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ESIPUHE 

 
Raamattuja on ostettu enemmän kuin mitään muuta kirjaa historian aikana. 

Kuitenkin, Raamatun lukeminen ensimmäistä kertaa voi olla ylivoimaista. Mistä 

aloittaisit? Tämä opas on kirjoitettu auttamaan sinua oppimaan, miten käytät 

Raamattuasi. Tulet myös huomaamaan miksi ja miten Raamattua on kirjoitettu. 

 

Uskovat hyväksyvät Raamatun Jumalan sanana ja uskovat, että se on Jumalan 

henkilökohtainen viesti heille. Raamattusi päivittäinen lukeminen voi rohkaista sinua 

uskossasi ja auttaa sinua olemaan vahvempi kristitty. Psalmin kirjoittaja sanoo 

osuvasti: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun teilläni” Psalmi 119:105.  
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USKONELÄMÄN OPETUSSARJA 

 
 

 

Sinun Raamattusi on yksi kahdeksastatoista opetuslapseutta käsittelevästä kurssista, 

jotka on tarkoitettu uusille uskoville. Uskonelämän opetussarja auttaa opiskelijaa 

kasvamaan suhteessaan Kristukseen, olemaan vuorovaikutuksessa Jumalan Sanaan ja 

ymmärtämään paremmin Jumalan tarkoitusta hänen elämälleen. 

Opiskelija perehtyy kristillisiin perusaiheisiin kuuden toistuvan teeman mukaan. 

Kurssit ovat tyyliltään keskustelevia ja helppoja lukea. Seuraava kaavio kuvaa, miten 

opiskeltavat osat on organisoitu uskonelämän opetussarjaksi. 

 

  

 

 

Teema  Opintokokonaisuus 1 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 3 

Hengellinen elämä Uusi elämä Kun sinä rukoilet Jumalan suunnitelma – 

sinun valintasi 

Raamattu Sinun Raamattusi Kuinka opiskella 

Raamattua 

Johanneksen 

evankeliumi 

Teologia 

 

Kuka Jeesus on Sinun auttava ystäväsi Me uskomme 

Seurakunta Seurakunta Kristillinen 

jumalanpalvelus 

Mitä kristityt tekevät 

Palvelu Henkilökohtainen 

evankeliointi 

Kristilliset työntekijät Opetustehtävä 

Kristillinen etiikka 

 

Raamatun etiikka Avioliitto ja koti Kristitty yhteisössään 
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Ennen kuin aloitat 
 

Miten tätä kirjaa käytetään 
 

    Jos olet opiskellut muita kristillisen elämän kursseja, saatat huomata, että tämä kirja 

on jonkin verran laajempi ja siinä on myös uusi ilme. Tämä johdanto-osa selittää uusia 

ominaisuuksia, joita on lisätty helpottamaan kurssin oppimista. Lue huolellisesti 

johdanto. 

 

Tämä kirja on jaettu oppitunteihin lukujen sijasta. Jokainen oppitunti alkaa kahdella 

tärkeällä sivulla. Oppitunnin numeron jälkeen seuraa nimi ja lyhyt oppitunnin 

johdanto. Seuraavalla sivulla on Oppitunnin rakenne. Se tarkoittaa oppitunnin 

jäsennystä. Siinä on luettelo, mitä voit tutkia tällä tunnilla. 

 

Seuraavaksi tulevat Tavoitteet. Tavoitteet antavat suuntaviivat sille, mitä sinä 

kykenet tekemään opiskeltuasi oppitunnin. Tutki tavoitteet huolella, sillä ne auttavat 

kohdistamaan huomiosi oppitunnin tärkeimpiin kohtiin. 

 

Jokaisella oppitunnilla on kysymyksiä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua saavuttamaan 

tavoitteet. Alaotsikko Tehtävä ohjaa sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät 

lukemaasi aiheeseen. Älä sivuuta oppitunnilla esiin tulevia tehtäviä. Jos kirjoitat 

vastaukset, ne auttavat sinua soveltamaan sitä, mitä olet oppinut. Useimpiin 

kysymyksiin löytyy vastaus suoraan kirjasta. Jos kirjassa ei ole riittävästi tilaa 

vastausten kirjoittamiseen, niin käytä vihkoa, josta voit sitten myöhemmin kerrata 

oppimasi. 

 

Kun olet vastannut kysymykseen, tarkista vastauksesi oppitunnin lopussa olevasta 

osasta, jossa lukee Tarkista vastauksesi. Älä kuitenkaan katso vastausta etukäteen 

ennen kuin olet kirjoittanut oman vastauksesi. Tämä auttaa sinua muistamaan 

oppimasi paljon paremmin. Vertaa vastauksiasi oppitunnin lopussa annettuihin 

vastauksiin; sitten korjaa ne vastauksesi, joita et tehnyt oikein. Annetut vastaukset 

ovat sekaisin, niin ettet näe helposti seuraavan kysymyksen vastausta. 
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MITEN KYSYMYKSIIN VASTATAAN 

 
   Tällä kurssilla käytetään monenlaisia kysymyksiä. Seuraavassa on esimerkkejä  

kolmesta yleisimmästä kysymystyypistä ja miten niihin vastataan. 

  

 MONIVALINTA 

    Monivalintakysymyksissä sinun tulee valita vastaus annetuista vaihtoehdoista. 

  

ESIMERKKI 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

Oikea vastaus on b) 66 kirjaa. 

Piirrä ympyrä b) kohdalle opinto-oppaaseesi seuraavalla tavalla 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

d) 2 kirjaa. 

OIKEIN – VÄÄRIN 

    Oikein – väärin kysymyksissä sinua pyydetään valitsemaan useista väitteistä se, 

joka on OIKEIN. 

 

ESIMERKKI 

1. Mitkä väitteet seuraavista ovat OIKEIN? 

a) Raamatussa on yhteensä 120 kirjaa. 

b) Raamattu on viesti tämän päivän uskoville. 

c) Kaikki Raamatun kirjoittajat kirjoittivat heprean kielellä. 

d) Pyhä Henki inspiroi Raamatun kirjoittajat. 

Väittämät b) ja d) ovat oikein. Voit ympäröidä kaksi valitsemaasi kirjainta 

opiskeluoppaaseesi, kuten edellä neuvottiin. 

  

 YHTEENSOVITTAMINEN 

     On myös tehtäviä, joissa tarvitaan käsitteiden sovittamista yhteen. 
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 ESIMERKKI 

 

1. Kirjoita johtajan nimen numero väittämän eteen, joka kuvaa jotain, mitä hän teki. 

. . .1 . a) Vastaanotti lain Siinain vuorella 1. Mooses 

. . .2 . b) Johti israelilaiset Jordanin yli  2. Joosua 

. . .2 . c) Marssi Jerikon ympäri 

. . .1 . d) Eli faraon hovissa 

 

    Väittämät a) ja d) viittaavat Moosekseen sekä b) ja c) viittaavat Joosuaan.   

 

EHDOTUKSIA OPISKELUUN 
1. Parasta olisi, jos järjestät rauhallisen paikan ja säännöllisen ajan opiskeluasi 

varten. On helpompi keskittyä, jos opiskelu kuuluu osana päivittäisiin 

tottumuksiisi. 

2. Rukoile, kun aloitat jokaisen opiskeluhetken. Kun sinulla on avoin Raamattu, 

Pyhä Henki ja tämä kurssi, olet itse asiassa luokkahuoneessa, jossa opettajanasi on 

Pyhä Henki. Pyydä Herralta apua, että ymmärtäisit oppitunnin sisällön ja voisit 

soveltaa sitä elämääsi. 

3. Lue huolellisesti oppituntiin kuuluva johdanto, oppitunnin rakenne ja tavoitteet. 

4. Lue huolellisesti oppitunnin sisältö. Etsi raamatunviittaukset ja tee myös 

muistiinpanoja, jotka voivat olla hyödyksi. Raamatun jakeet vahvistavat 

oppitunnin tärkeitä kohtia. 

5. Vastaa kysymyksiin niille varattuihin kohtiin. Käytä muistivihkoa, kun se on 

tarpeellista. 

6. Pohdi asioita, joita olet opiskellut ja etsi tilaisuuksia, jolloin voit soveltaa 

oppimaasi ja keskustella siitä ystäviesi kanssa. 

7. Varaa aikaa. Mikään kellonsoitto ei pakota sinua siirtymään uuteen asiaan. 

 

ARVIOINNIT 

Kurssin suoritettuasi voit tehdä loppukokeen ja saada todistuksen. Katso 

tarkemmat ohjeet kurssin lopussa. 

 

ERILAISIA TAPOJA OPISKELLA TÄTÄ KURSSIA 

    Tämä kurssi on laadittu niin, että voit opiskella sitä yksiksesi. Itse asiassa kirjan 

mukana on opettaja. Toisaalta voit myös käyttää tätä opiskelumateriaalia ryhmissä 

kuten viikolla pidettävissä raamattupiireissä, opintopiireissä, kotisoluissa, 

opetuslapseusryhmissä ja nuorten kokoontumisissa. Tämän kurssin sisältö ja 

opiskelumetodit sopivat erinomaisesti myös vankilatyöhön. 

    Lisäksi sinun seurakuntasi voi yhteistyössä Global Universityn kanssa avata 

opetuslapseuskoulun. Informaation saamiseksi voit tutustua Global Universityn 

sivustoihin osoitteessa www.globaluniversity.edu tai www.globalreach.org 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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KURSSIN KIRJOITTAJA 

   Louise Jeter Walkerin työura koostui kristillisten totuuksien opettamisesta. Hän 

suoritti sekä B.A. että M.A. -tutkinnot kristillisessä kasvatuksessa ja työskenteli 

Assemblies of God -kirkon valtuuttamana pastorina. Hänen kirjansa ja 

opetusmateriaalinsa heijastavat yli 62 vuoden lähetystyöntekijän kokemusta 

Perussa, Kuubassa, Keski-Amerikassa, Länsi-Intiassa ja Belgiassa. Hänen 

tuottamansa 14 kirjaa sekä muu opetusmateriaali käsittelee evankeliointia ja 

kristillistä kasvatusta. 

   Global Universityn henkilökunta on yhdessä kirjoittajan kanssa laatinut tämän 

opiskeluoppaan ja käyttänyt siinä itsenäisen opiskelun uusia metodeja. Tämä kirja 

on kutsu tutkimaan kirjoista tärkeintä – sinun Raamattuasi! 

    Saakoon Jumala siunata sinua, kun opiskelet kurssia Sinun Raamattusi. Olkoon 

sydämesi avoin Jumalan sanan totuuksille. 
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OPPITUNTI 1  

 

RAAMATUN OPISKELEMISEN HYÖDYT  

 
 

   Monia vuosia sitten muuan kapteeni ankkuroi laivansa ihastuttavan saaren satamaan Tyynellä 

valtamerellä. Hän oli kuullut, että asukkaat, jotka aikaisemmin olivat olleet ihmissyöjiä, olivat nyt 

hyvin ystävällisiä ja kiinnostuneita kaupanteosta. 

 

   Puhuessaan saaren päällikön kanssa kapteeni huomasi päällikön kädessä suurikokoisen Raamatun. 

Kapteeni naurahti ja sanoi päällikölle: Ette kai te usko tuohon vanhaan kirjaan! Se on vanhentunut, 

eikä siitä ole hyötyä kenellekään.” 

 

   Päällikkö vilkaisi vahvoja sotureita, jotka seisoivat hänen ympärillään ja kääntyi sitten kapteeniin 

päin. ”Kapteeni”, hän lausui hitaasti, ”te voitte kuvitella, ettei tästä kirjasta ole paljoakaan hyötyä. 

Ette kuitenkaan tiedä, että se auttaa teitä itseännekin juuri nyt. Jos tämä kirja ei olisi muuttanut 

elämäämme, kiehuisitte jo padassa!” 

 

   Kun opiskelet Raamattua, se vaikuttaa sinun elämääsi, ja tuo vaikutus ulottuu myös muiden 

ihmisten elämään. Kertomuksen kapteeni hyötyi siitä, että joku toinen oli lukenut Raamattua ja 

pannut sen periaatteita käytäntöön. Tällä tunnilla opit, mitä hyötyä Raamatun tutkimisesta on 

sinulle. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Miksi opiskella Raamattua? 

B. Mitä hyötyä on Raamatun opiskelusta? 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Tunnista syitä, miksi Raamatun opiskelu on etuoikeus. 

2.  Näytä, miten Raamattu auttaa uskovaa kasvamaan. 

3.    Selitä säännöllisen Raamatun tutkimisen merkitys. 

4.    Luettele kahdeksan etuisuutta ahkerasta Raamatun tutkimisesta. 

 

A. MIKSI RAAMATTUA KANNATTAA TUTKIA 

 

   On useitakin syitä, miksi jokaisen tulisi tutkia Raamattua. Tarkastellaanpa kolmea syytä. 

Raamatun tutkiminen on 1) etuoikeus, 2) tie hengelliseen kasvuun ja 3) menetelmä, jonka avulla saa 

tietää Jumalan suunnitelmasta meitä varten. 
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Etuoikeus 
Tavoite 1. Tunnista syitä, miksi Raamatun opiskelu on etuoikeus. 

 

   Eräänä päivänä ystäväni Don ja Bonnie saivat erikoisen kirjeen. Se sisälsi kutsun saapua 

tapaamaan Englannin prinsessaa Annea. Jo kirjeen saaminen niin merkittävältä henkilöltä oli 

katsottava etuoikeudeksi, mutta se mitä kirjeessä luvattiin - mahdollisuus kuninkaalliseen 

tapaamiseen - oli vieläkin suurempi etuoikeus! 

 

   Sinä ja minä olemme myös saaneet tärkeän kirjeen, henkilökohtaisen viestin joltakulta, joka on 

kaikkia maallisia kuninkaita suurempi – itseltään Jumalalta! Mutta vieläkin tärkeämpi kuin kirjeen 

saaminen ja mahdollisuus lukea sitä on kutsu, joka siinä meille esitetään. Kirjeessä, jota sanomme 

Raamatuksi, Jumala itse kutsuu meitä tulemaan lapsikseen ja elämään hänen kanssaan ikuisesti! 

Hän kertoo meille, että voimme tulla hänen lapsikseen ottamalla vastaan hänen Poikansa Jeesuksen 

Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanamme. Eikö ole ihana etuoikeus, että saa tietää Jumalasta 

ja hänen lupauksistaan tutkimalla Raamattua? 

 

Tehtävä 

 

1  Ympyröi sen sanan edessä oleva kirjain, joka parhaiten vastaa väitettä. Yksi suurimmista 

etuoikeuksista, jonka ihminen voi saada, on saada henkilökohtainen viesti 

a) maansa presidentiltä. 

b) parhaalta ystävältään. 

c) Jumalalta. 

 

2  Mikä seuraavista väitteistä kertoo, että Raamatun opiskelu on etuoikeus? Ympyröi oikean 

vastauksen edessä oleva kirjain. 

a) Se on henkilökohtainen kirje Jumalalta hänen jokaiselle lapselleen. 

b) Jumala haluaa kertoa sinulle asioita, jotka koskevat sinua ja häntä itseään. 

c) Sinun opiskeluoppaasi kirjoittaja sanoo, että se on etuoikeus; sen tähden se on. 

 

Tie hengelliseen kasvuun  
Tavoite 2. Näytä, miten Raamattu auttaa uskovaa kasvamaan.  

   Lapsen terveeseen ja normaaliin kehitykseen kuuluu kasvu. Tuo kasvu edellyttää oikeanlaisen 

ravinnon syömistä. Raamatussa sanotaan, että Jumalan lapsina meidän täytyy kasvaa hengellisesti. 

Toisessa Pietarin kirjeessä (3:18) luemme: ”Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme 

Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.” Hengellinen ravintomme on Raamattu, jota 

voimme ”nauttia” tutkimalla sitä. Lukiessamme opimme paremmin tuntemaan Vapahtajamme 

Jeesuksen Kristuksen, jonka tunteminen auttaa meitä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa. ”Kunnes 

me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, 

Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä - -” (Ef. 4:13 - 14). 

 

Tehtävä 

 

3  Valitse kaksi lausetta, jotka parhaiten täydentävät tätä lausetta: Raamatun opiskeleminen auttaa 

uskovaa kasvamaan, koska 

a) hän saa hengellistä ravintoa. 

b) hän oppii enemmän Jeesuksesta Kristuksesta. 

c) tieto tekee hänestä tärkeän seurakunnassa. 
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   Opettele ulkoa seuraavat jakeet, niin että voit toistaa ne lupauksena Herralle Jeesukselle 

Kristukselle. 

