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”Sinun sanasi
on lamppu, joka
valaisee askeleeni”
Raamattu on kristillisen elämän perusta
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lämässäni oli meneillään hyvin
tärkeä vaihe. Valmistuttuani Yhdysvaltojen itärannikolla Marylandissa sijaitsevasta adventtikirkon lukiosta päätin jatkaa opintojani
yli 4100 kilometrin päässä adventtikirkon La Sierra -yliopistossa Kaliforniassa. Kun olin aloittanut tämän uuden ja
tärkeän jakson elämässäni, isäni lähetti
minulle kirjeen, jonka mukana tuli
pieni kortti. Hän oli kirjoittanut korttiin käsin seuraavan lainauksen:
”Pyhitä itsesi Jumalalle joka aamu.
Ota se aivan ensimmäiseksi tehtäväksesi. Olkoon rukouksesi: ’Herra, ota minut kokonaan omaksesi. Tuon kaikki
suunnistelmani sinun eteesi. Käytä minua tänään palveluksessasi. Pysy mi9
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nussa ja auta, että kaikki toimeni tapahtuvat sinussa.’
Tee näin joka päivä. Anna joka
aamu itsesi Jumalalle alkaneen päivän
ajaksi. Luovuta kaikki suunnistelmasi
hänelle. Toteuta ne tai luovu niistä
hänen johdatuksensa mukaan. Näin
elämäsi on päivä toisensa jälkeen
Jumalan käsissä ja se muuttuu aina
vain enemmän Kristuksen elämän kaltaiseksi.”1
Arvostin sitä, että isäni käytti aikaansa viestin lähettämiseen ja osoitti
näin huolenpitoaan, sekä sitä, että sain
Ellen Whiten voimallista hengellistä
ohjausta. Siitä lähtien Ellen Whiten
kirjoitukset alkoivat tulla minulle
aiempaa läheisimmiksi.
Pidin käsin kirjoitetun lainauksen
Raamattuni välissä vuosien ajan, kunnes rakas Raamattuni katosi. Muutama vuosi sitten pyysin isääni kirjoittamaan uudelleen saman lainauksen, ja
minulla on yhä tuo toinen versio Raamattuni välissä. Se on kallisarvoinen
lainaus ja muistutus isäni hengellisestä
huolenpidosta. Älä koskaan väheksy
hengellisyyden ja lapsiisi käyttämäsi
ajan merkitystä. Pyhän Hengen vaikutuksen ja voiman seurauksena niistä
kertyy heille hengellisiä siunauksia.
Jumalan sanan voima
Kun pyhitämme itsemme Jumalalle ja
luovutamme suunnitelmamme päivittäin hänelle, on suunnattoman tärkeää
varata aikaa Jumalan kuuntelemiselle
Raamatun välityksellä. ”Sinun sanasi
on lamppu, joka valaisee askeleeni, se
on valo minun matkallani.” (Ps.
119:105.)
Tämän päivän maailmassa huo
miostamme kilpailevat monet humanistiset filosofiat, jotka johtavat meidät
lopun kaiken hyvin synkälle polulle.
Jumalan sanan luotettavuus on kuitenkin näytetty toteen. Raamattu valaisee
kulkumme ja antaa meille luotettavan,
Jumalan mielenmukaisen suunnan. Se
tarjoaa perustan sille, että voimme luoda suhteen Jeesukseen Kristukseen, ylläpitää tuota suhdetta sekä oppia, mitä
merkitsee elää sitä elämää, johon Jumala meidät tarkoitti. Se on Kristuksen elävä sana – ajaton totuus, joka
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ylittää kaiken ihmiskunnan viisauden
ja sivistyksen ja joka ohjaa meitä katsomaan taivaaseen.
Kun Jeesus kohtasi Paholaisen, hän
sanoi rohkeasti: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan
suusta.’” (Matt. 4:4.) Tämä kertoo
meille, että jokainen osa Jumalan sanasta on tärkeä. Vaikka emme väitäkään, että Jumala saneli Raamatun sanasta sanaan, tunnustamme sen, että se
on täysin Pyhän Hengen inspiroima.
Pietari teki tämän hyvin selväksi: ”Siksi
me voimme entistä lujemmin luottaa
profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette
tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen
kuin pimeässä loistavaan lamppuun –
–. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten
ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten
tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet
Pyhän Hengen johtamina sen, minkä
ovat Jumalalta saaneet.” (2. Piet. 1:19–
21.)
