
Voiko Raamattuun luottaa 
 

Johdanto 
 
Käytän tässä opetuksessani paljon edesmenneen tohtori Uuras Saarnivaan kirjaa 
kyseisestä aiheesta. Otan alkuun lainauksen tästä kirjasta. Saarnivaara kirjoittaa: ”1700-
luvun loppupuolelta alkaen eksegetiikka on jakautunut kahteen päälinjaan, raamatullis-
konservatiiviseen ja liberaalis-kriittiseen, joissa kummassakin on eri vivahduksia ja 
asteita.” 
 
Sitten hän jatkaa: ”Raamatullis-konservatiivisen linjan seuraajat (joihin tämän kirjan 
kirjottaja lukeutuu) lähtevät siitä uskonvakaumuksesta, että se, mitä Raamattu sanoo 
itsestään, pitää paikkansa: Se on Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyttä ehdottoman 
luotettavaa sanaa, joka vaatii uskoa ja kuuliaisuutta, ollen ohjeellinen niin sananpalvelijoille 
kuin seurakunnalle yleensä.” 
 
Näin siis Saarnivaara. Vähän myöhemmin hän kirjoittaa: ”Tämän linjan edustajia on 
vuosisadallamme usein nimitetty fundamentalisteiksi. Nimi on peräisin kirjasarjasta, joka 
Amerikassa julkaistiin vuodesta 1909 alkaen nimellä The Fundamentals. 
Kirjoissa käsiteltiin Raamatun syntyä ja luotettavuutta, Kristuksen sovitustyötä, 
uudestisyntymisen välttämättömyyttä ja sisältöä, Kristuksen toista tulemista, iankaikkista 
autuutta ja kadotusta ym. perustavia kysymyksiä. 
 
”Fundamentalismi” tarkoittaa täten protestanttisessa kristikunnassa esiintyvää teologista 
suuntausta, jossa uskotaan Raamattuun ehdottoman luotettavana jumalallisen arvovallan 
omaavana ilmoitussanana sekä muihin sen ilmoitustotuuksiin.” 
 
”Liberaalis-kriittinen, itseään usein historiallis-kriittiseksi nimittävä raamatuntutkimus 
vaittää olevansa ainoa vakavasti otettava tämän alan tutkimus. Se lähtee siitä selviönä 
pitämästään periaatteesta, että Raamattua on tutkittava samaan tapaan kuin muitakin 
muinaisajan kirjoja. 
 
Räisäsen mukaan historiallis-kriittinen tutkija ei voi ottaa työnsä pohjaksi Raamatun 
erehtymättömyyden olettamusta yhtä vähän kuin hän ottaisi Koraanin erittelyn pohjaksi 
olettamusta Koraanin erehtymättömyydestä. Hän haluaa säilyttää avoimen asenteen sekä 
Raamattuun että Koraaniin.” 
 
Historiallis-kriittiset tutkijat asettavat täten Raamatun ja esim. Koraanin rinnan samalla 
tavalla tutkittaviksi. 
Käytännössä liberaalis-kriittisen suuntauksen edustajilla on poikkeuksetta se ennakko-
olettamus, että ihmisten kirjoittamana Raamattu on erehtyväinen, koskapa ”erehtyminen 
on inhimillistä.” Sitä on siksi käytävä tutkimaan luotettavuutta epäillen.” 
Oma kommenttini edelliseen 
Tässä tulee mieleen Raamatun kohta Jaakobin kirjeestä: ”joka epäilee, on merenaallon 
kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.  
Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, 
epävakainen kaikilla teillään.” Jaak 1:6-8. 
 
Ja vaikka tämä liittyy rukouselämään, niin yhtä hyvin se pitää paikkansa myöskin 
suhteessamme Raamattuun. Jos me epäilemme, että onko tämä tai tuo kohta Jumalan 
sanaa, niin silloinhan emme mitään siitä saa. Emme myöskään järkemme avulla voi sanoa 
loppupelissä sitäkään, että mikä on Jumalan sanaa ja mikä ei. Koko Raamatusta tulee 



silloin meille epäluotettava kirja, joka on vain ihmisen kirjoittama. Näinhän se näyttää 
olevankin liberaalis-kriittisille tutkijoille, mutta myöskin niille, jotka heidän oppiaan 
noudattavat. 
 
