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Seuraavassa viisi syytä, miksi voimme uskoa Raamattuun:

1. Raamattu sisältää neljä evankeliumia tai kirjaa hyvästä uutisesta koskien Jeesusta Kristusta

ja pelastusta. Nuo evankeliumit ovat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kirjoittajat 

tiesivät paljon Jeesuksen palvelutyöstä: Matteus oli veronkerääjä, josta tuli Jeesuksen 

opetuslapsi tai seuraaja; Markus työskenteli niiden kanssa, jotka perustivat ensimmäiset 

kirkot; Luukas oli lääkäri, joka tutki tarkasti Jeesuksen elämää ja kirjoitti siitä erittäin 

yksityiskohtaisesti; ja Johannes oli myös eräs Jeesuksen opetuslapsi. Evankeliumit sisältävä 

silminnäkijätodistuksia Jeesuksen palvelutyöstä, historiallisesti tarkkoja yksityiskohtia ja ne 

kirjoitettiin pian Hänen palvelutyön päätyttyä. Ei-kristilliset lähteet ja arkeologia myös 

vahvistavat historialliset totuudet, jota esiintyvät evankeliumeissa.

2. Tänä päivänä on käsinkirjoitettuja Uuden Testamentin kopioita arviolta 25000-30000 

kappaletta. Muinaiset kirkkoisät lainasivat Uutta Testamenttia niin paljon, että vaikka nämä 

kopiot tuhoutuisivat, lähes kaikki kirjat voitaisiin koota uudelleen. Jotkut kriitikot sanovat, 

että nämä kopiot sisältävät tuhansia variantteja tai niiden tekstisisällössä on eroja. Kuitenkin, 

lähes kaikki nämä variantit ovat vähäpätöisiä, kuten eroavaisuudet kirjoitusasussa tai että 

"Jeesus" mainitaan sanan "Herra" sijaan. Yksikään niistä ei muuta Uuden Testamentin 

ydinsisältöä.

3. Kaikki neljä evankeliumia kertovat Jeesuksen palvelutyöstä, mutta sisältävät eri 

yksityiskohtia. Kirjoittajat kirjoittivat eri yleisölle eri syistä. Matteus kirjoitti juutalaisille 

todistaakseen, että Jeesus on Messias, Pelastaja. Markus kirjoitti roomalaisille kristityille 

painottaakseen Jeesuksen opetuksia ja sydäntä palvella toisia. Luukas kirjoitti pakanoille (ei-

juutalaisille) osoittaakseen, että Jeesus, eläessään synnittömän elämän, maksoi hinnan meidän

synneistämme. Ja Johannes osoitti uusille uskoville, että Jeesus on Jumalan Poika ja ne jotka 

uskovat Häneen, saavat ikuisen elämän. Jokaisella kirjoittajalla oli omanlaisensa tyyli, mutta 

jokainen niistä esittää saman perustotuuden. Niiden eroavaisuudet ovat itse asiassa todiste, 

että evankeliumit eivät olleet salajuoni. Evankeliumit sisältävät myös häpeällisiä tilanteita, 

kuten opetuslasten epäonnistumiset ymmärtää Jeesuksen opetusta aika ajoin. Noita 

todistuksia ei olisi esitetty, jos osalliset henkilöt eivät olisi kutsuneet Häntä Herraksi ja 

pitäneet sitä totuutena.

4. Jopa ilman Uuden Testamentin kopioita, ihmiset vuosisatojen läpi, ovat kertoneet tarinoita 

suullisesti Jeesuksesta. Lisäksi, hänen opetuksillaan oli olemassa niin monta silminnäkijää - 

ajattele niitä 5000:tta, jota saivat syötävää viidestä leivästä ja kahdesta kalasta - että epätarkat

yksityiskohdat olisi hyvin helposti erotettavissa.
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5. Jumala käytti Raamatun kirjoittajia paljastaakseen Hänen viestinsä, ohjaten heitä näkyjen, 

unien ja heidän omien kokemustensa kautta. 2. Tim. 3:16 sanoo: "Kaikki kirjoitukset ovat 

Jumalan inspiroimia [God breathed]." Jumala ei liikuttanut kynää kirjailijan kädessä, mutta 

ohjasi heitä prosessin läpi; Hän inspiroi tekstin. Vaikka ihmiset tekevät virheitä, se ei tarkoita,

etteivätkö ihmiset kykene kirjoittamaan totuudenmukaisia tekstejä.

Monet ihmiset hylkäävät Raamatun ilman, että koskaan edes lukevat sitä. Mutta koska 

Raamattu väittää vastaavansa elämän syvimpiin kysymyksiin, on järkevää ottaa selvää, mitä 

sillä on sanottavanaan. Vaikka lukisit vain kappaleen kerrallaan, Jumala voi opettaa sinua 

tuntemaan Raamatun totuuden ja käyttää sitä elämässäsi. Tulet myös tekemään havainnon, 

että Jeesus Kristus oli todellinen henkilö, joka rakastaa sinua ja että elämän suurin ilo tulee 

Hänen seuraamisestaan.
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