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Vanha Testamentti – odotuksen kirja 
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VT ei ole Israelin uskonnon opinkappaleiden käsikirja, dogmatiikka. Se 
on Israelin pyhän historian eli pelastushistorian kirjakokoelma, josta 
yhden Jumalan palveleminen virtaa kuin lähteestä.  Tämä VT:n 
historiallisuus johtuu VT:n uskon profeetallisuudesta.  Historia ja 
profeetallinen sanoma yhtyivät Israelin jumalanpalveluselämässä. 

Israelin usko erosi pakanauskonnoista siinä, että se oli koko ajan 
ankkuroitunut historiaan.  Pakanauskonnoissa silloin ja nykyään 
jumalalliset asiat tapahtuvat epähistoriallisten myyttien piirissä.  
Israelissa Jumalan puheiden ja tekojen näyttämö oli aina historia.    

Israelin usko syntyi aina Jumalan sanasta, joka profeetallisesti tuli 
valituille ihmisille.  Ihminen ei etsinyt Jumalaa vaan Jumala ihmistä 
kuten Mooseksen kutsumisessa palavan pensaan luona 2 Moos. 3:1 – 6. 

Israelin historiassa Jumalan sanat ja hänen tekojensa muistot säilyivät, 
elivät ja vaikuttivat lain määräysten mukaisessa jumalanpalveluksessa 
ensin telttamajassa, sitten Jerusalemin temppelissä sekä kodeissa ja 
myöhemmin diasporan synagoogissa.   

              HISTORIA – PROFETIA - LITURGIA 
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VT:n historiallisuus - joka näkyy sen tarkoissa ajoituksissa ja sukujen 
luetteloissa - virtaa menneisyydestä, jossa Jumala on eri tavoin 
puhunut esi-isille ja johdattanut heitä.  Tämä tapahtui eri tavoin:  
” Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut 
isille profeettain kautta” (Hebr. 1:1).  Monia – ei kaikkia – menneen 
historian kiinnekohtia on löytynyt luonnosta, arkeologian kaivauksista 
ja eri kirjallisista lähteistä: vedenpaisumuksen jäljet luonnossa, 
Joosuan alttari Eebalin vuorella, VT:n muuttumaton teksti läpi 
vuosituhansien .   

Menneisyys ajankohtaistui ja sai uuden ajankohtaisen ja siten etenevän   
muodon Israelin profeetoissa, ”kun Herran sana tuli” eli otti valtaansa 
hetkeksi tai vuosikausien aikana Israelin kansan jäseniä. 

”Herran sanan tulemisen” erityinen muoto oli Mooseksen laissa tarkoin 
määrätty, yhteen paikkaan keskitetty, Israelia ympäröineiden pakana-
kansojen kulteista täysin poikkeava jumalanpalvelus, ensin ilmestys-
majassa, sitten Jerusalemin temppelissä.   Temppelikultti tiivisti ja 
ajankohtaisti Israelin historian ja profeettojen julistuksen 

  

HISTORIA – PROFETIA - LITURGIA 
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Muinaisuuden ja menneisyyden asioita sekä tapahtumia ei saa mitata oman 
aikamme mitoilla, koska ne ovat täynnä sellaisia uskonnon, filosofian ja 
kulttuurin ennakkoehtoja, jotka eivät sovi Vanhan Testamentin 
tutkimiseen varhaisimmilta ja myöhäisemmiltä osiltaan.   Näin sanomalla 
ei tarkoiteta tieteellisyyden kieltämistä vaan sitä, että tieteen menetelmien 
ei anneta joutua puolueellisilla  arvoilla ladattujen tieteenfilosofioiden 
talutusnuoraan.   Tieteen historia on täynnä varoittavia esimerkkejä siitä, 
mitä tapahtuu, kun tutkimuksen kulttuurin omat arvot pääsevät 
määräävään asemaan ja estävät historiallisen aineiston  oman äänen 
kuulumisen.   Raamatun tekstille ei saa määrätä, mitä se saa sanoa.   
Silloin ne muinaisuuden ja menneisyyden tietojen kaikki purot ovat 
parhaiten ammennettavissa raamatuntutkimukseen. 

