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Nautin suuresti parhaillaan opiskelemastani Armstrong 
College -kirjekurssista ja netistä katsomastani kolmesta 
Key of David -ohjelmasta (Hienoa, että ohjelmaa voi 
katsoa tietokoneelta!). Olen elänyt 39 kuukautta Japa-
nissa mieheni armeijatyön myötä, ja haluan vihdoin 
ilmaista, kuinka kiitän Jumalaa ohjelmasta, oppikurs-
sista, kirjoista/kirjasista, lehdestä, Key of David verk-
ko-ohjelmasta ja väsymättömästä työstänne Herran 
asialla. Työnne tarjoaa tarvittavat työkalut Jumalan 
sanan syvälliseen tutkimiseen, sekä tiedon, uskon, voi-
man ja ymmärryksen kasvattamiseen. Herra on aina 
toimittanut kaiken tarvitseman, myös työnne kautta. 
Tiedän nyt, että minun täytyy kylvää siementä yhä 
enemmän toimintanne kautta, joka on hengellisen va-
rastohuoneeni elintärkeä ravinnonlähde.

N. P., APO, AP

Tämä on paras kokemani oppikurssi. Olen 70-vuotias, 
ja kaikki Raamatusta oppimani alkaa vihdoin käydä 
selväksi. Selityksenne ovat niin yksinkertaisia, että lap-
sikin voi ne ymmärtää. Kiitos työpanoksestanne, kiitos 
että kerrotte Jumalan omille, mitä Jumala on varannut 
heille.

N. B., Varsi, North Carolina, usa

Hyvä pcg:n ja Herbert W. Armstrong College:n hen-
kilökunta, kiitos jälleen kerran, tällä kertaa tarjoamas-
tanne maksuttomasta raamattukurssista meille sen 
avosylin vastaanottajille. Kaikki oppitunnit ovat olleet 
erinomaisia, mutta viimeisin oppitunti hämmästytti 
minut todella. Oppimani totuudet iskostuivat mieleeni 
painokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. En ole 
koskaan aikaisemmin kuullut enkä tavannut ketään 
yhtä Jumalan hengellisesti siunaamaa, joka kykenisi 
paljastamaan samalla lailla Jumalan opetuksia ja to-
tuuksia kuin Gerald Flurry, Herbert W. Armstrong, 
Dennis Leap, Stephen Flurry ja muu pcg:n henkilö-
kunta, äänensä ja kirjallisuuden kautta. Kiitän Juma-
laa teistä kaikista ja rukoilen, että jatkatte mahtavaa 
Jumalan työtä.

B. S., Baraga, Michigan, usa

kirjeitä  
kurssilaisilta
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kirjojen kirja–
pyhä raamattu

Pystytkö todistamaan, että Raamattu puhuu Jumalan auktoriteetilla? Miksi 
Raamattu on historian väärinymmärretyin kirja? Löytyykö Raamatun avaava 

avain? Tämä oppitunti rikastuttaa kirjoista suurimman opiskelua!

R
aamattu on maailman suosituin, 
kaikkien aikojen suurilevikkisin kirja; 
viimeisen 200 vuoden aikana myytiin 
yli 2,5 miljardia Raamattua. Raamattu 
on käännetty kokonaisuudessaan yli 

300 kielelle ja osia yli 2000 kielelle. Raamattu on pai-
natetuin, ostetuin ja suurilevikkisin kirja maailmassa! 
Se on kuitenkin useimmille mysteeri. Mikä paradoksi!

Tämä kirjojen Kirja paljastaa ihmiselämän salai-
suudet–kuinka ihminen saapui maapallolle, miksi syn-
nyimme ja mihin matkaamme. Raamattu paljastaa ja 
kuvaa luomistyön yksityiskohtia, Luojamme tarkoitusta
ihmiselle sekä yleissuunnitelman tarkoitusperän 
saavuttamiseksi! Mikä ihmiskuntaa odot-
taa? Tuhoaako nykyinen vapaan pudo-
tuksen kehitys meidät, joudummeko 
unohduksiin vai odottaako meitä 
kirkas huomen? Raamatulla on 
selvä vastaus (Matt. 24:21–22; 
Jes. 11:6–9), mutta epäilijät syr-
jäyttävät sen tarjoaman hyvän 
uutisen ja onnellisen päämäärän,
pelkkänä satuna.

Tämä suurin kirja on täynnä ilmoitettua tietoa, 
jota ihminen ei kykene oppimaan aistiensa välityksel-
lä. Herbert W. Armstrong kutsui Raamattua Luojan 

”käyttöohjeeksi”, koska se opastaa, kuinka luodun 
ihmisen on määrä toimia. Raamattu opettaa ihmi-
selle, miten meidän tulee elää ja miten saavutamme 
todellisen rauhan, onneen ja kestävän menestyksen! 
Moni kuitenkin halveksii tai tyhmyydessään sivuuttaa
Raamatun opetuksen.

Pyhä Raamattu paljastaa syyn maailman pahaan–pal-
jastaa ihmissydämen raa’an rappion (Jer. 17:9) ja kuka 
turmelee sitä! (Ef 2:2; Ilm. 12:9). Kirja valottaa ihmisen 
veristä historiaa ja sen merkitystä. Miksi paha on ole-
massa? Mikä on synti? Mikä on vanhurskaus ja hyvyys? 

Vastaukset ovat syvällisiä, kuitenkin yksinkertaisia
(1. Joh. 3:4; Ps. 119:172).

Meidän tulee tunnistaa, että Pyhä Raamattu eroaa 
radikaalisti muista nk. pyhistä kirjoituksista. Raamat-
tu väittää, että sen kirjoitukset ovat ylimmän Juma-
luuden innoittamia. Mikään muu pyhä kirjallisuus ei 
väitä vastaavaa: ”Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä 
minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, 
eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, 
mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vie-
lä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, 
kaiken, mitä tahdon, minä teen” (Jes. 46:9–10). Voim-

meko tietää varmasti, että Kaikkivaltias Jumala 
toimitti ihmiselle tämän kirjan? 

Raamattu on hämmästyttävä kirja. Sillä 
on yli 40 eri kirjoittajaa, monilta eri elä-

mänaloilta–kuninkaita, paimenia, 
sotilasjohtajia, fi losofeja, maanvil-
jelijöitä ja kalastajia–1600 vuoden 
kuluessa! Tästä kaikesta huolimat-
ta Raamattu on harmoninen ja yh-

täpitävä. Alkuteksti ei ole ristiriitai-
nen (Joh. 10:35), vaikka tietämättömät 

kriitikot näin väittäisivät.
Pyhä Raamattu on todella merkit-

tävä, erityislaatuinen kirja! ”Jokainen kirjoi-
tus… on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta” (2. 
Tim. 3:16). Vaikutuksesta, engl. inspiraatiosta, tarkoit-
taa kreikaksi Jumalan hengähtämää. Tämä tarkoittaa, 
että Jumala koordinoi henkilökohtaisesti Raamatun ke-
hityksen ja innoitti suorasti viestin kirjaamisen. Raa-
mattu on Jumalan arvovaltainen sana painomuodossa. 
Kyseessä on yliluonnollinen saavutus, mikä on 
huolellisen tutkimuksen arvoinen! Etsitään Raamatun 
totuuksia, tutkitaan tätä mahtavaa kirjaa, louhtaan 
sen kalliita aarteita–Jumalan mielestä suorasti peräisin 
olevia ikuisen elämän sanoja! 
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OPPITUNTI 15
Raamattu on Jumalan puhetta

Kuvittele katselevasi suosikkiohjelmaasi televisiosta, 
kunnes yhtäkkiä ääni jylisee: ”Tässä puhuu Juma-
la. Olen keskeyttänyt ohjelmasi saattaakseni sinulle 
viimeisen varoituksen!” Jos todella kuulisit Kaikkival-
tiaan Jumalan puheen, ottaisitko vaarin hänen viestis-
tään? Tajuatko, että Jumala on jo puhunut ihmiskun-
nalle? Jumalan sanat kirjattiin Raamattuun! Meidän 
tulee kuunnella niitä.

1. Puhuiko Jumala Aabrahamille? 1. Moos.17:1–3. 
Puhuiko Jumala Moosekselle kasvoista kasvoihin? 
2. Moos. 33:11.

kommentti: Muista oppitunnista 8, että miehille ja 
Israelin kansalle puhunut Jumalolento oli hän, joka tuli 
Jeesukseksi Kristukseksi; Hän oli Vanhan testamentin 
Jumala.

2. Puhutteliko Jumala henkilökohtaisesti Israelin 
kansaa ja ilmoittiko hän sille lakinsa? 2. Moos. 20:1–
17; 5. Moos. 5:1–4. Onko annettu laki sitova tänään? 
Matt. 5:17–20; 1. Joh. 3:22.

kommentti: Muista oppitunnista 12, että kristitty-
jen tulee olla ”lain tekijöitä” ja että Siinain vuorella 
puhutut kymmenen käskyä ovat tänään sitovia; sekä 
lain kirjaimen että lain hengellisen tarkoitusperän mu-
kaisesti. 

3. Miten Jumala puhui yleensä Israelille? Hepr. 1:1. 
Kuinka Jumalan sanat yleensä välitettiin profeetoille? 
Sak. 7:12; 2. Piet. 1:21. Kirjattiinko profeettojen sanat 
Raamattuun? Room. 1:1–2.

kommentti: Sak. 7:12 sisältää ilmaisun ”Henken-
sä voimalla”. Jumala antoi profeetoilleen Henkensä 
kautta sanat, jotka profeettojen oli määrä puhua Ju-
malan puolesta, ja nämä sanat kirjattiin osaksi ”pyhiä 
kirjoituksia”.

Nykyisten puhujien äänet voidaan tallentaa, ja 
myös Jumalan sanat on tallennettu kirjaan–pyhään 
Raamattuun. Mikään muu kirja ei ole tallentanut 
Jumalan sanoja!  