”Siunattu olet sinä, Herra! Opeta minulle lakisi.  

Minä mietiskelen sinun asetuksiasi, ja tarkastelen sinun teitäsi.  

Minä saan iloni sinun laeistasi, sinun sanaasi minä en unohda.”  

(Ps. 119:12, 15 - 16.) 

 

Menetelmä, jonka avulla saa tietää Jumalan suunnitelmasta 
Tavoite 3. Selitä säännöllisen Raamatun tutkimisen merkitys. 

 

   Muutamia vuosia sitten eräs ystäväni ei ollut oikein kunnossa. Hän ei ollut sairas vain fyysisesti, 

vaan hän tunsi itsensä alakuloiseksi. Sitten hän sai kirjeen nuorelta mieheltä, josta myöhemmin tuli 

hänen aviomiehensä. Mies rohkaisi ystävääni, kertoi rakastavansa häntä ja tulevansa hänen 

luokseen mennäkseen naimisiin hänen kanssaan. Oli hämmästyttävää, kuinka nopeasti ystäväni 

toipui saatuaan kirjeen henkilöltä, joka todella välitti hänestä. 

 

   Raamattu on tuon kirjeen kaltainen, sillä se kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Siinä 

Jumala antaa meille myös elämänohjeita ja lupaa, että jonakin päivänä tulemme elämään hänen 

kanssaan iankaikkisesti. 

 

   Jos olemme surullisia ja meistä tuntuu pahalta, on ihanaa päästä Jumalan henkilökohtaisen 

sanoman ääreen ja lukea Jumalan suunnitelmista meidän varallemme. Luettuamme niitä meistä 

alkaa tuntua paremmalta, saamme rohkaisua ja opimme, että olemme kaikki tärkeitä Jumalalle.  

 

   Lukemalla Raamattua saamme tietää, minkälaisia suunnitelmia Jumalalla on meidän 

tulevaisuuttamme varten. Sen lisäksi opimme, mitä hän on luvannut antaa meille tänä päivänä. 

Opettelemme joitakin näistä lupauksista seuraavassa jaksossa. 

 

Tehtävä 

 

4  Ympyröi kirjain, joka on seuraavaa väitettä täydentävän lauseen edessä: On tärkeää oppia 

tietämään Jumalan suunnitelmaa varallemme, koska se 

a) sisältää hänen lupauksiaan meitä varten. 

b) tarjoaa toivoa ja rohkaisua.   

c) se osoittaa, kuinka arvottomia me olemme. 

d) ilmoittaa Jumalan rakkauden meitä kohtaan. 

e) antaa suunnan elämällemme. 

 

5 Kirjoita muistikirjaasi jakeet, jotka opit Psalmista 119. Sano ne rukouksena, ja kiitä Herraa hänen 

sanastaan. 
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B. MINKÄLAISIA ETUISUUKSIA SAA RAAMATUN TUTKIMISESTA 

Tavoite 4. Luettele kahdeksan etuisuutta ahkerasta Raamatun tutkimisesta. 

 

Etuisuus on jotakin sellaista, joka on sinulle hyväksi. Mainitsemme kahdeksan niistä monista 

etuisuuksista, joita Raamatun tutkiminen meille antaa. Käytämme apuna sanan ”etuisuus” kirjaimia, 

jotta voisimme paremmin muistaa nuo etuisuudet. 

 

 Elämän leipä 

 Todellinen ilo 

 Uusi Jumalan läheisyys 

 Iloinen rohkeus 

 Syvä perusta 

 Uusi innostus 

 Uskon totuus 

 Suoja 

 

E - elämän leipä 

   Raamattu on ravinto, joka pitää sieluamme hengissä. Kun luemme Raamattua päivittäin, saamme 

terveyttä ja voimaa sekä sielullemme että ruumiillemme. Jeesus sanoi: ”On kirjoitettu: 'Ei ihminen 

elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'(Matt. 4:4). 

 

T - todellinen ilo 

   Saamme todellista iloa Raamatun lukemisesta. Aivan kuin koemme iloa lukiessamme hyviä 

uutisia niistä, joita rakastamme, voimme tuntea iloa lukiessamme hyviä uutisia Jumalan rakkaudesta 

meitä kohtaan. Jumalan ohjeetkin tuottavat meille iloa, koska tiedämme niiden koituvan meidän 

parhaaksemme. Psalmissa 119:111 sanotaan: ”Sinun todistuksesi ovat ikuinen perintöosani, ne ovat 

sydämeni ilo.” 

 

U - uusi Jumalan läheisyys 

   Tunnemme Jumalan läheisyyden, kun luemme hänen sanaansa. Jumala puhuu meille siinä 

henkilökohtaisesti. Se on suurimpia lahjoja, mitä koskaan voisimme kuvitellakaan. 

 

I - iloinen rohkeus 

   Jumalan sana valaa meihin rohkeutta. Jumala osoittaa esimerkein, kuinka hän rakastaa meitä ja 

lupaa pitää meistä huolen. Pietarin kirjeessä on ihana jae, joka olisi hyvä muistaa ulkoa: ”Heittäkää 

kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen” (1. Piet. 5:7). 

 

S - syvä perusta 

   Perusta on jonkinlainen pohja, jolle jotakin on rakennettu. Jeesus sanoi, että hänen sanansa on 

turvallinen perusta sille, mihin uskomme ja miten elämme. Ne, jotka eivät usko Raamattuun ja tutki 

sitä, ovat kuin talot vailla perustusta. 

 

U - uusi innoitus 

   Sanansa kautta Jumala herättää meissä uskoa hänen pelastukseensa, tulevaisuudentoivoa ja 

lähimmäisenrakkautta. Inspiraation vaikutus tuottaa hyviä ajatuksia tai tekoja. Monet runoilijat, 

säveltäjät ja taiteilijat ovat saaneet innoituksensa Raamatusta. He ovat ammentaneet siitä kauniita 

aiheita runoilleen, lauluilleen ja maalauksilleen.  
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U - uskon totuus 

Totuus, jonka Raamatusta löydämme, on vastaus tärkeimpiin kysymyksiimme ja antaa 

elämällämme merkityksen ja tarkoituksen. Se vapauttaa meidät tietämättömyydestä ja harhasta. ”Te 

tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita" (Joh. 8:32). 

 

S - suoja 

Suoja ei tarkoita vain turvallisuutta vaan myös varmuutta Jumalan sanasta, kun se ohjaa meitä 

Kristuksen turviin ja iäiseen kotiin taivaassa. Sana on ”miekkamme ja kilpemme” eli hengellinen 

aseemme syntiä ja Saatanaa vastaan, kun tutkimme sitä säännöllisesti. 

 

 

Tehtävä 

 

6   Kirjoita muistista erilliseen vihkoosi kahdeksan ahkeran Raamatun tutkimisen hyötyä, jotka olet 

aiemmin luetellut. Voitko lisätä uusia hyötykohtia, joita on noussut mieleesi lukiessasi Raamattua? 

 

7  Kirjoita vasemmalla olevan kuvauksen eteen numero, joka täsmää oikealla lueteltuihin hyötyihin. 

 

. . . a) Se on ravinto, joka vahvistaa meitä.  1) Suoja 

 

. . . b) Jumala on aina kanssamme.   2) Uskon totuus  

 

. . . c) Jumala pitää meistä huolen   3) Uusi innoitus 

 

. . . d) Raamatun hyvät uutiset tuovat ilon.  4) Syvä perusta 

 

. . . e) Meidän elämämme on rakennettu Jumalan Sanan varaan 5) Iloinen rohkaisu 

 

. . . f) Olemme turvassa nyt ja tulevaisuudessa.  6) Uusi Jumalan läheisyys 

 

. . . g) Saamme hyviä ideoita ja teemme niiden mukaan. 7) Todellinen ilo 

 

. . . h) Se tuo meille vapauden harhasta ja tietämättömyydestä.  8) Elämän leipä 
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Tarkista antamasi vastaukset 

 

    Vastaukset harjoituskysymyksiin eivät ole tavanomaisessa järjestyksessä. Näin on sen vuoksi, että 

et näkisi helposti vastausta seuraavaan kysymykseen. Katso kyseessä olevan tehtävän numeroa 

yrittämättä katsoa edessä olevaa vastausta. 

1 c) God 

 

5 Toivottavasti olet tallentanut nämä jakeet muistiisi, että ne voivat olla monta kertaa rukouksiasi.  

 

2 a) Se on henkilökohtainen kirje Jumalalta hänen jokaiselle lapselleen. 

   b) Jumala haluaa puhua sinulle asioista, jotka koskevat itseäsi ja Jumalaa. 

 

6 Elämän leipä 

   Todellinen ilo 

   Uusi Jumalan läheisyys 

   Iloinen rohkeus 

   Syvä perusta 

   Uskon totuus 

   Uusi innoitus 

   Suoja 

 

   (Voit lisätä vielä muita etuisuuksia, joita on mainittu tällä tunnilla kuten rakkaus, toivo,     

   hengellinen kasvu ja ikuinen elämä.) 

 

3 a) hän saa hengellistä ravintoa. 

   b) hän oppii enemmän Jeesuksesta Kristuksesta. 

 

7 a) 8) Elämän leipä 

   b) 6) Uusi Jumalan läheisyys 

   c) 5) Iloinen rohkaisu 

   d) 7) Todellinen ilo 

   e) 4) Syvä perusta 

   f) 1) Suoja 

   g) 3) Uusi innoitus 

   h) 2) Uskon totuus 

 

4 a) sisältää hänen lupauksiansa meitä varten. 

   b) tarjoaa toivoa ja rohkaisua. 

   c) ilmoittaa Jumalan rakkauden meitä kohtaan 

   d) antaa suunnan elämällemme. 
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OPPITUNTI 2   

 

KIRJA, JONKA JUMALA ON MEILLE ANTANUT 

 

 

 

   Oletko koskaan miettinyt, miten Jumala on antanut Raamatun meille? Kokosivatko ehkä enkelit 

sen ja jättivät sen odottamaan, että joku ”löytäisi” sen? Vai käyttikö joku ihminen elinaikansa 

tutkimiseen ja etsimiseen, niin että saattoi lopulta antaa meille filosofiansa? 

 

   Jumala ei valinnut kumpaakaan näistä teistä, kun hän antoi meille sanansa. Sen sijaan hän käytti 

monenlaisista elämän olosuhteista tulleita tavallisia ihmisiä satojen vuosien aikana antamaan meille 

kirjan, jota kutsumme Raamatuksi. Näiden ihmisten kirjoitusten yhtenevyys ja ristiriidattomuus 

todistavat Jumalasta, joka ei koskaan muutu. 

 

   Se, miten Raamattu on kirjoitettu, on ihme. Sen säilyminen on toinen ihme. Yksi profeetoista 

kertoi, kuinka kuningas otti profetiakirjan käteensä, viskasi sen tuleen ja poltti sen. Mutta Herra 

käski profeettaa ottamaan toisen käärön ja kirjoittamaan kaiken uudestaan. (Jer. 36:27 - 28). 

Jumalan sanaa ei pystytä hävittämään.  

 

   Tällä oppitunnilla opiskelemme asiatietoja Raamatusta, keitä käytettiin sen kirjoittamiseen, miten 

Raamatun eri osat kuuluvat yhteen ja miten kaikki on yhteydessä meihin. Tutustuessamme 

paremmin Raamattuun opimme arvostamaan sitä enemmän, ja samalla valmistaudumme 

myöhempää opiskelua varten. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Raamatun alkuperä 

B. Yleisrakenne 

C. Testamenttien keskinäinen suhde 

D. Erilaiset käännökset 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Kuvaile Raamatun alkuperää ja rakennetta. 

2.  Selitä, mikä on Vanhan testamentin suhde Vanhaan. 

3.    Luettele vähintään kolme Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välistä eroavaisuutta. 

4.    Anna esimerkki miten Vanha testamentti täyttyy Uudessa testamentissa. 

5.    Anna yksi syy siihen, miksi tarvitsemme Raamatun enemmän kuin yhdellä kielellä. 

6.    Kerro yksi syy siihen, että Raamatusta on erilaisia versioita. 

7.    Mainitse muutamia faktoja koskien Apogryfikirjoja. 
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A. RAAMATUN ALKUPERÄ 

 

Nimi ja koostumus 
Tavoite 1. Kuvaile Raamatun alkuperää ja rakennetta. 

 

   Pyhä Raamattu on oikeastaan pieni 66 kirjan kokoelma, jonka Jumala on meille antanut. Me 

käytämme siitä nimiä Raamattu, Kirjoitukset tai Jumalan sana. 

 

   Sana ”Raamattu” tarkoittaa ”kirjat”. ”Pyhä” tarkoittaa jotakin sellaista, jota me kunnioitamme, 

koska se kuuluu Jumalalle. Kaikki Raamatun 66 kirjaa ovat pyhiä. 

 

Tehtävä 

 

1  Kuinka monta kirjaa on Raamatussa? 

a) 29 

b) 39 

c) 66 

 

2  Jumalan kirja, Pyhä Raamattu 

a) on pyhien kirja. 

b) sisältää kaksi ikivanhaa kirjaa. 

c) on lähtöisin Jumalasta, ja me kunnioitamme sitä, koska se on hänen. 

 

Kirjoittajat ja inspiraatio 
Tavoite 2. Selitä, mikä on Vanhan testamentin suhde Vanhaan. 

  

   Noin 40 ihmistä sai jumalallisen inspiraation Raamatun kirjoittamiseen. Jotkut kirjoittivat useita 

kirjoja. Joistakin kirjoista ei ole löytynyt allekirjoitusta, niin että emme tiedä niiden kirjoittajaa. 

 

   Jumalallinen inspiraatio tarkoittaa, että Pyhä Henki antoi kirjoittajille ne ajatukset ja sanat, jotka 

Jumala tahtoi heidän kirjoittavan. Raamatussa kerrotaan (2. Tim. 3:16), että kaikki Kirjoitukset ovat 

syntyneet Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kirjoittajat eivät ole voineet neuvotella keskenään 

työstään, koska he eivät kaikki eläneet samaan aikaan. Ensimmäiset kirjat on kirjoitettu noin 1500 

vuotta ennen Kristusta ja viimeiset noin sata vuotta Kristuksen syntymän jälkeen. Koska Raamatun 

kirjat ovat syntyneet Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta, voimme sanoa, että ne ovat pyhiä. 

 

   Kirjoittajien joukossa oli kuninkaita ja kalastajia, työläisiä ja poliitikkoja, sotilaita ja uskonnollisia 

johtajia, talonpoikia, kauppiaita ja runoilijoita. Siitä huolimatta että kirjoittajat olivat kotoisin eri 

seuduilta ja että heidän mielenkiinnon kohteensa ja taustansa olivat erilaiset, he kaikki kirjoittivat 

samasta aiheesta, koska Jumalan Henki inspiroi heitä. Aiheena on Jumalan ja ihmisen välinen 

suhde. Sellainen ristiriidattomuus koko kirjassa oli mahdollista, koska Raamatulla on varsinaisesti 

vain yksi kirjoittaja, Jumala, joka puhuu eri ihmisten kautta. 

 

   Sinun on hyvä opetella seuraava jae:  

”Mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta,  

vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen,  

minkä saivat Jumalalta” (2. Piet. 1:21). 
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Tehtävä 

 

3  Valitse vastaus, joka parhaiten täydentää seuraavaa lausetta: Kun me sanomme, että Raamattu on    

    Jumalan inspiroimaa sanaa, me tarkoitamme, että Pyhä Henki johdatti kirjoittajia 

a) neuvottelemaan toistensa kanssa siitä, mitä kirjoittaa. 

b) kirjoittamaan Jumalan ajatuksia ja sanoja. 

c) yrittämään tulkita Jumalan ajatuksia ja teitä. 

 

    Valitse paras vastaus seuraaviin kysymyksiin. 

4  Kuinka pitkä aika oli Raamatun ensimmäisen kirjan kirjoittamisesta viimeisen kirjan    

    kirjoittamiseen? 

a) Noin 50 vuotta. 

b) Noin 500 vuotta. 

c) Noin 1 600 vuotta. 

 

5  Kenet Jumala inspiroi kirjoittamaan Raamattua? 

a) Neljäkymmentä miestä, jotka tapasivat ja kirjoittivat yhdessä. 

b) Neljäkymmentä pappia ja profeettaa. 

c) Noin 40 miestä eri ammateista ja historian eri aikakausista. 

