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Johdanto: Vanhan testamentin yleiskatsaus
Historiallis-kriittisestä Raamatun lukemisesta historiallis-kiitolliseen
Teologisten tiedekuntien Raamatun tutkimukseen on vaikuttanut voimakkaasti historiallis-kriittinen
suuntaus. Tällöin Raamattua käsitellään kuten muuta samanikäistä kirjallisuutta. Raamatun sanoman
esittäminen Jumalan Sanana jätetään kirkon työntekijäin tehtäväksi. Nyt esillä olevassa raamatunluvun
suunnitelmassa ei pidetä ihanteena kriittisyyttä vaan asennetta voidaan kutsua historiallis-kiitolliseksi.
Raamatun luonteeseen kuuluu se kaksoisnäköala, että Raamattu käsitetään samalla kertaa jumalalliseksi ja
inhimilliseksi. Saman ristiriidattoman kahtalaisuuden kohtaamme, kun yhdymme tunnustukseen, jonka
mukaan Jumalan Poika on saamaan aikaan Jumala ja ihminen. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan tämän
käsityksen, hän saattaa oppia Jumalasta jotakin aivan uutta.
Historiallinen asenne tuo esiin sen, että Jumalan Sana on kiinteytynyt kirjaksi Jumalan kansan ja
seurakunnan keskuudessa lukuisien sukupolvien aikana. Me kuulumme samaan seurakuntaan kuin se pieni
joukko, joka ensimmäisenä otti vastaan kaikkia ihmisiä koskevan Sanan. Raamatun historian
kunnioittaminen näkyy siinä, että noudatamme Vanhan testamentin lukemisessa juutalaista kolmiosaista
jäsentelyä. Tutustumme näin Jeesuksen Raamattuun, joka muodostuu Laista, Profeetoista ja Kirjoituksista.
Toisaalta kiitämme siitä, että käsiimme on annettu Jumalan pyhä Sana, ja myönnämme, että voimme
ymmärtää vain rajoitetusti sen rikkautta. Meidän kannattaa tuntea kiitollisuutta myös niitä ahkeria
tutkijoita kohtaan, jotka ovat tulkinneet Raamattua ja kiinnittäneet sen Raamatun oman ajan historiaan.
Tämä lukuohjelma täydentää muita tapoja käyttää Raamattua. Kirkossa luetaan joka viikko Vanhasta ja
Uudesta testamentista katkelma sekä kohta evankeliumista. Yhteisessä tai yksityisessä hartaudessa luetaan
yleensä muutama jae tai ehkä vain yksi valittu jae. Jotta lyhyet Raamatun kohdat ymmärrettäisiin
paremmin, tässä lukuohjelmassa luetaan puolentoista vuoden aikana Vanha testamentti järjestelmällisesti
läpi. Kun edetään läpi Uuden testamentin samaa vauhtia, koko Raamatun lukemiseen menee kaksi ja puoli
vuotta. Näin hahmottuu yleiskuva koko Raamatusta.
Totuin noudattamaan juutalaista jäsentelyä opettaessani Afrikassa Raamattua, sillä David F. Hinson noudattaa
sitä oppikirjassaan The Books of the Old Testament (TEF Study Guide 10, SPCK, London 1979). Tämä kolmijako
on tullut tutuksi Jeesuksen puheista, kun hänen aikanaan Vanhaa testamenttia tarkoitettaessa sanottiin: ”Laki,
Profeetat ja Kirjoitukset”. Tätä järjestystä noudatettaessa hahmottuu tuoreella tavalla, miten Vanhassa
testamentissa seurataan valitun kansan elämää.
Tämän lukuohjelman eli tiekartan mukaan kukin voi lukea Raamattua aivan yksikseen, mutta tämän tiekartan
mukaan Raamattua voidaan lukea myös niin, että kukin etenee tahollaan suurin piirtein samaa vauhtia yksin,
kaksin, ryhmissä tai raamattupirissä. Kun lukeminen edistyy, voidaan kokoontua yhteen käsittelemään sitä
taivalta, mikä on kuljettu, tarkastelemaan edessä olevaa polkua, vaihtamaan kokemuksia ja virkistymään
yhdessäolosta. Näitä kokoontumisia voidaan kutsua tämän vaelluksen etapeiksi.

Raamatun lukemista helpottaa vuonna 1992 valmistunut uusi, sujuva suomennos. Siinä on noudatettu
Eugene A. Nidan”dynaamista” käännösperiaatetta, jossa pyritään esittämään ”lähin luonnollinen vastine”
käännettävälle alkukielen tekstille. Sen mukaan käännöksen lukijan tulee voida ymmärtää teksti samalla
tavalla kuin alkutekstin kirjoittajat ja lukijat ovat sen aikoinaan käsittäneet.
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Aikaisemmissa raamatunkäännöksissä alkukielen sana on saanut käännökseen eri yhteyksissä yleensä
saman suomenkielen sanan vastineekseen. Tällöin alkukieltä taitava lukija pystyy jopa arvaamaan, mitä
heprean tai kreikan sanaa on alkukielessä käytetty. Opin kannalta tärkeät alkukielen sanat – esimerkiksi
armo ja vanhurskaus – löytyvät tällöin yleensä hakukoneella yhtä hyvin käännöksen kuin alkutekstin
perusteella tehdyn sanahaun avulla.
Vuonna 1992 hyväksytyssä suomalaisen kirkkoraamatun dynaamisessa käännöksessä sama kreikan sana
käännetään eri tavoin sen lauseyhteydestä riippuen. Esimerkiksi Roomalaiskirjeen alussa (Room. 1:4) sanan
dynamis suomalainen vastine edellisessä suomennoksessa on ”voima”, niin kuin se tavallisesti muuallakin
käännetään. Sen sijaan vuoden 1992 käännöksen tekijät ovat tulleet siihen tulokseen, että sana ”valta” tuo
Roomalaiskirjeen alussa parhaiten esiin sen, mitä Paavali on alun perin tässä kohdassa tarkoittanut, vaikka
muualle sopii usein vastineeksi ”voima”.
Tämän raamatunlukuohjelman katsauksissa olen mennyt yhdessä kohdassa jopa pitemmälle kuin uusi
suomennos ja yrittänyt tuoda esiin senkin, mitä on alun perin tarkoittanut aivan erisnimeksi muuttunut
Kristus eli Voideltu. Vanhassa testamentissa kiinnitetään huomiota pyhään voiteluun, ja kertomuksen
edetessä tulee näkyviin, miten koko Raamatun päähenkilö on Herran voideltu (hepreaksi Mashiah ja siitä
Messias, kreikaksi Khristos, latinaksi Christus ja suomeksi Kristus). Uudessa, vuonna 1992 julkaistussa
käännöksessä sanotaan ”Messias” monessa sellaisessa kohdassa, missä aikaisemmassa eli vuonna 1938
hyväksytyssä käännöksessä sanottiin ”Kristus”. Kun pidetään Uuden testamentin puolella esillä sanan
”Kristus” alkuperäinen merkitys ja käytetään suomen sanaa ”Voideltu”, tulee havainnolliseksi se
vallankumouksellinen hyvä sanoma, jota Jeesuksen seuraajat julistivat, kun he tunnustivat Jeesuksen
Kristukseksi eli Messiaaksi eli Herran voidelluksi. Nimitys Voideltu ja sen vieraskieliset vastineet ovat niin
tärkeitä Raamatussa, että niihin palataan vielä myöhemmin. (ks. s. 25, 30, 49, 57, 66, 73, 82, 85, 105 ja120)

Lukemisen järjestys eli kääröstä kääröön
Aikoinaan teksti kirjoitettiin usein papyrusruo’osta tai nahasta tehdylle ”paperille”, joka kierrettiin kääröksi,
kun se oli tullut valmiiksi. Alkukirkon aikana alettiin sitoa kirjoja, joihin kirjoitukset tulivat peräkkäin. Niille
tuli kiinteä järjestys, ja kirjaa pystyttiin selailemaan, vaikkapa vertailemaan Vanhaa ja Uutta testamenttia.
Vanhan testamentin kirjojen kokoelman rajat vakiintuivat Jeesuksen aikoihin. Juutalaisten synagogissa sen
kolme osaa, Laki, Profeetat ja Kirjoitukset, erottuvat toisistaan ryhminä, kun kirjat säilytetään synagogan
kirjakaapissa omina kääröinään. Ne eivät siis ole peräkkäin kuin meidän Raamattumme eli painetun
kokoomateoksen kirjoitukset. Kun muistamme tämän kolmiosaisuuden, pääsemme sisälle Raamatun
maailmaan ja siihen monivivahteiseen uskonelämään, jonka keskellä kirjoitukset ovat syntyneet. Kun Jeesus
puhuu Laista, Profeetoista ja Kirjoituksista, hän tarkoittaa siis sitä, mitä me kutsumme Vanhaksi
testamentiksi. Käytän isoa alkukirjainta, kun tarkoitan juuri näitä kolmea kokoelmaa. Juutalaiset ovat
muodostaneet Raamattunsa nimen TaNaK, näiden kolmen osan alkukirjaimista: Torah eli Laki, Neviim eli
Profeetat ja Ketuvim eli Kirjoitukset.

Läpi Vanhan testamentin
Laissa etenemme tutussa järjestyksessä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta viidenteen. Edellisissä
profeettakirjoissa seuraamme Jumalan kansan historiaa kuten suomalaisessa käännöksessä, siis
järjestyksessä: Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Samuelin kirjat ja Kuninkaiden kirjat. Myös Jälkimmäisiä
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profeettoja luettaessa seuraamme suurin piirtein kansan historiaa erottelematta kolmea suurta
kahdestatoista pienestä. Useista profeettakirjoista ei voida yksimielisesti sanoa, milloin ne on kirjoitettu.
Siksi ne on tässä lukujärjestyksessä sijoitettu sen mukaan, mihin aikakauteen niiden sisältö näyttää
parhaiten kuuluvan. Niinpä Jesajan kirjan alkuosa luetaan, kun tutustutaan profeettoihin Israelin eli
pohjoisen kuningaskunnan tuhon aikaan, ja loppuosa vasta muiden sellaisten kirjojen joukossa, jotka
liittyvät Juudan paluuseen pakkosiirtolaisuudesta.
Ajattomalla Jobin kirjalla aloitamme Kirjoitusten lukemisen. Juutalaisten suurien juhlapyhien aikana
luettavat viisi juhlakääröä muodostavat Kirjoitusten joukossa oman ryhmänsä, ja niiden lukemisella
jatkamme Jobin jälkeen. Viimeksi seuraamme toistamiseen historian kulkua lukemalla Aikakirjat, Esran ja
Nehemian sekä lopuksi Danielin kirjan.
Koko Vanha testamentti on jaettu 76 osioksi ja jokaiselle viikolle tulee yksi tai useampia psalmeja. (pitkä
psalmi jaetaan usealle viikolle) ja kymmenisen lukua Vanhasta testamentista sekä yksi tai useampi jae
Sananlaskujen kirjasta. Psalmien ja Sanalaskujen kirjat jäävät Vanhan testamentin lukuohjelmassa kesken,
koska loput on jätetty Uuden testamentin lukemisen yhteyteen. Näytteeksi on alle kuvattu ohjelma
ensimmäisestä viidennelle viikolle asti.
Viikko
Psalmi
Kirja
Luvut
Sananlaskut
24.5.
ALUSTA ALKAEN
21. 1-2
1. Moos.
1-11
1:1-7
22. 3-4
12-19
8-19
23. 5-6
20-30
20-33
24. 7-8
31-39
2:1-15
25. 9
40-50
16-22
Tästä huomataan, miten Psalmit ja Sananlaskut jakautuvat tasaisesti koko lukemisen jokaiselle viikolle,
koska niitä ei lueta yhtäjaksoisesti kuten muita kirjoja. Ne tarjoavat jatkuvasti lepoa ja virkistystä lukemisen
aikana, kun edetään yksin tai pienissä ryhmissä. Etappeihin liittyvät katsaukset, joissa tarkastellaan
Raamatun kirjoihin liittyviä asioita.
Eri tahoilla on ratkaistu eri tavoin, mitkä kirjat otetaan pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Samarialaisten
Raamatusta puuttuvat Profeetat ja Kirjoitukset. Heillä on myös omia pyhiä kirjoituksiaan, mutta painopiste
on asetettu Lakiin. Jo ennen Jeesuksen aikaa tehtyyn kreikkalaiseen käännökseen otettiin mukaan niin
sanotut apokryfikirjat (ks. s.118), jotka sisältyvät edelleen ortodoksien ja katolilaisten Raamattuihin. Ne
ovat kuuluneet myös vanhoihin suomalaisiin Raamattuihin. Etiopialaisten Raamatun kirjojen kokoelma
eroaa sekä heprealaisesta että kreikkalaisesta, samoin esimerkiksi armenialaisten.
Lain ja Profeettojen välinen ero tulee havainnollisesti ilmi joka viikko synagogassa. Juutalaisen seurakunnan
kokouksessa luetaan säännöllisesti aina sapattina kohta Laista, ja lukemista jatketaan viikon kuluttua siitä
kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Näin käydään koko viiden Mooseksen kirjan kokoelma läpi joka
vuosi. Kun on päästy loppuun, vietetään iloista juhlaa ja aloitetaan taas Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.
Lain ohella luetaan esillä olevaan Lain kohtaan sopiva Profeettojen kohta. Kirjoitusten joukossa on viisi
juhlakääröä, joista kukin luetaan määrättynä pyhäpäivänä. (sivulla 49 on linkki, jonka kautta voi kuunnella
Lain lukemista synagogassa.)
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Laki eroaa selvästi muista Vanhan testamentin kirjojen kokoelmista eli Profeetoista ja Kirjoituksista. Laki
koskee kaikkia Israelin heimoja, kun taas muut Vanhaan testamenttiin sisältyvät kokoelmat eli Profeetat ja
Kirjoitukset katsovat tapahtumia korostetusti Juudan heimon kannalta. Tämä ilmenee siitäkin, että vain Laki
on yhteinen juutalaisille ja samarialaisille. Nämä ovat juutalaisten mielestä harhaoppinen sekakansa, mutta
oman perinteensä mukaisesti juuri he ovat säilyttäneet aidosti alkuperäisen kahdentoista heimon yhteisen
Lain ja heidän nimityksensäkin viittaa heidän oman käsityksensä mukaan tähän (”shomerim” eli säilyttäjät
tai vartijat). Vanhan testamentin todistuksen mukaan kahdentoista heimon monet merkittävät paikat jäivät
kuningas Salomon kuoleman jälkeen muodostuneen Israelin valtakunnan alueelle maan pohjoisosaan. Sen
voimakkaimpia heimoja olivat Efraim ja Manasse, joiden yhteinen kantaisä Joosef tulee vahvasti esiin
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Pohjoisen alueen ja pohjoisten heimojen suuri merkitys Israelin
varhaisessa historiassa tukee sitä käsitystä, että Juudan kuningaskuntaa vanhempi Israelin perinne on
jatkunut maan pohjoisosassa ja näin samarialaisten perinne juontuu hyvin vanhoilta ajoilta. Heidän
näkökulmastaan katsottuna juutalaiset olivat saaneet vieraita vaikutteita.
Lain tiivistelmässä eli Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan samarialaisten mukaan, miten Jumala on
valinnut pohjoisessa eli Samariassa sijaitsevan Garisimin vuoren ainoaksi paikaksi, jossa häntä tulee
palvella. Juutalaisten Laissa puhutaan samassa kohdassa väljästi ”siitä paikasta, jonka Herra on valinnut” ja
annetaan ymmärtää, että tämä tarkoittaa Jerusalemia. Yhteistä sekä juutalaiselle että samarialaiselle
lakikirjalle on siis se määräys, että alkujaan monella taholla suoritettu jumalanpalvelus on keskitettävä vain
yhteen paikkaan ja muut pyhät paikat on hävitettävä. Ratkaisevaksi eroksi jää, mikä on tämä ainoa oikea
pyhäkön paikka, Samarian vuori vai Jerusalem. Tämä oli Jeesuksen aikanakin polttava kysymys.
Raamatun rakenne muistuttaa kerrostuneita maalajeja: alimpana on vanhin kerrostuma eli Laki, sen päällä
lepää Profeetat ja nuorimpana kerrostumana on Kirjoitukset. Tämä vastaa periaatteessa kokoelmien
ikäjärjestystä mutta ei merkitse, että Laki olisi kokonaisuudessaan ollut valmis ennen Profeettojen
kokoelman kirjoittamista ja Profeetat taas aivan valmiina ennen Kirjoitusten syntyä.
Jo ennen Jeesuksen aikaa syntyneestä kreikankielisestä käännöksestä Septuagintasta tuli kristittyjen Vanha
testamentti. Siinä kirjat on ryhmitelty aiheen mukaan, siis ensin Laki ja sen jälkeen historialliset kirjat,
viisauskirjallisuus ja profeettakirjat. Samantapaista järjestystä on seurannut latinankielinen käännös Vulgata ja
sen mukaisesti suomalainen Raamattu, josta on jätetty pois apokryfikirjat. Näin suomalaisessa Raamatussa
edetään Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta viimeisen profeettakirjan eli Malakian loppuun. Aloitetaan
luomisesta ja päästään lopuksi sanoihin Herran päivän tulemisesta. Lukija katselee tällöin kuin Jumalan
näkökulmasta suuren suunnitelman toteutumista. Se vastaa hyvin meidän tapaamme kirjoittaa kansan historia.
Kreikkalaisen käännöksen ja sen mukaisesti suomalaisen Raamatun järjestys ei kuitenkaan vastaa sitä tapaa,
miten Vanhan testamentin kirjoitusten kokoelma jäsentyi Jeesuksella ja hänen ympäristössään. Siksi
seuraamme heprealaisen alkutekstin järjestystä. Aloitamme lukemisen Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja
otsikoksi on sen mukaisesti merkitty ”Raamattu käärö kääröltä : Jumalan luomakunnassa Jumalan lapsena
Herran voideltua seuraten Hengen johdatuksessa, Historiallis-kiitollinen Raamatun lukemisen ohjelma”. Tällöin
korostuu voimakkaasti se, että luetaan taivaallisen Isämme sanomaa, joka koskee omaa elämäämme ja koko
maailmankaikkeutta. Sanonta ”Herran voideltua seuraten” viittaa Raamatun päähenkilöön Herran voideltuun.
Kun luemme Raamattua Jumalan sanana, toivomme hänen Henkensä ohjaavan lukemistamme.
Kun luemme läpi Raamatun, emme marssi riemusaatossa juhlakulkueena, sillä matka on pitkä ja raskaskin.
Emme myöskään lähde tutkimusmatkalle, emmekä siis voi pysähtyä kaivamaan yksityiskohtia, sillä niitä on
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matkan varrella loputtomiin. Tehtävänämme ei ole myöskään vikoilla toisiamme tai aikaisempien kulkijoiden
käsityksiä. Toki voimme tuoda havaintomme ja käsityksemme avoimesti esiin.
Meillä on jo etukäteen jonkinlainen ajatus sitä, mitä matkan varrella tulemme kohtaamaan. Niinpä on syytä
varautua siihen, että läheltä katsottuna kaikki ei vastaakaan aikaisempaa käsitystämme. Näkökulmaa avartaa
se, jos käytetään eri käännöksiä ja havaitaan, miten niissä on samat kohdat tulkittu eri tavoin käyttämällä toisia
sanoja. Joskus heprealainen alkuteksti tarjoaa vaihtoehtoja, joskus on peräti niin outo ilmaisu hepreassa, että
tutkijat ehdottavat aivan erilaisia merkityksiä sanoille.
Tarkastelutapani on siis historiallinen mutta ei ”historiallis-kriitillinen” – tai historiallis-kriittinen kuten nykyisin
sanotaan – vaan historiallis-kiitollinen, kuten jo aluksi sanoin. Olen kiitollinen siitä, miten Raamattu on antanut
perustan elämälleni, ja toivon toistenkin voivan rakentaa samalle kestävälle perustalle. Kun luemme Raamatun
luku luvulta, teemme tämän pyhiinvaelluksemme kuin vanhoja kinttupolkuja tarpoen. Jos joku ei halua edetä
näin vaivalloisesti, hän voi seurata juonen kulkua lukemalla vain lukujen väliotsikot ja rientää taipaleet
joutuisammin aivan kuin tietä polkupyörällä ajaen. Matkan Raamatun alusta loppuun voi tehdä myös kirjaa
selaillen helposti kuin ajaisi matkan Eedenin paratiisista päätepisteeseen omaan aikaamme nopealla autolla
kestopäällysteistä tietä.
En pysty selittämään kaikkea, mitä matkan varrella näemme. Mielelläni tuon toisinaan esiin sen, miten olen itse
hahmottanut asiat ja tapahtumat. En pysty sanomaan, onko joku tunnettu Raamatun selittäjä esittänyt asiat
aikaisemmin samalla tavalla tai peräti kumonnut sen käsityksen, mikä minulle on tullut. Monen vaeltajan
mieleen voi nousta ajatuksia, joita hän mielellään jakaa toisten kulkijoiden kanssa tai kysymyksiä, joihin odottaa
vastausta. Kysely ja keskustelu voivat helpottaa etenemistä. Jokainen voi etsiä lisätietoja niiltä ammattimaisilta
Raamatun selittäjiltä, joihin hän itse luottaa. Sanotaan, että Raamattua on selitettävä Raamatulla. Parhaassa
tapauksessa se, mitä näet pyhiinvaelluksesi varrella, auttaa Sinua paremmin ymmärtämään sitä, mitä
seuraavalla kerralla näet, kun uudelleen vaellat samaa tietä. Monissa suomalaisen Raamatun laitoksissa on
karttoja, hakemistoja ja selityksiä. Niitä kannattaa käyttää hyväksi. Jakeiden alaviitteet osoittavat kytkentöjä
Raamatun eri kirjojen sekä Vanhan ja Uuden testamentin välillä.

Hyvä on sen osa, joka … löytää ilonsa Herran laista. Ps. 1:1—2
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Alusta alkaen
Viikko
Pvm.
1.
2.
3.
4.
5.
Pvm.

Psalmi

Kirja

Luvut

ALUSTA ALKAEN
1. Moos

1-2
3-4
5-6
7-8
9

1-11
12-19
20-30
31-39
40-50

Sananlaskut

1:1-7
8-19
20-33
2:1-15
16-22

1. ETAPPI: PERHEESTÄ KANSAKSI

Jumalan johdatuksessa
Olemme aloittamassa pyhiinvaellusta Herran voidellun johdolla Jumalan luomakunnassa Jumalan lapsina.
Polut tuntuvat paikoitellen hyvinkin tutuilta, mutta usein aukeaa myös uusia näköaloja. Aivan aluksi
tarkastelemme keskeisiä käsitteitä yksitellen: Jumalan luomakunta, Jumala isänä, Jumalan lapsi, uhri ja
siunaus, Jumalan lupauksia ja liittoja sekä Herran voideltu.

Luomakunta
Me kaikki ihmiset elämme samassa maailmankaikkeudessa ja otamme kaikilla aisteillamme vastaan
havaintoja siitä. Raamattu alkaa siitä, kun Jumala luo taivaan ja maan eli tämän maailmankaikkeuden.
Juutalaisten, kristittyjen ja muslimien luomisusko ankkuroituu Raamatun kertomukseen, ja monien muiden
uskontojen ja perinteiden kertomukset etenevät jossain määrin samaan tapaan. Kaikki myöntävät, että
ihminen ei ole oman elinympäristönsä herra vaan riippuvainen suuremmasta tai suuremmista.
Raamattu opastaa ihmistä elämään Jumalan luomassa maailmassa. Tämä ohjaus tapahtuu Vanhassa
Testamentissa yhden kansan piirissä ja sanoma leviää Uudessa testamentissa yli kansallisten rajojen
koskemaan välittömästi kaikkia ihmisiä.

Jumalan lapsi
Uudessa testamentissa Jeesuksen puheita suorastaan hallitsee se, että hän Jumalan Poikana rohkaisee
opetuslapsiaan elämään Jumalan lapsina. Vaikka oman aikamme juutalaiset vierastavat sanomaa
Jeesuksesta Jumalan Poikana, tämä asia liittyy Vanhan testamentin sanomaan. Jo Vanhassa testamentissa
puhutaan paikoitellen Jumalasta isänä. Hän luonut ihmisen ja hän sopii paremmin kansansa isäksi kuin
kantaisä Abraham ja hän lupaa isänä huolehtia isättömistä orvoista. (ks. s. 105)
Kun joskus on korostettu Uuden testamentin sanoman uutuutta ja ainutlaatuisuutta, juutalaiset ovat
viitanneet omiin kirjoituksiinsa, ja sanoneet, että sieltä voidaan löytää samanlaisia ajatuksia. Tähän on
vastattu, että Jeesuksen sanoman tapaisia ajatuksia voidaan todella löytää juutalaisten laajasta perinteestä,
mutta niitä ei osattaisi etsiä kaiken muun seasta ilman Jeesusta. Synagogassa lauletaan Jumalalle: ”Isämme,
kuninkaamme!” Tämä läheisyys ei kuitenkaan hallitse ihmisen suhdetta Jumalaan samalla tavalla kuin
Uudessa testamentissa.
Meillä on paljon yhteistä juutalaisten ja muslimien kanssa. Tämä ilmenee, kun tulemme tekemisiin Intian
hindujen, Japanin shintolaisten tai muiden kanssa, jolla on aivan toisenlaisia käsityksiä. Olen keskusteluissa
esittänyt juutalaiselle Aaronin pappissuvun jälkeläiselle ja muslimien imaamille yksinkertaisen
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luonnehdinnan: ”Juutalaiset ovat ylpeitä siitä, että he kuuluvat Jumalan kansaan, me iloitsemme siitä, että
saamme elää Jumalan lapsina ja muslimit pyrkivät noudattamaan Jumalan käskyjä hyvinä palvelijoina.”
Keskustelukumppanit näyttivät hyväksyvän tällaisen vertailun. Vaikka pääsemme vasta Uudessa
testamentissa kirjoituksiin, joissa korostetaan meidän asemaamme Jumalan lapsina, emme saavuta tätä
asemaa lopuksi, vaan saamme alusta alkaen ja koko elämämme ajan elää yhteisen taivaallisen Isämme
lapsina ja siten veljinä ja sisarina.

Alku
Luomiskertomus kiehtoo edelleen meidänkin aikamme ihmistä. Raamatun alkuluvussa opetetaan tiiviisti
monta suurta asiaa:
(1) Me kunnioitamme Jumalanamme kaiken Luojaa, ei mitään luotua.
(2) Maailmankaikkeus on kehittynyt vaiheittain.
Luojan ensimmäinen lause Raamatussa on: ”Tulkoon valo!” Valo ja valon nopeus ovat nykyisen
luonnontieteenkin perusasioita. Yhtä poikkeusta vaille luomiskertomus esittää maailmankaikkeuden kehityksen
samansuuntaisesti kuin nykyajan luonnontieteilijät. Jos ajatellaan, miten aurinko ja kuu määräävät kasvien,
eläinten ja ihmisten elämänrytmin, niiden paikan kertomuksessa kasvien luomisen jälkeen voi ymmärtää.
Iältään taivaankappaleet ovat toki paljon vanhempia kuin maapallon kasvikunta.

(3) Ihmisen ei tarvitse raataa loputtomiin, vaan meillä on oikeus levätä välillä, ja Jumalan järjestyksen
mukaan saamme levähtää vieläpä yhdessä samaan aikaan toisten kanssa. Tämän oikeuden soveltamista
muuttaa nykyisin se, että ihmiset elävät vuorovaikutuksessa keskenään erilaisilla aikavyöhykkeillä
maapallon eri puolilla.
Nämä kolme opetusta esitetään samalla kertaa. Kun otamme huomioon kunkin aikakauden ihmisten tiedot
luonnosta, ihailemme meille tuttua luomiskertomusta. Se sisältää Jumalan hyvän sanoman, joka koskee
kaikkia ihmisiä, ja yhteisen tehtävän Jumalan luomakunnassa.
Charles Darwinin puolisentoista sataa vuotta sitten julkaisema kirja lajien synnystä on järkyttänyt monia
kristittyjä, koska sitä on käytetty hyökkäyksissä Raamatun luomiskertomusta vastaan. On totta, että
kristillisten teologien on tarvinnut tehdä paljon töitä torjuakseen darvinistien joitakin väitteitä, mutta oppi
lajien synnystä suuntautuu paljon voimakkaammin vanhaa kreikkalaista filosofiaa kuin kristinuskoa vastaan.
Aristoteleen logiikkaan liittyy ajatus lajien pysyväisyydestä. Päätelläänpä Aristoteleen tapaan: Jos kaikki hiiret
ovat imettäväisiä ja kaikki imettäväiset ovat selkärankaisia, niin kaikki hiiret ovat selkärankaisia. Kun
kehitysopin mukaan hiirten, imettäväisten ja selkärankaisten luokat eivät olekaan pysyviä, päättely menettää
ajattoman pätevyytensä.
Kirkon ongelma on johtunut osaltaan siitä, että Aristoteleesta tuli keskiajalla teologienkin vaikutusvaltainen
opettaja. Kristitty voi kuitenkin kunnioittaa Jumalaa kaikkien lajien luojana, vaikka hän irtautuu Aristoteleen
opista maailman ja eläinlajien pysyvyydestä. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa näkyy, miten hyvin
ymmärrettiin maailmankaikkeuden vaiheittainen kehitys jo tuhansia vuosia sitten. Meidän aikamme
uskovaisten tulee yhtä avoimesti kuunnella, mitä oman aikamme parhaat luonnontieteilijät opettavat.

Ihmisen luomisen Raamattu kertoo kahdella hieman erilaisella tavalla. Jos ajatellaan, että Laki on aluksi
esitetty suullisesti, ero selittyy yksinkertaisesti. Kun Laki on aikanaan kiinteytynyt kirjoitukseksi, mukaan on
otettu rinnakkaista aineistoa, eikä karsittu pois kaikkea sellaista, missä asia esitetään eri tavalla kuin
jossakin muualla. Ihmisen luomisesta puhuttaessa kahdessa rinnakkaisessa kertomuksessa on erikoinen,
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toistuva piirre. Ensimmäisessä luvussa käytetään suomenkielisessä käännöksessä Luojasta nimeä ”Jumala”
ja toisessa luvussa ”Herra Jumala”. Tämä ero toistuu muissakin Mooseksen kirjojen kohdissa. Tällaisissa
toistuvissa erikoispiirteissä on nähty merkkejä siitä, että suullisena säilynyttä opetusta on koottu laajalta
alalta, lähinnä kai vanhojen pyhäkköjen piiristä. Eri tahoilla on Jumalasta puhuttaessa käytetty vähän
erilaisia nimityksiä ja kerrottu samoja asioita vähän eri tavoin.
Synagogissa Lakia luetaan sapatista toiseen samalla nuotilla. Tällaista lukemista kuunnellessamme saamme
vähän käsitystä siitä, miten papit ovat toistaneet näitä kertomuksia sukupolvesta toiseen jo silloin, kun ne
olivat niin pyhiä, että niitä ei kirjoitettu kaikkea kansaa varten (ks. s. 49).

Jumala isänä
Raamattu avaa eteemme koko maailmankaikkeutta hahmottavia näkymiä mutta myös yksityiseen ihmiseen
kohdistuvaa henkilökohtaista puhuttelua ja tietysti monenlaista siltä väliltä. Kun me puhumme
tuttavallisesti Aatamista ja Eevasta, emme huomaa alkuperäistä sanomaa. Hepreankielinen nimi Aadam on
suomeksi ihminen.
Jumala on luonut Aadamin ja Aadam tarkoittaa ihmistä >
Jumala on luonut ihmisen ja Jaakko on ihminen >
Jumala on luonut Jaakon
Tämä kuviopäätelmä sopii meihin jokaiseen. Me kaikki kuulumme yhteen, sillä Jumala on luonut meidät
kaikki.
Ihmisen lankeemus koskettaa myös jokaista meistä.
Aadam on langennut syntiin ja Aadam tarkoittaa ihmistä >
Ihminen on langennut syntiin ja Jaakko on ihminen >
Jaakko on langennut syntiin
Luonnossa vallitsee kamppailu elämästä ja kuolemasta. Kasvit ja eläimet kilpailevat toisiaan vastaan ja
taistelevat valosta ja ravinnosta. Luonnollisesti me ihmiset teemme samoin, mutta rakastavan Jumalan kuva
meissä tärveltyy, jos osoitamme itsekkyyttä tai omahyväisyyttä, ja tällöin rikomme Jumalaa ja
lähimmäistämme vastaan eli teemme syntiä. Kun taivaallisen Isämme Henki johtaa elämäämme, olemme
taivaallisen Isämme näköiset elämässämme ja toimissamme, ja yhteisenä oikeutenamme ja suorastaan
velvollisuutenamme on levittäytyä yli maan piirin palvelemaan hänen luomakuntaansa hoitaen ja halliten
sitä.
Kertomus vedenpaisumuksesta julistaa luomiskertomuksen tavoin ihmisten yhteenkuuluvuutta ja
syntisyyttä sekä Jumalan tuomiota ja armoa. Kertomus johtaa Jumalan liittoon koko ihmiskuntaa edustavan
Nooan kanssa. Samat määräykset ja lupaukset koskevat kaikkia ihmisiä. Tämä luo pohjan kuvaukselle
Abrahamin saamasta siunauksesta ja Uuden testamentin sanomalle Jumalan lasten perheestä. Vaikka
kohtaamme Laissa Jumalan lainlaatijana, tuomarina ja sotajoukkojen komentajana, me tapaamme myös
aivan alussa rakastavan Isän.

21
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Uhri ja siunaus
Uhrin antaminen ja siunauksen saaminen kuuluvat usein yhteen. Se joka antaa uhrin Jumalalle, saa
Jumalalta siunauksen. Havainnollinen esimerkki näkyy pappi Melkisedekin ja Abramin välisessä
tapaamisessa.
Ja [Melkisedek] siunasi [Abramin] sanoen: "Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty
olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi." Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta (1.
Moos. 14:19-20).
Jerusalemin kadulla vanha, uskonnollinen juutalainen mies pyysi minulta lahjoitusta ilmeisesti
hyväntekeväisyyteen. Kun olin roponi antanut, hän antoi kuitin ja alkoi mutista jotakin, josta en saanut selvää.
Käsitin asian niin, että hän luki minulle, lahjoittajalle, siunauksensa.

Uskonnollinen elämä keskittyy Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa eri puolilla maata sijaitsevien
uhripaikkojen ympärille, ja tämä käytäntö jatkuu vielä myöhemminkin monien sukupolvien ajan. Jumalan
kansan jäsenet vierailevat näillä paikoilla, joissa on ilmeisesti pappeja palvelemassa ja vaalimassa pyhiä
muistoja. Heidän tehtävänään on välittää Jumalan siunausta paikalle saapuneille uhraajille. Täten kuningas
Josian aikana tapahtunut jumalanpalveluksen keskittäminen Juudan valtakunnassa Jerusalemiin, koskee
syvältä kansan uskonnollisuuteen. Uhrikukkuloiden hävittäminen tähän aikaan tähtää erityisesti niiden
jumalanpalveluspaikkojen lopettamiseen, joissa on palveltu muta jumalia, mutta samalla Abrahamin, Iisakin
ja Jaakobin Jumalan palvelus loppuu perinteisiltä paikoilta tai ainakin pyritään lopettamaan muualta kuin
Jerusalemista.
Alla olevasta taulukosta näkyy pyhiä paikkoja, joihin liittyy esi-isien muistoja. Kartasta, jonka nimien
kirjoitusasu tosin poikkeaa suomalaisesta, näemme, että Sikem (Shechem), Betel (Beit El), Hebron ja
Beerseba (Be’er Sheva) sijaitsevat eri puolilla maata. Morian vuoren on usein selitetty tarkoittavan
Jerusalemia ja erityisesti temppelivuorta, mutta tästä ei ole varmoja todisteita.
Paikka
Abram/Abraham Iisak
Sikem, Moren tammi
Abram
Sikem (Shechem)
Betelistä itään Ain suuntaan
Abram
Betel (Beit El, Beitel, Bethel)
Hebron, Mamren tammisto
Abram
Iisak
Morian vuori
Abraham
Beerseba (Be’er Sheva, Beersheba)
Abraham
Iisak
Karttaan on merkitty pyhät paikat, joihin liittyy esi-isille annettuja siunauksia.
useita sukupolvia myöhemmin 500-luvulla eKr.
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Jaakob
Jaakob
Jaakob
Jaakob
Jaakob
Rajat vastaavat tilannetta

Kartta: Lähi-idän kansoja ja valtioita, rajat ajalta Salomon jälkeen

Nooan liitto ja Mooseksen liitto
Nooan liitto koskee Raamatussa koko ihmiskuntaa, koska Nooan perheestä polveutuvat kaikki kansat. Tämä
ajatus on tuttu alkuseurakunnalle. Kun sen pitää päättää, miten pakanakristittyjen tulee elää, Jerusalemin
kokous lähettää sanoman, että näitä ei koske Siinain liitto vaan ainoastaan Nooan liitto. Juuri tähän Vanhan
testamentin kohtaan liittyy se kiertokirje, jonka alkuseurakunta lähetti ja joka mainitaan Apostolien teoissa.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä yhdistetään vedenpaisumus ja Nooan arkki pyhään kasteeseen (1.
Piet.3:18–22). Armollinen Jumala pelastaa pyhässä kasteessa syntisen ihmisen veden kautta, ja hänen
armonsa kuuluu kaikille ihmisille.
Laki sellaisena kuin me kohtaamme sen Viidessä Mooseksen kirjassa on vain valittua kansaa varten, mutta
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan asioista, jotka koskevat koko ihmiskuntaa. Kun selvittelin kerran
Helsingin synagogan kirjaston ja arkiston jännittävää komeroa kirjastonhoitajan kanssa, paikalle saapui
juutalaisen seurakunnan rabbiini. Kuultuaan, että olin kristitty, hän kaivoi taskustaan pienen kipa-lakin ja pani
sen päähänsä, otti esiin Vanhan testamentin, etsi sieltä kertomuksen Nooasta ja opetti, miten tämä kertomus
on tärkeä juuri minulle, joka en ole juutalainen. Hän opetti, että vaikka en ole mukana Siinain liitossa enkä
Mooseksen lain alainen kuten juutalaiset, minua yhdistää samaan Jumalaan Nooan liitto.

Vanhan testamentin Laissa ihmisten oikeudet ja velvollisuudet riippuvat heidän asemastaan. Jumala lupaa
kansalleen oman maan, mutta velvoittaa samalla oman kansansa noudattamaan Lakia, eikä se sido muita
kansoja. Esimerkiksi ulkopuolisille saa syöttää itsestään kuolleita eläimiä, joiden syöminen kielletään Laissa
Jumalan kansan jäseniltä. Kansan keskuudessa papit saavat erioikeuksia, mutta heitä sitovat määräykset,
joista muut kansan jäsenet on vapautettu.
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Koko ihmiskuntaa sitoo Nooan liitto. Ihmisen on Jumalan kuvana hallittava luomakuntaa Jumalan tahdon
mukaisesti, ja hän on saanut oikeuden käyttää ravinnokseen eläimiä ja kasviksia. Näin kullakin on omat
etuoikeutensa mutta myös velvollisuutensa sen mukaan, mihin yhteisöön hän kuuluu.

Suullisesta perinteestä kirjalliseen
Kun käymme tarkastelemaan Vanhaa testamenttia, meidän on syytä kerrata sitä, miten kirjoitustaito on
syntynyt ja kehittynyt. Samalla meidän tulee pitää mielessä, että kirjoitettua sanaa ovat edeltäneet puhuttu
sana eli muistitieto ja ilmestykset.
Vaikka Raamattu on tullut meille tutuksi kirjoitusten kokoelmana, monet osat ovat aluksi siirtyneet
sukupolvesta toiseen suullisesti. Tällainen kirjoittamaton tieto voi säilyä satoja vuosia vielä sellaisessakin
yhteisössä, jossa on tullut tavaksi nojautua kirjoitettuun historiaan ja perimätieto on jäänyt syrjään.
Oulun yliopiston historianprofessori Kyösti Julku on selvittänyt Tornion ja Kemin suurpitäjien välisen rajan
kulkua keskiajalla. Kemijoen suun edustalla avomerellä Iso-Huiturin saarella on parin metrin korkuinen
kivirakennelma. Paikalliset miehet osasivat muistitiedon perusteella kertoa Julkulle, että se on piispanraja.
Arkistolähteet vahvistavat, että kaksi piispaa eli Uppsalan arkkipiispa ja Turun piispa sopivat hiippakuntiensa
rajasta Perämeren rannalla vuonna 1346 eli lähes 700 vuotta sitten. Iso-Huiturin saaren kautta kulkee edelleen
Tornion ja Kemin välinen raja, johon liittyvä nimi juontuu ikivanhasta piispojen välisestä sopimuksesta.