4. Miksi muinaisen Israelin historia tallennettiin 
Vanhaan testamenttiin? 1. Kor. 10:11; Room. 15:4.

kommentti: Me todistamme ihmisen sivilisaation 
viimeisiset kärsimykset! Jumala säilytti muinaisen Is-
raelin historian kapinan ”varoitukseksi meille”, jotta 
me ottaisimme siitä opiksi, emmekä toistaisi samo-
ja virheitä. Vain Raamattu voi opettaa meille nämä 
opetukset.

5. Miten Jumala on puhunut meille ”näinä viimei-
sinä päivinä?” Hepr. 1:1–2. Tallennettiinko Jeesuksen 
sanat? Matt. 24:35.

kommentti: Evankeliumit sekä muut Uuden testa-
mentin kirjat kirjattiin Jeesuksen Kristuksen opetuk-
set ja elämän todistaneiden silminnäkijöiden toimesta 
(Luuk. 1:1–4; Apt. 1:1–3; 2. Piet. 1:16; 1. Joh. 1:1–3; 
4:14); He tallensivat Vapahtajamme opetukset ja 
puheet. 

Jeesus vahvistaa  
Vanhan testamentin

Moni kristitty kuvittelee, että Vanhan testamentti ei 
ole olennainen osa Raamattua vaan pelkkä kokoelma 
juutalaista kirjallisuutta. On ironista, että useimmat 
juutalaiset hylkäävät Uuden testamentin ja pitävät 
pelkästään Vanhaa testamenttia pyhänä. Näin ol-
len molemmat, kristityt ja juutalaiset, eivät kykene 
ymmärtämään Raamattua kokonaisuudessaan.

1. Minkä perustavanlaatuisen totuuden Jeesus il-
moittaa meille itsestään? Joh.14:6. Mistä Jeesuksen 
elämää koskevat profetiat löytyvät? Joh. 5:39.

kommentti: Huomaa, että Jeesus viittasi ”kir-
joituksiin”. Vanhan testamentin kirjat olivat ainoat 
juutalaisten hallussa olevat Messiaasta ennustavat 
pyhät kirjoitukset. Jeesus vahvistaa jakeessa ne varsi-
naisiksi Kirjoituksiksi. Lisäksi Jeesus siteerasi Vanhaa 
testamenttia totena ja luotettavana historian lähteenä.

2. Vahvistiko Jeesus Vanhan testamentin ensim-
mäisen lauseen todeksi? Mark. 13:19; Ilm. 3:14.

kommentti: Jeesus vahvisti luoneensa kaiken. (Kat-
so myös Kol. 1:15–16.) Ilmestyskirjan 3:14 alku- sana 
viittaa luomisen aktiiviseen syyhyn tai ensisijaiseen 
lähteeseen.

3. Olettiko Kristus, että ensimmäiset ihmiset oli-
vat kehittyneet pikkuhiljaa, vai tunnustiko hän, että 
Aadam ja Eeva oli luotu? Matt. 19:4. Vertaa 1. Moos. 
1:27; 5:2.

4. Mainitsiko Jeesus Aadamin ja Eevan pojan 
Abelin? Matt. 23:35.

kommentti: Jeesus ei pelkästään vahvistanut Aa-
belin olemassaoloa, vaan viittasi myös tämän van-
hurskauteen. Jae kertoo myös Barakiaan (toisaalla Be-
rekjan) pojan Sakarjan murhasta, mikä on epäilemättä 
viittaus Vanhan testamentin profeettana, jonka isän 
nimi oli Berekja (Sak. 1:1).
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sen historian, viittasi sen syihin ja totesi tapahtuneen 
johtaneen yleismaailmalliseen kuolemaan–Nooaa ja 
tämän perhettä lukuun ottamatta.

6. Entä kertomus Sodomasta ja Gomorrasta? Onko 
se totta vai tarua? Luuk. 17:28–29,32.

kommentti: Meillä on jälleen Jeesuksen henkilö-
kohtainen todistus Vanhan testamentin historian to-
tuudenmukaisuudesta 1. Mooseksen (luku 19) kirjan 
mukaisesti. 

7. Todistiko Jeesus Aabrahamin olemassaolon? Joh. 
8:37. Tunnistiko hän Aabrahamin pojan ja pojanpojan 
–Iisakin ja Jaakobin? Matt. 8:11.

8. Viittasiko Kristus profeetta Moosekseen? Joh. 
5:46–47.

kommentti: Jeesus puhui juutalaisille, jotka halu-
sivat tappaa hänet (jakeet 16,18). Jeesus nuhteli juuta-
laisia, jotka eivät uskoneet, mitä Mooses oli ennustanut 
hänestä Vanhan testamentin kirjoituksissa.

9. Todistiko Jeesus, että kuningas Daavid eli ai-
koinaan? Matt. 12:3. Tunnistiko hän myös kuningas 
Salomon? Jae 42.

kommentti: Kertaamaamme kirjoitukset todis-
tavat, että Jeesus Kristus uskoi ja hyväksyi Vanhan 
testamentin absoluuttisen arvovaltaisen todistuksen! 
Hyvästä syystä, Jeesus oli Vanhan testamentin Jumala, 
joka oli todistanut kaikki kirjoituksissa kirjatut tapah-
tumat. (Ks. 1. Kor. 10:1–4. Vertaa myös Joh. 8:58 ja 
2. Moos. 3:14.)

10. Mitä apostoli Paavali kertoo kirjoituksista? 
2. Tim. 3:15–16.

kommentti: Kirjoituksia pidetään pyhinä kirjoi-
tuksina, jos ne ovat Jumalan innoittamia, oikeammin 

”Jumalan hengähtämiä”. Kun Paavali kirjoitti, Vanha 
testamentti oli ainoa olemassa oleva ”kirjoitus”. Uusi 
testamentti ei ollut vielä valmis. Paavali opetti, että 
jokaista kirjoitusta tulee käyttää vahvistamaan oppi, 
oikaisemaan väärät uskomukset ja hairahtunut käytös, 
opastamaan ja kasvattamaan vanhurskaudessa!

Uusi testamentti viittaa noin 250 kertaa Vanhaan 
testamenttiin. Emme voi hyväksyä Uutta testament-
tia tunnistamatta Vanhan testamentin auktoriteet-
tia. Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa; ne täydentävät 
toisiaan. Raamattu on yksi kokonainen kirja. 

11. Mitä Jesaja profetoi Jumalan sanasta? Jes. 40:8. 
Toistetaanko sama Uudessa testamentissa? 1. Piet. 
1:25. Mitä Jeesus profetoi omia sanojaan koskien? 
Matt. 24:35; Mark. 13:31; Luuk. 21:33.

kommentti: Muista, että Jeesus Kristus–Jumala 
lihassa–oli myös Jumala ja Vanhan testamentin puhe-
mies, vaikka Isä ohjasi, mitä Jeesus puhui (Joh. 14:10). 

Useimmat Raamattua opiskelevat tietävät, 
että Vanha testamentti säilytettiin pääasiassa 
heprean kielellä ja Uusi Testamentti kreikan 
kielellä. Nykyisen englanninkielisten raama-
tunkäännösten perusteelliseen tutkimuksen 
perusteella, huomioiden, kuinka tiiviisti 
käännökset pitäytyvät varhaisheprean ja 
varhaiskreikan käsikirjoituksiin, Herbert W. 
Armstrong suositteli käytettäväksi vuonna 
1611 käännettyä Kuningas Jaakon Raamat-
tua. Tämä King James Version (KJV) perus-
tuu tarkkaan heprealais- ja kreikkalaistekstiin 
(masoreettinen ja Bysantin teksti), toisin kuin 
monet nykyajan käännökset. Se ei ole suin-
kaan täydellinen käännös, mutta lähes 99 
prosenttia tarkka.

H. Armstrong suositteli, että muita kään-
nöksiä käytettäisiin vain King James -kään-
nöstä täydentämään. KJV käännettiin lähes 
400 vuotta sitten. Koska englannin kieli 
on muuttunut, osa hankalan vanhahtavat 
ilmaukset voidaan selvittää valittuihin nyky-
käännöksiin vertaamalla.

H. Armstrong valitsi vertailuteoksiksi Revi-
sed Standard Version ja Moffatt -käännökset, 
silti Kuningas Jaakon Raamattu on standardi, 
jota vastaan uusien käännösten tarkkuuta 
arvostellaan.

Suhtaudu erityisen varovaisesti New Inter-
national Version ja New American Standard 
Version -käännöksiin, yleensä kaikki ”uusi” 
nimen sisältävät raamatunkäännökset ovat 
Kuningas Jaakon Raamattua epätäsmällisem-
piä. Vaikka Uusi kuningas Jaakon Raamattu 
-käännös sisältää vähemmän virheitä kuin 
monet muut ”uudet” käännökset, se ei ole silti 
vanhan Kuningas Jaakon Raamatun vertainen.

Valitse varovaisesti, mitä Raamattua käytät 
Raamatun opiskeluun, sillä uudet käännökset 
voivat huomaamatta vääristää ymmärrystä.

MIKÄ RAAMATUN-
KÄÄNNÖS ON PARAS?

5. Entä Nooan arkki ja vedenpaisumus? Oliko se 
totta vai tarua? Matt. 24:37–39.

kommentti: Jeesus esitti henkilökohtaisen todistuk-
sen vedenpaisumuksen olemassaolosta! Hän vahvisti 
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kana Jumalan inspiroimat kirjoittajat loivat perustan 
Samuelin, Kuningasten kirjan ja Aikakirjan histo-
riallisille kertomuksille. Daavid ja Salomo tuottivat 
puolestaan suurimman osan materiaalia Psalmien ja 
Sananlaskujen kirjoihin.

3. Herättikö ja uudistiko muutama sukupolvi Daa-
vidin jälkeen kuningas Joosafat kansan ”lain kirjan” 
kautta? 2. Aik.17:3,7–9. Toimiko muutama sata vuotta 
Joosafatin jälkeen hallinnut kuningas Joosia samalla 
tavalla? 2. Kun. 22:1–2,10–13; 23:25.  

kommentti: Joosia ei pelkästään palauttanut kuu-
liaisuutta lain kirjaa kohtaan. Clarke’s Commentary 
lisää: ”[Joosian] käskystä tästä alkuperäisestä [lain 
kirjasta] tehtiin kopiota... useita koko kirjan kopioita 
oli kansan keskuudessa... tähän [juutalaisten vankeu-
den] aikaan useita kopioita, sekä laki että profeetat, sekä 
kaikkia muita pyhiä kirjoituksia, löytyi yksityisten ih-

misten käsistä, jotka nämä otti-
vat mukaan vankeuteen.”

