KIRJOJEN KIRJA
Muutamien henkilöitten lausumia raamatusta:
Kyösti Kallio, tasavallan presidentti 1937-1940:
Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet Raamatusta elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan
Sanan uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset.
J.K.Paasikivi, tasavallan presidentti 1946-1956:
Kun suuri valtiomiehemme koko presidenttikautena päivittäin luki tätä Pyhän kirjan kappaletta, sitä voitanee pitää
“pyhäinjäännöksenä”. Siitä hän löysi johdatusta ja voimaa neuvotteluihin ja ratkaisuihin, joiden arvon vasta jälkimaailma käsittää. Jesajan kirja oli hänen mieliluettavansa. Hänen olentonsa jykevyys johtui syvimmiltään hänen uskostaan Raamatun Jumalaan.Eelis Gulin, piispa.
Ambrosius, Milanon piispa ja alkukirkon suurimpia persoonallisuuksia, 340-397:
Pyhä Raamattu sisältää pidot; ruokalajeina ovat eri raamatun kirjat. On ikään kuin Jumala vaeltaisi pyhissä kirjoituksissa, ikään kuin Hän olisi niissä läsnä. Kun syntinen lukee Pyhää Kirjaa, hän kuulee Jumalan äänen.
Sir Francis Bacon, englantilainen filosofi ja valtiomies, jota on kutsuttu nykyaikaisen tieteen perustajaksi 1561-1621:
Kaksi kirjaa on asetettu eteemme; meidän tulee tutkia niitä, jotta ne suojelisivat meitä eksytykseltä: Ensin Pyhien
Kirjoitusten kirjaa, joka ilmaisee Jumalan tahdon, sitten luomisen kirjaa, joka osoittaa Hänen voimansa.
Oscar Bernadotte. Ruotsin prinssi, 1859-1953:
Omalta osaltani olen saanut syntien anteeksiannon ja pelastusvarmuuden Raamattuni lupauksien kautta, ja sieltä
löytämieni asioitten avulla Jumala on kasvattanut minua ja neuvonut minulle tien Jeesuksen seuraamiseen.
Omantunnon ääni ei riitä siihen tehtävään. Raamattu on antanut minulle vapautta, valoa ja kaikkea. Raamatun sisällys on puhtainta vettä, joka sammuttaa janoni ja puhdistaa sieluni.
Sir Winston Churcill, Englannin suuri johtaja toisen maailmansodan aikana, valtiomies, 1874-1965:
Me uskomme, että on sekä tieteellisintä että järjellisintä ottaa Raamatun historiallinen kuvaus kirjaimellisesti. Voimme
olla vakuuttuneita siitä, että kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet juuri niin kuin ne on kuvattu Pyhässä Kirjassa. Olemme turvassa “Raamatun järkkymättömällä kalliolla”.
Charles Dickens, Englantilainen kirjailija, 1812-1870:
Se on paras kirja, minkä maailma koskaan on tuntenut tai tulee tuntemaan, koska se antaa parhaat ohjeet, joiden
mukaan totuutta rakastava ja velvollisuudentuntoinen ihminen voi elää.
Fedor M.Dostojevski, venäläinen kirjailija, !821-1881:
Suosittelen sinulle koko Raamatun lukemista venäläisenä käännöksenä,-Tulemme siihen tulokseen, että ihmiskunnalla ei ole eikä voi koskaan ollakaan toista yhtä merkityksellistä kirjaa.
Michael Faraday, englantilainen fyysikko, Royal Institution johtaja ja professori, englannin nerokkaimpia tiedemiehiä,
1791-1867:
Miksi ihmiset kulkevat harhaan, vaikka heillä on siunattu Raamattu, joka voi heitä opastaa.
Edvard VI, Englannin kuningas,1537-1553:
Kun paikalle tuotiin kaksi miekkaa kannettaviksi kruunajaiskulkueessa, sanoi hän:
Vielä puuttuu yksi miekka: - Raamattu. Tämä kirja on Hengen miekka, ja se on kaikkea muuta
tärkeämpi. Ilman tätä miekkaa emme voi suorittaa mitään ja olemme täysin voimattomia.