Suullinen perimätieto voi kasvaa ajan kuluessa ja myös muuntua vähitellen ottaen huomioon ajan ja
olosuhteiden muuttumisen. Vaikka kirjoitettu sana on kiinteämpi kuin puhuttu, sekin voi elää ja muuntua
sukupolvien vaihtuessa. Vanhin meille säilynyt täydellinen juutalainen Vanhan testamentin käsikirjoitus on
kopioitu vähän yli 1000 vuotta sitten, jolloin oli kulunut noin 1000 vuotta Vanhan testamentin kokoelmaan
rajojen vakiintumisesta ja 2000 vuotta kuningas Daavidin ajasta. Kirjoitettu sana on pitänyt kopioida käsin
aina uudestaan, kun vanha kopio on alkanut mennä huonokuntoiseksi. Joitakin kertomuksia on voitu
vähitellen täydentää, kun tapahtumat ovat kulkeneet edelleen, mutta aikanaan kirjoitus on tullut niin
pyhäksi, että sitä ei ole voitu enää muuttaa. Vanhan testamentin kohdalla tämä on tapahtunut jo ennen
Jeesuksen aikaa.
Läheltä Kuolluttamerta Qumranin luona sijaitsevista luolista löydettiin 1948-luvun lopussa parituhatta
vuotta vanhoja käsikirjoituksia. Niissä oli osia Vanhasta testamentista, jopa kokonainen Jesajan kirja, ja ne
osoittavat, miten Vanhan testamentin tekstit ovat säilyneet aika tarkoin samanlaisina Jeesuksen ajoista
meidän päiviimme saakka. Eroja huomataan erityisesti oikeinkirjoituksessa. Joissakin kohdissa näkyy, että
alkuaikoina on esiintynyt hieman erilaisia tekstimuotoja, sillä vanha käännös esimerkiksi kreikaksi on tehty
vähän erilaisesta tekstistä kuin se, jota nykyisin seurataan. Vasta määrätietoisen työskentelyn jälkeen
juutalaiset oppineet pääsivät siihen, että yksi tekstin muoto hyväksyttiin yleiseen käyttöön synagogissa.
Muiden tekstien annettiin tuhoutua, tai ne hävitettiin tarkoituksellisesti.
Tutkijat ovat todenneet, että Vanhan testamentin kirjoitusten kieliasussa on sellaista, mikä muistuttaa
pakkosiirtolaisuuden jälkeisen ajan hepreaa. Tästä syystä niitä on ajoitettu tähän kauteen jopa yli tuhat
vuotta kuvattujen tapahtumien jälkeen. Niiden kieliasu on kuitenkin voinut päivittyä aikojen kuluessa, eikä
lopullisesta kielimuodosta voi ehdottomasti päätellä alkuperäisen kertomuksen ikää.
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Suuri osa Laista liittyy jumalanpalveluselämään tai muulla tavoin käsittelee pappien toimintaa. Näyttää
ilmeiseltä, että papit ovat säilyttäneet Lain sukupolvesta toiseen. Vanhassa testamentissa Luvattuun
maahan asettuu 12 Israelin heimoa. Yksi eli Leevin suku, hoitaa pappeutta. Heimoarmeijassa Leevin heimoa
ei oteta lukuun, ja täysi määrä kaksitoista saadaan jakamalla Joosefin heimo kahtia Manasseen ja Efraimiin.
Koska leeviläiset elävät Raamatun yhteiskunnassa hajaantuneina koko maan alueelle, heitä voidaan pitää
pappissäätynä eli pappiskastina, jolla on oma perinteensä ja omat käyttäytymissääntönsä. Pyhien tehtävien
hoitamiseen liittyy pyhän perinnön jatkaminen isältä pojalle halki vuosisatojen, jopa vuosituhannelta
toiselle. Lain pyhyyttä korostaa se, että se säilyy suullisena ja vain määrättyjen henkilöiden hallussa.
Suullinen tieto kelpaa historian tutkimuksessa lähteeksi, kun tutustutaan aikaan ennen kirjoitustaidon
yleistymistä ja myöhemminkin. Länsi-Afrikassa erityiset ammattimaiset muistajat ovat meidän aikoihimme asti
kokoontuneet toistuvasti vertailemaan tietojaan, jotta ne pysyisivät muuttumattomina huolimatta siitä, että ne
siirtyvät uusille sukupolville.
Itä-Afrikassa on voitu selvittää kansanryhmien muuttoliikkeitä ja keskinäisiä kosketuksia vertailemalla toisiinsa
naapuriryhmien muistajien kertomuksia. Kun on hyödynnetty tällä tavalla suullista historiaa, on päästy hyviin
tuloksiin. Ne osoittavat liian varovaiseksi sen tarkastelutavan, jonka mukaan Raamatun kertomuksia voidaan
pitää luotettavina ainoastaan siinä tapauksessa, että sen ulkopuolelta löydetyt esineet ja kirjoitukset eli
arkeologien tutkimustulokset vahvistavat Raamatun antamat tiedot. Hyvä muistitieto voi vetää vertoja
kirjoitetulle lähteelle. Mooseksen lain vanhuudesta kertoo myös se, että Lähi-idässä tunnettu Hammurabin laki
on kirjoitettu monta sukupolvea ennen sitä aikaa, jolloin Israelin heimojen sanotaan ylittäneen Jordanin, ja
Mooseksen laissa on samanlaisia määräyksiä kuin Hammurabilla.

Vanhan testamentin kieltä hepreaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle. Tämä kirjoitussuunta ei johdu siitä,
että ihmiset olisivat siihen aikaan olleet vasenkätisiä. Oikealta vasemmalle kirjoittaminen oli käytännöllistä
esimerkiksi silloin, kun sanoja kaiverrettiin kallioon tai kiveen. Vasen käsi piti talttaa ja oikea käsi vasaraa.
Kumpikaan käsi ei peittänyt valmista kirjoitusta, kun edettiin oikealta vasemmalle. Kiveen kaiverrettiin vain
kaikkein tärkeimpiä asioita ja nekin hyvin lyhyesti. Enimmät tiedot siirtyivät aluksi suullisesti polvesta
polveen, ja pyhät sanomat säilyivät pyhäköissä. Ne laulettiin nuotilla, joka helpotti muistamista. Kirjoitusta
käytettiin alussa muistin tukena. Se oli tavallaan pikakirjoitusta, jota asiaa tuntematon ei pystynyt edes
ääneen lukemaan.
Kirjoitusjärjestelmätkin ovat muuttuneet Raamatun monituhatvuotisen historian aikana. Samoin on
muuttunut kirjoitetun sanan asema ihmisten elämässä. Merkit ovat aluksi olleet kuvia, sitten ne ovat
vastanneet tavuja ja lopulta yksittäisiä äänteitä. Vanhan testamentin perinteisessä kirjoituksessa on
merkitty vain konsonantit eli kerakkeet, Teksti ei ole yksiselitteisesti ilmoittanut, mitä sanotaan, koska
vokaalit eli ääntiöt (a, e, i, o, u.) puuttuvat. Kirjoituksen ymmärtäminen on edellyttänyt, että lukija jossain
määrin tietää, mitä teksti käsittelee. (Kirjoitustaidon kehittymistä selitetään myöhemmin ks. s. 75).
Jos Mikael Agricola olisi vakiinnuttanut saman kirjoitustavan suomeen, lukisimme tämäntapaista tekstiä:
HRKSYKANLTMISNVLJSABL sen sijaan että luemme: Herra kysyi Kainilta: ”Missä on veljesi Abel?”

Voideltu
Öljyllä voidellaan Vanhan testamentin aikaan leipomuksia ja sotilaiden kilpiä ja samaa sanaa käytetään
myös talon maalaamisesta. Erityisen merkityksen sana ”voidella” saa kuitenkin Raamatussa, kun se liittyy
pyhään toimitukseen, joka kohdistuu tärkeään esineeseen tai henkilöön. Kun Jaakob pakenee kotoa, hän
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näkee unen, jossa isien Jumala antaa hänelle suuria lupauksia. Jaakob nostaa päänalusena olleen kiven
patsaaksi ja voitelee sen. Paikasta tulee tärkeä pyhäkkö, jonka nimi Betel tarkoittaa Jumalan asuinsijaa.

Lupauksia
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta kaksitoista alkaen huomio siirtyy koko luomakunnasta yhteen
henkilöön Abramiin/ ja hänen jälkeläisiinsä. Kerrotaan, miten ja missä Jumala kohtaa kantaisät, kenelle
kaikille on tarkoitettu kantaisille luvattu siunaus ja mitä siihen sisältyy.
1. Siunaus koskee siunauksen saajaa itseään. Siunaus kohdistuu kantaisään (Abram/Abraham, Iisak,
Jaakob/Israel) itseensä, ja siunauksen voi saada samassa paikassa uudelleen joko sama kantaisä
kuten Jaakob kahdesti Betelissä tai toinenkin samassa paikassa kuten sekä Iisak että Jaakob
Beersebassa.
2. Siunaus koskee siunatun henkilön jälkeläisiäkin. Lapseton kantaisä Abram/Abraham saa lupauksen
suvun jatkumisesta ja kasvusta. Tämä lupaus toistuu seuraavissa sukupolvissa Iisakin ja
Jaakob/Israelin kohdalla.
3. Siunaus koskee kaikkia sukukuntia. Siunaus koskee perheitä (vuoden 1938 suomennos: sukukuntia)
eikä vain yksilöitä ja tämä siunaus ulottuu oman perheen ja suvun ulkopuolelle.
4. Siunaus koskee kaikkia kansoja. Hepreassa tehdään jatkuvasti selvä ero Jumalan valitseman oman
kansan ja muiden kansojen eli pakanoiden välillä. Kun Jumala lupaa kantaisille siunauksensa, se
ulottuu kaikkiin kansoihin, ja tällöin käytetään heprean sanaa, joka tarkoittaa nimenomaan
pakanakansoja eli kaikkia muita.
5. Siunaus antaa jälkeläisiä ja omaisuutta sekä voittoja ja valloituksia sodissa. Abrahamin palvelija
kuvaa Labanille, miten Jumala on siunannut hänen isäntäänsä:
Herra on suuresti siunannut minun herraani, niin että hänestä on tullut mahtava mies; hän on antanut hänelle
pikkukarjaa ja raavaskarjaa, hopeata ja kultaa, palvelijoita ja palvelijattaria, kameleja ja aaseja. Ja Saara, herrani
vaimo, on vanhalla iällänsä synnyttänyt herralleni pojan; ja tälle hän on antanut kaiken omaisuutensa (1
Moos.24:35-36).

Kirkossa usein pelätään materialismia eli kaikenlaisen tavaran, omaisuuden ja yleensä aineellisen maailman
pitämistä arvossa. Niinpä kristityt elävät usein idealisteina korostaen näkymättömän todellisuuden arvoa.
Uudessa testamentissa ja erityisesti Heprealaiskirjeessä näkymätön, iankaikkinen maailma näyttäytyy
todellisempana kuin näkyvä, katoavainen maailma. Kun otamme Raamatun kokonaisuutena, näemme
kuitenkin Vanhassa testamentissa estottoman myönteisen asenteen aineellista maailmaa kohtaan. Jumalan
luomana maailma on hyvä, ja meillä on oikeus nauttia sen hyvyydestä. Ongelmaksi nousee oma
itsekkyytemme, joka näkyy siinä, miten ahnehdimme enemmän kuin jokapäiväisen leipämme, vieläpä
saalistamme kilpaa toisten kustannuksella ja kamppailemme saaliista muita vastaan. Vanhan testamentin
perusteella meillä ei ole syytä saarnata materialismia vastaan, vaan meidän tulee käsittää Jumalan lahjaksi
tämä aineellinen maailma ja käyttää sen hyvyyksiä hänen lahjanaan ja hänen johdatuksessaan.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:8.
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Ensimmäinen etappi: Perheestä kansaksi
Viikko

Psalmi

Pvm.
6.
7.
8.
9.

10-11
12-13
14-15
16-17

Pvm.

Kirja
1. ETAPPI: PERHEESTÄ KANSAKSI
Egyptistä Luvattuun maahan 2. Moos

Luku
1-11
12-20
21-30
31-40

Sananlaskut
3:1-10
11-18
19-26
27-35

2. ETAPPI: HALKI AUTIOMAAN

Viisi Mooseksen kirjaa
Me suomalaiset puhumme viidestä Mooseksen kirjasta, mutta ensimmäinen Vanhan testamentin kolmesta
osasta eli Laki eli Toora koostuu perinteisesti yhdestä kääröstä, joka käsittää viisi osaa eli kirjaa. Juutalaiset
eivät myöskään puhu numerojärjestyksessä näistä viidestä kirjasta vaan ovat antaneet oman nimen
jokaiselle. Me suomalaiset puhumme kuitenkin saksalaisten tavoin viidestä Mooseksen kirjasta. Sen sijaan
esimerkiksi englanninkielissä Raamatuissa käytetään näiden viiden kirjan kansainvälisiä nimityksiä.
Mooseksen kirjojen kansainväliset nimet on saatu latinan kautta kreikasta ja ne viittaavat kirjojen sisältöön.
Ensimmäinen on saanut otsikon Synty (Genesis), koska se alkaa luomisesta. Toista kutsutaan nimellä Lähtö
(Exodus), siinä kuvataan Israelin heimojen lähtö Egyptin orjuudesta kohti Luvattua maata ja vaelluksen
alkutaivalta. Kolmas esittelee pappien tehtäviä, velvollisuuksia ja oikeuksia ja on saanut leeviläisten pappien
mukaan nimen Pappien kirja (Leviticus). Neljännen kirjan alussa lasketaan Israelin soturien lukumäärä
heimoittain, ja siksi sen nimeksi on annettu Lukumäärät (Numeri). Viides Mooseksen kirja tunnetaan
yleisesti nimellä Deuteronomium. Tarkkaan suomennettuna se merkitsee Toinen laki. Siinä Mooses esittää
Jumalan lain kansalleen kuin neljän muun kirjan lakien tiivistelmänä. Hepreassa kunkin kirjan nimi on saatu
sen ensimmäisen lauseen sanasta.
suomi
1. Moos.
2. Moos.
3. Moos.
4. Moos.
5. Moos.

heprea
ALUSSA [loi Jumala taivaan ja maan]
[Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien] NIMET
JA [Herra] KUTSUI [Mooseksen],
[Ja Herra puhui Moosekselle Siinain] ERÄMAASSA
[Nämä ovat ne] SANAT

latina
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

käännös
Alku
Lähtö
Pappiskirja
Lukumäärät
Toinen laki eli
Lain kertaus

Laki eli Toora
Suomalaiset käännökset osoittavat havainnollisesti, että mielikuva tuomarista, joka paukuttaa nuijaa lain
pykälien mukaan, ei vastaa alkuperäistä ajatusta. Raamatun Lakiin liittyy alun perin mielikuva oikean tien
osoittamisesta. Sana toora pitäisi siksi oikeastaan suomentaa ”ohje”. Kristityt puhuvat vastaavasti Jumalan
johdatuksesta. Jumala ohjaa omiensa elämää määräyksien eli käskyjen ja kieltojen sekä kertomusten avulla.
Raamatun uusi suomennos tulkitsee vastaavan verbin tarkoittavan neuvomista ja ystävällistä opastamista:
”Tehkää tarkalleen, niin kuin [leeviläispapit ja tuomari] neuvovat.”, (5. Moos. 17:10); ”Noudattakaa
tarkoin niitä neuvoja, joita saatte leeviläispapeilta” (5. Moos. 24:8.)

Toora eli Laki sisältää kertomuksia maailmankaikkeuden alusta alkaen, mutta se pyrkii ensisijaisesti
ohjaamaan Jumalan kansan elämää eikä jakamaan tietoja. Kertomukset ovat tutustuttaneet ensimmäiset
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kuulijansa heidän esi-isiinsä, oman kansansa syntyyn, naapurikansoihin ja tähän maailmaan, jossa elämme.
Tämä näkyy kertomuksessa vedenpaisumuksesta ja siitä pelastuneista Nooan pojista Seemistä, Haamista ja
Jafetista.
Patriarkkojen aikaan asui lähellä voimakkaita kansoja jotka puhuivat erilaisia kieliä. Pitkät sukutaulut
selittävät, mihin naapurikansoihin yhdistävät omaa kansaa lähimmät siteet. Kaksoisvirranmaan
babylonialaisten ja assyrialaisten kieliä kutsutaan Seemin mukaan seemiläisiksi ja Egyptin vanhoja kieliä
Haamin mukaan haamilaisiksi. Jafet on perinteisesti liitetty eurooppalaisiin.

Käskyjä ja kieltoja
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kohtaamme käskyjen ja kieltojen asemesta suuret kertomukset, jotka
esittävät kaikkivaltiaan Luojan kunniaa, ihmiskunnan ykseyttä ja kantaisien saaman siunauksen jatkumista
sukupolvesta toiseen. Toisessa Mooseksen kirjassa seuraamme vapautumista Egyptin orjuudesta, vaellusta
halki erämaan kohti Luvattua maata ja Israelia koskevan Lain saamista. Nämä kertomukset ovat kehyksenä,
joka liittää yhteen kokonaisuudeksi Lain käskyt ja yhdistää myös sen kansan, joka sitoutuu noudattamaan
Lakia. Meikäläinen ”pakana” hieman kateellisena kuuntelee sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka huokuu
juutalaisten sanoista ”isämme Abraham” ja ”opettajamme Mooses”.
Taulukko: Lain käskyt ja kiellot juutalaisen laskutavan mukaan
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Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on vain kolme käskyä: 1. Ihmisen tulee lisääntyä ja täyttää maa, 2.
Poikavauvat tulee ympärileikata, 3. Eläimen reisijännettä ei saa syödä, koska Jaakob loukkasi reisijänteensä
kamppaillessaan Jumalan edustajan kanssa. Sen sijaan Viides Mooseksen kirja sisältää 200 käskyä ja kieltoa
(katso taulukkoa yllä). Tämä osoittaa, että nimitys Laki vastaa vain osittain Mooseksen kirjojen sisältöä.
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Juutalaiset ovat laskeneet laissa olevan 248 käskyä eli yhtä monta kuin ihmisellä jäseniä + 365 kieltoa eli
yhtä monta kuin vuodessa päiviä = 613 siis koko ihmisen tulee joka päivä noudattaa Lakia.
Kartta: Egyptistä Luvattuun maahan

Emme tarvitse välttämättä tarkkoja ajoituksia ja paikkatietoja siitä, miten kansa vaelsi Egyptistä Luvattuun
maahan. Historiallis—kiitollisessa tarkastelussa voimme kuin juutalaiset kiittää Jumalaa, joka on lunastanut
kansansa Egyptin orjuudesta ja meidät kaikki synnin ja kuoleman orjuudesta. Mehän vietämme joulua ja
laskemme vuosia Kristuksen syntymästä vaikka Jeesuksen tarkasta syntymäajasta ei vallitse yksimielisyyttä
tutkijoiden kesken, eikä myöskään ole varmaa, onko hän syntynyt siinä luolassa, jota Betlehemin
Syntymäkirkossa esitellään. Joka tapauksessa Jeesuksella on syntymäpaikkansa ja –aikansa, vaikka me
emme niitä tietäisikään. Israelin kansaa on sukupolvien ajan yhdistänyt usko Jumalaan, joka on pelastanut
kansansa autiomaan kautta Luvattuun maahan, vaikka reittiä ei pystytä kiistattomasti esittämään. Tärkeintä
on se, että kansa ottaa opikseen kuullessaan kertomukset vanhoilta ajoilta ja pelastuu ajankohtaisista
vaaroista, jotka kulloinkin uhkaavat.
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Voideltu
Toinen Mooseksen kirja päättyy siihen, että pyhäkköteltta valmistuu. Mooses voitelee teltan ja kaikki sen
suuret ja pienet varusteet samaan tapaan kuin Jaakob kiven Betelissä. Tämän jälkeen Mooses voitelee
Aaronin, ja tämä saa pappeuden, joka periytyy hänen miespuolisille jälkeläisilleen.
Herran voidellun tärkeä asema näkyy selvästi niissä kohdissa, joissa käsitellään Aaronin vihkimistä
ylipapiksi, mutta ylipapin viran ja henkilön tärkeys näkyy myös siinä, miten paljon Laissa puhutaan
pyhäkköteltan rakenteesta, esineistä ja uhripalveluksesta sekä muista papin tehtävistä. Voideltu ylipappi
saa oikeuden lähestyä kansansa puolesta Herraa ja lähestyä Herran puolesta kansaa. Pyhän voiteluöljyn
valmistamisen ohje kuuluu Lakiin, mutta ylipapin aseman ainutlaatuisuutta osoittaa se, että kukaan ei saa
käyttää pappien voiteluun tarkoitettua öljyä kenenkään muun henkilön voitelemiseen eikä edes valmistaa
tällaista öljyä. Tämän määräyksen rikkojaa uhataan ankarimmalla rangaistuksella.
Missä kuljetkin, pidä Herra mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Sananl. 3:6

Yhteiskunnan kasteja, säätyjä tai luokkia
Kaavio: ”Aateluus velvoittaa

Profeetta Mooses
Ylipappi Aaron

Papisto

Sotilaat

Valittu kansa
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Juutalainen Vanhan testamentin kirjojen ryhmittely muistuttaa suomalaisen Raamatun sisällysluettelon
mukaista jaottelua lakiin, historiallisiin kirjoihin, runollisiin kirjoihin ja profeettoihin, mutta siinä on selviä eroja.
Edellisen sivun kaavamaisessa esityksessä havainnollistaa kirjoitusasu (alleviivaus, lihavointi tai vinotus) mihin
ryhmään kukin kirja kuuluu.





Laki tarkoittaa kummassakin jaottelussa viittä Mooseksen kirjaa, nämä on alleviivattu.
Profeettojen kirjoihin juutalaiset lukevat sarjan Joosuan kirjasta ja Tuomarien kirjasta Samuelin kirjoihin
ja Kuninkaiden kirjoihin sekä sen lisäksi kolme laajaa profeettakirjaa – Jesaja, Jeremia ja Hesekiel sekä
kaksitoista lyhyttä profeettakirjaa. Nämä on lihavoitettu.
”Kirjoitusten” ryhmään kuuluvat juutalaisilla loput Vanhan testamentin kirjat. Tähän joukkoon kuuluvat
siis mm. Ruutin kirja, Valitusvirret ja Danielin kirja. Nämä on vinotettu.

Eri tahoilla on ratkaistu eri tavoin, mitkä kirjat otetaan pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Samarialaisten
Raamatusta puuttuvat Profeetat ja Kirjoitukset. Heillä on myös omia pyhiä kirjoituksiaan, mutta painopiste
on asetettu Lakiin. Jo ennen Jeesuksen aikaa tehtyyn kreikkalaiseen käännökseen otettiin mukaan niin
sanotut apokryfikirjat (ks. s.118), jotka sisältyvät edelleen ortodoksien ja katolilaisten Raamattuihin. Ne
ovat kuuluneet myös vanhoihin suomalaisiin Raamattuihin. Etiopialaisten Raamatun kirjojen kokoelma
eroaa sekä heprealaisesta että kreikkalaisesta, samoin esimerkiksi armenialaisten.
Lain ja Profeettojen välinen ero tulee havainnollisesti ilmi joka viikko synagogassa. Juutalaisen seurakunnan
kokouksessa luetaan säännöllisesti aina sapattina kohta Laista, ja lukemista jatketaan viikon kuluttua siitä
kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Näin käydään koko viiden Mooseksen kirjan kokoelma läpi joka
vuosi. Kun on päästy loppuun, vietetään iloista juhlaa ja aloitetaan taas Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.
Lain ohella luetaan esillä olevaan Lain kohtaan sopiva Profeettojen kohta. Kirjoitusten joukossa on viisi
juhlakääröä, joista kukin luetaan määrättynä pyhäpäivänä. (sivulla 49 on linkki, jonka kautta voi kuunnella
Lain lukemista synagogassa.)
Laki eroaa selvästi muista Vanhan testamentin kirjojen kokoelmista eli Profeetoista ja Kirjoituksista. Laki
koskee kaikkia Israelin heimoja, kun taas muut Vanhaan testamenttiin sisältyvät kokoelmat eli Profeetat ja
Kirjoitukset katsovat tapahtumia korostetusti Juudan heimon kannalta. Tämä ilmenee siitäkin, että vain Laki
on yhteinen juutalaisille ja samarialaisille. Nämä ovat juutalaisten mielestä harhaoppinen sekakansa, mutta
oman perinteensä mukaisesti juuri he ovat säilyttäneet aidosti alkuperäisen kahdentoista heimon yhteisen
Lain ja heidän nimityksensäkin viittaa heidän oman käsityksensä mukaan tähän (”shomerim” eli säilyttäjät
tai vartijat). Vanhan testamentin todistuksen mukaan kahdentoista heimon monet merkittävät paikat jäivät
kuningas Salomon kuoleman jälkeen muodostuneen Israelin valtakunnan alueelle maan pohjoisosaan. Sen
voimakkaimpia heimoja olivat Efraim ja Manasse, joiden yhteinen kantaisä Joosef tulee vahvasti esiin
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Pohjoisen alueen ja pohjoisten heimojen suuri merkitys Israelin
varhaisessa historiassa tukee sitä käsitystä, että Juudan kuningaskuntaa vanhempi Israelin perinne on
jatkunut maan pohjoisosassa ja näin samarialaisten perinne juontuu hyvin vanhoilta ajoilta. Heidän
näkökulmastaan katsottuna juutalaiset olivat saaneet vieraita vaikutteita.
Lain tiivistelmässä eli Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan samarialaisten mukaan, miten Jumala on
valinnut pohjoisessa eli Samariassa sijaitsevan Garisimin vuoren ainoaksi paikaksi, jossa häntä tulee
palvella. Juutalaisten Laissa puhutaan samassa kohdassa väljästi ”siitä paikasta, jonka Herra on valinnut” ja
annetaan ymmärtää, että tämä tarkoittaa Jerusalemia. Yhteistä sekä juutalaiselle että samarialaiselle
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lakikirjalle on siis se määräys, että alkujaan monella taholla suoritettu jumalanpalvelus on keskitettävä vain
yhteen paikkaan ja muut pyhät paikat on hävitettävä. Ratkaisevaksi eroksi jää, mikä on tämä ainoa oikea
pyhäkön paikka, Samarian vuori vai Jerusalem. Tämä oli Jeesuksen aikanakin polttava kysymys.
Raamatun rakenne muistuttaa kerrostuneita maalajeja: alimpana on vanhin kerrostuma eli Laki, sen päällä
lepää Profeetat ja nuorimpana kerrostumana on Kirjoitukset. Tämä vastaa periaatteessa kokoelmien
ikäjärjestystä mutta ei merkitse, että Laki olisi kokonaisuudessaan ollut valmis ennen Profeettojen
kokoelman kirjoittamista ja Profeetat taas aivan valmiina ennen Kirjoitusten syntyä.
Jo ennen Jeesuksen aikaa syntyneestä kreikankielisestä käännöksestä Septuagintasta tuli kristittyjen Vanha
testamentti. Siinä kirjat on ryhmitelty aiheen mukaan, siis ensin Laki ja sen jälkeen historialliset kirjat,
viisauskirjallisuus ja profeettakirjat. Samantapaista järjestystä on seurannut latinankielinen käännös Vulgata ja
sen mukaisesti suomalainen Raamattu, josta on jätetty pois apokryfikirjat. Näin suomalaisessa Raamatussa
edetään Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta viimeisen profeettakirjan eli Malakian loppuun. Aloitetaan
luomisesta ja päästään lopuksi sanoihin Herran päivän tulemisesta. Lukija katselee tällöin kuin Jumalan
näkökulmasta suuren suunnitelman toteutumista. Se vastaa hyvin meidän tapaamme kirjoittaa kansan historia.
Kreikkalaisen käännöksen ja sen mukaisesti suomalaisen Raamatun järjestys ei kuitenkaan vastaa sitä tapaa,
miten Vanhan testamentin kirjoitusten kokoelma jäsentyi Jeesuksella ja hänen ympäristössään. Siksi
seuraamme heprealaisen alkutekstin järjestystä. Aloitamme lukemisen Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja
otsikoksi on sen mukaisesti merkitty ”Raamattu käärö kääröltä : Jumalan luomakunnassa Jumalan lapsena
Herran voideltua seuraten Hengen johdatuksessa, Historiallis-kiitollinen Raamatun lukemisen ohjelma”. Tällöin
korostuu voimakkaasti se, että luetaan taivaallisen Isämme sanomaa, joka koskee omaa elämäämme ja koko
maailmankaikkeutta. Sanonta ”Herran voideltua seuraten” viittaa Raamatun päähenkilöön Herran voideltuun.
Kun luemme Raamattua Jumalan sanana, toivomme hänen Henkensä ohjaavan lukemistamme.
Meillä on jo etukäteen jonkinlainen ajatus sitä, mitä matkan varrella tulemme kohtaamaan. Niinpä on syytä
varautua siihen, että läheltä katsottuna kaikki ei vastaakaan aikaisempaa käsitystämme. Näkökulmaa avartaa
se, jos käytetään eri käännöksiä ja havaitaan, miten niissä on samat kohdat tulkittu eri tavoin käyttämällä toisia
sanoja. Joskus heprealainen alkuteksti tarjoaa vaihtoehtoja, joskus on peräti niin outo ilmaisu hepreassa, että
tutkijat ehdottavat aivan erilaisia merkityksiä sanoille.
Tarkastelutapani on siis historiallinen mutta ei ”historiallis-kriitillinen” – tai historiallis-kriittinen kuten nykyisin
sanotaan – vaan historiallis-kiitollinen, kuten jo aluksi sanoin. Olen kiitollinen siitä, miten Raamattu on antanut
perustan elämälleni, ja toivon toistenkin voivan rakentaa samalle kestävälle perustalle. Kun luemme Raamatun
luku luvulta, teemme tämän pyhiinvaelluksemme kuin vanhoja kinttupolkuja tarpoen. Jos joku ei halua edetä
näin vaivalloisesti, hän voi seurata juonen kulkua lukemalla vain lukujen väliotsikot ja rientää taipaleet
joutuisammin aivan kuin tietä polkupyörällä ajaen. Matkan Raamatun alusta loppuun voi tehdä myös kirjaa
selaillen helposti kuin ajaisi matkan Eedenin paratiisista päätepisteeseen omaan aikaamme nopealla autolla
kestopäällysteistä tietä.
Sanotaan, että Raamattua on selitettävä Raamatulla. Parhaassa tapauksessa se, mitä näet pyhiinvaelluksesi
varrella, auttaa Sinua paremmin ymmärtämään sitä, mitä seuraavalla kerralla näet, kun uudelleen vaellat
samaa tietä. Monissa suomalaisen Raamatun laitoksissa on karttoja, hakemistoja ja selityksiä. Niitä kannattaa
käyttää hyväksi. Jakeiden alaviitteet osoittavat kytkentöjä Raamatun eri kirjojen sekä Vanhan ja Uuden
testamentin välillä.
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Lukemisen järjestys eli kääröstä kääröön
Aikoinaan teksti kirjoitettiin usein papyrusruo’osta tai nahasta tehdylle ”paperille”, joka kierrettiin kääröksi,
kun se oli tullut valmiiksi. Alkukirkon aikana alettiin sitoa kirjoja, joihin kirjoitukset tulivat peräkkäin. Niille
tuli kiinteä järjestys, ja kirjaa pystyttiin selailemaan, vaikkapa vertailemaan Vanhaa ja Uutta testamenttia.
Vanhan testamentin kirjojen kokoelman rajat vakiintuivat Jeesuksen aikoihin. Juutalaisten synagogissa sen
kolme osaa, Laki, Profeetat ja Kirjoitukset, erottuvat toisistaan ryhminä, kun kirjat säilytetään synagogan
kirjakaapissa omina kääröinään. Ne eivät siis ole peräkkäin kuin meidän Raamattumme eli painetun
kokoomateoksen kirjoitukset. Kun muistamme tämän kolmiosaisuuden, pääsemme sisälle Raamatun
maailmaan ja siihen monivivahteiseen uskonelämään, jonka keskellä kirjoitukset ovat syntyneet. Kun Jeesus
puhuu Laista, Profeetoista ja Kirjoituksista, hän tarkoittaa siis sitä, mitä me kutsumme Vanhaksi
testamentiksi. Käytän isoa alkukirjainta, kun tarkoitan juuri näitä kolmea kokoelmaa. Juutalaiset ovat
muodostaneet Raamattunsa nimen TaNaK, näiden kolmen osan alkukirjaimista: Torah eli Laki, Neviim eli
Profeetat ja Ketuvim eli Kirjoitukset.
Hyvä on sen osa, joka … löytää ilonsa Herran laista. 2 1:1—2
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3. ETAPPI: MOOSEKSEN TESTAMENTTI

Kahdentoista heimon armeija
Neljännessä Mooseksen kirjassa lasketaan yhteen kahdentoista heimon leirikuntien asekuntoiset miehet, ja
summaksi tulee 603 550. Tämä ylittää Suomen kenttäarmeijan vahvuuden toisen maailmansodan aikana.
Kun tähän lisätään naiset, lapset ja muut siviilit, saadaan miljoonainen joukko Israelin kansaa taivaltamassa
halki autiomaan kymmeniä vuosia. Kautta sukupolvien erämaavaelluksessa on nähty yksi Jumalan suurista
ihmeistä ja pelastusteoista. Sellaisena se on rohkaissut monia uskovia heidän omalla korpivaelluksellaan.
Opiskeluaikanani kohtasin selityksen, jota olen hautonut mielessäni siitä alkaen. Vähän vanhempi
opiskelutoverini harrasti hepreaa ja sen sukukieliä enemmän kuin tavalliset teologian opiskelijat, ja hänestä tuli
aikanaan arabian kielen professori. Hän huomautti kerran keskustelussamme, että heprean kielen sana elef on
tarkoittanut alun perin joukkoa tai ryhmää ja on myöhemmin saanut tarkan merkityksen ”tuhat”.
Mikäli Neljännen Mooseksen kirjan luvuissa näkyy myös Israelin heimojen myöhemmän sotajoukon
kokoonpano, moni Lain erityispiirre tulee helposti ymmärrettäväksi. Luvattu maa jaetaan sillä tavalla, että
jokaiselle suvulle kuuluu sen oma perintömaa. Tämä ei saa siirtyä pois suvulta, tai ainakin sen tulee palata
suvun haltuun riemuvuotena eli seitsemän sapattivuoden kuluttua. Jumala on luvannut ja luovuttanut maan
sillä ehdolla, että maan saaneet noudattavat Jumalan lakia. Lain vaatimukset on osoitettu valitun kansan
yläluokalle eli rajoitetulle ja etuoikeutetulle ryhmälle, siis papistolle ja soturisäädylle eli aatelille. Vaikka Vanhan
testamentin sanoma kohdistuu erityisesti miehiin, naisia ei väheksytä. Heidän varaansa jää kansan tulevaisuus,
koska he kasvattavat uutta sukupolvea työhön ja taisteluun. Laki ohjaa Jumalan kanssa liiton tehneet niin
terveeseen elämään, että suku jatkuu. Näin perinne jatkuu, sotajoukko uusiutuu ja kansa säilyy elinvoimaisena
sukupolvesta toiseen.
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Kuitenkin elefien tulkitseminen ryhmiksi ja koko taulukon selittäminen liikekannallepanon suunnitelmaksi
sisältää ongelmia. Näin laskien ryhmien kooksi tulee keskimäärin kymmenisen miestä mutta ryhmät olisivat
erikokoisia eri heimoissa. Vertaa Simeonia ja Gadia! Simeonin heimossa ryhmiin kuuluisi keskimäärin vain viisi
miestä, Gadilla taas melkein viisitoista. Yleensä ryhmien koot olisivat näissä luetteloissa viiden ja viidentoista
väliltä.
Toinen ongelma ei riipu siitä, miten tulkitaan sana elef. Miksi sotapalveluksen rasitus jakautuu epätasaisesti
heimojen kesken, ja pohjoisen tärkeät heimot Efraim ja Manasse asettavat sotapalvelukseen vähiten miehiä?

Euroopassa tutuksi tulleessa läänityslaitoksessa seurattiin ehkä aivan tietoisesti Raamatussa mahdollisesti
esiintyvää mallia. Edellä esitetty Israelin heimoarmeijan järjestelmä eroaa kuitenkin tavallisesta
läänityslaitoksesta siinä, että Raamatussa läänitykset jakaa itse Jumala, ei kuningas tai muu lääninherra. Ne
jotka ovat saaneet maansa Jumalan lupauksen perusteella, lupaavat puolestaan noudattaa Jumalan lakia.
Pyhäkköteltassa säilytetyn liitonarkun ja sen sisällä säilytettyjen laintaulujen perusteella syntyy näin liitto,
joka yhdistää kaksitoista heimoa Jumalaan ja toisiinsa.
Ruotsin valtakunnassa seurattiin suurvaltakaudella ja yli sadan vuoden ajan sen jälkeen sellaista järjestelmä,
että useat talot muodostivat yhdessä ruodun, jonka piti asettaa ruotusotamies. Hän sai itselleen ja perheelleen
sotilastorpan. Kun tilanne sodassa vaati, voitiin joskus velvoittaa ruotu lähettämään uusi mies, vaikka ruodun
aikaisemmin lähettämä sotilas palveli edelleen. Tätä järjestystä noudatettiin Suomessa vielä jonkin aikaa senkin
jälkeen, kun Suomi oli irrotettu Ruotsista ja liitetty Venäjään.
Eräät piirteet Laissa ja esimerkiksi siinä käytetyssä kielessä ovat antaneet tutkijoille sen käsityksen, että Laki on
kirjoitettu vasta Salomon temppelin tuhon ja sitä seuranneen pakkosiirtolaisuuden aikana tai peräti sen
jälkeen. Toisaalta rivien välistä luettu kuvaus kahdentoista heimon armeijasta ja monet muut piirteet
kuvastavat elämää paljon ennen sitä aikaa, jolloin Daavidin suku tuli valtaan. Tässä ei tarvitse juuttua väittelyyn
siitä, miltä vuosituhannelta Mooseksen laki juontuu, sillä erilaiset käsitykset johtuvat erilaisista näkökulmista.
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Kun tarkastelemme lain merkitystä yhteiskunnassa, voimme ymmärtää, miten erilaiset käsitykset täydentävät
toisiaan.
Suomen historia näyttää kuin pienoiskoossa esimerkin siitä, miten vanha laki säilyy vuosisadasta toiseen, vaikka
valtiollinen tilanne muuttuu. Kun Suomi siirtyi 1809 Ruotsin kuningaskunnasta Venäjän keisarikuntaan, keisari
lupasi, että Ruotsin-vallan aikaiset lait jäävät edelleen voimaan. Niinpä Suomessa noudatettiin vuonna 1686
julkaistua karoliinista kirkkolakia ja vuoden 1734 Ruotsin lakia Venäjän valtaan siirtymisen jälkeen. Kerrotaan,
että P.E. Svinhufvud halusi ottaa kaksi hyvää kirjaa mukaansa, kun hänet karkotettiin vuonna 1914 Siperiaan.
Nämä olivat Raamattu ja vuoden 1734 laki. Laki kulki edelleen tällä nimellä, vaikka sitä oli parin sadan vuoden
ajan käytössä päivitetty.

Kun persialaiset kukistavat babylonialaiset ja vapauttavat juutalaisten johtajat pakkosiirtolaisuudesta,
persialaiset antavat juutalaisten kotimaalle itsehallinnon Persian maakuntana. Voidakseen hallita maataan,
juutalaiset tarvitsevat oman lain. Tähän tarkoitukseen sopii Mooseksen laki. Vaikka Israelin ja Juudan
kuningaskunnat ovat kukistuneet, näin jatkuu juutalainen yhteisö, jonka jäseniä yhdistää Lain
noudattaminen.
Koska Lain pitää soveltua elämään pakkosiirtolaisuuden jälkeen, esimerkiksi sen kielessä voidaan havaita
piirteitä, jotka viittaavat Toisen temppelin aikaan. Samalla Lain arvovallan on taannut se, että se on
periytynyt kansan alkuajoilta. Vanhan testamentin tutkijat pyrkivät nykyisin erittelemään pikkutarkasti,
minkälaisia aineksia esimerkiksi tekstin eri kohdissa voidaan havaita. Meille riittää, kun pidämme
mielessämme, että Lakia on opetettu lukuisien sukupolvien ajan. Laki ei kuitenkaan suoraan kuvaa, miten
ihmiset ovat aikanaan eläneet, koska Lain tarkka noudattaminen on ihmisille ylivoimaista.