 

6  Nämä miehet kirjoittivat samasta teemasta, eivätkä olleet ristiriidassa keskenään, koska 

a) Jumala oli todellinen kirjoittaja ja Pyhä Henki johdatti heitä, kun he kirjoittivat. 

b) kukin heistä jätti ohjeet seuraaville kirjoittajille. 

c) he olivat äärimmäisen onnekkaita. 

 

B. RAAMATUN YLEINEN RAKENNE 

Tavoite 3. Luettele vähintään kolme Vanhan ja Uuden testamentin välistä eroavaisuutta. 

 

   Kun kaksi ihmistä tai kaksi kansaa haluaa erityisesti sopia jostakin, voidaan kirjoittaa asiapaperi, 

jota kutsutaan sopimukseksi tai liitoksi. Kun sopimus on allekirjoitettu, sitä ei saa rikkoa.  

Sana ”testamentti” tarkoittaa sopimusta tai liittoa. Raamattu jakautuu kahteen testamenttiin, 

vanhaan ja uuteen. Ne ovat sopimukset, jotka Jumala on tehnyt ihmisen kanssa.  

 

   Raamattusi alkulehdiltä löydät luettelon Vanhan testamentin kirjoista. Luettelosta näet, miltä 

sivuilta kukin kirja alkaa. Huomaat, että ensin on Vanha testamentti ja sitten tulee Uusi testamentti. 

Vanha testamentti annettiin juutalaisille, joita kutsuttiin myös heprealaisiksi tai israelilaisiksi. 

Jumala valitsi heidät vastaanottamaan totuutensa, kirjoittamaan ne muistiin ja opettamaan ne muille. 

Vanha testamentti on kirjoitettu hepreaksi, koska se oli juutalaisten kieli. Jumalan ja ihmisen 

suhteen historiasta ja ehdoista kuuluu Vanhaan testamenttiin aika luomisesta Vapahtajan 

tulemiseen, jolloin saataisiin uusi sopimus. 

 

   Uudessa testamentissa kerrotaan uuden liiton vaiheista ja ehdoista. Jumala on tehnyt uuden liiton 

kaikkien niiden kanssa, jotka ottavat hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajakseen. Uusi 

testamentti kertoo Jeesuksen Kristuksen elämästä ja siitä, mitä Jeesus opetti. 

 

   Silloin kun Uusi testamentti kirjoitettiin, kreikka oli yleisesti tunnettu kieli. Koska uusi liitto oli 

tarkoitettu kaikille ihmisille–ei yksin juutalaisille–Uusi testamentti kirjoitettiin kreikaksi, niin että 

useimmat ihmiset saattoivat lukea sitä. 
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Tehtävä 

 

7  Kenet valittiin vastaanottamaan ilmoitus ja liitto, jonka me tunnemme Vanhana testamenttina? 

a) Heprealaiset (Israelilaiset) 

b) Kristityt 

c) Kreikkalaiset 

 

8  Liiton sopimusehdot, jotka Jumala on tehnyt niiden kanssa, jotka hyväksyvät Jeesuksen 

Kristuksen Vapahtajanaan ovat 

 

a) Vanhassa testamentissa. 

b) Uudessa testamentissa. 

c) Pienissä profeetoissa. 

 

9  Ympyröi kirjain oikean väittämän edessä, joka täydentää seuraavaa lausetta: Vanha testamentti 

eroaa Uudesta testamentista siinä, että  

a) Vanha testamentti kirjoitettiin hepreaksi, ei kreikaksi. 

b) Vanha testamentti sisältää enemmän kirjoja. 

c)  Vanha testamentti kirjoitettiin erityisesti juutalaisia varten. 

d) Vanhan testamentin kirjoittajat eivät ole samoja kuin Uuden testamentin kirjoittajat. 

e) Vanha testamentti on eri historian ajalta. 

 

 

C. TESTAMENTTIEN VÄLINEN SUHDE 
Tavoite 4.  Anna esimerkki siitä, miten Vanha testamentti täyttyy Uudessa testamentissa. 

 

   Vanha testamentti on hyvin tärkeä, koska se ilmoittaa Jumalan suunnitelman ihmistä varten. 

Mutta Vanha testamentti oli väliaikainen sopimus siihen saakka, kun Jeesus tuli asettamaan 

paremman liiton, liiton, josta tulisi pysyvä. Koska uuden liiton, Uuden testamentin, ehdot ovat 

voimassa nyt, suosittelemme Uuden testamentin lukemista ensiksi. 

 

   Uuden testamentin pohjana on Vanha testamentti. Uudessa testamentissa selitetään näiden kahden 

sopimuksen välinen yhteys ja monien Vanhan testamentin profetioiden täyttyminen. Esimerkiksi 

Miikan kirjassa Vanhassa testamentissa (5:2) sanotaan, että Vapahtaja tulisi syntymään 

Betlehemissä, juutalaisten kaupungissa. Uudessa testamentissa (Matt. 2:1) kerrotaan, että Jeesus, 

Vapahtaja, syntyi Betlehemissä. 

 

   Psalmi 22:19 Vanhassa testamentissa kertoo, että ihmiset heittäisivät arpaa Vapahtajan puvusta ja 

jakaisivat hänen vaatteensa keskenään. Kun Jeesus riutui ristillä, sotilaat ottivat hänen vaatteensa. 

Matteuksen evankeliumissa (27:35) sanotaan: ”Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he 

jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa.” 

 

   Esimerkkejä voitaisiin mainita satoja. Erityisiin kirjoihin on koottu kaikki Vanhan testamentin 

profetiat, jotka toteutuvat Uudessa testamentissa. 

 

   On ihmeellistä, että niin vanha kirja kuin Vanha testamentti on säilynyt sellaisia aikoja. Meidän 

tulisi olla kiitollisia Jumalan kansalle, joka otti vastaan Jumalan sanan, talletti sen ja antoi 

muidenkin kansojen tulla siitä osallisiksi. 
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Tehtävä 

 

10 Ympyröi jokaisen oikean väitteen edessä oleva kirjain. 

a) Koska Vanha testamentti annettiin juutalaisille, kristittyjen ei ole tarpeellista lukea sitä. 

b) Uusi testamentti on Jumalan uusi liitto kansansa kanssa tänään, mutta myös Vanhassa  

    testamentissa on tärkeitä opetuksia meitä varten. 

c) Sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa Jumala ilmoittaa suunnitelmansa ihmistä varten. 

 

11 Ketä meidän tulee erityisesti kiittää Raamatusta? 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 Yhdistä Vanhan testamentin profetioita Uuden testamentin viittauksiin, jotka kertovat niiden    

     toteutumisesta. Kirjoita Uuden testamentin viittauksen numero vastaavan profetian eteen.    

      

. . .a) 2 Samuel 7:13–Daavidin jälkeläinen, ikuinen kuningas 1) Ilm. 5:5 

 

. . .b) 1 Moos. 49:10–Juudan kuninkaallisesta heimosta 2) Matt. 21:4–5 

 

. . .c)  Psalmi 110:4–Melkisedekin kaltainen pappi  3) Luuk. 1:17 

 

. . .d) Jesaja 7:14–syntynyt neitsyestä   4) Matt. 26:15 

 

. . .e) Jesaja 40:3–Johannes, Herran edelläkävijä: ”Valmistakaa tie” 5) Luuk. 23:50–53 

 

. . .f) Jesaja 7:14–Hänen nimensä, Immanuel  6) Matt. 1:1 

 

. . .g) Sakarja 9:9–ratsastaa Jerusalemiin aasilla  7) Matt. 1:23 

 

. . .h) Sakarja 11:12–myyty 30 hopearahasta  8) Hep. 5:6   

 

. . .i) Jesaja 53:9–hautaaminen rikkaan miehen hautaan 9) Luuk. 1:31 

 

 

D. ERI RAAMATUNKÄÄNNÖKSET 
 

Erilaiset kielet 
Tavoite 5. Anna yksi syy siihen, miksi tarvitsemme Raamatun enemmän kuin yhdellä kielellä. 

 

   Jumala tahtoo jokaisen ihmisen ottavan vastaan hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen 

Vapahtajanaan (ks. 2. Piet. 3:9). Koska se on Jumalan tahto, tiedämme, että Jumala haluaa jokaisen 

ymmärtävän hänen sanaansa. Juuri siksi Vanha testamentti kirjoitettiin juutalaisille hepreaksi ja 

Uusi testamentti kreikaksi koko maailmalle. 

 

   Koska useimmat meistä eivät nykyisin ymmärrä kreikkaa tai hepreaa, meillä olisi vaikeuksia 

ymmärtää Kirjoituksia, ellei niitä olisi käännetty meidän kielellemme. Jos teksti on kielellä, jota 

emme osaa kovin hyvin, voimme ymmärtää väärin yksinkertaisiakin asioita. Siksi me opiskelemme 

Raamattua, opetamme, käännämme ja julkaisemme sitä. Raamattuseurat toimivat jatkuvasti uusien 
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käännösten parissa. Vuonna 2005 maailmassa puhuttiin noin seitsemää tuhatta kieltä. Raamattu oli 

silloin käännetty kokonaisuudessaan vasta 422 kielelle. Uusi testamentti oli käännetty noin 1 100 

kielelle ja noin 1 600 kielelle oli meneillään käännösprojektit. 

 

   Kun uusi käännös on saatu valmiiksi, on syytä riemuita, sillä se merkitsee, että taas uusi 

ihmisryhmä voi lukea Kirjoituksia omalla kielellään. On yhä tuhansia kieliä, joille Raamattua ei ole 

vielä käännetty. Rukoilkaamme tämän työn tekijöille voimaa jatkaa suurta tehtäväänsä. 

 

Tehtävä 

 

13 Ympyröi seuraavaan väittämään sopivimman täydentävän lauseen edessä oleva kirjain: Maailma 

tarvitsee monia erilaisia raamatunkäännöksiä koska   

a) Jumala haluaa jokaisen ymmärtävän hänen sanaansa. 

b) useimmat tämän päivän ihmiset eivät osaa kreikkaa tai hepreaa. 

c) on helpompaa ymmärtää jotain kirjoitettua henkilön omalla kielellä. 

 

 

Erilaiset versiot 
Tavoite 6. Kerro yksi syy siihen, että Raamatusta on erilaisia versioita.  

 

   Samalla kielellä voi olla useita raamatunkäännöksiä, koska kielet muuttuvat. Kun käännös jää 

vanhanaikaiseksi ja hieman vaikeatajuiseksi, se tarvitsee uudistamista. Vanhentuneiden sanojen 

tilalle etsitään uudempia, sellaisia, joita käytetään jokapäiväisessä puheessa. 

 

   Uuden version tekeminen ei merkitse sitä, että yritettäisiin muuttaa Raamatun opetuksen sisältöä. 

Kaikki versiot, uudet ja vanhat, protestanttiset ja katoliset, ovat pohjimmiltaan yksi ja sama 

Raamattu. Kääntäjät ovat pyrkineet välittämään meille täsmälleen saman merkityssisällön, joka on 

alkuperäisissä kreikan- ja hepreankielisissä versioissa.  

 

Tässä kirjassa käytetään kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta. On 

mielenkiintoista verrata sen tekstiä vanhempaan versioon, jonka kieli on joskus hiukan vaikeasti 

tajuttavaa. Esimerkkinä on Fil. 3:1: 

 

”Wielä, minun veljeni, iloitkaa Herrassa! Minä toistan sanojani, waan en siihen 

kyllästy, sillä se painuu teihin syvemmin.” (Kuva-Raamattu, 1901.) 

” Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei 

minua kyllästytä, ja se on turvaksi.” (Raamattu, 1938.) 

”Veljeni, iloitkaa siis Herrassa! Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan 

samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto.” (Raamattu, 1992.) 

 

Joistakin lukijoista uudempi kieli on helpommin ymmärrettävää, jotkut pitävät yhä vanhojen 

versioiden rikkaasta kielestä enemmän. 

 

14 Meillä on monia versioita (vaihtoehtokäännöksiä), koska kääntäjät haluavat 

a) että se vastaa heidän omia oppejaan.  

b) käyttää sanoja, joita ihmisten on helpompi ymmärtää. 

c) kehittää käännöksiä muille kielille. 
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15 Kun me puhumme Raamatun versiosta, me tarkoitamme sen 

a)  sidonnan laatua 

b) käännöstä 

c) vaikeita sanoja 

 

16 Luultavasti tulemme näkemään enemmän Raamatun versioita kielellämme koska 

a) Raamatun kustantajat haluavat tehdä rahaa. 

b) kielet ja sanojen merkitykset saattavat muuttua. 

c) jokainen haluaa aina saada jotain uutta. 

 

 

Apokryfikirjat 
Tavoite 7. Mainitse muutamia faktoja koskien apokryfikirjoja. 

 

   Joihinkin Raamatun versioihin sisältyvät apokryfikirjat. Ne ovat joukko kirjoja, joiden alkuperä 

on epävarma. Vaikka näissä kirjoissa on jonkin verran historiallista tietoa erityisesti Vanhan 

testamentin ja Uuden testamentin välille jäävältä 400 vuoden ajalta, kaikki niiden sisältämä 

historiallinen tieto ei ole täsmällistä. Niissä ei ehdottomasti ole kaikkia Jumalan Hengen 

vaikutuksista kertovia tunnusmerkkejä, ja siitä syystä kirjoja ei ole hyväksytty niiden juutalaisten 

pyhien kirjoitusten joukkoon, joista Vanha testamentti koostuu. 

 

Kokoelman kirjoja on alettu kutsua apokryfisiksi kirjoiksi. Nimi tulee kreikan kielen sanasta, joka 

tarkoittaa ”salatut asiat”. Oltiin sitä mieltä, että tavallisen ihmisen olisi mahdotonta täysin ymmärtää 

niiden arvoa, kun taas Kirjoitukset on annettu meille kaikille hyödyksi ja iloksi. ”- - joka tahtoo, että 

kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4). 

 

Tehtävä 

 

17 Termi apokryfa tarkoittaa 

a) “salatut asiat” 

b) “epäilyttävä” 

c) ”semi-historiallinen” 

 

18 Useimmissa Raamatun versioissa ei ole apokryfikirjoja, koska 

a) ne ovat liian pitkiä. 

b) niissä ei ole todisteita jumalallisesta inspiraatiosta. 

c) niitä on vaikea kääntää. 



26 

 

OPPITUNTI 3  
 

MITEN RAAMATUSTA LÖYTÄÄ ETSIMÄNSÄ 

 

 

   Kukaan ei pystynyt löytämään isoäidin keittiöstä mitään. Jauhot olivat purkissa, jossa luki 

”sokeria” ja tee rasiassa, jossa luki ”suolaa”. Se ei kylläkään haitannut, koska isoäiti oli ainoa, joka 

askaroi pienessä keittiössään. 

 

   Mutta kadun toisella puolella olevassa talossa oli erilainen keittiö. Etiketit olivat oikeissa 

paikoissa, koska äiti ei ollut ainoa, joka teki siellä työtä. Hänen miehensä halusi valmistaa oman 

aamiaisensa, ja tyttäret laittoivat usein vuorollaan päivällistä. Ateria-aikoina järjestyksen oli 

toimittava. 

 

   Järjestys ja rakenne ovat välttämättömiä jokaisessa systeemissä, olkoon sitten kysymys 

kotitaloudesta, kirjallisuudesta tai mistä tahansa. Myös Raamattu on järjestetty systemaattisesti, niin 

että voimme helposti löytää sen aarteita ja ymmärtää niitä. Riippumatta käännöksestä, 

Raamatuissamme on samat luvut ja jakeet, jotta kukaan ei ”eksy” etsiessään sitä, mitä haluaa. 

Hakemistot ja sisällysluettelot auttavat lukijoita löytämään tiettyjä kohtia Raamatusta.    

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Raamatun viittaukset 

B. Lisäviittaukset 

C. Sanakirjat 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Opettele tunnistamaan Raamatun viittauksia. 

2. Opettele käyttämään lisäviittauksia. 

3.   Kuvaile tapoja käyttää asiahakemistoa (konkordanssia). 

 

A. RAAMATUN VIITTAUKSET 

Perussanastoa 
Tavoite 1. Opettele tunnistamaan Raamatun viittauksia 

 

   Lukemisen ja tutkimisen helpottamiseksi jokainen Raamatun kirja on jaettu lukuihin. Kukin luku 

jakaantuu taas pienempiin jaksoihin, joiden vasemmalla puolella on numerot. Jaksoja kutsutaan 

jakeiksi tai Raamatun teksteiksi. Voimme viitata mihin tahansa Raamatun tekstiin ilmoittamalla 

ensiksi kirjan nimen, sitten luvun numeron ja lopuksi jakeen numeron. Tätä kokonaisuudessaan 

kutsutaan Raamatun viittaukseksi. 