4. Pystyikö profeetta Daniel 
lukemaan Babylonian vankeu-
den aikana kirjoituksia? Dan. 
9:2,11–13.

kommentti: Clarke’s Com-
mentary jatkaa: ”On varmaa, että 
Danielilla oli [pyhien kirjoitus-
ten] kopio tykönänsä Baabelissa, 
sillä hän lainaa lakia ja mainit-
see myös profeetta Jeremian pro-
fetiat, mikä ei olisi mahdollista 
ilman niiden näkemistä.”

Kuitenkaan kaikkia Israelia 
koskevia senaikaisia kirjoja ei 
sisällytetty Raamattuun–moni 
jätettiin sen ulkopuolelle; oikea-
mielisen (engl. Jasherin) kirja 
(Joos. 10:13, 2. Sam. 1:18) on yksi 
esimerkki tästä. Mistä tiedämme, 
mitkä kirjat muodostavat Juma-
lan sanan? Kenelle Jumala antoi 
auktoriteettin päättää, mitkä kir-
jat olivat todella ”Jumalan hen-
gähtämiä”, mitkä tuli säilyttää 
osaksi Pyhää Raamattua? Uusi 
testamentti antaa vastauksen.

5. Kenen vastuulla oli Van-
han testamentin aikana säilyttää 

”oraakkelit”, Jumalan puhuma–
Jumalan innoittama sana? Room. 
3:1–2.

Vuosisatojen kuluessa moni rohkea henkilö antoi henkensä Raama-
tun säilyttämiseksi.

Nykyisen painetun englanninkielisen ”Raamatuksi” kutsutun 
Vanhan ja Uuden testamentin kokoaminen, säilyttäminen ja ihmi-
sille tarjoaminen oli vaivalloisen hidas ja tuskallinen prosessi. 

Juutalaiset kirjurit säilyttivät uskollisesti ja huolellisesti hep-
realaisen kirjoituksen jopa ”pienimmän kirjaimen ja piirron”, ja 
kreikkalaiset kirjurit vastaavasti Uuden testamentin.

Tehtävä ei ollut koskaan yksinkertainen.
Jaksottaiset kristittyjä vastaan kohdistuivat roomalaisvainot 

kohdistivat myös Raamattuun. Diocletianus, ehkä kaikkein jul-
mimmin kristinuskon tuhoamaan pyrkinyt, määräsi vuonna 303 
kaikki pyhät kirjat polttaviksi—silti Raamatun kirjat säilyivät!

Konstantinuksen jälkeen imperiumin Raamatun vastaiset iskut 
päättyivät, mutta vaino ei päättynyt.

1500-luvulla Tyndale joutui kääntämään Uuden testamentin 
alkuperäiskreikasta englanniksi Saksassa, sillä Englannin kirkon 
viranomaiset olivat kieltäneet uuden englanninkielisen käännök-
sen. Tyndale teloitettiin 1536 ponnisteluistaan kuristamalla ja 
roviolla polttamalla vain 11 vuotta ensimmäisen painetun englan-
ninkielisen Uuden testamentin käännöksen päätettyään. 

Myös muut vaaransivat henkensä englanninkielisen Raamatun 
kääntämiseksi tai levittämiseksi. Coverdale pelastui täpärästi; 
Cranmer ja Rogers poltettiin roviolla, moni muu joutui pakene-
maan henkensä edestä. Myös varhaisia englantilaisia Raamattuja 
ostaneita ja myyneitä uhattiin, syytettiin oikeudessa kerettiläisyy-
destä ja tuomittiin kuolemaan. 

Jumala varmisti koettelemuksissa kuitenkin innoittamansa 
Raamatun selviytymisen.

moni kuoli kirjan säilyttämiseksi

Jumala lupaa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa, 
että hänen sanansa säilytettäisiin. Tämä on Jumalan 
rikkomaton lupaus, joka ei voi raueta tyhjiin! Opitaan 
seuraavaksi, kuinka Jumala talletti Vanhan testamentin.

Vanhan testamentin  
kirjoitus talletetaan

Raamatun kirjoitukset todistavat, että muinaisessa 
Israelissa Vanhan testamentin kirjoitukset välitettiin 
sukupolvelta toiselle. 

1. Luottiko Mooses ”lain kirjan” leeviläisten säily-
tettäväksi? 5. Moos. 31:24–26. Oliko se myös Moosesta 
seuranneen Joosuan käytössä? Joos. 8:33–35.

2. Oliko Jumala laki muutama sata vuotta myöhem-
min edelleen kuningas Daavidin käytössä? Ps. 119:97.

kommentti: Samuelin, Daavidin ja Salomon ai-
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1. Profetoidaanko Vanhassa testamentissa, että Kris-
tuksen opetuslapset päättäisivät Raamatun kaanonin? 
Jes. 8:16.

kommentti: Vanhan testamentin kirjat tehtiin kää-
rerulliksi, jotka suljettiin valmiina ”sinetillä” – kuten 
kirje. Apostolien kautta Jeesuksen Kristuksen todistus 

”sidottiin” tai suljettiin; Raamattu saatettiin päätök-
seen!

Jumala asetti Kristuksen opetuslapsien kautta hy-
väksyntänsä sinetin tosi kristittyjä–tänään hengel-
lisiä juutalaisia (Room. 2:28–29) – sitoville laeille ja 
käytännöille.

2. Hyväksyikö apostoli Paavali evankeliumit 
”kirjoitukseksi”? 1. Tim. 5:18.

kommentti: Paavali siteeraa ”kirjoituksena” (suo-
mennettu Raamattuna) ilmaisua ”työmies on palk-

täysi raamattu

Laki
1. Moos. kirja
2. Moos. kirja
3. Moos. kirja
4. Moos. kirja
5. Moos. kirja

Profeetat
Joosua/Tuomarit
Samuel/Kuninkaat
Pienet profeetat
Jesaja
Jeremia
Hesekiel
Daniel

Kirjoitukset
Psalmit
Sananlaskut
Job
Laulujen laulu
Ruut
Valitusvirret
Saarnaaja
Ester
Esra/Nehemia
Aikakirjat

Evankeliumit
Matteus
Markus Luukas
Johannes

Apostolien teot
Apostolien teot

Epistolat
Roomalaisille
1. Korinttilaisille
2. Korinttilaisille
Galatalaisille
Efesolaisille
Filippiläisille
Kolossalaisille
1. Tessalonika-
laisille
2. Tessalonika-
laisille
1. Timoteukselle
2. Timoteukselle
Titukselle
Filemonille
Heprealaisille
Jaakobin
1. Pietarin
2. Pietarin
1. Johanneksen
2. Johanneksen
3. Johanneksen
Juudaksen
Ilmestyskirja
Ilmestyskirja

U
us

i t
es

ta
m

en
tti

Va
nh

a 
te

sta
m

en
tti

Kunnolla järjestetyn 
Raamatun 49 kirjaa 
voidaan jakaa  
seitsemään osaan.

kommentti: Vanhan testamentin kirjoitusten tun-
nistaminen ja säilyttäminen oli ”uskottu” juutalaisille. 
Companion Bible selventää, että ”[juutalaisille] oli us-
kottu” Jumalan oraakkelit.

Vanhan testamentin kanonisoinnista vastuussa oli-
vat Jerusalemiin vankeuden jälkeen palanneet juuta-
laiset: Esra, Nehemia, pappijoukko ja vanhimmat tun-
netaan nimellä Suuri kokous. Se koostui 120 miehestä, 
joita johti Esra–taitava kirjanoppinut (Esra 7:6).

6. Kellä Jeesuksen vakuuttaman mukaan oli aukto-
riteettiasema kirjoituksista? Matt. 23:1–3.

kommentti: Alun perin Moosekselle oraakkeleista 
annettu auktoriteettiasema (Apt. 7:37–38) oli siirtynyt 
Jeesuksen päivään mennessä juutalaisille kirjanoppineil-
le ja fariseuksille. Kirjanoppineen velvollisuus oli säilyt-
tää, siirtokirjoittaa, toistaa Jumalan sana sukupolvelta 
toiselle. Fariseukset olivat julkisessa jumalanpalveluk-
sessa vastuullisia kirjoitusten suullisesta esityksestä. 

7. Kuinka tarkasti kirjanoppineet toistivat pyhät 
kirjoitukset? Matt. 5:18; Luuk. 16:17.

kommentti: Jae mainitsee pienimmän heprean kirjai-
men ja piirron, tiettyjen kirjainten yläpuolelle asetetun 
merkin. Juutalaisilla oli erityisen huolellinen menetelmä 
muinaisten tekstien toistamiseksi; he laskivat kirjaimet, 
sanat, ilmaisut, jakeet ja jopa jokaisen kirjan keskimmäi-
set kirjaimet, sanat sekä jakeet. He tallensivat Jumalan sa-
nan joka ikisen kirjaimen! Jeesus vakuutti, ettei yksikään 
pikkukirjain puuttunut. Varmasti ei myös yksikään kirja!

8. Varmistiko Kristus, että juutalaiset sisällyttivät 
kaikki tänään Vanhaan testamenttiin innoitetut kirjat? 
Luuk. 24:44–45.

kommentti: Vanhan testamentin kaanon on jaettu 
kolmeen osaan: Mooseksen laki, profeetat ja Psalmit 
(tai kirjoitukset). Nämä ovat ne ”kirjoitukset”, joista 
Kristus puhui ja jotka hän vahvisti–koko Vanhan tes-
tamentti, joka on säilytetty muuttumattomana aina 
tähän päivään saakka!

Uusi testamentti  
päättää Raamatun

Vanha testamentti kirjoitettiin pääasiassa hepreaksi, se 
sisältää jonkin verran arameaa, kun taas Uusi testa-
mentti kirjoitettiin kreikaksi. Miksi näin?

