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Vanha Testamentti alkaa viidellä Mooseksen kirjalla.   Niitä 

yhdessä kutsutaan ”Pentateukiksi”, ”viideksi astiaksi” tai 

”viisiosaiseksi kirjaksi”.  Kreikan kielen pohjalta noiden 

osien nimet ovat länsimaissa käytetyn latinan mukaan:  

 

1.  Genesis – Synty 

2.  Exodus – Poislähtö 

3.  Leviticus – Pappiskirja 

4.  Numeri – Luvut 

5.  Deuteronomium – Toinen laki 

 

Juutalaisuudessa Pentateukki on ”Toora” eli ”Laki” 
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 ALKUHISTORIA  Genesis 1 – 11: 

   

Luominen         1:1 – 2:4   

Luominen ja syntiinlankeemus      4:4 - 4:26 

Sukuluettelo Aadamista Nooaan      5 

Ihmissuvun turmelus, vedenpaisumus, Nooan pojat    6 – 9 

Kansojen luettelo         10 

Baabelin torni          11:1 – 9 

Sukuluettelo Nooasta Aabrahamiin        11:10 – 32 

Mooses kirjoitti kansansa ja aikansa parhaan tietämyksen mukaan 

alkuhistorian.  Siitä ovat kaikki pakanoiden epäjumalamyytit 

suljettu pois.   
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Pentateukki on koonnut menneisyydestä olennaisen tiedon 

maailman ja elämän synnystä, pahan tunkeutumisesta 

maailmaan, vedenpaisumuksesta ja sen jälkeisestä tiestä kohti 

Israelin patriarkkoja, Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia.  Osa 

alkuhistoriasta on yhteistä muiden kansojen kanssa: Paratiisi tai 

kultainen aika, joka turmeltui nykyiseen rautaisen ankaraan 

elämään.  Vedenpaisumus on myös tunnettu eri kansojen 

perineissä:  Mesopotamian sumerilaiset ja babylonialaiset, 

Kreikka, Rooma sekä Keski- ja Etelä-Amerikka.  Kolmannen 

vuosituhannen alkupuolella e.Kr. Mesopotamiassa on ollut 

poikkeuksellisia tulvia, joiden jälkiä arkeologit ovat löytäneet.  

Roomalaisen runoilija Ovidiuksen ”Muodonmuutoksia I”-

runokirjassa vuodelta 8 A.D. kerrotaan koko maailman 

peittäneestä tulvasta.  Tutkimus on joutunut selittämään 

vedenpaisumuksen syitä, koska ilmiötä ei voi kieltää.    
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Maailman luomisesta on kaksi eri kertomusta 1 Moos. 1:1 – 2:4 sekä 1 Moos. 
2:5 – 25.  Edellisessä käytetään sanaa ”Jumala” (”Elohim”), 
jälkimmäisessä kaksoisnimitystä ”Herra, Jumala” (”JHVH Elohim”). 
Jälkimmäinen luomiskertomus johdattaa ymmärtämään ihmisen 
langenneen, syntisen tilan.  Paratiisin tapaamme myös Hesekielin kirjassa 
(Hes. 28:11 – 18). 

Muualla Raamatussa esiintyy hirviö Leviatan, jonka voittaminen liittyy 

maailman ja elämän luomiseen:  ”Jumala on minun kuninkaani 
ammoisista ajoista, hän toimittaa pelastuksen maan päällä.  Sinä 
voimallasi halkaisit meren, sinä musersit lohikäärmeitten päät vetten 
päällä.  Sinä ruhjoit rikki Leviatanin päät, sinä annoit hänet ruuaksi 
erämaan eläinten laumalle” (Ps. 74:12 – 14).  Luomisen voitto 
pimeydestä ja pahan vallasta jatkuu yhä uudelleen pelastushistoriassa 
(Jes. 51:9 – 10):  ”Etkö sinä ole se, joka löit Rahabin kuoliaaksi, joka 
lävistit lohikäärmeen?  Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren, suuren 
syvyyden vedet, joka teit meren syvänteet tieksi lunastettujen kulkea?” 
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Emme voi valita yhtä tai toista raamatunkohtaa selittämään 