 

   Katsotaanpa Genesistä eli Ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Jos versiossa, jota käytät, on johdanto, 

hyppää sen yli ja etsi iso ykkönen. Siitä alkaa ensimmäinen luku. Luvun ensimmäinen jae, joka on 

merkitty pienellä ykkösellä, alkaa ”Alussa - -”. Viitatessamme tähän tekstiin sanomme: 
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”Ensimmäinen Mooseksen kirja, yksi, yksi.” Huomaat, että jakeiden numerointi jatkuu luvun 

loppuun. 

   Etsi nyt seuraava iso numero, joka on 2. Siitä alkaa toinen luku. Ensimmäinen jae kuuluu: ”Näin 

tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on.” Viittauksen tähän tekstiin sanoisimme: 

”Ensimmäinen Mooseksen kirja, kaksi, yksi.” Toisessa luvussa on 25 jaetta. 

 

   Siirry nyt Ensimmäisen Mooseksen kirjan viidenteen lukuun, ensimmäiseen jakeeseen. Se alkaa 

näin: ”Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä.” Kun sanomme Raamatun viittauksen, meidän ei 

aina tarvitse lisätä sanoja ”luku” ja ”jae”, koska niihin viittaavat numerot riittävät. Miten kuuluisi 

viittaus ”1. Moos. 5:1 - 5”? Luit sen luultavasti oikein: Ensimmäinen Mooseksen kirja, viisi, 

yhdestä viiteen” (tai ”viides luku, jakeet yhdestä viiteen”). Jakeiden tai lukujen välissä oleva 

ajatusviiva merkitsee, että kyseiset jakeet tai luvut ovat peräkkäin. Jos viittaamme useisiin jakeisiin, 

jotka ovat samassa luvussa, mutta eivät seuraa välittömästi toisiaan, kirjoitamme näin: Joos. 1:5, 8, 

10. Se luetaan ”Joosua, ensimmäinen luku; jakeet viisi, kahdeksan ja kymmenen”. 

 

   Jos tekstit ovat kirjan eri luvuista, erotamme viittaukset lukuihin puolipisteellä. Matt. 1:21; 2:1–6 

viittaa lukuun yksi, jakeeseen 21 ja lukuun kaksi, jakeisiin yhdestä kuuteen. 

 

   Joillakin kirjoilla, kuten 1. ja 2. Kuninkaiden kirjalla, on sama nimi, ja kirjat ovat peräkkäin. 

Johanneksen evankeliumin kirjoittaja kirjoitti kolme kirjettä, jotka on myös nimetty Johanneksen 

mukaan: 1. Joh., 2. Joh. ja 3. Joh. Viittaus yhteen noista kirjeistä (Ensimmäinen Johanneksen kirje, 

luku yksi, jae yhdeksän) voitaisiin kirjoittaa 1. Joh. 1:9. 

   Olet varmasti huomannut, että nämä merkintätavat on suhteellisen helppo oppia. Tulet myös 

havaitsemaan, että niistä on apua tulevissa opinnoissasi. 

 

Tehtävä 

 

1 Täydennä puuttuva tieto tyhjiin riveihin seuraavassa kaaviossa. 

 
 Viittaus  Miten se sanotaan 

 

a) Joh. 3:16  ___________________________________________   

 

b) ________________ Roomalaiskirje kuusi, kaksikymmentäkolme 

 

c) 1 Joh. 1:8–10 ____________________________________________ 

 

 

d) ________________ Roomalaiskirje kaksitoista, neljätoista, kuusitoista ja 

kahdeksantoista 

 

e) ___________________ Matteus yksi, yksi; ja viisi, yhdestä kolmee 

 

2  Matteus 1:1–4 on viittaus Matteuksen evankeliumin neljään ensimmäiseen jakeeseen.  

    Montako jaetta on kussakin seuraavista viitteistä? 

 

a) 1 Moos. 8:18–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) 1 Moos. 8:18, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) 1 Moos. 8: 18–20, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3  Matteus 1:21; 2:1 ja 3:16 puhuvat 

a) Jeesuksesta, tietäjistä, Johannes Kastajasta ja opetuslapsista. 

b) Jeesuksesta, tietäjistä ja Pyhästä Hengestä Jeesuksen kasteen yhteydessä. 

c) Jeesuksesta, Joosefista ja paimenista. 

 

Viittauksen hakeminen 
 

   Kerran rukous- ja opintopiirin jälkeen eräs hiljattain uskoon tullut sanoi minulle: ”Sinun täytyy 

olla tavattoman viisas, kun pystyt nopeasti löytämään minkä tahansa raamatunjakeen.” Se, että 

löytää raamatunjakeet nopeasti, ei merkitse, että olisi poikkeuksellisen älykäs. On vain oppinut sen, 

mitä sinä opettelet tällä oppitunnilla. 

   Raamattusi alussa on sivu, jossa luetellaan kaikki Raamatun kirjat ja niiden alkamissivut. Aluksi 

sinun ehkä tarvitsee käyttää tuota luetteloa, kun haluat löytää tietyn kohdan Raamatusta. 

 

   Parhaiten Raamatun viittaukset kuitenkin löytää, kun opettelee ulkoa Raamatun kirjojen 

järjestyksen. Lapset oppivat sen nopeasti, ja aikuisetkin voivat oppia. Voit opetella viisi tai kuusi 

nimeä joka päivä toistamalla niitä tai kirjoittamalla ne korteille, joita voit kuljettaa mukanasi. Pian 

sinulla on ne kaikki muistissasi. Tulet huomaamaan, kuinka hyödyllistä on, että pystyt löytämään 

Raamatusta haluamasi kohdan mahdollisimman vähällä vaivalla. 

 

Tehtävä 

 

4     Etsi vasemmalla olevat viittaukset ja sovita ne yhteen oikealla olevan jakeen kanssa. 

 

. . . a) Filippiläiskirje 4:19  1) Enkö minä ole käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea! 

        Älä säiky, äläkä kauhistu, sillä Herra, sinun Jumalasi,  

        on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. 

. . . b) 1Johannes 1:8  2) Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme 

        itsemme eikä totuus ole meissä. 

. . . c) Joosua 1:9  3) Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 

 

. . . d) Psalmi 23:1  4) Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne 

        kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa 

        Jeesuksessa. 

 

B. LISÄVIITTAUKSET 

Tavoite 2. Opettele käyttämään lisäviittauksia. 

 

   Joissakin Raamatuissa on sivun keskellä, alalaidassa tai jakeitten jäljessä lisäviittauksia. Niitä 

kutsutaan joskus reunaviittauksiksi. Niiden avulla voit löytää muita samaa asiaa käsitteleviä jakeita. 

 

   Pieni kirjain tiettyjen sanojen kohdalla kertoo, että voit etsiä saman kirjaimen viittausjaksosta. 

Tuon kirjaimen avulla löytyy Raamatun viittaus, joka ohjaa johonkin toiseen jakeeseen. Jos sinulla 

on selityksillä varustettu raamattu, voit käyttää tätä menetelmää ja kehitellä mielenkiintoisia 

tutkimuksia asioista, joita luet. 

 

   Viittaukset ja muut kommentit Raamatussasi ovat avuksi, mutta ne eivät ole syntyneet Pyhän 

Hengen vaikutuksesta. Opettajat ja tiedemiehet ovat lisänneet ne, jotta voisimme käyttää ja 

ymmärtää Raamattuamme helpommin. 
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Tehtävä 

 

5  Tiettyjen sanojen kohdalla oleva pieni kirjain viittaa 

a) erityisiin lukujakoihin 

b) erilaisiin aakkosiin 

c) lisäviittauksiin. 

 

6  Reuna- tai ristiviittaukset (lisäviittaukset) auttavat lukijaa löytämään 

a) raamatunjakeita samasta aiheesta. 

b) aiheeseen liittyviä kirjoja. 

c) Raamatun kirjoittajiin. 

 

 

C. ASIAHAKEMISTO 

Tavoite 3. Kuvaile tapoja käyttää asiahakemistoa (konkordanssia). 

 

   Asiahakemisto (konkordanssi) on aakkosellinen luettelo tärkeimmistä Raamatussa esiintyvistä 

sanoista. Luettelossa annetaan viittaukset niihin raamatunkohtiin, joissa kyseistä sanaa on käytetty. 

Toivomme, että tässä annetut ehdotukset asiahakemiston tai hakusanakirjan käytöstä ovat sinulle 

avuksi. 

 

   On tapauksia, jolloin ehkä haluat käyttää asiahakemistoa. Kuvitellaanpa, että haluaisit lukea 

joitakin jakeita, jotka sisältävät sanan ”rakkaus”. Etsi sana asiahakemistostasi. Viittaukset on 

lueteltu. Niissä on muutama sana kustakin raamatunjakeesta, jossa on mainittu sana ”rakkaus”. 

 

   Asiahakemistosta voi olla sinulle apua myös, kun haluat tietää, mistä kohdasta Raamatusta voi 

löytää jonkin tietyn jakeen. Ehkä tiedät koko jakeen, ehkä vain osan siitä, mutta et tiedä viittausta. 

Valitse avainsana niistä jakeen sanoista, jotka muistat, ja katso sen sanan kohdalta. On mahdollista, 

että löydät viittausten joukosta sellaisen, jossa on jokin osa etsimästäsi jakeesta. 

 

   Haluat vaikkapa löytää Raamatusta jakeen, jossa sanotaan: ”Rahanhimo on kaiken pahan 

alkujuuri. ”Ehkä et muista tästä jakeesta muuta kuin ”raha on kaiken pahan juuri”. Huomaa, että on 

kolme avainsanaa, joita voit katsoa: ”raha”, ”juuri” ja ”paha”. Avainsanasta on tavallisesti merkitty 

asiahakemistoon vain sanan ensimmäinen kirjain. Jos katsot sanan ”raha” kohdalta, löydät 

todennäköisesti jotain tällaista: 

 

 Matt. 25:18 - kätki sinne isäntänsä r. 

 Mark. 12:41 - ihmiset panivat siihen r. 

 1. Tim. 6:10 - r.himo on kaiken pahan alkujuuri 

 

   Jos et löydä etsimääsi Raamatun viittausta asiahakemistosta sanan ”raha” kohdalta, katso edelleen 

muita avainsanoja. Juuri mainittu jae (1. Tim. 6:10) on sellainen, jota usein lainataan väärin. Lisäetu 

asiahakemiston käyttämisestä on se, että saatamme havaita tällaisia virheitä. 

 

   Onko sinun Raamatussasi lisäviittauksia ja asiasanahakemisto? Ne ovat merkittävä apu opettajille, 

pastoreille ja muille hengellisen työn tekijöille. Ehkä sinä et suunnittele tulevasi pastoriksi etkä 

opettajaksi, mutta voit silti oppia paljon uusia asioita käyttämällä lisäviittauksia ja 

asiasanahakemistoa apunasi. Niiden avulla voit oppia paremmin tuntemaan Jumalan sanaa. Opit 

enemmän suhteestasi Jumalaan ja muihin ihmisiin.  
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Tehtävä 

 

7  Mitkä kaksi seuraavista väittämistä ovat oikein? 

a) Asiahakemisto (konkordanssi) on luettelo Raamatun keskeisimmistä sanoista. 

b) Asiahakemisto on ainoastaan pastoreita ja opettajia varten. 

c) Jos voit muistaa vain yhden tai kaksi sanaa jakeesta, jonka haluat löytää, voit  

    todennäköisesti löytää sen käyttämällä asiahakemisto (konkordanssia). 

d) Asiahakemisto (konkordanssi) ja reunaviittaukset tarkoittavat samaa asiaa. 
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Tarkista antamasi vastaukset 

 

1 a) Johannes kolme, kuusitoista 

   b) Room. 6:23 

   c) Ensimmäinen Johannes yksi, kahdeksasta kymmeneen 

   d) Room. 12:14, 16, 18 

   e) Matt. 1:1; 5:1–3  

 

5 c) lisäviittaukset 

 

2 a) viisi jaetta 

   b) kaksi jaetta 

   c) neljä jaetta 

 

6 a) raamatunjakeet samasta aiheesta 

 

3 b) Jeesus, tietäjät ja Pyhä Henki Jeesuksen kasteen yhteydessä 

 

7 Väitteet a) ja c) ovat oikeita 

 

4 a) 4)  Minun Jumalani on täyttävä kaikki teidän tarpeenne 

             kirkkaudessa olevan rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. 

   b) 2)  Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme 

             itsemme eikä totuus ole meissä. 

   c) 1)  Enkö minä ole käskenyt sinua: Ole luja ja rohkea! 

            Älä säiky, äläkä kauhistu, sillä Herra, sinun Jumalasi,  

            on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. 

   d) 3) Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
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OPPITUNTI 4  

 

VANHAN TESTAMENTIN KIRJAT 
 

 

   ”Kun lukee Vanhaa testamenttia, on kuin lukisi mitä tahansa vanhaa historiankirjaa”, kommentoi 

eräs nuori mies, joka oli juuri liittynyt Raamatun opintoryhmään. Luettuaan ja tutkittuaan lisää 

Vanhaa testamenttia hän kuitenkin muutti mielensä. 

 

   Tosin Vanha testamentti sisältää jonkin verran historiaa, kuten luomiskertomuksen ja 

juutalaiskansan vaiheet, mutta siinä on myös paljon muuta. Joskus jokin kertomus toistuu tai se 

kerrotaan toisesta näkökulmasta. Profetiat on tallennettu huolellisesti. Joistakin profetioista on 

merkitty muistiin myös ennustusten toteutumiset, kun taas toiset ennustukset ovat vielä 

toteutumatta. Kirjat sisältävät myös laajan valikoiman rakkauskertomuksia, runoja, lauluja ja 

sananlaskuja. 

 

   On selvää, että historiankirjat kertovat sankareista, mutta Vanha testamentti kertoo myös tuon 

ajan tavallisesta kansasta. Näiden kertomusten merkitys ei ole yhtään vähäisempi, sillä niistä 

saamme selkeän kuvan Jumalan teoista kansansa keskuudessa. 

 

   Vanhan testamentin kirjat voidaan jakaa aiheensa puolesta viiteen pääryhmään. Oppitunnilla 

kolme opimme kirjojen jakautumisesta pienenpiin osiin - lukuihin ja jakeisiin. Nyt tarkastelemme 

pääjakoa eli luokitusta. 

 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Luokitusten organisoiminen 

B. Luokitusten selittäminen 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Tunnista Vanhan testamentin pääluokitukset. 

2. Nimeä ja tunnista viisi lakikirjaa. 

3.   Mainitse pääasiat jokaisen historiallisen kirjan sisällöstä. 

4.   Anna jokaiselle runolliselle kirjalle sen tunnusomainen erityispiirre. 

5.   Mainitse yleisteema jokaiselle suurelle profeettakirjalle.  

6.   Nimeä yksi tunnistettava piirre kullekin pienten profeettojen kirjalle. 
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A. LUOKITUKSEN ORGANISOINTI 

Tavoite 1. Tunnista Vanhan testamentin pääluokitukset. 

   Seuraava yksinkertainen sketsi kädestä auttaa muistamaan Vanhan testamentin pääluokitukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhan testamentin 39 kirjaa ryhmitellään seuraavasti: 

 Laki   5 kirjaa 

 

 Historia   12 kirjaa 

 

 Runous    5 kirjaa 

 

 Suuret profeetat  5 kirjaa 

 

 Pienet profeetat 12 kirjaa 
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Sisällysluettelossa Raamattusi alkulehdillä luetellaan Vanhan testamentin kirjat. Ne luokitellaan 

seuraavalla tavalla 

 

 

LAKI 

 

1. Mooseksen kirja (Genesis) 

2. Mooseksen kirja (Exodus) 

3. Mooseksen kirja (Leviticus) 

4. Mooseksen kirja (Numeri) 

5. Mooseksen kirja (Deuteronomium) 

HISTORIA 

 

Joosuan kirja 

Tuomarien kirja 

Ruutin kirja 

1. ja 2. Samuelin kirja 

1. ja 2. Kuninkaiden kirja 

1. ja 2. Aikakirja 

Esran kirja 

Nehemian kirja 

Esterin Kirja 

RUNOUS 

 

Jobin kirja 

Psalmien kirja 

Sananlaskujen kirja 

Saarnaajan kirja 

Laulujen laulu 

SUURET PROFEETAT 

 

Jesajan kirja 

Jeremian kirja 

Valitusvirret 

Hesekielin kirja 

Danielin kirja 

PIENET PROFEETAT 

 

Hoosean kirja 

Joelin kirja 

Aamoksen kirja 

Obadjan kirja 

Joonan kirja 

Miikan kirja 

Nahumin kirja 

Habakukin kirja 

Sefanjan kirja 

Haggain kirja 

Sakarjan kirja 

Malakian kirja 

 

Olet ehkä ihmetellyt, miksi profeettoja nimitetään joko suuriksi tai pieniksi profeetoiksi. Tällä 

luokittelulla ei ole paljonkaan tekemistä sisällön kanssa, koska kaikki kirjat ovat tärkeitä. Suurten 

profeettojen kirjat (Valitusvirsiä lukuun ottamatta) ovat pienten profeettojen kirjoja lyhyempiä. 

