
Sinun sanasi on lamppu, joka 
valaisee askeleeni  

Ps. 119:105 



 
 Eksegetiikka tunnetaan yliopistoissa raamatunselitysoppina/ 

opetuksena. Tutkii Raamatun alkutekstejä ja muita varhaisia 
juutalais-kristillisiä kirjoituksia, sekä näiden syntyä. Tutkimus 
kohdistuu myös muihin Raamattua valaiseviin teksteihin.  

 Juontuu kreikankielen sanasta eksēgeomai "johdattaa", "selittää", 
"kuvata yksityiskohtaisesti” 

 Eksegetiikka pyrkii löytämään mahdollisimman alkuperäiset 
versiot teksteistä ja kysyy mitä Raamatunteksti merkitsee 
nykypäivän ihmiselle? 

 Eksegetiikka ei kuitenkaan varsinaisesti tutki Raamattua sen 
perusperiaatteesta käsin. Jeesus-keskeisen uskovan mielestä 
Raamattua tulisi aina tulkita ”Kristuksesta käsin”, löytää Kristus.  

 Eksegetiikkatutkimus palvelee kristittyjä tehdessään löytöjä myös 
Jumalasta ja hänen sanastaan.  

Eksegetiikka- 
raamatunselitysoppi 



 
 Eksegeesi tarkoittaa tulkintaa, tekstin merkityksen löytämistä. 

Eksegeesiin kuuluu oleellisesti tekstin tutkiminen objektiivisesti. 
 Objektiivisuus tarkoittaa henkilökohtaisesta näkemyksestä tai 

asenteesta riippumatonta, puolueetonta, tasapuolista, yleispätevää. 
  puolueeton tieteellinen tutkimus on totuutta etsivää ja totuus on 

varmaan aina Jumalalle mieluista.  
 

 Eisegeesi nähdään eksegeesin vastakohtana, eisēgēsis "sisään 
tuominen”, oman tulkinnan lukemista mukaan tekstiin, lisätä tekstiin 
sellaista, jolla on alkuperäiseen nähden vieraita merkityksiä.  
 

 Haasteet: 
 Pystytkö lukemaan ja tutkimaan Raamattua objektiivisesti? Oletko 

mahdollisesti tuonut alkuperäiseen tekstiin ”oman objektiivisuuden” 
merkityksiä?  

 Seuratkaa illan esityksestä, miten Jumala hoiti tätä ongelmaa kaanonin 
syntyyn liittyen?  

Eksegeesi - eisegeesi 



 
 Eisegeesistä varoitetaan: 

 ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat 
kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva 
hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän 
kirjaan” (Ilm 22:18) 

 

 Filippus johdattaa meidät Kirjojen ääreen: 

 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet 
sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on 
Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. (Joh 1:45) 

 

Eisegeesi-varoitus  



 
 1700- ja 1800-lukujen luonnontieteiden ja muun 

tutkimuksen oivallukset saattoivat Raamatun uuteen 
valoon. Toki mm maapallon synnystä ja iästä kiistellään 
edelleen, vaikka geologian tutkimus jo 1700-luvulla, 
viimeistään 1830-luvulla osoitti maapallon iän 
vanhemmaksi kuin luomiskertomukseen perustuva ajoitus 
antaa ymmärtää.  

 Arkeologit, historioitsijat, kielitieteilijät, teologit ja 
luonnontieteilijät, juutalaisrabbit ym ovat auttaneet 
näkemään Raamatun kansan elämää sen todellisessa 
historiallisessa ympäristössä. 

 Toimet, uskomukset ja opit tulevat helpommin 
ymmärrettäviksi tieteellisen tutkimuksen löytöjen avulla 

Onko tieteestä apulaiseksi? 



 
Viime vuosisadalla monien maiden kielitieteilijät 

ahkeroivat tulkitakseen savitaulujen, muinaisten  
rakennusten ja muistomerkkien tekstejä. Pala palata 
on saatu koottua Lähi-idän historiaa, joista 
seurauksena todettu, että monet VT:n kertomat 
tapahtumat olivat tosia.  