Kun Uuden testamentin ajan juutalaiset kieltäytyi-
vät vastaanottamasta Jeesuksen Kristuksen sanomaa, 
Jumala herätti apostolit–ensisijaisesti Paavalin (Gal. 
2:7–8) – tekemään työtä kreikkalaisessa maailmassa ja 
antaa kreikkalaisten tallentama Uuden Testamentin sa-
nomansa. Jumala johti apostolit määrittämään, mitkä 
kirjat kreikkalainen maailma säilyttäisi kirjoitukseksi.
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kansa ansainnut” – jota ei löydy Vanhasta testamen-
tista. Tämä kirjoitus on peräisin Luuk. 10:7 ja myös 
Matt. 10:10.

3. Nimittikö apostoli Pietari kaikkia Paavalin kir-
jeitä kirjoituksiksi? 2. Piet. 3:15–16.

kommentti: Pietari sanoi, ”niikuin hän [Paavali] te-
kee kaikissa kirjeissään”, ja vertasi niitä ”muihin kirjoi-
tuksiin”. Tiedämme myös, että Paavali suojeli perga-
mentteja (2. Tim. 4:13). Pergamentit olivat ilmeisesti 
Paavalin alkuperäisiä kirjeitä, jotka meillä on tänään. 

4. Todistiko apostoli Johannes, että Ilmestyskirja 
oli profeetallinen Jumalan sana? Ilm. 22:18–19.

kommentti: Ilmestyskirjan lopussa käytetty kieli 
osoittaa selvästi, että se on Jumalan innoittama ja tar-
koitettu Raamatun viimeiseksi kirjaksi.

5. Miten Raamatun loppu ja alku liittyvät toisiinsa? 
Vertaa 1. Moos. 2 ja Ilm. luku 22.

kommentti: Vuosisatojen aikana koottu kirja, joka 
alkaa puutarhasta, elämän puusta, virrasta ja sisältää 
kutsun elää läheisessä suhteessa Luoja-Jumalaan, ja 
päättyy samalla tavalla, kertoo kaikkivaltiaasta, ju-
malallisesta Kirjoittajasta! Tämä on kirja, joka ei voi 
raueta tyhjiin (Joh. 10:35). 

Raamatussa luku seitsemän tarkoittaa täyteyttä. 
Täydellinen Raamattu koostuu seitsemästä osasta: Van-
han testamentin laki, profeetat ja kirjoitukset, Uuden 
testamentin evankeliumit, Apostolien teot, epistolat 
ja Ilmestyskirja. Seitsemän esiintyy myös Raamatun 
kirjojen kokonaisluvussa.

Kun King James -raamattu vahvisti Vanhan tes-
tamentin, se jakoi 39 kirjaa uuteen nykyraamatun 
mukaiseen järjestykseen juutalaisten järjestyksestä 
poiketen. Juutalaiset olivat järjestäneet kirjoitukset 
22 kirjakääröön (kirjaan). Lakiin sisältyi Mooseksen 
viisi kirjaa, profeetat oli jaettu seitsemään kirjaan, ja 
kirjoitukset sisälsivät 10 kirjaa.

Yhdessä Uuden testamentin 27 kirjan kanssa    Raa-
matussa on 49 kirjaa. Numero 49 on seitsemän ker-
taa seitsemän, mikä osoittaa Jumalan absoluuttiseen 
päätökseen saattamista.

Raamatun jakoa seitsemällä ja sen 49 kirjaa ei ole 
sattuma. Jumala suunnitteli ja osoitti näin, että hänen 
ilmoituksensa on täydellinen. Yksikään Raamatun 
kirja ei puutu, yksikään kirja ei ole kadonnut! Raa-
mattu on Kirja, joka ilmoittaa kokonaan Jumalan 
ilmoitetun totuuden (Joh. 17:17).

Arkeologia tukee Raamattua
Arkeologia–ihmisen jälkeen jättämän materian kaiva-
minen ja tutkiminen–on suhteellisen uusi tiede, ja se 

on vahvistanut kiistämättömästi Raamatun historialli-
sen paikkansapitävyyden. Vankka Raamatusta riippu-
maton dokumentointi vahvistaa nyt aikaisemmin vain 
Raamatusta tuntemiemme tapahtumien sekä henki-
löiden olemassaolon. Tarkastellaan muutamia löytöjä.

Behistunin kirjoitus, joka on peräisin 516 eKr. ja 
kertoo Dareios Suuren noususta Persian valtaistuimel-
le, kirjoitettiin kolmella kielellä nuolenpääkirjoituk-
sella. Kolmikielisen kirjoituksen 1800-luvulla selvit-
täminen oli valtava läpimurto, ja mahdollisti monien 
Lähi-idän kulttuurien tuhansien nuolenpääkirjoitus-
ten kääntämisen–mm. Niiniven raunioiden tabletit, 
Salmanassarin mustan obeliskin, Sanheribin prisman 
ja Gilgameshin ja Enûma Elishin eeppiset runot (jot-
ka sisältävät kertomuksia luomisesta, Baabelin tornista 
sekä vedenpaisumuksesta, myötäillen tiiviisti Raa-
matun kertomuksia.) Behistun kirjoituksen avaami-
nen avasi arkeologialle oven, joka vahvisti Raamatun 
historian paikkansapitävyyden moninkertaisesti! 

Raamattua pilkkaavat ovat arvostelleet Raamatun 
kertomuksia heettiläisestä kansasta (1. Moos 15:20, 2. 
Moos. 3:8,17; 4. Moos. 13:29, Joos. 1:4, Tuom. 1:26 
ja muualla), jonka he väittivät olevan yksi monista 
Raamatun kirjoittajien luomista myyttikansoista, par-
haimmillaan merkityksetön heimo. Kriitikot olivat 
kuitenkin väärässä! 

1800-luvun lopun arkeologiset löydöt Karkemisissa, 
Eufrat-virran varrella, sekä Turkissa myöhemmin vuonna 
1906 löytyneet tuhannet heettiläiset dokumentit tarjosi-
vat runsaasti tietoa heettiläisten historiasta ja kulttuurista. 
Muinaiset heettiläiset olivat muinoin hallinneet, Syyri-
assa ja osissa Palestiinaa määräysvallan omannut kansa. 

Kriitikot epäilivät 2. Kun. lukujen 24–25 yksityis-
kohtaisesta kuvauksesta huolimatta Juudan Babylo-
nian vankeuden todenperäisyyttä, mutta olivat jälleen 
kerran väärässä!

Kaksikymmentäyksi muinaisheprean kirjoitusta si-
sältämää savifragmenttia löytyi 1935–1938 muinaisek-
si uskotusta Lakisesta–yhdestä Jerusalemin piirityksen 
aikaan Baabelin kuninkaan piirittämistä kaupungeis-
ta (Jer. 34:7). Lakisin kirjeet, Lachis Ostraka, kirjattiin 
Babylonian piirityksen aikana. Osa sisälsi kaupungin 
sotilaskomentajan ja syrjäisen tarkkailualueen välisen 
kirjeenvaihdon, joka kuvasi elävästi Juudan viimeisiä, 
epätoivoisia taistelun päiviä Babylonia vastaan!  

Vuoden 1930 jälkeen Babylonian vankeuden his-
toria on vahvistunut edelleen myöhempien esiin 
kaivettujen Babylonian asiakirjojen avulla.

Italialaiset arkeologit löysivät vuonna 1974 mui-
naisesta Eblasta, pohjoisesta Syyriasta, noin 17 000 
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nuolenpääkirjoitustaulua ja fragmenttia. Artefaktojen 
merkinnät ajoittavat niiden olevan peräisin ennen 24. 
vuosisataa eKr. olevaa Nooan aikaista vedenpaisu-
musta. Samanlaisia   löytöjä paljastui myös Egyptistä ja 
Mesopotamiasta. Moni kriitikko on pilkannut usko-
musta, että Mooses kirjoitti Vanhan testamentin viisi 
ensimmäistä kirjaa, väittäen, etteivät tuon ajan ihmi-
set omanneet kirjoitustaitoa. Ebla-tabletit sekä muut 
ennen vedenpaisumusta olevat kirjoitukset todistavat 
toisin–kirjoitustaito oli yleistä jo vuosisatoja ennen 
Moosesta! 

Lähiaikoina, elokuussa 2005, jätevesiputkea Van-
hassa Jerusalemissa korjanneet työntekijät löysivät 
Siiloan lammikon (mainittu Joh. 9:1–11). Los Ange-
les Times raportoi löydöstä: ”’Tutkijat ovat väittäneet, 
ettei Siiloan lampi ole olemassa, että Johannes käyt-
ti uskonnollista kielikuvaa asiasta puhuessaan’, esitti 
Uuden testamentin tutkija James H. Charlesworth 
Princetonin teologisesta seminaarista. ’Nyt olemme 
löytäneet Siiloan lammen... tarkalleen, missä Johannes 
sanoi sen olevan.’ Evankeliumin, jonka luultiin olevan 
’puhdasta teologiaa, on nyt osoitettu olevan maadoitet-
tu historiaan’, hän sanoi” (9. elokuuta 2005). Monet 
tutkijat olivat–jälleen kerran–väärässä. Raamattu on 
aina paikkansa pitävä! 

Löytyy myös runsaasti muita tärkeitä näyttöjä. 
Moni kriitikko on esimerkiksi pilkannut, että Joo-
sef ajatti hiuksensa ennen faaraon eteen astumista (1. 
Moos 41:14) – kunnes Egyptin haudoista löytyi kul-
ta- ja kuparipartateriä neljänneltä vuosituhannelta eKr. 
– vuosisatoja ennen Joosefia.

Oli aika, jolloin muinaisen Israelin ja Juudan jakau-
tuneen monarkian kuninkaat tunnettiin pelkästään 
Raamatun teksteistä. Kriitikot eivät uskoneet hallit-
sijoiden olemassaoloa, ennen kuin lukuisten Assyrian 
kuninkaiden kirjastoista löytyi lukuisia nuolenpääkir-
joituksia, joissa moni Israelin ja Juudan kuningas mai-
nittiin nimeltä.