Laki ja kansa
Kun Raamattua tarkastellaan ihmisten näkökulmasta, huomaamme, että miehet ovat esillä huomattavasti
enemmän kuin naiset. Miehet ovat kirjoittaneet yksittäiset Raamatun kirjat, he esiintyvät niissä yleensä
päähenkilöinä, väkeä laskettaessa ei kiinnitetä huomiota naisten ja lasten lukumäärään, pappispalvelus
kuuluu Aaronin pojille, kielletään himoitsemasta lähimmäisen vaimoa ja niin edelleen. Hepreassa tämä
tulee selvemmin näkyviin kuin suomessa, koska siinä käytetään eri taivutusmuotoa sen mukaan, onko kyse
mies- vai naispuolisesta henkilöstä.
Kieliopillisesti tarkkaan ottaen kymmenen käskyä on suunnattu miehille. Tästä ei kuitenkaan tarvitse tehdä
yksityiskohtaisia johtopäätöksiä ja väittää vaikkapa, että vain miehiä on kielletty varastamasta tai
sanomasta väärää todistusta lähimmäisestään. Laissa kansan ytimen muodostavat asevelvolliset miehet,
jotka kutsutaan taisteluun tarvittaessa. Erityisesti heille on kohdistettu käskyt ja kiellot, joiden
noudattaminen takaa kansan menestyksen. Miesten erilainen asema naisiin verrattuna ilmenee aivan
samalla tavalla kuin Raamatussa myös Raamatun ulkopuolella saman kulttuuripiirin tärkeissä kirjoissa
esimerkiksi Talmudissa ja Koraanissa. Kuitenkin ilman naisia jokainen kansa luhistuisi parin sukupolven
kuluessa.
Hepreassa käytetään kahta eri sanaa, kun puhutaan kansasta. Ensimmäinen näistä kahdesta tarkoittaa
omaa kansaa ja toinen muita kansoja, joskus myös yleensä muiden kansojen ihmisiä. Se voitaisiin
suomentaa pakanakansat tai pakanat, ja sitä nimitystä sain nöyrästi kantaa, kun asuin Jerusalemissa.
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Oma kansa tarkoittaa Israelia. Tässä kansan nimessä Israel voidaan erottaa kaksi heprean sanaa: kamppailla
ja Jumala (El). Kun kerrotaan kantaisä Jaakobin paluusta perheineen enonsa Labanin luota Beteliin,
kuvataan hänen kamppailuaan Jabbokin rannalla kahlaamon luona. Hänen salaperäinen vastustajansa
antaa hänelle tiukan painin jälkeen uuden nimen Israel, koska hän on taistelut Jumalan ja ihmisten kanssa ja
voittanut. Hän on ansainnut nimen ”Jumalan taistelija”. Tätä taustaa vasten ymmärrämme Vanhan
testamentin veriset sotakertomukset. Luvattuun maahan tunkeudutaan taistellen, Israelia ympäröivät
viholliset joka taholta. Sota näyttää normaalilta tilanteelta, ja poikkeuksellisesti solmitaan sopimuksia.
Vanhassa testamentissa puhutaan luontevasti vuotuisesta kuninkaiden sotaanlähdön ajasta keväisin.
Israel tarkoittaa henkilöä ja hänen jälkeläistensä muodostamaa kansaa. Samalla tavalla Raamatussa
käytetään muistakin kantaisistä ja heidän jälkeläistensä joukosta samaa nimeä. Henkilön elämä jatkuu näin
jälkipolvissa. Tähän liittyy Vanhassa testamentissa usein näkyvä ajatus, että Jumalan siunaus näkyy suvun
jatkumisessa. Lapsettomuus on ihmisen ja perheen suuri onnettomuus.
Uskonnon asioissaan israelilaiset eivät eläneet umpiossa, vaan tulivat myös rauhanomaisiin kosketuksiin
muiden uskontojen kanssa. Lakiin sisältyvissä kertomuksissa kohtaamme Salemin (Jerusalemin?)
pappiskuningas Melkisedekin, jolle Abram maksaa kymmenyksiä, Raakel ottaa mukaansa isänsä
jumalankuvat, Manassen ja Efraimin äidiksi ilmoitetaan egyptiläisen papin tytär ja Moabin pappi Jetro eli
Reguel neuvoo Moosesta tämän appena. Aaron esitellään papiksi jo ennen kuin Mooses vihkii hänet
ylimmäisen papin virkaan. Mooseksen laissa, samoin kuin esimerkiksi Psalmeissa ja Sananlaskuissa, on
kohtia, joille on löydetty vastineita vanhemmasta perinteestä Kaksoisvirranmaasta tai Egyptistä. Jo
Kaksoisvirranmaassa nuolenpääkirjoituksena tallennettu Hammurabin laki määrää samalla tavalla kuin
Toora rangaistuksena silmän silmästä ja hampaan hampaasta.
Juutalainen kolminaisuus
Viime vuosisadalla Jerusalemissa vaikuttanut ylirabbi Abraham Isaac Kook puhui juutalaisesta
kolminaisuudesta. Siihen kuuluu kolme asiaa, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa: Laki, kansa ja maa. Viiden
Mooseksen kirjan laki on annettu Israelin kansaa varten. Israelin kansan elämä on sidottu tähän Lakiin. Lain
mukainen elämä on mielekästä siinä maassa, johon liittyvät Lakiin sisältyvät lupaukset.
Rabbi Kookin lausuma vaikuttaa sisältävän syvää mystiikkaa, mutta tuo esiin käytännöllisen totuuden. Jos me
suomalaiset yrittäisimme noudattaa Lakia varsinkin sillä tavoin, kuin tiukat Lain vartijat sen nykyisin selittävät,
joutuisimme Lapissa ylivoimaisen vaikeisiin tilanteisiin. Heprean kielikoulussa Jerusalemissa me oppilaat
pidimme pieniä esityksiä itse valitsemistamme aiheista. Olin viettänyt edellisen kesän Lapissa
Pelkosenniemellä. Niinpä kerroin pohjoisen yöttömästä yöstä ja talven kaamoksesta. Oppilaat ja opettaja
kuuntelivat tyrmistyneinä. ”Sehän on mahdotonta”, he huudahtivat, ”eihän siellä sapatti lopu milloinkaan.”
Sapatin viettoon liittyy rajoituksia, jotka estävät tulen tekemisen, matkustamisen, kirjoittamisen ja monet muut
jokapäiväiset toiminnot. Rajoitukset päättyvät lauantaina vasta silloin, kun aurinko on laskenut ja taivaalla
näkyy kolme tähteä. Lepopäiväksi tarkoitetusta sapatista tulee painajainen, jos Lakia noudatetaan toisenlaisissa
oloissa kuin Israelin heimojen vanhassa kotimaassa.

Määräyksiä, käskyjä ja säädöksiä
Lakitekstiä pidetään yleensä hyvin kuivana, ja Viiden Mooseksen kirjan lukeminen voi tuntua hyvin
puuduttavalta. Silloin kannattaa pitää mielessä, että juuri tämä Laki liittyy Jeesuksen elämään. Hän ei
ainoastaan lukenut sitä vaan myös eli sen mukaan. Juuri tästä Laista sanoo Paavali, että meidän, jotka
emme ole alkuperäistä Raamatun kansaa vaan olemme päässeet armosta mukaan Jumalan kansan
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yhteyteen, ei tarvitse orjailla sitä. Ymmärrämme Jeesuksen ja hänen ympäristönsä elämää, kun tunnemme
sen Lain, joka oli heille pyhempää kuin mikään muu kirjoitus. Vielä nykyään juutalaisessa seurakunnassa
tämä sama Laki on säilyttänyt asemansa, vaikka sen tarkka noudattaminen ei ole mahdollista.
Me olemme tottuneet siihen, että laki on kaikille sama ja sitoo kaikkia samalla tavalla. Kukaan ei meillä välty
laissa määrätystä rangaistuksesta sillä perusteella, että hän ei tunne lakia. Juutalaisessa yhteiskunnassa Laki
luetaan ääneen alusta loppuun joka vuosi, ja jokainen poika aikuistumisen kynnyksellä lupaa noudattaa
elämässään Lakia. Laissa uhataan, että joka rikkoo sitä tahallaan, erotetaan kansasta. Se voi tarkoittaa
kuolemantuomiota silloin, kun eletään keskellä vihollisia. Suomen laki ei erota kansalaisuudesta rikollisia tai
epäisänmaallisia kansalaisia. Samantapaista periaatetta voidaan kyllä noudattaa vapaaehtoisessa
toiminnassa. Urheilussa pelin sääntöjä tahallaan rikkova pelaaja poistetaan kentältä, ja partiolaisena opin,
että partiolakia rikkovaa poikaa uhkaa partiosta erottaminen. Vanhan testamentin Laki on mielekäs omassa
ympäristössään, mutta se ei sovi kaikkien ihmisten pysyväksi elämän säätelijäksi ja sääntelijäksi varsinkaan
niille, jotka eivät ole edes luvanneet noudattaa sitä.
Suomalaisessa hallinnossa on määritelty tarkoin, mitä ovat lait ja asetukset. Lait laatii eduskunta mutta
asetuksia antavat hallitus, presidentti ja ministeriöt eduskunnan säätämien lakien perusteella. Kun
Vanhassa testamentissa puhutaan Laista, tilanne on vivahteikkaampi.
Viidennessä Mooseksen kirjassa luvataan, että kansa saa elää, jos se pitää Jumalan lain (5. Moos. 30:16).
Kun kirjassa selitetään tarkemmin, mitä Laki sisältää, siinä käytetään useita sanoja, joilla on kullakin omat
sävynsä ja joiden tarkka kääntäminen muille kielille on ongelmallista. Tämä ilmenee selvästi, jos verrataan
toisiinsa vuoden 1938 ja vuoden 1992 suomalaista raamatunkäännöstä. Samassa kohdassa käytetään
suomessa eri käännöksissä eri sanoja. Esimerkiksi eräässä jakeessa (5. Moos. 6:20) on vuoden 1938
suomalaisessa Raamatussa käännetty: ”Todistukset, säädökset ja oikeudet”, mutta uudemmassa vuoden
1992 Raamatussa on samat sanat käännetty: ”Määräykset, käskyt ja säädökset”. Uudemmassa
suomennoksessa annetaan samalle heprean sanalle erilaisia vastineita eri yhteyksissä.
Englantilaiset ovat ratkaisseet ongelman kahdella aivan erilaisella tavalla. Good News Bible (vuoden 1992
laitos) niputtaa kolme heprean sanaa yhteen sanomalla tällaisessa kohdassa yksikertaisesti yhdellä sanalla
laws eli ”lait”. Sen sijaan perinteisempään tapaan kääntänyt ja laajan suosion saanut New International
Version (NIV) antaa yleensä kyseisille heprean sanoille eri jakeissa samat, eri yhteyksissä toistuvat
englanninkieliset vastineet: Commands, decrees, laws eli suomeksi lähinnä: ”Käskyt, säädökset, lait”.
Raamatun suomentajat ovat tulleet tässä kohdassa lähelle jälkimmäistä tapaa, mutta eivät ole yhtä tarkoin
käyttäneet eri yhteyksissä juuri samaa vastinetta suomen kielessä.
Kun pidetään mielessä, miltä elämänaloilta heprean sanat ovat lain piiriin tulleet, tulee havainnollisesti esiin
jotakin Vanhan testamentin aikaisesta oikeuskäsityksestä.
 משפטmispat NIV yleensä laws Vastaava sana liittyy hepreassa erityisesti tuomarin toimintaan
tuomioistuimessa. Samasta juuresta on hepreassa ammattinimitys ”tuomari”

 חוקhoq NIV yleensä: decree Heprean sana on samaa juurta kuin ”kovertaa (kallioon)” tai ”kaivertaa
(savitauluun)”, ja ”määrätä”. Sitä käytetään usein, kun on puhe määrätystä annoksesta, rajasta, ajasta tai
yleensä Jumalan määräyksestä.
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עד/ עדתed / edut NIV yleensä: testimony Psalmeissa tätä sanaa käytetään, kun on puhe Jumalan pyhästä
tahdosta. Sana on ilmeisesti samaa juurta kuin ”todistus”, ”juhlallisesti annettu ja vastaan otettu määräys”,
”vakuutus”. Vuoden 1992 suomennoksessa tämän sanan vastineena on yleensä ”liitto”. Tämä korostaa, että
Jumala ei pelkästään käskytä kansaansa vaan on solminut liiton, jossa kummallakin osapuolella on
velvollisuutensa ja oikeutensa.

 מצוהmizva NIV yleensä: commands Sananlaskuissa tätä sanaa käytetään, kun isä puhuu pojalleen tai opettaja
oppilaalleen, samoin puhuttaessa Jumalan maailmanhallinnasta luomakunnassaan. Kaikissa näissä tapauksissa
edellytetään tottelemista. Tätä sanaa käytetään myös, kun Mooses toimii Jumalaa totellen. Juutalaiset
käyttävät tätä sanaa, kun he laskevat yhteen Lain 248 käskyä ja 365 kieltoa ja saavat summaksi 613 mizvaa.
Kaksi tärkeätä sanaa puuttuu tästä luettelosta.
 תורהtora NIV yleensä: law Sana esiintyy yleensä yksikössä ja tarkoittaa kokonaisuutta: ”Mooseksen laki” tai
”Jumalan laki”. Tämä sana ”Toora” on sukua sanalle, joka tarkoittaa alkuaan (sormella) osoittamista ja siitä
edelleen opastamista ja opettamista.

 דברdabar NIV yleensä: (the Ten) Commandments Kun on puhetta kivitauluille kirjoitetuista ja liitonarkkuun
sijoitetuista kymmenestä käskystä, hepreassa puhutaan yksinkertaisesti – tai majesteetillisesti – ”kymmenestä
sanasta”, suomennoksessa kymmenen sanaa tai kymmenen käskysanaa.

Vanhan testamentin puheeseen laista sisältyy siis monenlaisia sävyjä. Siinä on ajatusta oikeusistuimesta,
pysyvyydestä, pyhästä sitoutumisesta ja tottelemisesta. Esimerkit oman aikamme juutalaisten piiristä
täydentävät tätä kuvaa.
Opiskellessani Jerusalemissa arvostettu kielikoulun rehtori, jonka tehtävänä oli opettaa Jerusalemissa
hepreaa maahanmuuttajille tai siellä opiskeleville, selitti meille omaa näkemystään kymmenestä käskystä.
Hän sanoi että vain yksi kymmenestä on selvästi käskymuoto eli imperatiivi. Se on: ”Muista pyhittää
sapatti!” Kaikki muut yhdeksän ovat tarkkaan ottaen futuureja eli puhuvat tulevaisuudesta. Ne kuvaavat,
miten eletään tulevassa maailmassa eli Jumalan valtakunnassa. Siellä ei varasteta, ei tapeta, ei himoita ja
niin edelleen. Samaa tulevaisuuteen viittaavaa ilmaisua käytetään suomenkielessäkin. Erityisen ponteva
kielto kuuluu: ”Et ota!” Joka ei tottele sitä, uhmaa käskijän arvovaltaa. Meidän kannattaa toivoa ja
tavoitella sellaista elämää ja yhteiskuntaa, jossa käskyjen periaatteet ohjaavat jokaisen elämää.
Helsingin juutalaisen seurakunnan asiamies (ombudsman) Josef Bassin selitti minulle omaa näkemystään
Laista. Hän sanoi, että Laki osoittaa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Jumala itse kääntyy ihmisten puoleen ja
puhuu siinä meille. Hän osoittaa, kuinka hän välittää ihmisistä, kun hän ohjaa näitä elämän tielle.
Juutalainen näkemys Laista on siis myönteisempi kuin luterilainen käsitys laista. Kristinopissamme
korostetaan lain vaatimuksia ja sanotaan, että laki käskee meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tällaisten vaatimusten edessä Luther tunsi itsenä kelvottomaksi ja
koki lain turmiovallaksi, joka syytti häntä kuin sielunvihollinen. Vapauttaessaan ihmisiä lain taakoista Luther
toimi rohkeana sielunhoitajana ja yksinkertaisti asioita saadakseen sanomansa perille.
Kun puhutaan juutalaisen käytännön mukaan Laista ja sen käskyistä, näkökulma on toinen kuin Lutherilla.
”Toora” eli Laki tarkoittaa viiden Mooseksen kirjan kokonaisuutta, ja siihen sisältyy paljon muutakin kuin
vain kovia määräyksiä ihmiselle. Siihen kuuluu runsaasti kertovaa aineistoa, joka kuvaa yhteisön syntyä ja
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vaiheita menneisyydessä, siis sellaista tietoa, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Myöhemmin
Vanhassa testamentissa viitataan jatkuvasti siihen, miten Jumala on menneisyydessä pelastanut Luvattua
maata kohti pyrkivän kansansa, ja kehotetaan kansaa elämään niin, että tämä varjelus jatkuu. Tässä kohden
suomalainen vuonna 1948 hyväksytty Kristinoppi tulee samoille linjoille, kun se varoittaa, että ihminen
tuottaa vahingon elämälleen rikkomalla Jumalan lakia mutta saa siunauksen lakia noudattamalla.
Sivullista voi hirvittää se, että ihmisen pitäisi ottaa elämässään huomioon kaikki 613 mizvaa eli käskyä ja
kieltoa, jotka juutalaiset löytävät Laista eli viidestä Mooseksen kirjasta. Määrä ei kuitenkaan lopulta ole
päätä huimaava. Kun kävin Sambiassa asioimassa poliisiasemalla, näin seinällä listan, jossa oli lueteltu toista
sataa liikennerikkomusta ja niistä koituvat rangaistukset. Liikennerikkomuksethan muodostavat sentään
vain pienen osan maallisen lain mukaan rangaistavista teoistamme. Fariseukset johtivat kaikkien
elämänalojen käskyt 613 perusmääräyksestä. Toisaalta kaikki Vanhan testamentin käskyt Jeesus tiivistää
lyhyesti: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” tai "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te heille.” Tässä tiivistämisessä Jeesus toimii samaan tapaan kuin juutalaiset
opettajat, jotka pyrkivät yhdistämään monen sadan käskyn joukon muutamaksi peruskäskyksi.
Käskyjen eli mizvojen myönteinen piirre tuli ilmi keskustelussa Josef Bassinin kanssa, kun kysyin häneltä,
mitä hän ajatteli kristittyjen lähetystyöstä. Hän vastasi: ”Totta kai te teette lähetystyötä. Teillähän on mizva
siihen.” Emmehän me kristityt yleensä ajattele lähetyskäskyä tai kastekäskyä raskaana taakkana vaan
tärkeänä Jumalan antamana tehtävänä, johon olemme saaneet kutsun. Tämän mukaisesti voimme ajatella
yhtä myönteisesti muutakin Jumalan puhetta meille.

Liite. Juutalaisen kalenterin juhlat
Juhlan tai merkkipäivän nimi ja kirjakäärö

Juutalainen kalenteri

2015

Aihe

Purim, ESTER

Adar 13.

5.3.

1.

PESAH, PÄÄSIÄINEN, LAULUJEN LAULU

Nisan 15-21.

4.4.-10.4.

2.

SHAVUOT, HELLUNTAI, RUUT

Sivan 6.

24.5.

3.

Tisha beAv, TEMPPELIN TUHO, VALITUSVIRRET

Av 9.

25.7.

4.

Rosh hashana. Juutalainen uusi vuosi 5776

Tishri 1.

14.9.

5.

Jom kippur, Suuri sovituspäivä

Tishri 10.

23.9.

6.

SUKKOT, LEHTIMAJAJUHLA, SAARNAAJA

Tishri 15.-21.

28.9.-5.10

7.

Simchat tora, Lain ilojuhla

Tishri 22.

6.10.

8.

Hanukka

Kislev 25-- Tevet 2.

7-14.12.

9.

Kolme Laissa määrättyä juhlaa, jolloin tuli kokoontua pyhäkköön, on taulukossa kirjoitettu ISOLLA, samoin
viiden juhlakäärön nimet. Lihavalla on kirjoitettu ne juhlat, joihin kuuluu oma juhlakäärö.
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1. Purim-juhla on adar-kuun 14. (helmi-maaliskuu). Sen syntyvaiheet kerrotaan Esterin kirjassa. Haman yrittää
tuhota juutalaiset, mutta rohkea Ester pelastaa heidät.
2. Pesah eli pääsiäinen on nisan-kuun 15–21. (maalis-huhtikuu) Egyptin orjuudesta vapautumisen juhla. 2.
Moos. 12. luku.
3. Viikkojuhla shavuot eli helluntai on sivan-kuun 6. (touko-kesäkuu). Se on seitsemän viikon kuluttua
pääsiäisestä. silloin muistetaan miten Israel saa Jumalalta Lain Siinailla. 2. Moos.19–20; 3. Moos. 23:15–21.
4. Tisha beAv muistuttaa Jerusalemin temppelin tuhosta. Se on surun, murheen ja katkerien muistojen päivä,
jolloin juutalainen paastoaa syömättä ja juomatta koko vuorokauden. Av-kuun 9. päivänä (heinä-elokuu)
tuhoutui Salomon temppeli vuonna 586 eKr. ja samoin Herodeksen temppeli vuonna 70 jKr. Monet muut
juutalaisten katkerat muistot liittyvät juuri tähän päivään.
5. Rosh hashana eli (maallinen) uusivuosi on tishri-kuun 1. (syys-lokakuu). Siitä alkaa juutalainen
kalenterivuosi 3. Moos. 23:24. Uskonnollinen vuosi alkaa nisan-kuun 1. päivänä keväällä.
6. Jom kippur eli (suuri) sovituspäivä on tishri-kuun 10, (syys-lokakuu). Silloin juutalainen paastoaa syömättä ja
juomatta koko vuorokauden. 3. Moos. 16:7- 31.
7. Sukkot eli lehtimajajuhla on tishri-kuun 15.–22. (loka-marraskuu). Erämaavaelluksen muistoksi pystytetään
majoja, joissa voidaan yöpyäkin. Se on syksyn suurin sadonkorjuujuhla, koska tähän aikaan kypsyvät
Israelissa hedelmät ja vehnäsato. 3. Moos. 23:34–43; 4. Moos.29:12–34.
8. Simchat tora eli lain ilojuhla päättää lehtimajajuhla-ajan tishri-kuun 22. (loka-marraskuu). Sinä päivänä
luetaan Viidennen Mooseksen kirjan loppu ja aloitetaan lukeminen Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta.
9. Hanukka-juhla on suomeksi ’käyttöön vihkiminen’ alkaa kislev-kuun 25 päivänä ja kestää kahdeksan päivää
(marras-tammikuu). Se päättyy tevet-kuun 2. päivänä. Sitä vietetään häväistyn Jerusalemin temppelin
uudelleen vihkimisen (165 eKr.) muistoksi. Ensimmäisenä iltana sytytetään ”palvelijaksi” kutsuttu kynttilä.
”Palvelijalla” sytytetään toinen kynttilä ja joka ilta yksi enemmän, viimeisenä iltana kaikki kahdeksan. 1.
Makk. 4:59 ja 2. Makk. 10:6,8.
Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva. Ps. 28:8.
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Kolmas etappi: Mooseksen testamentti
Viikko
Pvm.
17.
18.
19.
20.
Pvm.

Psalmi
28-29
30
31
32

Kirja
Luvut
3. ETAPPI: MOOSEKSEN TESTAMENTTI
5. Moos
1-9
10-18
19-26
27-34
4. ETAPPI: LUVATTUUN MAAHAN

Sananlaskut
6-11
12-19
20-26
27-35

”Toinen laki”
Viidennen Mooseksen kirjan hepreankielinen nimi Sanat vastaa hyvin sen sisältöä. Se esittää Mooseksen
jäähyväispuheen ennen hänen kuolemaansa. Lukija saa tiiviin kertauksen tärkeistä asioista. Kirjan
heprealainen nimi ”Sanat” sisältää enemmän kuin vain viittauksen sanoihin, jotka kuulemme tai luemme,
sillä Lain hepreankielisessä alkutekstissä Jumalan Kymmentä käskyä sanotaan ytimekkäästi Kymmeneksi
sanaksi. Kun Jumala lausuu sanansa, ihmisen on toteltava tai hän tuhoutuu. Tiivistelmän tapaisessa
Viidennessä Mooseksen kirjassa korostuu Lain luonne kokoelmana säädöksiä, joiden noudattamisesta
seuraa siunaus ja rikkomisesta kirous.
Viides Mooseksen kirja noudattaa hyvin selvästi sellaista rakennetta, että kehyskertomuksessa kerrotaan
vanhasta Mooseksesta, joka ennen kuolemaansa testamenttinaan esittää Jumalan lain kansalle. Pari pientä
yksityiskohtaa osoittaa, että itse sanoma on vanhempi kuin sen kehykset. Viidennen Mooseksen kirjan
ensimmäisessä jakeessa sanotaan alkutekstin mukaan, että Mooses puhui tämän ”Jordanin tuolla puolella”
(näin suomennoskin vuodelta 1938; vuoden 1992 suomennos ei käännä sananmukaisesti vaan selittää:
”Jordanin itäpuolella”). Mooses ei pääse koskaan Jordanin länsipuolelle. Jos hän olisi itse tämän kirjoittanut
tai jos kertoja olisi ollut paikalla Nebon vuorella, olisi sanottu Jordanin itäpuolesta: ”Jordanin tällä puolella”.
Kuvaus on siis kirjoitettu Jordanin länsipuolella, jolla sijaitsevat niin Jerusalem kuin pohjoisen valtakunnan
eli Israelin tärkeät paikat. Toisessa kohdassa (5. Moos. 3:11) huomautetaan, että Basanin kuninkaan Ogin
hauta-arkku on vieläkin nähtävänä ammonilaisten pääkaupungissa. Tämä tarkoittaa, että Ogin kuolemasta
on jo kulunut melkoisesti aikaa ja hauta-arkusta on tullut historiallinen nähtävyys.
Mooseksen kirjojen sanoma on kulkenut perintönä polvesta polveen. Kymmenen käskyä olivat kivitauluille
kirjoitettuina ja liitonarkkuun talletettuina kansan suurin aarre, mutta muuten Laki on voinut olla vielä osittain
suullisena perimätietona silloin, kun Viidettä Mooseksen kirjaa kirjoitettiin. Monien tutkijoiden mielestä muut
Mooseksen kirjat ovat saaneet lopullisen kirjallisen muotonsa vasta Viidennen eli Deuteronomiumin jälkeen.
Tässäkään kohdassa meidän ei tarvitse ratkoa eri kirjoitusten ajoittamiseen liittyviä ongelmia, joista on
keskusteltu oppineesti yli sadan vuoden ajan.

Toisessa kuninkaiden kirjassa kuvataan paria tilannetta, joissa juuri Viidennen Mooseksen kirjan kaltainen
teos on erittäin ajankohtainen, sillä Viidennessä Mooseksen kirjassa nousee esiin kaksi merkittävää
aihepiiriä. Ensinnäkin siinä varoitetaan, että rangaistukseksi synneistä Jumala antaa kansansa joutua
pakkosiirtolaisuuteen, mutta lupaa mahdollisuuden katumukseen ja paluuseen takaisin. Toiseksi siinä
korostetaan jumalanpalveluksen keskittämistä yhteen paikkaan.
(1) Pakkosiirtolaisuus rangaistuksena tulee ajankohtaisiksi noin 700 vuotta ennen Kristusta. Kuningas
Salomon kuoltua valtakunta on jakautunut kahteen osaan: isoon pohjoiseen Israeliin ja pieneen eteläiseen
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Juudaan. Assyria valloittaa pohjoisen keskuksen Samarian noin vuonna 720 eKr., ja Israelin kansan johtajia
viedään silloin pakkosiirtolaisuuteen. Juuda kokee saman kohtalon vähän yli 100 vuotta myöhemmin, kun
Babylonian joukot valloittavat koko maan.
(2) Kuninkaiden kirjassa kerrotaan, että eräs pohjoisen valtion Israelin pappi pääsee palaamaan
pakkosiirtolaisuudesta Beteliin aivan Juudan rajan pohjoispuolelle opettaakseen oikeata jumalanpalvelusta.
Noin sata vuotta tämän jälkeen Juudan kuningas Josia, joka hallitsi 640—609 eKr., panee valtakunnassaan
toimeen eräänlaisen ”uskonpuhdistuksen”, jossa Jerusalemin temppelistä poistetaan muihin jumaliin
liittyvä aineisto ja jumalanpalvelus keskitetään puhdistettuun Jerusalemin temppeliin. Tämä vastaa
Viidennen Mooseksen kirjan opetusta, ja Toisessa kuninkaiden kirjassa ilmoitetaan uskonnollisen
uudistuksen lähtökohdaksi temppelin korjaustöiden yhteydessä löytynyt lakikäärö. Tämä saattaisi sisältää
Betelin papin opetuksia, sillä pohjoisen valtion eli Israelin alue tulee Viidennessä Mooseksen kirjassa hyvin
voimakkaasti esille. Siinä mainitaan nimittäin Samarian Garisimin vuori pyhänä paikkana (11:29 ja 27:12).
Sen sijaan Jerusalemista ei puhuta koko kirjassa mitään. Näyttää siis hyvin mahdolliselta, että Betelissä
runsaat 15 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen koottu opetus on otettu vastaan myös rajan eteläpuolella
Juudassa ja sen kuningas ja papit ovat soveltaneet juuri tällaista lakikääröä keskittäessään vastaavasti oman
jumalanpalveluksensa Jerusalemin temppeliin. Kun Israel on jo joutunut pakkosiirtolaisuuteen ja sama
kohtalo uhkaa Juudaa, Viidennen Mooseksen kirjan varoittavat sanat osoittautuvat erittäin ajankohtaisiksi.

Tilanteisiin sovelletut perinnäissäännöt
Pysyvän lain rinnalla juutalaiset ovat säilyttäneet vuosituhannesta toiseen suullista lakia. Rabbit opettavat,
että sekin juontuu Siinailta eli Jumalan puheesta Moosekselle, mutta se on siirtynyt suullisena sukupolvesta
toiseen, kunnes se Jerusalemin toisen temppelin tuhon jälkeen on kirjoitettu muistiin.
Perinnäissäännöt ovat tiukentaneet esimerkiksi ruokaa koskevia määräyksiä aste asteelta. Laissa sanotaan, että
vohlaa ei saa keittää emänsä maidossa. (5. Moos. 14:21). Tässä ilmeisesti kielletään osallistumasta
pakanalliseen hedelmällisyysriittiin. Kohtaa sovelletaan kuitenkin tarkasti kaikkeen lampaanlihan
valmistukseen. Eihän keittäjä voi tietää, mistä lampaasta maito oli lypsetty. Tästä on edetty siihen, että liha- ja
maitoruokia pitää aina nauttia erikseen. Lopulta Lakia noudattavan juutalaisen on pitänyt hankkia keittiöönsä
täydellinen sarja astioita ja jopa astiapyyhkeitä erikseen liha- ja maitoruokia varten. Aterioitaessa täytyy pitää
tunteja kestävä väliaika, että nämä kahdenlaiset ruoat eivät ruoansulatuksessakaan kohtaisi.
Laissa määrätään ruoskimisrangaistuksesta: ”Jos syyllinen tuomitaan ruoskittavaksi, tuomarin on määrättävä
hänet maahan makaamaan, ja hänelle on tuomarin läsnä ollessa annettava niin monta ruoskaniskua kuin
rikkomus edellyttää. Iskuja saa antaa enintään neljäkymmentä, ei sen enempää; muuten maanmiehenne
joutuu julkisesti häväistyksi.” (5. Moos. 25:3). Paavali oli saanut tämän tuntea nahoissaan. Hän kirjoittaa
korinttilaisille: ”Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille.” (2. Kor. 11:23).
Mahdollisen laskuvirheen aiheuttama Lain rikkominen vältetään antamalla ruoskaniskuja varmuuden vuoksi
vain 39. Samaa periaatetta fariseukset ovat noudattaneet muidenkin käskyjen kohdalla.
Otetaan vastaava esimerkki omasta elämästämme: Jos tieosuudella on sallittu 80 kilometrin tuntinopeus, me
olemme tottuneet ajamaan vähän yli 80 kilometriä tunnissa, koska siitä ei vielä yleensä sakoteta. Jos
noudattaisin liikennesääntöjä fariseusten tapaan, ajaisin aina alle 80 kilometrin nopeutta, että en jossakin
vaiheessa vahingossakaan ylittäisi sallittua nopeutta esimerkiksi alamäessä. Näin olisin hyvänä esimerkkinä
lainkuuliaisuudesta toisille tiellä liikkuville, vaikka Suomen liikenteessä minua pidettäisiin tientukkona ja
syypäänä turhiin ohituksiin.
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Lain täyttämiseen liittyy suuria lupauksia: ”Herra, meidän Jumalamme, käski meidän noudattaa näitä
käskyjä ja pelätä häntä, että me aina menestyisimme ja että hän edelleenkin antaisi meidän elää. Kun me
tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät
vanhurskaiksi.”(5. Moos. 6:25) Vanhurskas on sellainen ihminen, joka kelpaa Jumalalle, koska hän toimii
oikein noudattaen lakia. Vastaavasti lain rikkojia uhkaavat kauheat kiroukset (5. Moos. 28:15–68). Tätä
taustaa vasten ymmärrämme Auschwitzin keskitysleirin kaasukammioon joutuneen juutalaisen järkytyksen,
kun hänet viedään kuolemaan, vaikka hän on pyrkinyt noudattamaan sekä Mooseksen että Saksan lakia.

Tuore, iankaikkinen Sana
Olemme jo aikaisemmin havainneet, että Laissa pidetään tärkeinä asioina pitkiä sukuluetteloita. Jeesuksen
ajan juutalaiselle ne olivat arvokkaita, sillä ne osoittivat, miten Jumalan kansa jatkuu sukupolvesta toiseen
ja miten oikeudet ja velvollisuudet ovat periytyneet isältä pojalle. Kolmas Mooseksen kirja tunnetaan
nimellä Leviticus. Siihen on koottu leeviläisille eli papeille tarkoitettuja tietoja. Ilmeisesti nekin ovat
siirtyneet aluksi suullisina pappien keskuudessa polvesta polveen. Papit ovat opettaneet seuraajiaan, joiden
tuli noudattaa näitä määräyksiä, ja valvoneet määräyksien noudattamista.
Pääsin juuri aikuistumisen kynnyksellä Roomaan ihmettelemään ja ihailemaan kaupungin vuosituhantisia
muistomerkkejä. Siellä tapasin suomalaisen, joka tuskastuneena valitti, että hänet oli tuotu sinne katselemaan
homehtuneita pylväitä. Samantapainen kaksijakoinen suhtautuminen tulee näkyviin asenteissa Raamattuun ja
sen sanomaan. Toisia Raamattu johdattaa vuosituhansien taakse iankaikkisiin totuuksiin ja osoittaa, että kaiken
muuttuessa Jumalan Sana pysyy. Toisille Raamatun kirjoitusten korkea ikä sen sijaan osoittaa, että ne on
kirjoitettu kauan sitten kuolleille ihmisille ja nykyajassa elävien on löydettävä suuntaviittansa muualta.

Monessa kohdassa vuosituhansien takainen Mooseksen laki tulee yllättävästi lähemmäksi nykyaikaa kuin
olemme aluksi ajatelleet. Esimerkiksi Laista luemme pelottavan spitaalitaudin torjumisesta ja päädymme
lopuksi tutustumaan siihen, miten on toimittava, kun spitaali on tarttunut rakennukseen. Nykyaikaista
lääketiedettä vähänkin tunteva pitää tapausta aivan älyttömänä ja lukee tällaisen mahdollisuuden lähinnä
taikauskon piiriin. Eräät raamatunkääntäjät ovat kuitenkin selittäneet tilanteen luontevasti.
Englanninkielisissä Raamatuissa puhutaan rakennusten yhteydessä spitaalin asemesta homeesta (mildew).
Tällöin toimenpiteet osoittautuvat järkeviksi. Ellei seinän puhdistaminen riitä, rakennus on purettava ja
rakennusjätteet vietävä kaatopaikalle. Nythän juuri keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä homehtuneille
taloille. Pahimmassa tapauksessa koko rakennus on hajotettava.
Käskyistä kuultaa läpi huoli terveydestä ja siisteydestä. Nämä vanhat käskyt ja ohjeet ovat antaneet
lähtökohdan lääketieteen kehittämiselle, vaikka nykyaikana annetaan muita määräyksiä ja ohjeita.
Juutalaiset lääkärit ovat kunnostautuneet vuosisatojen kuluessa. Juutalaiset tutkijat ovat keränneet paljon
Nobelin palkintoja, mutta kaikkein eniten he ovat ansioituneet lääketieteen ja siihen liittyvän tutkimuksen
alalla. Puolisen vuosisataa sitten eli 1944–1970 keskimäärin melkein joka vuosi joku juutalainen tai ainakin
juutalaista syntyperää oleva tutkija sai lääketieteeseen liittyvästä tutkimuksesta Nobelin palkinnon.
Tuoreempia tilastoja en ole nähnyt.
Kun eletään tiiviissä sukuyhteisöissä, tulee miesten tulee pitää mielessään tarkat määräykset kielletyistä
sukupuolisuhteista. Tässäkin lakia luetaan erityisesti miehille, vaikka puhutaan miehen ja naisen välisistä
suhteista.
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Kertomuksessa Joosefista sanotaan, että egyptiläiset pitivät sopimattomana aterioida heprealaisten kanssa.
Keniassa asuu aika paljon intialaisia. Kysyin siellä oppilailtani, onko joku teistä aterioinut intialaisen kanssa.
Ei kukaan vastannut myönteisesti. Intialaiset itse tietävät keskuudessaan, ketkä heistä voivat syödä
yhdessä. Tarkat ruokamääräykset rajoittavat muuallakin sitä, kuka voi kenenkin kanssa syödä. Keniassa
kirkot saattavat hajota, kun tulee erilaisia käsityksiä siitä, mitä kirkon jäsen saa syödä ja mitä ei.
Kristityiksikin luokitellut ryhmät noudattavat Afrikassa joissakin tapauksissa tarkoin Raamatun määräyksiä,
toisissa kohdissa omia perinteisiä määräyksiään ruoasta.
Lain määräysten mukaan toiminta pysähtyy sapattina. Vielä täydellisemmäksi tulee tauko suurten
pyhiinvaellusjuhlien eli pääsiäisen, viikkojuhlan eli helluntain ja lehtimajanjuhlan aikana. Kaikkein jyrkimmin
kieltää Laki työnteon vuotuisen sovituspäivän aikana koska silloin tulee paastota aamusta iltaan ja nykyisin
korostetaan sitä, että pitää sopia vanhat asiat lähimmäisten kanssa. Näin voidaan aloittaa uusi vuosi
puhtaalla omallatunnolla. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä oman kansan jäsentä. Juutalaisen kalenterin
merkkipäivien perinteinen huomioon ottaminen korostaa kansan yhteenkuuluvuutta Israelissa ja
hajaannuksessa asuvien juutalaisten keskuudessa.