Käytännössä arkeologian kehittyessä omaksi 
tutkimusalaksi, Israelin kansan jokapäiväinen elämä 
on alkanut paljastua.  

Kielitiede ja arkeologia 
vahvistaa 



 
 Kreikasta sana lainautui muinaisvenäjään ja sieltä 

edelleen viroon ja suomeen 

 Monissa kielissä Biblia, tulee kreikan kielen sanasta, 
’kirjakääröt’.  

 Maailman luetuin, käännetyin, myydyin! 

 Käännetty yli 700 kielelle, vähintään yksi kokonainen 
Raamatunkirja käännetty yli 3400 kielelle.  

 On kirjoitettu n tuhannen vuoden aikana, lukuisia eri 
kirjoittajia.  

 Alunperin hepreaksi, kreikaksi ja arameaksi 

Grámmata - kirjoitukset 



 
 Raamattua kutsutaan Jumalan erityiseksi ilmoitukseksi. 

 Yleisellä ilmoituksella viitataan siihen, että Jumala 
voidaan kohdata luonnossa, elämänkohtaloissa ja 
omassatunnossa.  

 Erityisestä ilmoituksesta puhuttaessa viitataan usein 
enemmän sovitukseen, Jeesuksen tehtävään. Raamatun 
päätehtävä on kertoa pelastussanoma. Vaikka Jumalaa ei 
voida vangita sanoihin, eli Jumalaa ei voida selittää pohjia 
myöten, niin itse pelastussanoma Kristuksesta on säilynyt  
kielen muutoksista huolimatta.  

Erityinen ilmoitus, yleinen 
ilmoitus 



 
Alkuperäistä Raamattua yhtenäisenä 

kirjakokoelmana ei ole olemassa, alussa oli suuri 
määrä erilaisia tekstejä, jotka ovat kehittyneet 
itsenäisesti ja myöhemmin kanonisoitiin eli liitettiin 
osaksi Raamattua. Kuten tekstien alkuperäiset nimet 
osoittavat.  

Raamattu on kokoelma kirjoja, erillisistä kirjoista 
koottu yhdeksi kirjaksi, eräänlainen pienoiskirjasto.  

 Protestanttisessa Raamatussa on 66 (39 + 27) erillistä 
kirjaa. Nämä kirjat on kirjoittanut noin 36 ensisijaista 
kirjoittajaa. 

 

Raamattu – kokoelma 
kirjoja 



 
Ohjenuora, suora keppi tai ruoko, jota käytettiin 

mittapuuna esimerkiksi puusepän töissä tai 
olympialaisissa urheilijoiden hyppyjen mittaamiseen 

Ohje tai sääntö, malli tai perustava laki. 

Kaava tai kaavio 

 Tietyn periaatteen mukaisesti koottu kirjoitusten 
kokonaisuus 

Musiikissa 

Kaanon, kontrapunktinen sävellys jossa melodia 
toistuu samanlaisena.  

 

Kaanon 



 
 ohjeellinen tekstikokoelma 

 juutalaisuudessa ja kristinuskossa Raamattuun 
hyväksyttyjen, ohjeellisiksi ja sitoviksi 
ymmärrettyjen kirjojen kokoelma 

Raamatun kaanon 



 
 kirjoitettiin noin vuosina 1000–160 eKr 

 ennen kirjoittamista ne ovat levinneet suullisena 
perimätietona 

 39 kirjaa, alkuperäinen kieli enimmäkseen heprea, ja 
arameaa esiintyy vain muutamissa kirjakääröissä. 

Vanhan testamentin alku on Toora eli viisi 
Mooseksen kirjaa.  

Vanha Testamentti 



 
 Raamatun vanhimmat käsikirjoitukset ovat Kuolleenmeren 

kirjakääröjen katkelmat 
 Vanhimmat niistä ovat peräisin 200- ja 100-luvuilta eKr. 
 Raamattua alettiin kirjoittaa jo satoja vuosia aikaisemmin 
 Koska ne kirjoitettiin hauraalle materiaalille, papyrukselle ja 

pergamentille, kirjakääröjä jouduttiin jäljentämään useaan 
otteeseen. Raamatun jäljentämisestä tulikin muinaisessa 
Israelissa ammatti 

 Ammattijäljentäjät olivat äärimmäisen tarkkoja työssään, ja he 
kunnioittivat jäljentämiään sanoja.  