VT ei kuitenkaan varsinaisesti katso vain menneisyyteen.  Se tekee sen siinä 
määrin, kuin oman ajan kysymykset ovat niin vaatineet.  Oman ajan 
uskonnollisten muotien sijasta on yhä uudelleen palattu Jumalan 
alkuperäiseen ilmoitussanaan ja tehty siihen paluuta eli parannusta 
synneistä.  Tällainen oli profeettojen parannussaarna.  Näin tekemällä tie 
tulevaisuuteen on avautunut menneisyydessä saatua ilmoituksen sanaa 
uskomalla. 
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 Eri lähtöasemista - Toora, temppelikultti, profeettojen ilmoituspuheet ja 

parannussaarnat, psalmien aikahistorialla selittämättömät oraakkelit -  

VT katsoo koko ajan eteenpäin siunaukseen tai kiroukseen.   Tooran 

pitäminen, oikea jumalanpalvelus ja niiden mukainen puhdas ja pyhä 

elämä Jumalan kansana , antaa Israelille tulevaisuuden ja toivon 

keskellä pakkosiirtolaisuuden rangaistuksen, sen joka erityisesti 

profetoidaan 5:ssä Mooseksen kirjassa:  ”Minä tunnen ajatukseni, jotka 

minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; 

minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.  Silloin te huudatte minua 

avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte 

minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.  Ja 

niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra” (Jer. 29:11-14). 

Kuten muinaisuuden ja menneisyyden tieto virtasi useina puroina, samoin 

Jumalan tulevaisuus eteni yhteen suuntaan, johon eri haarat 

kietoutuivat.   
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Jumala on tunnettu VT:ssa kahdella nimellä:  JHWH  (”minä olen”), 
käännetty jo LXX-käännöksessä HERRA  sekä monikollinen 
ELOHIM tai sen yksikkömuoto EEL, käännetty sanalla JUMALA.   
On jo yleisesti hylätty uskonnonhistoriallisessa koulukunnassa esitetty 
ajatus, että Israelin Jumala-usko olisi alkanut polyteisminä ja sitten 
kehittynyt monoteismiin.  Monikko ELOHIM on lähinnä ”jumaluus” 
(engl. ”divinity”). 

Jumalan kahdessa nimessä voi ymmärtää toisaalta luomakuntaansa 
hallitsevan Jumalan majesteetin ELOHIM, joka erityisessä ilmoituk-
sessaan Israelille sanoi nimekseen HERRA (”minä olen se, mikä minä 
olen”).  Samalla nämä kaksi nimeä esiintyvät yhdessä:  ”Älä turhaan 
lausu   Herran, Sinun Jumalasi nimeä …” tai maailman luomisesta:  
”Alussa  loi Jumala taivaan ja maan” (1 Moos. 1:1) – ” Siihen aikaan 
kun Herra Jumala teki maan ja taivaan” (1 Moos. 2:4).  Toisin sanoen, 
ainoa oikea jumaluus on Herra Sebaot:  ” He huusivat toinen 
toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on 
täynnä hänen kunniaansa” (Jes. 6:3).   
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VT:n odottava katse eteenpäin joillakin esimerkeillä: 

1  ”Vaimon siemen” (1 Moos. 3:15):  ” Minä panen vainon sinun ja vaimon 

välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva 

rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.”  Tämä uhkaus 

Perkeleelle Paratiisissa on alkuevankeliumi ihmisestä, joka omalla 

kuolemallaan murskaa Saatanan vallan; ”vaimosta syntynyt” (Gal. 

4:4), myös aurinkovaimon siemen (Ilm. 12:17): ”Lohikäärme vihastui 

vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä (’muita 

hänen siemenestään’) vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on 

Jeesuksen todistus” . 

2 Isä Aabrahamia suuremman Melkisedekin Jumalan korkeimman 

palveluksen ylipappeus Jerusalemissa (1 Moos. 14:18; Ps. 110:4 – 

Hebr. 5:6.20, 6:20, 7:11.15.17.21).  

3 Uskottoman Siionin tuomio ja armoihin ottaminen niin, että kansat 

maan ääristä kääntyvät palvelemaan Israelin Jumalaa. 

4   Herran kärsivä palvelija tulee syntiuhriksi.  Sanoma hänestä saa maan 

ääret kääntymään ja palvelemaan Israelin Jumalaa (Ps. 22, Jes. 53). 
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5 Jumala itse ryhtyy Israelin hyväksi paimeneksi antamalla paimenen 

Daavidin suvusta (Jer. 23: Hes. 34:11-16):  ” Ja minä herätän heille 

yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on 

kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Ja minä, Herra, olen heidän 

Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän 

keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut” (Hes. 34:23-24).  Psalmi 23. 

