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Sanaton seurakunta 

Vapaakirkon lähetyksen alueteemapäivässä huhtikuussa 2009 pastori Hannu Vuo-

rinen piti raamattutunnin aiheesta sanaton seurakunta. Tässä ovat Hannun omat 

muistiinpanot.  

 

Seurakunta ilman Raamattua on mahdoton ajatus. Kristuksen seurakunnan olemas-

saolo edellyttää evankeliumin sanomaa. Ilman sitä ei voi olla uskoa, ja ilman uskoa ei 

voi olla yhteyttä Jumalan kanssa. Pelastumme, kun uskomme Jumalan lupausta, jon-

ka hän on antanut Poikansa Jeesuksen kautta. Pyhä Henki mahdollistaa uskon luot-

tamuksen Jumalaan ja uskosta tulemme vanhurskaiksi. Uskon kuuliaisuus on ihmisen 

reaktio Jumalan aktioon. Jumalan sana on välttämätön edellytys uskon kuuliaisuuden 

syntymiselle. 

 

Uskon syntyminen voi tapahtua ilman Raamattua, ilman kirjoitettua Jumalan sanaa. 

Pyhä Henki voi synnyttää uskon pelkän puhutun sanan kautta. Siinäkin tapauksessa 

evankeliumin todistajalla on yhteys Jumalan ilmoitukseen, joka on annettu Raama-

tussa. Jatkon kannalta Raamatun tekstit tulevat välttämättömiksi, sillä vain niiden 

avulla voidaan uskon todellisuutta tulkita oikein. Pelkät uskon mahdollistamat koke-

mukset Jumalasta ja hengellisestä elämästä eivät riitä. Tulkinnat kokemuksista har-

hautuvat ennen pitkää. Tarvitaan Raamatun antama kieli, jotta uskonelämää voidaan 

kuvata oikein ja tulkita erilaisia kokemuksia totuudenmukaisella tavalla. 

 

Ollakseen terve ja pysyäkseen terveenä seurakunta tarvitsee välttämättä Raamatun. 

Vain Jumalan ilmoitus Raamatussa on riittävä valo. Vaikeampi kysymys on määritellä, 

millainen osuus Raamatun kirjoista riittää (Uusi testamentti, UT ja osia VT:sta, Evan-

keliumit ja Roomalaiskirje...). Vähintään seurakunnalla tulisi olla pääsy koko Raama-

tun ääreen esimerkiksi joidenkin jäsenten kielitaidon avulla, tai paikalla olevan lähe-

tin avulla. 

 

Jumala voi siis pelastaa ihmisen, vaikka tämän kielelle ei olisi käännetty jaettakaan 

Raamatusta, mutta se edellyttää lähettejä, jotka voivat kertoa ilosanoman kyseisen 

ihmisen kielellä. Seurakunnan syntyminen ja elämä tarvitseekin sitten jo vähintään 

osia Raamatusta käännettynä paikalliselle kielelle. Seurakunnan vahvistuminen ja 

varttuminen totuuden tuntemisessa ja seuraamisessa edellyttääkin sitten jo joko ko-

ko Raamatun tai vähintään keskeisten Uuden testamentin kirjojen kääntämistä. 

 

Tarkastelen joitakin Raamatun näkökulmia aiheeseen. 

 

1. Seurakunnan perusta on Jumalan ilmoitus Pojastaan ihmisen sydämelle. 

• Matteus 16:15-18 

• 1 Korinttilaiskirje 2:1-16 

• Isä ilmoittaa Henkensä kautta Poikansa ihmisen sydämelle 

• Roomalaiskirje 10:17 

• Kristuksen sana → kuuleminen → usko 

• Pelkkä Raamatun ilmoituksen kuuleminen ei riitä, kuten esimerkki Israelista 

osoittaa 
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• Roomalaiskirje 11:5-8 

• Raamatun ilmoituksen lisäksi tarvitaan Jumalan antama armo kuulla, mikä 

synnyttää uskon 

 

”Sanaton seurakunta” on mahdollinen, kunhan vain joidenkin kautta todistus Kris-

tuksesta julistetaan, ja Pyhä Henki antaa armon kuulla Paimenen äänen. 

 

 

2. Evankeliumi on luonteeltaan yliluonnollinen ilmoitus, joka annettiin eteenpäin 

Kristuksen valitsemien apostolien kautta. 

• Galatalaiskirje 1:11-12 

• Paavali vastaanotti evankeliumin suoraan ylösnousseelta Kristukselta ”ilmes-

tyksen kautta”; sitä ei opetettu hänelle tai välitetty ihmisten kautta  

• Galatalaiskirje 1:8-9 

• Evankeliumi oli valmis silloin, kun se apostoleille annettiin; sitä ei  voi kehit-

tää, eikä se parane ajan kuluessa; sitä ei myöskään jälkeenpäin voi yliluonnol-

listen  kokemusten kautta muuttaa 

• Galatalaiskirje 1:1 

• Kristus valitsi apostolinsa oman, suvereenin valtansa nojalla 

• Heprealaiskirje 2:2-4 

• Herra itse → silminnäkijätodistajat + valtakunnan voiman osoitus ja Pyhä 

Henki → seuraavat sukupolvet 

• Johanneksen kirje 1:1-4 

• ”...että teillä olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hä-

nen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa” 

 

”Sanaton seurakunta” alkaa käydä mahdottomaksi, sillä henkilökohtainen uskon ko-

kemus ei riitä viitoittamaan luotettavaa tietä eteenpäin. Tarvittaisiin mahdollisim-

man suora linkki alkuperäiseen evankeliumin opetukseen. 

 

 

3. Apostolien kuoltua alkoi Raamatun kaanonin muodostaminen, jotta apostolien 

kautta saatu ilmoitus säilyisi. 

• kirjoitettu sana tuli merkitykselliseksi, koska apostolien kautta ollut linkki 

Herraan katkesi 

• piti saada arvovaltainen ja luotettava standardi, johon oppia ja elämää verrat-

tiin 

• Pyhä Henki valvoi pitkään kestäneen prosessin, jonka tuloksena käsissämme 

on 66 kirjan kokoelma, joka on Jumalan ilmoitettu totuus – apostolinen sa-

noma Kristuksesta ja sen opetus elämää varten 

 

”Sanaton seurakunta” on mahdoton, koska vain Jumalan ilmoitetun totuuden valos-

sa voi syntyä uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan. 
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4. Kyetäksemme soveltamaan evankeliumin oppia, tarvitsemme Raamatun kirjoi-

tukset valaisemaan mielemme. 

• Roomalaiskirje 12:1-2 

• kristityn elämäntavan muodostumiseksi on välttämätöntä altistaa mielensä 

Jumalan sanalle, jotta se voisi uudistua ja muuttua totuuden mukaisesti 

 

”Sanaton seurakunta” muuttuu, mutta ei totuuden mukaan. Siksi se on vaarassa en-

nen pitkää harhautua ja joutua eksyksiin. 