Henkilökohtaisesti voin liittyä konservatiiveihin. Eikä minulla koskaan ole ollut epäilystä 
Raamatun luotettavuuden suhteen. Olen toiminut kuten Luther. Jos en ole jotain kohtaa 
ymmärtänyt, niin olen ”nostanut hattuani” ja mennyt ohitse. Ja näitä paikkoja on ollut 
todellakin paljon, eritoten VT:n puolella. 
 
Sitten varsinaiseen asiaan. 
ERILAISIA SUHTAUTUMISIA RAAMATTUUN 
 
Saarnivaara kirjoittaa: ”Raamatun luotettavuudesta ja arvovallasta on olemassa kolme 
erilaista peruskäsitystä, joista väistämättä seuraa myös kolme erilaista tapaa tulkita sitä: 

1. Raamatullis-konservatiivit ovat sitä mieltä, että Raamatun itsensä on saatava 
ratkaista ja määrätä nämä asiat. 

2. Katolis-traditionaalisen käsityksen mukaan kirkon, se on, sen tradition eli 
perimätiedon/perinteen ja opetusviran on ratkaistava nämä kysymykset. 

3. Liberaalis-kriittisen käsityksen mukaan inhimillisen tieteellisen tutkimuksen ja järjen 
on sanottava ratkaiseva sana näissä asioissa.” 

 
1) Raamatullis-konservatiivinen käsitys 
 
”Uuden testamentin kirjoituksista tuntemamme kristillisen seurakunnan alkuperäinen 
käsitys oli se, että Raamattu, tarkemmin sanoen, tämä Pyhä Kirja sen alkuperäisissä 
kirjoituksissa, on täysin luotettava ja jumalallisen arvovallan omaava sana, joka on 
kristillisen uskon ja elämän korkein ja ainoa ohje.” 
 
Näin siis kirjoittaa Saarnivaara ja näin minäkin uskon. 
 
Augustinus (k.430) ilmaisi tämän käsityksen sanoilla: ”Olen oppinut antamaan tämän 
arvon ja kunnian vain Raamatun kaanonisille kirjoille; yksin niiden suhteen minulla on se 
mitä lujin usko, että niiden kirjoittajat ovat olleet kokonaan erheistä vapaita.” (Kaanonihan 
tarkoittaa, että kaikki Raamatun kirjeet ja kirjat ovat yhtä pitäviä, niin Vanha kuin Uusi 
testamenttikin). 
 
Ja sitten Augustinuksen asenteesta Raamattuun sanotaan, että jos hän tapasi 
Raamatussa kohtia, jotka näyttivät sisältävän erehdyksiä tai olevan ristiriidassa, hän luki 
ne jäljennös-tai käännösvirheistä tai omasta ymmärryksestään johtuviksi. Sitten hän vielä 
kirjoitti: ”Minusta näyttää siltä, että meille tulee mitä turmiollisimpia seurauksia, jos 
ajattelemme Pyhien Kirjoitusten sisältävän jotakin väärää.” 
 
Hyvät ystävät. Eikö tämä turmiollisuus näy meidän ajassamme. Kirkon päätökset ovat 
turmiollisia. Ne ovat myöskin liberaalis-kriittisen ajattelutavan mukaisia, että kaikkea tulee 
tarkastella ihmisen järjestä käsin. Sen tietämisen valossa, mitä meillä nyt muka on 
enemmän kuin Raamatun synnyn aikaan. 
 

2) Katolis-traditionalistinen käsitys 
 
”Roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että Raamattu ei ole itsessään selvä, ymmärrettävä ja 
riittävä. Se oikeaan ymmärtämiseen tarvitaan tämän kirkon perimätieto eli traditio ja 
opetusvirka. 



