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Tausta 
 
”Chicagon julkilausuma Raamatun virheettömyydestä” syntyi evankelikaalisten kristittyjen 
johtajien kansainvälisessä konferenssisa Hyatt Regency O’Hare hotellissa, Chicagossa syksyllä 
1978. Kongressin tukijana toimi International Council on Biblical Inerrancy; ICBI (Raamatun vir-
heettömyysopin kansainvälinen neuvosto). Chicagon julkilausuman allekirjoittajina oli lähes 
300 merkittävää evankelikaalista tutkijaa, heidän joukossaan James Boice, Norman L. Geisler, 
John Gerstner, Carl F. H. Henry, Kenneth Kantzer, Harold Lindsell, John Warwick Montgo-
mery, Roger Nicole, J. I. Packer, Robert Preus, Earl Radmacher, Francis Schaeffer, R. C. 
Sproul sekä John Wenham.  
 
ICBI lopetti toimintansa 1988 tuotettuaan kolme merkittävää julkilausumaa: yhden koskien 
Raamatun virheettömyyttä 1978, yhden koskien Raamatun hermeneutiikkaa 1982, sekä yh-
den koskien Raamatun opetuksen käytännön sovellutuksia 1986. Seuraava teksti, johon sisäl-
tyy ICBI:n luonnoskomitean laatima ”Esipuhe”, ”Lyhyt julkilausuma”, ”Julkilausuma -
tunnustaminen ja hylkääminen” sekä mukaan liitetty ”Selitys”, on julkaistu kokonaisuudessaan 
Carl F. H. Henryn kirjassa God, Revelation And Authority, vol. 4 (Waco, Tx: Word Books, 1979) 
sivuilla 211-219. Yhdeksäntoista artiklaa lyhyen johdannon kera on myös julkaistu Norman L. 
Geislerin ja William E. Nixin teoksessa A General Introduction to the Bible (Chicago: Moody 
Press, rev. 1986), sivuilla 181-185. Näiden artikloiden virallisen kommentaarin on kirjoittanut 
R. C. Sproul teoksessa Explaining Inerrancy: A Commentary (Oakland, Calif: ICBI, 1980). Lisäksi 
Norman Geisler on toimittanut vuoden 1978 konferenssin pääpuheenvuorot teoksessaan 
Inerrancy (Grand Rapids, Zondervan, 1980).  
 
Eräitä tässä julkilausumassa käytettyjä ilmaisuja on selvennetty vuoden 1982 Chicagon Julki-
lausumassa Raamatun hermeneutiikasta.  
 
 

 

 

Chicagon Julkilausuma Raamatun virheettömyydestä 
 

Johdanto 
 
Raamatun arvovalta on kaikkina aikoina kristillisen kirkon avainkysymys. Niitä, jotka tunnus-
tavat uskoa Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana kutsutaan ilmaisemaan opetus-
lapseutensa aitous nöyrällä ja uskollisella kuuliaisuudella Jumalan kirjoitetulle sanalle. Harhau-
tuminen Raamatusta uskon tai käytännön alueella on epälojaalisuutta Mestariamme kohtaan. 
Sen tiedostaminen, että Pyhä Raamattu on kokonaan totta ja luotettava on välttämätöntä, 
jotta sen arvovalta tulisi täysin ymmärrettäväksi ja riittävästi tunnustetuksi. Oheinen julkilau-
suma tunnustaa uudelleen tämän Raamatun virheettömyyden ja tekee selväksi mitä sillä ym-
märrämme sekä varoittaa sen hylkäämisestä. Olemme vakuuttuneita, että sen hylkääminen 
merkitsee Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen todistuksen sivuuttamista sekä kieltäytymis-
tä kristilliselle uskolle tunnusomaisesta alistumisesta Jumalan omien sanojen väitteille. Pi-
dämme ajankohtaisena velvollisuutenamme lausua julki tämän vakuutuksen juuri nyt, jolloin 
kanssakristittymme ovat luisumassa pois virheettömyyttä koskevasta totuudesta ja maailmalla 
laajemminkin tämä oppi ymmärretään väärin. Julkilausuma koostuu kolmesta osasta: Yhteen-
veto, Artiklat (tunnustus ja hylkääminen), sekä mukaan liitetty Selitys. Julkilausuma on synty-
nyt osana kolmipäiväistä konsultaatiota Chicagossa. Yhteenvedon ja Artiklat allekirjoittaneet 
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haluavat vakuuttaa omana vakaumuksenaan Raamatun virheettömyyden sekä rohkaista ja 
haastaa toinen toistansa sekä kaikkia kristittyjä enenevässä määrin arvostamaan ja ymmärtä-
mään tätä oppia.  
 