Sadat arkeologiset löydöt vahvistavat Raamatun 
historian todeksi. Kirjassaan A Survey of Old Testament 
Introduction, Gleason Archer Jr. siteeraa kirjailija John 
Elderiä, joka sanoi: ”Vähitellen, kaupunki toisensa 
jälkeen, sivilisaatio toisensa jälkeen, kulttuuri toisensa 
jälkeen, joiden muistot oli kirjattu vain Raamattuun, 
annettiin muinaishistorian arkeologien tutkimusten 
toimesta niille kuuluva oikea asema... Raamatun ai-
kaisten tapahtumien aineistoa on kaivettu esiin ja 
Raamatun ilmoituksen ainutlaatuisuus on koros-
tunut... Arkeologiset löydöt eivät ole todistaneet missään 
Raamatun historiaa vääräksi” (oma painotuksemme).
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Voit luottaa, että Raamattu on täsmällisen paik-
kansapitävä!

Tieteen edellä 
Raamattu ei ole tieteen oppikirja, mutta on varma 
tiedon perusta. Se sisältää monia tieteellisiä tosiasioi-
ta, jotka paljastettiin paljon ennen tiedemiesten löytöjä. 
Tarkastellaan näistä joitakin.

1. Mitä Jumala ilmoitti Jesajalle maapallon muo-
dosta? Jes. 40:22. Kuinka maapallo on riipustettu? Job 
26:7.

kommentti: Muinaiset tutkijat uskoivat maapallon 
olevan litteä, että sitä tuki neljä jättimäisen kilpikon-
nan päällä seisoivaa suurta norsua! Toiset kuvittelivat 
Atlas-jumalan seisovan maapallo harteillaan. Jumala 
paljasti totuuden pyöreästä (tai pallomaisesta) maa-
pallosta jo vuosisatoja ennen tiedettä, ja Job tiesi, että 
maapallo riippui avaruudessa!

2. Mitä Raamattu kertoo meille maailmankaikkeu-
den tähtien lukumäärästä? Jer. 33:22; Hepr. 11:12.

kommentti: Moffatt-raamattu kääntää Jeremian 
33:22 viimeisen osan: ”yhtä lukematon kuin täh-
det taivaassa, yhtä mittaamaton kuin meren hiekka.” 
1600-luvulle saakka ja ennen kaukoputkea tutkijat us-
koivat, että tähtiä oli noin 6000. Nykyinen arvio on 
luku suuruudeltaan 7 ja 22 nollaa–ja se on pelkkä ar-
vio. Jeremia tiesi yli 2500 vuotta sitten, ettei ihminen 
voisi laskea tähtien lukumäärää!

3. Paljastaako Raamattu tiedon meren lähdesuonis-
ta? Job 38:16; 1. Moos. 8:2. Entä merivirroista? Ps. 8:8; 
Jes. 43:16.

kommentti: Roomalainen vuonna 21 jKr. kuollut 
maantieteilijä Strabo oli ensimmäinen merilähteistä 
kirjoittanut tiedemies. Vasta 1800-luvulla tri Mathew. 
Maury–valtameritutkimuksen isä–havaitsi kiertojärjes-
telmiä tai valtamerissä tiettyjä polkuja seuraavia virtoja!

4. Mistä kaikki liha, fyysinen elämä–myös ihmis-
elämä–on riippuvainen? 3. Moos. 17:11,14.

kommentti: Solut tarvitsevat happea kehon toi-
mintaan. Ilmasta imeytyvä happi kulkeutuu veren-
kiertoon ja veren mukana kehon soluihin. Olemme 
nykyään tietoisia asiasta, mutta vajaa 200 vuotta sit-
ten huippuluokan lääketieteellinen hoito oli ”laskettaa 
verta” – valuttaa veri ruumiista–taudin parantamiseksi 
tai ehkäisemiseksi. Käytäntö elämän pelastamiseksi oli 
valuttaa elämä pois! Tuhannet kuolivat syrjäyttäessään 
Jumalan yli 3000 vuotta sitten ilmoittaman tiedon.

5. Käskettiinkö vastasyntynyt poikalapsi ympärilei-
kata tiettynä päivänä? 1. Moos. 17:12; Apt. 7:8; Luuk 
1:59; 2:21.

kommentti: Vasta vuoden 1935 tienoilla tiede kek-
si, että K-vitamiini vastaa maksan protrombiini tuo-
tannosta. K-vitamiini ja protrombiini ovat tarpeellisia 
tekijöitä veren hyytymiseen. K-vitamiinin tuotanto 
käynnistyy poikavauvan 5-7 elinpäivänä, protrombii-
ni on huipussaan vasta kahdeksantena päivänä – joka 
on paras päivä ympärileikkaukselle!

Kuinka muinaiset patriarkat olisivat voineet tie-
tää, että vastasyntyneen poikalapsen ympärileikkaus 
suoritettaisiin parhaiten kahdeksantena päivänä, ellei 
Luoja Jumalan olisi ilmoittanut asiaa?

6. Miten iloinen sydän vaikuttaa ihmisen hyvin-
vointiin? Sananl. 17:22.

kommentti: Viime vuosikymmenien tutkimukset 
ovat osoittaneet naurun terveellisen vaikutuksen, ja 
kuinka se edistää sairaudesta toipumista. Tieteelle on 
myös paljastumassa surun epäedullinen vaikutus ter-
veydelle. 

7. Varoittiko Jumala Mooseksen kautta syömästä 
rasvaa? 3. Moos. 3:17. Entä ihmiselle sopimattomat 
ruoat? 3. Moos. luku 11.

kommentti: Nykyiset tutkijat ja lääkärit myöntävät, 
että liika rasva johtaa monenlaisiin   terveysongelmiin; 
sianlihan, äyriäisten sekä muiden Jumalan ”epäpuh-
taiksi” nimittämien ruokien syömisen vaikutukset ovat 
paljastuneet vasta osittain. Tiede ei ole vielä yhdistänyt 
kiellettyjä, Jumalan ”epäpuhtaiksi” kutsumia, elintar-
vikkeita niiden aiheuttamiin tai pahentamiin tauteihin.

Löytyy myös muita Raamatun esittämiä terveyttä 
koskevia lakeja, kuten saniteetti (5. Moos 23:12–13) 
ja karanteeni (3. Moos 13:46), jotka ilmoitettiin vuo-
situhansia ennen tiedettä. Valitettavasti tila ei riitä kä-
sittelemään niitä, riittää, kun toteamme, että nämä 
lait olisivat pelastaneet vuosisatojen aikana miljoonia 
ihmishenkiä, jos niitä olisi noudatettu!

Tosi tiede ja todellinen raamatullinen uskonto ovat 
yhtä mieltä! Useimmissa Raamatunkäännöksissä lukee, 
että maapallo ”oli autio ja tyhjä” luomisen aikaan (1. 
Moos 1:2). Companion Bible kääntää ilmaisun oikeam-
min, että maapallo tuli autioksi ja tyhjäksi–eli rappeutu-
neeksi–vasta sen jälkeen kun taivaat ja maa oli luotu 
(jae 1). Raamattu opettaa, että maapallo oli olemassa 
kauan ennen ihmisen luomista, eikä ole ristiriidassa tie-
teen väittämän kanssa, että maapallo saattaisi olla miljar-
deja vuosia vanha. Tästä lisätietoa tulevassa oppitunnissa. 

Miksi väärinymmärretty 
Vaikka Raamattu on Jumalan innoittama, se on sil-
ti historian väärinymmärretyin kirja–vääristellyin, 
parjatuin ja valehdelluin. Miksi?
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1. Miten Raamatun kirjoitukset ovat meille hyödyl-
lisiä? 2. Tim. 3:16–17.

kommentti: Kirjoitusten on tarkoitus nuhdella, 
ojentaa meitä! Tunnetko monia ihmisiä, jotka antavat 
halukkaasti ojentaa itseään väärässä ollessaan–jotka 
toivovat nuhtelua tekemään väärästä? Ihminen ei 
yksinkertaisesti toivota nuhtelua ja ojennusta, miksi 
henkilön on vaikea ymmärtää Raamattua ja hyväksyä 
sen sanoma.

2. Paljastaako Jumalan sana sydämemme ja 
mielemme petollisuuden? Hepr. 4:12.

kommentti: Jumalan sana paljastaa sisimmät aja-
tuksemme–se leikkaa syvästi molempiin suuntiin. 
Kun taivaallinen Isämme ojentaa ja nuhtelee mei-
tä pyhien kirjoitustensa kautta, emme yleensä halua 
myöntää virheitämme, vikojamme ja vääriä teitämme. 
Ihmiset alkoivat vuosisatoja sitten tulkita Raamattua; 
totuuden sijasta he oikeuttivat omat tiensä vääristä-
mällä Jumalan sanaa. Tänä päivänä he kuuntelevat 
mieluummin valheita! (2. Tim. 4:3–4; Jes. 30:10).

3. Kuka omaa hyvän Raamatun ymmärryksen? Ps. 
111:7–8,10. Ovatko nämä   ihmisiä, joihin Jumala kat-
soo? Jes. 66:2.

kommentti: Ihmiset eivät ymmärrä Raamattua, 
koska he eivät tottele Jumalaa–koska he eivät alistu 
Jumalan tahtoon. He pelkäävät ihmisiä pikemmin-
kin kuin Jumalaa. He vapisevat ajatellessaan, mitä 
ihmiset sanovat, sen sijaan että ajattelisivat, mitä elä-
vän Jumalan sana sanoo! Nämä elävät pimeydes-
sä (Joh, 3:19) – vailla Jumalan sanan valon antamaa 
ymmärrystä (Ps. 119:105).

4. Sokaiseeko saatana ihmiset jotta nämä eivät 
ymmärrä totuutta? 2. Kor. 4:4. Onko saatanalla ai-
doilta vaikuttavia, vääriä palvelijoita, pastoreita? 
2. Kor.11:13–15.

kommentti: Jumala sallii saatanan sokaista valta-
osan ihmiskuntaa totuudelta (Ilm. 12:9 villitsijä, al-
kuteksti pettäjä); Jumalan tarkoitus ei ole kutsua tänä 
aikana suuria ihmismassoja. Jumala kutsuu ulos maail-
masta ainoastaan seurakuntansa (kreikan ”seurakunta” 
on ekklesia, joka tarkoittaa ”ulos kutsutut”).