Rooman kirkko ei kiellä Raamatun Jumalan Hengen vaikutuksesta syntymistä ja 
arvovaltaa. Sen kirkolliskokous (konsoli, 1962-65) lausui  ”ilmoituksen konstituutiossaan”, 
että pyhä Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen inspiraatiosta. Miehet, jotka Jumala valitsi 
Raamatun kirjojen laatijoiksi, ”panivat kirjoitettuun muotoon kaiken ja vain sen, minkä Hän 
itse, toimien heidän välityksellään, halusi tulevan sanotuksi.” 
Tämän johdosta ”Raamattu opettaa varmasti, uskollisesti ja erheettömästi totuutta, minkä 
Jumala meidän pelastuksemme halusi tulevan kirjoitetuksi pyhää Raamattuun.” 
Näin siis Rooman katolinen kirkko.  
”Raamatullis-konservatiivit yhtyvät tähän. Mutta sama konstituutio jatkaa, että ”kirkko ei 
ammenna varmuuttaan kaikesta ilmoitetusta yksin Raamatusta. Sentähden sekä pyhä 
traditio että pyhä Raamattu on otettava vastaan...samanlaisella hartauden ja kunnioituksen 
tunteella...Pyhä traditio ja pyhä Raamattu muodostavat sen Jumalan sanan talletetun 
varaston, joka on uskottu kirkolle...sen aito tulkinta on annettu yksistään Rooman kirkon 
elävälle opetusviralle.” 
 
Huomaamme, että Raamatun rinnalle on  nostettu heidän ja vain heidän ”pyhä” traditio ja 
opetusvirka. 
 

3) Liberaalis-kriittinen käsitys ja raamatuntutkimus 
 
”Pääasiassa 17:nnen vuosisadan loppupuolelta alkaen englantilainen deismi, ranskalainen 
radionalismi ja saksalais-skandinavinen valistus alkoivat vaatia, että ”valistuneen” järjen on 
tutkittava ja arvosteltava myös kirkkojen oppeja ja Raamattua. Inhimillisen järjen on 
”historiallis-kriittisen” raamatuntutkimuksen avulla ratkaistava, mitkä Raamatun kohdat 
ovat tosia ja hyväksyttäviä, ja mitä niistä on pidettävä virheellisinä.” Huomaamme, että 
järki tuli nyt Raamatun tulkinnan aseeksi. Pyhää Henkeä siinä ei näytä tarvittavan. 
 
Liberaalis-kriittisen käsityksen mukaan Raamattu on parhaassakin tapauksessa  vain 
osaksi Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt ja ohjeellinen.  
”Jotkut ovat sitä mieltä, että vain uskon ”salaisuudet” ovat inspiroituja eivat asiat, jotka 
ihminen voi järjellään ja tutkimuksellaan saada selville. 
Toiset ajattelevat, että Raamattu  on inspiroitu vain pelstusta ja kristillistä elämää 
koskevissa asioissa, ei historiallisissa ja luonnontieteellisissä. 
Sitten on niitä, joiden mielestä ajatukset ja käsitteet ovat Raamatussa inspiroituja, eivät 
sanat. 
Johdonmukaisimmat liberaalit pitävät Raamattua vain kirjakokoelmana, jossa ihmiset 
kertovat uskonnollisia kokemuksiaan.” Näin siis Saarnivaara. 
 
Eikö olekin aikamoista sekametelisoppaa? Mistään ei voida olla varmoja. 
 
Toinen varsinainen asiakokonaisuus on  
KRISTUKSEN JA APOSTOLIEN OPETUS RAAMATUN LUOTETTAVUUDESTA JA 
ARVOVALLASTA 
 
1) Jeesuksen suhde Vanhaan testamenttiin 
 
Jeesus, joka toiselta olemukseltaan oli Jumala ja toiselta olemukselta ihminen, ei koskaan 
epäillyt Vanhaa testamenttia. Vaan se oli Hänen todellinen Raamattunsa, jota Hän myöskin 
ahkerasti luki ja myöskin paljon siteerasi puheissaan. Hän puhui siitä erehtymättömänä ja 
kuuliaisuutta vaativana Jumalan sanana. 
 
Hän sanoi painokkaasti: ”Totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei 



laista katoa pieninkään kirjain,ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.” 
(Matt.5:18). 
Jeesus vetosi uudistuvasti Vanhaan testamenttiin. Hän sanoi: ”Kirjoitettu on.” (esim. 
Matt.4:4, 7, 10 ja 21:13. 
 
Ja lähinnä tätä samaa tarkoettaen hän sanoi: ”Sinun sanasi on totuus.” Joh.17:17. 
Jeesus myös moitti kirjanoppineita sanoessaan: ”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne 
kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?” Mark.12:24. 
Jeesus julisti vielä mm. (Matt.12:3,5.): ”Ettekö ole lukeneet...” 
 