Me tunnustamme lyhyen ja intensiivisen konferenssin seurauksena syntyneen dokumentin 
rajoittuneisuuden emmekä esitä, että tälle julkilausumalle tulisi antaa uskontunnustuksen pai-
noarvo. Samalla me iloitsemme yhteisten keskusteluiden myötä syventyneestä vakaumukses-
tamme ja rukoilemme, että allekirjoittamamme julkilausuma voisi toimia Jumalan kunniaksi ja 
kirkon uskon, elämän ja lähetyksen uuden uskonpuhdistuksen hyväksi.   
 
Me tarjoamme tämän julkilausuman, emme riidan, vaan nöyryyden ja rakkauden hengessä. 
Tämän hengen tahdomme pyrkiä säilyttämään Jumalan armosta kaikissa tulevissa dialogeissa,  
jotka syntyvät sen perusteella mitä olemme sanoneet. Me tunnustamme auliisti, että on mo-
nia, jotka kieltävät Raamatun virheettömyyden, mutta eivät silti muussa uskossaan ja käytök-
sessään tuo ilmi tästä kieltämisestä aiheutuvia seurauksia. Olemme myös tietoisia siitä, että 
me, jotka tunnustamme tätä oppia usein kiellämme sen elämässä kun emme ojenna ajatuksi-
amme ja tekojamme, traditioitamme ja tapojamme, jumalallisen sanan mukaan.  
 
Palautteet tähän julkilausumaan ovat tervetulleita kaikilta, jotka näkevät syytä täydentää sen 
vakuutuksia Raamatusta Raamatun itsensä valossa, jonka erehtymättömän arvovallan alla me 
puhuessamme seisomme. Emme millään tavalla väitä henkilökohtaisesti olevamme erehtymät-
tömiä siinä todistuksessa, jota pidämme esillä. Olemme kiitollisia kaikesta avusta, joka 
edesauttaa meitä vahvistamaan tätä todistusta Jumalan Sanasta.  
 
- Luonnoskomitea.  
 

 

 
Lyhyt julkilausuma 
 
1. Jumala, joka itse on Totuus ja puhuu vain sitä mikä on totta, on inspiroinut Pyhän Raama-
tun siten ilmoittaakseen itsensä kadotetulle ihmiskunnalle Jeesuksen Kristuksen kautta Luoja-
na ja Herrana, Lunastajana ja Tuomarina. Pyhä Raamattu on Jumalan oma todistus Hänestä 
itsestään.  
 
2. Pyhä Raamattu, joka on Jumalan oma sana, Pyhän Hengen ennalta tätä tarkoitusta varten 
varustamien ja Hänen ylivalvomiensa ihmisten kirjoittama, on erehtymätön jumalallinen auk-
toriteetti kaikissa asioissa mitä se käsittelee; se tulee uskoa Jumalan opetuksena kaikessa mitä 
se vakuuttaa; sitä tulee totella Jumalan käskynä kaikessa mitä se edellyttää; se tulee ottaa vas-
taan Jumalan sitoumuksena kaikessa minkä se lupaa.  
 
3. Pyhä Henki, Raamatun jumalallinen laatija, sekä oikeaksi vakuuttaa sen meille sisäisen to-
distuksensa kautta että avaa mielemme ymmärtämään sen merkityksen.  
 
4. Raamattu, joka on kokonansa ja sanallisesti Jumalan antama, on virheetön ja moitteeton 
kaikessa mitä se opettaa, ei vain siinä mitä se lausuu Jumalan pelastavasta armosta ihmisten 
elämässä, vaan myös puhuessaan Jumalan luomisteoista, maailmanhistorian tapahtumista, sekä 
omasta kirjallisesta alkuperästään Jumalan alaisuudessa.  
 
5. Raamatun arvovalta heikkenee väistämättä mikäli sen kokonaisvaltaista jumalallista virheet-
tömyyttä millään tavalla kavennetaan tai jätetään huomiotta tai tehdään suhteelliseksi sellaisen 
totuuskäsityksen kanssa, joka on vastoin Raamatun omaa totuutta. Sellainen luisuminen aihe-
uttaa vakavia menetyksiä sekä yksilöille että kirkolle.  
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Artiklat – Tunnustus ja hylkääminen  
 
I Artikla 
ME USKOMME, että Pyhä Raamattu tulee vastaanottaa arvovaltaisena Jumalan sanana.  
ME TORJUMME sen, että Raamattu saa arvovaltansa kirkolta, traditiosta, tai mistään muusta 
ihmislähteestä.  
 
II Artikla 
ME USKOMME, että Raamattu on ylin kirjallinen normi, jolla Jumala sitoo omantunnon, ja 
että kirkon arvovalta on alisteinen Raamatun auktoriteetille.  
ME TORJUMME sen, että kirkon tunnustuksilla, kirkolliskokouksilla tai julistuksilla on suu-
rempi tai tasavertainen auktoriteetti Raamatun kanssa.  
 
