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Nimi ”Vanha Testamentti” on kristillinen.  Se tarkoittaa 1:o, että 
kirjakokoelma on ”Uuden Testamentin” edeltäjä.  Se tarkoittaa 
2:o sitä, että molemmilla kirjakokoelmilla on yhteys keskenään, 
niiden välillä vallitsee aito jatkuvuus.  ”Testamentti” tarkoittaa 
jälkisäädöstä, joka astuu voimaan testamentin laatijan kuoltua:  

”Missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema 
toteennäytettävä … vasta kuoleman jälkeen testamentti on 

pitävä” (Hebr. 9:16-17).   

Uuden ajan teologisissa muutoksissa sana ”testamentti” on 
laajalti korvattu sanalla ”liitto”.  ”Liitto”- käsitteen voittokulku 

lähti liikkeelle Jean Calvinin  (1509 – 1564) seuraajien,  erityisesti 
alankomaalaisen Johannes Coccejuksen (1603 – 1669) 
liittoteologiasta.  ”Liitto” kuuluu elämänjärjestykseen, 
”testamentti” henkilökohtaiseen suhteeseen.   Liitto on 
uskonnollis-poliittinen, testamentti kristologinen käsite.     
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”Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia 

eikä siihen mitään lisätä.  Mutta nyt lausuttiin lupaukset 

Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja 

siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja 

sinun siemenellesi", joka on Kristus.   Minä tarkoitan tätä: 

Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan 

kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin 

että se tekisi lupauksen mitättömäksi.   Sillä jos perintö tulisi 

laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta 

Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta” 

(Gal. 3:15 – 18).   

Juutalaisille ei ole Vanhaa Testamenttia, koska he eivät usko 

Kristukseen.  He kutsuvat samaa kirjakokoelmaa nimellä ”Laki, 

profeetat ja kirjoitukset” (Toora, Nebiim u Ketubim). 
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Kuinka luotettava on Vanhan Testamentin teksti monen 
vuosituhannen jälkeen?  Tieteellisen raamatuntutkimuksen 
alalla esitettiin hyvinkin epäileviä näkemyksiä, miten VT:n 
teksti olisi kokenut historiansa aikana muutoksia myöhemmän 
toimitustyön johdosta. Vanhimmat säilyneet käsikirjoitukset 
olivat tuolloin v. 1000 j.Kr. kopioitu pergamenttikirja, jota 
säilytetään Pietarissa (Codex Petropolitanus).  Vanhempia 
tekstejä olivat osittain säilynyt Aleppon koodeksi v:lta 930 j.Kr. 
ja Kairon synagoogasta löytynyt VT:n papyrusteksti v:lta 895 
j.Kr.  

Vuosina 1947 – 1960 löydetyt Qumranin Kuolleen meren kääröt 
sisälsivät VT:n tekstejä, tärkeimpänä koko Jesajan kirja.  
Qumranin kirjasto on peräisin n. 250 e.Kr. – 70 j.Kr.  Sensaatio 
on ollut se, että Kairon käsikirjoitusta n. 1000 vuotta 
vanhemmat Qumranin tekstit osoittavat, että VT:n teksti on 
vaeltanut läpi historiansa muuttumattomana. 
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 Pako Egyptistä l. Eksodus n. 1300 e.Kr. 

 

 900:n vuoden aika 

 

 Malakian kirja kirjoitettu  400 e.Kr. 

 

 470:n vuoden aika 

 

 Qumranin tekstit 250 e.Kr. – 70 j.Kr. 

 Vanha Testamentti kreikaksi ns. Septuaginta 250 - 132 e.Kr. 

 

 JEESUS KRISTUS n. 30 

 

 Kairon käsikirjoitus 895 j.Kr. 

 

 1121;n vuoden aika 

 

 Nykyinen Vanha Testamentti ja vastaavat juutalaiset kirjakääröt 
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Vanha Testamentti on kirjoitettu hepreaksi.  Paikoin hepreaan on 

sekoittunut syyriankieltä eli arameaa.   

Vanha Testamentti muodostuu 66:sta kirjasta.  Se  alkaa 

Pentateukilla (penta = viisi) eli Mooseksen kirjoilla.  

 Pentateukin kirjoja kutsutaan Mooseksen nimellä: Genesis = 

synty, Eksodus = poislähtö,  Leviticus  = pappiskirja,  Numeri = 

lukumäärät, Deuteronomium = Toinen laki eli lain toisto.  

Pentateukin kaikki kirjat sisältävät lain ohella tarkkaa historiaa 

maailman alusta, Israelin esi-isistä aina Mooseksen kuolemaan.    

Lopussa ovat profeettojen kirjat: 4 suurta: Jesaja, Jeremia, 

Hesekiel ja Daniel.  Suuriksi  heidät tekee mm. se, että jokaisella 

heillä on oma kirjakäärönsä.  Sitä vastoin ns. pienet profeetat 

ovat kaikki yhdessä kirjakäärössä:  Hoosea, Jooel, Aamos, 

Obadja,  Joona, Miika,  Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, 

Sakarja, Malakia (12). 
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Profeettojen kirjoihin on talletettu heidän puheensa ja opetuksensa 

Israelin ja Juudan kansalle.   