 Jäljentäjät eivät saaneet kirjoittaa mitään ulkomuistista, ja 
heidän piti käyttää asianmukaisesti vahvistettua jäljennöstä 
lähtötekstinään. Kaikki uudet käsikirjoitukset piti lukea 
tarkkaan läpi ja virheelliset kappaleet piti tuhota. 

Ammattijäljentäjät 



 
Qumranin tekstit – Merkittävimmät viime 

vuosisadan raamatulliset arkeologiset löydöt 

Kuolleen meren seudulta 1947-1956 luolista löytyi 
noin 900 käsikirjoitusta, vanhimmat löydetyt 
Raamatun tekstit. Suurin osa teksteistä ajoitettu 
200eKr – 70jKr. Löytöjen joukossa mm kymmenen 
käskyä. 

 Juutalaisten essealaisen suuntauksen jäljiltä 

Kuolleen meren kääröt 



 
 Ensimmäinen pysyvä kirjoitusalusta oli kivi – kynänä taltta (10 

käskyä), sen jälkeen Savitaulut, vahataulut, papyrukset, nahka 

  1500eKr Kanaaninmaassa oivallettiin, että kielen kullekin äänteelle 
voitiin antaa merkki, eli kirjain.  

 Pitkään on arveltu, että VT:n kaanonin olisi syntynyt 90-luvulla 
Jamnian kokouksessa välimeren rannalla, jossa sijaitsi 
juutalaisuuden uskonnollinen keskus. Tästä ei ole säilynyt selkeää 
todistusaineistoa. Se tiedetään, että tuohon aikaan Jamniassa on 
keskusteltu kiistanalaisten kirjoitusten kanonisuudesta 

 Mainitun kokouksen jälkeen on keskusteltu mm Saarnaajan, 
Laulujen laulun, Esterin ja Ruutin kirjan kuulumisesta joukkoon 

 Joka tapauksessa 100 luvulta eteenpäin VT:n osuudesta puhuttiin 
kirjakokoelmana, suljettujen kirjoitusten joukko.  

VT:n kaanon 



 
 Alun perin Israelin varhaishistoria luomiskertomuksesta patriarkkojen 

ja Mooseksen aikaan asti säilyi luultavasti vain muistinvaraisena 
tietona runosäkeissä ja lauluissa jatkuvan toiston periaatteella.  

 Kun aikansa kertomus puhui Jumalasta, suhtauduttiin niihin 
poikkeuksellisella kunnioituksella.  

 Kun israelilaiset Kanaanin valloituksen jälkeen omaksuivat 
kirjoitustaidon, todennäköisesti alkoivat ensi kerran kirjoittaa muistiin 
varhaisia selosteita.  

 Erityisesti oletetaan, että näitä talletettiin kuninkaiden Saulin ja 
Daavidin aikoina merkittävästi lisää 

 Salomonin hallituskaudella 900eKr Jerusalemin temppelin papit 
alkoivat järjestelmällisesti kopioimaan ja säilyttämään pyhiä tekstejä. 

 Näistä arvellaan muodostuneen pentateukki, eli viisi Mooseksen kirjaa 
 Moderni eksegetiikka ajoittaa syntyhistorian persialaisvallan 

aikakauteen n 400eKr 
 Seuraavien 800 vuoden aikana kirjoja tuli lisää 

Miten Raamattu syntyi 



 
 Ratkaisevin syy VT:n kaanonin kiteyttämiseen lienee  

roomalaisten toteuttama Jerusalemin hävitys vuonna 70 jKr. 
Sen myötä juutalainen kansa menetti paitsi valtiollisen 
olemassaolonsa rippeet, ennen kaikkea uskonnollisen 
identiteettinsä näkyvän symbolin, Jerusalemin temppelin, ja oli 
pakotettu rakentamaan  identiteetti uudelleen ulkoisesta 
paikasta riippumattoman kirjoituskokoelman vaaraan. Riittien 
tilalle tuli ”kannettava isänmaa” 

 Ohjaavana ei tällöin ollut minkään virallisen instanssin tekemä 
päätös, vaan uskovan kansan taju siitä, mitkä kirjat kuuluvat 
pyhien kirjojen joukkoon (ja olivat kuuluneet jo pitkään) 

 Kaanon on näin nähtynä kriisiajan tuote ja syntynyt tilanteessa, 
jossa yhteisön olemassaolon perusteet ovat olleet vakavasti 
uhattuina.  

