova, pitää sitä Jumalan sanana, eli aksioomana, oikeana, totena ja varmana. Siihen on kaikkea oppia ja elämää verrattava, ja sen mukaan niitä on arvioitava. On eri asia, miten hyvin eri raamatunkäännökset vastaavat alkuperäistä sanomaa. Mainittakoon tässä, että näillä luennoilla käytetään
vuoden 1992 Kirkkoraamattua, mutta jos vanhempi käännös on tarkempi joiltakin osin, käytetään
sitä (KR 1938).
Jumalan tekoja näemme kaikkialla luonnossa. Saatamme kohdata hänet myös elämämme eri vaiheissa ja kohtaloissa. Hän puhuu meille myös omissatunnoissamme. Mutta kun haluamme tulla tuntemaan Jumalaa itseään ja hänen pelastusilmoitustaan, löydämme hänet vain Raamatusta.
Raamatun ilmoituksen ydin on Jeesus Kristus. Kun tunnemme hänet, tunnemme samalla Isän.
Kristus on Jumalan Sana. Se on myös eräs Kristuksen nimistä. Jeesus sanoo: ”Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän - ja nehän juuri todistavat minusta.” (Joh.
5:39). Jumalan sana todistaa näin Kristuksesta. Hän on Raamatun salaisuus.
Kirjoitettu on: Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana
(Ilm. 19:13).
Raamatussa on 66 eri kirjaa tai kirjettä, 40 kirjoittajan kirjoittamana n.1500 vuoden ajalta.
400-luvulla syntyi yhteisymmärrys Raamatun kaanonista, eli Raamattuun otettavista kirjoituksista. Perusteena oli muun muassa se, että asianomaiset kirjoitukset olivat olleet alun alkaen seurakuntien käytössä ja niillä oli yleensä tunnettu kirjoittaja eli apostolinen alkuperä.
Toisille Raamattu on Jumalan Sana, toisille se on Jumalan sanaa, mutta ei kokonaan totuus, joillekin se on vain ihmisten näkemyksiä Jumalasta. Niitä jotka uskovat Raamattuun koko totuutena ja
Jumalan sanana, sanotaan usein fundamentalisteiksi. Nimi antaa kuvan vanhanaikaisista ihmisistä.
Välipä sillä, mitä nimeä Sanaan uskova kantaa. Jeesus itse rukoilee omiensa puolesta sanoen: Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. (Joh. 17:17).
Raamattu itse kertoo siitä, miten Jumalan ilmoitus siirtyi aikoinaan profeetoille muun muassa näin:
Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: `Älä pelkää, Abram!... (1.
Moos. 15:1). Herran sanan tulemisesta jollekin profeetalle Vanha testamentti mainitsee yli sata kertaa.
Kristuksessa on luotu kaikki näkyvät ja näkymättömät. Kaikki on luotu Kristuksen, so. Sanan voimalla. Raamattu kertoo, että:
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen (Room. 11:36).
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Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön,
valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten.
(Kol. 1:16).
Alussa Jumala loi kaikki näkyvät näkymättömistä sanallaan: Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja
valo tuli.( 1Moos. 1:3).
”Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1Moos.
1:26. Jo alussa oli siis Jeesus Kristus mukana kun Jumala hänen kanssaan loi maailman.
Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä. (Hepr. 11:3).
Nykyisenä maailmanaikana Jumala puhuu meille Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Heprealaiskirjeen alku kertoo: 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 ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen
synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. (Hebr. 1:1–4, KR38).
Ap. t. 3:21: Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa
asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta.
Mitä Raamattu itse puhuu Jumalan sanasta, ja mitä Sana saa aikaan? Muutamia raamatunkohtia:
Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet
ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: Elämän Sanasta. (1. Joh. 1:1).
Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. (Jes. 55:10,11).
Eikö minun sanani ole kuin tuli, kuin moukari, joka murskaa kallion? (Jer. 23:29).
Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa
myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.” (Ef. 6:16,17).
Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. (1. Piet. 1:22,23).
Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena,
hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi. (Ef. 1:13, KR38).
Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä (Ps. 119:130).
Ennenkuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi (Ps. 119:67).
Edellä oli muutamia todistuksia ja tunnustuksia siitä mitä Sana saa aikaan. Sana johtaa meidät tielle
ja pitää sillä. Ilman sanaa emme tietäisi Jumalasta mitään. Se on armoa, että hän on lähestynyt meitä
sanassaan ja Ainokaisessa Pojassaan.
Johanneksen evankeliumin alku kertoo Kristuksen synnystä ja tulosta maailmaan näin:
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.
Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.
Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.
Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

3

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka
uskovat häneen.
He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta,
jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1:1–14).
Sana oli siis alussa Jumalan luona. Sana on Jeesus Kristus. Johannes aloittaa evankeliuminsa hyvin
kaukaa, kauempaa kuin luomiskertomus. Teksti kertoo sen, että Kristus on Jumala ja Jumalan Sana.
Jumala on yksi ja samalla hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on näin kolmiyhteinen Jumala.
Luetusta näemme myös sen, että Israel ei kansana ottanut Messiastaan vastaan. Ja myös: Mehän
olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut
mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet eikä se näin sulautunut heihin. (Hepr. 4:2 ). Mutta ne yksityiset ihmiset, jotka ottivat Jeesuksen vastaan Herranaan ja Vapahtajanaan, saivat häneltä voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. He olivat niitä, jotka uskoivat häneen. Näin on tänäkin aikana.
Tähän, Sanan vastaanottamiseen kehotetaan yhä vieläkin Herran sanassa. Paavali kirjoittaa roomalaisille: - Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana,
jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että
Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.
(Room. 10:8).
Raamatun Herra on Jeesus Kristus. Hän on itse Jumalan sana personoituneena. Vanha testamentti
puhuu Kristuksesta tulevana Messiaana ja Jumalan Viisautena (muun muassa Snl. 8. luku).
Kristus tuli lihaksi keskellemme. Hän oli olemukseltaan ihmisen kaltainen. Hänellä oli ruumis ja
veri. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti
orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa… (Fil. 2:5-7). Ensimmäisen Aadamin ja toisen Aadamin, Kristuksen, välillä on huikaiseva ero. Ensimmäinen Aadam
halusi tulla Jumalan kaltaiseksi, joten käärmeen oli mahdollista pettää hänet. Toinen Aadam, Herra
Jeesus Kristus, tahtoi tulla ihmisen kaltaiseksi, luopumalla oikeudestaan olla Jumalan kaltainen.
Hän tuli ihmiseksi ihmisten keskuuteen, mutta oli silti Jumalan Poika. Itse hän sanoi itseään Ihmisen Pojaksi.
Kristus ei ollut puoliksi Jumala ja puoliksi ihminen, niin kuin opetetaan joskus. Ei, hän oli samalla kertaa Tosi Jumala ja tosi ihminen. Hän ei muuten olisi voinut olla meidän Vapahtajamme.
Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: - Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. (Hepr. 10:5).
Kaikki Jumalan ilmoitus on tapahtunut Hänessä. Tuntemalla Kristuksen, tunnemme myös Isän.
(Joh. 14:8–11; Jes. 53:11 ).
Kristus on myös lopullinen totuus. Hän on Armo ja Totuus.
Jeesus sanoo: Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni
lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. (Joh. 7:17). Samoin tulee suhtautua tähänkin opetukseen.
Sitä on arvioitava Jumalan sanasta käsin. Sanalla on kaikki koeteltava, ei esimerkiksi joillakin isien
perinnäissäännöillä.
Kristus oli - kuten on jo mainittu - myös Vanhan testamentin Jumala. Kirjoitettu on: Kaikki he
söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. (1. Kor. 10:4; Luuk. 24:44; Joh.
5:39).
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Koska Kristus on Jumalan Sana, hänellä on käytössään niin laki kuin evankeliumikin. Kaksiteräinen, terävä miekka on Jumalan Sana. Heprealaiskirjeessä sanotaan: 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; (Hepr. 4:12
KR 38).
Jumalan sana on näin Hengen miekka: Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. (Ef. 6:17).