III Artikla 
ME USKOMME, että kirjoitettu sana on kokonaisuudessaan Jumalan antama ilmoitus.  
ME TORJUMME sen, että Raamattu ainoastaan todistaa ilmoituksesta, tai siitä ainoastaan 
tulee ilmoitusta kohtaamisessa, tai että sen oikeellisuus ilmoituksena riippuu ihmisten vasta-
uksesta siihen.  
 
IV Artikla 
ME USKOMME, että Jumala, joka on luonut ihmissuvun omaksi kuvakseen on käyttänyt kieltä 
ilmoituksen välikappaleena. 
ME TORJUMME sen, että ihmiskieli on meidän luotuisuudestamme johtuen sillä tavoin rajalli-
nen, että sitä ei voida pitää riittävänä välikappaleena jumalallisen ilmoituksen välittämiselle. 
Me myös torjumme sen, että synti olisi niin turmellut inhimillisen kulttuurin ja kielen, että 
Jumalan vaikuttama inspiraatio olisi käynyt mahdottomaksi.  
 
V Artikla 
ME USKOMME, että Jumalan ilmoitus Pyhässä Raamatussa oli progressiivista.  
ME TORJUMME sen, että myöhempi ilmoitus, joka saattaa toimia aiemman täyttymyksenä, 
milloinkaan korjaisi tai olisi ristiriidassa aiemman ilmoituksen kanssa. Lisäksi torjumme sen, 
että mitään normatiivista ilmoitusta olisi annettu sen jälkeen, kun Uuden testamentin kirjoi-
tukset tulivat valmiiksi.  
 
VI Artikla 
ME USKOMME, että koko Raamattu ja sen kaikki osat jokaista yksittäistä alkutekstin sanaa 
myöten annettiin jumalallisen inspiraation vaikutuksesta.  
ME TORJUMME sen, että Raamattua voidaan pitää kokonaan inspiroituna pitämättä samalla 
inspiroituina sen osia, tai että ainoastaan joitakin osia, mutta ei kokonaisuutta, voidaan pitää 
inspiroituna.  
 
VII Artikla  
ME USKOMME, että inspiraatio oli tapahtuma, jossa Jumala Henkensä välityksellä, ihmiskir-
joittajien kautta, antoi meille Sanansa. Raamatun alkuperä on jumalallinen. Jumalallisen inspi-
raation tapa jää meille suurelta osin mysteeriksi.  
ME TORJUMME sen, että inspiraatio voidaan typistää inhimilliseksi oivallukseksi, tai minkään-
laiseksi korkeammaksi tietoisuuden asteeksi.  
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VIII Artikla 
ME USKOMME, että Jumala hyödynsi inspiraatiossa valitsemiensa ja valmistamiensa kirjoitta-
jien toisistaan eroavia persoonallisuuksia ja kirjallisia tyylejä.  
ME TORJUMME sen, että Jumala saadessaan nämä kirjoittajat käyttämään juuri niitä sanoja, 
jotka Hän valitsi, olisi sivuuttanut kirjoittajien persoonallisuuden.  
 
IX Artikla 
ME USKOMME, että inspiraatio, vaikka se ei tee Raamatusta kaikkitietävää, takaa sen, että 
Raamattu on totta ja luotettava kaikissa niissä asioissa, joista sen kirjoittajat saatettiin puhu-
maan ja kirjoittamaan.  
ME TORJUMME sen, että näiden kirjoittajien rajallisuus ja langenneisuus välttämättä tai muu-
ten merkitsi sitä, että Jumalan sanaan olisi tullut vääristymiä tai virheitä.  
 
X Artikla  
ME USKOMME, että inspiraatio, tiukasti ymmärrettynä, koskee ainoastaan Raamatun alkupe-
räistä tekstiä, josta voidaan suurella tarkkuudella päästä selville meille Jumalan kaitselmukses-
sa säilyneistä käytettävissä olevista käsikirjoituksista. Me myös uskomme, että Raamatun ko-
piot ja käännökset ovat Jumalan sanaa siinä määrin kuin ne uskollisesti edustavat alkuperäistä.  
ME TORJUMME sen, että alkuperäisten käsikirjoitusten puuttuminen vaikuttaisi mihinkään 
kristillisen uskon olennaiseen osa-alueeseen. Torjumme myös sen, että alkuperäisten käsikir-
joitusten puuttuminen kumoaisi ajatuksen Raamatun virheettömyydestä tai tekisi siitä epä-
olennaisen.  
 
XI Artikla  
ME USKOMME, että Raamattu, joka on annettu jumalallisen inspiraation vaikutuksesta, on 
sillä tavoin erehtymätön ettei se lainkaan johda meitä harhaan, vaan on totta ja luotettava 
kaikissa asioissa, joita se käsittelee.  
ME TORJUMME sen, että Raamatun on mahdollista samaan aikaan olla erehtymätön ja vir-
heellinen väitteissään. Erehtymättömyys ja virheettömyys voidaan erottaa mutta ei irrottaa 
toisistaan.  
 