maailman ja ihmiskunnan alkuhistoriaa.  Raamatun oikean 

selittäjän on tutkittava kaikki tekstit ja selitettävä, mitä ne 

yhdessä sanovat.  Ei ole mitään Raamatun tekstin ulkopuolista 

tarkkailuasemaa, josta käsin voisi tehdä päätelmiä.  Raamatun 

tutkijan ymmärrys nousee itse tekstistä, joka puolestaan on 

selitettävä asianmukaisesti omilla ehdoillaan.  Raamatun teksti 

ei ole nykyaikaista raportti- tai uutiskieltä.  Raamatun tekstiin 

ei saa lukea omia ja oman ajan ajatuksia.  Sensijaan on avattava 

tekstiä sellaisena kuin se on välttäen omia ja toisten ennakolta 

syntyneitä moderneja käsityksiä. 

Alkukertomuksien kohdalla työskennellään tekstin arkeologian 

kanssa ottaen kaiken sen huomioon, mitä Raamatun tekstit 

asiasta meille antavat. 
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• Raamatun luomiskertomukset eivät siten varsinaisesti ole oppia 
maailman synnystä eli kosmogoniaa ja maailman rakenteesta eli 
kosmologiaa.  Pentateukin alkuhistorioiden tähtäyspiste ja 
sisällys on VT piirissä Jumalan liiton syntyminen ja jatkuminen 
Israelin kanssa.  Kaiken horisontti on Jumalan ja Israelin liiton 
synty ja historia, se, miten Aabrahamissa kaikki maailman 

sukukunnat tulevat siunatuiksi: ”Ja Herra sanoi Abramille: 
"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, 
jonka minä sinulle osoitan.  Niin minä teen sinusta suuren 
kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä 
olet tuleva siunaukseksi.  Ja minä siunaan niitä, jotka sinua 
siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa 
tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”   

 VT on Kristuksen takaama on pelastushistorian kirja.  
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VT:n alkukertomukset eivät ole tarkkailijan laatimia silminnäkijän 

raportteja.  Ne kasvavat esiin siitä profeetallisesta ilmoituksesta, 

joka synnytti VT:n kirjojen kokoelman.  Kosketuskohtina 

vastaanottajien elämään ne käyttivät perinteisiä ajatusmalleja, 

jotka olivat tutut ilmoituksen ensimmäisille vastaanottajille.  

Näiden kahden, sanan luoman ilmoituksen ja perinteisten 

ajatusmallien yhdistelmä on oikea tapa tutkia VT:n historiaa.  

Siinä on myös tarkoin huomattava, miten perinteisten 

kulttuurien ajatusmallit muuttuvat toisdenlaisiksi VT:ssa. 

Tärkeää on edelleen ymmärtää, että maailman ja elämän synnyn 

viimeistä sanaa ei ole vieläkään sanottu, vaikka evoluutiosta on 

toistaiseksi tehty maallinen uskonkappale.  Jo nyt on merkkejä 

siitä, että hidas, vuosimiljoonien evoluutio voi joutua jättämään 

paikkansa nopeammalle, hyppäyksien kehitykselle.   
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Genesiksen alkuhistorian (1 – 11) jälkeen seuraa Israelin 

patriarkkojen historia Genesis (12 – 50): 

 Aabrahamin historia    12 – 25 

 Jaakobin ja Eesaun historia   25 – 36 

 Joosefin historia     37 – 50 

 Pentateukin lopussa Deuteronomium 34:1 – 4 tiivistää 

Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin historian tarkoituksen: 

”Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, … ja Herra näytti hänelle 

koko maan: Gileadin Daaniin asti, oko Naftalin, Efraimin ja Manassen 

maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti, Etelämaan sekä 

Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti. 