VT:n kaanon 



 
 kehitys kohti VT:n kaanonia alkoi kriisin uhatessa ja sen 

toteuduttua. Tämä tapahtui Jerusalemin edellisen hävityksen 
aikoihin vuonna 587 eKr., jolloin uusbabylonialaiset tuhosivat 
Jerusalemin kaupungin temppeleineen ja veivät sen asukkaat 
maanpakoon Babyloniaan.  

 Dramaattinen muutos uskonnollisen perinnön vaalimisessa ja 
samalla tärkeä askel kohti kaanonia tapahtuu silloin, kun 
suullinen perimätieto muuttuu kirjalliseksi. Kirjoitus avaa aivan 
uudenlaisen muistamisen ja tulkinnan mahdollisuuden. Tämä 
siirtymä on kuvattu viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa sekä 
Jumala, israelilaiset että Mooses esiintyvät kirjureina. (10 
käskyä kivitauluihin) 

VT kaanonin kehitys 



 
 5 Moos luku 34:ssa kerrottu Mooseksen kuolema 

merkitsi valmiin tooran syntyä. Toora pääsee 
liitonarkussa Joosuan mukana luvattuun maahan. 
Näin Mooses elää kansansa keskellä toorassa ja sen 
tulkinnassa.  

Moosesta ylistetään myös profeettana ja sanotaan, 
että ”Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista 
sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui 
kasvoista kasvoihin” 

 Tällä luodaan siltaa kaanonin toiseen osaan, Joosuan 
kirjassa alkavaan profeettojen osaan 

VT:n 1. kaanon 



 
 Joosua velvoitetaan noudattamaan ”sitä lakia, jonka palvelijani 

Mooses sinulle antoi”(Joos. 1:7), ja edelleen hänelle sanotaan: 
”Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, 
niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu” 
(Joos. 1:8). Näin profeetat liittyvät alkupäästään tooraan lain 
toimiessa molempia yhdistävänä tekijänä. 

 Profeetat liittyvät tooraan myös loppupäästään, sillä niin 
sanonut myöhäisemmät profeetat eli kirjaprofeetat (Jes., Jer., 
Hes. ja 12 pientä profeettaa) päättää viidennen Mooseksen 
kirjan hengessä laadittu kehotus noudattaa Mooseksen lakia: 
”Pitäkää mielessänne palvelijani Mooseksen laki, jonka annoin hänelle 
Horebilla: käskyt ja säädökset, jotka annoin koko Israelille” (Mal. 
3:22). 

 Tämä luo sillan profeettakaanonin alkuun  

Profeettojen kaanon 



 
 kolmas osa eli kirjoitukset, johon kaikki jäljellä olevat VT:n kirjat 

kuuluvat, sisältää jälkiä pyrkimyksestä kohti kaanonia. 

 ”joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin” ja 
”menestyy kaikissa toimissaan” (Ps. 1: 2–3).   toteuttaa tooran 
pohjalta nousevan ihanteen, jota Joosuan käskettiin noudattaa 
profeettojen alussa.  

 Tooran ohjaava asema näkyy myös muualla kirjoituksissa 

 Esimerkeistä voi jo tunnistaa Jumalan viisaan tavan ohjata VT:n 
kaanonin syntymistä. Aiempiin ei voi lisätä, uudet 
pohjautuvat aiempiin.   

 Toiseksi kehotus tutkia Jumalan sanaa, jolloin Pyhä Henki on 
saanut ohjata jatkotekstejä.  (Tutkiessa ”Sana tulee lihaksi”)  

Kolmas kaanon 



 
 Tutkijat ovat päätelleet edellä kuvatusta 

kehityksestä, joka vähitellen johti VT:n kaanonin 
syntyyn, että kaanonin perusosat, toora ja profeetat 
olivat valmiina viimeistään 180eKr, todennäköisesti 
aikaisemmin.  