XII Artikla 
ME USKOMME, että Raamattu kokonaisuudessaan on virheetön vailla mitään valheellisuutta, 
petosta tai harhaanjohtavuutta.  
ME TORJUMME sen, että Raamatun erehtymättömyys ja virheettömyys rajoittuu hengellisiin, 
uskonnollisiin tai lunastuksellisiin teemoihin, koskematta myös historian tai tieteen alueita. 
Me torjumme myös sen, että tieteellisiä hypoteeseja maapallon historiasta voidaan asianmu-
kaisesti käyttää kumoamaan Raamatun opetusta luomisesta ja vedenpaisumuksesta.  
 
XIII Artikla  
ME USKOMME, että virheettömyys on asianmukainen teologinen termi kuvaaman Raamatun 
totuudellisuutta kaikissa asioissa.  
ME TORJUMME sen, että olisi asianmukaista arvioida Raamattua sellaisilla totuuden ja vir-
heen mittapuilla, jotka ovat vieraita sen omalle käyttötarkoitukselle. Torjumme myös sen, 
että Raamatun arkinäkökulmasta ilmiöitä kuvaileva puhetapa tekisi tyhjäksi Raamatun virheet-
tömyyden. Tällaiseen puhetapaan kuuluvat nykyaikaisen teknisen tarkkuuden puuttuminen, 
kieliopin ja kirjoitustapojen epätäsmällisyydet, luonnon tarkkaileva kuvailu, valheista kertomi-
nen, hyperbolat, lukujen pyöristäminen, aineiston järjestäminen aihepiireittäin, rinnakkaisker-
tomusten erilainen aineistovalinta ja vapaamuotoisten sitaattien käyttö. 
 
XIV Artikla  
ME USKOMME, että Raamattu on yhtenäinen ja sisäisesti johdonmukainen.  
ME TORJUMME sen, että väitetyt virheet ja toistaiseksi ratkaisemattomat ristiriitaisuudet 
tekisivät Raamatun totuusväitteet tyhjiksi.  
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XV Artikla  
ME USKOMME, että oppi virheettömyydestä perustuu Raamatun opetukseen inspiraatiosta.  
ME TORJUMME sen, että Jeesuksen opetus Raamatusta voidaan sivuuttaa vetoamalla Hänen 
mukautumiseensa omien aikalaistensa käsityksiin tai mihinkään luonnolliseen rajoitukseen 
Hänen ihmisyydessään.  
 
XVI Artikla  
ME USKOMME, että oppi virheettömyydestä on ollut erottamaton osa kirkon uskoa halki 
historian.  
ME TORJUMME sen, että oppi virheettömyydestä on puhdasoppisen protestantismin keksin-
töä, tai syntynyt vastalauseena negatiiviselle historiallis-kriittiselle tutkimukselle.  
 
XVII Artikla  
ME USKOMME, että Pyhä Henki todistaa Raamatun puolesta, vakuuttaen uskovat sen totuu-
dellisuudesta Jumalan kirjoitettuna sanana. 
ME TORJUMME sen, että Pyhän Hengen todistus vaikuttaa Raamatusta irrallaan tai vastoin 
sitä.  
 
XVIII Artikla  
ME USKOMME, että Raamatun teksti tulee tulkita historiallis-kieliopillisen eksegeesin avulla 
huomioiden tekstin kirjalliset tyylilajit ja tyylikeinot, ja että Raamattu on tulkittava Raamatulla.  
ME TORJUMME kaiken sellaisen tekstin käsittelytavan oikeutuksen tai tekstin taustalla olevi-
en lähteiden etsimisen, joka johtaa Raamatun opetuksen suhteellistamiseen, epähistoriallista-
miseen tai sivuuttamiseen, tai sen tekijäkysymyskannanottojen hylkäämiseen. 
 
XIX Artikla 
ME USKOMME, että Raamatun täyden arvovallan, erehtymättömyyden ja virheettömyyden 
tunnustaminen on elintärkeää koko kristillisen uskon terveelle ymmärtämiselle. Lisäksi me 
uskomme, että tämän asian tunnustamisen tulee johtaa lisääntyvään muuttumiseen Kristuk-
sen kuvan kaltaisuuteen.  
ME TORJUMME sen, että tämän tunnustaminen on välttämätön pelastukselle. Lisäksi me tor-
jumme sen, että virheettömyys voidaan hylätä ilman vakavia seurauksia yksilöille ja seurakun-
nalle.  
 

 
 

Selitys 
 
Se miten ymmärrämme virheettömyyden tulee asettaa laajempaan asiayhteyteen sen kanssa 
mitä Raamattu opettaa itsestään. Tämä selitys tarjoaa sen opin pääpiirteet, johon julkilausu-
mamme yhteenveto sekä artiklat perustuvat.  