Saatana lainaa Raamattua (Matt. 4:6 esimerkik-
si), ja hänen pastorinsa toimivat samoin–usein asia-
yhteyttä taitavasti kiertäen. Paavali kirjoitti, että on 
olemassa ”monia [enemmistö–Companion Bible], jot-
ka myyvät (engl. korruptoivat) Jumalan sanaa” (2. 
Kor. 2:17), mikä sekaannuttaa osaltaan Raamatun 
todellista sanomaa.

5. Raamattu sisältää pääasiallisesti hengellistä tie-
toa, jota emme kykene havaitsemaan viiden aistimme 

kautta. Mikä on se avainainesosa, joka mahdollistaa 
hengellisen ymmärryksen? 1. Kor. 2:11,14.

kommentti: Ihmisessä asuva Pyhä Henki on ainoa 
avain, joka avaa todellisen hengellisen ymmärryksen. 
Kuten opimme oppitunnissa 11, Pyhä Henki on kaik-
kien saatavilla, jotka ovat Jumalan kutsumia (Joh. 6:44). 
Tänään kutsutut on ”piskuinen lauma” (Luuk. 12:32) 
suhteellisen ”harva” henkilö (Matt. 7:13–14).  

6. Miten Jumala inspiroi Raamatun kirjaamisen? 
Jes. 28:9–10. Miksi? Jae 13.

kommentti: Yleisestä uskomuksesta poiketen Ju-
mala ei yritä nyt pelastaa useimpia ihmisiä, miksi hän 
innoitti Raamatun tarkoituksella kirjattavaksi taval-
la, joka saisi useimmat ihmiset kompastumaan, jotta 
he eivät ymmärtäisi sitä. Tämän vuoksi Jeesus puhui 
vertauksin–jotta ihmisjoukot eivät ymmärtäisi häntä 
(Mark 4:11–12). 

Sinä, kirjekurssin opiskelija, opit asettamaan Raa-
matun palaset yhteen ”milloin siellä, milloin täällä”, 
ja alat nähdä kuin jättiläismäisen palapelin kauniin 
kuvan. Kun tutkit Raamattua, opit ymmärtämään 
jatkuvasti enemmän Jumalan mieltä! Ymmärrät, kos-
ka hyväksyt halukkaasti ja nöyrästi Jumalan sinulle 
paljastaman.

Raamatun opiskelun edut 
Jumala puhuu meille Sanansa kautta. Kun maail-
man pahuus lisääntyy ja leviää, tarvitsemme entistä 
enemmän rakastavan Isämme opetusta, kannustusta, 
ohjausta ja ojennusta.

1. Tuleeko kristittyjen tutkia Raamattua? 2. Tim. 
2:15.

kommentti: Meidän tulee opiskella Jumalan sanaa, 
jotta osoittaudumme Jumalan hyväksymäksi (alku-
teksti). Kehotus pyri kuuluu alkutekstissä kiirehdi, ole 
ahkera. Joka oikein jakelee tarkoittaa suoraa leikkausta. 
Toisin sanoen Jumalan palava halu on, että tutkim-
me hänen Sanaansa huolellisesti ja seuraamme hänen 
antamiaan ohjeita täsmällisesti. Jumala haluaa, että 
olemme onnellisia, tyytyväisiä ja innoissamme tule-
vaisuudestamme–jopa kuolevan maailman tuskan ja 
kärsimyksen keskellä.

2. Millaisen   näkökulman saavutamme Raamattua 
tutkimalla? Room. 15:4.

kommentti: Todellinen, elävä toivo voi vaikuttaa 
suuresti siihen, miten käsittelemme elämän ongelmia 
ja minkälaisesta näkökulmasta. Kun lannistumme, 
kun meiltä puuttuu jotain, meidän tulee etsiä Raa-
matusta Jumalan lupauksia. Jumala on antanut meille 
lukuisia, varmoja, toivoa täynnä olevia lupauksia. 
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3. Tuleeko meidän kyetä selittämään myös muille, 
miksi olemme toivon täyttämiä? 1. Piet. 3:15.

kommentti: Olla kykenevä vastaamaan jokaiselle, 
jotka aidosti haluaa saada kuulla omaamastamme toi-
vosta, on toinen Raamatun opetuksien tarjoama etu. 
Jumala odottaa myös vanhempien opettavan lapsilleen 
Jumalan heille opettamansa elämäntavan (5. Moos 6: 
6–7), ja vastaamaan lasten esittämiin kysymyksiin.

4. Mitä muuta Jumalan sanan opiskelusta seuraa? 
Room. 10:17. 

kommentti: Raamatun opiskelu vahvistaa uskoam-
me. Kun viritymme kuulemaan Jumalaa ja hänen sa-
nojaan, uskomme vahvistuu. Mitä enemmän opiske-
lemme, sitä enemmän olemme perillä, kuinka Jumala 
ohjaa, pelastaa ja parantaa kansansa, mikä auttaa mei-
tä luottamaan yhä enemmän Jumalaan, mikä vahvis-
taa uskoamme edelleen. Kun Berean uskonveljet ”tut-
kivat kirjoituksia”, he uskoivat auliimmin, mitä heille 
opetettiin (Apt. 17:11–12). 

5. Myötäileekö mielemme luonnollisesti Jumalan 
ajattelutapaa? Jes. 55:8–9. Miten kirjoitukset auttavat 
asiassa? 2. Tim. 3:16.

kommentti: Luonnolliset ajatuksemme ja tekom-
me eivät ole Jumalan ajatuksia ja tekoja, miksi opetuk-
sen täytyy ojentaa meitä. Opiskelu voi säästää meidät 
surulta, vääriltä valinnoilta ja päätöksiltä. Jumalan 
sanan tutkiminen antaa viisautta, jonka avulla väl-
tämme synnin ja synnistä seuraavan kurjuuden. Mitä 
enemmän annamme Jumalan sanan oikaista luonnol-
lista, lihallista ajatteluamme, sitä enemmän muokkau-
dumme Jumalan kuvaksi ja valmistumme syntymään 
Jumalan iankaikkiseen perheeseen!

6. Miten Raamattu auttaa täyttämään Jumalan 
ihmiselle tarkoittaman päämäärän? 1. Piet 2:2.

kommentti: Raamatun sanat ovat hengellistä ruo-
kaa, jota tarvitsemme kasvaaksemme hengellisesti. Kun 
tutkimme Raamattua ja opimme ajattelemaan Juma-
lan lailla, kun toteutamme käytännössä Jumalan elä-
mäntavan, vierottumme asteittain ”sanan maidosta” ja 
kykenemme sulattamaan vahvempaa ruokaa (Hepr. 
5:13–14)–kunnes kasvamme riittävästi ja saavutam-
me Jumalan luonteen! Tarvitsemme päivittäin fyysistä 
ruokaa, ja tarvitsemme myös päivittäin Jumalan sanan 
hengellistä ravintoa.

7. Kuinka usein meidän tulee uudistaa Jumalasuh-
teemme? 2. Kor. 4:16.

kommentti: Yhdessä päivittäisen rukouksen kans-
sa, päivittäinen Raamatun tutkiminen kehittää suh-
dettamme Jumalaan. Jumalan puhuu meille Raama-
tun opiskelun kautta, mikä virkistää rukouksemme. 
Hyvä viestintä ei ole yksipuolista. Miltä sinusta tuntuu 
kommunikoida henkilön kanssa, joka puhuu jatkuvas-
ti, mutta ei koskaan kuuntele? Jos rukoilemme sään-
nöllisesti, mutta emme tutki paljoakaan Raamattua, 
puhumme vastaavasti jatkuvasti antamatta Jumalalle 
suunvuoroa.

Kun opiskelemme, opimme tuntemaan Jumalan 
mielen–miten Jumala ajattelee–mikä helpottaa Ju-
malalle puhumista. Voimme puhua Jumalalle asiois-
ta, jotka hän on opettanut meille, käydä niitä läpi 
Jumalan kanssa. Jos rukouksemme ovat laimeita em-
mekä keksi mitään sanottavaa, on mahdollista, että 
emme kuuntele tarpeeksi, ja että meidän tulisi tutkia 
enemmän Raamattua.

1. Moos. 31:6  4. Moos. 33:27  Joos. 1:5   Ps. 18:30

Sananl. 3:5-6  Jes. 41:10   Mal. 3:16-17   Luuk. 12:32

Joh. 10:28   Joh. 14:2-4   Joh. 16:33   Apt. 2:38

Fil. 4:13   Fil. 4:19   1. Tim. 2:4   Hepr. 4:16

Ef. 2:4-8   Ef. 6:13   Fil. 1:6    Fil. 2:13

Room. 5:8-9   Room. 8:28   Room. 8:31   Room. 8:38-39

Hepr. 6:10   Hepr. 12:1-2   Hepr. 13:5-6   Jaak. 1:17

Ps. 37:4-5   Ps. 103:2-5   Ps. 103:10-11   Ps. 103:13

1. Kor. 10:13   1. Kor. 15:57-58   2. Kor. 4:17   Gal. 2:20

1. Piet. 5:6-7   1. Joh. 1:9   Ilm. 21:4   Ilm. 21:7

40 ROHKAISEVAA KIRJOITUSTA
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Opiskelumenetelmät 
Raamatun tutkiminen on kiehtova tilaisuus rikastut-
taa elämääsi. Vuosien varrella sadat tuhannet ihmi-
set ovat kiinnostuneet tämän raamattukirjekurssin 
kautta Raamatuistaan. Herbert W. Armstrong levitti 
1950-luvulla ensimmäisen kerran Jumalan totuutta 
kirjekurssimuodossa. Innoituksen lähteenä oli käs-
ky todistaa totuus kirjoituksista (Joh. 17:17;  1. Tess. 
5:21), ja asettaa totuuden jyväset yhteen ”milloin siellä, 
milloin täällä” -periaatteen mukaisesti (Jes. 28:9–10).

Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään Jumalan 
tarkoitusperän ihmistä varten, miten Jumala toteuttaa 
päämääränsä, sekä nykymaailman uutisia muokkaa-
via profeetallisia tapahtumia. Maailman uskonnolli-
sen sekaannuksen keskellä raamattukurssi esittää 
Raamatun totuudet selkeän yksinkertaisesti!

Voit täydentää opintojasi myös muilla tutkimusmene-
telmillä. Otetaan esimerkiksi oppitunnin 11 käsittelemät 
Pyhän Hengen hedelmät (Gal. 5:22–23). Opit arvosta-
maan syvemmin näitä Jumalan luonteen ominaisuuksia, 
kun haet jakeiden sanat kaikista Uuden testamentin ja-
keista Raamatun konkordanssihakemiston avulla. (Esit-
telemme hetken päästä Raamatun tutkimisen apuja.)

Aihe tai teematutkimus on hyödyllinen, koska se 
auttaa rukouksessa ja luonnevikojen voittamisessa. 
Oletko kärsimätön? Tutki, mitä Jumalan sana kertoo 
kärsivällisyydestä tai pitkämielisyydestä. Oletko pa-
hansisuinen? Tutki kaikkia vihaan viittaavia kirjoituk-
sia. Lankeatko helposti kiusaukseen? Käy Raamatusta 
läpi, kuinka opit pelkäämään Jumalaa. Lähestymista-
pa hyödyttää Raamatun opiskelua!

Voit opiskella myös keskittymällä yhteen Raama-
tun kirjaan, näin saat selville asiayhteyden ja sanoman 
syvällisemmän merkityksen. Voit ottaa selville, miksi 
kirja kirjoitettiin, mikä on sen merkittävä aihe, aiheet 
ja pääpiirteet, ja tutkia sitten jakeita näiden valossa.

Esimerkiksi Matteuksen evankeliumi keskittyy Kris-
tuksen kuninkaana. Matteus mainitsee valtakunta-sanan 
56 kertaa. Hän jäljittää Kristuksen sukulinjan kuningas 
Daavidiin ja kutsuu Kristusta seitsemän kertaa ”Daavidin 
pojaksi”. Hän puhuu Jerusalemista ”suuren kuninkaan 
kaupunkina”. Kun pidämme mielessä, että Matteuksen 
evankeliumi on kirja kuninkuudesta, ymmärrämme mm. 
Vuorisaarnan laajemmasta näkökulmasta: Vuorisaarna 
ei käsittele pelkästään kristittyjen elämää tänään vaan 
myös, millaisen luonteen omaavia    Kristus etsii kanssa-
hallitsijoikseen, minkä luonteen tason omaavat saavutta-
vat saavat palvella Jumalan valtakunnassa kuninkaina!

Toinen Raamatun tutkimusmenetelmä on tarkas-
tella huomionarvoisten yksilöiden elämää. Jeesuksen 

Kristuksen elämä on paras esimerkki. Kuinka Jeesus 
reagoi haastaviin tilanteisiin? Kuinka hän toimi väsy-
neenä? Kuinka hän toimi, kun hänen ystävänsä jätti-
vät hänet pulaan? Kuinka hän pysyi kurssissa ja kesti? 
Mikä motivoi Jeesusta? On kiehtovaa lukea evankeliu-
mit läpi keskittyen, miten Kristus reagoi eri olosuhteis-
sa. Huomaa, mitkä Kristuksen ominaisuudet astuivat 
esiin, ja mieti, miten itse olisit toiminut ja miten sinun 
tulee toimia Kristuksen esimerkin mukaisesti.

Toisia tutkimisen arvoisia henkilöitä löytyy Heprea-
laiskirjeen luvussa 11 – joka on ns. usko-luku. Paavali 
mainitsee noin 20 henkilöä usko-teeman yhteydes-
sä. Voimme tutkia näiden ihmisten elämää–asettua 
heidän asemaansa. Omasiko joku tutun   ongelman? 
Löysimmekö virheen, jotka voimme välttää? Miten Ju-
mala neuvoi heitä? Miten voimme hyötyä heidän ko-
kemuksistaan? Joskus sujuva, moderni käännös auttaa 
tämän kaltaisessa tutkiskelussa.

Seitsemän Raamatun  
opiskelun avainta  

Raamatun opiskelun avaimet avaavat Raamatun 
merkityksen.

1. Mitä Kuningas Daavid teki ennen Jumalan sa-
nan–hänelle käytettävissään olevan osan–opiskelua? 
Ps. 119:26–27,33–40,66–68.

kommentti: Daavid, Jumalan sydämen mukainen 
mies (Apt. 13:22), pyysi toistuvasti, että Jumala opas-
taisi häntä opinnoissa, avaisi hänen mielensä ja paljas-
taisi hänelle totuutensa. Raamatun opiskelu on turhaa 
ilman Jumalan ohjausta. Voimme palvoa Jumalaa 
turhaan (Mark. 7:7) ja voimme tutkia Raamattua tur-
haan! Kun pyydämme hartaasti Jumalaa opastamaan 
Raamatun opiskelussamme, opiskelemme oikealla 
tavalla. Rukoile Jumalan ohjausta.

2. Kuinka profeetta Jeremia pyrki soveltamaan 
Jumalan sanaa? Jer. 10:23–24.

kommentti: Raamatun opiskelun päämäärä ei ole 
lisätä akateemista tietoa vaan saattaa meidät lähem-
mäksi Kristuksen täyteyden täyden iän määrää (Ef. 
4:13). Jumala haluaa, että sovellamme oppimaamme 
käytännössä (Jaak. 1:21–25), mikä on mahdollista vain 
kun etsimme nöyrällä, alistuvaisella mielellä ojennusta 
Jumalan sanasta (Jes. 66:2). Kun opiskelemme, oikea 
lähestymistapa on etsiä oikaisua. 

3. Mikä on toinen tärkeä Raamatun opiskelun 
periaate? 1. Tess. 5:21.

kommentti: Tämä käsky on ymmärretty usein vää-
rin. Kehotus ei merkitse, että opiskelumme tarkoitus 
on todistaa opiskelemamme vialliseksi. Käsky kehottaa 
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päinvastoin positiiviseen lähestymistapaan–vahvista-
maan, onko annettu opetus oikea. Raamattu esittää 
esimerkkinä berealaiset, jotka ”ottivat sanan vastaan 
hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, 
oliko asia niin” (Apt. 17:11). Pääpaino on selvittää, 
mitä Jumala sanoo, ei etsiä virheitä eikä kumota kirjoi-
tuksia. Jumala tarkoittaa tätä, kun hän kehottaa meitä 
koettelemaan kaikki.

4. Mitä Jeesus lausui selvästi kirjoituksista?  
Joh. 10:35.

kommentti: Jos uskomme, että Raamattu on in-
noitettu–Jumalan hengähdys (2. Tim. 3:16) – sen al-
kuperäisteksti ei voi sisältää virheitä. Raamattu ei voi 
olla ristiriidassa. Jos meidän on vaikea ymmärtää kir-
joituksia tai jos lausumat vaikuttavat toisistaan poik-
keavilta, käännös on joko viallinen tai tarvitsemme li-
sätutkimusta. Havainnollistetaan asia tarkastelemalla 
yhtä näennäistä ristiriitaa.

Johannes kuvaa ennen Kristuksen ristiinnaulitse-
mista olevia tapahtumia ”kuudennella hetkellä” (Joh. 
19:14). Matteuksen mukaan useita tunteja ristiinnau-
litsemisen jälkeen tuli pimeys yli kaiken maan myös 

”kuudennesta hetkestä” (Matt. 27:45). Onko erimie-
lisyyttä, milloin ristiinnaulitsemista tapahtui? Ei ole.

Matteus käyttää juutalaista ajanlaskua. Hänelle 
päivän kuudes hetki, tunti, oli keskipäivä. Toisaalta, 

”Näyttää siltä,   että Johannes, joka kirjoitti Vä-
hä-Aasiassa, kauan Jerusalemin tuhoamisen jälkeen, 
aloitti kreikkalaisten ja roomalaisten lailla päivän 
keskiyöstä” (A. T. Robertson, A Harmony of the 
Gospels). Koska Johannes aloitti ajanlaskun kes-
kiyöstä, hänen ”kuudes hetkensä” oli kello kuusi 
aamulla.

Kun opiskelet Jumalan sanaa, muista aina, että 
se ei sisällä ristiriitoja.

5. Ilmoittaako kukaan yksittäinen evankeliu-
min kirjoittaja Jeesuksen pään yläpuolella ristiin-
naulittaessa olevaa kirjoitusta? Vertaa Matt. 27:37, 
Mark. 15:26, Luuk. 23:38 ja Joh. 19:19.

kommentti: Saamme täyden kuvauksen vasta, 
kun kokoamme neljän kirjoittajan tiedot yhteen: 
Tämä on Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kunin-
gas. Esimerkki kuvaa aikaisemmin oppimaamme 
periaatetta ”milloin siellä, milloin täällä”. Raa-
matussa saman tapahtuman kuvaukset täydentä-
vät usein toisiaan–eivät ole ristiriidassa toistensa 
kanssa. Ymmärtääksemme täysin, mitä Raamattu 
kustakin aiheesta opettaa, meidän on tutkittava 
kaikki aiheeseen liittyvät kirjoitukset.

6. Mitä Jeesus lupasi koskien Jumalan valtakuntaa, 
ja mitä osa hänen aikaisista opetuslapsistaan ”näkisi”? 
Matt. 16:28.

kommentti: Jotkut olettavat, että jakeessa Kristus 
lupasi perustaa maan päälle kirjaimellisen valtakunnan 
ennen kuin osa opetuslapsista kuolisi. Monet kirjoi-
tuksia kuitenkin todistavat, kuten aiemmissa oppitun-
neissa opimme, että Jumalan valtakunta perustetaan 
tulevaisuudessa. Seuraa sekaannus, kun yksi Raamatun 
opiskelun perussäännöistä jää huomioimatta. Ymmär-
rämme Kristuksen arvoituksellisen lausunnon, kun 
jatkamme lukemista aina Matt. 17:9 saakka, jolloin 
ymmärrämme Kristuksen lausuman asiayhteyden. Käy 
selväksi, että Jeesus tarkoitti, että osa opetuslapsista 
näkisi ennen kuolemaansa Jeesuksen valtakunnassaan 
näyssä!