Työpari Mooses ja Aaron
Mooses ja Aaron muodostavat Laissa työparin, jossa kummallakin on oma tehtävänsä. Aaron palvelee
alttarin äärellä, ja Mooses palvelee sanalla. Samat kaksi tapaa palvella kulkevat kuin kaksi säiettä läpi
Raamatun ja kirkon historian meidän päiviimme asti. Aaronin tehtävä alttarin ääressä on siirtynyt
sukupolvesta toiseen uusille virkaan vihityille papeille. Siitä valtavasta, pyhästä näytelmästä, jota vuosittain
on esitetty pyhäkössä ja jossa ylipappi on esittänyt tärkeintä osaa, me tiedämme vain vähän. Kuorolaisten
ja erilaisten soittimien määrästä voimme kuvitella musiikin rikkautta ja psalmien sanoista aavistaa niitä
tapahtumia, joita on esitetty. Vain valitun kansan miehet ovat päässeet pyhäkön jumalanpalveluksessa
katsomaan ja kuuntelemaan parhaille paikoille, naisten on pitänyt jäädä loitolle ja muiden kansojen
jäsenten vielä kauemmaksi. Jeesuksen aikaisesta temppelistä on säilynyt kivitaulu, jossa kielletään
pakanoita käymästä pakanain esipihaa pitemmälle. Kaikkein pyhimpiä kohtia seuraamaan ei ole päästetty
lainkaan katsojia.
Kun Aaron voidellaan ylipapiksi, samalla hänen poikansa voidellaan papeiksi palvelemaan pyhäkössä isänsä
rinnalla ja tämän jälkeen. Aaronin pappeuteen kuuluu viran siirtyminen isältä pojalle sukupolvesta toiseen.
Sen sijaan Mooseksen jälkeläisistä puhutaan vain pari kertaa ohimennen muissa Vanhan testamentin
kirjoissa kuin Laissa. Temppelin aarteiden vartiointi kuului leeviläisille. Mooseksen pojan Gersomin
jälkeläisen Sebuelin mainitaan toimineen aarteiden vartijoiden päällikkönä. Mooseksen asemassa eivät
jatkakaan hänen poikansa, vaan seuraajaksi tulee hänen palvelijansa ja apulaisensa Joosua. Juutalainen
perimätieto selittää, että kirjoitetun lain rinnalla on jatkunut suullinen perinne eli suullinen laki, jonka
Mooses saa kirjoitetun ohessa Jumalalta Siinailla. Tämän suullisen lain Joosua luovuttaa kansan 70
vanhimmalle ja nämä edelleen profeetoille. Tämä perimätieto osoittaa, että profeettojen vastuulle on
kuulunut paljon enemmän kuin johonkin tilanteeseen liittyvän sanoman esittäminen. Kun profetoiminen
lakkaa jonkun aikaa pakkosiirtolaisuuden jälkeen, Lain soveltaminen jää suurelle neuvostolle, jota myös
Sanhedriniksi kutsutaan. Sanhedrin toimi edelleen Toisen temppelin eli Herodeksen temppelin aikaan.
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Laki eli 1-5. Mooseksen kirja eli Toraati
Onkohan Raamatun lukeminen tuntunut raskaalta? Viisi Mooseksen kirjaa sisältävät todella vahvan annoksen
lakia. Jos sen lukeminen tuntuu rankalta, muistakaamme silloin niitä, joiden velvollisuutena on myös totella
kaikkia näitä käskyjä ja kieltoja. Kirjeessään galatalaisille Paavali muistuttaa, että jokainen, joka antaa
ympärileikata itsensä, on velvollinen noudattamaan Lain kaikkia määräyksiä (Gal 5:3). Tämän lukuohjelman
mukaan olemme alle viidessä kuukaudessa lukeneet saman, minkä lukemiseen juutalaiset käyttävät
synagogassa koko vuoden. Emme ymmärrä läheskään kaikkea siitä, mitä olemme lukeneet, emmekä opi
kaikkea ymmärtämään, vaikka kovasti yrittäisimmekin. Kun lukeminen edistyy, uudet kohdat usein selittävät
aikaisemmin luettua. Vastaavasti aikaisemmin luettu selittää kohtia, jotka tulevat myöhemmin eteen. Raamattu
muodostaa kokonaisuuden, jossa monet siteet yhdistävät kirjoja toisiinsa ja kiinnittävät Vanhan ja Uuden
testamentin toisiinsa. Toivon myös, että tähän Lakiin tutustuminen on auttanut lukijoita ymmärtämään entistä
paremmin Jeesusta ja juutalaisia veljiämme ja sisariamme. Tämä heidän uskonsa kaikkein pyhin kirjoitus on
kantanut Raamatun kansaa eteenpäin sukupolvesta toiseen monen tuhannen vuoden ajan.

Juutalaisten ja kristittyjen lisäksi esimerkiksi samarialaiset ja muslimit pitävät Lakia arvokkaana ja pyhänä.
Samarialaisten keskuudessa Lain arvoa korostaa se, että he Jeesuksen ajan saddukeusten tavoin eivät pidä
Vanhan testamentin muita kirjoituksia siihen rinnastettavana Jumalan sanana. He viettävät pääsiäistä joka
kevät Garisimin vuorella, ja antavat havainnollisen näytteen siitä, mitä pääsiäisuhriin liittyvät Lain kohdat
tarkoittavat.
Jeesus sanoo Vuorisaarnassa, että Laki pysyy muuttumattomana tämän maailmanajan loppuun asti. Hän
itse ei sitä muuta eikä karsi vaan täyttää ja toteuttaa sen. Ilman Lakia ja Profeettoja käsittäisimme
vaillinaisesti Jeesuksen opetuksen sekä hänen kärsimyksensä ja ristinkuolemansa merkityksen. Kun
tutustumme koko Raamattuun, käsitämme, kuka on noussut kuolleista.
Vaikka muslimit pitävät Koraania puhtaana Jumalan sanana, he arvostavat myös Raamatun kirjoja. He
sanovat että Jumala lähetti profeettojaan ennen Muhammadia ja nämä valmistivat ihmiskuntaa
kirjoituksillaan. Muslimien mukaan Mooses kirjoitti Toraatin eli Lain ja Daavid Zaburin eli Psalmit. Nämä
molemmat kirjoitukset Jumala on antanut juutalaisia varten. Jeesus kirjoitti kristittyjä varten Injilin eli
Evankeliumin. Muslimien mukaan vain Koraani on annettu kaikille ihmisille. Jos Vanhan testamentin
Viidessä Mooseksen kirjassa kirjoitetaan asioista eri tavalla kuin Koraanissa, muslimit sanovat, että muiden
tieto on vääristynyt tai vääristelty. Esimerkiksi Koraanissa sanotaan, että Abrahamin piti uhrata Ismael eikä
Iisak.
Oulun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana yksi ryhmä vieraili moskeijassa. Siellä Oulun muslimien imaami
piti esitelmän, johon hän oli poiminut Raamatusta sellaisia käskyjä, joita muslimit pyrkivät noudattamaan. Näin
hän pyrki osoittamaan, miten paljon muslimeilla on yhteistä kristittyjen kanssa. Hän ei tosin ottanut huomioon,
että kristityt eivät pidä useimpia Lain määräyksiä itseään sitovina.

Vaikka juutalaisuus, kristinusko ja islam eroavat monella tavalla aivan periaatteellisesti, Laki ja Abrahamin
perintö yhdistävät näitä kolmea. Koska niiden piiriin kuuluu yhteen laskien ihmiskunnan enemmistö,
Suomessakin jokaisen uuden sukupolven kannattaa tutustua Lakiin.

Jumalan nimi
Kun luemme kertomuksia esimerkiksi luomisesta tai vedenpaisumuksesta, lukijaa saattaa aivan häiritä se,
että samat asiat kerrotaan kahteenkin kertaan. Tilannetta ei paranna se, että kertomuksissa on pieniä eroja.
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Nykyaikaiselle lukijalle riittäisi se, että asia selitettäisiin kerran ja kohdalleen. Jos luemme tarkkaan näitä
kertomuksia varsinkin alkukielellä hepreaksi, näemme sen eron, että Jumalasta käytetään eri nimiä.
Suullista perinnettä on ilmeisesti koottu kirjoitettuun kääröön eri tahoilta, ja eri paikoista saaduissa
kertomuksissa on ollut pieniä eroja senkin lisäksi, että Jumalasta on käytetty erilaisia nimiä.
Jumala
Elohim
Herra
Jahve
Herra (isien / Israelin) Jumala
Jahve Elohim
(usein samassa jakeessa molemmat nimet)

אלהים
יהוה
יהוה אלהים

Rinnakkaiset kertomukset on tallennettu eikä jääty kiistelemään, mikä on ainoa oikea tapa esittää kyseinen
asia, esimerkiksi ihmisen luominen.
Juutalaiset eivät hyväksy kristillistä kolminaisuusoppia, jossa puhutaan yhdestä Jumalasta, jolla on kolme
persoonaa. Vaikka juutalaiset itse vaalivat oppia yhdestä Jumalasta, heidän pyhimmissä kirjoituksissaan
puhutaan Jumalasta ja Herrasta. Kummallakin on omat persoonalliset piirteensä. Elohim liittyy useille
seemiläisille kansoille yhteiseen ylijumalaan, jonka nimen perusmuoto on El. Sen sijaan nimellä Jahve
kutsutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, jota kunnioitetaan Israelin omana Jumalana, kun Valittu
kansa erottautuu kaikista muista kansoista ja viettää omaa jumalanpalveluselämäänsä.
Vanhan testamentin tutkijat erottelevat Laissa ja osin myös Profeetoissa kohtia, jotka eroavat toisistaan. Sen
mukaan he jakavat tekstiä Elohistin ja Jahvistin osuuksiin. Elohistin aineisto näyttää liittyvän enemmän
Pohjoisvaltakunnan eli Israelin uskonnolliseen elämään (muistisääntönä E niin kuin Efraim) ja Jahvistin aineisto
Etelävaltion eli Juudan uskonnolliseen elämään (muistisääntönä J niin kuin Jerusalem tai Juuda). Elohistissa
Jumala näyttäytyy etäisempänä kuin Jahvistissa, jossa oman kansan Jumala kohtaa ihmisen enemmän
henkilökohtaisesti.

Toinen erikoinen piirre Jumalan nimeä käytettäessä johtuu siitä, että juutalaiset välttävät Jumalan pyhän
nimen lausumista ääneen. He käyttävät kiertoilmauksia, joista asian tietävä ymmärtää, ketä tarkoitetaan.
Kristityiltä meni pitkä aika, ennen kuin varmistui, että sana Jehova on tekaistu kirjainyhdistelmä, jota
käytetään vain alkuperäisen nimen välttämiseksi.
Hepreassa on kirjoitettu aluksi vain konsonantit, ja havainnollisuuden vuoksi kirjoitan tässä konsonantit isolla ja
vokaalit pienellä. Kirjain e tarkoittaa tässä, että kyseinen vokaali on heikko ääntiö a- ja e-vokaalin välillä. Sanan
lopussa H ei äänny, vaan tarkoittaa, että viimeinen vokaali on pitkä.
Jumalan nimi kirjoitettiin vokaalittomana JHWH. Jumalan nimen suuren pyhyyden takia nimeä ei lausuttu
ääneen. Kun sitten tekstiä luettiin ääneen, sen kohdalla käytettiin herraa tarkoittavaa sanaa ADNJ eli eDoNaJ.
Kun hepreankieliseen tekstiin vähän toista tuhatta vuotta sitten lisättiin vokaaleja, Jumalan nimen kohdalle
lisättiin ADNJ-sanan vokaalit. Valistunut lukija tiesi silloin, että tällä kohdalla luetaan vokaalien eikä
konsonanttien mukainen sana. Kirjoitettuun tekstiin tuli näin sekamuoto JeHoWaH, jossa oli Jumalan nimestä
konsonantit ja herra-sanasta vokaalit. Kun Vanhaa testamenttia käännettiin esimerkiksi englantiin, kirjoitettiin
Jumalan nimeksi Jehovah, jota ei siis ole koskaan hepreassa käytetty.
Jos tehtäisiin samalla tavalla, Suomi kirjoitettaisiin SM. Siitä tulee aivan uusi kirjainyhdistelmä, kun siihen
lisätään samaa merkitsevän sanan FiNLaND vokaalit. SuoMi + FiNLaND > SiMa. Tällöin ymmärtäväinen lukija
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lausuisi konsonanttien SM kohdalla vokaalien mukaisesti Finland eikä Sima. Juuri näin juutalainen lukee
kirjainten JHWH kohdalla Adonaj eikä Jehova, ellei hän käytä kiertoilmaisua eli peitenimeä.

Tällaisia Jumalan peitenimiä ovat esimerkiksi Shem eli suomeksi Nimi, Adoshem ja Elokim, joita juutalaiset
nykyisin yleisesti käyttävät välttääkseen myös nimiä Adonaj ja Elohim. Englanniksi juutalaiset voivat
kirjoittaa G-d, jotta he välttäisivät sanan God eli Jumala.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa esiintyvät nimet Elohim (Jumala) ja Jahve Elohim (Herra Jumala).
Saamme kuunnella, miten synagogassa luetaan Lakia verkko-osoitteessa:
http://bible.ort.org/books/torahd5.asp?action=displaypage&book=1&chapter=1&verse=1&portion=1
Jos
valitset tämän, tulee näkyviin Lain alku eli 1. Mooseksen kirjat 1:1 hepreaksi ja englanniksi. Hepreaksi teksti
näytetään kahdella tavalla. Vasemman palstan ensimmäisessä kappaleessa eli ylempänä näkyvät myös vokaalit
ja muut lukemista helpottavat pikku merkit. Toisessa kappaleessa eli alempana lukijan on osattava laulaa
pelkkien konsonanttien perusteella. Oikealla puolella on englanninkielisen käännöksen alle kirjoitettu, miten
kyseinen kohta äännetään. Huomaa, että hepreaa luetaan oikealta vasemmalle!
Jos napsautat verkkosivulla nimen Bereshit (Alku) jäljessä olevaa pientä punaista kaiuttimen kuvaa, alkaa
kuulua lukemista eli laulamista Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta. Siinä toistuu nimi Elohim eli Jumala. Sen
lukija laulaa kirjoituksen mukaisesti nimeä muuttelematta.
Lain ensimmäinen lukukappale on jaettu kahdeksaan osaan. Jos valitset verkkosivulla ylhäällä olevalta riviltä
Second reading ja napsautat näin aukeavalla uudella verkkosivulla jaemerkinnän 2:4 edessä olevaa pientä
punaista kaiuttimen kuvaa, ääneen lukeminen alkaa jakeesta 2:4. Hepreaksi kirjoitetun nimen Jahve Elohim
asemesta lukija laulaa: ”Adonaj Elohim”.
Samalle verkkosivulle pääset myös osoitteesta http://bible.ort.org/. Tällöin ensin näkyviin tulleelta sivulta
valitaan ”English” ja näin avaamaltasi verkkosivulta ”Torah”. Näin pääset tätä kautta ensimmäisen viikon
lukukappaleeseen eli Ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuun.
Jos onnistunut tämän ohjeen perusteella kuuntelemaan, miten synagogassa luetaan Lakia, olet suoriutunut
vaikeasta tehtävästä. Vielä vaikeamman tehtävän eteen joutuu juutalainen poika, jonka tulee oppia laulamaan
synagogassa pilkuttamattoman konsonanttitekstin perusteella hepreaa oikealla nuotilla.

Voideltu
Pyhästä voidellusta puhutaan Ensimmäisestä Neljänteen Mooseksen kirjaan, kun Jaakob pyhittää kiven
Betelissä ja Mooses pyhittää temppelin esineet ja lopulta vihkii Aaronin ja hänen poikansa ylipapin virkaan.
Vaikka Viidennessä Mooseksen kirjassa kerrotaan leeviläisten asemasta ja lyhyesti myös kuninkaan
oikeuksista ja velvollisuuksista, siinä ei puhuta lainkaan pyhästä voitelusta pappien tai kuninkaan
yhteydessä.
Temppelin tuhouduttua pappien uhripalvelus lakkaa, mutta juutalaiset pappissuvut ovat jatkuneet, ja
papeilla on edelleen erityinen asema juutalaisessa yhteisössä. Myös samarialaisten pappeus on jatkunut
sukupolvesta toiseen meidän aikaamme asti. Kun juutalaisessa synagogassa luetaan Lakia sapattina, ensin
otetaan selville, onko paikalla pappeja. Mikäli pappeja on joukossa, heidän kunniatehtävänään on Lain
lukeminen seurakunnalle ensimmäisenä. Ellei ole pappeja, kutsutaan leeviläisiä, ja ellei heitäkään ole
paikalla, joku muu lukee. Laissa mainittuja pappeja koskevia rajoituksia esimerkiksi avioliiton solmimisesta
sovelletaan edelleen Israelissa niihin, joiden tiedetään kuuluvan pappissukuun. Pappi saa avioitua vain
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pappissukuun kuuluvan naisen kanssa. Hän ei saa avioitua aikaisemmasta liitostaan eronneen naisen
kanssa. Raamatussa papin virka kulkee perintönä. Pappissukuun kuuluvan nuorukaisen on pienestä pitäen
valmistauduttava ottamaan aikanaan vastuu papille kuuluvista tehtävistä. Hän ei tavoittele koulutustaan
vastaavaa työtä vaan asemaansa vastaavaa koulutusta.
Vanhan testamentin määräykset siitä, kenen kanssa pappissuvun jäsen voi avioitua, osoittavat, että voidaan
puhua pappiskastista. Suomessa pappissäädyn virallinen asema yhteiskunnassa ja maan hallinnossa päättyi
eduskuntauudistukseen vähän yli sata vuotta sitten. Pappissäädyllä oli Suomessa omat etuoikeutensa ja
velvollisuutensa ja papin vaimolla ja lapsilla oli oma asemansa paikkakunnalla. Samaan tapaan oli myös
sotilassukuja ja talonpoikaissukuja, jotka elivät säätynsä mukaisesti. Tämä antaa vähän aavistusta siitä,
millainen oma rajattu yhteisönsä oli Vanhan testamentin pappiskasti.
Pappia tarkoittavasta heprean sanasta kohen on tullut sukunimi. Täten voidaan edelleen seurata, kuka
kuuluu pappissukuun. Kun asuin Jerusalemin lähetysaseman Shalhevetjan vierashuoneessa, lähetyksen
koulussa opiskeli kaksi Kohen-nimistä veljestä. Suomalainen lähetti Heikki Nurminen leikitteli ajatuksella,
että nämä sitten palvelisivat pappeina, jos Jerusalemin temppeli rakennettaisiin uudelleen. EU:n
parlamentissa on johtanut vihreiden ryhmää Daniel Cohn-Bendit, joka aikanaan pani liikettä Länsi-Euroopan
mielenosoittajiin ja Saksan ja Ranskan poliiseihin. Helsinginkin puhelinluetteloon mahtuu muutama Cohenja Cohn-niminen tilaaja, ja saman nimen kantajia on kunnostautunut tieteen, taiteen ja talouden alalla.
Suvun jatkuminen vuosituhannesta toiseen voidaan todeta verikokeilla. Tämä osoittaa Mooseksen lakiin
sisältyvää voimaa, täytyy suoraan sanoa: Se muistuttaa Abrahamille luvatusta siunauksesta. Saamme taas
kiittää siitä, että meidät on kutsuttu saman papillisen siunauksen vaikutuspiiriin.
Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Ps. 16:6
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Neljäs etappi: Luvattuun maahan
Viikko
Pvm.
21.
22.
23.
24.
25.
Pvm.

Psalmi
33
34
35
36
37:1-20

Kirja
4. ETAPPI: LUVATTUUN MAAHAN
Luvatun maan valloitus Joosua

”Tuomareita” johtajina Tuomarien kirja

Luvut
1-8
9-16
17-24
1-9
10-21

Sananlaskut
7:1-5
6-23
24-27
8:1-11
12-21

5. ETAPPI: KOHTI KUNINGASVALTAA

Valtiollinen tilanne
Kartta: Lähi-itä Edellisten profeettojen aikaan: Heettiläisten valtakunta, Egypti ja Assyria

Kun siirrytään Laista Profeettoihin, tullaan keskelle Kanaaninmaan ja koko Lähi-idän valtiollista tilannetta
vähän yli tuhat vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tulee ongelmia, kun yritetään yhdistää Raamatun
kertomukset aikakaudelta säilyneisiin historiallisiin tietoihin, mutta meille on tärkeämpää todeta Raamatun
kirjoitusten välillä näkyviä selviä kytkentöjä kuin löytää vastineita arkeologien kaivausten tuloksista.
Mooseksen johdolla halki autiomaan vaeltavat heimot saavat Laissa tehtävän vallata Joosuan johdolla
Kanaaninmaa siellä asuvilta kansoilta. Joosua toteuttaa tämän Profeetoissa. Kun Joosuan kirjassa kerrotaan
maahan tunkeutumisesta, Laissa esitetty viholliskansojen luettelo toistuu. Hyökkäys alkaa Jerikon
valtauksella, ja Joosuan kirjan lopussa Israelin heimot ovat edenneet kaikkialle Kanaaninmaahan.
Kaupunkivaltioiden ja heimojen joukossa Kanaaninmaan asukkaina mainitaan heettiläiset. Näiden VähässäAasiassa sijainnut valtakunta on ulottunut Syyriaan asti, mutta Egypti on pystynyt pitämään Kanaaninmaan
omassa valtapiirissään. Heettiläisten valtakunta on jo sortunut, kun Egyptin ote Kanaaninmaasta heikkenee.
Vaikka Egyptin valtapiiri kutistuu, egyptiläiset pystyvät torjumaan Välimeren yli purjehtineet filistealaiset
omilta rannoiltaan, ja nämä asettuvat Kanaaninmaahan. Filistealaiset muodostavat vuoden 1175 eKr.
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tienoilla Välimeren rannikolle Kuolleenmeren kohdalle viisi ruhtinaskuntaa eli kaupunkivaltiota.
Sotataidossa ja aseistuksessa he ovat kanaanilaisia edellä, mutta heidän asutuksensa ei levittäydy syvälle
sisämaahan. Kun Kanaaninmaahan tunkeutuu kansoja mereltä ja autiomaasta, kanaanilaiset joutuvat
kahden tulen väliin eivätkä pysty torjumaan tulijoita. Lähi-idässä alkaa näihin aikoihin kehittyä uusi
suurvalta Assyria, mutta se hyökkää Kanaaninmaahan vasta israelilaisten vallan vakiinnuttua.
Kanaaninmaa sijaitsee Niilin laaksosta Kaksoisvirran laaksoon ulottuvan Hedelmällisen puolikuun
keskivaiheilla Egyptistä Mesopotamiaan kulkevien kauppateiden varrella. Pohjoisesta etelään jatkuva
vuorimaa ja Jordanin laakso erottavat rantatasangon ylängöstä, jonka itäpuolella leviä Arabian autiomaa.
Kartta: Luvattu maa Vanhan testamentin aikaan

I Rantatasanko
II Vuorinen maa Jordanin laakson länsipuolella
III Jordanin laakso
IV Jordanin itäpuolinen ylänkö
Syyrian ja Egyptin yhdistävät tiet: Merentie, Surintie ( Surin autiomaan kautta) ja Kuninkaan valtatie
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Kartta: Maan jakaminen 12 heimolle

Joosua jakaa maan Joosuan kirjassa kahdelletoista heimolle. Leeviläiset puuttuvat näiden kahdentoista
joukosta, ja Jaakobin poikien lukua 12 täydennetään antamalla perintöosuus erikseen Joosefin kahdelle
pojalle Manasselle ja Efraimille. Näin perintöosuuksien määrä vastaa myös vuoden kuukausien lukua.
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Leeviläiset saavat yhtenäisen perintöosuuden asemesta 48 kaupunkia kahdentoista heimon alueilta. Heille
kuuluu laidunmaita kotikaupunkiensa luota ja oikeus osuuteen uhreista.
Vanhan testamentin Profeetat
Kreikasta suomeen lainattu sana ”profeetta” rakentuu kahdesta osasta. Alkuosa pro tarkoittaa ”edessä” tai
”edestä”. Jälkiosa tulee puhumista tarkoittavasta sanasta. Yhdessä nämä merkitsevät henkilöä, joka puhuu
jonkun edestä, siis Raamatussa ihmistä, joka puhuu Jumalan edestä. Koska kirkossa on luettu Vanhan
testamentin profeettojen kirjoituksista ennustuksia tulevasta, profeetat on nähty henkilöiksi, jotka puhuvat
tulevista asioista ja tapahtumista etukäteen. Tämä ei vastaa sanan alkuperäistä koko merkitystä, koska
Vanhan testamentin profeetat puhuvat menneisyyden, oman aikansa ja tulevaisuuden tapahtumista.
Juutalaisen perinteen mukaan he ovat täydentäneet kirjoitettua Lakia välittämällä Jumalan suullisen lain
kansalle.
Juutalaisessa Raamatussa Lakia seuraa Profeetat ja tämä kokoelma koostuu kahdesta osasta: Edelliset
profeetat ja Jälkimmäiset profeetat. Edelliset profeetat luetaan suomalaisessa Raamatussa historiallisiin
kirjoihin, ja Jälkimmäisten profeettojen luettelo sisältyy kokonaisuudessaan suomalaisen Vanhan
testamentin profeettakirjojen luetteloon.
Vertailu:
Juutalainen Raamattu
Edelliset profeetat
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ensimmäinen Samuelin kirja
Toinen Samuelin kirja
Ensimmäinen kuninkaiden kirja
Toinen kuninkaiden kirja

Suomalainen Vanha testamentti
Historialliset kirjat
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
Ensimmäinen Samuelin kirja
Toinen Samuelin kirja
Ensimmäinen kuninkaiden kirja
Toinen kuninkaiden kirja
Ensimmäinen aikakirja
Toinen aikakirja
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja

Ruutin kirja ja Aikakirjat sekä Esran, Nehemian ja Esterin kirjat eivät siis kuulu juutalaisessa Raamatussa
kansaan historiasta kertoviin Edellisiin profeettoihin vaan Kirjoituksiin. Daniel ja Valitusvirret taas kuuluvat
juutalaisilla Kirjoituksiin eikä kristittyjen jäsentelyn mukaisesti profeettojen kirjoituksiin.
Tooraa eli Lakia kutsutaan kreikasta saadulla nimellä Pentateukiksi eli suomeksi Viisi kirjaa. Vanhan testamentin
tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten Joosuan kirja jatkaa siitä, mihin Viides Mooseksen kirja
lopettaa. Niinpä sitä on alettu pitää saman kirjasarjan kuudentena niteenä. Tätä ajatusta on kehitelty edelleen
ja nähty Tuomarien kirjan sekä Samuelin ja Kuninkaiden kirjojen jatkavan samaa kertomusta, ja näin on
päädytty puhumaan yhdeksän kirjan kokonaisuudesta, joka alkaa Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja päättyy
Toiseen kuninkaiden kirjaan. Tällöin sekä Samuelin kirjat että Kuninkaiden kirjat lasketaan molemmat yhdeksi
kirjaksi. Näin saadaan kirjoja 5 + 4 = 9.
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Koska Viidettä Mooseksen kirjaa kutsutaan Deuteronomiumiksi, tutkijat puhuvat myös Israelin historiasta, joka
alkaa Mooseksen kirjoissa ja jatkuu Deuteronomistisena historiana Joosuan kirjassa. Se seuraa kansan vaiheita
Salomon temppelin tuhoon asti ja päättyy pakkosiirtolaisuuden aikaan. Sen lisäksi että Mooseksen kirjojen
kertomus jatkuu melkein saumattomasti Edellisissä profeetoissa, kytkentä Lain ja Profeettojen välillä näkyy
sisällössä. Edellisissä profeetoissa kuvataan, miten Viidennessä Mooseksen kirjassa lausutut opetukset ja
varoitukset toteutuvat historiassa. Jumalan kansa menettää Luvatun maan, koska se ei noudata Lakia.
Pakkosiirtolaisuus ei johdu siitä, että Jumala pettäisi lupauksensa vaan siitä että kansa luopuu Jumalasta ja saa
rangaistuksen synneistään.
Me luemme nyt Tiekarttamme mukaan Vanhaa testamenttia sellaisessa järjestyksessä, että juutalaiseen tapaan
Laki erottuu selvästi muista Vanhan testamentin kirjoista eli Profeetoista ja Kirjoituksista. Yhtäläisyydet Lain ja
Edellisten profeettojen välillä voidaan tällöin johtaa siitä, että muut Vanhan testamentin kirjat rakentuvat Lain
perustalle.

Yhtenäinen kansallinen historia
Vaikka Edelliset profeetat muodostavat yhtenäisen sarjan, kullakin kirjalla on omat erityispiirteensä.
Joosuan kirjassa maa valloitetaan ja jaetaan eli läänitetään heimoille. Tuomarien kirjassa kuvataan niitä
kansan johtajia, jotka nousevat vaikeina hetkinä pelastamaan kansan, kun sen keskuuteen ei ole vielä
perustettu pysyvää kuninkuutta. Sanalla ”tuomari” on tässä yhteydessä laajempi merkitys kuin tavallisesti.
Tuomarit kokoavat sotajoukkoja ja johtavat niitä menestyksellisesti. Naispuolisesta tuomarista Deborasta
kerrotaan, kuinka hän ratkaisee ihmisten riitakysymyksiä, mutta hänkin kunnostautuu sotatantereella.
Oheinen vertailu osoittaa Lain ja Profeettojen eroja ja yhteisiä piirteitä.
Vertailu: Laki ja Profeetat
LAKI
1—5 Moos.
Tärkeitä pysyvät määräykset

PROFEETAT
Edelliset profeetat: Joos., Tuom., 1—2 Sam. ja 1—2 Kun.
Jälkimmäiset profeetat: Jes., Jer., Hes. ja 12 ”pientä”.
Ensi sijalla kehityskulku

Määräyksiin liittyy kertomusta kansan vaiheista

Tapahtumiin liittyy opetus Lain noudattamisesta

Kansan vaiheet Jordanille asti

Kansan vaiheet Jordanilta eteenpäin

12 heimoa hajallaan, yhteinen pyhäkköteltta

Juudan heimo johtoasemaan, Jerusalem pääkaupungiksi

Joosef, Mooses ja Aaron tärkeitä

Daavidin suku tulee tärkeäksi

Voideltu ylipappi Aaron

Voideltu kuningas Daavidin suvusta, kuningas voi ottaa ja
erottaa ylipapin

Kanaaninmaa taistelukenttänä
Joosuan kirjassa kuvataan Mooseksen seuraajan Joosuan kutsumusta työn jatkajana ja korostetaan
jatkuvasti, miten Joosuan toiminta perustuu Mooseksen kirjoihin. Viholliskansat ovat tuttuja jo Lain
alkulukujen sukutaulusta, ja ne mainitaan myöhemminkin.
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Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ihmiskunta alkaa jakaantua vedenpaisumuksen jälkeen, ja Nooan
pojista Seemistä, Haamista ja Jafetista tulee sukukuntien kantaisät. Näiden mukaan puhutaan seemiläisistä
kielistä, joihin kuuluu muiden muassa heprea. Haamilaisiksi sanotaan eräitä Afrikan kieliä ja Jafet on liitetty
lähinnä eurooppalaisiin kieliin ja kansoihin. Nooan poikien sukuluettelossa Haamin pojan Kanaanin
jälkeläisten joukkoon kuuluvat muiden muassa Het sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset ja hivviläiset.
Tosin heettiläisten valtakunnassa ainakin hallitseva luokka puhui indoeurooppalaista eikä seemiläistä kieltä.
Haam ei auta, kun Nooa on nukahtanut humalassa puolialastomana, mutta veljet Seem ja Jafet huolehtivat
isästä tässä kiusallisessa tilanteessa. Kun Nooa on herännyt ja kuullut tapahtuneesta, hän kiroaa Haamin
pojan Kanaanin ja tuomitsee Kanaanin sukulaistensa orjienkin orjaksi. Kanaaninmaan kansojen raakaa
kukistamista voidaan täten pitää Kanaanin saaman kirouksen toteutumisena, sillä kantaisä Abram ja siis
tästä polveutuvat israelilaiset kuuluvat Seemin jälkeläisiin. Kun Joosuan kirjassa luetellaan Kanaaninmaassa
tuhottavat viholliskansat, siinä toistuvat samat edellä mainitut kuusi kansan nimeä eli Kanaan ja viisi tämän
jälkeläisten sukukuntaa heettiläiset, jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset ja hivviläiset. Jumala antaa
israelilaisille tehtäväksi valloittaa Luvattu maa juuri näiltä kansoilta.
Kun luetaan maan julmasta valloituksesta, tulee ottaa huomioon pari näkökohtaa:




Kanaaninmaan asukkaita ei tuhota siksi, että he kuuluvat vieraisiin kansoihin vaan siksi että he
palvelevat vieraita jumalia ja houkuttelisivat naapureina israelilaisetkin näitä vieraita jumalia
palvelemaan.
Vanhan testamentin kaudella rauhan aika on poikkeuksellista, sillä sotiminen kuuluu tavalliseen
elämänmenoon.

Pyhäkköteltta
Joosef ja pyhäkköteltalla palvelevat leeviläiset erottuvat Laissa selvimmin muista Jaakobin suvun jäsenistä.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan loppupuolella Joosef kohoaa päähenkilöksi, vaikka hän on toiseksi nuorin
koko velisarjassa. Kun Joosef ennen kuolemaansa siunaa kahta poikaansa, nuorempi heistä eli Efraim saa
arvokkaamman siunauksen ennen esikoista Manassea. Tämä vastaa efraimilaisten tärkeätä asemaa
Kanaaninmaassa monen sadan vuoden ajan. Toisesta Mooseksen kirjasta alkaen leeviläiset Mooses ja
Aaron johtavat kansaa läpi autiomaan, ja leeviläisten kutsumukseksi jää vastata pyhäkköteltan
jumalanpalveluksesta, joka yhdistää kaksitoista sukukuntaa järjestäytyneeksi kansaksi.
Joosuan kirjan alussa liitonarkku kannetaan Jordanin poikki. Jerikon valloituksen jälkeen liitonarkku
sijoitetaan aluksi lähellä Kuolleenmeren pohjoisrantaa sijaitsevaan Gilgaliin. Se viedään rintamalle, kun
Joosua joukkoineen taistelee Efraimin alueella Ain kaupunkia vastaan. Efraimin alueella Silossa
pyhäkköteltan edessä Joosua jakaa Luvatun maan heimoille. Arkun ympärille on kansa kokoontunut
Manassen alueelle lähelle Sikemiä, kun liitonarkku on kannettu Ebalin vuorelle, ja Joosua lukee Laista,
kuinka sen noudattamisesta seuraavat siunaukset ja sen rikkomisesta seuraavat kiroukset.
Tuomarien kirjassa israelilaiset kokoontuvat liitonarkun luo Beteliin Efraimin alueelle. Samuelin kirjojen
alussa pyhäkköteltta liitonarkkuineen sijaitsee taas Silossa. Näin israelilaisten uskonnollisen ja kansallisen
elämän painopiste sijoittuu Joosuan kirjassa ja Tuomarien kirjassa heimojen alueen pohjoisosaan Joosefin
jälkeläisten alueelle. Samuelin ja Kuninkaiden kirjoissa seurataan edelleen liitonarkun vaiheita, kunnes se
pystytetään Daavidin aikana Jerusalemiin. Se saa lopulta Salomon aikana leposijan temppelistä.
56
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Kun Edellisten profeettojen kirjoissa seurataan pyhäkköteltan vaiheita, havaitaan näin, miten pohjoisessa
asuvat Joosefin poikien heimot eli Efraim ja Manasse tulevat selvästi esiin Israelin heimojen keskuudessa.
Israelilaisten yhteiskunnalle on löytynyt vertauskohtia toisten kansojen keskuudesta. Kreikkalaisten
heimoliitoilla oli yhteisiä jumalanpalveluspaikkoja samaan tapaan kuin israelilaisilla pyhäkköteltta. Lähi-idästä
tunnetaan liittosopimuksia joissa hallitsija läänittää vasallilleen tietyn alueen, kuten Jumala Israelin heimoja
edustaneille heimopäälliköille. Jos Israelin papistossa nähdään Intian pappiskastia muistuttavia piirteitä ja
sotajoukossa Intian soturikastia muistuttavia piirteitä, voidaan yhtäläisyyksiä yhteiskunnan rakenteessa löytää
enemmänkin. Kauppaa harjoittavat kanaanilaiset muodostavat kauppiaskastia muistuttavan yhteisön ja loput
maan asukkaat jäävät alakastiin tai alakasteihin tai kokonaan kastittomien joukkoon. Joosuan kirjassa todetaan,
että maahan tunkeutuneet israelilaiset eivät tuhoa aikaisempaa väestöä kokonaan, vaan maahan jää muita
asukkaita israelilaisten rinnalle, mutta nämä eivät kuulu aluksi Israelin uskonnolliseen ja kansalliseen yhteisöön.

Kartta: Liitonarkkuun liittyviä paikkoja
Jeriko, Gilgal, Sikem, Betel (Kirjat Jearimin ja Silon puolivälissä), Silo, Kirjat Jearim, Jerusalem (vähän ennen
puolimatkaa Kirjat Jearimista Kuolleenmeren rantaan)

)

Voideltu
Mooses voitelee Aaronin Laissa ylipapiksi ja tässä yhteydessä myös hänen poikansa saavat pyhän voitelun.
Kun Aaron kuolee, ennen kuin kansa on päässyt Luvattuun maahan, Aaronin poika Eleasar jatkaa isänsä
virassa. Mooseksen palvelija Joosua ja Aaronin poika Eleasar toimivat työparina Joosuan kirjassa, aivan
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kuten Mooses ja Aaron palvelevat rinnakkain Laissa. Joosua ei tarvitse arvovaltansa vakuudeksi pyhää
voitelua kuten ei Mooseskaan, mutta Eleasar perii Aaronin saaman voitelun. Joosuan kirjan lopussa
kerrotaan, että Eleasarin poika Pinehas saa isänsä jälkeen ylipapin viran. Hänet mainitaan tässä tehtävässä
vielä Tuomarien kirjassa./
Aaronin saama voidellun ylipapin virka juontuu Laista ja jatkuu siis hänen suvussaan. Sen sijaan Mooseksen
virka jatkuu Raamatussa kättenpäällepanemisessa Joosualle ja vanhimmille. Juutalainen perimätieto
opettaa, että Mooses saa kirjoitetun Lain ohessa Jumalalta suullisen lain ja opettaa sen Joosualle. Virkaan
asetettujen lain opettajien tulee jatkaa se aina edelleen seuraavalle sukupolvelle.
Joosuan jälkeen ei kukaan saa samaa asemaa kansan johtajana, ja vielä keskeneräinen taistelu
naapurikansoja vastaan ei edisty Jumalan lupausten mukaisesti. Tuomarien kirjassa kerrotaan, miten
Israelin kansa aina uudelleen luopuu Jumalasta ja Laista ja joutuu vaikeuksiin. Kun kansa hädissään pyytää
Jumalalta apua, tämä antaa tuomarin, joka johtaa taistelua ja torjuu viholliset.
Tuomarien kirjassa puhutaan voidellusta kuninkaasta. Tuomari Gideonin poika Abimelek tappaa veljensä, ja
hänet huudetaan Sikemissä kuninkaaksi. Tässä yhteydessä puhutaan voidellusta kuninkaasta, mutta
Abimelekin valta jää lyhytaikaiseksi, sillä Sikemin miehet kostavat Gideonin muiden poikien kuoleman ja
Abimelek menettää henkensä. Voitelu ei siirry hänen kuolemansa jälkeen kenellekään toiselle. Tuomarien
kirjassa pidetään tuomarien aikaa kehitysvaiheena kohti parempaa hallintoa ja todetaan lopuksi: ”Siihen
aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.”
Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra, kansa, jonka Jumala on valinnut omakseen. Ps. 33:12
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II PROFEETAT
Edelliset profeetat
Viides etappi: Kohti kuningasvaltaa
Viikko
Pvm.
26.
27.
28.
29.
30.
Pvm.