Ja Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen 

olen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun 

jälkeläisillesi minä annan sen'. Minä olen nyt antanut sinun omin silmin 

nähdä sen.” 
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Toisessa Mooseksen kirjassa tullaan suureen käänteeseen, joka 
kehittyy alkukertomusten ja patriarkkojen, Aabrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin, historian pohjalta.  Niihin liittyen Joosefin, 
Jaakobin pojan historia kertoo, miksi Israelin kansa asui 
Egyptissä.  Aabrahamista alkoi Israelin erityinen valinta ja 
kasvu Jumalan omaksi kansaksi. Kansan pääosa eli Egyptissä 
1700-luvulta e. Kr. Eteenpäin 400 vuotta.  Samaan aikaan 
hebrealaisten sukulaisheimoja asui hajallaan Kanaanin maan 
liepeillä.  Tuo aika oli pronssikautta.  Vuosituhat aikaisemmin 
Egyptin kulttuuri alkanut kukoistuksensa Niilin laaksossa.  
Egyptin hebrealaiset, ”habirut” vajosivat orjakansaksi maan   
suurissa 19. dynastian ajan rakennushankkeissa.  Orjuuden 
syvin ahdinko olikin Jumalan suunnitelmissa valtava käännös, 
jonka seuraukset vaikuttavat vieläkin lähes 3500:n vuoden 
kuluttua tänäkin päivänä.  Alkuhistorian ja patriarkkojen 
jälkeen näyttämölle astuu MOOSES.     
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Ylikriittinen länsimainen tutkimus on yli 150:n vuoden ajan 

pyrkinyt saattamaan Raamatun tekstien aitouden epäiltäväksi.  

Sen mukaan Mooses on saattanut olla olemassa mutta ei 

mitenkään sillä tavoin, kuin Vanha Testamentti kertoo. Missään 

tapauksessa Mooses ei olisi kirjoittanut Pentateukin kirjoja.  Ne 

olisivat syntyneet pitkän tapahtumasarjan tuloksena erilaisista 

lähteistä, joko suullisista tai kirjallisista.  Leirinuotiotarinat 

olisivat vähitellen siirtyneet Israelin historiankirjoituksen 

asemaan.  Siinä historiassa Moosekselle olisi annettu liioiteltu, 

suoraviivainen osa, jollaista ei koskaan olisi voinut ollakaan.  

Euroopan 1800-lukua hallitsi ns. historismin historianfilosofia. 

Historismi esitti kaiken historian eri vaikutteiden kehitykseksi.  

Historiaa eivät hallitse yksilöt ja tapahtumien nopeat hypyt 

vaan erilaiset kehitysprosessit.  Marxilaisuus, darwinilaisuus ja 

kriittinen raamatuntutkimus ovat historismin tyypillisiä 

tuotteita.  Historian yksilöt peittyvät prosessien taakse. 
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Vaikutusvaltainen esimerkki on Julius Wellhausenin (+ 1918) 

lähdehypoteesi.  Sen mukaan Pentateukki olisi koottu 900 -500 - 

luvuilla seuraavista lähteistä: 

Jahvisti (J), joka käyttää Jumalasta nimeä JHVH ”Herra”. 

Elohisti (E) joka käyttää Jumalasta nimeä ”Elohim”. 

Deuteronomisti (D), joka kirjoitti Jerusalemissa 600-luvulla. 

Pappislähde (P), joka olisi syntynyt pakkosiirtolaisuudessa 500-

luvulla. 

Lähdeteoria on spekulaatiota.  Meillä on edessämme valmis teksti. 

Rinnakkaistapaus on tutkimuksen kuva runoilija Homeroksesta 

800-luvulla e.Kr.  Monen  tutkijan ennakko-oletus oli se, ettei 

Homerosta ehkä ollutkaan.  ”Ilias” ja ”Odysseia” syntyivät 

muuten vain.  William Shakespeare sanoi purevasti:  ”Homeros 

ei laatinut eepoksiaan vaan joku toinen samanniminen mies.” 
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Historian muutokset riippuvat sekä kehityslinjoista että yksilöiden 

suorituksista, jotka muuttavat maailmaa nopeina hyppäyksinä.  

Yleensä ne tapahtuvat odottamattomina yllätyksinä: Homeros, 

Aleksanteri Suuri, Paavali, Martti Luther, Napoleon jne. 

Kukaan ei etukäteen odottanut heitä. Silti esim. Aleksanteri 

Suuri, joka kuoli vain 32-vuotiaana, kykeni luomaan suurvallan, 

joka ulottui Balkanilta Pakistaniin ja Sudanin rajoille. Sen 

jälkeen maailma oli aivan erilainen kuin ennen.   