Ihmisen Raamatun jaottelu lukuihin ja jakeisiin on 
hyödyllinen tapa paikallistaa kirjoitukset, mutta jos-
kus se on haittatekijä. Ajoittain kirjoitusten ymmärtä-
minen vaatii, että luemme tekstin ihmisen tekemän lu-
kujaottelun ohi. Tutki aina aiheen asiayhteys, opit 
ymmärtämään paremmin kaikkia Raamatun tekstejä.

7. Minkä tähden Ilmestyskirjan profetiat paljastet-
tiin? Ilm.1:1. Paljastetaanko profetiat yksinkertaisen sel-
keällä kielellä vai symboliikalla? Esim. jakeet 12 ja 16.

kommentti: Ilmestyskirja annettiin, jotta Kristuk-
sen palvelijat tietäisivät, ”mitä pian tapahtuman pitää”. 

Raamatun jakaminen luvuiksi ja jakeiksi auttaa pai-
kantamaan kirjoituksia, mutta saattaa joskus peittää 
raamatullisten kappaleiden merkityksen erottamalla 
ajatukset, joidenka pitäisi liittyä toisiinsa.

Raamattu jaettiin ensimmäisen kerran osioihin 
1200-luvun puolivälissä. Kardinaali Hugo katsoi 
tarpeelliseksi jakaa Raamatun osioihin kootessaan 
konkordanssihakemistoa latinankielisestä Vulga-
ta-käännöksestä. Jaksot muodostivat nykyiset luvut.

Myöhemmin, vuonna 1445, juutalainen op-
pinut Mordecai Nathan jakoi heprealaisen Van-
han testamentin itseasiallisiin lukuihin. Nathan 
tunnustettiin Vanhan testamentin lukujen jakeiksi 
jakajaksi yhdessä myöhemmän oppineen Athiak-
sen kanssa.

Uusi testamentti jaettiin jakeiksi englannin-
kielisen kirjapainaja Robert Stephensin toimesta 
vuonna 1551, mikä on Raamatun nykyinen luku- 
ja jaejärjestelmä.

miksi luvut ja jakeet



OPISKELUAPU   Raamattua opiskeleville löytyy 
monia apuvälineitä.
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Ilmestyskirja on luultavasti kuitenkin Raamatun vä-
hiten ymmärretty kirja–useimmille ihmisille mysteeri. 
Yksi syy tähän on, että sen symboliikkaa ei ole tulkit-
tu oikein. Ihmiset etsivät usein ystäviensä, perheensä, 
pastoriensa, kirkkonsa tai uskontokuntonsa tulkintaa, 
mutta eivät Jumalan tulkintaa. 

Esimerkkinä asiasta Ilmestyskirjan ensimmäisen 
luvun seitsemän kultaista lampunjalkaa ja seitse-
män tähteä, joidenka merkityksen Kristus paljastaa 
itse jakeessa 20. Opimme myös aikaisemmissa op-
pitunneissa, kuinka Kristus selitti itse Matteuksen 
evankeliumin luvun 24 kuuden sinetin merkityksen. 
Myös Danielin kirja avaa Ilmestyskirjaa (tilaa ilmais-
kirjamme Daniel avaa Ilmestyskirjan). Muistaa, että 
Raamatun tulee antaa tulkita Raamattua.    

Raamatun opiskelun  
apuvälineitä 

Raamatun opiskelun apuvälineet eivät ole tähteellisiä 
Raamattuun ja Jumalan elämäntapaan perehtymi-
seen. Apollos ei omannut Raamatun tutkimuksessa 
auttavia kirjoja, mutta oli silti ”väkevä kirjoituksissa” 
(Apt. 18:24, alkuteksti). Nykymaailmassa Raamatun 
tutkimusavut saattavat osoittautua hyödyllisiksi–ensi-
sijaisesti tekstin kääntämisessä–sekä aikaa säästävänä 
työkaluna.

Ns. opiskeluraamatut tunnistavat teemoja ja tar-
joavat yleiskatsauksen jokaisesta Raamatun kirjasta 
sekä kommentteja. Näiden avulla saa yleiskuvan opis-
kelemastaan kirjasta, mutta kommentit voivat olla 
harhaanjohtavia, koska kirjoittajilla ei ole Jumalan 
seurakunnalleen ilmoittamaa kokonaissuunnitelmaa 
ihmistä varten.

Konkordanssihakemisto on aikaa säästävä työkalu–
erityisesti Strong’s Exhaustive Concordance, joka listaa 
kaikki Raamatun käyttämät sanat ja ryhmittää kaik-
ki samaa sanaa käyttävät kirjoitukset. Se kertoo myös 
heprean tai kreikan sanajuuren, mikä on erittäin hyö-
dyllistä tiettyä aihetta tai teemaa tutkittaessa.

Jos aihe on yhtä Raamatun sanaa laajempi, kirjoi-
tukset eivät löydy helposti konkordanssista. Näissä 
tapauksissa varsin hyödyllisiä ovat aihekohtaiset   kirjat, 
joista mainittakoon aihekohtaiset opiskeluraamatut, 
Treasury of Scripture (sisältää yli 500 000 kirjoitusten 
ristiviittausta ja rinnakkaisia lukujaksoja) ja Where to 
Find It in the Bible (listaa yli 3700 ”nykyajan aihetta” 
abortista zoologiaan). 

Raamatun sanakirjat antavat lisätietoa raamatulli-
sista sanoista, ihmisistä, paikoista ja asioista. Huomaa, 
mitä esimerkiksi Holman Bible Dictionary esittää La-

odikeasta (Ilm. 3:14–19): ”Muinaisessa maailmassa 
Laodikea tunnettiin sen varallisuudesta [jae 17]. Sen 
rikkauden laajuutta kuvaa se, että vuoden 60 jKr. tu-
hoisan maanjäristyksen jälkeen Laodikea rakennettiin 
uudelleen ilman Rooman taloudellista apua. Laodi-
kea hankki rikkautensa tekstiiliteollisuustuotannon 
avulla, se tuotti mustaa villaa [vastakohta jakeen 18 
valkeat vaatteet], sekä pankkitoiminnalla. Laodikeas-
sa oli myös tunnettu lääketieteellinen oppilaitos, joka 
keksi yrttiuutteen korva- ja silmävoiteeksi [jae 18; sil-
mävoidetta voidellaksesi silmäsi]. Merkittävä Laodi-
kean heikkous oli vesihuollon puute... Viiden mailin 
mittainen vesijohto toimitti kaupunkiin haaleaa vet-
tä... [jae 16; penseä, alkuteksti haalea] ”. Historiallinen 
Laodikean kaupungin tuntemus antaa lisäymmärrys-
tä Kristuksen käyttämästä kielestä. Se korostaa myös 
yhtäläisyyttä nykypäivän hengellisiin laodikealaisiin. 

Joskus sanan merkitys häviää käännöksen kautta. 
Löytyy myös pelkästään sanojen merkityksiin keskit-
tyviä Raamatun sanakirjoja tai sanaoppaita.

Raamatun selitysteokset voivat valottaa Raamatun 
osia sekä liittää asioita tuoreella tavalla. Niihin on 
hyvä kuitenkin vedota vain perustavissa historiallisissa 
tai kieliopillisissa tosiasioissa. Selitysteokset saattavat 
eksyä olla muita Raamatun apuja alttiimmin harhaan, 
koska niiden tekijät voivat lisätä asiasta omia ajatuksia 
sekä spekulointia, joka ei pohjaudu Jumalan Henkeen.

Erinomaisia Raamatun tutkiskelun apuvälinei-
tä ovat: Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon of the Old 
Testament; Thayer’s Greek-English Lexicon of the New 
Testament; Thompson’s Topical Chain Reference; Anchor 
Bible Dictionary; Theological Wordbook of the Old Tes-
tament; Vincent’s Word Studies in the New Testament; 
Lange’s Commentary (vaikea löytää); Jamieson, Faus-
sett and Brown Commentary sekä Halley’s Bible Han-
dbook. A Harmony of the Gospels esittää kaikki neljä 
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tilaa ilmaiskirjallisuutta sähköpostiosoitteesta:

cc@hwacollege.org
Vaihtoehtoisesti voit lähettää kirjallisen pyynnön etusivun takaa löytyvään osoitteeseen.
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oppikurssiin 
LIITTYVÄÄ LISÄLUKEMISTA

Suosittelemamme kirjallisuus  
liittyy oheisen oppikurssin sisältöön.

evankeliumia vierekkäin, jolloin ne voidaan lukea yhtä 
aikaa aikajärjestyksessä. A Harmony of Samuel, Kings 
and Chronicles esittää nämä kirjat rinnakkain.

Aarrearkku
Raamatun tietoa riittää loputtomasti, mutta on muis-
tettava, että tieto, jota ei sovelleta, ei ole minkään ar-
voinen. Akateeminen tieto pöyhittää ja paisuttaa (1. 
Kor. 8:1). Hyödyllinen tieto nöyryyttää ja valmistaa 
Jumalan perheeseen.

Kuningas Daavid sanoi: ”Minä iloitsen sinun sanas-
tasi, niin kuin suuren aarteen löytänyt” (Ps. 119:162, 
NKJV-käännös). Jumala on antanut meille aarrearkun 
täynnä korvaamattoman kallisarvoisia aarteita–ian-
kaikkisen elämän sanat! (Joh. 6:68). Mitä syvemmin 
tutkimme aarrearkun sisältöä–Raamattua–sitä rik-
kaammaksi ja onnellisemmaksi tulemme–ei pankissa 
olevien  fyysisten rikkauksien takia vaan hengellisten 
rikkauksien takia, joita sovellamme elämässämme. 

Kun opiskelet joka päivä Raamattua, elämäsi rikastuu 
nyt ja ikuisesti!


