Raamatuntutkimuksen
epämiellyttävä puoli

Onko Raamatun tekstien kriittinen arviointi
uhka niiden pyhyydelle?
• Kriittinen raamatuntutkimus haastaa meitä kyseenalaistamaan käsityksiämme Raamatusta,
pyhyydestä ja Jumalan tahdosta

• Alkukristityillä ei ollut samanlaista Raamattua kuin meillä, kaanon vakiintui vasta 400-luvulla
• Yhä katolisilla ja ortodokseilla ”eri” Raamattu kuin meillä (sisältää ns. Vanhan testamentin
apokryfikirjat, joita Luther piti hyödyllisinä lukea, mutta ei samalla tavalla pyhinä)

• Jeesuksen ”Raamattu” oli Vanha testamentti, Uutta testamenttia ei vielä ollut kirjoitettu
• Matt. 5:17-18: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut

kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen
kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

• Nykykristityt eivät noudata juutalaisia lakeja: Kyse siitä, miten lakia tulkitaan ja mitä sillä tarkoitetaan

• Kyse ennen kaikkea tavastamme tulkita Raamattua: Mikä
on Raamatun asema?

• Kuinka minä tulkitsen Raamattua?

Erilaisia tulkintatapoja
• Pelastushistoriallinen tulkinta
• Punainen lanka Jumalan jokaista koskeva pelastussuunnitelma
• Kertoo Jumalan pelastustoiminnasta ihmiskunnan historiassa oman aikansa kielellä.
Voi sisältää virheitä, yksityiskohdilla ei niin paljoa merkitystä

• Konservatiivinen tulkinta
• Kirjaimellisesta totuudesta ja oman tunnustuksen mukaisista tulkinnoista pidetään

mahdollisimman pitkälle kiinni, mutta sanamuodoissa heijastuva historiallinen tausta
tunnustetaan

• Fundamentalistinen tulkinta

• Jokainen sana on Jumalan suoraan sanelemaa tekstiä. Raamattu on erehtymätön niin
uskonnollisissa kuin tieteellisissäkin asioissa.

• Eksistentialistinen tulkinta

• Raamatusta on etsittävä myyttisen kielen takaa sen varsinainen sanoma, joka
koskettaa nykyihmistä tässä ja nyt

• Historiallis-kriittinen tulkinta

• Raamattua pitää ymmärtää tiettynä aikana kirjoitettuna kokoelmana. Raamattua
tulkitaan kuin mitä tahansa kirjaa

• Vapautuksen teologian tulkinta

• Raamattua tulkittava köyhien ja valtaa vailla olevien näkökulmasta niin, että se johtaa
yhteiskunnan vääristyneiden rakenteiden korjaamiseen

• Monissa väittelyissä ja kristittyjen erimielisyyksissä on kyse juuri tulkinnan

eroista
• Konservatiivi ja eksistentialisti näkevät Raamatun aseman täysin eri tavoin ja tulkitsevat
sitä eri näkökulmasta

• Molemmille Raamattu ja usko voi silti olla yhtä lailla tärkeää, erilainen Raamatuntulkinta
ei suoraan tarkoita ”huonoa” tai ”hyvää” uskovaa

Raamatussa on ristiriitaisuuksia
• Raamatulla on kymmeniä kirjoittajia, jotka ovat eläneet hyvin eri aikoina ja
hyvin eri kulttuureissa

• Eri tekstit on kirjoitettu erilaiselle kuulijakunnalle
• Eri kirjoittajilla ollut erilaisia teologisia näkemyksiä
• Samoja tapahtumia on voitu tulkita eri näkökulmista

Kuinka Saul kuoli?

•

kävi kiivaana myös Saulin ympärillä. Jousimiehet keksivät hänet, ja hän haavoittui pahoin heidän
nuolistaan. 4Silloin Saul käski aseenkantajaansa: »Tartu miekkaasi ja lävistä minut! Muuten nuo
ympärileikkaamattomat tulevat ja lävistävät minut ja häpäisevät minut.» Mutta kun aseenkantaja ei
uskaltanut sitä tehdä, Saul otti itse miekan ja heittäytyi siihen. 5Nähdessään Saulin kuolleen myös
aseenkantaja heittäytyi miekkaansa ja seurasi Saulia kuolemaan. 6Näin he kaikki kuolivat samana päivänä,
Saul, kolme hänen poikaansa, hänen aseenkantajansa sekä kaikki hänen lähimmät miehensä. 1. Sam. 31:3-6