Perustavaa laatua oleva
totuus
Kun Kristus rukoili opetuslastensa
puolesta (ja meidän puolestamme),
hän ilmoitti Jumalan sanan voiman sanoessaan: ”Pyhitä heidät totuudellasi.
Sinun sanasi on totuus.” (Joh. 17:17.)
Maailmassa, jossa totuutta pidetään
suhteellisena ja ihmisen omaan kokemukseen perustuvana, Kristus julistaa
rohkeasti, että hänen sanansa – Raamattu – on vankka, muuttumaton totuus. Pyhän Hengen voiman kautta
Jumalan totuus tekee työtään sydämessämme muuttaen ja pyhittäen meitä.
Tästä syystä Raamattu on kristillisen elämän perustus. Se määrittelee
meille, mitä Kristuksen seuraajana oleminen tarkoittaa (ks. Matt. 5. luku).
Se antaa meille Jumalan mielen mukaisia esikuvia ja paljastaa sen, että ”uskottomien tie on koleikkoa” (Sananl.
13:15, VKR). Se antaa meille ajaton-
ta viisautta, niin että pelastumme
(2. Tim. 3:15), mutta on kuitenkin
tarpeeksi yksinkertaista, jotta jopa lapsi
voi ymmärtää sitä. Historiaa ja ennus-

Raamatun ja
rukouksen kautta
opimme tuntemaan
Jumalaa.

tuksia tutkimalla näemme, miten Jumala on johtanut menneisyydessä, ja
saamme vakuutuksen siitä, että hänen
lupauksensa toteutuvat myös tulevaisuudessa (Joos. 21:45; 2. Kor. 1:20).
Raamatun sivujen kautta saamme tietoa alkuperästämme ja päämäärästämme (1. Moos. 1:1, Ilm. 21:1, 7, Ilm.
22:17).
Juuri Raamatun ja rukouksen kautta opimme tuntemaan Jumalaa. Kirjassa Tie Kristuksen luo meille kerrotaan:
”Jos haluat oppia tuntemaan Vapahtajan, lue Raamattua. Täytä koko sydämesi Jumalan sanoilla. Ne ovat elämän
vettä, joka sammuttaa polttavan janosi. Ne ovat elämän leipä taivaasta.”2
Ellen White selittää: ”Raamattua ei
kirjoitettu ainoastaan korkeasti koulutetuille, vaan se tarkoitettiin jokaiselle
ihmiselle. Pelastuksen kannalta välttämättömät totuudet on tehty kirkkaiksi
kuin keskipäivä. Kukaan ei erehdy eikä
eksy tieltä lukuun ottamatta niitä, jotka nojaavat omaan arvostelukykyynsä
Jumalan selkeästi ilmoitetun tahdon
sijaan.”3
Sitten hän varoittaa: ”Meidän tulisi
tutkia Raamattua ja sen opetuksia itse
sen sijaan, että luottaisimme toisten
tulkintoihin.”4
Oma tulkitsijansa
Raamatun tutkimisen raamatullis-historiallinen (tai raamatullis-kielitieteellinen) lähestymistapa tukee edellä mainittua tapaa lukea Jumalan sanaa ja sitä
kuvaillaan maailmanlaajuisen adventtikirkon virallisessa ”Methods of Bible
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Study” -asiakirjassa.5 Tämä huolellisesti
arvioitu raamatuntutkimisen menetelmä antaa Raamatun tulkita itse itseään
ihmisen tai kulttuurin sijaan, toisin
kuin kriittisen raamatuntutkimuksen
metodissa tehdään. Tätä menetelmää
selitetään tarkemmin kirjassa Alfa ja
omega:
”Raamatun kieli pitäisi tulkita sen
ilmeisen merkityksen mukaan, ellei ole
käytetty vertauskuvaa. – – Jos ihmiset
ottaisivat Raamatun sanan sellaisenaan
eikä olisi vääriä opettajia johtamassa
harhaan ja hämmentämässä, suoritettaisiin työ, joka tuottaisi iloa enkeleille
ja johtaisi Kristuksen omien joukkoon
tuhansia, jotka nyt vaeltavat harhateillä.”6
Vuosisatojen ajan uskolliset miehet
ja naiset ovat ottaneet suuria riskejä
hyväksyessään Raamatun sanan sellaisena kuin se on. Jotkut ovat jopa antaneet elämänsä ollakseen uskollisia Raamatulle. Nykyään itse kirja on helposti
saatavilla. Joka vuosi painetaan yli 100
miljoona Raamattua, ja älylaitteisiin
saatavilla oleva YouVersion-raamattu
sovellus on ladattu yli 100 miljoonaa
kertaa.7 Tämän lisäksi Raamatusta on
tarjolla monia online-versioita.