6 Jumala itse ilmestyy kaikkien kansojen ihmisille Siionissa suurten 

juhlapitojen isäntänä.  Se on kuolleista nousemisen ja uuteen 

pukeutumisen päivä, jolloin kuolema hävitetään ja Herra nähdään 

kasvoista kasvoihin: ”Sinä päivänä sanotaan: "Katso, tämä on meidän 

Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota 

me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän 

toi” (Jes. 25:9). 

7 Herra ilmestyy Siionissa kunniassaan vanhurskaana tuomarina (Ps. 

50:1-6). 
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8 Herra ilmestyy äkisti temppeliinsä ja puhdistaa sen (Mal. 3:1-2). 

9  Uhri:  ”Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista”  (Hebr. 

9:22. 

10 Sak. 12:10:  ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin 

asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, 

jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan 

ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan 

katkerasti esikoista.”  (Joh. 9:37, Ilm. 1:7). 

11 Herra kuninkaana tulee aasilla ratsastaen Siioniin:  ”Iloitse suuresti, 

tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee 

sinulle!  Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, 

aasintamman varsalla”  (Sak. 9:9).  ”Vanhurskas” on itse 

vanhurskauden lähde, arvonimen ”auttaja” sisällys on niin vahva, 

että siinä voitaisiin käyttää myös sanaa ”Vapahtaja”. 

12    Jeesus puhui itsestään Danielin kirjan taivaallisena ”Ihmisen 

Poikana” (Dan. 7:13 . 14), jolla on iankaikkinen valtakunta.   
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Nämä kaikki ja paljon muuta tulee meitä vastaan UT:ssa sanojen ”Mooses 

ja profeetat” sekä ”Ihmisen Poika” yhteydessä.  

Kaiken kaikkiaan, VT on edennyt historiansa aikana ammentaen 

Toorasta, jumalanpalveluksesta sekä profeetoilta niiden sisältämiä  

merkitysalueita, jotka alkuun näyttävät olevan vain katkelmia, kuten 

kysymys uhreista, jonkin profetian tai psalmin oraakkelista, tai 

sanapareista, kuten ”minun palvelijani”.   Nuo katkelmat kasvoivat ja 

liittyivät toisiinsa yhä laajemmiksi tulevaisuuden odotuksen alueiksi.  

Tällä tavoin VT:n kirjakokoelma  suuntautui tulevaisuuteen ja täyttyi 

kasvavalla jännityksellä kutsuen ja vaatien täyttäjäänsä tulemaan.  

Juutalaisuus oli jakaantunut erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin, useampiin 

kuin UT:ssa mainittuihin maallisiin saddukealaisiin ja traditioihin 

itsensä sitoneisiin fariseuksiin.  Jeesuksen ajan juutalaisuus oli 

kuitenkin rikkaampi ja täynnä eri vaihtoehtoja.  Voidaan sanoa, että 

julkisella toiminnallaan Jeesus särki koko vanhan juutalaisuuden.  

Poliittisesti zelootit kapinoillaan täydensivät tuon hajottamisen. 



Vanha Testamentti 12      12 

Jeesuksen ajan rikkaasta, monipuolisesta juutalaisuudesta jäi jäljelle 

lopulta kaksi perillistä, kaksi jumalanpalvelushuonetta saman VT:n 

pohjalta:    

 

           Kirkko ja Synagooga 

 
Samaa Vanhaa Testamenttia selittää kaksi aivan erilaista kirjakokoelmaa 

 

   Uusi Testamentti ja Talmud 
Olemme saaneet Uuden Testamentin kirjojen ja kirjeiden kokoelman 

Jeesuksen Kristuksen apostoleilta.  Sen keskuksena on Kristus, joka on 

täyttänyt Vanhan Testamentin.  Siksi VT kokonaisuutena ja osissaan 

avautuu Jeesuksen Kristuksen seuraajille. 
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Luuk. 2:49:  ”Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun 
Isäni ovat?” 

Joh. 2:19.21: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 
kolmessa päivässä" …  Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä”.  

1 Kor. 5:7:  ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” 

Ef. 2:19-22:  ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette 
pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,  apostolien ja profeettain 
perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko 
rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä 
tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.” 

Hebr. 3:6:  ”Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja 
hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon 
rohkeuden ja kerskauksen.” 

Hebr. 10:19-22:  ”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä 
Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään … meillä on "suuri 
pappi, Jumalan huoneen haltija", niin käykäämme esiin totisella sydämellä, 
täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta 
omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä; ” 
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