Luominen, ilmoitus ja inspiraatio 
 
Kolmiyhteinen Jumala, joka loi kaiken luovalla sanallaan ja hallitsee kaikkea käskysanallaan, loi 
ihmisen omaksi kuvakseen, elämään yhteydessä kanssaan sen iankaikkisen rakkaudessa toteu-
tuvan yhteyden mukaisesti, joka vallitsee jumaluudessa itsessään. Jumalan kuvan kantajana 
ihmisen tarkoitus oli kuulla hänelle osoitettu Jumalan sana, ottaa se vastaan ilolla ja ylistää 
Häntä olemalla kuuliainen. Sen lisäksi, että Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnan järjes-
tyksessä ja tapahtumissa, ihmiset Aadamista alkaen ovat saaneet Häneltä sanallisia viestejä, 
joko suoraan, kuten Raamatussa on kerrottu, tai epäsuorasti koko Raamatun tai sen jonkin 
osan muodossa.  
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Aadamin langettua syntiin Luoja ei hylännyt ihmiskuntaa eikä tuominnut sitä lopullisesti, vaan 
lupasi pelastuksen ja ryhtyi ilmoittamaan itsensä Lunastajana siinä historiallisten tapahtumien 
ketjussa, jonka ytimessä oli Aabrahamin suku ja huipentuen Jeesuksen Kristuksen elämässä, 
kuolemassa, ylösnousemuksessa, nyt tapahtuvassa taivaallisessa palvelutyössä ja luvatussa 
paluussa. Näissä puitteissa Jumala on aika ajoin puhunut syntisille ihmisille tiettyjä tuomion ja 
laupeuden sanoja, lupauksia ja käskyjä, siten vetääkseen heidät sitoutumaan kanssaan mo-
lemminpuoliseen liittosuhteeseen, jossa Hän siunaa heitä armon lahjoilla ja he siunaavat Hän-
tä ylistämällä Häntä. Mooses, jota Jumala käytti välittämään Hänen sanansa kansalleen Exo-
duksen aikaan, on merkittävin siinä pitkässä ketjussa profeettoja, joiden suuhun ja joiden kir-
joituksiin Jumala antoi sanansa julistettavaksi Israelille. Jumalan tarkoitus näissä toinen tois-
taan seuraavissa sanomissa oli ylläpitää Hänen liittonsa saattamalla kansansa tuntemaan Hä-
nen nimensä—i.e. Hänen luontonsa—ja tahtonsa, että he tietäisivät hänen säädöksensä ja 
tarkoituksensa niin nykyhetkessä kuin tulevankin suhteen. Tämä profeettojen ketju päättyi 
Jeesukseen Kristukseen, joka on Jumalan lihaksi tullut Sana, joka itse oli profeetta—enemmän 
kuin profeetta, mutta ei vähempää—ja ensimmäisen kristillisen sukupolven apostoleihin ja 
profeettoihin. Ilmoituksen ketju lakkasi sen jälkeen kun Jumalan lopullinen sanoma ja sen hui-
pentuma, Hänen sanansa maailmalle Jeesuksesta Kristuksesta, oli ilmisaatettu ja valaistu apos-
tolien piiriin kuuluvien taholta. Siitä eteenpäin seurakunnan tuli elää ja tuntea Jumala sen pe-
rusteella mitä Hän jo aiemmin oli puhunut kaikkia aikoja varten.  

Siinailla Jumala kirjoitti liittonsa ehdot kivitauluihin kestäväksi todistukseksi, joka olisi aina 
vastaanotettavissa. Profeetallisen ja apostolisen ilmoituksen aikakautena Hän saattoi ihmiset 
kirjoittamaan heille ja heidän kauttaan annetun sanoman samoin kuin juhlalliset kirjalliset ker-
tomukset teoistaan oman kansansa kohdalla, sekä liittoelämään koskevat moraaliset pohdis-
kelut että liiton armon synnyttämät rukouksen ja ylistyksen muodot. Raamatun kirjoitusten 
syntymiseen vaikuttava inspiraatio on teologisena realiteettina rinnasteinen profeettojen pu-
heeseen: vaikkakin ihmiskirjoittajien persoonallisuudet tulevat ilmi heidän kirjoittamassaan 
tekstissä, sanat ovat jumalallisia. Näin ollen se mitä Raamattu sanoo sen Jumala sanoo. Raa-
matun arvovalta on Jumalan arvovaltaa sillä Hän on sen perimmäinen laatija, joka on sen an-
tanut valitsemiensa ja valmistamiensa miesten mielien ja sanojen kautta. Vapaasti ja uskollises-
ti nämä ”Pyhän Hengen johtamina puhuivat sen minkä saivat Jumalalta” (1 Piet. 1: 21). Raa-
mattu tulee tunnustaa Jumalan sanaksi, koska sen alkuperä on jumalallinen.  