Moosekseen viitaten Jeesus sanoi: ”Jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; 
sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te 
uskoisitte minun sanojani.” (Joh.5:46s). 
 
Ja ylösnousemuksensa jälkeen, kirkastettuna Herrana, Jeesus sanoi opetuslapsilleen:  
”Tätä tarkoittivat minun sanani, ...että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on 
kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa,...että Kristus oli kärsivä ja 
kolmantena päivänä nouseva kuolleista.” Näin hän avasi heidän ymmärryksensä 
käsittämään kirjoituksia. (Luuk.24:44s). 
 
Apostolien käsitys VT:sta perustui siihen, että Jeesus oli selittänyt heille sen merkityksen ja 
avannut heidän ymmärryksensä  näkemään sen oikealla tavalla. Heidän myöhemmin 
saamansa Pyhä Henki johti heidät kaikkeen totuuteen, kuten Jeesus oli luvannut. 
(Joh.16:13). Tämä Pyhän Hengen saaminen tapahtui helluntaina, niin kuin me kaikki 
tiedämme. 
 
2) Apostolien opetus Vanhasta testamentista ja omista sanoistaan 
 
”Apostolit olivat Jeesuksen erityisesti valtuuttamia, Pyhän Hengen valaisemia ja johtamia 
lähettiläitä. He julistivat ja opettivat, mitä hän heille antoi julistettavaksi, kuten hän sanoi: 
”Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät” (Joh.20:21). 
”Joka kuulee teitä, niin se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut” (Luuk.10:16). 
Ylimmäipapillisessa rukouksessaan Jeesus sanoi, rukoillessaan Isää, Joh.17:8: ”Sanat, 
jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan...Ja 
jakeessa 18: ”Sinun sanasi on totuus.” 
 
Jeesusta seuraten apostolit vetosivat yhä uudelleen ja uudelleen VT:iin Jumalan 
pettämättömänä ilmoituksena. 
Muistamme, kun Paavali sanoi kuulustelussa Feeliksin edessä, Ap.t.24:14-16:  
”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,  

15. ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin 
odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. 

16. Sentähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto 
Jumalan ja ihmisten edessä.” 

 
Apostoli Paavalin mukaan jokainen VT:n kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen 
vaikutuksesta. Siitä hän kirjoittaa myöskin 2Tim.3:16:  
”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,  
17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” 



 
Pietari kirjoittaa kirjeessään 2Piet.1:21: ”sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin 
ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat 
Jumalalta.” 
 
Myös apostolien kautta puhuttu sana oli totista Jumalan sanaa. Paavali kirjoittaa 
tessalonikkalaisille: ”Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, 
kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, 
vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka 
uskotte.(1Tess.2:13). 
Ja edelleen (1Kor.2:13) Paavali kirjoittaa: ”ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen 
viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset 
hengellisesti.”  
Näin apostolien sanoilla oli ja on edelleenkin jumalallinen arvovalta, eikä heidän 
julistustaan ja opetustaan saanut muuttaa toiseksi. Paavali sanoi: ”Vaikka enkeli taivaasta 
julistaisi evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 
kirkottu.” (Gal.1:8). Kovia sanoja, eikö vain? 
 
3) Raamatun inspiraation laatu 
 
Raamatun omien sanojen mukaan se, että se on kirjoitettu Jumalan Hengen 
vaikutuksesta, merkitsee: 
-”Sen kirjoittajat ovat Pyhän Hengen johtamina puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta” 
(2Piet.1:21). 
 
-Tämän johdosta. ”Jokainen Jumalan sana on taattu” (Sananl.30:5). Se on tulessa 
puhdistettua ja koeteltua, johon meidän on sanottava: ”Sinun sanasi on kokonansa 
totuus”( Ps.119:160). 
 
-”Ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut 
”(Matt.5:18). 
 
-Me voimme ja meidän tulee sentähden uskoa kaikki, mitä on kirjoitettuna tässä Pyhässä 
Kirjassa, jota ei ole laadittu inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen 
opettamilla. 1Kor.2:13 apostoli kirjoittaa:  
”ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan 
Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.”  
 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Kankaanpäässä Raamattu-ja rukousillassa su 
23.01.2011. 


