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Modernin raamatuntutkimuksen hyöty ortodoksiselle papistolle 

 

- Raamattu sisältää kristillisen uskon perustan ja selkärangan 

- Raamatun selitys on papiston keskeinen tehtävä 

- Raamatun tutkiminen auttaa löytämään uudelleen teologian 

- Modernin raamattutieteen tuntemus auttaa dialogissa maailman kanssa ja estää ortodoksisen kirkon 

eristäytymisen. 

 

”Kokemukseni mukaan teologian opiskelijat kauhistuvat,kun osoitan heille Raamatussa olevia 

epäjohdonmukaisuuksia tai eroja eri evankeliumeissa. He joutuvat ymmälle kun eivät voi selvästi osoittaa, 

ristiinnaulittiinko Jeesus torstaina tai perjantaina ja oliko silloin juutalaisten pääsiäinen.” 

 

On tärkeää selvittää nämä kysymykset ja siinä moderni raamatuntutkimus on apuna. 

 

On tahoja, jotka näkevät traditiossa inspiraation lähteen ja haasteen, joka rohkaisee dialogiin modernien 

teorioiden ja metodien kanssa. (Esim. Karavidopoulos) 

Toisaalta on myös tahoja, jotka näkevät tradition ainoana tarkkana ja luotettavana lähteenä, jota on 

kuunneltava silloin kun etsitään minkä tahansa raamatunkohdan merkitysä. 

 

Trullon 19. kanoni 

 
"Kirkkojen esimiesten tulee joka päivä, mutta varsinkin sunnuntaisin opettaa hurskauden 

sanoja...poikkeamatta jo säädetystä määräyksestä tai Jumalan innoittamien isien perinteestä.... älkööt he tätä 

selittäkö toisin kuin kirkon valot ja opettajat. Kunnostautukoot näissä mieluummin kuin omia puheita 

sepittämällä, jotteivat tällöin taidon puutteesta suistuisi pois siitä, mikä on soveliasta. Saatuaan tiedon sekä 

tärkeistä ja otollisista että vahingollisista ja hylättävistä asioista ihmiset muuttavat elämänsä parempaan päin 

eivätkä joudu tietämättömyyden onnettomuuden valtaan..." (Kirkon kanonit. Kirjan suomennos on 

puutteellinen, korjattu tässä Ayuchin esittämään muotoon /mm) 

 

Taidon puute ja tietämättömyys eivät todellakaan olleet kirkon isien ominaisuuksia eivätkä saisi olla 

meidänkään. Vältettävää olisi aiemmin esitetyn jatkuva toisto sekä myös akateeminen sanailu. joka ei johda 

mihinkään.  

 

Dialogi maailman kanssa 

 
- Raaamatun teksti ei ole enää sidottu sen historiaan kirkolliskokouksissa ja dogmiriidoissa, vaan se luetaan 

uudelleen sen omassa kontekstissa.  

- Koulutetut ihmiset voivat itse harkita mitä uusia raamatunselittämisen metodeja he hyväksyvät ja mitä 

hylkäävät. 

- Kriittinen raamatuntutkimus avaa uusia dialogin muotoja ei-ortod. teologien kanssa ja auttaa ortod. 

teologiaa luopumaan vajavaisuuksistaan, jotta se tulisi ymmärretyksi modernille ihmiselle. 

 

Johtopäätöksiä 

 
- Raaamatuntutkimus ei kuulu vain protestanteille. Moderni katolinen kirkko on tehnyt työtä tällä saralla jo 

vuosikymmeniä. 

- Ortod. kirkko on tietoinen siitä, että eksegeesi vaatii harjaannusta, ei vain tutkijoille ja opettajille, mutta 

myös heidän kuulijoilleen. 

- Jos pyrimme yhdistämään modernin tieteen saavutukset teologiassa edes puolella siitä omistautumisesta, 

joka pyhillä isillä oli, silloin ortod. kirkko voi antaa jotain post-modernille maailmalle. 

- Ihmiskunta tarvitsee uusia ajattelutapoja eettisten, ekologisten ja taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. 