Arvovalta: Kristus ja Raamattu 
 
Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka on lihaksi tullut Sana, meidän Profeettamme, Pappimme ja 
Kuninkaamme, on lopullinen Jumalan Välimies, jonka kautta Jumalan kommunikaatio, samoin 
kuin kaikki Jumalan armon lahjat, ovat tulleet ihmiselle. Hänen antamansa ilmoitus ei ollut 
ainoastaan sanallista. Hän ilmoitti Isän myös omalla läsnäolollaan ja teoillaan. Kuitenkin Hänen 
sanansa olivat ratkaisevan tärkeitä, sillä Hän oli Jumala ja se mitä Hän puhui oli Isästä. Hänen 
sanansa tuomitsee kaikki ihmiset viimeisenä päivänä.  
 
Jeesus Kristus, ennustettu Messias, on Raamatun keskeinen teema. Vanha testamentti katsoi 
eteenpäin kohti Häntä, Uusi testamentti katsoo taaksepäin kohti Hänen ensimmäistä tulemis-
taan ja eteenpäin kohti toista tulemista. Kanoninen Raamattu on jumalallisesti inspiroitu ja 
siksi normatiivinen todistus Kristuksesta. Mikään sellainen hermeneutiikka, jonka polttopis-
teenä ei ole  historiallinen Kristus ei siten ole hyväksyttävää. Pyhää Raamattua on kohdeltava 
sellaisena kuin se olennaisesti on—Isän todistuksena Pojan inkarnaatiosta. Vanhan testamen-
tin kaanon vaikuttaa olleen määritelty Jeesuksen aikaan tultaessa. Uuden testamentin kaanon 
samaten on nyt sulkeutunut sillä uutta apostolista todistusta historiallisesta Kristuksesta ei 
voida antaa. Mitään uutta ilmoitusta (mikä on eri asia kuin Hengen antama ymmärrys olemas-
sa olevasta ilmoituksesta) ei anneta ennen kuin Kristus tulee jälleen. Kaanon on periaatteessa 
jumalallisen inspiraation luoma. Kirkon osa oli tunnistaa Jumalan luoma kaanon, eikä keksiä 
omaansa.  



  9 

Sana kaanon merkitsee sääntöä tai standardia ja se viittaa auktoriteettiin, jolla on oikeus sää-
dellä ja kontrolloida. Auktoriteetti kristinuskossa kuuluu Jumalalle Hänen ilmoituksessaan. 
Yhtäältä tämä tarkoittaa Jeesusta Kristusta, elävää Sanaa, ja toisaalta Pyhää Raamattua, kirjoi-
tettua sanaa. Kristuksen ja Raamatun auktoriteetti ovat yhtä. Profeettanamme Kristus todisti, 
ettei Raamattu voi kumoutua. Pappinamme ja Kuninkaanamme Hän pyhitti maallisen elämän-
sä lain ja profeettojen täyttämiselle, jopa kuollen kuuliaisuudesta messiaanisten profetioiden 
sanoille. Niin kuin Hän näki Raamatun todistavan Hänestä ja Hänen arvovallastaan, samoin 
Hän itse alistuen Raamatulle todisti sen arvovallasta. Niin kuin Hän alistui Isänsä opetukselle, 
joka annettiin Hänen Raamatussaan (meidän Vanha testamenttimme), samoin Hän edellyttää 
opetuslastensa tekevän—ei kuitenkaan eristäytyneenä, vaan sitoutuen Häntä koskevaan apos-
toliseen todistukseen, jonka Hän Pyhän Hengen lahjallaan inspiroi. Kristittyjen tulee siis 
osoittaa olevansa Herran uskollisia palvelijoita alistumalla jumalalliseen opetukseen, joka on 
annettu profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa, jotka yhdessä muodostavat meidän 
Raamattumme.  

Toinen toisensa arvovallan oikeaksi todistaen Kristus ja Raamattu sulautuvat yhdeksi arvoval-
taiseksi lähteeksi. Raamatullisesti tulkittu Kristus ja Kristus-keskeinen, Kristusta julistava Raa-
mattu ovat tästä näkökulmasta yhtä. Niin kuin me inspiraation perusteella päättelemme, että 
sen minkä Raamattu sanoo, Jumala sanoo, samoin me Jeesuksen ja Raamatun ilmoitetun 
keskinäisen suhteen perusteella julistamme, että sen mitä Raamattu sanoo, Kristus sanoo.  

Erehtymättömyys, virheettömyys, tulkinta 
 
Jeesuksesta Kristuksesta arvovaltaisesti todistavaa Pyhää Raamattua voidaan inspiroituna Ju-
malan sanana asianmukaisesti kutsua erehtymättömäksi ja virheettömäksi. Näillä negatiivisilla 
termeillä on erityinen arvo sillä ne ilmaisevat selväsanaisesti suojaavansa ratkaisevia positiivi-
sia totuuksia.  
 
