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Ajankohtainen
Raamattu

R

adio Deissä pyörii uusi Raamattuun
keskittyvä keskusteluohjelma Sanasta mittaa, jossa saan olla mukana arvovaltaisessa ja asiantuntevassa, itseäni paremmassa seurassa pohtimassa Raamatun
ajankohtaisuutta ja merkitystä eri näkökulmista. Ensimmäisessä ohjelmassa kysyttiin,
onko Raamatun ”parasta ennen” -päivämäärä jo mennyt, ja toisessa keskusteltiin
Raamatun kaanonista. Seuraavan ohjelman
teemana on Raamatun suhde muiden uskontojen pyhiin kirjoituksiin. Ohjelma lähetetään joka kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina klo 16–17.
On hyvä, että Raamatusta puhutaan.
Toivottavasti radio-ohjelmamme saa monet
kiinnostumaan Raamatusta ja tutustumaan
siihen. Raamattu on Kirjojen Kirja. Huolimatta siitä, että nuorimmatkin sen sisältämistä yksittäisistä kirjoista on kirjoitettu
melkein 2 000 vuotta sitten, on Raamattu
yhä edelleen yhtä ajankohtainen kuin sen
kirjoittamisen aikaan, ja yhä edelleen toiset
vihastuvat ja toiset ihastuvat sen sanomaan.
Harvan Raamattu jättää täysin kylmäksi ja
välinpitämättömäksi. Jospa Suomen kansa
vielä saisi raamattuherätyksen, puhaltaisi
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pölyt pois kirjahyllyyn unohtuneen Raamatun päältä ja alkaisi lukea. Se muuttaisi monen ihmisen, perheen ja lopulta
koko kansankin elämän.
Miksi Raamattu, vaikka on niin vanha, ei kuitenkaan ole vanhentunut vaan
edelleen ajankohtainen? Tähän kysymykseen on ainakin kaksi vastausta. Ensinnäkin, ihmisen peruskysymykset ovat
olleet ja ovat kaikkina aikoina samat:
Miksi yleensä mitään on olemassa? Kuka
minä olen, ja mistä minä tulen? Mikä on
elämäni tarkoitus? Minne olen menossa? Mikä on oikein ja mikä väärin? Mistä löytäisin avun syyllisyyteeni ja rauhan
sydämeeni? Jossain elämänsä vaiheessa jokainen kyselee näitä, ja nämä ovat
juuri niitä kysymyksiä, joihin Raamattu
antaa vastauksen. Toiseksi, Raamattu on
elävän Jumalan puhetta ja puhuttelua
ihmiskunnalle ja jokaiselle sen edustajalle kaikkina aikoina, siis myös tässä ja
nyt, ja suomenkielisen käännöksen välityksellä Jumala vieläpä puhuu suomea!
Kuulemme siis omalla äidinkielellämme Jumalan äänen Raamatussa, kunhan
vain suostumme kuuntelemaan.
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Aina ajankohtainen sanoma on kuitenkin Raamatussa puettu historialliseen
kaapuun. Raamatun kirjat ovat syntyneet
määrätyissä historian tilanteissa meille
vieraassa kulttuurissa erilaisten kirjoittajien toimesta. Siksi tarvitaan Raamatun
tutkimista, Raamatun ajan historian ja
kulttuurin tuntemista ja Raamatun alkukielten, heprean ja kreikan, osaamista.
Raamatun tutkijoitten ja opettajien tehtävä on sitten välittää Raamatun sanoma
tälle ajalle tuoreesti ja puhuttelevasti.
Jotta meillä olisi nyt ja tulevaisuudessa
asiantuntevia ja Raamatun sanalle uskollisia opettajia, tarvitaan hyvää ja rakentavaa

teologista koulutusta. Suomen teologinen
instituutti on perustettu melkein 27 vuotta sitten juuri siksi, että se omalla pienellä
panoksellaan voisi olla tällaista koulutusta
tarjoamassa. Kuluneiden vajaan 30 vuoden aikana on yli 1 000 teologian opiskelijaa osallistunut STI:n toimintaan, ja he
ovat nyt eri puolilla Suomea seurakunnissa, järjestöissä ja kouluissa sekä lähetyskentillä opettamassa Raamattua. Haluamme edelleen jatkaa saman näyn varassa
niin kauan kuin Jumala suo, odottaen ja
rukoillen raamattuherätystä kansamme
keskuuteen.
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