Kirjoitusten osalta keskustelu jatkui joidenkin 
kirjojen osalta mahdollisesti aina 200-luvulle jKr. 

Qumranin löydöt ovat vahvistaneet tätä 
kuvausta/prosessia 

VT:n kaanonin ajoitus 



 
Markion 140-luvulla, varakas laivanvarustaja, loi 

oman kaanonin, johon kelpuutti Luukkaan 
evankeliumin ja 10 Paavalin kirjettä sensuroituina. 
VT hylättiin, koska sen Jumala ei sopinut yhteen 
Jeesuksen julistaman rakkauden Jumalan kanssa.  

Markion - harhaoppisena joutui myöhemmin 
seurakunnan ulkopuolelle 

On esitetty, että Markionin toiminta kiihdytti UT:n 
kaanonin lopullista muotoutumista, joka oli jo 
edennyt tuohon aikaan melko pitkälle varhaisessa 
kristikunnassa  

UT:n kaanon 



 
 Markionin torjuessa VT:n, se merkitsi etäisyyttä 

juutalaisiin, mutta myös luomistyöhön. Syöpäläisiä ja 
petoja vilisevä maailma sai Markionin tuntemaan 
vastenmielisyyttä luomakuntaa kohtaan. Suurin tragedia 
oli ihminen, jonka luojajumala oli aiheuttanut ja joka 
leviää inhottavalla tavalla sukupuoliyhteydessä.  

 Varhaiskirkko piti kiinni VT:sta, perustana ja 
lähtökohtana VT:n pyhät kirjoitukset, jotka muodostivat 
Jeesuksen ja hänen seuraajiensa Raamatun  

  ”rakkaussuhde” pyhiin kirjoituksiin oli tuossa 
vaiheessa vahva 

 

 

UT:n kaanon 



 
 Evankeliumit syntyivät Herran - Jeesuksen sanojen 

pohjalta, ja samalla ne jatkavat omalla tavallaan VT:n 
historiankirjoitusta keskittäen näkökulman yhteen 
ainoaan henkilöön.  

 Synoptiset evankeliumit (Matteus, Markus ja 
Luukas) sekä Apostolien teot valmistuivat 
ensimmäisen vuosisadan lopulla, Johanneksen 
evankeliumi kohta sen jälkeen 

 Paavalin kirjeitä luettiin jo ennen näitä, saivat 
ohjeellisen aseman ensimmäisen vuosisadan lopulla 

UT:n kaanon 



 
 UT oli saavuttanut suunnilleen nykyisen laajuutensa toisen 

vuosisadan loppupuolella, viimeistään vuoteen 200 jKr. 
mennessä, joskin keskustelu jatkui joidenkin kirjojen osalta.  

 Kristittyjen Raamatun kirjat lueteltiin Rooman 
kirkolliskokouksessa vuonna 382. 

 Ensimmäinen tunnettu nykyisen 27 kirjan luettelo (UT) 

 390-luvun kirkolliskokoukset, Hippo 393, Karthago 397 
päätökset virallistivat vallitsevan tilanteen,  ratifioivat, 
vahvistivat kaanonin, eivät päättäneet siitä 

 Kaanon oli siis ollut kristikansan keskuudessa ohjeellinen 
ennen näitä kirkolliskokouksia. Kristikansalla oli ollut vahva 
suhde pyhiin kirjoituksiin pitkään ennen niiden vahvistamista. 

UT:n Kaanon 



 
 Kaanonin syntyminen sulki kirkon ulkopuolelle harhaoppiset, 

gnostilaiset suuntaukset tehden kaanonista ”ekumeenisen” 
dokumentin 

 Yksi nosto näkemyseroista toisesta Pietarin kirjeestä, joka on UT:n 
nuorin kirje. Sen kirjoittaja tuntee muut kirjat, ottaa etäisyyttä ’veli’ 
Paavaliin todeten kirjeissä olevan ’yhtä ja toista vaikeatajuista’ 
haluamatta silti sulkea niitä pois kaanonista. 

