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▪ Esim. ”Kolmen ässän metodi”: Sisältö – Sanoma – Sovellus

▪ Ensimmäiset kristityt olivat yksinkertaisia ja oppimattomia: kalastajia, naisia, lapsia 
– ei ole ”rakettitiedettä”

▪ Tai no – oppimattomiahan opetuslapset olivat kutsun saadessaan, mutta kolme 
vuotta 24/7 itsensä Jumalan Pojan opissa lienee syvällisin seminaari, jonka kukaan 
on koskaan käynyt – siinä nykyajan ”tohtorinhatut” haalistuvat!

▪ Tästä syystä ns. ”lähetysmummot” voivat tänäänkin tavoittaa Raamatun syvätason 
monia korkeasti oppineita teologeja paremmin! (vrt. kasku Kaislameren 
syvyydestä)



▪ ”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.” (1. Pt. 1:20-21)

▪ Mitä tämä merkitsee raamatuntutkistelullemme? 

▪ Rukous avatun kirjan valossa viipyen -> Pyhän Hengen työ lukijan 
omassa sydämessä



▪ Raamattu itse voi vakuuttaa meidät siitä, että se on totta (= ”Jumalan Sanaa”).

▪ Raamattu puhuu totta MEISTÄ, Jumalasta ja pelastuksesta ja näistä tärkeimmistä 
asioista se puhuu sellaisia totuuksia, että niitä emme löydä mistään muualta! 

▪ ”Sinä tiedät ja Jumala tietää sinun tietävän!” -> luottamus jumalan sanan totuuteen 
kaikesta ”rosoisuudesta” huolimatta.

▪ Dirty Bible, Clean Christian >< Clean Bible, Dirty Christian
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▪ Kannattaa lukea kuin keskustellen sen kanssa, tehden kysymyksiä: 

▪ onko opetusta Jumalasta

▪ esimerkkiä, jota seurata

▪ käskyä, jota noudattaa

▪ syntiä, joka hylätä

▪ erehdystä, jota välttää

▪ anteeksiantoa, johon turvata

▪ lupausta, johon luottaa…

Mk. 10:13-16: ”Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta 

hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 

mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja 

sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun 

luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa 

on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota 

Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän 

ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani 

kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.”



▪ Kysymyksiä jonkin Raamatun mainitseman asian sitovuuden arvioimiseen:

- Onko kyseessä käsky vaiko joskus vallinneen tilanteen kuvaus, neuvo, 
mielipide tms.?

- Onko käsky aikaan sidottu Raamatun itsensäkin mukaan?

- Onko käsky ehdollinen?

- Onko käsky vain tietylle kuulijakunnalle?

- Onko kyse Jumalan antamasta järjestyksestä vaiko sen merkistä, joka voi 
vaihdellakin? 

▪ ¨Mutta: ”Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta 
saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa.” (Rm. 15:4)