Psalmi
37:21-40
38
39
40
41

Kirja
5. ETAPPI: KOHTI KUNINGASVALTAA
Kuningas johtajaksi 1.Samuelin kirja

Luvut

1-8
9-19
20-31
Daavidin kuninkuus 2.Samuelin kirja
1-12
13-24
6. ETAPPI: DAAVIDIN JÄLKELÄISET JUUDAN KUNINKAINA

Sananlaskut
22-36
9:1-10
11-18
10:1-5
6-12

Psalmit
Psalmit jakautuu viiteen osaan viideksi kokoelmaksi eli ”kirjaksi” kuten Laki viideksi Mooseksen kirjaksi.
Ensimmäinen psalmi rohkaisee ahkeraan Lain tutkiskelemiseen ja lupaa siitä suuren palkinnon Herralta.
Psalmien kokoelman viisi kirjaa loppuvat kukin Jumalaa ylistävään päätösjakeeseen. Viimeisen psalmin
täyttää kokonaan kiitos ja ylistys. Se päättyy: ”Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa!
Halleluja!”
Psalmien viidessä kirjassa näkyy kokoelman kehitystä. Ensimmäinen viidestä liittyy läheisimmin Daavidiin,
vaikka koko Psalmien kirjaa eli Psalttaria kutsutaan Daavidin psalmeiksi, ja ensimmäisessä kirjassa melkein
jokainen on merkitty Daavidin psalmiksi. Toinen kirja alkaa kahdeksalla Korahilaisten virrellä, mutta siihen
sisältyy myös Daavidin psalmeja, melkein kolmannes kaikista tämän kirjan psalmeista. Näistä 18 psalmista
moni on yhdistetty johonkin tapahtumaan Daavidin elämässä. Tämän kirjan loppuun on kirjoitettu:
”Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät tähän.” Niinpä kolmannessa ja neljännessä kirjassa vain pari—
kolme on merkitty Daavidin psalmeiksi, viidennessä kirjassa taas viidennes. Ensimmäinen Psalmien kirja
eroaa muista siinä, että yleensä käytetään nimeä Herra (Jahve), kun muissa puhutaan tavallisesti Jumalasta
(Elohim). Nämä erot viittaavat siihen, että alkuperäinen pieni Daavidin psalmien kokoelma on kasvanut
vaiheittain useiden sukupolvien aikana ja saanut täydennystä eri tahoilta. Psalmien kirjassa Herran
voidellulla tarkoitetaan säännöllisesti kuningasta. Tämä sopii tilanteeseen kuningaskunnassa, jonka
alamaisista joskus suuri osa ei kuulu ylipapin johtamaan uskonnolliseen yhteisöön.
Psalmien esitystapaa ei tunneta, mutta ilmeisesti kuorot ovat esittäneet niitä laulaen monien soittimien
säestyksellä. Asaf ja Korah tunnetaan leeviläisten laulajasukujen kantaisinä. Kun Daavid on vahvistanut
asemaansa kaikkien 12 heimon hallitsijana ja tehnyt Jerusalemin Jumalan liitonarkun uudeksi
sijoituspaikaksi, hänen tehtäväänsä hallitsijana on kuulunut jumalanpalveluselämän virittäminen ja
kehittäminen edelleen. Jumalanpalvelus on tällöin voinut painottua lauluun ja soittoon. Uhritoimitus on
saanut entistä vahvemman sijan kun Salomo on rakennuttanut temppelin. Aaronin suvun tehtävät liittyvät
temppelin uhritoimituksiin, sen sijaan jumalanpalvelusten musiikista vastaavat muut. Oheinen näyte
osoittaa, miten psalmeja nykyisin esitetään synagogassa.
https://www.chabad.org/3995934#utm_medium=page_tools&utm_source=em_share&utm_content=dialog

59
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Pyhäkön jumalanpalvelus
Me voimme vain aavistella pyhäkköteltan ja myöhemmän temppelin jumalanpalvelusta. Se on laajentunut
sukupolvien aikana yksinkertaisesta uhritoimituksesta suurenmoiseksi pyhäksi näytelmäksi. Soitinmusiikki,
laulukuorot, suitsutukset ja monet rituaalit ovat rikastuttaneet jumalanpalvelusta, joka on jatkunut
säädetyn ohjelman mukaisesti päivästä toiseen ja vuodesta vuoteen.
Pyhäkköteltta yhdistää Israelin heimoja Samuelin kirjojen alkuun asti. Se muistuttaa vaivalloisesta matkasta
kohti Luvattua maata. Toiseen Mooseksen kirjaan sisältyvä yksityiskohtainen kuvaus teltan rakenteesta
antaa ohjeita niille, joiden tehtäviin on kuulunut teltan purkaminen, siirtäminen ja pystyttäminen
uudelleen. Se on kuin tarkoitettu aikansa ”kirkkokäsikirjaksi” niitä varten, joiden tulee suorittaa pyhät
toimitukset tarkalleen määräysten mukaisesti, jotta ne tuottaisivat tarkoitetun tuloksen.
Kolmannen Mooseksen kirjan eli Pappiskirjan sanoma on säilynyt pappissuvuissa sisäpiirin tietona
suullisesti – laulettuna – sukupolvesta toiseen, ja sitä on toistettu jatkuvasti, jolloin pappissuvun pojat ovat
Kuva: Pyhäkköteltta

1. Esipiha
2. Pyhäkkö
a. Pässinnahkainen peite
b. Oviverho
3. Allas
4. Polttouhrialttari
5. Luiska polttouhrialttarille
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Suitsutusalttari
Pyhäkköteltan alue

Liitonarkku kaikkein pyhimmässä
Polttouhri alttarilla

Ylipappi palveluksessa

Laintaulut liitonarkussa

Pyhäkköteltan katto ja sivuseinä poistettu
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vähitellen oppineet tehtävänsä. Lopulta määräykset on kirjoitettu kääröön ehkä vasta sen jälkeen, kun
kivistä rakennettu temppeli on korvannut teltan tai peräti silloin, kun temppelikin on tullut hävitetyksi.
Monet Vanhan testamentin tutkijat yhdistävät Lain jumalanpalvelusta koskevat määräykset pikemminkin
Toiseen temppeliin kuin Ensimmäiseen eli Salomon temppeliin tai jumalanpalvelukseen ennen sitä. Näiden
tutkijoiden käsityksen mukaan jumalanpalvelusta ja pappeja koskeva aineisto on saanut lopullisen asunsa
pakkosiirtolaisuuden jälkeen.

Katolisessa kirkossa ilmestysmajaa tarkoittava kansainvälinen sana ”tabernaakkeli” on päässyt uuteen
käyttöön. Katolisessa kirkossa tabernaakkeli tarkoittaa nimittäin alttarilla olevaa koristeellista lipasta, jossa
säilytetään siunattuja ehtoollisleipiä. Katolilaiset käyttävät Israelissa sakramenteista heprean sanontaa, joka
tarkoittaa temppelin kaikkein pyhintä. Tämä sananvalinta liittyy siihen käsitykseen, että vanhan liiton
uhripalvelus jatkuu katolisen ajattelun mukaan uudessa liitossa kirkon alttarin äärellä.
Toisessa Mooseksen kirjassa pystytetään maja sitä varten, että Jumala kohtaa siinä Mooseksen, joka välittää
Jumalan sanan seurakunnalle. Alkukielisessä heprealaisessa Raamatussa käytetään sanontaa, joka tarkoittaa
kohtaamista. Siten ”ilmestysmaja” sopii hyvin kuvaamaan tilannetta, jossa Jumala kohtaa ihmisen. Uusi,
hieman vapaa englantilainen käännös puhuu ”Jumalan läsnäolon teltasta” (”the Tent of the Lord's presence”,
Good News Bible). Toinen uusi englantilainen käännös kutsuu sitä ”kohtaamisteltaksi” (”the Tent of Meeting”,
New International Version). Tätä samaa sanontaa käytetään englanninkielisessä juutalaisessa käännöksessä
(Jewish Publishing Society). Näissä sanonnoissa ilmenee pienen teltan suuri merkitys koko kansalle. Se on
pystytetty paikaksi, jossa Jumala itse kohtaa kansansa.
Vanhimpien suomalaisten käännösten sanonta ”seurakunnan maja” ei nykyajan ihmisen mielessä tuo esiin
rakennuksen pyhyyttä, sillä ”seurakuntatalo” on saanut melko arkisen merkityksen. Kun Raamattu
suomennettiin 1600-luvulla, ”Seurakunnan maja” kuitenkin vastasi oman aikansa kuuluisaa, virallista
englantilaista käännöstä, jossa on samantapainen vastine (”tabernacle of the congregation” King James
Version). Tällaiset käännökset voivat tuoda mieleen ajatuksen seurakuntalaisten kokoontumispaikasta, mitä
ilmeisesti ei ole alun perin tarkoitettu puhuttaessa kohtaamisesta. Vuoden 1938 Raamatussa puhutaan
”ilmestysmajasta” ja ruotsinkielisissä Raamatuissa sana on käännetty vastaavalla tavalla ”uppenbarelsetältet”.
Vuoden 1992 suomennos puhuu pyhäkköteltasta. Ehkä Aaronin pyhäkköteltta ja Mooseksen teltta
kokoontumisia varten tarkoittavat Laissa kahta eri majaa.

Pyhäkön sisustus
Majan rakenne on kuvattu rasittavan tarkasti, ja kohteiden nimitykset vaihtelevat hyvinkin paljon erilaisissa
raamatunkäännöksissä. Pyhäkköteltan kuvauksessa kerrotaan, että sisälle tavallisten israelilaisten silmiltä
piiloon sijoitetaan arkku. Tätä suomalaiset käännökset kutsuvat liitonarkiksi (1938) tai liitonarkuksi
tuoreimman käännöksen (1992) mukaan. Viime vuosisadalla on tullut tutkimuksissa esiin, miten hyvin tämä
nimitys vastaa kohdettaan. Jumalan ja hänen kansansa suhteessa on paljon piirteitä, jotka vastaavat juuri
liiton solmimista esimerkiksi ihmisten tai kansojen kesken. Erityisesti se muistuttaa liittoa kuninkaan ja
hänelle kuuliaisuutta vannovien vasallien välillä.
Uusin Raamatun suomennos puhuu asiallisesti liitonarkun kannesta, mutta edellinen suomennos käyttää
samasta esineestä eli laintaulujen säilytyspaikan kannesta nimitystä ”armoistuin”. Juuri sen päältä Jumala
lupaa puhua Moosekselle. Sekä heprealainen alkuteksti että Jeesuksen aikaa vanhempi kreikankielinen
käännös Septuaginta antavat ymmärtää, että on kysymys tärkeämmästä esineestä kuin vain arkun
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kannesta, joka peittää laintaulut. Heprealainen nimitys voidaan johtaa peittämistä tarkoittavasta sanasta, ja
laintaulujen peittona olevasta kannesta käytetty sana tuo mieleen syntien peittämisen eli sovittamisen.
Juutalaisten vuotuisen suuren sovituspäivän nimi Jom Kippur juontuu sanasta ”peittää”.
Liitonarkun kannesta käytetyn sanan kreikkalainen käännös on muodostettu sanasta, joka tarkoittaa armoa.
Lutherin käännökseen perustuvaa saksan sanaa ”armoistuin” (Gnadenstuhl) tai peräti ”armon valtaistuin”
(Gnadenthron) voidaan siksi hyvin perustella. Kun Jumala puhuu liiton arkun päältä pyhäkköteltassa
Moosekselle, paikka liittyy läheisesti Jumalan armon välittämiseen.
Sama kreikankielen sana, joka Vanhassa testamentissa viittaa liitonarkun kanteen, esiintyy kahdesti
Uudessa testamentissa. Heprealaiskirjeessä sitä käytetään, kun kuvataan yksityiskohtaisesti pyhäkköteltan
rakennetta ja sisustusta. Paavalin Kirjeessä roomalaisille Paavali kirjoittaa Jeesuksen merkityksestä:
”[hänet] Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit” (1938). Sama lause on
suomennettu vuoden 1992 käännöksessä: ”Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään
hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta.” Edellisessä suomennoksessa ilmenee havainnollisesti, että
kohdatessaan Jumalan syntinen ihminen ei tule tuomioistuimen eteen vaan armoistuimen eteen kuten
ylipappi ilmestysmajassa.
Kun ilmestysmaja muuttui vuoden 1992 käännöksessä pyhäkköteltaksi ja armoistuin arkunkanneksi, näkyy
selvästi, miten uudessa käännöksessä on etsitty lähempänä arkikieltä olevia sanoja. Sama suuntaus näkyy
viime vuosisadalla tehdyissä englantilaisissa ja ruotsalaisissakin käännöksissä. Uudet käännökset esittävät
asian sujuvasti, mutta lukija ei huomaa tässä kohdassa yhtä selvästi kuin ennen yhteyttä tärkeään Vanhan
testamentin kohtaan.

Herra Sebaot
Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa Jumalan ja ihmisen suhteeseen tulee uusi piirre. Jumalasta aletaan
käyttää nimitystä Herra Sebaot. Tämä nimitys kuuluu Profeettojen sanastoon. Sanaa sebaot käytetään vain
kolme kertaa Laissa, ja se tarkoittaa näissä kohdissa sotajoukkoja tai kansanjoukkoja, esimerkiksi sitä
israelilaisten joukkoa, joka lähtee Egyptistä. Se esiintyy myös kolme kertaa Kirjoituksissa kohdissa joissa
Aikakirjat lainaavat suoraan Profeettoja, nimittäin Kuninkaiden kirjaa. Sen lisäksi sana sebaot esiintyy
Kirjoituksissa yhdessätoista psalmissa. Sen sijaan nimi Sebaot esiintyy usein Profeetoissa
Edellisissä profeetoissa nimi Sebaot esiintyy 15 kertaa, (1-2 Sam. ja 1-2 Kun) ja Jälkimmäisissä profeetoissa
yhteensä 250 kertaa, näistä eniten Jes. (62), Jer. (82) , Hagg. (14) , Sak. (52) ja Mal. (24) . Sanan sebaot
merkityksestä tässä yhteydessä on erilaisia käsityksiä. Monet ovat tulkinneet sen erisnimeksi. Samalla tavalla
kuin vanha kreikankielinen Septuaginta Luther on jättänyt tämän sanan Jumalan nimessä kääntämättä saksaksi.
Hänen malliaan ovat seuranneet ruotsalaiset ja suomalaiset. Juutalaisessa raamatunkäännöksessä se
käännetään ja sanotaan englanniksi the Lord of Hosts eli ”Joukkojen Herra” kuten kunnia-arvoisa 1600-luvun
englantilainen käännös. Vanhassa katolilaisten latinankielisessä Vulgatassa sanotaan Dominus exercituum eli
Sotajoukkojen Herra. Jotkut ajattelevat, että sana tarkoittaa taivaallisia joukkoja. Koska se liittyy läheisesti
Daavidin taisteluihin alkaen kamppailusta Goljatia vastaan, tuntuu luontevalta yhdistää nimitys israelilaisten
sotajoukkoihin, jotka kutsuvat Jumalaa tällä nimellä.
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Pappina palveluksessa
Kuva: Pappien puvut
Ylipapin puku

Papin puku

1

1
2
3

2.
4
3
5
6
7
8
9

10
11
12

.
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Ylipapin puku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Papin puku

Otsakorun sinipunainen kiinnityslanka
1. Turbaani
Turbaani
2. Pellavapaita
Otsakoru
3. Vyö
Kasukan olkakappaleiden onyx-kivet joihin kumpaankin on kaiverrettu kuusi heimon nimeä
Efodin viitta
Rintakilpi, sen kiviin on kaiverrettu 12 heimon nimet ja sen sisässä ovat urim ja tummim
Rintakilven sinipunainen kiinnityslanka
Kasukan vyötärönauha
Efodi-kasukka
Kultatiukuja
Pellavapaita
Vyö

Kuva: Ylipappi suitsutusalttarin äärellä
Pappien pukuja esittävä kuva näyttää, miten
ylipapilla on tavallisen papinpuvun lisäksi
kasukka viittoineen ja vöineen, päähineen
otsakoru sekä rintakilpi. Mooseksen kirjoissa
kuvattuja jumalanpalvelusta ja pappien asua
koskevia perinteitä on kulkeutunut katolisen
kirkon kautta luterilaisiin jumalanpalveluksiin,
vaikka luterilainen oppi pappeudesta poikkeaa
sekä juutalaisesta että katolisesta.
Henkilöiden ohessa seurataan jumalanpalveluksen jatkumista. Kun liitonarkku
menetetään filistealaisille, seuraa vaikea aika.
Tilanne kirkastuu vasta, kun arkku pääsee
kunniapaikalle
Jerusalemiin.
Temppelin
vaiheissa kuvastuu koko kansan kohtalo.
Uskonnollinen
elämä
liittyy
läheisesti
kansalliseen elämään ja tilanne vastaa
myöhempää valtiokirkon ihannetta.
Ylipapin virka-asussa näkyy rintakilpi (n:o 6),
jonka sisällä ovat urim ja tummim. Viitan
helmuksissa riippuu kultaisia tiukuja (n:o 10).

65
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Valittu kansa Luvatussa maassa
Edellisissä profeetoissa kertomus pohjautuu selkeästi Mooseksen kirjoihin. Joosuan kirjassa esitetään,
miten Joosua suorittaa Mooseksen antaman tehtävän. Hän johtaa Luvatun maan valloitusta ja jakaa maan
kahdelletoista sukukunnalle. Lopuksi kansa lupaa noudattaa Lakia, ja kaikki lähtevät kotiseuduilleen.
Joosuan kirjan kertomuksen sitoo Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan myös se, että Egyptissä kuolleen
Joosefin luut haudataan Kanaaninmaan pohjoiseen osaan Sikemin, kuten hänelle on luvattu ennen hänen
kuolemaansa. Siellä Jaakob oli pysähtynyt paluumatkallaan Mesopotamiasta.
Tuomarien kirjassa kuvataan vaikeita tilanteita, joissa toteutuu sama kaava: Israel luopuu Herrasta ja joutuu
vaikeuksiin, kansa katuu, ja pyytää apua Herralta. Herra lähettää johtajaksi tuomarin, tuomari lyö
ahdistajat. Kansa seuraa jonkun aikaa Herran tahtoa mutta luopuu taas ja niin edelleen. Tapahtumat
liittyvät väljästi toisiinsa.
Ensimmäisen Samuelin kirjan alusta kuvaus etenee katkeamatta Toisen kuninkaiden kirjan loppuun.
Kertomus alkaa toiveikkaasti, kun kauan lasta odottanut Hanna saa vihdoin pojan, Samuelin. Tämän jälkeen
seuraavat huonot uutiset: Filistealaiset vievät sotasaaliina pyhän liitonarkun. Silon papin Eelin molemmat
pojat kaatuvat taistelussa, ja liitonarkun pappeuden jatkuvuus katkeaa. Vanhan tuhosta nousee uutta
kasvua. Uskonnollisen ja samalla kansallisen elämän johtajaksi nousee profeetta Samuel, joka kutsuu
pyhällä voitelulla ensin Saulin ja tämän jälkeen Daavidin kuninkaaksi. Daavid joutuu pakenemaan Saulia ja
säilyttää henkensä. Pakomatkalla häntä seuraa pappi Abjatar, joka on säästynyt Saulin kostolta, kun tämä
on tappanut Daavidia auttaneet Nobin papit. Ensimmäinen Samuelin kirja päättyy Saulin kuolemaan.
Toisessa Samuelin kirjassa Daavidin valta vakiintuu, kun hän voittaa Saulin kannattajat. Daavid valloittaa
Jerusalemin ja tekee siitä pääkaupunkinsa. Sen merkitystä vahvistaa se, että Daavid tuo siihen liitonarkun,
jonka filistealaiset ovat palauttaneet israelilaisille. Kuningas Daavid kukistaa kapinoita, joista vaarallisinta
johtaa hänen poikansa Absalom. Toisen Samuelin kirjan lopussa vanha Daavid on noussut sekä valtiolliseksi
että uskonnolliseksi johtajaksi kahdentoista Israelin heimon keskuudessa.

Voideltu
Ensimmäisessä Samuelin kirjassa pyhän voitelun merkitys tulee voimakkaasti esiin. Profeetta Samuel
voitelee Saulin kuninkaaksi. Kun tämä ei osoittaudu kutsumukseensa kelvolliseksi, Samuel voitelee Daavidin
Saulin tilalle kuninkaaksi. Herran henki jättää Saulin ja siirtyy Daavidin. Voitelun suuri merkitys ilmenee
Daavidin asenteessa Sauliin, joka yrittää surmata Daavidin. Tämä kieltäytyy tappamasta Saulia, vaikka
Daavid voisi helposti päästä vainoajastaan, kun tämä nukkuu puolustuskyvyttömänä luolassa. Daavid sanoo,
että hän ei voi tappaa Herran voideltua.
Voiteluun liittyvä johtajan ja hallitsijan asema ilmenee siinä, että Daavid voidellaan erikseen Juudan ja
erikseen Israelin kuninkaaksi. Voiteluun liittyvä pyhyys näkyy siinä, että Daavid osallistuu jopa
jumalanpalveluksen uhritoimituksen suorittamiseen. Myös hänen poikiensa sanotaan toimineen pappeina,
vaikka Daavidin perhe kuuluu Juudan eikä Leevin heimoon.
Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme… Laulakaa hänelle psalmi. Ps. 47:7-8
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Kuudes etappi: Daavidin jälkeläiset Juudan kuninkaina
Viikko
Pvm.
31.
32.
33.
34.
35.
Pvm.

Psalmi
42-43
44
45-46
47-48
49

Kirja
Luvut
Sananlaskut
6. ETAPPI: DAAVIDIN JÄLKELÄISET JUUDAN KUNINKAINA
Salomosta Elian aikaan 1. Kuninkaiden kirja
1-11
13-21
12-22
22-26
Elisasta Juudan tuhoon 2. Kuninkaiden kirja
1-8
27-32
9-16
11:1-6
17-25
7-12
7. ETAPPI: IANKAIKKINEN LAKI JA AJANKOHTAISET PROFEETAT

Heimoliitosta kuningaskunnaksi
Israelilaisille osoitetaan Laissa, miten heidän tulee elää. Kun kansa noudattaa liitonarkkuun tallennettuihin
kahteen kivitauluun kaiverrettua sanoja, toteutuu Jumalan valtakunta tai lyhyemmin sanottuna Jumalan
valta ihmisten keskuudessa: ”Et pidä muita jumalia … et tapa … et varasta” ja niin edelleen. Joosuan kirjassa
Israelin 12 heimoa saavat tehtäväkseen vallata koko Kanaaninmaa. Tuomarien kirjassa opetetaan, miten
Laista luopuminen vie kansan ahdinkoon, josta Samuelin kirjojen mukaan heimojen yhteisen kuninkaan
toivotaan auttavan sen. Kuninkaiden kirjoissa nousee ihanteeksi kuningas Daavid, johon verrataan hänen
seuraajiaan.
Laki ja Edellisten profeettojen kirjat tuovat esiin, miten todellinen elämä jää kauas ihanteista. Kantaisät
Abrahamista alkaen tekevät sellaista, mitä ei voi pitää oikeana. Israelilaiset rikkovat Lakia vastaan
jatkuvasti. Kansa on itse ansainnut vastoinkäymisensä eikä sankarikuningas Daavid elä moitteettomasti. Esiisistä, kansasta ja sen johtajista kerrotaan paljon kielteisiä asioita. Tuntuu aivan ymmärrettävältä, että
juutalaiset pitävät Vanhan testamentin itsellään eivätkä kovin innokkaasti levittele kaikkien ihmisten
tiedoksi omien sukulaistensa lankeemuksia ja heidän niistä ansaitsemia rangaistuksia ja kirouksia.
Ihanteiden eli Jumalan lain sekä todellisuuden eli ihmisten elämän välistä eroa voidaan kutsua synniksi.
Aivan yksityiskohtaisesti kuvataan Laissa, miten uhrit sovittavat erilaisia syntejä. Uhripalvelus keskitetään
Kuninkaiden kirjoissa Jerusalemin temppeliin, mutta Toisen kuninkaiden kirjan lopussa vihollinen vie Juudan
yläluokan pakkosiirtolaisuuteen ja tuhoaa Jerusalemin temppelin. Jumalan kansan pitkä selviytymistarina
jatkuu kuitenkin tämän kohtalokkaan iskun jälkeen. Toivon kipinä näkyy lopulta, kun Babylonian kuningas
armahtaa pakkosiirtolaisuudessa Juudan kuninkaan. Ajatus paluusta Luvattuun maahan elää lupauksena,
joka sisältyy Lakiin. Jumala ei tuhoa kansaansa vaan koulii sitä ankaralla kädellä.

Jerusalemista keskus
Jerusalemista ei puhuta mitään Laissa. Sen nimi tulee esille vasta Edellisissä profeetoissa. Joosuan kirjassa
kerrotaan kansoista, joita vastaan israelilaiset taistelevat valloittaessaan Luvattua maata. Vihollisten
joukkoon kuuluu Jerusalemin kuningas, joka muodostaa viiden kuninkaan liiton, mutta israelilaiset lyövät
tämän liittokunnan taistelussa.
Kun Joosua jakaa Luvatun maan heimojen kesken, Juudan heimon pohjoisraja kulkee pitkin
Hinnominlaaksoa. Aivan sen pohjoispuolelle Benjaminin heimon alueella sijaitsee Jerusalem, jota suojelee
Siionin vuorilinna. Jerusalem jää pitkään jebusilaisille, jotka kuuluvat sukuluetteloissa Haamin jälkeläisiin ja
Kanaaninmaan kansoihin. Kun luetellaan kansoja, joilta israelilaisten tulee valloittaa maa, jo Laissa
mainitaan jebusilaiset, ja Joosuan kirjassa he kuuluvat tuhottavien viholliskansojen joukkoon.
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Kartta: Jerusalemin pintamuodot

Lännestä tuleva Hinnominlaakso ja pohjoisesta tuleva Kidroninlaakso yhtyvät Jerusalemin eteläpuolella ja
niiden vedet virtaavat kohti Kuolluttamerta ohi Öljymäen eteläpään, jossa sijaitsee Betanian kylä.
Kidroninlaakson länsipuolella pistää etelään kapea harjanne, jolle on rakennettu Siionin linnake ja sen
ympärille kasvanut Daavidin kaupunki. Siionin nimi siirtyy myöhemmin suuremmalle kukkulalle, joka
sijaitsee alkuperäisen Siionin harjanteen länsipuolella.
Jerusalemin pintamuotoja esittävään kuvaan on merkitty Jerusalemin vanhan kaupungin nykyiset 1500luvulla rakennetut muurit sekä niiden sisäpuolella temppelialue ja siitä länteen Pyhän haudan kirkko.
linnakkeen paikaksi on sopinut jyrkkärinteinen Siionin harjanne. Sen itärinteen juurella pulppuava Gihonin
lähde antaa vettä kuivanakin aikana, ja kallioon kaivettu tunneli voi turvata asukkaiden vedensaannin
lähteestä piirityksen aikana. Vettä voidaan varastoida Siloan altaaseen harjanteen eteläpään luo.
68
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Kuvat: Jerusalemin kaupunki ja Salomon temppeli
Daavidin kaupunki Siionin vuorella
Kuvassa näkyy ennallistettuna Daavidin
kaupungiksi kutsuttu Siionin harjanne.
Oikeassa ylänurkassa eli pohjoisessa
sijaitsevat linnake ja Daavidin palatsi.
Oikealla alhaalla sijaitsevan portin luota
johdatetaan vettä kaupungin muurien
sisäpuolelle ja kaupungin eteläkärjen luona
sijaitsevaan
Siloan
varastoaltaaseen.
Salomo rakentaa palatsinsa ja temppelin
Daavidin kaupungin pohjoispuolelle.
Jerusalemin kaupunki
Salomon temppeli

Vasemmalla ylhäällä Sisäkuva ylhäältä

Poikkileikkaus

Vasemmalla alhaalla Ulkokuva sivulta

Ulkokuva edestä

Benjaminilaiset eivät pysty valloittamaan heidän alueensa
sisällä sijaitsevaa Jerusalemia.
Vasta Daavidin joukot
tunkeutuvat Siionin vuorilinnaan, ja Daavid tekee
Jerusalemista Israelin kahdentoista heimon yhteisen
Daavidin aikana _________
pääkaupungin. Kaupunkiin jää kuitenkin edelleen asumaan
Salomon aikana - - - - - - - - jebusilaisia. Daavid vahvistaa uuden pääkaupungin asemaa
Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen . . . . tuomalla sinne Israelin heimojen yhteisen liitonarkun. Daavid
Monessa kartassa temppeli on sijoitettu
sijoittaa Aikakirjojen mukaan arkun Morian vuorelle vähän
lähemmäksi Daavidin kaupunkia.
Daavidin kaupungista pohjoiseen päin, ja Salomo rakentaa
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siihen kaikkien kahdentoista heimon
yhteisen
temppelin,
jonka
kaikkein
pyhimpään sijoitetaan liitonarkku.
Salemin kuningas Melkisedek esitellään Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Korkeimman Jumalan papiksi.
Tämä saattaa viitata siihen, että Jerusalemia on pidetty uskonnollisesti merkittävänä paikkana jo ennen
kuin David tuo kaupunkiin Israelin liitonarkun.
Salomon temppelin rinnalle nousee vielä komeampia rakennuksia. Ensimmäisen Kuninkaiden kirjan mukaan
Salomon oman palatsi vetää korkeudessa vertoja temppelille ja pinta-alaltaan se on neljä kertaa temppeliä
suurempi. Salomon pylvässalikin voittaa koossa temppelin. Lisäksi hän rakennuttaa komean palatsin
kuningattarelleen, Egyptin prinsessalle. Rakennusten rinnastaminen voi viitata kuningas Salomon haluun
mahtailla, kun kuningas Daavid näyttää tulleen toimeen vaatimattomammilla rakennushankkeilla.
Kartat:
Jakautunut kuningaskunta

Israel Saulin, Daavidin ja Salomon hallitessa

Taistelut jatkuvat
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Kanaaninmaan valloitusta ei seuraa pysyvä rauha, mutta maan kukistettujen aikaisempien asukkaiden
sijaan tärkeimmiksi vihollisiksi tulevat filistealaiset ja muut naapurikansat. Samuel voitelee Saulin
kuninkaaksi ja tämän johdolla israelilaiset pystyvät aikaisempaa paremmin pitämään puoliaan filistealaisia
vastaan, vaikka eivät pysty kokonaan vapautumaan näiden ylivallasta. Saul asuu kotikaupungissaan
Benjaminin alueella Gibeassa. Kun Saul ja hänen kolme poikaansa ovat saaneet surmansa taistelussa
filistealaisia vastaan, Juudan miehet voitelevat Daavidin Juudan kuninkaaksi. Pohjoiset heimot seuraavat
Saulin poikaa Isbosetia. Kun Isboset on murhattu, pohjoiset heimot voitelevat Daavidin myös Israelin
kuninkaaksi. Tämän jälkeen Daavid valloittaa Siionin linnoituksen, josta tulee hänen pääkaupunkinsa
Jerusalem.
Toisen Samuelin kirjan mukaan Daavid laajentaa valtakuntaa pohjoiseen Damaskokseen ja aramealaisten
alueelle ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan Salomo pääsee Esjon-Geberin satamakaupungista eli
nykyisestä Eilatista Punaisellemerelle. Israelin kuningaskunnan valta Aramin ja Edomin alueilla on voinut
rajoittua menestyksellisiin sotaretkiin ja verojen kokoamiseen, mutta joka tapauksessa Daavidin ja Salomon
valta ulottuu laajemmalle kuin Saulin.
Kun Saul on kuollut, Daavid lyö ne, jotka toivovat kuninkuuden pysyvän Saulin suvussa. Vaarallisia
selkkauksia ja kapinoita nousee myös hänen oman perheensä piiristä ja tyytymättömien israelilaisten
keskuudesta sekä vihamielisten naapurikansojen taholta.
Eri äideistä syntyneet Daavidin pojat eivät muodosta sopuisaa veljessarjaa. Miekka surmaa kolme
vanhimmista pojista. Absalom tappaa vanhimman veljeksistä eli Amnonin, Absalom itse saa surmansa
epäonnistuneessa kapinassaan ja Adonian surmauttaa Salomo, koska epäilee Adonian havittelevan
kuninkuutta. Absalomin kapinan aikoihin myös pohjoisen israelilaisten keskuudessa ilmenee yritystä
irtautua Juudasta, mutta valtakunta pysyy vielä yhtenäisenä.
Kun Daavid on tullut vanhaksi, täytyy ratkaista, kuka nousee hänen seuraajakseen. Vanhin eli Amnon ja
kolmanneksi vanhin eli Absalom ovat kuolleet ennen isäänsä. Koska toiseksi vanhimmasta eli karmelilaisen
Nabalin lesken Abigailin pojasta Kilianista ei puhuta mitään, kruununtavoittelijoiden jonon ensimmäiselle
sijalle pääsee Adonia. Sotaväen päällikkö Joab ja ylipappi Abjatar kannattavat Adoniaa, mutta profeetta
Natan ja ylipappi Sadok sekä Davidin henkivartiosto päällikkönsä Benajan johdolla kannattavat Salomoa,
heettiläisen Urian vaimon Batseban poikaa. Kun Salomo on noussut valtaistuimelle Daavidin kuoleman
jälkeen, hän raivaa näköpiiristään vastustajansa. Hän antaa Benajalle tehtäväksi tappaa Adonia ja Joab,
mutta Daavidin kanssa Saulia pakoillut pappi Abjatar säilyttää henkensä. Salomo karkottaa Abjatarin tämän
perintömaille Anatotiin muutaman kilometrin päähän Jerusalemista. Vanhan ylipappi Abjatarin jälkeläiset
eivät saa palvella temppelissä, mutta suku jatkuu ja antaa ilmeisesti arvokkaan panoksen kansan historiaan.
Tähän sukuun kuuluu profeetta Jeremia.
Kahdentoista heimon kuningaskunta pysyy yhtenä kokonaisuutena vain kolmen hallitsijan eli Saulin,
Daavidin ja Salomon valtakausien ajan. Kuitenkin yhtenäisestä valtakunnasta puhutaan jatkossa kuin
normaalitilanteesta. Salomo muodostaa kuningaskunnassaan 12 maakuntaa, joista kerätään veroa.
Maakuntien rajat seuraavat osittain sitä, miten Joosuan kirjassa 12 heimoa saavat alueensa. Juuda ei
muodosta veropiiriä vaan jää kokonaan jaottelun ulkopuolelle. Tämä voi osaltaan aiheuttaa muissa
heimoissa halun irtautua Juudasta. Pohjoisosan irtautumisen johtajaksi tulee sen alueen pakkotöiden eli
työvelvollisten valvoja Jerobeam.

Eteläisessä osassa eli Juudassa hallitsee Daavidin suku pakkosiirtolaisuuteen asti. Sen sijaan pohjoisessa
osassa eli Israelissa hallitsijasuku vaihtuu vallankaappauksissa tiheään ja uusi kuningas tuhoaa edeltäjänsä
perheen. Juuda ja Israel ajautuvat moneen kertaan sotaan keskenään ja joskus hakevat naapurimaista
tukea taisteluun toisiaan vastaan.

Uskonnollisen elämän keskittyminen
Kun Israel valloittaa Luvatun maan, uskonnollinen elämä keskittyy liitonarkun, pyhäkköteltan ja ylipapiksi
voidellun Aaronin jälkeläisen ympärille. Uhraaminen jatkuu kanaanilaiseen tapaan uhrikukkuloilla eri
puolilla maata, mutta Jerusalemin erottaa muista pyhistä paikoista se, että liitonarkkuun Jerusalemissa on
sijoitettu laintaulut.
Erityisen suuri ja maineikas uhrikukkula sijaitsee Gibeonissa kymmenkunta kilometriä Jerusalemista
luoteeseen. Gibeonilaiset saavat ainoina kanaanilaisina jatkaa elämäänsä Israelin heimojen joukossa, mutta
heidän on toimitettava halvimpia palvelustehtäviä pyhäkössä. Kuninkaaksi voideltuna Salomo toimittaa
Gibeonin uhrikukkulalla runsaat uhrit ja kohtaa siellä unessa Jumalan, ennen kuin on rakentanut
Jerusalemin temppelin,.
Kun Salomo on kuollut ja Israel irtautuu Juudasta, Israelin kuninkaat pyrkivät järjestämään omaa
uskonnollista elämää oman kuningaskuntansa alueelle, jotta alamaiset eivät kiintyisi Jerusalemin
temppeliin. Vieraiden jumalien palvelua esiintyy Juudankin puolella jopa Jerusalemin temppelissä, mutta
profeetat tuomitsevat sen ankarasti. He korostavat, että kaikkien israelilaisten tulee pysyä uskollisina
Herralle ja varoittavat, että onnettomuudet ja tappiot niin Israelin kuin Juudan puolella johtuvat
luopumuksesta.
Kun Israel ja Juuda jakautuvat kahdeksi kuningaskunnaksi, Herralle uskollisia pappeja siirtyy Israelin
puolelta Juudaan. Kun Assyria on kukistanut Israelin, pappeja siirtyy taas valloitetuilta alueilta Jerusalemiin.
Tässä vaiheessa pappi opettaa Betelissä Jumalan sanaa. Juuri tätä tilannetta vastaa Viides Mooseksen kirja,
jossa keskitetään jumalanpalvelus yhteen paikkaan. Samarialaiset ovat tulkinneet sen tarkoittavan
Garisimin vuorta. Vähän tämän jälkeen Jerusalemin temppelistä löytyy korjaustöiden yhteydessä lain käärö,
jonka perusteella toteutetaan eräänlaista uskonpuhdistusta. Tällöin tulkitaan, että ainoalla
jumalanpalveluksen paikalla tarkoitetaan Jerusalemin temppeliä. Jumalanpalveluksen keskittyminen ja
pappien kokoontuminen Jerusalemiin antavat entistä paremman mahdollisuuden koota Vanhan
testamentin perintöä yhdeksi kokoelmaksi. Temppelin tuhoa seurannut uhripalveluksen päättyminen tekee
puhutusta ja kirjoitetusta Jumalan sanasta entistä arvokkaampaa.

Lähteet
Jo Joosuan kirjassa viitataan kirjalliseen lähteeseen, Oikeamielisen kirjaan. Siihen sisältyy Toisen Samuelin
kirjan mukaan Daavidin Jousilaulu, jossa tämä valittaa Jonatanin kuolemaa. Kun Toisessa Samuelin kirjassa
kerrotaan kuningas Daavidin hallinnosta, luetellaan hänen tärkeimmät virkamiehensä. Näiden joukkoon
kuuluu sotilaallisten johtajien ja pappien ohessa kirjuri, joskus myös sihteeri tai kansleri. Salomon ajasta
kuningaskunnan tuhoon asti Kuninkaiden kirjoissa viitataan säännöllisesti kirjallisiin lähteisiin aivan kuin
nykyaikaisessa historiankirjoituksessa. Kunkin Juudan kuninkaan kohdalla sanotaan, että hänen teoistaan
saa lisätietoja Juudan kuninkaiden historiasta ja Israelin kuninkaiden teoista vastaavasti Israelin
kuninkaiden historiasta.
Viidennessä Mooseksen kirjassa luetellaan johtotehtäviä saaneita tuhannen päämiehistä alkaen. Luettelossa

viimeisinä mainitaan vuoden 1992 suomennoksessa tuomarien jälkeen kirjurit. Edellisessä Raamatun

suomennoksesta puhutaan tässä yhteydessä päällysmiehistä, saksalaisessa Raamatussa virkamiehistä.
Ilmeisesti on epävarmaa, oliko kirjurinvirkoja Israelissa ennen kuin kuninkaan hovissa.

Toisessa Kuninkaiden kirjassa kerrotaan kuningas Hiskian sairaudesta ja toipumisesta samoin sanoin kuin
Jesajan kirjassa. Vastaavasti Jeremian kirja päättyy Jerusalemin tuhon ja pakkosiirtolaisuuden kuvaukseen
samoin sanoin kuin Toisen kuninkaiden kirjan lopussa. Tässä ei enää viitata kirjoitettuun Juudan
kuninkaiden historiaan.
Juutalainen perimätieto Talmudissa kertoo, että Jeremia on kirjoittanut Kuninkaiden kirjan, joka on
myöhemmässä vaiheessa, jaettu kahdeksi eli Ensimmäiseksi ja Toiseksi kuninkaiden kirjaksi.

Voideltu
Edellisissä profeetoissa puhutaan ylipapeista, mutta heidän voitelemisestaan korkeaan virkaansa ei puhuta
yksityiskohtaisesti niin kuin Laissa Aaronin ja hänen poikansa voitelusta. Sen sijaan kuninkaaksi voitelusta
puhutaan lyhyesti Tuomarien kirjassa ja moneen kertaan Samuelin ja Kuninkaiden kirjoissa.
Neljännessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että vahingossa toisen ihmisen surmannut ja turvakaupungista
suojan saanut voi lähteä rauhassa turvakaupungista, kun pyhällä öljyllä voideltu ylipappi on kuollut.
Vastaavassa kohdassa Joosuan kirjassa hän voi lähteä, kun virassa oleva ylipappi on kuollut. Pieni ero korostaa,
että Profeetoissa Herran voideltu tarkoittaa yleensä kuningasta.

Ensimmäisessä Kuninkaiden kirjassa kuvataan, miten profeetta Elia heittää viittansa Elisan harteille ja näin
aivan kirjaimellisesti kutsuu hänet manttelinperijäkseen. Samassa yhteydessä kerrotaan lisäksi, miten Elia
saa käskyn voidella Hasael Syyrian kuninkaaksi, Jehu Israelin kuninkaaksi ja Elisa seuraajakseen profeettana.
Tässä kohdassa ilmenee, että Herran valta ulottuu Israelin ulkopuolelle. Hänet usein esitellään kantaisien ja
Israelin Jumalaksi, mutta hän voi valita myös Syyrian kansalle ja Daavidin suvusta luopuneelle
pohjoisvaltiolle uudet hallitsijat. Vaikka Herran voideltu saa yleensä tehtäväksi palvella ylipappina tai
kuninkaana, tässä kohdassa profeetta Elisa rinnastetaan näihin johtomiehiin Herran voideltuna. Voitelun
suorittaminen kuuluu profeetalle. Mooses voitelee Aaronin, Samuel Saulin ja Daavidin ja Elia seuraajansa
Elisan sekä Syyrian ja Israelin eli pohjoisvaltion kuninkaat samalla kerralla.
Kun Daavid saa pyhän voitelun Juudan ja Israelin hallitsijaksi, hän saa valtuuden johtaa kansaa joka on
ympärileikattu ja sitoutunut noudattamaan Lakia. Kun Daavidin kuningaskunta laajentuu, alamaisiksi tulee
myös sellaisia, jotka kuuluvat muihin kansoihin. Näitä ei pakoteta liittymään Israelin uskonnolliseen
yhteisöön, ja näin samaan kansaan kuuluu muitakin kuin juutalaisia. Muita ei liitä Jumalan kansaan Lain
noudattaminen vaan Herran voidellun tunnustaminen hallitsijakseen.

