
  Raamattu 
Mikä on Raamatun perimmäinen tarkoitus? Raamatun perimmäinen tarkoitus 
on muuttaa ihmisen elämä. Se mitä Raamatusta opit, tulisi muuttaa 
asenteesi ja toimintasi. Jumalan Pyhä Henki ei ole ainoastaan kiinnostunut 
älyllisen tiedon välittämisestä, 
vaan Pyhän Hengen tavoitteena 
on tehdä Jumalan ihminen 
hengellisesti ja tiedollisesti 
valmiiksi hyviin tekoihin. 2. 
Tim. 3:16-17. Jokainen 
kirjoitus, joka on syntynyt 
Jumalan Hengen vaikutuksesta, 
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin 
tekoihin valmistunut. Tärkein tavoitteesi Raamatun ymmärtämisessä on 
soveltaa sitä omaan elämääsi. On kolme aluetta, joilla Raamattu muuttaa 
asenteitamme ja toimintaamme. 

Ensimmäinen alue on elämä. Ainoastaan Raamattu voi vastata kysymyksiisi 
elämästä. Jumalan sana tuo sinulle tullessaan valon. Jumalan sanassaan 
antamat elämänohjeet johdattavat sinut rauhaan, iloon ja 
tyydytykseen.Tiituksen kirjeen toinen ja kolmas luku ovat kauniita lukuja 
kristillisestä elämästä. Tiit. 3:3-5. Raamatun kirjoitusten tutkimisen tulisi 
muuttaa elämäntapaamme. 

Toinen alue on usko. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat 
todistuksen. Hepr. 11:1-2. Jos Raamattu ei opasta ihmistä, niin hänen 
uskonsa kohdistuu vääriin asioihin, kuten epäjumaliin, luonnonvoimiin, 

aineelliseen omaisuuteen. Raamatun tutkiminen ei vain tuo näkyviin elävää 
Jumalaa, joka säätelee ja määrää uskoasi, vaan Raamatun tutkimisen avulla 
Pyhä Henki saa uskon Jumalaan kehittymään ja kypsymään sydämessäsi. 

 

Kolmas alue on palvelu. Oppiessamme Raamatusta tuntemaan Jumalan ja 
Hänen tiensä, niin joudumme samalla vastuuseen tuon tiedon välittämisestä 
muille. 

Erottamisen kyky kehittyy Jumalan sanan tuntemisen kautta. Hepr. 5:14. 
Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit 
tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Elämme aikaa 
jolloin Jumalan sanan tunteminen on tärkeää. Harhaopit jatkuvasti 
lisääntyvät. Raamattu sanoo, että lopunaikana ilmaantuu vääriä profeettoja, 
jotka tekevät myös ihmeitä. Matt. 24:24. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä 
profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että 
eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. 

Seurakunnassamme suunnitellaan raamattukoulun alkamista tai millä nimellä 
sitä sitten kutsutaankin. Raamattukoulussa olisi useampia seurakuntalaisia 
opettamassa Jumalan sanaa.  

On kolme aluetta, joilla Jumalan sana muuttaa asenteitamme ja 
toimintaamme. Ensimmäinen alue on elämä. Toinen alue on usko ja kolmas 
alue on palvelu. Erottamisen kyky kehittyy Jumalan sanan tuntemisen kautta. 
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