Erehtymättömyys merkitsee sellaista mikä ei johda harhaan eikä ole harhaanjohdettavissa ja 
suojaa siten kategorisilla termeillä sen totuuden, että Pyhä Raamattu on varma, turvallinen ja 
luotettava mitta ja opas kaikissa asioissa.  
 
Samaten termi virheetön merkitsee sellaista, joka on vailla mitään epätotuutta tai virhettä ja 
suojaa siten sen totuuden, että Pyhä Raamattu on kokonansa totta ja luotettava kaikessa mitä 
se väittää.  
 
Me uskomme, että kanonista Raamattua tulisi aina tulkita siltä pohjalta, että se on erehtymä-
tön ja virheetön. Kuitenkin määritellessämme mitä Jumalan opettama kirjoittaja kussakin 
tekstikohdassa esittää meidän tulee kiinnittää erittäin tarkasti huomiota Raamatun väittämiin 
sen inhimillisestä luonteesta. Inspiroidessaan kirjoittajansa Jumala hyödynsi heidän kulttuuri-
aan ja ympäristöään, jota Hän suvereenissa kaitselmuksessaan kontrolloi. Inspiraatio-oppi on 
väärintulkittu mikäli kuvitellaan jotain muuta.  

Näin tulee siis historiaa käsitellä historiana, runoutta runoutena, hyperbolat ja vertauskuvat 
hyperbolina ja vertauskuvina, yleistykset ja pyöristykset juuri sellaisina ja niin edelleen. Tulee 
huomioida erot Raamatun ja meidän aikamme kirjallisten tyylikeinojen välillä. Esimerkiksi ei-
kronologinen kerrontatapa ja epätarkat lainaukset olivat tavanmukaisia ja hyväksyttäviä eivät-
kä vastoin odotuksia noina aikoina. Tämän vuoksi meidän ei tule pitää näitä asioita virheinä, 
kun törmäämme niihin Raamatun kirjoittajilla. Virheenä ei voida pitää sitä, että tietynlainen 
täydellinen tarkkuus, johon ei ole pyritty ja jota ei ole odotettu, on jäänyt saavuttamatta. Vir-
heettömyys ei merkitse modernien mittapuiden mukaista absoluuttista täsmällisyyttä. Raa-
mattu on virheetön siinä merkityksessä, että sen väitteet ovat luotettavia ja tavoittavat to-
tuuden juuri siinä määrin kuin mihin kirjoittajat fokusoiden tähtäsivät.  
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Raamatun totuudellisuus ei kumoudu siinä ilmeneviin kieliopillisiin tai sanojen kirjoitusasuun 
liittyviin poikkeavuuksiin, arkinäkökulmasta tapahtuvaan luonnon kuvailuun, valheellisista lau-
sumista kertomiseen (e.g. Saatanan valheet), tai näennäisiin ristiriitaisuuksiin eri tekstikohtien 
välillä. On väärin asettaa Raamatun arkinäkökulmasta ilmiöitä kuvaileva kieli vastakkain sen 
kanssa mitä Raamattu opettaa itsestään. Näennäisiä epäjohdonmukaisuuksia ei pidä sivuuttaa. 
Niihin löydettävät ratkaisut, sikäli kun ne ovat vakuuttavasti löydettävissä, rohkaisevat meitä 
uskossamme. Silloin kun vakuuttavaa ratkaisua ei juuri tällä hetkellä ole käsillä me osoitamme 
merkittävää kunnioitusta Jumalaa kohtaan luottamalla Hänen vakuutukseensa siitä, että Hä-
nen sanansa on kaikesta huolimatta totta, ja säilyttämällä luottamuksen siihen, että eräänä 
päivänä nuo epäjohdonmukaisuudet osoittautuvat harhakuviksi.  

Koska Raamattu on yhden jumalallisen Mielen aikaansaannos tulee sen tulkinnan pysytellä 
Raamatun puitteissa ja välttää sellaisia hypoteeseja, joissa yhtä Raamatun tekstikohtaa korjail-
laan toisella, tapahtuipa sellainen vetoamalla progressiiviseen ilmoitukseen tai inspiroidun 
kirjoittajan mielen epätäydelliseen valaistumiseen.  

Vaikka Pyhä Raamattu ei missään ole kulttuurisidonnainen siinä merkityksessä, että sen 
opetuksilla ei olisi universaalia merkitystä, on se toisinaan jollekin tietylle aikakaudelle 
ominaisten näkemysten ja tapojen kulttuurisesti ehdollistama, niin että sen periaatteiden 
soveltaminen nykypäivän tilanteessa merkitsee toisentyyppistä toimintatapaa.  