Dwight Eisenhower, Amerikan presidentti ja liittoutuneitten ylipäällikkö toisen maailmansodan aikana, 1890-1969:
Korkeimmassa merkityksessä Raamattu on meille ainoalaatuinen, iankaikkisten, henkisten totuuksien aarrekammio.
Kouriintuntuvimmassa mielessä se on amerikkalaisen elämän ja vapauden ensimmäinen ja välttämättömin innoituksen lähde.
Henry Ford, Amerikkalainen teollisuusmies, 1863-1947:
Kaiken, minkä tiedän hyvyydestä, totuudesta, rehellisyydestä ja idealismista, olen oppinut Raamatusta. Koulussa kuuntelin joka aamu, kun siitä luettiin kappale ennen tuntien aloittamista, ja silloin
opin tuntemaan ja kunnioittamaan Pyhää Kirjaa. En ole koskaan lakannut tutkimasta Jumalan Sanaa,
ja jos saisin tahtoni läpi, luettaisiin Raamatusta kappale joka aamu jokaisessa maamme koulussa.
Fredrik V,,Tanskan kuningas,,1723-1766:
Vakuutan, että Raamattu on ainoa kirja, josta ihminen saa täydellisen lohdutuksen. Sen lisäksi olen löytänyt sieltä
totisen valtioviisauden ja parhaan ohjeen onnistunutta hallitusta varten.
Galileo Galilei, kuuluisa italialainen fyysikko, astronomi ja filosofi, 1564-1642:
Uskon, että Pyhän Kirjan tarkoituksena oli saada ihmiset vakuuttuneiksi pelastumiselle välttämättömistä totuuksista,
joita eivät voineet uskottavalla tavalla esittää tiede tai muut keinot, vaan ainoastaan Pyhän Hengen valo.
Gregorius Suuri, Rooman paavi, 540-604:
Raamattu on virta, jossa norsu voi uida ja karitsa kahlata.
Haakon VII, Norjan kuningas,,1872-1957:
Ainoa, mikä voi pelastaa maailman vaikeuksilta ja kaikelta pahalta, on paluu vanhanaikaiseen kristinuskoon ja sen
vanhoihin arvoihin. Jos sivistyksemme halutaan kestävän, niin kansan tulisi olla kristinuskon valtaama.
Franklin Roosevelt, Yhdysvaltain presidentti, 1882-1945:
Melkein kaikki maamme suuret miehet ovat olleet hyvin perehtyneitä Raamatun oppiin. Se on voiman lähde, ja nyt
kuten aina, tuki ja apu tyydyttämään ihmissielun korkeinta kaipausta. Katson, että laaja Raamatun tutkimus kuuluu
osana korkeimpaan yleissivistykseen.
Theodore Roosevelt, Amerikkalainen presidentti, nobelisti. 1858-1919:
Rukoilen hartaasti, että emme menettäisi nykyisessä kiihkeässä elämänmenossamme sitä otetta, joka esi-isillämme
oli Raamattuun. Kukaan sivistynyt ihminen ei halua jäädä tietämättömäksi Raamatusta. Melkein jokainen ihminen,
joka on elämäntyöllään lisännyt jotain ihmiskunnalle ylpeydentunnetta antaneisiin suurtekoihin, on suureksi osaksi
rakentanut elämänsä Raamatun perustalle.
Haile Selassie, Etiopian keisari, 1892,:
Raamatunkäännös voi olla miten vanha ja kirjoitettu millä, kielellä tahansa, Sana pysyy kuitenkin samana. Se on
iankaikkista.
Viktoria, Englannin kuningatar, 1819-1901:
Tämä kirja on Englannin suuruuden selitys.
Emil Zatopek, Tsekkiläinen suurjuoksija. 1922:
Arvostan Raamattua. Se antaa minulle voimaa tehda sitä, mikä on oikein. Ja kaikki maailmassa
on katoavaista lukuun ottamatta yhteyttä Jumalaan.

RAAMATTU

Maailmassa on monia kirjoja, mutta vain yksi Kirjojen Kirja. Se on arvokas ja merkittävä kirja. Kirja jonka merkitys ihmiskunnalle ei milloinkaan katoa. Kirja joka ei milloinkaan kuole. Itämaitten värikkäässä
kieliasussa se tuli luoksemme. Syntynsä se koki pappiskansan parissa
tosi uskonnon maassa. Sen sanoma huudettiin yli Israelin vuorien ja
kuulutettiin Juudan kaupungeissa. Siinain kukkuloilla ja Arabian aavikoilla tätä kirjaa alettiin merkitä muistiin.
Patmoksen saaressa se tuli valmiiksi Aigeianmeren hyökyjen
säestäessä pauhinallaan. Sen sanoma piirrettiin kirjoihin temppelin kammioissa ja profeettakoulujen suljetussa piirissä. Adullamin luolissa
muuan pakolainen runoili virtensä. Sananlaskut syntyivät Salomon
loisteliaissa saleissa.
Eräs vanki, Jeremia suljettuna Juudan kuninkaan talon vankilanpihaan,
kirjoitti ennustuksensa. Eri aikoina ja kaukaisissa maissa kirjoitettiin:
Suusanin linnassa Persiassa, Kebar-joen varrella Baabelissa,
teltantekijän työpajassa Efesossa, väittelynhaluisten viisaitten ja sofistien
parissa Korintossa, synkässä vankiluolassa Roomassa. Paljon oli Kirjan
tekijöitä, miehiä eri aikakausilta ja mitä erilaisimmista elämänoloista:
paimenia ja talonpoikia, kuninkaita ja valtiomiehiä, filosofeja ja runoilijoita, kirjanoppineita ja profeettoja, muuan publikaani, lääkäri, pari
kalastajaa. Näin kirjava ihmisjoukko on tuskin koskaan vastannut
mistään teoksesta. Tarvittiin nelisenkymmentä kirjantekijää, ennen kuin
työ valmistui, ja peräti puolitoista vuosituhatta oli ensimmäisen ja
viimeisen kirjoittajan välillä. Mutta kun he olivat saaneet kirjansa
valmiiksi, ne eivät olleet heidä omiansa. NE OLIVAT JUMALAN
KIRJOJA. JUMALAN OMA KIRJA. Tosin: ihmiset sen kirjoittivat. Mutta
totisesti: JUMALA INNOITTI SEN.
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