Siksi meidän ei pidä piilottaa Moosesta oletettujen traditioiden ja 

verkkaisten historian prosessien alle.  Mooses oli niitä, joita 

historia ei muovannut vaan joka muovasi historiaa.  On tullut 

aika nähdä Mooses, entinen korkeasti koulutettu Egyptin 

ruhtinas, miehenä, joka muutti maailman viemällä hebrealaiset 

pois Egyptistä ja antamalla heille profeettana Jumalan lain ja 

siihenastisen Jumalan kansan historian.     
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Mooseksesta alkoi Israelin historiassa profeetallisuuden ja profeettojen 
aika.  Sitä kesti n. 900 vuotta Malakiaan saakka n. 445 – 432 e.Kr.  
Israelin profetia erosi ratkaisevasti muiden kansojen uskontojen 
jumalallisista oraakkeleista tai shamanismin vaelluksesta henkien 
maailmaan.  Mooses ei Midianissa etsinyt Jumalaa, vaan Jumala etsi 
hänet käsiinsä.  ”Herran sana” tuli profeetoille.  Aloite oli aina 
Jumalalla.  Israelin jumalanpalveluksessa esiintyi Jumalan 
johdatuksen oraakkelin etsimistä (”kasukka”), mutta se tapahtui 
Mooseksen lain määräysten mukaan.  Mooses oli profeetoista suurin: 

  ”Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin 
Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin; ei 
ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin 
hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille 
hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa; ei ketään, jolla olisi 
ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä 
tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä” (5 Moos. 34:10 
– 12). 
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Pentateukissa Exodus, Leviticus ja Numeri ovat kokonaisuus.Niissä 

lain määräykset risteävät korpivaelluksen historian.   

Exodus eli 2. Mooseksen kirja kertoo Kymmen käskyn ja muun 

lain antamisesta sekä Jumalan tekemästä liitosta Israelin 

kanssa.  Siihen liittoon kuului Jumalan asettama ilmestysmajan 

uhrijumalanpalvelus eri muotoineen. Samassa yhteydessä 

kerrotaan luopumuksesta Kultaisen vasikan palvelukseen, siitä 

seuranneeseen kuritukseen ja liiton uudistamiseen.   

Profeettojen tuomiopuheista käy ilmi, että israelilaiset 

syyllistyivät erämaavaelluksen aikana useamminkinin 

epäjumalanpalvelukseen.  

Leviticus on nimensä mukaan jumalanpalveluksen lakeihin 

keskittyvä Pappiskirja.  Nämä kultin erityislait annettiin myös 

Siinailla.     
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Numeri sisältää Israelin sukukuntien väen lukumäärät ja 

vaelluksen jatkumisesta kohti Luvattua maata. Sillä matkalla 

Luvatun maan vakoojat aiheuttivat sekasorron ja kapinan.  

Myöhemmin Mooabin kuningas kutsui Bileamin kiroamaan 

Israelin ja houkuttelemaan pakanalliseen siveettömyyteen 

Mooabin naisten kanssa.  Tämä kokonaisuus päättyy Jordanin 

itäpuolisen maan valloitukseen.  Egyptistä on lähdetty 

Mooseksen johdolla.  Yli 40:n vuoden vaelluksen jälkeen Israel 

on lähtöasemissa Kanaanin maan valloitukseen.  Tänne päättyy 

Mooseksen elämäntyö ja vaellus tässä maailmassa.  Hänen oli 

kuoltava astumatta Luvattuun maahan, koska hän ei kerran 

totellut Jumalan käskyä.  Samalla hän kuitenkin oli Jumalan 

erityinen ystävä, jopa siinä määrin, että Jumala itse hautasi 

hänet. 
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Deuteronomium eli toinen laki, 5. Mooseksen kirja, on Mooseksen 

suuren puheen muotoon puettu Siinain lain toisinto, jonka 

keskeinen aihe on Israelin uskontunnustus:  ”Kuule Israel! 

Herran, meidän Jumalamme, Herra on yksi,  Ja rakasta Herraa, 

sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 

kaikesta voimastasi” (”Shema Israel”) 5 Moos. 6:4 – 5).  

Luvut 12 – 26 sisältävät kirjan varsinaisen lain. 

Luku 34 päättää Pentateukin Mooseksen kuolemaan Mooabin 

maassa. 

Profeettojen ympärillä oli monesti paljon oppilaita ja muuta 

henkilökuntaa eli ns. profeettakouluja.  Ne tallettivat oikean 

tradition ja huolehtivat sen kirjoittamisesta jälkipolville.      
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