Skeptisismi ja kritiikki 

Renessanssista, ja aivan erityisesti valistuksen aikakaudesta alkaen on kehittynyt maailmanku-
via, joihin sisältyy skeptisyys kristinuskon perusopinkappaleita kohtaan. Tällaisia ovat agnos-
tismi, joka kieltää, että Jumalasta voidaan tietää jotain, rationalismi, joka kieltää Hänen olevan 
käsityskyvyn tavoittamattomissa, idealismi, joka kieltää Jumalan tuonpuoleisuuden, ja eksis-
tentialismi, joka kieltää rationaalisuuden Jumalan ja ihmisen välisissä suhteissa. Missä nämä 
epäraamatulliset ja raamatunvastaiset periaatteet hiipivät ihmisten teologioiden esiymmärryk-
sen tasolle, niin kuin nykyään jatkuvasti tapahtuu, siellä Pyhän Raamatun uskollinen tulkinta 
käy mahdottomaksi.  

Kopioiminen ja kääntäminen 

Koska Jumala ei ole missään luvannut Raamatun virheetöntä kopioimista, on välttämätöntä 
alleviivata, että inspiraatio koskee ainoastaan alkuperäisiä käsikirjoituksia, ja että tarvitaan 
tekstikritiikkiä kaikenlaisten kopiointiprosessissa tekstiin pujahtaneiden lipsahdusten löytämi-
seksi. Tämän tieteenalan johtopäätös on kuitenkin se, että heprealainen ja kreikkalainen teks-
ti vaikuttaa hämmästyttävän hyvin säilyneiltä ja sen vuoksi meillä on riittävän hyvä oikeutus 
vakuuttaa, yhdessä Westminsterin tunnustuksen kanssa, yhtenäistä Jumalan kaitselmusta tässä 
asiassa, sekä julistaa, ettei Raamatun arvovalta millään tavoin vaarannu sen tosiasian johdosta, 
että hallussamme olevat kopiot eivät ole täysin virheettömiä.  

Samoin ei mikään käännös ole tai voi olla täydellinen, ja kaikki käännökset ovat uusi askel 
poispäin alkuperäisistä käsikirjoituksista. Kuitenkin kielitieteellinen johtopäätös on, että ainakin 
englantia puhuvilla kristityillä on erittäin hyvä tilanne näinä päivinä, kun heillä on käytössään 
useita erinomaisia käännöksiä. Siksi heillä ei ole mitään syytä empiä sen johtopäätöksen kans-
sa, että heillä on tosi Jumalan sana ulottuvillaan. Koska Raamattu jatkuvasti toistaa käsittele-
miään pääasioita, ja myös Pyhä Henki alati todistaa sanasta ja sanan kautta, siksi ei mikään 
vakavasti otettava Pyhän Raamatun käännös niin tuhoa sen merkitystä, että tekisi sen kyke-
nemättömäksi antamaan lukijalleen ”viisautta, niin että pelastut uskomalla Jeesukseen Kris-
tukseen” (2 Tim. 3:15). 
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Virheettömyys ja arvovalta 

Vakuuttaessamme, että Raamatun arvovaltaan kuuluu, että se on kokonansa totta, me tiedos-
tamme edustavamme näkemystä, jota Kristus sekä Hänen apostolinsa ja koko Raamattu sekä 
kristillisen historian valtavirtaus sen ensimmäisistä ajoista aivan viime aikoihin saakka, ovat 
edustaneet. Olemme huolissamme siitä huolettomasta, huolimattomasta ja silminnähden ajat-
telemattomasta tavasta, jolla monet meidän päivinämme ovat luopuneet niin kauaskantoisen 
merkityksen omaavasta uskomuksesta.  

Lisäksi tiedostamme, että mikäli lakataan pitämästä kiinni siitä, että Raamattu, jonka arvoval-
lan tunnustamme uskovamme, on kokonansa totuus, tuloksena on suuri ja vakava hämmen-
nys. Seurauksena tämän askeleen ottamisesta on se, että Jumalan antama Raamattu menettää 
arvovaltansa ja sen sijaan arvovaltaiseksi tulee kriittisen järkeilyn vaatimusten mukaan kaven-
nettu Raamattu, joka alkuun päästyämme on siitäkin edelleen typistettävissä. Tämä johtaa 
lopulta siihen, että riippumaton järki ottaa auktoriteettiaseman Raamatun opetuksen asemes-
ta. Mikäli tätä ei nähdä ja kuitenkin evankelikaalisista perusopeista toistaiseksi edelleen pide-
tään kiinni, saattavat ne, jotka kieltävät Raamatun täyden totuuden sanoa edelleen edustavan-
sa evankelikaalista identiteettiä, vaikka metodologisesti he ovat siirtyneet pois evankelikaali-
sesta tiedollisesta periaatteesta epävarmaan subjektivismiin. Heidän on vaikea olla siirtymättä 
entistäkin etäämmälle.  

Me tunnustamme, että sen minkä Raamattu sanoo, Jumala sanoo. Hänen olkoon kunnia. Aa-
men ja Aamen.  
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