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Samuel Mäkinen, kappalainen

Raamattu on pyhä kirja. Se on meille hyödyllinen. Sen sanat opettavat meille, miten
kristittynä tulisi elää. Se myös muistuttaa meille, kuinka emme tähän kykene, mutta
Jumala armahtaa meitä Jeesuksessa. Raamatun tekstit voivat joskus jopa nuhdella
meitä, jos olemme tehneet väärin. Mutta jälleen Pyhä Henki meitä lohduttaa ja
rohkaisee, Hän nostaa mieleemme Raamatun sanoja siitä, että meillä on armollinen,
rakastava Jumala. Mistä löydät avun elämääsi, siitäkin on kerrottu Raamatussa. Se
on kuvausta monista ihmisistä, heidän enemmän ja vähemmän epäonnistuneesta
elämänhistoriastaan. Mutta myös siitä, kuinka Raamatun ihmiset ovat saaneet avun,
avukseen oikeaan aikaan.
Raamatun juoni Alusta Loppuun on Jumalan hyvä suunnitelma. Se on kuvaus
Jumalan ja ihmisen välisen suhteen alun paratiisiolosuhteista, välirikosta,
uhrikäytännöistä, Jeesuksen kautta tapahtuneesta välien korjaantumisesta ja siitä,
kuinka ihmisen tulisi elää, jotta hän eläisi Jumalan mieleistä elämää.

2. Tim. 3: 14-17
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi,
nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin
Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

Pyhät kirjoitukset, eli Raamattu muistuttavat meille useassa kohdassa, kuinka tärkeä
niitä olisi pitää arvossaan. Väittääpä Timoteuskirje, että jokainen Pyhässä Hengessä
syntynyt kirjoitus on meille hyödyllinen. Raamattu sisältää meillä 66 kirjaa, jotka eivät
ole sinne valikoituneet sattumalta. On pohdittu ja varmastikin myös rukoillen etsitty
johdatusta, mitkä kirjat Raamattuun tulisi sisällyttää.
Raamattu on täynnä mielenkiintoisia, jännittäviä kertomuksia. Siellä on historiallista
kuvausta, rakkautta, seikkailuja, opetusta, lakia, ihmetekoja, runoja, lauluja,
ennustuksia tulevasta. On suorastaan harmillista, jos kristitty ei tätä rikkautta löydä ja
hyödynnä.

Raamatun tutkistelussa tärkeää on asenne. Tutkinko sitä ylhäältä päin, arvostellen,
pohtien mitkä teksteistä ovat aitoja, mitkä vanhentuneita, mitkä kohdat voin jättää
omaan arvoonsa, mikä on ihmisen kirjoittamaa ja onko edes kohtia, jotka ovat
Jumalan sanaa.
Toinen lähestymistapa on nöyrempi. On hyvä pyytää Jumalan Hengen apua, kun
lukee Raamattua. On hyvä lähteä ajatuksesta, että jokainen kirjoitus on hyödyllinen
kristitylle. Vaikka sitä ei edes ymmärtäisi. Jumalan Henki on myös opettaja; hän
opettaa meille Raamattua. Hän avaa kohtia sydämellemme, Hän antaa viisautta
vaikeitten kohtien ymmärtämiseen, Hän palauttaa mieliimme lukemaamme eri
elämäntilanteissa. On hyvä säilyttää asenne, että vaikka Raamatun kirjoitukset
ovatkin ihmisten kirjoittamia, ne eivät ole Raamatussa sattumalta. Jumalan Henki on
ollut Raamatun syntyprosessissa mukana ohjaamassa Raamatun kaanonin
muodostumista.