 Näin kristillinen, VT:sta ja UT:sta koostuva kaanon on onnistunut 
säilyttämään hämmästyttävällä tavalla sekä varhaiskristillisen uskon 
ykseyden, että sen keskellä vallinneen moniarvoisuuden 

 Kaanon on pitkällisen kehityksen tulos, jota on ohjannut 
uskonnollisen yhteisön sisäinen uskontaju, jota Jumala on ohjannut 
pitäessään kiinni (=sulkenut) ”aiemmista kaanoneista” 
 Tarkoittaako sitä, että aina on ollut Jumalaan uskovia, jotka ovat 

pitäneet Jumalan sanan tärkeänä? Ja aina on ollut niitä, jotka ovat 
tutkineet Jumalan sanaa syvällisesti ja opettaneet ympärillään olevia 
kunnioittamaan sanaa?  

Kaanon – ekumeeninen 
dokumentti 



 
Kristityt hyväksyivät VT:n heprealaisen kaanonin 

sellaisena kuin juutalaiset oppineet sen olivat 
vahvistaneet 

UT:n Kanonisten kirjoitusten tuntomerkit: 

1. Apostolisuus (historiallinen) 

2. Oikeauskoisuus (sisällön apostolisuus) 

3. Tunnettu, tunnustettu ja käytetty seurakunnissa 
(katolisuus)  

Kanoniset tuntomerkit 



 
 Pois jäivät mm  

 Hermaan paimen 

 Pietarin ilmestys 

  eivät täyttäneet kanonisuuden tuntomerkkejä 

 Jaakobin, Nikodemuksen, Pietarin, Tuomaan evankeliumit 

 Lukuisa joukko toisella vuosisadalla tai myöhemmin 
kirjoitettuja varhaiskristillisiä kirjoituksia. Tuossa 
vaiheessa kaanonia pidettiin jo vakiintuneena 

 Monet näistä on myöhemmin tunnistettu harhaoppisiksi 
(gnostilaisuus) 

 Myös Luther aluksi vierasti (1522) mm ilmestyskirjaa, 
mutta hyväksyi  sen myöhemmin (1530) 

Ulkopuolelle jäi 



 
Aleksandrian piispan Athanasioksen 39. 

pääsiäiskirjeessä vuodelta 367 jKr. Siinä pyhien 
kirjojen luettelo päättyy sanoihin: ”Nämä ovat 
autuuden lähteet […] Kukaan älköön lisätkö niihin mitään 
älköönkä ottako niistä mitään pois.”  

Kaanon on juutalais-kristillisen kulttuurin muistin 
tae!  

Mihin huomiosi kiinnittyy piispan sanoissa?  

Onko ohjeellinen asema on vaikuttanut näiden 
arvossa pitämiseen?  

Raamatun Kaanon 



 
 "Voimme luottaa siihen, että nuo varhaiset kristityt toimivat 

suuremman kuin oman viisautensa varassa tässä asiassa, eivätkä vain 
siinä, mitä hyväksyivät, vaan siinäkin, mitä hylkäsivät. Jumalallinen 
arvovalta jo luonnostaan todistaa itse itsensä, ja yksi syvällisimmistä 
uskonpuhdistajien uudestaan löytämiä totuuksia on oppi Pyhän Hengen 
sisäisestä todistuksesta, joka todistaa uskovan sydämelle Raamatun 
jumalallisen luonteen. Tämä todistus ei rajoitu yksittäiseen uskovaan, 
vaan siitä pääsee osalliseksi myös uskovien yhteisö, ja paras osoitus sen 
toiminnasta on se, kuinka alkuaikojen kirkon jäsenet tunnistivat kirjat, 
jotka Jumalan inspiraatio oli antanut Vanhan liiton kirjojen eli 
Kristuksen ja hänen apostoliensa Raamatun rinnalle, yhdessä niiden 
kanssa muodostamaan kirjoitetun Jumalan sanan”  

 "Kirkko ei luonut Uutta testamenttia, se kasvoi VT:n kanssa 
yhdessä. 