Jumalan sanaa ei voi ymmärtää, eikä se voi aueta muille kuin niille, jotka ovat Hengestä syntyneitä,
siis niille, jotka ovat syntyneet samasta Hengestä, joka Raamatun on kirjoituttanut. Muille se jää
suljetuksi kirjaksi ja siitä voi ymmärtää vain ulkonaisen puolen.
Raamattua tulee aina tutkia Raamatulla. Epäselvä paikka selviää selvemmillä raamatunkohdilla.
Raamattu ei aukene järjen avulla. Raamatussa esiintyy usein niin sanottu paradoksi: kaksi vastakkaista totuutta on voimassa yhtä aikaa. Esimerkkinä voi mainita vaikka sen, että Jumalan laki lupaa
siunauksen sille joka sen pitää, mutta toteaa toisessa paikassa että joka ei pidä lakia kokonaan on
kirouksen alainen. Tästä asiasta lisää seuraavalla luennolla. Mutta aina on sanottava: jos Herra suo.
Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta,
vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. (2Piet.
1:20).
Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakäärö. Se oli kirjoitettu täyteen
molemmin puolin ja sinetöity seitsemällä sinetillä… Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti
kovalla äänellä: "Kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit?"…Mutta yksi
vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." (Ilm. 5:1,2,5).
Vain Jeesus Kristus on kykenevä avaamaan meille sanansa aarteet. "Näin sanoo Pyhä ja Tosi,
Daavidin avaimen haltija, hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän, jonka sulkemaa ovea ei
kukaan avaa. Ilm. 3:7.
Jumalan sanassa on voima. Koko maailmankaikkeus ja kaikki voimat tottelevat sitä.
Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa
olevaa sanansa voimalla. (Hepr. 1:3).
Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa
teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. (Ap. t. 20:32).
Monia ihmisiä on vangittu, kidutettu ja surmattu ja surmataan yhä Jumalan sanan tähden.
Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan- ja
vuohennahat vaatteinaan, he kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. Hepr. 11:36- 37.
Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin
niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät
olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa eivätkä
käteensä. Ilm. 20:4.
Jumala kehottaa pysymään sanassaan. Sanassa pysyvä rakastaa Herraa Jumalaa.
Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. (1. Joh. 2:5).
Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata
minun sanaani - mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. (Joh. 14:23).
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Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin
istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. (Jaak. 2: 19).
Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho
kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. (Piet. 1: 23).
Jumalan sanaan luottava ei itsessään ole mitään. Hänen turvansa on Jumala. On kirjoitettu: Sinun
turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. 5Moos. 33:27.
Tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat vaeltaneet elämänsä läpi luottaen Herran sanaan, eivätkä ole
pettyneet. He ovat voineet kuolla turvallisin mielin, koska heillä on ollut todistus siitä, että kelpaavat Kristuksen tähden Jumalalle. On kirjoitettu: Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän
oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Hepr. 11:5.
Jumala on luvannut täyden pelastuksen sanansa tottelevalle. Se sana ei koskaan petä. Sanalla on
luotu kerran kaikki. Sanan voimalla voitetaan viholliset. On veisattu: ”Kaikki esteet lyödään maahan Herran voimassa.” Herra tuntee omansa. Mutta Jumalan laskema perustus pysyy lujana, ja siinä
on merkkinä nämä sanat: "Herra tuntee omansa"… 2Tim. 2:19.
Autuas ja onnellinen on se, joka on pannut turvansa Herraan.
Sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja
pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat.
"Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi. Siitä, joka
voittaa, minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä
kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu
taivaasta Jumalani luota, ja oman uuden nimeni. Ilm. 3:10–12.
Oikeat julistajat eivät saarnaa itseään, vaan Herran sanaa. Saarna Kristuksesta tekee ihmeitä. Heikko saviastia voi olla suuren aarteen omistaja, sillä: Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan
Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala,
joka sanoi: "Tulkoon pimeyteen valo", valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus,
joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.
Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme.”( 2Kor. 4:5-7).
Jokainen janoaava saa tulla, ja jokaiselle on elämä tarjolla:
Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Ilm. 22:17.
Amen.