 

Tehtävä 

 

1 Järjestä seuraavat luokittelun nimikkeet niiden oikeaan järjestykseen. Kirjoita numero 1 

luokituksen ensimmäiseen kohtaan, numero 2 seuraavaan jne. 

. . . . a) Suuret profeetat 

. . . . b) Laki 

. . . . c) Runous 

. . . . d) Pienet profeetat 

. . . . e) Historia 
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2 Kuinka monta kirjaa on seuraavissa luokissa? 

 

Laki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Pienet profeetat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

B. LUOKITUKSEN SELITYKSET 

Laki 
Tavoite 2. Nimeä ja tunnista viisi lakikirjaa. 

 

   Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa ovat lakikirjoja. Niitä kutsutaan myös nimellä ”Pentateukki”, 

joka tarkoittaa ”viisi kirjaa”. Pentateukin kirjoittaja oli Mooses, suuri kansanjohtaja ja Israelin 

kansan vapauttaja. Sen tähden niitä sanotaan ”Mooseksen kirjoiksi”. 

 

   ”Genesis” tarkoittaa ”alkua” tai ”alkuperää”. Genesis kertoo luomisesta, ihmisen alkuperästä, 

vedenpaisumuksesta ja Abrahamin saamasta kutsusta. 

 

   ”Exodus” merkitsee ”lähtöä”. Se kertoo, kuinka Jumala johti kansansa pois orjuudesta avaamalla 

Punaisenmeren sen edessä ja antamalla sille, mitä se tarvitsi. Israelilaisten mahtavan pelastumisen 

lisäksi Exodus sisältää Kymmenen käskyä ja lakeja.. 

 

   ”Leviticus” on saanut nimensä Leevin pappissukukunnan mukaan. Kirjassa annetaan papeille 

neuvoja ja ohjeita uhrien toimittamista varten. Siinä myös odotetaan Kristusta, josta tulisi koko 

maailman syntiuhri. 

 

   ”Numeri” sisältää tiedot väkiluvun laskennasta. Väestönlaskenta oli tarpeen nuorelle kansalle sen 

ryhtyessä jakamaan isä-Abrahamille luvattua maata. 

 

   ”Deuteronomium” tarkoittaa ”toista lakia”. Kirja sisältää ohjeita Jumalan kansalle, Mooseksen 

jäähyväispuheen ja valtuutuksen Joosualle, joka tulisi ottamaan johtajuuden Mooseksen kuoleman 

jälkeen.  

 

   Pentateukki tuo esiin Jumalan tekoja ihmisille noin 2500 vuoden ajalta. Se luo pohjan 

pelastuskertomukselle. 

 

 

Tehtävä 

 

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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4  Minkä kirjan kanssa vasemmalla oleva kuvaus täsmää? 

 

. . . a) Vapaus orjuudesta  1) Genesis 

 

. . . b) Ohjeet juutalaisille papeille 2) Exodus 

 

. . . c) Ihmisen luominen  3) Leviticus 

 

. . . d) Väestön laskenta tallennettu 4) Numeri 

 

. . . e)  Mooseksen jäähyväiset 5) Deuteronomium   

 

5  Ympyröi kirjain, joka täydentää oikein seuraavaa lausetta: Viisi ensimmäistä Raamatun  

    kirjaa sisältää  

 

a) säännöt Jumalan kansalle. 

b) 2 500 vuotta Kreikan historiaa. 

c) Kymmenen käskyä. 

d) ohjeet leeviläisille. 

 

 

Historia 
Tavoite 3. Mainitse pääasiat jokaisen historiallisen kirjan sisällöstä. 

   Kahdessatoista historiallisessa kirjassa kerrotaan juutalaisen kansan historia. Niissä kerrotaan, 

kuinka Jumala on vaikuttanut yksittäisten ihmisten ja koko kansakunnan elämään. 

 

   Joosua, sotapäällikkö, joka johti heprealaisia Mooseksen kuoleman jälkeen, valloitti 

Kanaaninmaan. Joosuan kirja kertoo maan valloituksesta.  

 

   Oli kuitenkin joukko pieniä kuningaskuntia ja kaupunkeja, jotka yrittivät tehdä vastarintaa. 

Tuomarien kirja kuvaa tappiota ja voittoja Kanaaninmaassa 400 vuoden aikana: Tappioita, kun 

kansa unohti Jumalan. Voittoja, kun israelilaiset katuivat, ja Jumala kutsui tuomareita pelastajiksi. 

 

   Ruutin kirja kertoo eräästä uskollisesta tuomarien aikana eläneestä moabilaisesta tytöstä. Hänestä 

tuli Daavidin isoäidin äiti ja yksi Jeesuksen esivanhemmista. 

 

   1. ja 2. Samuelin kirja ovat saaneet nimensä Samuelin mukaan, joka oli viimeinen tuomareista. 

Hän oli myös pappi, profeetta, opettaja ja valtiomies, jonka osuus oli huomattava silloin, kun kansa 

oli perustamassa kuningaskuntaa. 

 

   1. ja 2. Kuninkaidenkirja sekä 1. ja 2. Aikakirja jatkavat historian kertomista siitä, kuinka 

kansakunta jakaantui Juudan ja Israelin kuningaskuntiin. Aikakirjoissa on myös heprealaisten 

tärkeitä sukuluetteloita. 

 

   Jumala käytti pappi Esraa ja juomanlaskija Nehemiaa johtamaan heprealaiset takaisin kotiin 

Babylonian vankeuden päätyttyä. Nämä kaksi miestä olivat omalta osaltaan kansakunnan 

uudelleenrakentajia. Jumala antoi Esralle myös inspiraation kirjoittaa ja koota yhteen pyhät kirjat, 

jotka muodostivat Vanhan testamentin. Esra teetti kirjoituksista jäljennöksiä, niin että ihmiset 

saattoivat lukea niitä. 
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   Esterin kirja kertoo, kuinka Jumala käytti kaunista juutalaista tyttöä pelastamaan vankeudessa 

olevan kansansa joukkosurmalta. 

 

   Jos katsot Raamattuasi, huomaat, että historialliset kirjat käsittävät noin kolmanneksen Vanhasta 

testamentista. Aseta paperinsuikale Joosuan edelle ja toinen Esterin jälkeen. Opettele löytämään 

kukin kirja niin nopeasti kuin mahdollista. Ehkä saat jonkun ystäväsi sanomaan kirjojen nimiä 

umpimähkään ja ottamaan aikaa, kun etsit kyseisiä kirjoja. 

 

Tehtävä 

 

6  Minkä kirjan kanssa vasemmalla oleva kuvaus täsmää? 

 

. . . a) Pelasti heprealaiset joukkosurmalta  1) Joosua 

. . . b) Kuningas Daavidin esi-isä   2) Tuomarit 

. . . c) 400 vuotta tappioita ja voittoja   3) Ruut 

 

. . . e) Juomanlaskija, joka johti heprealaiset Babylonista 5) 1 ja 2 Kun 

         1 ja 2 Aikak 

. . . f) kenraali, joka valloitti Kaananin   6) Esra 

. . . g) Israelin kuningaskunnan alku   7) Nehemia 

. . . h) Juudan ja Israelin historia   8) Ester 

 

7  Vanhan testamentin kirjojen toista luokkaa kutsutaan ”historiallisiksi kirjoiksi”, koska se kertoo 

a) Mooabin ja Babylonian historiasta. 

b) Kaananin ja Egyptin historiasta. 

c) Juudan ja Israelin historiasta. 

 

8  Kolme viimeistä historiallista kirjaa, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala varjeli  heprealaisia    

    heidän Babylonian vankeutensa aikana, ovat 

a) Esra, Nehemia, Ester. 

b) 1 ja 2 Samuel, 1 Kun 

c) Joosua, Tuomarien kirja, Ruut 

 

9  Muistamme Esran hänen tärkeästä roolistaan, kun hän 

a) kokosi yhteen silloin olemassa olevat Vanhan testamentin kirjat. 

b) kirjoitti Pentateukin eli viisi lain kirjaa. 

c) esti Nehemiaa työskentelemästä. 

 

10 Vertaa 1 Kuningasten kirjana ja 1 ja 2 Aikakirjojen viittä ensimmäistä lukua keskenään. Missä    

     kirjassa on eniten sukuluetteloita, tietoja perheistä sekä esivanhemmista? 

a) 1 Kun 

b) 1 Aikak 

c) 2 Aikak 
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Runous 
 

Tavoite 4. Anna jokaiselle runolliselle kirjalle sen tunnusomainen erityispiirre. 

   Monissa Raamatun kirjoissa on runollisia tekstin osia. Viisi kirjaa on luokiteltukin runollisiksi 

kirjoiksi. 

 

   Job on dramaattista runoa hurskaan miehen kärsimyksistä ja siitä, kuinka Jobin usko lopulta 

palkittiin. Kirjan uskotaan olevan Raamatun vanhin. 

 

   Psalmit on Raamatun laulukirja sekä rukouskirja. Näitä runoja kerättiin ja käytettiin Israelin 

kansan jumalanpalveluksessa. Vaikka Daavidin ja muiden johtajien tiedetään kirjoittaneen useita 

psalmeja, silti monien psalmien alkuperä on tuntematon. 

 

   Salomo, Daavidin poika ja Israelin kolmas kuningas, oli viisain mies, joka on koskaan elänyt. Hän 

kirjoitti ja kokosi sananlaskut opettaakseen nuoria elämään hyvää ja menestyksellistä elämää. 

Sananlaskujen kirja on yksi viisauskirjoista. 

    

   Saarnaaja on Salomon todistus siitä, kuinka tyhjää elämä on ilman Jumalaa. Nautinnot, rikkaudet, 

saavutukset ja valta eivät voi antaa tyydytystä. Ihminen on luotu palvelemaan Jumalaa. 

 

   Laulujen laulu on kuin ooppera, draamallinen laulu. Se kertoo morsiamen ja sulhasen välisestä 

rakkaudesta ja symbolisoi Jumalan rakkautta kansaansa kohtaan. 

 

   Heprealainen runous eroaa usein muusta runoudesta sekä tyylillisesti että rakenteellisesti. Sen ei 

tarvitsekaan noudattaa meille tuttuja muotoja voidaksemme tajuta sen kauneuden. Runoista 

näemme, kuinka Jumalan mielisuosio kansaa kohtaan kasvoi ja kuinka kansa puolestaan vastasi 

Jumalalle. 

 

 

Tehtävä 

 

11 Kirjoita jokaisen kuvauksen eteen sopivan kirjan numero. 

. . . a) Jumala rakastaa kansaansa niin kuin sulhanen  1) Job  

          rakastaa morsiantaan.   2) Psalmit 

. . . b) heprealainen laulukirja   3) Sananlaskut 

. . . c) Opettaa nuoria ihmisiä elämäntaitoja  4) Saarnaaja 

. . . d) Miksi vanhurskas kärsii   5) Laulujen laulu 

. . . e) Elämän tyhjyys ilman Jumalaa 
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Suuret profeetat 
 

Tavoite 5.   Mainitse yleisteema jokaiselle suurelle profeettakirjalle 

 

   Kun Jumala halusi olla suoraan yhteydessä kansaansa, hän käytti usein valittuja ihmisiä, 

profeettoja, välittäjinä. Profeetat ilmoittivat Jumalan sanoman joko puhumalla tai kirjoittamalla. 

 

   Tämän ryhmän kirjoja kutsutaan nimellä ”Suuret profeetat” sekä kirjojen laajuuden että 

profeettojen toimintakauden pituuden ja merkittävän vaikutuksen vuoksi. 

 

   Jesaja oli israelilainen suuri profeetta. Hän eli aikana, jolloin Babylonian valtakunta syntyi. Jesaja 

ennusti, että heprealaiset joutuisivat vankeuteen, mutta hän toi myös toivon sanoman. Jesaja ennusti 

700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jeesuksen syntymisen neitseestä, kuoleman meidän 

syntiemme tähden ja ylösnousemuksen. 

 

   Jeremia kirjoitti niin ikään Babylonian vankeudesta ja kertoi, että 70 vuoden kuluttua juutalaiset 

palaisivat omaan maahansa. Kyyroksen julistus, joka salli juutalaisten palata Palestiinaan, annettiin 

aivan kuten Jeremia oli ennustanut (Jer. 25:11).  

 

   Jeremia näki monien profetioiden täyttyvän Jerusalemin tuhossa. Hän kuvailee sitä viidessä 

murheellisessa runossa, valitusvirsissä. 

 

   Hesekiel oli maanpakolaisuuden ajan profeettoja. Hän ennusti heprealaisille näiden 70 vuotta 

kestäneen Babylonian vankeuden aikana. 

 

   Danielista, vangitusta heprealaisesta prinssistä, tuli Babylonian valtakunnan pääministeri. Hänen 

tarkat ennustuksensa valtakuntien noususta ja tuhosta ovat hämmästyttäviä. Monet niistä ovat jo 

toteutuneet, ja osa toteutuu parhaillaan meidän elinaikanamme. 

 

Tehtävä 

 

12 Kuka suurista profeetoista eli seitsemän sataa vuotta ennen Kristusta ja ennusti monta 

yksityiskohtaa, jotka toteutuivat Jeesuksen elämässä?  

a) Jesaja 

b) Jeremia 

c) Daniel 

 

13 Mikä runollinen kirja, vaikka ei kuulukaan runollisten kirjojen ryhmään, kirjoittaa Jerusalemin 

hävityksestä. 

a) Sananlaskut 

b) Saarnaaja 

c) Valitusvirret 

 

14 Profeetat, jotka olivat vankeina Babyloniassa ja saarnasivat maanpaossa oleville heprealaisille, 

olivat 

a) Jesaja ja Jeremia. 

b) Hesekiel ja Daniel. 

c) Jeremia ja Valitusvirret 
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15 Vankeudessa oleva prinssi, josta tuli pääministeri, oli 

a) Jesaja. 

b) Jeremia. 

c) Daniel. 

 

16 Mikä profeetta sopii vasemmalla olevaan aiheeseen? 

 

. . . a) Kristuksen neitseellinen syntymä   1) Jeremia 

. . . b) Valtakuntien nousu ja tuho   2) Jesaja 

. . . c) Seitsemänkymmentä vuotta Babylonian vankeutta 3) Daniel 

 

 

Pienet profeetat 
Tavoite 6. Nimeä yksi tunnistettava piirre kullekin pienten profeettojen kirjalle. 

 

   Kaksitoista pienten profeettojen kirjaa eivät yhteensäkään muodosta Jesajan kirjan mittaista 

jaksoa. Mutta nämä profeetat rakastivat Jumalaa ja rohkeasti julistivat hänen sanomaansa ihmisille, 

jotka olivat usein Jumalasta piittaamattomia tai kapinoivat häntä vastaan. Ensimmäiset yhdeksän 

pientä profeettaa elivät ennen vankeutta. Muut elivät sen jälkeen, kun juutalaiset olivat palanneet 

kotimaahansa. Kukin kirja on nimetty kirjoittajan mukaan. 

 

   Hoosea saarnasi, että Jumalan rakkaus kansaa kohtaan on kuin aviomiehen rakkaus uskotonta 

vaimoa kohtaan. 

 

   Joel ennusti Pyhän Hengen vuodattamisen, joka on toteutunut helluntaina ja näiden viimeisten 

päivien karismaattisessa herätyksessä. 

 

   Aamos oli paimen, jonka Jumala lähetti Israelin pääkaupunkiin saarnaamaan yhteiskunnallista 

vääryyttä vastaan. Aamos varoitti ihmisiä tulevasta synnin tuomiosta. 

 

   Obadjan ennustus koski Edomin tuomiota. Obadja on Vanhan testamentin lyhin kirja. Tiedämme 

hyvin vähän profeetasta itsestään. 