Profeetat
Vaikka kuningaskunta jakautuu Israeliksi ja Juudaksi, profeetat Elia ja Elisa sekä Aamos vaikuttavat sekä
pohjoisessa että eteläisessä valtakunnassa. He kuuluvat kuitenkin henkisesti ja hengellisesti Juudaan,
samoin Aamoksen jälkeen esiintyneet profeetat, joiden kirjoituksia on säilynyt Vanhassa testamentissa.
Tämä ilmenee siinä, että Laki on sekä juutalaisten että samarialaisten pyhä kirjoitus mutta Profeetat vain
juutalaisten. Sen jälkeen, kun Assyria on kukistanut pohjoisen valtion eli Israelin, sen asukkaista puhutaan
hyvin lyhyesti. Jumalan kansan historia keskittyy Edellisissä profeetoissa seuraamaan Juudaa eteläisen
valtion tuhoon asti.
Pappien henkinen ja hengellinen pääoma siirtyy sukupolvesta toiseen pappissukujen piirissä. Kuninkaan
asema siirtyy seuraajalle perintönä isältä pojalle tai edellisen hallitsijan kukistajalle vallankaappauksessa.

Sen sijaan useassa kohdassa näkyy, että profeetat kouluttavat seuraajiaan. Profeetanoppilaita eli
”profeetan poikia” liikkuu jopa suurina joukkoina, puhutaan kolminumeroisista luvuista. Profeettakouluja
voi toimia samanaikaisesti useilla paikkakunnilla. Elisan yhteydessä puhutaan erikseen Jerikon ja Betelin
profeetanoppilaista. Oppilaita tulee niin paljon, että koulutaloa pitää laajentaa – ilmeisesti Jerikossa, koska
tässä yhteydessä puhutaan Jordanista. Perimätieto kertoo profeettojen tehtäväksi suullisen lain jatkamisen
nuoremmalle sukupolvelle, ja siksi profeetanoppilaiden on opittava ratkaisemaan oikeudellisia kysymyksiä.
Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotaan, miten profeetta Samuel jakaa tuomarina oikeutta joka vuosi
Betelissä, Gilgalissa ja Mispassa. Profeettojen toiminta täydentää kirjoitetun Lain tuntevien pappien työtä.
Jumala on kansojen kuningas. Ps. 47:9

Seitsemäs etappi: Iankaikkinen Laki ja ajankohtaiset Profeetat
Viikko
Pvm.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pvm.

Psalmi
50
51
52-54
55
56-57
58-59

Kirja
Luvut
Sananlaskut
7. ETAPPI: IANKAIKKINEN LAKI JA AJANKOHTAISET PROFEETAT
Aamos
1-9
11:13-18
Hoosea
1-3
4-14
19-23
Jesaja
1-12
24-31
13-23
12:1-6
24-31
7-12
32-39
13-17
8. ETAPPI: KOETTELEE VAAN EI HYLKÄÄ HERRA

Kirjoitustaito kehittyy
Taistelujen lisäksi Laki ja Profeetat heijastelevat rauhanomaista kehitystä. Abram lähtee pitkälle
vaellukselleen Urin kaupungista. Hänen synnyinseutunsa sumerilaisten kieli erosi selvästi hepreasta, ja
sumerin kieleen kehitetyn nuolenpääkirjoituksen merkit sopivat huonosti seemiläisiin kieliin, joihin Vanhan
testamentin hepreakin kuuluu. Abramin uuden kotimaan Kanaaninmaan asukkaat puhuivat useita
seemiläisiä kieliä ja näitä varten kehittyi uusi kirjoitusmenetelmä, jossa 600 nuolenpäämerkin asemesta
tultiin toimeen parillakymmenellä kirjainmerkillä. Tämä kirjoitus syrjäytti nuolenpääkirjoituksen niihin
aikoihin, kun Israelin heimot levittäytyivät Kanaaninmaahan. Siinä merkitään kaikki konsonantit, mutta
vokaalit pitää täydentää mielessä. Tämä on osoittautunut aikanaan käytännölliseksi ratkaisuksi, kun
samantapaiset murteet ja kielet ovat voineet käyttää yhteistä kirjoitustapaa. Suomenkielessä voitaisiin
tämän periaatteen mukaan kirjoittaa KPJ. Itäsuomalainen voisi sen lukea ”kuappej”, lounaissuomalainen
”kaapei” ja yleiskieltä puhuva ”kaappeja”.
Aakkosiin perustuvalla tavalla on kirjoitettu Vanhan testamentin kirjat hepreaksi ja arameaksi ja sen lisäksi
esimerkiksi arabia. Euroopan kielissä kreikasta alkaen vokaalit ovat saaneet omat merkkinsä. Eri kielissä
kirjoitetaan merkit vähän eri tavoin, mutta periaatteessa samaa kirjoitusjärjestelmää käyttävät kaikki
Euroopan kielet venäjä mukaan lukien. Heprean aakkoset alkavat alef, beet, gimel, daleth; näiden
myöhäisiä sukulaisia ovat kreikan alfa, beeta, gamma ja delta sekä myös meidän a, b, c ja d.
Kirjoitustaito yleistyy vähitellen. Laissa sanotaan jo, että Mooses antaa käskyt kansalle kiveen kirjoitettuina
eikä suullisesti, mutta varsinaisesti kirjoittamisesta puhutaan Profeetoissa. Daavidin hovin virkamiehiin
kuuluu kirjuri. Elialta tai Elisalta ei ole säilynyt kirjoituksia. He olivat vähän aikaisempia kuin Aamos ja Jesaja.
Aikakirjoissa sanotaan, että kuningas Ussian ajasta saa lisätietoja profeetta Jesajan kirjasta, ja Jeremian
kirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten hänen sihteerinsä Baruk kirjoittaa profeetan sanelusta
uudelleen sen, mitä kuningas Jojakim on lukenut ja sen jälkeen polttanut. Kirjoitettu sana tulee pyhän
perinnön välittäjänä tärkeämmäksi kuin suullinen. Joskus ajatellaan, että Raamatun sanoma on alkanut
siitä, että joku on istuutunut kirjoittamaan sen meitä varten. Pyhä sanoma on kuitenkin elänyt suullisena, jo
ennen kuin se kirjoitettiin.
Lisää aiheesta osoitteessa: https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/verkkonayttelyt/kirjaimistot/
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Salomon temppeli

Googlessa esitellään useita kuvia siitä, miltä
Salomon temppeli on näyttänyt. Yllä on yksi
näistä.
www.kotipetripaavola.com
Petri Paavola: ”Salomonin temppelin pienoismalli,
jonka ostin Pietarista. Pienoismallin kokosivat
vaimoni sekä lapseni.”

https://wol.jw.org/fi/wol/d/r16/lp-fi/1102003126
Jehovan
Todistajien
sommittelema
Jerusalemista Salomon temppelin aikana

kuva

Laki, Profeetat ja Kirjoitukset
Laki
Suuri osa Laista koskee pappien toimintaa. Koska Lain lupaukset ja velvoitteet kuuluvat 12 heimolle, näiden
johtajat heimojen etunenässä sitoutuvat noudattamaan Lakia. Kun valta siirtyy kuninkaalle, tämän tulee
tuntea Laki, ja Kuninkaiden kirjassa kuvataan, kuinka pappi Jojada antaa valtaistuimelle nousevalle kuningas
Joasille kruunauksen yhteydessä lakikäärön. Näin Laki siirtyy vähitellen ohjaamaan koko kansan elämää.
Profeetat
Aivan kuin Laissa myös Profeetoissa otsikko ei vastaa sanan tavallista merkitystä. Olemmehan havainneet,
että ”Edelliset profeetat” ovat kirjoittaneet historioitsijoiden tavoin kansan vaiheet Jordanin ylittämisestä
Juudan kuningaskunnan ja Jerusalemin tuhoon asti. Nykyaikaisessa ryhmittelyssä nämä kirjat sijoitetaan
Vanhan testamentin historiallisten kirjojen joukkoon. ”Jälkimmäiset profeetat” vastaavat nykyistä käsitystä
profeetoista. Tähän joukkoon kuuluvat Jesaja, Jeremia ja Hesekiel sekä suomalaisen Vanhan testamentin
viimeiset kirjat: Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja
Malakia. Näitä viittätoista kutsutaan kirjaprofeetoiksi erotukseksi esimerkiksi Eliasta ja Elisasta, joiden
nimissä ei ole säilynyt kirjoituksia. Jälkimmäisten profeettojen viidentoista kirjan kokoelmasta puuttuvat
Valitusvirret ja Danielin kirja jotka oman aikamme raamatunsuomennoksessa luetaan profeetallisiin
kirjoituksiin. Nämä kaksi tulevat vastaan juutalaisen jäsennyksen mukaan, kun pääsemme heprealaisen
Raamatun kolmanteen osaan eli Kirjoituksiin.
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Kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi, heprean sanan vastineeksi tuli sana, joka on siirtynyt suomeen
muodossa ”profeetta”. Se tarkoittaa nykykielessä usein ennustajaa, mutta etuliite ”pro” ei viittaa tässä
yhteydessä eteenpäin eikä tulevaisuuteen vaan tarkoittaa, että henkilö edustaa jotakin itseään suurempaa
niin kuin suurlähettiläs kotimaataan. Vanhan testamentin profeetat eivät kuitenkaan esiinny isänmaansa
puolesta vaan Jumalan.
Rinnakkaiset nimitykset ”näkijä” ja ”Jumalan mies” kuvastavat profeettojen toimintaa. Nämä näkevät
paremmin kuin muut, mitä on tapahtunut tai tapahtumassa ja osaavat Jumalan johdatuksessa neuvoa,
varoittaa ja uhata sekä kansaa että sen johtajia. ”Jumalan miesten” ohessa tunnetaan myös
naisprofeettoja. Vanhimpia aikoja kuvaavissa kertomuksissa profetoimiseen liittyy puhetta hurmoksessa.
Kun Samuel on voidellut Saulin, tämä kohtaa joukon profeettoja ja tulee hurmokseen näiden tavoin.
Profeetat esiintyvät usein ryhmissä. Joitakin profeettoja seuraavat hänen oppilaansa. Vanhan testamentin
kirjaprofeetat näyttävät toimivan itsenäisesti mutta muodostavat samalla ryhmän, jonka jäsenet
täydentävät toisiaan. Elisalla on profeetanoppilaita ja kuninkaalla hovissaan omia profeettoja. Yhteisenä
piirteenä näkyy se, että monien kohdalla sitoutumista Herraan eli Jahveen osoittaa tavu ”ja” tai ”ia” nimen
lopussa, esimerkiksi Sakarja (= Herra muistaa), Obadja (= Herran palvelija) ja Malakia (= Herran lähetti).
Jesajan, Jeremian ja Hesekielin sekä kahdentoista lyhyen profeettakirjan lisäksi Raamatun sivuilla mainitaan
muitakin profeettojen kirjoituksia. Esimerkiksi Aikakirjoissa viitataan profeettojen Natanin, Semajan ja
Iddon kirjoihin ja niistä saataviin tietoihin
Jesajaa, Jeremiaa, Hesekieliä ja kahtatoista muuta kutsutaan heidän omissa kirjoituksissaan profeetoiksi,
mutta he arvostelevat suorasukaisesti ja aivan yleisesti profeettoja usein samalla kerralla kuin pappeja.
Profeetan asema tai virka tai profeettaryhmään kuuluminen eivät siis sinänsä takaa, että viesti tulee
Jumalalta. Sitä paitsi vierailla jumalillakin on omia profeettojaan. Kun Elia haastaa kansan ratkaisemaan,
ketä tulee palvoa, hänen vastapuolekseen tulee Baalin profeettojen joukko. Väärät profeetatkin saavat
näkyjä. Sekä Baalin että Herran profeetat voivat vaipua hurmokseen. Pelkkä liikutuksen tila ei siis osoita,
että sanoma tulee Jumalalta, vaikka Herran profeetat puhuvat tai toimivat toisinaan hurmoksissa.
Laissa ja Edellisissä profeetoissa lukijoita on sävähdyttänyt julma tappaminen. Raaka väkivalta jatkuu
Jälkimmäisissä profeetoissa, mutta sotaonni kääntyy. Kansa ei enää valloita voitokkaasti uutta elintilaa,
vaan menettää vaiheittain alueensa ja itsenäisyytensä. Kun profeetat kuvaavat kansansa tilaa, he käyttävät
avoimesti sukupuolisuuteen liittyviä kuvia. Jos heidän tekstiään arvosteltaisiin tavallista mittapuuta
käyttäen, kohtia sieltä julistettaisiin lapsilta kielletyksi, tai sitä karsittaisiin määrätietoisesti.
Houkuttelisikohan tällainen arvostelu Raamattuun tutustumaan ne, jotka nykyisin janoavat niin sanottua
aikuisviihdettä? Profeettojen ujostelematon kielenkäyttö ja kauheiden tapahtumien paljastava kuvailu
muistuttavat synnin vallasta, joka on hallinnut ihmisluontoa jo profeettojen aikana ja kahlitsee meitä
edelleen. Television uutislähetyksissä ilmenee, miten turmion vallat riehuvat edelleen niin rajusti, että niitä
ei voi läheltä kuvata eikä katsojien kodeissa kaikkea esittää. Emme voi tuudittautua siihen ajatukseen, että
me nykyajan ihmiset olemme parempia kuin yli kaksituhatta vuotta aikaisemmin eläneet. Profeettojen
kutsu parannukseen on edelleen ajankohtainen.
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Kolme ynnä kaksitoista profeettaa
Jälkimmäisten profeettojen sarja

alkaa

Raamatussa

Jesajalla,

Jeremialla

ja

Hesekielillä,

Näistä kukin täyttää yhden pergamenttikäärön, ja ne on sijoitettu aikajärjestykseen siten, että vanhin eli
Jesaja tulee ensiksi. Kahdentoista lyhyen profeettakirjan kokoelma täyttää neljännen käärön, jota sanotaan
Pieniksi profeetoiksi. Nimitys ei viittaa siihen, että he olisivat vähäpätöisiä tai pienikokoisia. Heidän lyhyet
kirjoituksensa sisältävät voimakkaan sanoman.
Pienet profeetat eivät ole Raamatussa aikajärjestyksessä, vaan käärön alkuun on otettu Hoosea, Joel,
Aamos ja Obadja toisenlaisin perustein. Juutalaiset oppineet ovat selittäneet, että Hoosean kirja on
asetettu käärössä ensimmäiseksi, koska se alkaa: ”Herra alkoi puhua Hoosealle…” (Hoosea 1:2), Aamoksen
kirja on sopinut hyvin jatkamaan Joelin sanomaa, koska Aamoksen kirjan alussa on samanlainen jae kuin
Joelin lopussa (Joel 4:16 ja Aamos 1:2). Aamos lopettaa puhumalla Edomista, ja Obadja jatkaa samasta
aiheesta. Aikajärjestys näkyy vain siinä, että Haggai, Sakarja ja Malakia on sijoitettu loppuun. Jo vanhastaan
tiedettiin, että ne kuuluvat pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen kauteen.
Jeesuksen aikana käytössä ollut kreikankielinen käännös Septuaginta ottaa lyhyiden profeettakirjojen
järjestyksessä paremmin kuin heprealainen alkuteksti sen huomioon, mihin kauteen yksittäiset
profeettakirja kuuluvat. Kuitenkin vain muutamissa näistä lyhyistä profeettakirjoista on sanottu tarkalleen,
kenen kuninkaan ajalta profetia juontuu tai mihin tilanteeseen julistus alun perin liittyy.
Vaikka Raamatun iankaikkinen sanoma sopii muuhunkin aikakauteen kuin siihen, jolloin se on kirjoitettu, on
usein kiinnostavaa tietää, missä olosuhteissa sanoma on aikanaan otettu vastaan ja milloin kirjoitettu
muistiin. Voimme tässä ajatella suhdettamme toiseen tuttuun kirjaan eli virsikirjaamme. Käsitämme virsien
sanoman ilman historiallisia taustatietoja. Onhan suomalaista virsikirjaa käytetty satoja vuosia ilman
merkintöjä virsien kirjoittajista ja säveltäjistä. Nykyisin olemme kuitenkin tottuneet siihen, että jokaisen
virren kohdalla kerrotaan, miltä ajalta ja keneltä tai mistä sävelmä juontuu ja milloin sanat on julkaistu.
Niinpä näitä tietoja voi laulaja lueskella ja havaita, miten jotkut virret perustuvat tiettyihin Raamatun
kohtiin, jotkut periytyvät alkukirkon ajoilta, joissakin näkyvät uskonpuhdistuksen ajan opetukset ja monet
liittävät meidät uudemman ajan hengelliseen elämään. Huomaamme, miten monet sukupolvet ennen
meitä ovat yhtyneet samoihin virsiin. Samalla ilmenee, että jouluvirret on järjestetty virsikirjaan suurin
piirtein ikäjärjestykseen: vanhimmat ensin ja nuorimmat viimeksi. Voimme veisata kiinnittämättä huomiota
virsien historiaan, mutta joskus sanoma puhuttelee voimakkaasti, kun ajattelemme sen syntyaikaa tai
veisaamme virsiä niiden ikäjärjestyksessä.
Me käytämme tässä lukemisen järjestystä, jossa Vanhan testamentin profeettojen kirjoja luettaessa
otetaan huomioon ajankulku. Siksi kiinnitetään huomiota kahteen seikkaan: miltä aikakaudelta kirjoitus on
peräisin ja mistä aikakaudesta se puhuu. Koska historialliset tiedot ovat puutteellisia, jää jäljelle monta
vaihtoehtoista tapaa järjestää kirjat, mutta karkeakin jako auttaa hahmottamaan Jumalan kansan
kohtalontietä.
Luemme ensiksi Israelin kuningaskunnan loppuaikaan liittyvät Pienet profeetat ja Jesajan. Näitä seuraavat
Juudan kuningaskunnan loppuaikaan liittyvät. Viimeiseksi jäävät kirjoitukset puhuvat kansalle, joka toipuu
pakkosiirtolaisuudesta. Kolmen ryhmän sisällä kirjat voitaisiin asettaa muuhunkin järjestykseen. Esimerkiksi
Joelin kohdalla on epävarmaa, mihin ryhmään hänen kirjansa sijoittuu. Kolme suurta
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profeettaa esitellään tässä samaan aikakauteen kuuluvien Pienten profeettojen kanssa. Jesaja 1-39 kuuluu
ensimmäiseen,
Jeremia ja Hesekiel toiseen ryhmään. Jesajan kirjan loppuosan luemme samalla kuin ne kirjat, jotka puhuvat
pakkosiirtolaisuuden päättymisestä ja ajasta sen jälkeen.
Laki kuuluu jakamattoman Israelin kahdentoista heimon yhteisölle. Edellisissä profeetoissa painopiste
siirtyy Juudaan ja Jerusalemiin. Jälkimmäisissä profeetoissa elämää tarkastellaan Juudan näkökulmasta.
Vanhin kahdestatoista eli Aamos tosin toimii pohjoisen valtakunnan eli Israelin alueella, mutta Betelin pappi
komentaa häntä: "Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan! Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä!”
Israelin valtakunnan lopun aika
Aamos
Monet profeetat oat toimineet jo ennen Aamosta, mutta näiltä ei ole säilynyt kirjoituksia. Niinpä häntä
pidetään ensimmäisenä Raamatun kirjaprofeettana. Aamos alkaa julistaa jo ennen kuin Jesaja saa
valtavassa temppelinäyssään kutsumuksen profeetaksi ja ennen Assyrian pääkaupungin Niniven suuruuden
aikaa, jota Joonan kirja kuvaa. Aamos julistaa pohjoisessa Israelin puolella, mutta hänen kotipaikakseen
ilmoitetaan Tekoa parikymmentä kilometriä Jerusalemista etelään, siis Juudan alueella. Tähän aikaan
Assyria ei uhkaa alueen pienempiä valtioita. Israelissa nautitaan huolettomasti menestyksestä, mutta
profeetta näkee myrskyn uhkaavan ja Israelin tuhon lähestyvän.
Aamos julistaa Jumalan tuomiota kansoille luetellen naapurikansojen rikkomuksia. Hän jatkaa luetteloaan
paljastaen myös Juudan ja Israelin tekemät vääryydet. Tässäkin Israelista ja Juudasta puhutaan rinnakkain
molemmista erikseen. Aamoksen julistuksen mukaisesti Israel tuhoutuu niin perusteellisesti, että siitä ei jää
jäljelle paljon muuta kuin nimi. Ankarat sanat uhkaavasta rangaistuksesta päättyvät kuitenkin lupaukseen,
että Jumala vielä armahtaa kansansa ja tämä saa elää onnellisena omassa maassansa.
Hoosea
Hoosean kirjassa verrataan Herran ja hänen kansansa särkynyttä liittoa Hoosean avioliittoon, jota varjostaa
aviorikos. Herra rakastaa kansaansa, vaikka tämä on uskoton ja palvelee baaleja. Näin Hooseakin antaa
anteeksi vaimolleen. Hoosea uhkaa rangaistuksilla Israelia, joka on rikkonut liittonsa Herran kanssa ja
langennut palvelemaan epäjumalia. Hän myös muistuttaa Jumalan hyvistä teoista menneinä aikoina ja
lupaa hänen armoaan tulevaisuudessa.
Jesaja
Parhaat henkilötiedot profeetta Jesajasta saa heti Jesajan kirjan ensimmäisestä jakeesta. Hänen isänsä nimi
on Amos, mutta tätä ei saa sekoittaa profeettaan, jonka kirja on kahdentoista pienen profeetan
kokoelmassa kolmantena. Hepreassa nimien välinen ero näkyy aivan selvästi. Vuoden 1992
raamatunkäännös korostaa tätä eroa kutsumalla Jesajan isää Amosiksi ja profeettaa Aamokseksi. Edellinen
Raamatun suomennos ei tehnyt eroa vaan kutsui kumpaakin Aamokseksi, ja tämä aiheutti sekaannusta.
Jesajan toimikauden pituus ilmenee siitä, että hän vaikuttaa monen kuninkaan aikana. Hän tarkastelee
elämää omassa kotimaassaan ja sen ulkopuolella. Juudassa ja Jerusalemissa hyvinvointi lisääntyy, mutta
omaisuutta kasautuu etenkin harvoille rikkaille, jotka elävät ylellisesti. He eivät välitä toisten köyhyydestä ja
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kurjuudesta. Näistä yhteiskunnan epäkohdista Jesaja puhuu voimakkaasti. Hän sanoo suoraan, että
profeetat ja papitkin ovat syyllistyneet vääryyteen.
Jesaja seuraa kansainvälisiä tapahtumia ja antaa kuninkaille neuvoja. Hän rohkaisee luottamaan Jumalaan
eikä turvautumaan ulkovaltoihin. Assyrian uhan väistyminen osoittaa Jesajan rohkaisevat sanat oikeaksi
neuvoksi vaikeassa tilanteessa.
Jesajan kirja sellaisenaan kuin se on meidän käsissämme sisältää osia, jotka eroavat selvästi toisistaan.
Alkuosassa eli luvuissa 1-35 profeetta varoittaa ja lohduttaa kansaansa ja sen hallitsijoita. Esitys koostuu
kuin mosaiikki pienistä osista. Jotkut lyhyet jaksot ovat suorasanaisia kuvauksia tapahtumista ja niihin
liittyvistä lausumista, mutta useimmat on puettu runoasuun, ja niitä on voitu toistaa laulaen. Alkuosa
päättyy lyhyeen kertomukseen kuningas Hiskian ajan tapahtumista. Kertomus etenee paikoitellen aivan
samoin sanoin kuin kuvaus samoista tapahtumista Toisessa kuninkaiden kirjassa. Myös Jeremian kirjassa
kerrotaan Juudan kuningaskunnan lopusta aivan samalla tavalla, jopa samoin sanoin, kuin Toisen
kuninkaiden kirjan lopussa. Tämä osoittaa miten läheisesti Edelliset ja Jälkimmäiset profeetat kuuluvat
yhteen.
Selvä sauma näkyy Jesajan kirjassa luvun 39 jälkeen. Kuningas Hiskian ajasta siirrytään välittömästi yli 150
vuotta siihen kauteen, jolloin Juudan pakkosiirtolaiset saavat luvan palata Babyloniasta. Aikakauden
vaihtuminen on herättänyt lukijoiden huomiota, ja sille on annettu kaksi aivan erilaista selitystä. Tavallisesti
sanotaan, että profeetta Jesaja on ennustanut tarkkaan tulevien vuosisatojen tapahtumia. Nykyisin
Raamatun tutkijat sanovat yleensä, että samaan kääröön on yhdistetty eri kausilta juontuvia aineksia.
Pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeen vaikuttanut profeetta on saanut tällöin tutkijoilta kutsumanimen
Deuterojesaja eli Toinen Jesaja, Jesaja II. Jotkut tutkijat pitävät loppulukujen kirjoittajaa Kolmantena
Jesajana eli Tritojesajana, siis Jesaja III. Uudessa testamentissa puhutaan Jesajan sanoista erotuksetta,
viitataanpa Jesajan kirjan alkuun tai loppuun. Pyhiinvaelluksellamme jätämme kysymyksen
kirjoittamisajasta auki, mutta luemme Jesajan kirjan loppuosan vasta silloin, kun luemme muita
pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan liittyviä profeettakirjoja.
Jesaja mainitaan lyhyesti Toisessa aikakirjassa, kun siinä on kerrottu tapahtumista kuningas Ussian aikana.
Lopuksi sanotaan: “Muut Ussian ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen, on profeetta Jesaja, Amosin
poika, kirjoittanut muistiin.” Meille säilyneessä Jesajan kirjassa on ajoitettu Ussian aikaan vain profeetan
kutsumusnäky. Toisessa kuninkaiden kirjassakin kerrotaan tästä hallituskaudesta lyhyemmin kuin Toisessa
aikakirjassa. Aikakirjojen toimittaja on ilmeisesti tuntenut Jesajan nimissä kulkevan historiakirjan, joka on
hävinnyt aikojen melskeissä. Sen rippeitä voisivat olla 2. Kun 18-20 ja vastaavasti Jesajan kirjasta ainakin
luvut 36-39.
Jesajan kuolemasta on säilynyt vanha kertomus. Sen mukaan Jesaja kuoli veritodistajana kuningas
Manassen vainoamana. Toinen kuninkaiden kirja kuvaa tämän hallitsijan kelvottomaksi epäjumalien
palvojaksi. Kertomuksessa Jesajan vainoajat sahaavat poikki puunrungon ja samalla surmaavat Jesajan, joka
on piilossa onton rungon sisällä. Ilmeisesti Kirjeessä heprealaisille viitataan juuri tähän, kun siinä puhutaan
uskon sankareista, jotka on sahattu kahtia.
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Kirjoitukset
Sekä Laki että Profeetat ovat säilyneet meille kirjoitettuina. Silti Vanhan testamentin kolmatta osaa
kutsutaan yksinkertaisesti Kirjoituksiksi. Tämän otsikon alle on koottu pyhiä kirjoituksia, joita ei lueta
synagogan viikoittaisissa kokouksissa kuten Lakia ja Profeettoja, mutta ne täydentävät Lain ja Profeettojen
sanomaa. Joukkoon kuuluvat Psalmit ja Sananlaskut, joita olemme koko ajan lukeneet jo Lain ja
Profeettojen rinnalla. Siksi esittelen Sananlaskujen kirjaa jo tässä, mutta niistä puhutaan vielä
myöhemminkin (ks. s. 108 ). Psalmeista on puhuttu edellä (ks. s. 59).

Sananlaskut
Salomon nimeäminen Sananlaskujen kirjan lähteeksi vastaa sitä kuvaa, minkä Vanha testamentti hänestä
antaa. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan hän oli kaikkein viisain ihminen. Ei idän miesten joukosta
eikä Egyptistä löytynyt häntä viisaampaa, ja hän sepitti kolmetuhatta viisasta lausumaa. Vertailemalla on
kuitenkin todettu, että Sananlaskujen kirjaan sisältyy muun muassa lauseita, jotka tunnetaan Egyptistä
paljon vanhemmalta ajalta. Yleensä sananlaskut ylittävät helposti kielten ja kansojen väliset rajat, eikä
suullisesti lausuttujen sananlaskujen alkuperää ja kulkeutumista pystytä helposti jäljittämään.
Sananlaskujen kirjaan kuuluu opillisesti merkittäviä kohtia. Erittäin paljon sisältyy kuvaukseen Jumalan
luomistyöstä. Hänen rinnallaan esiintyy tällöin Viisaus. Tämä esitellään Jumalan esikoispojaksi, joka on
syntynyt tai luotu ennen kaikkea muuta. Tämä Viisaus on yhdistetty koko luomakuntaa vanhempaan
Jumalan Sanaan, kreikaksi logos.
Kun Sananlaskuissa puhutaan kahdesta erilaisesta elämänasenteesta, ihmistä ei aseteta tienhaaraan, vaan
hänelle kuvataan kaksi aivan erillistä ja erilaista tietä. Sananlaskujen opettaja rohkaisee oppilastaan
kulkemaan määrätietoisesti oikeaa tietä. Sitä vaeltava nauttii Jumalan suosiota ja hyvien tekojensa
hedelmiä. Väärää tietä kulkeva kohtaa Jumalan epäsuosion ja pilaa oman elämänsä ja usein vielä toistenkin.
Opetusta voidaan havainnollistaa Sananlaskuissa vertailemalla tyhmää tai hullua viisaaseen tai
ymmärtäväiseen. Jokainen käsittää helposti, että nämä kaksi toimivat eri tavoin.
Toisen vastakohtaparin esitteleminen ei onnistu yhtä helposti kahdella sanalla. Edellisen suomennoksen
sananlaskuissa verrataan kyllä johdonmukaisesti toisiinsa jumalatonta ja vanhurskasta. Melkein jokaisessa
luvussa opetetaan kuten Laissa, että vanhurskas elää Jumalan suosiossa ja menestyy elämässä, mutta
syntinen ja jumalaton kärsivät vahingon vaikka he näyttäisivät aluksi menestyvän. Luvataan: ”Vanhurskaus
varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon.” (13:6) ”Jumalattoman
tie on Herralle kauhistus, mutta joka vanhurskauteen pyrkii, sitä hän rakastaa.” (15:9) Näyttää siltä, että
juopaa hyvän ja pahan ihmisen välillä ei voida ylittää.
Vanhurskaan ihmisen vastakohdan esittelyssä näkyy selvästi ero kahden suomennoksen
käännösperiaatteiden välillä. Vuoden 1938 Raamatun suomennoksessa puhutaan jatkuvasti vanhurskaasta
ja jumalattomasta. Vuonna 1992 ilmestyneessä suomennoksessa on pyritty elävästi kuvaamaan, mitä
vanhurskaalla tarkoitetaan. Tässä uudemmassa käännöksessä otetaan kielteiseksi esimerkiksi jumalaton,
mutta hänen myönteisestä parikistaan käytetään ehkä vain toiston välttämiseksi monia erilaisia nimityksiä.
Häntä sanotaan hurskaaksi, vanhurskaaksi, oikeamieliseksi, hyväksi, syyttömäksi tai nuhteettomaksi. Monet
erilaiset vastineet tuovat ehkä paremmin esiin, millaista ihmistä tarkoitetaan kuin se, että tätä sanotaan
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yksioikoisesti vanhurskaaksi. Samalla ilmenee, miten uudessa suomennoksessa kartetaan sanatarkkaa
käännöstä, jossa toistuvasti esiintyvää heprean sanaa vastaa säännöllisesti sama suomen sana.
Kun Sananlaskuissa puhutaan varoittavina esimerkkeinä sekä syntisestä että jumalattomasta, nämä eroavat
toisistaan. Syntinen on langennut rikkomalla tiettyä Lain määräystä vastaan. Sen sijaan jumalaton on
hylännyt koko Lain, ei vain yhtä kohtaa. Hänen asenteensa Lakia kohtaan ei korjaannu jonkun rikkomuksen
hyvittämisellä, vaan jumalattoman tie vie vääjäämättä turmioon.
Onnellisen perhe-elämän ihanne tulee voimakkaasti esille Sananlaskujen kirjassa. Moneen kertaan
varoitetaan nuorta miestä irtonaisista sukupuolisuhteista. Kirja päättyy hyvän vaimon ylistykseen, joka
kohdistuu kelpo puolisoon. Tämä kohta ei korosta puolisoiden tasa-arvoa vaan osoittaa naisen
kunnioittamista.

Voideltu
Aamos, Hoosea ja Jesajan kirjan alkupuoli eivät puhu voidellusta ylipapista eivätkä voidellusta kuninkaasta.
Herran voidellun läsnäolo tule kuitenkin näkyviin toisella tavalla. Jesajan kirjan lopussa profeetta sanoo
olevansa voideltu julistamaan Jumalan sanomaa. Näin Profeetat kokonaisuudessaan todistaa Voidellun
toiminnasta Jumalan kansan keskuudessa. Profeettojen kutsumukseen kuuluu Jumalan kirjoittamattoman
lain välittäminen kansalle niin kuin papeille Jumalan kirjoitetun Lain välittäminen. Profeetat edustavat
Jumalaa kansan keskuudessa kuten ylipappi ja kuningas omissa viroissaan.
Suuri on Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Ps. 48:15
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Kahdeksas etappi: Koettelee vaan ei hylkää Herra
Viikko
Pvm.
42.

Psalmi

43.
44.
45.
46.
47.
48.
Pvm.

62-63
64-65
66
67
68:1-20
68:21-36

60-61

Kirja
Luvut
8. ETAPPI: KOETTELEE VAAN EI HYLKÄÄ HERRA
Joona
1-4
Miika
1-7
Jeremia
1-10
11-20
21-30
31-38
39-45
46-52
9. ETAPPI: VAIN TOIVO PITÄÄ USKOVAA HENGISSÄ

Sanalaskut
18-22
23-28
13:1-6
7-12
13-18
19-25
14:1-7

Jumalan johdatus eli Laki ja rohkeat julistajat eli Profeetat
Juutalaisen järjestyksen mukaan

Lain ja Profeettojen pääpiirteitä

Ensimmäinen Mooseksen kirja
Toinen Mooseksen kirja
Kolmas Mooseksen kirja
Neljäs Mooseksen kirja
Viides Mooseksen kirja

Raamatun Laki eroaa selvästi tavallisesta
lakitekstistä, sillä siinä opetetaan samalla lyhyesti
maailmanhistoriaa ja yksityiskohtaisesti oman
kansan vaiheita. Suuri osa Laista on kirjoitettu
papeille, jotta nämä voisivat moitteettomasti
palvella kansaa

Laki

Profeetat
Profeetat jatkavat siitä, mihin Laki päättyy.
Israelin heimot kulkevat Jordanin poikki
Luvattuun maahan ja Mooseksen seuraaja Joosua
jakaa maan 12 heimolle. Heimoliitosta
muodostuu kuningaskunta, joka jakautuu,
kutistuu ja kukistuu. Lopulta sen pääkaupunki
Jerusalem temppeleineen tuhoutuu sodassa.

Edelliset profeetat
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ensimmäinen Samuelin kirja
Toinen Samuelin kirja
Ensimmäinen kuninkaiden kirja
Toinen kuninkaiden kirja
Jälkimmäiset profeetat
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Hesekielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja

Koska juutalaiset eivät ole lukeneet Raamattuaan
kannesta kanteen vaan käärö kääröltä,
jälkimmäisten profeettojen järjestys voi vaihdella.
Oman kokonaisuutensa muodostavat 12 Pientä
profeettaa, jotka on koottu samaan kääröön.
Jälkimmäisten profeettojen sanoma perustuu
Lakiin. Kansaa vaaditaan noudattamaan Lakia ja
sen rikkojia uhataan Jumalan rangaistuksella. Kun
ensin Israel tuhoutuu ja sen jälkeen Juuda, tämä
johtuu siitä, että kansa ja sen johtajat etunenässä
ovat rikkoneet Jumalan Lain. Jälkimmäisten
profeettojen julistus jatkuu siihen vaiheeseen,
kun pakkosiirtolaiset ovat palanneet ja elävät taas
kotimaassaan kovasta rangaistuksesta oppineina.
Kirjoitusten kokoelmaan sisältyy monenlaista
aineistoa pitkältä ajalta.

Kirjoitukset
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Liitto ja Laki
Jo luomiskertomuksessa Jumala sanoo ensimmäiselle ihmisparille, miten heidän tulee elää. Kun Jumala
puhuttelee Nooaa Vedenpaisumuksen jälkeen, hän tekee liiton koko ihmiskunnan kanssa, joka on tässä
vaiheessa supistunut yhdeksi perhekunnaksi. Jumala ilmoittaa tärkeimmät käskynsä ihmisille ja lupaa, että
hän ei enää tuhoa hukuttamalla ihmissukua. Hän muistuttaa toistuvasti tästä liitosta asettamalla
sateenkaaren taivaankannelle. Juutalaisen käsityksen mukaan Nooan liitto koskee edelleen kaikkia kansoja
ja ihmisiä.
Kun Jumala on lähtenyt viemään Israelin heimoja Egyptistä Luvattuun maahan, hän antaa Siinailla Lakinsa ja
solmii teurasuhrein liiton Israelin kanssa. Sen miehet lupaavat noudattaa Lakia, ja Jumala lupaa
Kanaaninmaan heidän omakseen. Kun Jumala antaa Babylonian kukistaa Israel ja viedä tämän johtajat
pakkosiirtolaisuuteen, profeettojen julistuksen mukaan tämä osoittaa, että Israel ei ole pysynyt uskollisena
liitossaan. Siksi kansan on hylättävä väärät tiensä. Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen pappi Esra sitoo
kansan uudelleen Mooseksen lakiin. Laki luetaan kansalle ääneen, ja kansa tunnustaa syntinsä sekä lupaa
noudattaa Lakia. Seka-avioliitot muiden kansojen jäsenten kanssa lopetetaan, sapatti ja sapattivuosi
pyhitetään. Temppelille luvataan Laissa määrätyt uhrit ja maksut.

Juudan valtakunnan lopun aika
Joona
Toisessa kuninkaiden kirjassa mainitaan profeetta Joonan täyttynyt ennustus Israelin kuninkaan Jerobeam
II:n ajalta, jolloin Aamoskin vaikutti. Tällöin Assyria oli nousemassa suurvallaksi, ja kuvaus sen pääkaupungin
suuruudesta sopii Joonan kirjan tilanteeseen. Joonan kirjaan sisältyy kertomus profeetan vaiheista. Siinä
käytetään uudempaa kieltä kuin Joonan rukouksessa, ja siksi arvellaan, että Joonan kirja on saanut nykyisen
asunsa vasta paljon Israelin kuningaskunnan tuhoutumisen jälkeen.
Uudessa testamentissa Jeesus viittaa Joonan kirjaan, kun hän vertaa parannuksen tekeviä niniveläisiä omiin
kovakorvaisiin kuulijoihinsa. Hän myös vertaa Joonan pääsyä kalan vatsasta kolmen päivän kuluttua
Ihmisen Pojan ylösnousemukseen kuolleista. Vertailua voitaisiin vielä jatkaakin: Joona pakenee Jumalan
antamaa tehtävää eikä lähde maitse itään Niniveen vaan laivalla länteen Tarsisiin. Laiva joutuu myrskyyn ja
tuulen tyynnyttämiseksi kaikkia kansoja edustavasta laivaväestä uhrataan kuolemaan juutalaisten edustaja.
Uudessa testamentissa tulee taas ylipapin neuvon mukaan tästä kansasta uhrata Jeesus, ettei koko kansa
tuhoutuisi. Näin Jeesuksen uhri pelastaa hänen oman kansansa ja samalla pelastus tulee juutalaisilta kaikille
kansoille.
Miika
Miikan kotikaupunki Moreset sijaitsi Välimeren rantatasangon itäreunalla Juudean vuoristomaan juurella
seudulla, jonka asukkaat olivat nähneet egyptiläisten, filistealaisten, assyrialaisten ja muidenkin
armeijoiden taistelevan alueen omistuksesta tai marssivan ohi sotaretkillään. Tämä tausta antaa lisää
syvyyttä Miikan rauhanlaululle, joka on melkein samoin sanoin myös Jesajan kirjassa. Miikan kirjassa on
muutenkin paljon yhteistä samaan kauteen kuuluvan Jesajan kirjan kanssa. Tämä osoittaa, miten
kirjaprofeetat kuuluvat yhteen.