Lisäksi profeettahistoriaan kuuluvat kirjat:  Joosua, Tuomarit,  

Ruut, 1 – 2 Samuel, 1 – 2 Kuninkaiden kirja.  Niissä me opimme 

tuntemaan niin Samuelin kuin Eliaan ja Elisan, joiden saarnoja 

ei ole säilynyt toisin kuin Vanhan Testamentin kirjaprofeetoilla. 

Viisauskirjallisuuteen (”hokma”) kuuluvat Job, Sananlaskut, 

Saarnaaja, Korkea Veisu.   

Edellisten joukkoon on perinteisesti luettu myös Psalmien kirja.  

Itse en ole sellaiseen sijoitteluun tyytyväinen, koska psalmit ovat 

olleet Israelin ja Jeesuksen virsi- ja rukouskirja, jossa esiintyy 

myös paljon profeettojen oraakkeli- eli ennus- ja julistuslauseita 

Israelille.   Psalmit ovat lähellä profeettakirjoja. 
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Vanha Testamentti kertoo tuhansia vuosia vanhoista tapahtumista.  

Kuinka luotettava se on?  Eikö teksti ole voinut muuttua ajan 

myötä?  150:n vuoden aikana ovat oppineet Länsimaissa 

vastanneet myöntävästi: elettiin evoluutiouskon aikoja 1800-

luvun loppupuolelta.  Raamatun on täytynyt käydä läpi 

uskonnonhistoriallinen muutosprosessi kypsyäkseen sellaiseksi 

kuin me sen nyt tunnemme.   

Tämäntapaista oletusta tuki vahvasti raamatuntutkimuksen ns. 

uskonnonhistoriallinen koulukunta.  Arkeologia tieteenä kasvoi 

pitkin 1800-lukua.  Se toi päivänvaloon erityisesti Raamatun 

maiden kuivissa oloissa säilyneitä muistomerkkejä ja tekstejä.  

Alkuvaiheessa tutkijat uskoivat, että kaikki VT:ssa on ollut 

lainaa Mesopotamiasta.  VT:n usko näytti heistä Babylonian 

kulttuurin ja uskonnon epäitsenäiseltä, halvalta Baabelin ja 

Egyptin kopiolta.  
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Tieteellinen VT:n tutkimus on vuosisadan kuluessa joutunut 
näkemään asiantilan toisin kuin uskonnonhistoriallisen 
koulukunnan alkuvuosikymmeninä.  Juuri ns. yhteiset 
kosketuskohdat Lähi-Idän historiallisten uskontojen kanssa 
osoittavat, miten täysin erilainen ja itsenäinen, omista 
juuristaan kasvava oli Israelin usko vaikka se käyttää Lähi-Idän 
kulttuurien yhteisiä ajatusmalleja.  Näissä yhteisesti tutuissa 
ajatusmalleissakin Israelin usko oli aivan päinvastainen kuin 
Kanaanin, Babylonian, Persian ja Egyptin uskonnolliset 
käsitykset.   

Esimerkiksi Egyptissä faaraota pidettiin syntyperänsä vuoksi 
jumalmaailmaan, pantheoniin, kuuluvana.  Babyloniassa 
kuningas taisteli itsensä jumalten joukkoon. Israelin kuninkuus 
oli historiallinen ja inhimillinen.  Jumala tosin valitsi 
kuninkaan, mutta se ei nostanut hallitsijaa jumalmaailmaan.   
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Faaraon nimessä esiintyi yhtenä osana ”Re”.  Se ilmaisi, että faarao 

oli auringonjumala Re’n sukua.  Edellisen kuvan patsas esittää 

Egyptin jumalten kuningasta, jonka nimi oli ”Ammon Re”. 

Hänen suojassaan seisomassa on kuvattu faarao. Tällainen 

ajatusmaailma ei tullut kysymykseenkään Israelissa.  

Babyloniassa ja myöhemmin Roomassa ajateltiin, että voittoisa 

hallitsija olisi ansioillaan siirtynyt osaksi jumalmaailmaa.  

Israelin kuningas saattoi pyytää ja odottaa voittoa Jumalan 

avulla mutta tyystin ilman minkäänlaista jumalallistumista.   

Samalla tavoin uskonnonhistoriallisen koulukunnan kaikki 

muutkin suoraviivaiset yleistykset on jouduttu korjaamaan 

Israelin uskon kaikilla alueilla.  Kosketuskohtien täysin 

poikkeava sisältö on vain korostanut Israelin uskon, Vanhan 

Testamentin ainutlaatuisuutta.   
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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.  Sen esimerkkinä voimme muistaa Moosesta palavan 

pensaan luona 2 Moos. 3:1 – 6. 

Israelin historiassa Jumalan sanat ja hänen tekojensa muistot 

elivät ja vaikuttivat jumalanpalveluksessa ensin telttamajassa, 

sitten Jerusalemin temppelissä sekä kodeissa ja myöhemmin 

diasporan synagoogissa.   

              HISTORIA – PROFETIA - LITURGIA 
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Niin hän sanoi heille:  

 

"Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä 

uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat 

puhuneet!  Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän 

ja sitten menemän kirkkauteensa?”  Ja hän alkoi 

Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti 

heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa 

sanottu.”  (Luuk. 24:25 – 27) 