Jumalan sanaan uskominen
Monet ihmiset selvästikin uskovat, että
on tärkeää omistaa Raamattu, mutta
miten monet uskovat, että on tärkeää
lukea sitä, mietiskellä sen sanomaa ja
seurata sen neuvoja?
Ainakin Beroian juutalaiset olivat
vakaasti sitä mieltä: ”Juutalaiset olivat
täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti
vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.” (Ap. t.
17:11.)
Mekin voimme tehdä niin. Päivittäinen Raamatun lukeminen yhdistettynä rukoukseen on hengellisen kokemuksemme perusta. Jos emme ole yhteydessä taivaaseen, meidän on mahdotonta kasvaa hengellisesti (ks.
1. Piet. 3:18). Mikä etuoikeus meillä
onkaan olla päivittäin tekemisissä Jumalan kanssa tietäen, että hän kaipaa
syvällistä vuorovaikutusta kanssamme.
Yritän aloittaa joka päivän polvis-
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tumalla rukoukseen heti herättyäni.
Asetan itseni Jumalan käsiin pyytäen
viisautta ja Pyhää Henkeä elämääni.
Herra on uskollinen huolenpidossaan
meitä kohtaan. Yritän tutkia Raamattua järjestelmällisellä tavalla seuraamalla Believe His Prophets -lukusuunnitelmaa8 ja lukemalla muita osuuksia
Raamatusta, minkä jälkeen luen Ellen
Whiten kirjoituksia. Olen havainnut,
että on myös hyödyllistä tutkia viikoittaista raamatuntutkistelua Raamatun
Sanomasta tai muuta opintomateriaalia, joka vahvistaa kulkuamme Herran
kanssa.
Rukoilen aina ennen kuin luen Jumalan sanaa, sillä Raamattua ei pitäisi
koskaan tutkia ilman rukousta ja sen
pyytämistä, että Pyhä Henki ohjaisi lukijaa. Olen hyvin kiitollinen ”kirjoitetusta sanasta”, joka on ”elävän Sanan”,
Jeesuksen Kristuksen, sanallinen ruumiillistuma.
Älä anna kenenkään saada sinua
koskaan epäilemään sitä, miten tärkeää
on tutkia joka päivä Jumalan innoitettua sanaa. Nauti Raamatun kirjoitusten syvällisistä totuuksista ja Ellen
Whiten kirjoista löytyvistä opetuksista.
Ne rikastuttavat hengellistä elämääsi
suunnattomasti. Kun elämme Jumalan
yhteydessä päivittäin, hän muuttaa
meidät, kuten hän muutti Henokin.
”Keskellä elämän kiireitä Henok
säilytti järkähtämättä yhteytensä Jumalaan. Mitä suuremmat ja pakottavammat olivat hänen ponnistuksensa, sitä
uskollisemmat ja hartaammat olivat
hänen rukouksensa. – – Henokilla oli
tapana vetäytyä viettämään aikaa yksin
kaivaten ja janoten sitä taivaallista viisautta, jota vain Jumala voi antaa. Viettäessään aikaa Jumalan kanssa Henok
alkoi heijastaa yhä enemmän jumalallista esikuvaansa.”
”Meidänkin tulee vaeltaa Jumalan
yhteydessä. Kun teemme näin, kasvomme alkavat loistaa hänen läsnäolonsa kirkkautta, ja – – puhumme hänen voimastaan sanoen ’ylistys Jumalalle. Herra on hyvä ja hänen sanansa
on hyvä’. – – Ja ne, jotka otetaan hänen
luokseen ajan päättyessä, ovat niitä,
jotka ovat kulkeneet Jumalan kanssa
maan päällä.”9

Miten ihmeellinen etuoikeus meillä onkaan – saamme olla yhteydessä
Jumalaan joka päivä hänen antamillaan tavoilla. Ja mikä ilo onkaan tietää,
että jonakin päivänä hyvin pian hän
tulee viemään meidät kotiin.

Pohdintakysymyksiä
1. Miten voimme tehdä Raamatun tutkimisesta mielenkiintoisempaa? Keksikää viisi luovaa
tapaa tutkia Jumalan sanaa.
2. Miten käsittelemme Raamatussa olevia vaikeita tekstejä?
Mikä olisi Jeesuksen lähestymistapa?
3. Miten voimme välittää seuraavalle adventistisukupolvelle
sen, miten tärkeää on kiinnittyä Jumalan sanaan?
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