Aleksandrian piispa 
Athanasioksen v 367  kirje 



 
 Yhteisö tarvitsee kaanonia, kaanon mahdollistaa riittävän 

yksimielisyyden eri ryhmien ja eri sukupolvien välillä ja luo 
samalla rajan ulkopuolisiin nähden. Kaanonin ansiosta syntyy 
yhteinen talo, jossa on mahdollista asua yhdessä. Kristillisen 
kaanonin tapauksessa yhteinen talo on maailman laaja 
Kristuksen kirkko 

 Keskeinen piirre kristillisen kaanonin muotoutumisessa oli 
pyrkimys turvata samalla kertaa sekä ykseys että moneus. 

 Raamatun kaanoniin kuuluvan moneuden huomioon 
ottaminen merkitsee sitä, että mitään sen yksityistä kirjaa ei 
tulisi lukea yksinään vaan yhdessä muiden kirjojen kanssa, 
jolloin ne korjaavat ja täydentävät toisiaan 

 Kaanonissa yksityisille kirjoille avautuu sellaisia näköaloja, 
jotka olivat niiden alkuperäisille kirjoittajille vielä kätkössä 
 

Miksi kaanon? 



 
 Joka lukee koko kaanonin kannesta kanteen, ei voi olla huomaamatta 

esimerkiksi sitä, että alussa kerrottu maailman ja ihmisen luominen (1. 
Moos. 1–3) saa jatkoa lopussa kerrotussa näyssä uudesta taivaasta ja 
maasta (Ilm. 21–22). Molempia testamentteja yhdistää yhteinen 
pelastushistoriallinen juoni, jonka kantavat pilarit ovat luominen ja 
lunastus 

 Toinen esimerkki naisen jälkeläisestä, joka on iskevä murskaksi 
käärmeen pään (1. Moos. 3:15). Ensimmäisen Mooseksen kirjan 
kirjoittaja ei ajatellut enempää kuin ihmisen ja käärmeen välistä 
pysyvää vihamielisyyttä. Tilanne muuttuu toiseksi, kun lukee jakeen 
Ilmestyskirjan 12. luvun valossa, jossa kerrotaan naisen ja hänen 
synnyttämänsä pojan taistelusta lohikäärmettä, Saatanaa, vastaan. 
Lukijalle kohta muuttuu viittaukseksi Kristukseen Saatanan voittajana.  

 Monille UT:n asialle löytyy vastinpari VT:sta.  

 UT:ia voi näin ollen luonnehtia VT:n ’kommentaariksi’  

UT – VT, vastinparit 



 
 1800-luvulla löydetty Codex Sinaiticus, 300-luvulle 

ajoitettu pergamenttikäsikirjoitus, vahvisti osaltaan 
Uuden testamentin satoja vuosia myöhemmin tehtyjen 
käsikirjoitusten yhtäläisyyden. Johanneksen 
evankeliumin papyruskatkelma, joka löydettiin 
Egyptistä Faijumin alueelta, on ajoitettu 100-luvun 
alkupuoliskolle, alle 50 vuotta alkuperäiskappaletta  
myöhäisemmäksi.  

 Se oli säilynyt satoja vuosia kuivassa hiekassa.  

 Teksti on yhtäpitävä paljon myöhäisempien 
käsikirjoitusten kanssa. 

UT:n jäljentäjät 



 
Raamattuun ihmiset ovat kirjoittaneet sen, mitä ovat 

nähneet, kuulleet ja uskoneet. Näin Raamatussa on 
sekä jumalallinen että inhimillinen puoli. 

VT:n punainen lanka seuraa sitä sukua, josta Jeesus 
aikanaan syntyy. ( = Pelastussanoma) 

 "Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten 
tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen 
johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet." 2. Piet 1:21 

 

Pyhän Hengen 
inspiroima kirja 



 
 Syntyikö sopu kaanonista kirkon taholta, eli 

määräsikö kirkolliskokous? 

Miten Jumala ohjasi kaanonin syntymistä? 

Mitkä tekijät ovat pakottaneet kirjoittamaan?  

Onko Raamattu moniarvoinen?  

Miksi Raamattu kehottaa tutkimaan?  

Kysymyksiä 



 
 