84
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Jeremia
Jeremian kirja alkaa samanlaisella esittelyllä kuin Jesajan. Hänenkin isänsä nimi ja toiminta-aikansa
mainitaan. Profeetta on vaikuttanut kuningas Josian kolmannestatoista hallitusvuodesta alkaen
jerusalemilaisten pakkosiirtolaisuuteen asti. Esittelyyn liittyy vielä merkittävä lisätieto, kun sanotaan, että
Jeremia kuuluu anatotilaiseen pappissukuun. Ylipappi Abjatarin syntyperästä kerrotaan Ensimmäisessä
Samuelin kirjassa. Sen mukaan hän kuuluu Silon pyhäkön ylipapin Eelin sukuun ja selviytyy hengissä Saulin
järjestämästä verilöylystä ainoana Nobin papeista. Hän liittyy Daavidiin, kun tämä pakoilee Saulia. Kun Saul
on kaatunut taistelussa filistealaisia vastaan ja Daavid tullut kuninkaaksi hänen sijaansa, Abjatar toimii
Sadokin kanssa Daavidin kuninkaallisena ylipappina.
Ensimmäisen kuninkaiden kirjan alussa kuvataan eloisasti, miten vallasta kamppaillaan Jerusalemissa
Daavidin tultua vanhaksi. Abjatar arvelee, että kuninkuus siirtyy Daavidin vanhimmalle elossa olevalle
pojalleen Adonialle. Sitä vastoin profeetta Natan ja Salomon äiti Batseba muistuttavat Daavidia, että tämä
on luvannut kuninkuuden Salomolle. Pappi Sadok ja profeetta Natan voitelevat Daavidin käskystä Salomon
kuninkaaksi. Näin Daavidin kaksi ylipappia kuuluvat eri puolueisiin: Sadok voittaneeseen Salomon
kannattajien ryhmään ja Abjatar hävinneeseen Adonian kannattajien ryhmään. Kun Daavid on kuollut, uusi
kuningas Salomo erottaa hävinneen kruununtavoittelijan puolelle asettuneen Abjatarin ylipapin virasta ja
karkottaa hänet Anatotiin. Tämä vanha pappiskaupunki mainitaan Joosuan kirjassa olevassa leeviläisten
kaupunkien luettelossa. Se on sijainnut noin viiden kilometrin päässä Jerusalemin keskustasta. Vielä
lähempänä Jerusalemia on sijainnut Nob, jossa Abjatar on palvellut pappina, ennen kuin hän lähtee Saulia
pakoon ja liittyy Daavidiin.
Juutalaisten suullisen perinteen kokoelmassa Talmudissa sanotaan, että Jeremia on kirjoittanut Edellisten
profeettojen kirjat. Kun Edellisiä profeettoja verrataan Kirjoituksiin ja erityisesti Aikakirjoihin, näyttää siltä,
että abjatarilaiset papit, joihin Jeremiakin kuuluu, ovat muodostaneet Edellisten profeettojen ja samalla
koko Profeettojen kokoelman toimituskunnan. Jeremiaa koskevat tiedot osoittavat nimittäin, että Abjatarin
pappissuku jatkuu Anatotissa koko Juudan kuningaskunnan ajan Salomon valtakaudesta Jerusalemin
tuhoon ja kansan johtajien pakkosiirtolaisuuteen asti. Sen jäsenet eivät ole saaneet osallistua temppelin
jumalanpalvelusten toimittamiseen, mutta he ovat saattaneet aivan vierestä seurata elämää
pääkaupungissa ja valtakunnassa. Aikakirjoissa Abjatar esitellään kuningas Daavidin neuvonantajaksi. Mikäli
Abjatarin suvulla on säilynyt merkittävä asema Juudassa, näyttää luontevalta Jeremian ja muiden samaan
ryhmään kuuluvien profeettojen kiinnostus valtiollista elämää ja yhteiskuntaa, vieläpä kansainvälisiä asioita
kohtaan. Koska abjatarilaiset papit eivät voi osallistua temppelin uhripalvelukseen, heidän kirjoituksensa
korostavat eettistä monoteismiä: Kansan ja sen johtajien tulee palvella vain Herraa Sebaotia ja elää
siveellisesti.

Herran voideltu Jälkimmäisissä profeetoissa
Edellisissä profeetoissa ja erityisesti Samuelin kirjoissa puhutaan paljon Herran voidellusta, ja tällöin
tarkoitetaan yleensä kuningasta. Sitä vastoin Jälkimmäisissä profeetoissa Herran voideltu esiintyy yhteensä
vain muutaman kerran. Jesajan kirjassa Persian suurkuningasta Kyyrosta kutsutaan Herran voidelluksi, kun
hän saa tehtävän palauttaa Jumalan kansa pakkosiirtolaisuudesta sen omaan maahan. (Jes. 45:1) Saman
kirjan lopussa profeetta kertoo itse saaneensa voitelussa Jumalalta tehtävän julistaa hyvää sanomaa. (Jes.
61:1). Kun Habakuk puhuu Herran voidellusta, hän tarkoittaa kuningasta, joka Jumalan avulla kukistaa
vihollisensa. (Hab. 3:13) Tämän lisäksi Sakarja kuvaa Herran kahta voideltua, jotka palvelevat maailmaa
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hallitsevaa Jumalaa. Nämä kaksi ovat ylipappi ja kuningas. Näin Jälkimmäisten profeettojen niukoissa
maininnoissa näkyvät Herran voidellun kaikki kolme virkaa: ylipappi, kuningas ja profeetta.

Oheinen kartta osoittaa useiden Vanhan testamentin ajan paikkakunnan sijainnin. Siinä näkyvät punaisella
merkitty Jebus eli Jerusalem, heti muurin ulkopuolella Ein-Rogelin (En-rogel) lähde, kaupungin lähistöllä
Öljyjymäki (Mount of Olives), Abjatarin kotikaupunki Nob ja Abjatarin karkotuspaikka Anatot (Anathoth).
Jerusalemista etelään sijaitsevat Betlehem (Bethlehem) ja Hebron, pohjoispuolella Saulin Gibea (Gibeah),
Gibeon, josta pyhäkkömaja siirretään Jerusalemin temppeliin, Samuelin kotipaikka Rama (Ramah),
Pohjoisvaltion eli Israelin pyhäkön paikka Betel (Bethel) sekä Gilgal ja Silo (Shiloh), joissa liitonarkkua
säilytetään ennen kuin filistealaiset saavat sen haltuunsa. Rannikolla näkyy Raamatun Joppe (Joppa).

Raamattu Suomessa ja suomeksi
Erilaisia raamatunkäännöksiä
Rooman keisarikunnassa 300-luvulla muotoutuneen valtiokirkon korkeimpina auktoriteetteina olivat
kirkolliskokoukset. Ortodoksit ovat säilyttäneet tämän perinteen, mutta Länsi-Eurooppa Pohjolaa myöten
seurasi lännen patriarkkaa Rooman piispaa eli paavia, joka ilmoitti olevansa kirkolliskokousten yläpuolella.
Kun uskonpuhdistajat puolestaan kiistivät Rooman paavin johtoaseman kirkossa, he eivät vedonneet
mihinkään ihmisten päättävään elimeen tai johonkin kirkon johtajaan vaan Raamatun sanaan. Niinpä kävi
tarpeelliseksi kääntää Raamattu kansan kielelle.
Coco Pyhä Raamattu 1642
Kun Uusi testamentti oli ilmestynyt suomeksi vuonna 1548, tavoitteeksi asetettiin koko Raamatun
saaminen suomenkielelle. Työ edistyi pitkälle jo 1600-luvun alussa, mutta varoja ei riittänyt käsikirjoituksen
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painattamiseen. Vasta vuonna 1642 julkaistiin Koko Raamattu suomeksi. Aamoksen kirjan neljännen luvun
alku näyttää, miten sama kohta on käännetty eri kerroilla
1642 CUulcat tätä sana te lihavat lehmät/ jotca Samarian vuorella olette/ ja teette köyhille vääryyttä ja
murennatte vaiaisen/ ja sanotte teidän Herroillenne: tuos tänne/ anna meidän juoda.

Gezeliusten Raamattuteos
Kun Raamattu oli käännetty ruotsiksi ja suomeksi Ruotsin kuningaskunnassa, alkoi uusi työvaihe. Kolme
sukupolvea Gezelius-piispoja paneutui Suomessa perusteellisesti Raamattuun alkukielistä lähtien ja laati
mahtavan, moniosaisen Raamattuteoksen. Se esittää ruotsinkielisen kirkkoraamatun parannellun
käännöksen, selittää tekstin luku luvulta sekä sisältää laajat hakemistot. Työn aloitti Johannes Gezelius, joka
oli tullut Turun piispaksi 1664. Isäänsä Turun piispana seurannut samanniminen poika ehti julkaista Uuden
testamentin ennen isoavihaa vuosina 1711—13 ja taas tämän poika, Porvoon piispa Johannes Gezelius
painatti Vanhaa testamenttia käsittelevät osat suuren Pohjan sodan jälkeen 1724-1728. Gezeliusten
ruotsinkielinen Raamattuteos, ”Gezelii Bibelverk”, on mielestäni merkittävin Suomessa suoritettu
teologinen tutkimustyö tähän mennessä. Se ei ole taskukirja vaan vaatii melko avaran tilan pöydällä, kun
tiedonhaluinen lukija kääntelee sen valtavien niteiden sivuja. Siitä on otettu uusi painos vielä 150 vuotta
sen ilmestymisen jälkeen eli 150 vuotta sitten, ja nyt teos on luettavissa internetissä.
Kirkkoraamattu 1776
Vuonna 1642 ilmestyneestä Raamatun suomennoksesta otettiin harvakseltaan uusia painoksia ja samalla
sen kieltä korjailtiin. Neljäs painos vuodelta 1776 sai virallisen kirkkoraamatun aseman melkein
kahdeksisadaksi vuodeksi. Se sisältää myös apokryfikirjat sekä hakemistoja ja luetteloja, jotka perustuvat
Gezeliusten syvälliseen raamatuntutkimukseen. Gezeliusten työn hedelmiä on siis nautittu Suomessa
kolmensadan vuoden ajan, sillä rukoilevaisten ja vanhoillislestadiolaisten arvostamaa rekisteriraamattua
voidaan pitää Gezeliusten Raamattuteoksen lyhennettynä kansanpainoksena. Kuhunkin jakeeseen liittyvät
selitykset on karsittu mutta hakemistot ja toisiin jakeisiin kohdistuvat viittaukset säilytetty. Vuoden 1776
Raamattua ensimmäiseen suomennokseen verrattaessa havaitaan, että vain oikeinkirjoitus on muuttunut
Aamoksen kirjan alussa
1776 (Painettu 1862) Kuulkaat tätä sanaa, te lihavat lehmät, jotka Samarian vuorella olette, ja teette
köyhille vääryyttä, ja murennatte vaivaisen ja sanotte teidän herroillenne: tuos tänne, anna meidän
juoda.
Suomen Pipliaseuran tulo
Kun Suomi irtautui Ruotsin kuningaskunnasta vuonna 1809, oli Raamattu painettu suomeksi vain viisi kertaa
vähän yli 150 vuoden aikana. Tavallinen seurakuntalainen ei yleensä kirjaa saanut itselleen, sillä esimerkiksi
kahden vanhimman painoksen yhteen laskettu kappalemäärä oli 3400. Raamattuja alettiin levittää
määrätietoisesti tavallisten suomalaisten saataville, kun 1812 perustettu Suomen Pipliaseura julkaisi 1815
Uuden testamentin ja viitisen vuotta myöhemmin koko Raamatun. ”Rekisteriraamatun” hakemistot ja
selitykset karsittiin kirjasta. Vanhan testamentin apokryfikirjat jätettiin pois 1838. Pipliaseura alkoi julkaista
1850-luvulla suomalaisia Raamattuja, joiden kieltä ja oikeinkirjoitustakin oli korjailtu. Monet maallikot ja
papit vastustivat jyrkästi kieleen kajoamista, mutta uusien painosten poikkeaminen virallisesti hyväksytyn
kirkkoraamatun tekstistä antoi aiheen ryhtyä toimittamaan uutta virallista käännöstä.
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Uusi kirkkoraamattu 1938
Suomessa oli vielä 150 vuotta sitten valtiokirkko, jonka päämiehenä kunnioitettiin suuriruhtinasta eli
Venäjän ortodoksista keisaria. Raamatun kääntäminenkin kuului valtion tehtäviin. Niinpä Suomen
suuriruhtinaskunnan senaatti – nykyajan kielellä sanottuna valtioneuvosto eli hallitus – asetti vuonna 1861
komitean uudistamaan Raamatun suomennos. Vanhaa testamenttia käännettäessä ei tyydytty
korjailemaan aikaisempaa suomennosta, vaan otettiin selkeästi lähtökohdaksi hepreankielinen alkuteksti.
Vastaavasti toimittiin Uutta testamenttia käännettäessä, ja lähtökohdaksi valittiin parhaat kreikankieliset
alkutekstit, sillä niiden tutkimus oli päässyt vauhtiin. Kirkolliskokous hylkäsi ensimmäisen Vanhan
testamentin käännösehdotuksen ja asetti uuden komitean. Sen kielentarkastajana toimi Juhani Aho.
Kirkolliskokous hyväksyi Uuden testamentin käännösehdotuksen väliaikaiseen käyttöön 1913. Ehdotuksen
kieli tuntuu yllättävän nykyaikaiselta:
Kuulkaa tätä sanaa, te Baasanin lehmät, jotka Samarian vuorella sorratte vaivaisia ja runtelette
köyhiä ja sanotte herroillenne: ”Tuokaa tänne juodaksemme!”
Tässä kohdassa poiketaan selvimmin edellisestä käännöksestä lehmiä kuvattaessa. Aikaisemmin
suomalaiset kääntäjät olivat Lutherin saksalaisen käännöksen mukaisesti puhuneet tässä jakeessa lihavista
lehmistä niin kuin jo Lutheria vanhempi latinalainen Raamattu eli Vulgata. Basan on esitetty tästä alkaen
erisnimenä, eikä sille ole etsitty suomenkielistä vastinetta. Uudet suomennokset seuraavat tässä Jeesuksen
aikana käytössä ollutta vanhaa kreikankielistä Septuaginta-käännöstä, sillä siinä Basan käsitetään
paikannimeksi. Suomentajien on siis pitänyt toisinaan valita, minkä kielistä aikaisempaa käännöstä
seurattaisiin, jos alkutekstissä ilmenee ongelmia.
Käännöstyö jatkui, ja kielentarkastajana toimi Ahon jälkeen Otto Manninen. Hän pyrki tietoisesti
arvokkaaseen kieliasuun, sillä kirkolliskokouksessa toivottiin, että Raamatun kieli erottuisi arkisesta
suomenkielestä. Kirkolliskokous hyväksyi Vanhan testamentin käännöksen 1933 ja koko Raamatun 1938.
1938: Kuulkaa tämä sana, te Baasanin lehmät, jotka olette Samarian vuorella, jotka sorratte vaivaisia
ja runtelette köyhiä, jotka sanotte herroillenne: "Tuokaa meille juomista".
Uusi käännösperiaate ja uusi käännös 1992
Englantilaisten 1611 ilmestynyt kirkkoraamattu kuuluu samaan ikäpolveen kuin ensimmäinen
suomenkielinen Raamattu. Sitä oli paranneltu vuosien varrella, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen
englantilaiset alkoivat valmistella uutta englanninkielistä kirkkoraamattua. Tässä vaiheessa virisi keskustelu
Raamatun kääntämisessä noudatettavista periaatteista. Monet pyrkivät luopumaan sanatarkasta
kääntämisestä ja tähtäsivät ensisijaisesti siihen, että käännöksen ajatus vastaa alkutekstiä.
Entistä vapaampaa periaatetta uskaltauduttiin soveltamaan Suomessakin, ja Suomen Pipliaseura ryhtyi
yhdessä Suomen Kirkon Sisälähetysseuran kanssa kääntämään Uutta testamenttia uuden ihanteen
mukaisesti vuonna 1968. Ennen kuin näiden kristillisten järjestöjen Uusi testamentti nykysuomeksi ilmestyi
vuonna 1972, ennätti Pentti Saarikoski julkaista vuonna 1969 oman arkikielen tapaan luontuvan, paikoin
aivan ilkikurisen käännöksensä Evankeliumi Matteuksen mukaan. Sen esipuheessa hän arvostelee aikansa
kirkkoraamattua ja sanoo havainnollisesti, että se on suomennoksena huono, vaikka sillä saisi koulun
kokeissa kympin.
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Entistä sujuvampien suomenkielisten käännösten tulo markkinoille vauhditti osaltaan kirkolliskokousta, ja
se asetti vuonna 1973 raamatunkäännöskomitean. Komitea aloitti Aamoksen kirjasta, ja tässä vaiheessa
suomen kielen asiantuntijana toiminut Lassi Nummi etsi sujuvaa muotoa neljännen luvun alulle
luonnostellen erilaisia vaihtoehtoja (Vaihtoehtoisia sanoja olen vinottanut, jotta ne erottuisivat selvästi.):
Kuulkaa tämä sana / sana(nen) teille
te Basaanin löhöövät / lelluvat / lihavat / leveät / rasvaiset lehmät Samarian vuorella!
te rehevät Basaanin naudat Samarian vuorella!
Te sorratte avuttomia / vähävaraisia ja riistätte köyhiä.
Heikkoja / avuttomia / vähävaraisia te sorratte,
köyhiä riistätte / köyhät rusennatte / köyhät kuristatte!
Miehellenne te sanotte: ”Tuokaapa jotain juotavaa” / ”Ryyppy ei olisi pahitteiksi”.
Herra miehellenne te sanotte: ”Kultaseni, tuo minulle drinkki.” / ”toisitko jotakin juotavaa?”
Miehillenne / herroillenne te sanotte: ”Tuo minulle jotakin juotavaa” / Tuokaa meille jotakin juotavaa!”
Te sanotte miehillenne: "Tuo vielä juotavaa

Tämä sanoilla ja sanonnoilla leikittely ja kielellinen ilotulitus osoittavat, miten komiteaan kuulunut runoilija
ei ole ainoastaan tarkastanut, että käännökseen ei ole päässyt kielivirheitä. Nummi etsi kaukaakin sopivia ja
sujuvaan suomenkieleen luontuvia ilmaisuja.
(Uusimman raamatunsuomennoksen esittelyn lähteenä on ollut Tuulia Toivosen kirjoitus Uusi vasten vanhaa eli
haasteena tottumuksen mahtava voima, Teologinen Aikakauskirja 5/2010 s. 462--470).

Kun heprean taitaja lukee vuonna 1938 hyväksyttyä suomennosta, hän saattaa melko vaivattomasti
havaita, missä kohden ollaan menossa alkutekstissä. Paikoin hahmottuu selvästi, mikä heprean sanonta on
milloinkin käännetty. Sen sijaan viimeisimmässä suomennoksessa jouduttaisiin kauas heprealaisesta
alkutekstistä, jos lähdettäisiin kääntämään takaisin suomesta hepreaan. Aivan tahallaan on voitu
uusimmassa käännöksessä saman heprean sanan kohdalla käyttää eri kohdissa eri vastineita suomessa.
Tämän havaitsimme jo, kun vertailimme eri käännösten vastineita puhuttaessa käskyistä ja synnistä.
Runoutta käännettäessä yleensäkin suhtaudutaan alkutekstiin vapaasti, mutta lakeja käännettäessä tarkka
käännös torjuu tulkinnanvaraisuutta. Raamattua on käännetty Suomessa aikaisemmin kuin lakitekstiä
mutta nyt pikemminkin kuin kaunokirjallisuutta.
Tuoreimmassa käännöksessä on vältelty sanoja, jotka ovat saaneet sukupolvien aikana hengellisen sävyn, ja
lukija voi kokea, että uusi käännös ”ei vastaa Raamatun henkeä”. Kun sanan ”vanhurskas” tilalle otetaan
vaikkapa ”rehellinen” tai ”syytön”, jää epäselväksi se, kuinka luterilaisille tärkeä vanhurskauttamisoppi
perustuu Raamattuun. Opin lähtökohdat eivät aukea tavalliselle seurakuntalaiselle vaan ainoastaan papille,
joka tuntee alkutekstin, tai hepreaa taitavalle maallikolle. Suomentaja joutuu kuitenkin vaikeaan asemaan.
Jos hän käännöksessään ottaa huomioon, miten hän voi suomennoksella tukea tiettyä esimerkiksi
luterilaista opinkäsitystä; oppi ei perustukaan tekstiin vaan suomennoksen teksti perustuu oppiin. Toisin
sanoen rattaat on valjastettu hevosen eteen. Sanajärjestys on usein vaihtunut uusimmassa käännöksessä ja
lauserakenteet monissa jakeissa muuttuneet. Niinpä parikymmentä vuotta sitten käyttöön tullutta
suomennosta olisi koulun kielenopetuksessa sanottu vapaaksi käännökseksi. Tällaiseen ratkaisuun ei ole
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Raamatun suomentamisessa aikaisemmin totuttu, mutta uuden, lukijaystävällisen käännöksen ansiot
tulevat hyvin esiin, kun sitä luetaan ääneen.
Lassi Nummen leikittely sanoilla Aamoksen neljännen luvun alussa jäi luonnosvihkoon, ja suomennos sai
tässä kohdassa hyvinkin sovinnaisen mutta samalla luistavan asun, joka ei paljon poikkea aikaisemmista
käännöksistä.
1992: Kuulkaa tätä, te uhkeat Basanin lehmät Samarian vuorella! Te sorratte vähävaraisia ja riistätte
köyhiä. Te sanotte miehillenne: "Tuo vielä juotavaa!"
Vuonna 1973 asetettu raamatunkäännöskomitea lähti aluksi raamatuntutkijoiden tekemistä
raakakäännöksistä, mutta Aamoksen kirjan valmistuttua suuntaa muutettiin. Käännösyksiköissä ja
komiteassa tiedostettiin edelleen tutkijoiden tekemä pohjatyö välttämättömäksi perustaksi, mutta
käsittelyn pohjaksi otettiinkin suomen kielen edustajan tekemä käännöksen luonnos. Niinpä Aamoksen
kirjan jälkeen käännetyissä osissa näkyy paremmin kuin Aamoksen neljännen luvun alussa, miten uudessa
käännöksessä on irtauduttu vanhasta käännösperinteestä ja edellisten käännösten sanonnoista.
Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Ps. 68:20
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Yhdeksäs etappi: Vain toivo pitää uskovaa hengissä
Viikko
Pvm.
49.

Psalmi

50.
51.
52.
53.
54.
Pvm.

69:20-37
70-71
72
73
74

69:1-19

Kirja
Luvut
9. ETAPPI: VAIN TOIVO PITÄÄ USKOVAA HENGISSÄ
Sefanja
1-3
Habakuk
1-3
Nahum
1-3
Obadja
Hesekiel
1-10
11-20
21-28
29-39
40-48
10. ETAPPI: PAKKOSIIRTOLAISUUDESTA TOIPUMINEN

Sananlasku
8-14

15-21
22-28
29-35
15:1-6
7-12

Profeetat Jumalan äänitorvina
Raamatun kirjoituksissa esiintyy sellaisia Herran profeettoja, joiden kirjoituksia ei ole säilynyt. Kerrotaan
myös profeetoista, jotka julistavat Herran nimissä, mutta eivät puhu totta. Lisäksi Raamatun maailmassa
liikkuu Baalin ja muiden vieraiden jumalien profeettoja. Kun Myöhemmissä profeetoissa arvostellaan
ankarasti pappeja ja jumalanpalveluselämää, profeetatkin saavat osansa. Toisaalta siis Vanhan testamentin
aikana toimii aitoja Herran profeettoja, joiden julistusta emme tunne ja toisaalta tunnemme profetiaa, joka
ei ole sopusoinnussa Lain kanssa. Meidän kannattaa siis kiittää niistä profeetoista, joiden sanoma on
säilynyt.
Profeettoja Babylonian suurvallan varjossa
Sefanja
Israel ei saa itsenäisyyttään takaisin Assyrian tuhoutuessa, mutta Juudassa tapahtuu merkittävä uudistus.
Kuningas Josian hallitusaikana keskitetään jumalanpalvelus Jerusalemin temppeliin Viidennessä Mooseksen
kirjassa lausuttujen ihanteiden mukaisesti. Sefanja tukee tätä uskonpuhdistusta ja tuomitsee myös Baalin ja
taivaan joukkojen palvelemisen. Sefanjan esi-isänä mainittu Hiskia tarkoittaa ehkä Jesajan aikana
hallinnutta Juudan kuningasta, jonka hurskautta Toinen kuninkaiden kirja arvostaa. Sefanja on siis voinut
olla sukua kuningas Josialle, joka keskitti hänen aikanaan uhrit Jerusalemin temppeliin ja uudisti Juudan
uskonnollista elämää.
Habakuk
Assyrian tuho ei tuo rauhaa naapurimaille, vaan voimistuva Babylonia eli Uus-Babylonia alkaa nyt
vuorostaan ahdistaa Juudaa. Habakuk kehottaa kansaansa kärsivällisyyteen. Tähän yhteyteen liittyvät
Habakukin sanat, jotka kuuluvat edellisen suomennoksen mukaan: ”Vanhurskas on elävä uskostansa.”
(1938) Juutalaiset oppineet ovat tiivistämistään tiivistäneet Raamatun 613 käskyn ja kiellon opetusta,
kunnes eräät ovat lopulta päätyneet juuri tähän lauseeseen. Tällöin usko tarkoittaa epäjumalien
hylkäämistä ja luottamista ainoaan Jumalaan sekä pitäytymistä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Uusin
suomennos kääntää Habakukin lauseen raamattuseurojen tuoreen englanninkielisen käännöksen tapaan
(Good News Bible 1992): ”Vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena”.('… those who are righteous will
live because they are faithful to God.')
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Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea.” Sillä
näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä
varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on
elävä uskostansa.” (Hab. 2:2-4, suomennos 1938) Vanhassa kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa
käsitetään, että on kysymys Jumalan uskosta ja uskollisuudesta ja Jumala sanoo tässä kohdassa: ”Vanhurskas
on elävä minun uskollisuudestani (tai uskostani)”. Omasta mielestäni tässä kohdassa uskoa värittää toivo.
”Vanhurskas on elävä uskostansa” sisältää silloin ajatuksen, että pahan maailman keskellä toivo paremmasta
pitää rehellistä ihmistä hengissä. Sekä Heprealaiskirjeessä että Paavalin kirjeissä galatalaisille ja roomalaisille
viitataan tähän Habakukin kirjan kohtaan. Uusi käännös esittää uskollisuuden ansioksi, joka antaa uskovalle
elämän.

Nahum
Nahumin ja Sefanjan aikoihin tapahtuu Lähi-idän kansainvälisessä tilanteessa suuri muutos, jota voidaan
verrata Neuvostoliiton romahtamiseen 1990-luvun alussa. Uus-Babylonia kukistaa liittolaisensa Meedian
kanssa Assyrian. Egyptikin kietoutuu tähän taisteluun Lähi-idän herruudesta. Nahum kuvaa Israelin ja
Juudan vihollisen Assyrian kukistumista ja sen pääkaupungin Niniven hävitystä eloisasti. Onkin joskus
arveltu, että Nahumin kirjaa olisi esitetty jumalanpalvelusnäytelmänä.
Obadja
Kun Uus-Babylonia kukistaa Juudan vuonna 597 eKr., hävittää Jerusalemin v. 587 ja vie kansan johtajat
pakkosiirtolaisuuteen, Juuda odottaa turhaan apua veljeskansaltaan edomilaisilta eli Esaun jälkeläisiltä.
Nämä liittyvätkin Juudan vihollisiin. Katkeruus Edomia kohtaan tulee näkyviin profeettojen kirjoissa. Obadja
julistaa tuomiota Edomille melkein samoin sanoin kuin Jeremia (vrt. Ob. 1-4 : Jer.49:14-16; Ob. 5-6 : Jer.
49:9-10a; Ob.. 8 : Jer. 49: 7). Profeetta lupaa, että Israel ja Juuda palkitaan. Samantapaisia sanoja Edomia
vastaan sisältyy muidenkin profeettojen kirjoihin. Edom eli Idumea ei muodosta enää myöhemmin
itsenäistä valtakuntaa.
Hesekiel
Pappi Hesekiel vaikuttaa pakkosiirtolaisten keskuudessa Babyloniassa. Hän julistaa Jumalan tuomitsevan
kansat niiden synneistä, myös israelilaiset. Jerusalemin temppeli on tuhottu, eivätkä pakkosiirtolaiset voi
enää toimittaa uhreja. Tästä puutteesta kehittyvät ehkä synagogat. Hesekiel kuvaa lopuksi
jumalanpalveluselämää Jerusalemin uudessa temppelissä ja Luvatun maan jakamista uudelleen. Nämä näyt
eivät toteudu kuvauksen mukaisesti pakkosiirtolaisuuden jälkeen.
Pappi Hesekieliä ei esitellä Abjatarin jälkeläiseksi kuten Jeremiaa. Hesekielkin arvostelee pappeja ja leeviläisiä.
Hän lupaa silti, että Sadokin jälkeläiset, jotka ovat pysyneet uskollisesti Herralle kuuliaisina pappeina, pääsevät
palvelemaan uudelleen rakennetussa temppelissä, mutta hän ei sano itse kuuluvansa Sadokin pappissukuun.
Hesekiel pitää Daavidia sankarikuninkaana ja sanoo vallan kuuluvan Daavidin suvulle.

Profeettojen ja Kirjoitusten erilaiset historiat
Viidessä Mooseksen kirjassa seurataan Jumalan kansan vaellusta Luvatun maan rajoille asti. Sen jälkeisiä
aikoja kuvaa Joosuan kirjasta alkava Edellisten profeettojen sarja, joka etenee Joosuan kirjan, Tuomarien
kirjan, Samuelin kirjojen ja Kuninkaiden kirjojen läpi Jerusalemin tuhoon ja pakkosiirtolaisuuteen. Tämä
historia opettaa havainnollisesti, miten Viidennen Mooseksen kirjan eli Deuteronomiumin sanoma toteutuu
kansan vaiheissa: Synneistä seuraa kansalle rangaistus mutta Jumalan tahdon noudattamisesta siunaus.
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Siksi kirjojen sarjaa Joosuasta Toisen kuninkaiden kirjan loppuun kutsutaan usein deuteronomistiseksi
historiaksi. Samoista tapahtumista kerrotaan Aikakirjoista mutta toisesta näkökulmasta.
Edellisten profeettojen sarja on ilmeisesti toimitettu pitkän ajan kuluessa ja tietojen säilyttämiseen ja
muistiin merkitsemiseen on todennäköisesti osallistunut useita henkilöitä. Meitä myöhemmän ajan ihmisiä
askarruttaa kysymys, kuka tai ketkä ovat tämän historian kirjoittaneet. Papit säilyttivät suullista ja kirjallista
perinnettä ja pystyivät usein toimimaan kirjureina, kun kirjoitustaito oli vielä harvinaista. Seuraavassa
vertailen, mitä samoista henkilöistä sanotaan toisaalla Edellisten profeettojen ja toisaalla Aikakirjojen
kertomuksissa ja miten näissä kahdessa sarjassa näyttää ilmenevän ero kahden pappissuvun asenteissa.
Seuraava vertailu osoittaa, että Edelliset profeetat näyttävät tarkastelevan tapahtumien kulkua Daavidin
seuralaisen ja ylipapin Abjatarin suvun näkökulmasta. Aikakirjat taas näyttävät heijastelevan Salomon
ylipapin Sadokin jälkeläisten asenteita.
Pappi Eeli
Silon pyhäkkömajan vanhasta papista Eelistä ja hänen perheestään kerrotaan Ensimmäisen Samuelin kirjan
alussa tarkoin ja kuvataan Eelin poikien rikokset, joiden johdosta suku menettää asemansa. Eelin pojat
nimittäin anastavat uhritoimitusten yhteydessä lihaa, joka ei kuulu papeille, ja makaavat pyhäkköteltan
palvelijattarien kanssa. Nimettömäksi jäävä profeetta lausuu Silossa ennustuksena tuomion, jonka mukaan
Eelin suku tulee menettämään pappeuden. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa Eeli mainitaan siinä
yhteydessä, kun Sadok tulee Salomon ylipapiksi ja Eelin sukuun kuuluva pappi Abjatar karkotetaan
Anatotiin. Tällöin viitataan aikaisempaan ennustukseen Eelistä ja sanotaan sen tällä tavalla toteutuvan.
Aikakirjoissa Eeliä ei mainita lainkaan.
Profeetta Samuel
Ensimmäinen Samuelin kirja alkaa Samuelin syntymästä, ja kirjan alkupuolella seurataan hänen vaiheitaan
laajasti. Samuelin isää sanotaan efraimilaiseksi, siten hän ei kuulu leeviläiseen pappissukuun. Samuel
voitelee ensin Saulin ja tämän jälkeen Daavidin Israelin kuninkaaksi. Aivan kirjan lopussa kerrotaan vielä,
miten Saul kysyy neuvoa kuolleen Samuelin haamulta.
Aikakirjoissa Samuel mainitaan vain ohimennen muutaman kerran ja hänet esitellään leeviläiseksi, siis
pappissukuun kuuluvaksi. Hän ei itse voitele Daavidia kuninkaaksi vaan Israelin vanhimmat voitelevat
tämän profeetta Samuelin lausuman ennustuksen mukaisesti. Samuelin toiminta liitetään pyhäkkötelttaan.
Hän järjestää Daavidin kanssa pyhäkköteltan jumalanpalvelusta ja hänen lahjojaan säilytetään pyhäkössä.
Pappi Abjatar
Ensimmäisessä Samuelin kirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti myöhemmän ylipapin Abjatarin taustoja ja
hänen siteitään Daavidiin. Abjatar liittyy Daavidin joukkoon, kun tämä pakoilee Saulia, joka yrittää tappaa
hänet ja koko Abjatarin suvun. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan alussa kerrotaan, miten Abjatar ja Daavidin
sotajoukon komentaja Joab kannattavat Daavidin vanhinta elossa olevaa poikaa Adoniaa kuninkaaksi isänsä
jälkeen ja miten he epäonnistuvat hankkeessaan. Sen sijaan Salomo nousee valtaistuimelle Daavidin
kuoleman jälkeen ja surmauttaa Joabin. Vanha ylipappi Abjatar selviää sillä, että Salomo karkottaa hänen
leeviläiskaupunkiin Anatotiin, joka sijaitsee noin tunnin kävelymatkan päässä Jerusalemin temppelistä.
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Aikakirjat mainitsee Abjatarin vain kerran pappina; tällöin hän saa tehtäväksi tuoda Sadokin kanssa
liitonarkun Jerusalemiin Daavidin kaupunkiin. Sen lisäksi hänet mainitaan nimeltä Daavidin neuvonantajana.
Pappi Sadok
Toisessa Samuelin kirjassa Sadok esiintyy Abjatarin rinnalla pappina ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan
alussa kuvataan hänen tärkeätä asemaansa siinä vaiheessa, kun Daavidin on ratkaistava, kuka seuraa häntä
Israelin kuninkaana. Pappi Sadok, profeetta Natan ja henkivartiokaartin päällikkö Benaja kannattavat
Salomoa, ja Sadok voitelee Salomon isänsä Daavidin seuraajaksi. Kun Salomo on karkottanut Abjatarin
Anatotiin, Sadok saa tehtäväkseen hoitaa yksinään ylipapin tehtävää. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa
sanotaan: ”Abjatarin sijalle kuningas asetti pappi Sadokin”. Tämä viittaa siihen, että Abjatar on aikaisemmin
ollut erikoisasemassa vaikka molempia sanotaan ylipapeiksi.
Aikakirjoissa Sadok pääsee esille huomattavasti enemmän kuin Edellisissä profeetoissa. Hänet voidellaan
ylipapiksi samalla kertaa kuin Salomo kuninkaaksi, ja hänen komea sukuluettelonsa esitetään
perusteellisesti. Sadokin suku johdetaan nimittäin ensimmäisestä ylipapista Aaronista ja
pakkosiirtolaisuuden jälkeinen kansan johtaja pappi Esra esitellään Sadokin jälkeläisenä.
Kuningas Daavid
Samuelin ja Kuninkaiden kirjat esittävät Daavidin vaiheet tarkoin. Ensimmäisen Samuelin kirjan koko
loppupuoli kertoo Daavidin elämästä siihen asti, kun kuninkuus siirtyy hänelle Saulin kuoleman jälkeen.
Toinen Samuelin kirja kuvaa Daavidin kuninkuuden aikaa ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan alku Daavidin
vallan siirtymisen Salomolle. Daavid pysyy esillä kuolemansa jälkeen Juudan kuningaskunnan tuhoon asti,
sillä Toisen kuninkaiden kirjan loppuun asti jokaista kuningasta verrataan Daavidiin ja arvioidaan, seurasiko
hän kunniakasta esi-isäänsä vai lankesiko palvelemaan vieraita jumalia.
Ensimmäisessä aikakirjassa kuvaus Daavidista alkaa vasta siitä, kun tästä tulee kuningas. Sitä ennen on
esitetty israelilaisten pitkiä ja laajoja sukuluetteloita Aadamista alkaen. Daavidin seikkailuja Saulin
elinaikana kuvataan takautuvasti aivan lyhyesti, samoin hänen sotiaan kuninkaana. Sen sijaan esitetään
hyvin perusteellisesti Daavidin toimia Jerusalemin temppelin rakentamista varten sekä jumalanpalveluksen
järjestämiseksi. Kun Ensimmäisessä aikakirjassa on päästy katsaukseen Daavidin hallituskaudesta
kokonaisuudessaan, annetaan lopuksi ohjeita siitä, miten aiheeseen voi vielä laajemmin tutustua:
”Kuningas Daavidin ajan tapahtumat ensimmäisestä viimeiseen, on kirjoitettu profeetta Samuelin,
profeetta Natanin ja näkijä Gadin aikakirjoissa.” Näkijä Gad ja profeetta Natan vaikuttivat Daavidin hovissa.
Kuningas Salomo
Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa kerrotaan laajasti Salomosta. Jo hänen syntymäänsä liittyvä Daavidin
aviorikos ja Batseban miehen Urian kylmäverinen tapattaminen selostetaan tarkoin. Myös kerrotaan
esimerkkejä Salomon viisaudesta, rikkaudesta ja hurskaudesta, jota ilmentää erityisesti komean temppelin
rakentaminen Jerusalemiin. Salomon heikkoudetkin tuodaan esiin. Hän antaa myöten vaimoilleen, jotka
palvelevat vieraita jumalia, ja palvelee itsekin niitä. Rangaistukseksi Salomon lankeemuksesta Jumala
ilmoittaa repäisevänsä hänen valtakuntansa kahtia, jolloin vain pienempi osa eli Juuda jää Salomon
jälkeläisten valtakunnaksi eli Daavidin suvulle.
Aikakirjat antavat Salomosta erilaisen kuvan kuin Ensimmäinen kuninkaiden kirja. Aikakirjoissa ei kerrota
Daavidin aviorikoksesta Batseban kanssa. Absalomin ja Adonian pyrkimyksistä päästä Daavidin seuraajaksi
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vaietaan ja Salomo esitetään itseoikeutettuna vallanperijänä. Temppelin rakentaminen ja
jumalanpalveluksen järjestäminen sen sijaan kuvataan tarkoin. Kuten Toisessa kuninkaiden kirjassa myös
Toisessa aikakirjassa Salomon mahti ja rikkaus tuodaan esiin, samoin hänen avioliittonsa faraon tyttären
kanssa. Sen sijaan Aikakirjat eivät kerro faraon tyttären tai muiden vaimojen viekoitelleen Salomoa
epäjumalia palvelemaan eikä selitä, että rangaistukseksi tästä synnistä valtakunta hajoaa hänen
seuraajansa aikana. Aikakirjat sanovat jakautumisen liittyneen profeetta Ahian Jerobeamille esittämään
ennustukseen ja johtuneen nuoren kuningas Rehabeamin tylystä asenteesta kansalaisia kohtaan.

Tiivistelmä Edellisten profeettojen ja Aikakirjojen välisistä eroista
Kohde
Edelliset profeetat
Eeli

Samuel

Aikakirjat

Pyhäkköteltan ylipappi Silossa.
Ennustuksen
mukaisesti
rangaistuksena pappeuden
Mainitaan vähän yli sata kertaa
Efraimilainen
Eelin kasvatti pyhäkössä.
Toimii tuomarina Israelissa.

suku

menettää

Hyväksyy vastahakoisesti kuninkuuden.
Voitelee ensin Saulin ja sitten Daavidin kuninkaaksi.

Abjatar Mainitaan 25 kertaa.

Mainitaan 6 kertaa
Leevin pojan Gersonin jälkeläinen
Jälkeläiset toimivat temppelilaulajina
Järjestää Daavidin kanssa pyhäkköteltan
kynnyksenvartijat.
Israelin vanhimmat voitelevat Daavidin
Samuelin käskyn mukaisesti.
Oli pyhittänyt lahjoja temppeliä varten.
Oli kirjoittanut Daavidin ajan historian.
Mainitaan 2 kertaa.

Ainoa henkiin jäänyt, kun Saul tappaa Nobin papit.

Sadok

Daavid

Daavidin kumppani retkillä ennen Daavidin tuloa
kuninkaaksi.
Daavidin kuninkuuden aikana ylipappina Sadokin
kanssa.
Adonian puolella, kun kuninkuus siirtyi Daavidilta
Salomolle.
Salomo karkottaa Daavidin kuoleman jälkeen hänet
Anatotiin ja asettaa Sadokin hänen sijalleen papiksi.
Mainitaan 25 kertaa

Mainitaan kuningas Daavidin neuvonantajana virkamiesten luettelossa.
Tuo
Sadokin
kanssa
liitonarkun
juhlakulkueessa Daavidin kaupunkiin.

Voitelee Salomon kuninkaaksi.