•

5Kun

3Taistelu

nuorukainen oli kertonut tämän, Daavid kysyi: »Mistä sinä tiedät, että Saul ja hänen poikansa
Jonatan ovat kuolleet?» 6Viestintuoja vastasi: »Osuin sattumalta Gilboanvuorelle, ja Saul nojasi siellä
haavoittuneena keihääseensä, ja vihollisen sotavaunut ja ratsumiehet olivat jo tulossa häntä kohti. 7Saul
kääntyi katsomaan taakseen, näki minut ja kutsui minua. Sanoin: ’Mitä voisin tehdä?’ 8Hän kysyi: ’Kuka
sinä olet?’ Minä vastasin: ’Olen amalekilainen.’ 9Saul sanoi: ’Tule tänne ja tapa minut. Silmissäni pimenee
jo, vaikka minussa vielä on henki.’ 10Menin hänen luokseen ja surmasin hänet, sillä ymmärsin, ettei hän
voisi niin pahasti haavoittuneena jäädä henkiin. Otin sitten otsarivan hänen päästään ja renkaan hänen
käsivarrestaan ja toin ne tänne sinulle, herra.» 2. Sam. 1:5-10

• Kertomuksissa selkeä ristiriitaisuus: Tappoiko Saul itsensä vai tappoiko

amalekilainen hänet?
• 1. Sam.: Saul ei halua kuolla vierasmaalaisen käsiin, koska se on häpeällistä, mutta 2. Sam.
Vierasmaalainen tappaa Saulin hänen omasta pyynnöstään

• Mahdollisesti eri traditio taustalla

• Myös paljon samaa: Sama taistelutilanne, Saul molemmissa jo haavoittunut,
molemmissa myös Saulin pojat kuolevat

• Valehteliko amalekilainen? Yleensä lukijalle kerrotaan valheesta, tässä miehellä myös
todisteena Saulin otsaripa ja käsirengas

Kuka houkutteli Daavidin väenlaskuun?
• Saatana nousi Israelia vastaan ja viekoitteli Daavidin toimittamaan Israelissa
väenlaskun. 2Daavid sanoi Joabille ja kansan johtomiehille: »Kulkekaa
Beersebasta Daniin asti ja laskekaa Israelin väkiluku. Ilmoittakaa sitten
lukumäärä minulle.» 1. Aik. 21:1-2

• Herra vihastui jälleen Israeliin, ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan hän
sanoi: »Mene ja laske Israelin ja Juudan väki.» 2 Kuningas sanoi sotaväkensä
päällikölle Joabille: »Käykää läpi kaikki Israelin heimot Danista Beersebaan
asti ja tarkastakaa väki, niin että saan tietää sen luvun.» 2. Sam. 24:1-2

• Kyse varmasti samasta väenlaskusta, Daavid ei tehnyt kahta eri väenlaskua
• Lähettikö Jumala Saatanan kiusaamaan? 2. Sam. ei anna tätä kuvaa, sillä siinä
kerrotaan, että Herra sanoi Daavidille

• Kyse kahdesta erilaisesta teologisesta tulkinnasta, kuitenkin paljon samaa:
Molempien kirjoittajien mielestä väenlasku oli väärin

Jeesuksen viimeiset sanat
• Luuk. 23:46 Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, sinun käsiisi minä uskon
henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

• Matt. 27:46, 50 Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä:

»Eeli, Eeli, lama sabaktani?» Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit
minut? 50Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. (myös
Mark. 15:34)

• Joh. 19:30 30Jeesus joi viinin ja sanoi: »Se on täytetty.» Hän kallisti päänsä ja
antoi henkensä.

• Monia selitysmahdollisuuksia: Jeesus sanoi kaikki nämä sanat, mutta eri aikaan,
Jeesus sanoi kaikki peräkkäin, opetuslapset muistivat viimeiset sanat eri tavoin,
kuulivat kaukaa huonosti jne.

• Kaikki viimeiset sanat herättävät toisistaan hyvin poikkeavia ja erilaisia tunnelmia, ne
kertovat melko erilaisista mielentiloista (Se on täytetty vrt. Miksi hylkäsit minut?)

• Mahdollisesti kyse evankelistan teologisista painotuksista
• Myös sielunhoidollinen näkökulma: Eri sanat puhuttelevat eri lukijoita eri tavoin,
voimme kaikki löytää yhtymäkohtia juuri omaan elämäämme

• Joudumme tunnustamaan itsellemme, ettemme osaa emmekä
pysty kaikkea selittämään tai ymmärtämään
• Jumala jää aina mysteeriksi meille, vaikka jotain ymmärrämmekin