 

Jumala lähetti Joonan lähetyssaarnaajana Niniveen, mutta tämä yritti paeta purjehtimalla toiseen 

kaupunkiin. Suuren kalan nielaisemaksi jouduttuaan Joona katui, pelastui ja totteli sen jälkeen 

Jumalaa. 

 

   Miika eli samaan aikaan kuin Jesaja ja Hoosea. Hän ennusti kansakunnan tuhon, mutta antoi myös 

toivoa tulevaisuudesta. Hän puhui Vapahtajasta ja mainitsee jopa, missä Jeesus tulisi syntymään 

(Miika 5:2). 
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   Naahum ennusti, että Ninive tuhoutuisi. Tuo suuri kaupunki oli katunut Joonan saarnattua, mutta 

kun ihmiset vajosivat takaisin pahuuteensa, Jumala ilmoitti hävittävänsä kaupungin. 

 

   Habakuk ja Sefanja varoittivat kansaa häviöstä ja vankeudesta, jos se ei katuisi. Kansa piti kiinni 

synneistään ja joutui Babylonian vankeuteen. 

 

   Babyloniasta Palestiinaan paluun jälkeen Jumala käytti Haggaita ja Sakarjaa rohkaisemaan 

ihmisiä temppelin uudelleen rakentamiseen. Vanhan testamentin profeetoista Malakia eli 400 vuotta 

ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Lue Mal. 3:8–12:sta, mitä hän sanoo kymmenyksistä. Niin 

päättyy historiallinen aineisto Jumalan yhteydenotoista kansaansa vanhan liiton aikana, kun 

odoteltiin Kristuksen tulemista ja hänen tuomaansa uutta sopimusta. 

 

 

Tehtävä 

 

17 Lue vasemmalla olevan kirjan teema ja kirjoita sen eteen siihen liittyvän profeetan numero. 

. . . a) Edomin tuomio  1) Hoosea 

. . . b) Saarnasi Niiniveelle  2) Joel 

. . . c) Jumalan rakkaus  3) Aamos 

. . . d) Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 4) Obadja 

. . . e) Pyhä Henki  5) Joona ja Naahum 

. . . f) Kristuksen syntymäpaikka 6) Miika 

. . . g) Sanoma kymmenyksistä 7) Habakuk ja Sefanja 

. . . h) Kansallinen häviö ja vankeus 8) Haggai ja Sakarja 

. . . i) Temppelin jälleenrakentaminen 9) Malakia 
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Tarkista antamasi vastaukset 

 

1 a) 4  

   b) 1 

   c) 3 

   d) 5 

   e) 2 

 

10 b) 1 Aikakirja 

 

  2 viisi 

     kaksitoista 

 

11 a) 5) Laulujen laulu 

     b) 2) Psalmit 

     c) 3) Sananlaskut 

     d) 1) Job 

     e) 4) Saarnaaja 

      

  3 a) Genesis 

     b) Exodus 

     c) Leviticus 

     d) Numeri 

     e) Deuteronomia 

 

12 a) Jesaja 

 

 4 a) 2) Exodus 

    b) 3) Leviticus 

    c) 1) Genesis 

    d) 4) Numeri 

    e) 5) Deuteronomia 

 

13 c) Valitusvirret 

 

  5 a) säännöt Jumalan kansalle 

     b) Kymmenen käskyä 

     c) ohjeet leeviläisille 

 

14 b) Hesekiel ja Daniel 

 

  6 a) 8) Ester 

     b) 3) Ruut 

     c) 2) Tuomarit 

     d) 6) Esra 

     e) 7) Nehemia 

     f) 1) Joosua 

     g) 4) 1 ja 2 Samuel 

     h) 5) 1 ja 2 Kun; 1 j 2 Aikak 
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15 c) Daniel 

   

  7 c) Juuda ja Israel 

 

16 a) 2) Jesaja 

     b) 3) Daniel 

     c) 1) Jeremia 

 

  8 a) Esra, Nehemia, Ester 

  

17 a) Obadja 

     b) Joona ja Naahum 

     c) Hoosea 

     d) Aamos 

     e) Joel 

     f) Miika 

     g) Malakia 

     h) Habakuk ja Sefanja 

     i) Haggai ja Sakaria 

 

  9 a) kokosi yhteen Vanhan testamentin kirjat, jotka silloin olivat olemassa. 
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OPPITUNTI 5  
 

UUDEN TESTAMENTIN KIRJAT 

 

 

   Aikana, jolloin Uutta testamenttia kirjoitettiin, Vanhan testamentin antama maailmankuva oli 

suuresti muuttunut. Profeettojen aika oli ohitse. Monetkaan ihmiset eivät piitanneet hengellisistä 

asioista. Muun Lähi-idän ja Euroopan lailla juutalaisetkin tulivat Rooman alaisuuteen. Vaikka tuo 

aika olikin juutalaisille vaikeata ja vaikka he kaipasivat vapautta, niin ulkopuolelta tuleva vaikutus 

tarjosi kyllä joitain etujakin. Vahva Rooman armeija piti huolen siitä, että tiet pysyivät turvallisina 

kauppaa varten, ja lisääntyneen matkustamisen myötä kreikkalainen kulttuuri musiikkeineen ja 

taiteineen saattoi levitä kaikkialle valtakuntaan. 

 

   Ei ollut sattuma, että Jumala lähetti Poikansa maailmaan juuri tuohon aikaan. Kreikkalaisilta 

saatiin yhteinen kieli evankeliumin välittämiseen, ja roomalaiset antoivat suhteellisen hyvän suojan 

ja vapauden evankeliumin eteenpäin viemiselle. 

 

   Uusi testamentti on kertomus Kristuksen elämästä ja kristinuskon alkuajoista. Uuden testamentin 

kirjoissa on ohjeita ja lupauksia kaikille uskoville, tulevaisuutta koskevia ennustuksia ja 

iankaikkisen elämän toivosta Kristuksen yhteydessä. Lue näitä kirjoja saadaksesi niistä ensikäden 

tietoja. 

 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Luokitusten organisoiminen 

B. Luokitusten selittäminen 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Luettele Uuden testamentin pääluokitukset. 

2. Kuvaile erilaisia korostuksia, joita kukin evankeliumi esittää Kristuksesta. 

3.   Kerro, mikä Apostolien tekojen olennaisin viesti. 

4.   Kerro, mikä Apostolien tekojen olennaisin viesti. 

5.   Mainitse yksi fakta katolisten kirjeiden kirjoittajien pääopetuksesta.  

6.   Kuvaile Ilmestyskirjan sisältöä ja arvoja. 

 

 

A. LUOKITUKSEN ORGANISOINTI 

Tavoite 1. Luettele Uuden testamentin pääluokitukset. 

 

Oppitunnilla 4 opimme, että Vanhan testamentin kirjat on ryhmitelty viiteen pääluokkaan. Myös 

Uudessa testamentissa on viisi ryhmää. Ne on helppo muistaa, jos käyttää samaa menetelmää, jota 

käytimme Vanhan testamentin luokitusta opetellessamme. 
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EVANKELIUMIT 

 

Matteus 

Markus 

Luukas 

Johannes 

HISTORIA 

 

Apostolien teot 

 

PAAVALIN KIRJEET 

 

Kirje roomalaisille 

1. ja 2. kirje korinttilaisille 

Kirje galatalaisille 

kirje efesolaisille 

Kirje filippiläisille 

Kirje kolossalaisille 

1. ja 2. kirje tessalonikalaisille 

1. ja 2. kirje Timoteukselle 

Kirje Titukselle 

Kirje Filemonille 

Kirje heprealaisille 

YLEISET KIRJEET 

 

Jaakobin kirje 

1. ja 2. Pietarin kirje 

1., 2. ja 3. Johanneksen kirje 

Juudaksen kirje 

 

 

PROFETIA 

 

Johanneksen ilmestys 

 

 

B. LUOKITUKSEN SELITYKSET 

 

Evankeliumit 
Tavoite 2. Kuvaile erilaisia korostuksia, joita kukin evankeliumi esittää Kristuksesta. 

   Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirjoittivat Kristuksen elämästä evankeliumeissa, jotka on 

nimetty heidän mukaansa. Kirjoittajia kutsutaan toisinaan neljäksi evankelistaksi. Kukin valottaa tai 

korostaa eri puolta aiheesta. 

 

   Matteus esittää Jeesuksesta Kuninkaana tai Messiaana. Lainaamalla Vanhan testamentin 

profetioita Messiaasta (nimi, jonka juutalaiset antoivat odottamalleen kuninkaalle ja pelastajalle) 

Matteus osoittaa, kuinka Jeesus täytti kirjoitukset. 
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   Markus kirjoitti roomalaisille, joista useimmat eivät tunteneet Kirjoituksia. Markus täytti 

evankeliuminsa kiihkeällä toiminnalla ja osoitti lukijoilleen, että Jeesus tuli Jumalan palvelijana. 

 

   Luukas, lääkäri, kirjoitti evankeliumin kreikkalaiselle ystävälle. Luukas korosti Jeesuksen 

täydellistä ihmisyyttä ja kuvasi hänet Ihmisen Poikana. 

 

   Johannes antaa todisteita, jotka osoittavat, että Jeesus on Jumalan Poika, ja todistaa, että niillä, 

jotka uskovat Jeesukseen, on iankaikkinen elämä. 

 

   Kolmea ensimmäistä evankeliumia kutsutaan ”synoptisiksi evankeliumeiksi”, koska ne antavat 

synopsiksen eli yleiskatsauksen Jeesuksen elämästä. Niissä kerrotaan paljon samoista asioista. Sen 

sijaan Johannes ei korosta Jeesuksen historiaa niin paljon kuin sitä, mitä Jeesus sanoi ja opetti. 

 

Tehtävä 

 

2  Evankeliumi, joka lainaa monia profetioita osoittaakseen, Jeesus on luvattu kuningas, on 

a) Matteus. 

b) Markus. 

c) Luukas. 

 

3  Luukkaan jakeissa 1:1–4 Luukas sanoo, että hän perustaa kirjoituksensa 

a) huhuihin ja kuulopuheisiin. 

b) henkilökohtaiseen kokemukseen opetuslapsena. 

c) huolelliseen tutkimukseen ja keskusteluihin silminnäkijöiden kanssa. 

 

4  Markus täytti evankeliuminsa 

a) Vanhan testamentin profetioilla. 

b) Jeesuksen saarnoilla. 

c) Jeesuksen kiihkeällä toiminnalla. 

 

5  Johanneksen evankeliumin jakeissa 20:30–31, Johannes selittää, että hän kirjoitti niin, että hänen 

lukijansa uskoisivat Jeesukseen  

a) täydellisenä ihmisenä ja seuraisivat hänen esimerkkiään. 

b) Jumalan Poikana, että heillä olisi ikuinen elämä hänessä. 

c) parhaimpana ihmisenä, joka koskaan on elänyt. 

 

6  Luukas korosti erityisesti, että Jeesus oli 

a) Ihmisen Poika. 

b) juutalaisten Messias. 

c) Jumalan Poika. 

 

Historia 
Tavoite 3. Kerro, mikä on Apostolien tekojen olennaisin viesti.   

  Luukas kirjoitti Apostolien teot kertoakseen, kuinka Kristus lähetti Pyhän Hengen jatkamaan 

työtään maan päällä sen jälkeen, kun hän palasi taivaaseen. 

   Apostoli tarkoittaa ”lähetetty” tai ”ihminen, joka on lähetetty”. Apostolien teot kertoo, kuinka 

Herran lähetetyt veivät evankeliumia maailmaan.  

 



47 

 

   Yksi Apostolien tekojen päähenkilöistä on Paavali. Hän oli pakanoiden, kaikkien ei-juutalaisten, 

apostoli. Luukas seurasi häntä joillekin matkoille ja kertoo jännittävistä lähetystyön seikkailuista. 

Luukas kertoo, kuinka Pyhä Henki käytti Paavalia aloittamaan kristillisen seurakunnan monissa 

maissa. 

 

   Ratkaiseva teksti on Ap. t. 1:8. Jokaisen kristityn tulisi opetella se ulkoa. ”Mutta te saatte voiman, 

kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa 

että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." 

 

Tehtävä 

 

7  Nimi Apostolien teot tarkoittaa 

a) seuraajien tekoja. 

b) lähetettyjen tekoja. 

c) edustajien tekoja. 

 

8  Täydennä seuraavan lauseen tyhjät kohdat: 

Lääkäri nimeltään . . . . . . . . . . . . . seurasi Paavalia tämän lähetysmatkoilla 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

9  Apostolien tekojen avainsanoma on, että 

a) Paavali käännyttäisi kaikki pakanat. 

b) Luukas olisi lähetyslääkäri. 

c) Pyhä Henki antaisi voiman todistamiseen. 

 

Paavalin epistolat 
Tavoite 4. Kerro, mikä Apostolien tekojen olennaisin viesti. 

    Epistoloista kolmetoista on kirjeitä, jotka Paavali on kirjoittanut. Osan niistä hän kirjoitti 

perustamilleen seurakunnille. Heprealaiskirjeessä ei ollut allekirjoitusta, joten ei voida sanoa 

varmasti, onko Paavali kirjoittanut sitä. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Paavali ei ole 

kirjoittanut sitä, siksi me emme sisällytä Heprealaiskirjettä Paavalin epistoloiden luetteloon. 

 

Kirje roomalaisille 

1. ja 2. kirje korinttilaisille 

Kirje galatalaisille 

kirje efesolaisille 

Kirje filippiläisille 

Kirje kolossalaisille 

1. ja 2. kirje tessalonikalaisille 

1. ja 2. kirje Timoteukselle 

Kirje Titukselle 

Kirje Filemonille 

 

   Koska ei ollut painokoneita, epistolat kuljetettiin seurakunnasta toiseen. On mahdollista, että joka 

paikassa seurakunnan jäsenet jäljensivät ne itselleen. Näin epistolat säilyivät ja niitä voitiin tutkia. 

 

  Roomalaiskirjettä voidaan sanoa kristinopin kivijalaksi sen takia, että se selkeästi ja voimakkaasti 

selittää pelastussanoman. Vanhurskauttaminen uskon kautta on kirjeen aiheena. 

   Paavali kirjoitti 1. ja 2. Korinttilaiskirjeen seurakunnalle, jonka hän oli perustanut Korinttiin. 

Kirjeet käsittelevät opin kysymyksiä ja kirkon johtoa. 
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   Seuraavassa epistolassa, kirjeessä galatalaisille, on sama aihe kuin Roomalaiskirjeessä - 

vanhurskauttaminen uskon kautta. Kirje korostaa, ettei kukaan voi ansaita pelastusta tekemällä 

hyviä töitä, vaan ainoastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. 

 

   Ollessaan vankilassa evankeliumin saarnaamisesta syytettynä Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen, 

Filippiläiskirjeen ja Kolossalaiskirjeen. Nämä vankilakirjeet käsittelevät kristityn elämää. 

 

   Molemmat kirjeet tessalonikalaisille kertovat, mitä tapahtuu ennen Jeesuksen palaamista 

taivaasta. Voit lukea hänen paluustaan jakeista 1 Tess 4:13–18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

   Paavalin kirjeistä neljä on henkilökohtaista kirjettä. Kaksi kirjettä Timoteukselle ja yksi kirje 

Titukselle ovat erityisesti avuksi pastoreille. Vähän ennen kuin Paavali antoi henkensä Kristuksen 

tähden, hän kirjoitti viimeisen kirjeensä Timoteukselle ja kehotti tätä olemaan uskollinen Jumalan 

työssä. Lue 2. Tim. 4:5–8. 

 

   Onesimos, Filemonin karannut orja, sai pelastuksen vankilassa Paavalin luona. Paavali kirjoitti 

Filemonille ja pyysi tätä antamaan anteeksi Onesimokselle ja ottamaan Onesimoksen vastaan 

veljenä Kristuksessa. 

 

Tehtävä 

 

10 Sana epistola tarkoittaa 

a) oppia. 

b) kirjettä. 

c) kopioitua. 

 

11 Kunkin epistolan pääteema on vasemmalla. Kirjoita jokaisen eteen vastaavan epistolan nimi. 

. . .a) elää kristillistä elämää  1) Room ja Gal 

. . .b) vanhurskauttaminen uskon kautta  2) Ef, Fil ja Kol 

. . .c) Jeesus palaa taivaasta  3) 1 ja 2 Tess 

. . .d) anteeksiantaminen orjalle  4) 1 ja 2 Tim ja Titus 

. . .e) miten pastorin tulee työskennellä  5) Filemon 

 

12 Ympyröi oikean lauseen edessä oleva kirjain: Paavalin epistolat ovat tärkeitä, koska ne 

a) antavat ohjeita uskoville. 

b) kertovat, kuinka pelastua. 

c) kertovat, miten profeetat elivät. 

d) antavat selvän opetuksen koskien oppia. 

e) kaikki kirjoitettiin vankilassa. 

f) kertovat pastoreille ja seurakunnille, miten tehdä työtä. 
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Yleiset (katoliset) kirjeet 
Tavoite 5. Mainitse yksi fakta katolisten kirjeiden kirjoittajien pääopetuksesta 

 

   Paavalin epistolat ovat saaneet nimensä sen mukaan, kenelle ne on osoitettu. Yleiset (katoliset) 

epistolat on sen sijaan nimetty kirjoittajien mukaan. Koska Heprealaiskirje oli nimetön kirje, 

varhaiset toimittajat olettivat, että vastaanottajat olivat heprealaisia. Varhaiskirkko antoikin kirjeelle 

nimen Heprealaisille. 

 

   Vaikka Heprealaiskirje on ollut osa Uutta testamenttia jo varhaiskirkon ajoista lähtien, nykyisin 

tutkijat ovat jakautuneet siinä, kuka itse asiassa kirjoitti tämän kirjeen. Kirjoittajana on perinteisesti 

pidetty joko Paavalia tai Barnabasta–joista kumpaakin on pidetty kykenevänä tarjoamaan kirjeen 

materiaalin. Vaikka emme ole varmoja kirjoittajasta, kirjeen jumalallista inspiraatiota ja sen 

hyödyllisyyttä Kristuksen seurakuntaruumille ei ole asetettu kyseenalaiseksi.  

 

   Heprealaiskirjeen avainsana on ”parempi”. Kirje on lähetetty heprealaisille kristityille 

muistuttamaan, että uusi liitto on parempi kuin vanha liitto. Kirje heprealaisille osoittaa, miten lain 

vertauskuvalliset menot ja uhrit kuvasivat Jeesusta, josta tuli meidän korkea Opettajamme ja 

kuolonuhri syntiemme tähden. 

 

   Jaakobin kirjeen kirjoittaja oli seurakunnan pastorina Jerusalemissa. Hän oli todennäköisesti 

Jeesuksen veli. Se Jaakob, joka oli Johanneksen veli, oli jo mestattu. 

 

   Pietarin rohkaisevat kirjeet muistuttavat kärsiviä kristittyjä siitä, että Herra tulee jonakin päivänä 

takaisin ja palkitsee näille näiden uskollisuuden. 

 

   Johannes, rakastettu opetuslapsi, eli kauimmin kaikista kahdestatoista. Hän kirjoitti evankeliumin 

ja kolme epistolaa, jotka on nimetty hänen mukaansa. Jumalan rakkaus, joka saa meidät 

rakastamaan toisiamme, on kaikkien Johanneksen kirjoitusten aiheena. Johannes kirjoitti myös 

Ilmestyskirjan, joka ilmoittaa Kristuksen olevan kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. 

 

   Viimeisen epistolan, Juudaksen kirjeen, on kirjoittanut Jaakobin ja oletettavasti myös Jeesuksen 

veli. Hän varoittaa lukijaa vääristä opeista ja puhuu Jeesuksen tulemisesta tuomitsemaan maailmaa. 

 

Tehtävä 

13 Mikä on seuraavien epistoloitten teema? 

Jaakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 ja 2 Pietari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1, 2, 3 Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Juudas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Heprealaiskirje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Profetia 
 

Tavoite 6. Kuvaile Ilmestyskirjan sisältöä ja arvoja. 

   Ilmestyskirjaa kutsutaan myös nimellä ”apokalypsi”, koska se paljastaa tulevaisuuden tapahtumia. 

Sen vertauskuvalliset näyt muistuttavat Danielin kirjan näkyjä. Vanhana miehenä, ollessaan 

maanpaossa Patmos-saarella, Johannes sai nähdä näkyjä tämän ajan viimeisistä päivistä, taivaasta ja 

Jumalan valtakunnan tulosta. 

 

   Vaikka Johannes oli tuntenut Jeesuksen tämän toimittaessa tehtäväänsä maan päällä, hän näki 

Jeesuksen uudelleen mahtavana voittajana. Hän näki Jeesuksen kaiken vallan pitäjänä (Ilm. 1:18). 

 

   Niin kuin Kristuksen ilmestys muutti Patmoksen taivaan portiksi Johannekselle, se tuo valoa 

meidänkin pimeyteemme, iloa elämäämme ja toivoa sekasortoiseen maailmaan. 

 

Tehtävä 

 

14 Ympyröi kirjain oikean täydentävän lauseen edessä. Ilmestyksessä Patmoksella 

a) paljastettiin tulevaisuutta. 

b) Johannes ei voinut nähdä mitään toivon sädettä. 

c) Johannes sai näkyjä viimeisistä päivistä. 

 

15 Kaksi kirjaa, jotka ovat hyvin samanlaisia maailman konfliktien symbolisissa kuvissa, 

Antikristuksen hallinnossa ja Kristuksen lopullisessa voitossa, ovat 

a) Jesaja ja 1 Pietari. 

b) Daniel ja Ilmestyskirja. 

c) Hesekiel ja Ilmestyskirja. 

 

16 Lue Ilmestyskirjan luvut 1 ja 21–22. Miltä sinusta tuntuu, kun luet näitä lukuja? Sykähdyttääkö 

sinua, kun ajattelet, että Kristus tulee pian takaisin? Onko Johanneksen rukous jakeessa 22:20 myös 

sinun rukouksesi? Rukoile, että Jumala auttaa sinua muistamaan tämän, kun elät ja teet työtä 

hänelle.  
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Tarkista antamasi vastaukset 

 

  1  Historia    

  9 c) Pyhä Henki antaa voiman todistaa. 

  2 a) Matteus 

10 b) kirje 

  3 c) huolellinen tutkiminen ja keskusteleminen silminnäkijöiden kanssa. 

11 a) 2. Efesolaiskirje, Filippiläiskirje, Kolossalaiskirje 

     b) 1. Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje 

     c) 3. 1 ja 2 Tessalonikalaiskirje 

     d) 5. Filemon 

     e) 4. 1 ja 2 Timoteuskirje ja Titus 

  4 c) Jeesuksen kiihkeä toiminta 

12 a) antaa ohjeita uskoville 

     b) kertoo meille. miten pelastua 

    d) antaa selvän opetuksen opista 

     f) kertoo pastorille ja seurakunnille, kuinka tehdä työtä 

  5 b) Jumalan Poikana, että heillä olisi ikuinen elämä hänessä. 

13 Tarkista vastauksesi kirjeiden sisältöä käsittelevästä opetusosuudesta. 

  6 a) Ihmisen Poika 

14 a) tulevaisuus paljastetaan 

     c) Johannes sai näkyjä tulevaisuudesta 

  7 b) lähetetyt 

15 b) Daniel ja Ilmestyskirja 

  8 Luukas ja pakanat 

16 Oma vastauksesi 
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OPPITUNTI 6  

 

MISTÄ TIEDÄMME, ETTÄ RAAMATTU ON JUMALAN SANAA 
 

 

   Mistä tiedät, että Raamattu on totta? Kysymys ei ole uusi. Ihmisen ensimmäinen kiusaus tuli 

hyökkäyksenä Jumalan sanaa vastaan. Käärmeen hahmossa Paholainen sanoi Eevalle: ”Onko 

Jumala todella sanonut - -?" (1. Moos. 3:1). Vieläkin Paholainen tarjoaa samaa epäilystä: ”Onko 

Jumala todella sanonut?” 

 

   Mutta Jumalan sana on meidän turvamme Paholaista vastaan. Kun Saatana kiusasi Jeesusta, hänen 

puolustuksenaan vihollista vastaan oli Sana. Mekin käytämme Sanaa, kun haluamme auttaa muita, 

joita vaivaavat epäilykset ja pelot. Me käytämme Jumalan sanaa opastaessamme niitä, jotka tulevat 

luoksemme vilpittömästi kysellen, koska haluavat tietää, mikä on oikein. ”- - olkaa aina valmiit 

antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” (1. Piet. 3:15). 

 

   Kahdella edellisellä oppitunnilla opiskelimme Raamatun kirjojen sisältöä. Nyt etsimme vastausta 

siihen, miksi uskomme Raamatun olevan totta. 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 

A. Kirjoitusten vaikutukset 

B. Kirjoitusten moninaisuus ja yhteneväisyys 

C. Kirjoitusten erehtymättömyys 

D. Tutkimuslöytöjä 

E. Kirjoitusten ylivertainen luonne 

F. Kirjoittajan nimi 

G. Profetian täyttyminen 

H. Vaihtoehtojen eliminoiminen 

I. Kirjoitusten säilyminen 

 

OPPITUNNIN TAVOITE 

1. Näytä, miten Raamatun toteutuneet lupaukset todistavat, että Kirjoitukset ovat Jumalasta. 

2. Kuvaile, miten erilaisuuden ja yhteneväisyyden käsitteitä voidaan soveltaa Raamattuun. 

3.   Tunnista kaksi todistetta, jotka osoittavat Raamatun erehtymättömyyttä. 

4.   Selitä, miten eri tieteenalojen tutkijat ovat tajuamassa Raamatun täsmällisyyden. 

5.   Näytä esimerkkejä Raamatun moraalisesta ylivertaisuudesta .  

6.   Anna esimerkkejä siitä, että viime kädessä Jumala on pyhien Kirjoitusten lähde. 

7. Tunnista tapa, jolla profetiat annettiin ja määrittele ehdot, joiden mukaan niitä on arvioitava. 

8. Kerro syitä, joiden perusteella voidaan uskoa, että Raamattu on Jumalan inspiroima. 

9. Tunnista aika, joka vahvistaa Raamatun autenttisuuden.  
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A. KIRJOITUSTEN VAIKUTUKSET 

Tavoite 1. Osoita miten täyttyneet Raamatun lupaukset ovat todisteena siitä,  

                  että Kirjoitukset ovat Jumalasta. 

 

   Raamatun yliluonnolliset vaikutukset todistavat sen yliluonnollisesta alkuperästä. Lupausten 

täyttyminen todistaa, että lupaukset ovat tosia ja väärentämättömiä. Ihmeparanemiset, vapautumiset 

huumeiden ja alkoholin riippuvuudesta sekä miljoonat rukousvastaukset, jotka perustuvat Raamatun 

lupauksiin, muodostavat osan niistä todisteista, jotka saavat meidät vakuuttumaan siitä, että Jumala 

on antanut nuo lupaukset. 

 

Tehtävä 

 

1 Tutkimus osoitti, että kahden sukupolven aikana kristityillä oli enemmän yhtenäisiä perheitä ja 

taloudellista vakautta kuin ei-kristityillä. Tämän todisteen pohjalta täydennä seuraava väittämä: 

Raamattu elämää paremmaksi muuttavana vahvistaa, että se on  

a) Jumalan kirja, jonka välityksellä hän toimii. 

b) etevä hujaus, joka pettää ihmisiä. 

c) kehittynyt psykologian kirja. 

 

B. KIRJOITUSTEN MONINAISUUS JA YHTENÄISYYS 

Tavoite 2. Kuvaile miten moninaisuuden ja yhteneväisyyden käsitteitä  

                  voidaan soveltaa Pyhiin Kirjoituksiin. 

 

   Kuvittele mielessäsi neljääkymmentä miestä kirjoittamassa Raamattua: lainopin ja lääketieteen 

tohtoreita, kalastajia, kuninkaita, maanviljelijöitä, runoilijoita, sotilaita, liikemiehiä ja paimenia. 

Heidän kirjoituksensa ovat 1600 vuoden ajalta - Mooses kirjoitti lain 1500 vuotta ennen Kristuksen 

syntymää ja Johannes Ilmestyskirjan 100 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen. Tuntuisi siltä, että 

erilaiset taustat, pitkä ajanjakso ja kirjoittajien olinpaikat estäisivät kirjojen yhtenäisyyden tai 

harmonian. Mutta niin erilaisten kirjoittajien tuottama yhtenäinen aihe ja yhdenmukainen opetus 

ovat todiste siitä, että he saivat inspiraationsa samasta lähteestä – Jumalalta. 

 

Tehtävä 

 

2.  Ympyröi oikean täydentävän lauseen edessä oleva kirjan. Käsitteitä moninaisuus ja yhtenäisyys 

voidaan soveltaa Pyhiin Kirjoituksiin, koska  

a) Kirja oli Jumalan inspiroima. 

b) on tärkeää vaihdella teemaa ja yhtenäisyyttä. 

c) monet kirjoittajat kirjoittivat yhdenmukaista teemaa.  

d) erilaisista taustoista lähtöisin olevat ihmiset ajattelevat täsmälleen samalla tavalla. 

 

 

C. KIRJOITUSTEN EREHTYMÄTTÖMYYS 

Tavoite 3. Tunnista kaksi todistetta, jotka ovat osoitus Raamatun erehtymättömyydestä. 

 

   Raamatun erehtymättömyyteen eli virheettömyyteen kuuluu tapahtumien, ihmisten, paikkojen, 

sukuluetteloiden, yhteiskunnan tapojen ja poliittisen kehityksen historiallinen tarkkuus.  

 

   Kun tietoa saadaan lisää, virheelliset käsitykset hylätään, oppikirjoja täytyy muuttaa. Mutta ei 

Raamattua. Jumala esti Raamatun kirjoittajia panemasta aikansa virheellisiä käsityksiä Raamattuun. 

Hän piti kirjansa puhtaana erehdyksistä. Sen neuvot ovat yhä ajankohtaisen käyttökelpoisia. 
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   Kaksi ihmistä ei koskaan ajattele täsmälleen samalla tavalla. Jumala esti kuitenkin kirjoittajia 

esittämästä ristiriitaisuuksia, kun he kuvasivat aihettaan eri näkökulmasta. 

 

   Maallisen historian kirjoittajat saattavat tarkoituksellisesti salata omien johtajiensa tai kansojensa 

syyllisyyden. Mutta Raamattu on puolueeton ja täsmällinen ja kertoo asiat sellaisina, kuin ne ovat 

olleet. Raamattu ei kerro vain kansan rehtiydestä vaan myös sen epäonnistumisista ja synneistä. On 

kirjoitettu, että me voimme oppia muiden erehdyksistä. Koska Raamattu ei yritä salata mitään, sen 

teksti on ilmeisen virheetöntä. 

 

Tehtävä 

 

3   Koskien heprealaista historiaa Raamattu on tallentanut niin sankareiden kuin kansankin synnit ja 

rangaistukset. Tämä on 

a) tunnusomaista historioille, koska kansat haluavat tietää totuuden epäonnistumisistaan. 

b) todiste Raamatun erehtymättömyydestä ja osoittaa, että se kirjoitettiin Jumalan näkökulmasta. 

c) vain osoitus siitä, että heprealainen kansa ansaitsi saada rangaistuksen. 

 

4  Yksi todiste Raamatun erehtymättömyydestä on se, että  

a) kirjoittajat sisällyttivät tekstiinsä aikansa yleisiä uskomuksia. 

b) kirjoittajat välttääkseen virheitä konsultoivat muita kirjoituksia. 

c) Jumala esti kirjoittajia esittämästä ristiriitaisuuksia. 

 

 

D. UUDET TUTKIMUSLÖYDÖT 

Tavoite 4. Selitä, miten eri tieteenalojen tutkijat ovat tajuamassa Raamatun täsmällisyyden. 

 

   Arkeologia, muinaisia kulttuureja tutkiva tiede, on tuonut esiin käsikirjoituksia ja 

muistomerkkejä, jotka osoittavat Raamattuun kirjatut asia tosiksi. Raamatun arvostelijat pitivät 

esimerkiksi Sargonia, jonka Jesaja mainitsee (Jes. 20:1), legendana. Mutta vuonna 1843 eräs 

ranskalainen arkeologi löysi Sargonin palatsin. Jes. 20:1 kertoo, kuinka Sargon valloitti Asdodin, 

filistealaisten kaupungin. Tämä sama kertomus löydettiin maalattuna Sargonin palatsin seinälle! 

Pilkkaajat eivät voi enää nauraa Raamatun historiallisille kuvauksille, koska niin monet niistä ovat 

osoittautuneet tosiksi arkeologisten löydösten perusteella. 

 

   Filologia on kieliä tutkiva tiede. Käytetyistä sanoista ja niiden kirjoitustavasta filologian 

asiantuntijat pystyvät päättelemään, milloin jokin teksti on kirjoitettu. Tällaisten menetelmien avulla 

filologit ovat todistaneet, että Raamatun profetiat on kirjoitettu, ennen kuin niissä kerrotut asiat 

tapahtuivat. Esimerkiksi Kuolleenmeren pergamenttirullien löytyminen 1940-luvun lopulla antoi 

varman todisteen siitä, että vankeudesta ennustavat profetiat oli kirjoitettu, ennen kuin ne 

toteutuivat. 

 

   Muidenkin tieteiden perusteella havaitaan, kuinka totta Raamattu on. Öljyn etsijät ovat 

perustaneet löytönsä Raamatun historiaan. Lääkärit ovat saaneet oppia juutalaisille annetuista 

terveyttä koskevista laeista. Uusista löydöistä kuuleminen ei tulevaisuudessa hämmästytä uskovia, 

koska Raamattu on Jumalan sanaa. Me tiedämme, ettei sitä tarvitse todistella, mutta epäilijällekin 

on olemassa kylliksi todisteita Raamatun autenttisuudesta. 
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Tehtävä 

 

5  Ympyröi kirjain sen lauseen edessä, mikä parhaiten täydentää seuraavaa väitettä: Raamatun 

autenttisuus on vahvistunut arkeologien ja kielitieteilijöiden 

a) väittelyiden kautta. 

b) arveluiden kautta.  

c) tieteellisten löytöjen kautta. 

 

6 Vuosia kielitieteilijät ajattelivat, että kaikki maailman kielet ovat peräisin neljästä peruskielestä. 

Myöhemmin luku väheni kahteen. Heidän viimeisin päätelmä ei pitäisi yllättää sinua. Perustuen 

Genesiksen jakeeseen 11:1 mitä ajattelet heidän löytäneen? 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

E. KIRJOITUSTEN YLIVERTAINEN LUONNE 

Tavoite 6. Näytä esimerkkejä Raamatun moraalisesta ylivertaisuudesta 

 

   Kirjan, joka on syntynyt kaikkivoivan, pyhän ja rakastavan Jumalan vaikutuksesta, pitäisi ylittää 

kaikkien muiden kirjojen moraaliset opetukset. Raamattu ylittää. 

 

   Raamatun kertomusten yksinkertainen ilmaisu kutsuu lapsiakin lukemaan sitä. Silti etevät 

tiedemiehetkään eivät voi täysin päästä selville sen syvällisistä totuuksista. Vaikka lukisit Raamatun 

sata kertaa, löydät aina jotakin uutta, josta voit nauttia – jotakin, mitä et ole ennen huomannut. 

Jumala puhuu yhä sinulle kirjassaan. 

 

   Lait, jotka Mooses sai Jumalalta, olivat muita tuon ajan lakeja paljon paremmat. Seuraavina 

vuosisatoina monet valtiot ovat säätäneet lakinsa noiden kauan sitten annettujen säädösten pohjalta. 

Tiedemiehet yliopistoissa ovat tunnustaneet Raamatun kirjallisen ylivertaisuuden. Sananlaskujen 

opetukset, mieltä ylentävät psalmit ja totuudenmukainen historia saavuttavat yhä tämän päivän 

ihmiset, ja niitä käytetään esimerkkeinä siitä, mitä hyvän kirjallisuuden pitäisi sisältää.  

 

   Raamatun erityislaatuisuus, joka runsaasti ylittää kaiken muun ihmisen tuottaman, saa meidät 

uskomaan, että Raamatun ajatusten takana on jokin yliluonnollinen voima. 

 

Tehtävä 

 

7  Mitkä ominaisuudet osoittavat Pyhien Kirjoitusten ylivertaisuuden? 

a) Ylivertainen moraalin opetus 

b) Täsmälliset sanan määritelmät 

c) Relevantti kaikille kehitysasteille 

d) Hienoon nahkaan sidottu 

e) Lait, jotka ovat sovellettavissa nykyaikanakin 

f) Kirjallinen ylivertaisuus 
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F. KIRJOITTAJAN NIMI 

Tavoite 6. Anna esimerkkejä siitä, että viime kädessä Jumala on pyhien Kirjoitusten lähde. 

 

   Raamattu nimeää Jumalan sen todelliseksi tekijäksi ja kertoo, miten hän inspiroi sen. 2. Tim. 

3:16:ssa sanotaan : ”Koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa.” 

 

Tehtävä 

 

8  Mitkä Kirjoitukset osoittavat, että Jumala on Raamatun kirjoittaja? Katso Raamatustasi seuraavat 

jakeet. 

a) 2 Mooses 24:12 

b) 5 Mooses 5:31 

c) Malakia 4:4 

d) 2 Timoteus 3:16 

e) Ilmestyskirja 1:1 

 

 

G. PROFETIAN TOTEUTUMINEN 

Tavoite 7. Tunnista tapa, jolla profetiat annettiin ja määrittele ehdot, joiden mukaan niitä on 

arvioitava. 

 

   Profeetat näkivät kuin elokuvina valtakuntien nousut ja tuhot, Jerusalemin tuhon ja uudelleen 

rakentamisen ynnä muita tulevia tapahtumia. He kuvailivat näkemiään tapahtumia. Asiat, joita he 

näkivät ja kirjoittivat muistiin, olivat profetioita eli tulevaisuuden edeltä käsin kertomista. 

Ennustusten toteutuminen, täyttyminen, osoittaa ennustusten olevan Jumalan Hengen inspiroimia. 

 

   Mutta on muutakin kuin pelkästään toteutuminen, joka osoittaa profetian olevan Jumalasta 

lähtöisin. Raamatun profeetat olivat hurskaita Jumalan ihmisiä. Useimmat profetiat varoittivat 

ihmisiä, että pahuutta seuraisi rangaistus, mutta myös lupasivat, että jos ihmiset muuttuisivat, heitä 

ei rangaistaisi. Kaikki heidän profetiansa toteutuivat. 

 

   Raamatun profetiat ovat todiste siitä, että Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta. 

Sen lisäksi, että ne toteutuivat, ne myös aina osoittivat ihmisille tien Jumalan luo ja entistä 

läheisempään kosketukseen Jumalan kanssa. 

 

Tehtävä 

 

9  Lue Obadja 1:1; Miika 1:1; Naahum 1:1 ja Habakuk 1:1; 2:2. Kirjoittajat sanovat, että heidän 

profetiansa tulivat heille 

a) voimakkaan vaikutuksen kautta. 

b) näyn kautta, jonka Jumala näytti heille tulevaisuudesta. 

c) maailman tilanteen ja todennäköisten tapahtumien kautta. 
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10 Lue Matteus 1:22; 2:4–6, 16–18; 4:12–16; 8:16–17 ; Jesaja 53; Apostolien teot 2:14–21, 31; 

3:18. On olemassa tiettyjä ehtoja, että profetiat toteutuvat, jos pidämme niitä Jumalan inspiroimina. 

Mitkä seuraavista perusteluista olisivat tosia, jos profetia olisi Jumalasta?  

a) Profeetan pitäisi ottaa rahaa ennustaakseen tulevaisuuden. 

b) Profetian tulisi toteutua. 

c) Profeetan tulisi olla hurskas, jumalaapelkäävä ihminen. 

d) Profetian täytyy olla yhtäpitävä Jumalan luonteenlaadun kanssa. 

e) Profetian tulisi vaikuttaa ihmisiin, että he etsivät Jumalaa. 

 

H. VAIHTOEHTOJEN ELIMINOIMINEN 

Tavoite 8. Kerro syitä, joiden perusteella voidaan uskoa, että Raamattu on Jumalan inspiroima. 

Pääteltäessä minkälaisia Raamatun kirjoittajat ovat olleet, on kolme mahdollista vaihtoehtoa: 

1. Ihmisiä, jotka kirjoittivat omia käsityksiään. 

2. Ihmisiä, jotka kirjoittivat Saatanan vaikutuksesta valheita. 

3. Ihmisiä, jotka kirjoittivat Jumalan vaikutuksesta totta. 

  

   Ensinnäkin, Raamatun kirjoittajat sanovat, että Jumala antoi heille inspiraation. Hyvät ihmiset 

eivät itse sanoisi näin, jos tietäisivät, ettei se ole totta. He voisivat sanoa niin, jos he olisivat harhaan 

johdettuja ja erehtyneitä. Mutta Raamatun viisaus, ainutlaatuisuus ja erheettömyys eivät ole 

tasapainottoman, itsepetosta kantavan mielen tuotetta. 

 

   Toiseksi, Raamattu taistelee pahaa vastaan, tuomitsee Saatanan ja ennustaa hänelle lopullista 

tappiota ja rangaistusta. Saatana ei olisi voinut inspiroida ihmisiä kirjoittamaan Raamattua, koska 

hän ei julistaisi hyvää ja tuomitsisi pahaa, niin kuin Raamattu tekee. 

 

   Kolmanneksi, koska on mahdotonta, että ihminen näkisi tarkasti tulevaisuuteen, saamme poistaa 

laskuista profeetat, joihin ei olisi vaikuttanut mikään yliluonnollinen ilmoitus. Niinpä Raamatun 

profetioiden tarkka toteutuminen saa meidät eliminoimaan mahdollisina kirjoittajina hyvät, pahat ja 

harhautuneet ihmiset, jotka kirjoittivat omia käsityksiään. 

 

   Eliminoimalla johdonmukaisesti eri vaihtoehdot päädymme siihen tulokseen, että 

todennäköisemmin Raamatun kirjoittajat olivat ihmisiä, jotka kirjoittivat Jumalan vaikutuksesta. 

 

Tehtävä 

 

11 Mitkä väittämät ovat TOSIA ja tukevat uskoamme, että Raamattu on Jumalan inspiroima? 

a) Harhaanjohdetut miehet eivät tuomitsisi syntiä ja edistäisi pyhyyttä. 

b) Raamatun profetian täsmällinen toteutuminen viittaa yliluonnolliseen inspiraatioon. 

c) Saatana ei innoittaisi kirjoittamaan hänen tuomiostaan. 

 

I. PYHIEN KIRJOITUSTEN SÄILYMINEN 

Tavoite 9. Tunnista aika, joka vahvistaa Raamatun autenttisuuden.  

 

   Raamatun säilyminen osoittaa Jumalan huolenpitoa sanastaan. Jotkin Raamatun osat ovat ainakin 

3500 vuotta vanhoja. Uusimmat osat ovat noin 1900 vuotta vanhoja. Kirjoitusten säilyminen 

osoittaa, kuinka Jumala on pitänyt huolta Sanastaan. 

 

   Aika on useimpien kirjojen pahin vihollinen: Kirjat menettävät ajankohtaisuutensa, tulevat 

vanhanaikaisiksi, lakkaavat olemasta suosittuja ja katoavat lopulta. Mutta näin ei ole käynyt 
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Raamatulle. Niin vanha kuin Raamattu onkin, se antaa ratkaisun myös 2000-luvun ongelmiin. Se on 

yhä ajankohtainen myyntimenestys. Tämä osoittaa, että Raamattu on totta ja Jumalan sanaa. Se on 

kestänyt ajan koetukset. 

 

   Kuuluisa ranskalainen kirjailija Voltaire (1694–1778) ennusti, että sadan vuoden kuluttua hänen 

teoksiaan luettaisiin kaikkialla ja Raamatun löytäisi vain museoista. Mutta Raamattua luetaan nyt 

laajemmalti kuin koskaan. 

 

   Mitään kirjaa ei ole jäljennetty, käännetty ja painettu huolellisemmin kuin Raamattua. Muinoin 

kun kirjapainoja ei vielä ollut, jäljentäjän oli heitettävä pois koko sivu ja alettava alusta, jos hän teki 

yhdenkin virheen. Nykyisin lukuisat etevät asiantuntijat tekevät jokaista käännöstä ja painosta 

varten työtä varmistuakseen, että se on täsmällinen ja virheetön. 

 

   Jotkut kuninkaat ovat yrittäneet hävittää maastaan jokaisen Raamatun ja tuominneet sen lukijat 

kuolemaan. Arvostelijat ovat kiivaasti hyökänneet Raamattua vastaan. Mutta Raamattu elää 

kauemmin kuin sen vastustajat. 1. Piet. 1:24 - 25 sanoo: ”Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki 

sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä 

on sana, joka on teille ilosanomana julistettu.”  

 

Tehtävä 

 

12 Mitkä väitteet viittaavat siihen, että Raamattu on kestänyt ajan testin? 

a) Se on sovellettavissa meihin tänä päivänä. 

b) Se on ollut ”bestseller” satoja vuosia. 

c) Se on usein nahkaselkäinen. 

d) Sitä ei voida koskaan hävittää. 
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Tarkista antamasi vastaukset 

 

1 a) Jumalan kirja, jonka kautta hän toimii. 

 

  8  Jokainen näistä Kirjoituksista osoittaa Jumalan olevan kirjoittaja. 

 

  2  a) Kirja on Jumalan inspiroima. 

  9  b) näky, jonka Jumala näytti heille tulevaisuudesta. 

  3  b) todiste Raamatun erehtymättömyydestä ja osoittaa, että se kirjoitettiin 

          Jumalan näkökulmasta. 

  4  c) Jumala esti  kirjoittamasta ristiriitaisuuksia. 

10     Väittämät b), c), d) ja e) ovat tosia. 

  5  c) tieteelliset löydöt 

11      Kaikki väittämät ovat tosia. 

  6     että aluksi maailman kaikilla ihmisillä oli yksi kieli. 

12 a) Se on sovellettavissa meihin tänä päivänä. 

     b) Se on ollut ”bestseller” satoja vuosia. 

     d) Sitä ei voida koskaan hävittää. 

  7 a) ylivertainen moraalinen opetus 

     b) relevantti kaikille kehitysasteille 

     c) lait, jotka ovat sovellettavissa tänä päivänä 

     d) kirjallinen ylivertaisuus 
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   ONNEKSI OLKOON! 

Olet nyt saanut kurssin päätökseen. Toivomuksemme on, että se on ollut suureksi avuksi sinulle.  

Mahdollisuus loppukokeen suorittamiseen 

Jos haluat saada todistuksen tämän kurssin suorittamisesta, sinun tulee tehdä hyväksyttävästi 

maksullinen loppukoe. Ota yhteyttä IK-opiston koulutussihteereihin (opintosihteeri.gu@isokirja.fi). 

 

  

LOPPUSANAT 

Hyvä Opiskelija, 

   Toivomme, että tämä opiskelu on herättänyt sinut ajattelemaan sudettasi Jumalaan. Opiskeltuasi 

oppitunnit ja vastattuasi kaikkiin kysymyksiin oletko pohtinut, ”Olenko minä oikeasti kristitty?” 

”Tunnenko minä Jumalan?” ”Onko hän elämässäni todellinen?” Haluamme antaa sinulle 

tilaisuuden, että sinulle syntyisi oikea suhde Jumalan kanssa. 

   Kaikki me olemme tehneet vääriä asioita. Olemme haavoittaneet itseämme ja muita. Raamattu 

kutsuu sitä synniksi, ja me kaikki olemme syyllisiä: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla 

Jumala kirkkautta” (Room 3:23). Meidän syntimme estää meitä tuntemasta Jumalaa rakastavana 

Isänä. Jumala kuitenkin rakastaa meitä huolimatta synneistämme. Hän rakastaa meitä niin paljon, 

että lähetti Poikansa kuolemaan meidän edestämme. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 

hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 

hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16). Jeesus kantoi kuollessaan rangaistuksen, jonka me 

syntiemme tähden ansaitsimme. 

   Haluatko saada varmuuden siitä, että Jeesus on sinun Pelastajasi? Se on helppoa: 

* Myönnä, että olet syntinen, joka tarvitsee apua, ja pyydä, että hän antaa sinulle anteeksi. 

* Usko Jeesukseen koko sydämestäsi ja anna hänen tietää, että sinä hyväksyt hänet Pelastajaksesi. 

Voit puhua Jumalalle omilla sanoillasi ja rukoilla esimerkiksi seuraavan rukouksen: 

Rakas Jeesus, 

   Tiedän, että olen syntinen ihminen. Anna minulle anteeksi. Minä uskon, että sinä olet ikuinen 

Jumalan Poika. Kiitos, että kuolit ristillä minun syntieni edestä. Tule minun elämääni. Tee itsesi 

todelliseksi elämässäni. Tule minun elämäni Herraksi tänään. Kiitos, että olet pelastanut minut! 

Amen. 

   Jos rukoilit tämän rukouksen ja tarkoitit sitä koko sydämestäsi, sinun syntisi ovat anteeksi annetut 

ja sinulla on ikuinen elämä. Jeesus on sinun elämäsi Herra. Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme 

syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä” (1 Joh 1:9). 
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