Aaronin jälkeläinen, Esran esi-isä.

Mainitaan yli 650 kertaa.

Voidellaan
ylipapiksi,
kun
Salomo
voidellaan (toistamiseen) kuninkaaksi.
Mainitaan yli 250 kertaa.

Mainitaan 10 kertaa

Kuvataan siitä alkaen, kun Samuel voitelee Daavidin
kuninkaaksi.
Takaumia aikaisemmastakin ajasta.
1. Samuelin kirja 16-30:
lähes 300 kertaa: Daavid Saulin kuolemaan asti.
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2. Samuelin kirja:

1. Aikakirja:

lähes 300 kertaa: Daavid kuninkaana.
1-2. Kuninkaiden kirjat:
lähes 100 kertaa: Batseba järjestää
kuninkaaksi. Daavid jättää kostamisen tälle.

lähes 200 kertaa Saulin kuolemasta alkaen

2. Aikakirja:
Salomon noin 75 kertaa
Luetteloita Daavidin suvusta ja väestä.
Lainauksia Samuelin kirjoista.

Daavid tuo pyhäkköteltan Jerusalemiin

Daavid, pyhäkköteltta ja jumalanpalvelus

Kuningassuvun mallikelpoinen kantaisä

Daavidin valmistelut temppelin rakentamiseksi.
Temppelin jumalanpalveluksen järjestäjä.
Salomon isä ja ihannekuningas.

Salomo Mainitaan yli 150 kertaa

Mainitaan yli 100 kertaa

Syntynyt aviorikoksesta
Ei ainoa kruununtavoittelija velisarjassa.

Itseoikeutettu kruununperillinen

Teloituttaa velipuolensa Adonian.

Daavidin pojat suostuvat alamaisiksi.

”Puhdistaa” valtion johdon vastustajistaan

Toimii isänsä Daavidin ohjeiden mukaan.

Rakentaa palatsin ja temppelin.

Rakentaa temppelin ja aloittaa jumalanpalveluksen siellä.
Palatsin
rakentaminen
sivuutetaan
lyhyesti.

Vaimot viekoittelevat palvomaan epäjumalia, ja
Israelin kuninkuus luvataan Jerobeamille.
Aikakirjat seuraa lyhennellen Kuninkaiden
kirjoja, mutta myös pieniä lisäyksiä.

Kaksi erilaista näkökulmaa
Edellisten ja Jälkimmäisten profeettojen kokoelmat tarkastelevat elämää juuri sellaisesta näkökulmasta,
josta voi ajatella Abjatarin suvun katselleen lähellä sijaitsevan Jerusalemin tapahtumia ja muuta maailman
menoa. Daavid on ihannehallitsija, johon verrataan kaikkia myöhempiä samasta suvusta nousseita
kuninkaita ja jonka veroista uutta hallitsijaa odotetaan, Jerusalem ja Siion ovat tapahtumien
polttopisteessä. Pelkkä temppelipalveluksen toimittaminen ei riitä, vaan Jumala odottaa
oikeudenmukaisuutta ja elämän parannusta. Näin varoitetaan temppelin pappeja mutta samalla meitä
kaikkia muitakin. Tällaisia ajatuksia tulee selvästi esiin historiallisessa kuvauksessa mutta myös Jesajan,
Jeremian ja Hesekielin kirjoissa ja kahdessatoista lyhyessä profeettakirjassa eli pienissä profeetoissa.
Pohjolan kristillisyydessä eli lestadiolaisuudessa havaitaan, että herätysliikkeestä erotetut saarnamiehet
jatkavat kokoontumista omien seuraajiensa kanssa. Samoin voidaan arvella Abjatarin ja hänen seuraajiensa
jatkaneen kokoontumisiaan temppelistä riippumattomina ehkä juuri Anatotissa, johon Salomo karkotti
Abjatarin. Näissä kokoontumisissa on voitu laulaen kerrata Lain kohtia. Juudan kuningaskunnan loppuaikoina ja
pakkosiirtolaisuuden aikana ja jälkeen Deuteronomium eli Viides Mooseksen kirja on voinut tulla tärkeäksi. Sitä
on täydentänyt profeettojen oma sanoma, joka on kiinteytynyt Profeettojen kirjoituksiksi. Kun tähän on
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aikanaan liittynyt rukousta ja laulua ehkä psalmien kokoelmasta, synagogan jumalanpalveluksen tärkeimmät
ainekset olisivat lähteneet luontevasti kehittymään.

Molemmat Aikakirjat keskittyvät puhumaan temppelistä ja yleensä jumalanpalveluselämästä. Sen lisäksi ne
esittävät perusteellisia sukuluetteloita, joita papit ovat voineet säilyttää temppelissä. Tässäkin kohden
Aikakirjojen näkökulma eroaa selvästi Jälkimmäisistä profeetoista.

Kolme kokoelmaa, kolme toimituskuntaa
Juutalaisten Raamattuun kuuluu kolme erilaista kokoelmaa eli Laki, Profeetat ja Kirjoitukset. Ne
täydentävät toisiaan ja antavat täten moniulotteisen kuvan Jumalan kansan elämästä. Kirjoittamaton
suullinen laki on elänyt sukupolvesta toiseen Viiden Mooseksen kirjan kirjoitetun Lain rinnalla
Vanha perimätieto sanoo, että suullisen lain säilyttäminen on annettu profeettojen tehtäväksi. Jos tällöin
tarkoitetaan samoja profeettoja, joiden kirjoituksia on säilynyt, Lain ja Profeettojen rinnakkainen jatkuminen
vuosisadasta toiseen on vakiintunut jo ennen kuin ne ovat muodostaneet yhteisen kirjoitusten kokoelman,
johon on muitakin pyhiä kirjoituksia liitetty, jolloin siitä on tullut juutalaisten Raamattu.

Juutalaisen synagogan ohjelmaan kuuluu se, että Laki luetaan järjestyksessä läpi ja sen jälkeen aloitetaan
taas alusta. Nykyisin viiden Mooseksen kirjan lukemiseen käytetään aikaa yksi vuosi. Jokaisen viikon
osuuteen kuuluu määrätyn Lain osuuden lisäksi sellainen kohta Profeetoista, joka sopii siihen aihepiirinsä
puolesta. Esimerkiksi Luomiskertomuksen yhteydessä luetaan Profeetoista kohta, jossa puhutaan Jumalasta
Luojana ja Abrahamin kutsumuksen yhteydessä luetaan Profeetoista kohta, jossa puhutaan Abrahamista.
Tavallisesti Profeetoista luetaan sellainen kappale, jonka sisältö liittyy edellä luettuun Lain kohtaan. Vain
yhdessä vaiheessa Profeetoissa edetään suurin piirtein samassa järjestyksessä kuin kappaleet ovat
kirjakäärössä. Tämä tapahtuu, kun luetaan Viides Mooseksen kirja eli Deuteronomium. Sen rinnalla edetään
Jesajan kirjan pakkosiirtolaisuuden päättymistä julistavaa loppuosaa melkein samassa järjestyksessä kuin
lukukappaleet ovat Jesajan käärössä eli nykyisin Jesajan kirjassa. Ehkä tämä on pelkkä sattuma, tai ehkä se
kertoo, miten Lain ja Profeettojen lukeminen oli järjestetty Deuteronomiumin yhteyteen silloin, kun paluuta
pakkosiirtolaisuudesta julistava sanoma oli hyvä uutinen. Paluussa toteutui Jumalan lupaus
Deuteronomiumissa, että parannuksen tehnyt kansa saa palata takaisin kotimaahansa, kun se on kärsinyt
rangaistuksen synneistään. Samanlainen Lain ja Profeettojen liittäminen toisiinsa on voinut myöhemmin tämän
jälkeen kehittyä siihen suuntaan, että Lain lukeminen on edennyt järjestyksessä ja sen rinnalle on etsitty sopivia
kohtia Profeettojen kokoelman eri kirjoista.

Monet Vanhan testamentin tutkijat arvelevat, että Kirjoitusten kokoelma liittyy Jerusalemin temppeliin ja
sen sadokilaiseen perinteeseen. Tähän sopii se, että Profeetoissa tulee esiin temppelistä syrjäytettyjen
abjatarilaisten näkökulma. Jäljelle jää vielä kysymys, voitaisiinko vastaavasti sanoa jotakin kolmannesta
kokoelmasta eli Laista, jonka arvovalta kohoaa sekä Profeettojen että Kirjoitusten yläpuolelle.
Laki sisältää pyhää perinnettä, joka on ilmeisesti säilynyt eri tahoilla sijaitsevilla pyhillä paikoilla esimerkiksi
Beersebassa, Betelissä ja Sikemissä. Näyttää mahdottomalta, että kukaan olisi kiertänyt pitkin kahdentoista
heimon asuma-aluetta keräämässä kertomuksia yhteisistä esi-isistä ja heidän pyhistä paikoistaan, joista
puhutaan etenkin Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Toisessa kuninkaiden kirjassa kerrotaan, että Israelin
valtakunnan kukistumisen jälkeen Juudan kuningas Josia toimitti Jerusalemissa uskonpuhdistuksen. Silloin
uhritoimitus keskitettiin Jerusalemiin ja kiellettiin muilla paikkakunnilla. Samalla kerrotaan, että näin
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työttömiksi jääneitä pappeja kokoontui Jerusalemiin, jossa he saivat temppelissä jokapäiväisen leipänsä,
vaikka eivät enää osallistuneetkaan uhrien toimittamiseen. Tässä tilanteessa olisi voitu aloittaa Lain
toimittaminen kokonaisuudeksi eli kodifiointi.
Kirjoitusten kokoelmassa kerrotaan toisestakin tilanteesta, jolloin pappeja kokoontuu eri puolilta maata
Jerusalemiin ja jää sinne asumaan. Toisen aikakirjan mukaan koko Israelin alueen papit ja leeviläiset
siirtyvät Jerusalemiin jo siihen aikaan, kun valtakunta jakautuu Salomon jälkeen. Silloin pohjoisen
valtakunnan eli Israelin kuningas Rehabeam järjestää omat valtakunnanpyhäkkönsä, jotta hänen
alamaisensa eivät kävisi Jerusalemin temppelissä. Ne papit, jotka eivät tätä järjestelyä hyväksy, siirtyvät
Jerusalemiin.
Sekä Profeettojen että Kirjoitusten mukaan Jerusalemin temppeliin on siis asettunut pappeja kaikkien
kahdentoista sukukunnan alueilta. Näiden pappien tallentamaa pyhää perinnettä voidaan siten käydä
kokoamaan ja järjestämään yhteiseksi rikkaudeksi. Oman kokonaisuutensa muodostaa Viides Mooseksen
kirja, joka on saanut nimen Deuteronomium eli ”Toinen laki”. Pohjoisen kuningaskunnan eli Israelin
pakkosiirtolaisuuden aikana, eräs Samarian pappi opetti Betelissä oikeata jumalanpalvelusta. Epävarmaksi
jää, missä määrin hänen opetuksensa vastaa sitä Viiden Mooseksen kirjan kokoelmaa, jonka me olemme
saaneet, mutta ilmeisesti hän opettaa samaan tapaan. Parhaiten tällaista tilannetta vastaa Viides
Mooseksen kirja. Opettamisesta puhuessaan Raamattu käyttää tässä sanaa, josta on saatu sana Toora.
Koska tämä perinne liittyy kaikkien kahdentoista sukukunnan elämään, sen tuntevat omakseen myös
samarialaiset, jotka hyväksyvät kyllä Lain mutta eivät kaipaa sen rinnalle Profeettoja tai Kirjoituksia.
Kun olemme tunnistaneet Lain, Profeettojen ja Kirjoitusten välisen eron, voimme havaita, miten
samat jaot jatkuvat sukupolvesta toiseen vuosituhansien ajan. Eräät korostavat kuin saddukealaiset
papit sitä, miten yhteinen jumalanpalvelus on keskeistä uskonnollisessa elämässä. Muutamat taas
pitävät tärkeänä kunkin omakohtaista uskoa ja panevat kuin Profeetat painoa sille, miten suhde
Jumalaan ilmenee elämässä ja toiminnassa. Erilaiset asenteet löytävät tukea Raamatusta, eikä niitä
tarvitse asettaa toistensa vastakohdiksi tai vaihtoehdoiksi. Seurakunta koostuu jo vanhastaan
monenlaisista aineksista, mutta perustus on yksi. Seurakunnan elämään kuuluu se, että samoin kuin
Raamattu se sulkeen piiriinsä kaikessa sovussa erilaisia jäseniä.
Herra kuulee köyhien rukouksen eikä hylkää omiaan, jotka ovat vankeudessa. Ps. 69:34

98
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Kymmenes etappi: Pakkosiirtolaisuudesta toipuminen
Viikko
Pvm.
55
56
57
58

Psalmi
75-76
77
78:1-16
78:17-37

59
60

78:38-55
78:56-72

Pvm.

Kirja
Luvut
10. ETAPPI: PAKKOSIIRTOLAISUUDESTA TOIPUMINEN
Jesaja
40-47
48-55
56-66
Haggai
1-2
Sakarja
1-8
9-14
Joel
1-4
Malakia
1-3
11. ETAPPI: JOB, VIISI JUHLAKÄÄRÖÄ

Sananlaskut
13-19
20-26
27-33
16:1-6
7-11
12-19

Uusi alku Juudeassa
Jesaja, Jeremia ja Hesekiel puhuvat kansalle, jota viholliset ympäröivät. Kun Assyria kukistaa pohjoisen
kuningaskunnan eli Israelin, Jesaja lohduttaa ennustamalla, että kansan jäännös palaa
pakkosiirtolaisuudesta ja Daavidin kuningassuvun kannosta lähtee vielä kasvamaan uusi vesa. Jeremia
kehottaa alistumaan Babylonian kuninkaan valtaan, sillä tämäkin voi toimia Jumalan tahdon
välikappaleena. Hesekiel vakuuttaa, että Jumala ei enää rankaise lapsia isien pahojen tekojen takia.
Vaikeisiin kohtaloihin sisältyy opetus siitä, että vastoinkäymiset johtuvat ihmisten uskottomuudesta
Jumalaa kohtaan ja hänen kanssaan tehdyn liiton rikkomisesta. Elämän jatkuminen taas todistaa Jumalan
armosta ja uskollisuudesta. Jesajan kirjan loppuosa ylistää Jumalaa, joka päästää pakkosiirtolaiset takaisin
kotimaahan. Kertomuksen eteneminen suurten profeettojen kirjoissa Raamatussa osoittaa, kuinka Jumalan
lupaukset pysyvät voimassa.
Laissa korostetaan koko kansan vastuuta, mikäli yksikin sen jäsenistä rikkoo Jumalaa vastaan. Lukuisat
esimerkit osoittavat, miten koko yhteisö joutuu kärsimään jonkun jäsenen tai jonkun ryhmän
tottelemattomuuden vuoksi. Sen sijaan Profeetoissa tulee entistä voimakkaammin esiin ajatus yksityisen
ihmisen vastuusta Jumalan edessä. Kun Hesekiel puhuu rangaistuksen kohdistumisesta vain syylliseen
ihmiseen, tämä liittyy tilanteeseen, jossa Juudan heimo elää hajallaan vieraan kansan keskuudessa.
Tällaisissa oloissa yhteisön rankaiseminen ei olekaan yhtä mielekästä kuin ennen pakkosiirtolaisuutta,
jolloin kansa on elänyt itsenäisenä ja järjestäytyneenä kokonaisuutena. Ihmisen henkilökohtainen
kuuliaisuus Jumalalle tulee täten tärkeäksi.
Kahdestatoista Luvattuun maahan lähetetystä vakoojasta kymmenen palaa kauhistuneina, ja he pilaavat koko
kansan mahdollisuuden päästä suoraan perille. Näin kymmenen miehen epäusko tuottaa rangaistuksen koko
yhteisölle. Samalla tavalla kymmenen lainkuuliaista voi tuoda siunauksen toisillekin. Kymmenen vanhurskasta
olisi pelastanut Sodoman, kun Abraham tinkii siitä, paljonko Jumala vaatii säästääkseen kaupungin. Kun ei näin
monta löydy, Jumala tuhoaa kaupungin ja vain Lootin perhe pääsee pakoon. Juutalaisessa seurakunnassa näkyy
edelleen selvästi, että Laki kuuluu yhteisölle eikä ole kenen tahansa kansalaisen yksityisomaisuutta. Vanhan
säännön mukaan synagogassa Lakia luetaan juhlallisesti vain, jos paikalla on kymmenen juutalaista miestä, sillä
he voivat edustaa yhteisöä.
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Varoittavia ja rohkaisevia profeettoja
Israelin kuuluisat profeetat Elia ja Elisa elivät jo 800-luvulla, ja vanhimmat säilyneet profeettakirjat ovat
ajalta noin sata vuotta myöhemmin. Jeremian kirjassa kuvataan elävästi, miten 600-luvulla eKr. profeetta
Jeremian apulainen Baruk kirjoittaa kääröön isäntänsä sanelun mukaan. Ainakin jotkut profeetoista ovat
todennäköisesti esittäneet sanomaansa lauluina, jotka on vasta myöhemmin merkitty muistiin. Kirjoituksia
on voitu vielä toimittaa, ennen kuin ne ovat saaneet lopullisen asunsa.
Profeettojen toiminta liittyy usein Israelin ja Juudan kohtalonaikoihin. Profeetat puhuvat paljon oman
aikansa tapahtumista ja osoittavat tarkkaa silmää niiden arvioinnissa ja kykyä kertoa, mitä on tulossa. He
ilmoittavat ihmeellisen osuvasti tulevia tapahtumia, mutta meidän on otettava yksi seikka huomioon, kun
usein ajatellaan, että profeetat toimivat nimenomaan taitavina ennustajina. Samaan aikaan liikkuu paljon
erilaisia profetioita, ja juuri ne tallennetaan, jotka osoittautuvat oikeiksi. Eihän väärien profeettojen sanoja
kannata säästää tuleville polville. Joissakin kertomuksissa mainitaan aivan nimeltä sellaisia profeettoja,
jotka ennustavat väärin ja joutuvat aikanaan häpeään.
Vanhastaan on ollut tapana ajoittaa tapahtumat kuninkaiden hallituskausien mukaan. Moniin
profeettakirjoihinkin on merkitty, kenen kuninkaan aikaan ne kuuluvat. Esimerkiksi Jeremian kirjan alussa
sanotaan että hänelle Herran sana tuli Juudan kuninkaan Josian, Amonin pojan, kolmantenatoista
hallitusvuotena. Kaikkein tarkimmin on erillisiä profetioita päivätty Hesekielin kirjassa. Hänen kirjastaan
selviää myös se, että profetioita ei ole aina tallennettu käärölle tarkassa aikajärjestyksessä.
Uudeksi suurvallaksi nousee 600-luvun lopussa uudelleen jo aikaisemmin Kaksoisvirranmaata vallinnut
Babylonia. Assyrian pääkaupunki Ninive tuhoutuu vuonna 612. Persialaiset kukistavat vuorostaan
Babylonian valtakunnan 500-luvun loppupuolella ja Juudan pakkosiirtolaiset saavat vuonna 537 luvan
palata vanhaan kotimaahansa.
Monien kirjojen kohdalla on vain arvailtava niissä kuvatuista tapahtumista, mihin kauteen ne sijoittuvat, ja
eri tutkijoiden käsitykset voivat erota paljon toisistaan. Esimerkiksi Joonan kirja puhuu Assyrian suurvaltaajasta, jolloin Jesaja vaikuttaa, mutta Joonan kirjan kielessä on piirteitä monta sataa vuotta myöhemmältä
ajalta. Joonan kiitoslauluun voikin yhtyä ahdistuksesta pelastunut ihminen miltä vuosidadalta tahansa,
myös meidän omalta ajaltamme. Jesajan kirjan alkuosa liittyy aikaan ennen Israelin kuningaskunnan tuhoa,
mutta loppuosassa puhutaan jälleenrakennuksen ajasta Juudan pakkosiirtolaisuuden päätyttyä.
Kun Israelin heimot valloittavat Luvattua maata, ne kukistavat julmasti maan aikaisemmat asukkaat. Näin
pyritään hävittämään vieraiden kansojen jumalat ja niiden palvojat israelilaisten keskuudesta. Raamatun
maailmassa on yleisesti käsitetty, että kansan menestys osoittaa sen oman jumalan tai omien jumalien
voimaa. Kun Israel ja Juuda kohtaavat ylivoimaisia vihollisia, tämä laskutapa joutuu koetukselle.
Piirittäessään Jerusalemia assyrialaiset luettelevat rehennellen, kuinka monta kansaa he ovat kukistaneet,
ilman että niiden jumalat ovat kyenneet pelastamaan kansojaan. Profeetta Jesajan rohkaisemana Juudan
kuningas turvaa kuitenkin Herraan ja saa sillä kerralla avun. Jeremian aikana taistelu käy toivottomaksi.
Tappiot sodissa osoittavat, että Herra ei enää suosi kansaansa. Tässä tilanteessa auttaa eteenpäin
Viidennen Mooseksen kirjan eli Deuteronomiumin sanoma: Jumalan tahtoa vastaan toiminut kansa on
ansainnut rangaistuksensa. Siksi tulee tärkeäksi taistelu syntiä vastaan oman kansan keskuudessa. Näin
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profeetat tarkastelevat aikansa elämää varoittaen synnistä ylhäisiä ja alhaisia. He pyrkivät ohjaamaan
kansan Jumalan käskyjen tielle, jotta se saisi elää ja menestyä, vaikka kansallinen itsenäisyys ei jatkuisikaan.
Aika pakkosiirtolaisuuden päättymisen jälkeen
Jesaja 40–66
Jesajan kirjan luku 39 päättyy Jesajan ja kuningas Hiskian keskusteluun. Jesaja ennustaa siinä Babylonian
vievän kuninkaan rikkaudet ja lapset pakkosiirtolaisuuteen. Hiskia saa toivomuksensa mukaisesti itse kuolla
rauhassa. Tämä tapahtuu vuonna 696 eKr., ja noin sata vuotta myöhemmin babylonialaiset toteuttavat
julmalla tavalla Jesajan ennustuksen.
Luvun 39 jälkeen tulee Jesajan kirjassa selvä sauma. Seuraava luku alkaa lohduttavalla sanomalla siitä, että
Jerusalemin pakkotyö on päättynyt ja syyllisyys on sovitettu. Tämän saavat juutalaiset kokea, kun
Babylonian suurvalta sortuu. Persian kuningas Kyyros kukistaa Babylonian ja antaa vuonna 537 eKr.
pakkosiirtolaisille luvan palata omaan maahansa ja rakentaa temppelinsä uudelleen ”Taivaan Jumalalle”.
Paluuluvan antanut Kyyros toimii Herran voideltuna päästäessään Juudan pakkosiirtolaiset takaisin
kotimaahansa. Hänen valtakuntansa ulottuu kuitenkin Kanaaninmaata kauemmas. Lännessä tulevat
rajanaapureiksi ja vihollisiksi kreikkalaiset ja idässä intialaiset. Aivan kuin Kyyroksen valta ulottuu kaukaisille
rannikoille ja etäisiin saaristoihin asti, myös profeetan hyvä sanoma pelastuksesta ylittää Juudan ja Israelin
kansalliset rajat. Samalla profeetta torjuu ehdottomasti epäjumalien palvelun ja korostaa, että Herra,
Israelin Jumala, yksin on kaikkivaltias.
Vaikka Kyyros kohoaa korkealle Jumalan valitsemana johtajana, myös Israelia ja Jaakobia puhutellaan
Jumalan palvelijoiksi. Jumalan omalla kansalla on edelleen oma tehtävänsä Jumalan toiminnassa. Tähän
Jesajan kirjan osaan kuuluu myös Herran kärsivän palvelijan kuvaus, joka sopii hyvin Jeesukseen. Juutalaiset
sivuuttavat sen, kun sen kohdan vuoro tulisi synagogan lukuohjelmsssa.
Haggai
Haggain kirja on päivätty 520 eKr., ja se liittyy siihen tilanteeseen, jota kuvataan Esran kirjan alussa. Haggai
ja Sakarja kehottavat Jerusalemiin palanneita rakentamaan Jerusalemiin uusi temppeli. Haggai kohdistaa
suuria toiveita Babyloniasta tulleeseen Juudean käskynhaltijaan Serubbabeliin. Tämä kuuluu Daavidin
sukuun, mutta on pakkosiirtolaisuuden aikana saanut uuden kotimaansa mallin mukaisen nimen. Daavidin
suvun kuninkuus ei lähde jatkumaan hänen perheestään, mutta Matteuksella ja Luukkaalla hänet mainitaan
Jeesuksen esi-isien joukossa.
Sakarja
Sakarja esiintyy Haggain rinnalla kannustamassa juutalaisia rakentamaan uudelleen temppeliä. Hän sanoo,
että Jumala on asettanut kaksi öljyllä voideltua henkilöä oman kansansa johtoon tarkoittaen näillä
käskynhaltija Serubbabelia ja ylipappi Joosuaa. Sakarja odottaa Serubbabelin vievän temppelin
rakentamisen päätökseen ja johtavan Jumalan kansan onneen ja menestykseen.
Sakarjan kirjan ensimmäisen osan kahdeksan näkyä liittyvät jälleenrakennuksen aikaan. Johanneksen
ilmestyksen monet kohdat tulevat lähelle Sakarjan näkyjä. Loppuosaan luvusta 9 alkaen sisältyy lauseita,
jotka sopivat Uuden testamentin sanomaan. Ne huipentuvat siihen, että Jerusalemista tulee kaikkien
kansojen uskonnollisen elämän keskus. Sakarjan kuvauksen aasilla ratsastavasta Siionin kuninkaasta
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tapaamme Matteuksella ja
Matteuksella.

Johanneksella ja kertomuksen

kolmestakymmenestä

hopearahasta

Joel
Joelin kirja ei liity johonkin tiettyyn valtiolliseen tilanteeseen yhtä selvästi kuin muut profeettakirjat. Se
kertoo heinäsirkkojen aiheuttamasta vitsauksesta, jota ei ole ajoitettu. Kirjan päätteeksi Joel kuvaa pyhää
sotaa, jossa Jumala pelastaa Juudan.
Malakia
Profeettojen kokoelman viimeistä kirjaa on totuttu pitämään nimettömänä, sillä otsikossa esiintyvä sana
malak-ia tarkoittaa yksinkertaisesti Herran (Jahve) lähettilästä tai enkeliä. Kirjoittajaksi mainitaan siis vain
Jumalan lähettiläs eli enkeli. Hän saarnaa parannusta sekä papeille että seurakuntalaisille valmistaen
kansaa Herran päivän tulemiseen. Seka-avioliittojen kieltäminen liittyy Esran ja Nehemian toimintaan, kun
nämä puhdistavat kansan ja vaativat tarkkaa Lain noudattamista ja eristäytymistä muista kansoista.
Vanhan juutalaisen käsityksen mukaan Jumalan Henki on vaiennut, kun Malakian kirja on kirjoitettu. Joelin
kirjassa luvataan, että Jumala on vielä vuodattava henkensä aivan tavallisiin ihmisiin, ei vain voideltuihin
pappeihin, kuninkaisiin ja profeettoihin. Näin jää elämään sukupolvesta toiseen toivo, jonka täyttymyksestä
kertoo Uusi testamentti.

Lain ja Profeettojen vertailua
Profeettakirjoihin sisältyy yhteisiä piirteitä, jotka näkyvät, kun verrataan Lakia ja Profeettoja toisiinsa.
LAKI
Laissa seurataan 12 heimon elämää.

PROFEETAT
Profeetoissa
vaiheita.

Pohjoisen valtakunnan eli Israelin johtavan
heimon Efraimin kantaisä Joosefista tulee
ensimmäisen Mooseksen kirjan loppuosan
päähenkilö. Juuda ei nouse Laissa erityisasemaan.

Laissa ei mainita lainkaan Jerusalemia ja sen
asukkaita jebusilaisia pidetään vihollisina.

Profeetoissa Herran voidellulla tarkoitetaan
hallitsijaa, erityisesti Daavidin sukuun kuuluvaa
kuningasta.
Profeetoissa Jerusalemista tulee Kuninkaiden
kirjojen keskeinen tapahtumapaikka.

Lain

Juudan heimosta noussut Daavid kohoaa
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Juudan

Profeetoissa jumalanpalveluksen keskukseksi
rakennetaan kiinteä temppeli ja lopulta kielletään
uhripalvelus
muualla
kuin
Jerusalemin
temppelissä. Vähitellen kehittyy synagogien
uhriton jumalanpalvelus.

Laissa ainoastaan ylipappi saa pyhän voitelun
virkaansa, siis Aaron ja hänen poikansa.

mutta

erityisesti

Juudasta ja Israelista puhutaan Profeetoissa
jatkuvasti erikseen, monessa kohdassa mainitaan
kolmantena näiden rinnalla Jerusalem.

Laissa elämä keskittyy pyhäkkömajan ja
liitonarkun ympärille, mutta uhreja voidaan
toimittaa muuallakin.

Synnistä seuraa rangaistus
noudattamisesta siunaus.

seurataan

Profeetoissa ihannekuninkaaksi ja hallitsijasuvun
kantaisäksi, jonka kaltaista seuraajaa jäädään
odottamaan.
Profeetoissa osoitetaan, miten Laissa mainitut
pelottavat rangaistukset toteutuvat kansan ja sen
johtajien syntien vuoksi ja kehotetaan
parannukseen, joka johtaa armahdukseen.
Viidennessä
Mooseksen
kirjassa
esitetyt
uhkaukset ja lupaukset koskevat koko kansaa ja
sen kaikkia jäseniä, myös pappeja ja profeettoja.

Perhe, suku ja kansa
Vanhan testamentin läpi kulkee punaisena lankana ajatus suvun jatkumisesta. Sen tähden kansaa
opastetaan terveeseen perhe-elämään. Lapsen syntymässä täyttyy Jumalan lupaus. Jumala osoittaa
hyvyyttään antamalla pitkän elämän ja jälkeläisiä, mutta hän rankaisee syyllistä kuolemalla, tai vanhemmat
menettävät lapsensa. Suurin kurjuus tulee näkyviin siinä, kun parempaa tulevaisuutta tavoittelevat
vanhemmat uhraavat lapsensa tai piiritetyssä kaupungissa jopa nälissään teurastavat lapsensa ruoakseen.
Sekä Laissa että Profeetoissa Jumalan ja ihmisen suhdetta verrataan läheisiin perhesuhteisiin. Viidennen
Mooseksen kirjan lopussa Mooses muistuttaa Israelia siitä, että Jumala, Luoja, on kansansa isä. Ne jotka
rikkovat Jumalaa vastaan, ovat luopuneet lapsen asemastaan.
Vanhan testamentin molemmissa muissa osissa eli Profeetoissa ja Kirjoituksissa kutsutaan Herraa kansansa
isäksi jossakin jakeessa, mutta sanonta jää äärimmäisen harvinaiseksi. Profeetta Jeremia ojentaa Israelia,
joka on luopunut Jumalasta eikä tee parannusta mutta silti kutsuu häntä isäksi. Kansa vain odottaa, että
Jumala pitkämielisesti rakastaa omaansa. Profeetta Malakia puhuu papeille, että näiden tulee kunnioittaa
Herraa kuin isäänsä, ja profeetta Natan lupaa, että Herra tulee pitämään Salomoa omana poikanaan. Tämä
lupaus toistuu peräti kolme kertaa Aikakirjoissa. Näissä tapauksissa pappi tai kuningas saa lapsen
erikoisaseman Herran edessä, mutta lapsenoikeuteen liittyy suuri vastuu elää ja toimia oikein. Psalmeissa
lohdutetaan, että Herra on orpojen isä, ja armahtaa kuin isä, koska tuntee meidän heikkoutemme.
Jesajan kirjan loppuosassa profeetta pilkkaa jumalankuvan valmistajaa. Tämä kutsuu tekelettään isäkseen.
jumalaa voitiin puhutella isäksi muissa uskonnoissa, mutta Vanhassa testamentissa arastellaan näin läheistä
suhdetta. Herra tunnetaan yleensä korkeana valtiaana, johon tavallisen kansan ja seurakunnan jäsenen
tulee suhtautua äärimmäisen kunnioittaen. Kun Herraa kutsutaan isäksi, tulee Vanhassa testamentissa esiin
kolme asiaa:
1, Herraa kutsutaan kansansa isäksi, ei jokaisen kansalaisen isäksi. Koska Herra on isä, kansan tulee totella
häntä. Yhteinen isä myös yhdistää kansalaisia toisiinsa.
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2. Tottelemattomuus omaa isää vastaan on pahempaa kuin erimielisyys jonkun muun kanssa.
3. Vaikka Herra on Luojana kaikkien isä, hänen suhteensa Israeliin eroaa hänen suhteestaan muihin
kansoihin. Israel tulee kuitenkin samaan asemaan muiden kanssa silloin, kun Herra rankaisee kansoja
heidän synneistään.
Tätä taustaa vasten kohoaa merkittäväksi Natanin lupaus kuningas Daavidille. Profeetta sanoo, että
Daavidin poika ja seuraaja tulee rakentamaan temppelin ja hänelle Jumala tulee isäksi. Tämä liittyy
Salomon asemaan Herran voideltuna.
Herran kansan voideltu pappi, kuningas ja profeetta saavat arvokkaan mutta samalla velvoittavan
lapsenoikeuden kaikkivaltiaan Herran edessä. Kun psalmissa kuvataan Herra rakastavaksi isäksi, joka
välittää kansansa heikoistakin jäsenistä, tämä rohkaisee. Hän antaa omilleen voimaa vaeltaa hänen tiellään.
Kymmenen käskyn toinen taulu alkaa käskyllä kunnioittaa isää ja äitiä. Raamatun sanoma on viitoittanut
Jumalan kansan elämää vuosituhansien ajan, ja suku on päässyt jatkumaan polvesta polveen sekä Vanhan
liiton että Uuden liiton seurakunnassa. Tämä ei ole itsestään selvää, sillä Raamatun sivuilla tapaamme
useita kansoja, jotka ovat sulautuneet ympäröiviin kansoihin tai tuhoutuneet. Raamatussa ja siinä
yhteisössä, joka on säilyttänyt tämän kirjan, on elänyt kalliina aarteena sanoma Jumalasta, joka opastaa
kansaansa elämän kaitaa tietä kohti kaukaista tulevaisuutta.
Raamattu suhtautuu myönteisesti ihmisten sukupuolisuuteen. Ihmisen luomisesta sanotaan aivan alussa
ytimekkäästi, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Toisessa luomiskertomuksessa
Jumala tekee miehen kylkiluusta naisen, ja siinä sanotaan, että mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi.
Molemmat kertomukset siis korostavat sitä, miten läheisesti mies ja vaimo kuuluvat yhteen. Sukupuolisuus
kuvataan yhdeksi osaksi Jumalan hyvää luomistyötä. Syntiinlankeemuskertomuksen perusteella voisi
pikemminkin väittää, että syöminen on lankeemus ja ruoansulatuskanava on sellainen elimistö, joka
viekoittelee ihmistä syntiin, ja halu tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, houkuttelee ihmisen tekemään
väärin.
Kun mies ja vaimo on karkotettu Jumalan puutarhasta eli paratiisista, heidän yhteisen elämänsä alkua kuvataan
Laissa asiallisesti ja myönteisesti: Mies yhtyy vaimoon ja he saavat lapsen. Yhtä avoimesti ja raikkaasti
kerrotaan myöhempienkin parien kohdalla. Suvun jatkumista seurataan Laissa ja Profeetoissa. Lapsettomuutta
pidetään suurena onnettomuutena ja surun aiheena. Erityisesti naiset kokevat vaikeaksi sen, että kaivattua
lasta ei saada. Miehen mahdin merkkinä saatetaan pitää sitä, että hänellä on paljon vaimoja ja runsaasti lapsia.
Toisaalta tuodaan peittelemättä esiin ne ongelmat, joita seuraa moniavioisuudesta. Varoittaviksi esimerkeiksi
kelpaavat suurimpien sankareiden Daavidin ja Salomon perheasiat. Heidän elämäsään perhesiteet muiden
kansojen kanssa johtavat muiden kansojen jumalien suvaitsemiseen.

Hedelmättömyyden lisäksi kohtaamme muitakin ongelmia. Jumala rankaisee Onania kuolemalla, ja hänen
nimensä on jäänyt hänen syntinsä vuoksi elämään. Onan ei kuitenkaan harjoita onaniaa eli masturbaatiota.
Hän syyllistyy raskaaseen syntiin, koska hän ei halua yhtyä veljensä leskeen ja saada tämän kanssa poika,
joka jatkaisi veljen perhettä ja hallitsisi tämän osuutta suvun perintömaista.
Homoseksuaalisuus rinnastetaan Laissa sukurutsaukseen ja eläimeen sekaantumiseen, mutta erittäin herkkä
kuvaus kahden miehen välisestä tunteesta on Oikeamielisen kirjasta Toiseen Samuelin kirjaan lainattu
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Jousilaulu. Siinä Daavid laulaa muistosanoissaan Saulin pojasta Jonatanista kuvaten heidän kahden keskinäistä
rakkautta. Kuitenkin Daavid puhuttelee Jonatania tässä veljekseen, ja kummallakin on oma vaimonsa ja omat
lapsensa. Jousilaulussa puhutaan siitä, miten voimakkaat tunnesiteet liittävät nämä kaksi aseveljeä toisiinsa ja
miten Jonatanin isän kateus ja viha Daavidia kohtaan eivät pilaa Daavidin ja Jonatanin välejä.

Raamatun asennetta sukupuolielämään voi verrata asenteeseen juomista kohtaan. Ihminen menehtyy
juoman puutteeseen nopeammin kuin ruoan puutteeseen. Silti kirkossa puhutaan juomista vastaan, koska
juominen aiheuttaa suunnattomasti haittaa useiden ihmisten terveydelle ja lähimmäissuhteille. Vaikka
puhuttaisiin lyhyesti juomisen haitoista, tällöin tietysti ajatellaan alkoholin käyttöä. Haitat riippuvat siitä,
mitä juodaan, miten juodaan ja mitä juomisesta seuraa. Vastaavasti tulee ajatella kaikkein lähimmästä
ihmissuhteesta, kenen kanssa siinä eletään, miten toimitaan ja miten huolehditaan tulevasta sukupolvesta.

Jumala isänä
Voideltu Profeetoissa
Samuelin ja Kuninkaiden kirjoissa näkyy selvästi, kuinka Herran voideltu on päähenkilö, sillä niissä voideltu
kuningas hallitsee kertomusta. Jälkimmäisissä profeetoissa Voideltu jää enemmän piiloon, mutta hän on
tiiviisti läsnä edelleen. Kuninkaastakin puhutaan, mutta myös profeettaa kutsutaan Herran voidelluksi, sillä
hän toimii Herran puhetorvena. Herra puhuu profeetan kautta ja tämä ohjaa Jumalan sanalla kansaa.
Jesajan kirjan loppuosassa Persian suurkuningas Kyyros antaa Juudan pakkosiirtolaisille luvan palata
kotimaahansa ja tukee heidän hankettaan rakentaa uudelleen Jerusalemin temppeli. Hän saa Herran
voidellun arvonimen. Tämä voi hämmentää lukijaa, mutta Edellisissä profeetoissa kerrotaan esimerkki,
miten Herra kutsuu vieraan kansan hallitsijan voidellukseen. Kun Toisessa kuninkaiden kirjassa profeetta
Elia saa tehtäväksi voidella Elisan seuraajakseen, hän saa samalla kerralla käskyn voidella Jehu Israelin
kuninkaaksi ja Hasael Aramin kuninkaaksi. Kun profeetta nimittää Kyyrosta Herran voidelluksi, hän samalla
julistaa, että Voidellun valta ei rajoitu Juudaan ja Israeliin vaan ulottuu mantereen ääriin ja meren saarille
asti. Lähi-idästä katsoen tulee ensimmäiseksi mieleen Kreikka ja sen saaristo eli Eurooppa. Kyyroksen
seuraajien aikana Persian valtakunta ulottuikin Euroopan puolelta Intiaan asti.
Profeetoissa puhutaan papeista ja kuninkaista, sanontaa ”Herran voideltu” käytetään niin vähän. että
Haggaita ja Sakarjaa voidaan pitää poikkeuksina. Haggain ja Sakarjan kirjoissa kuvataan näkyjä, jotka
liittyvät pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Kansaa johtavat tässä Serubbabel ja ylipappi Joosua. Haggai
esittelee Serubbabelin Juudan viimeisen kuninkaan Jekonjan eli Jojakinin pojanpojaksi ja Juudean
käskynhaltijaksi. Serubbabel ja Joosua alkavat rakentaa uutta temppeliä hävitetyn tilalle. Profeetta Sakarja
näkee edessään kaksi oliivipuuta lampunjalan vieressä. Ne kuvaavat Herran kahta Voideltua eli ylipappi
Joosuaa ja käskynhaltija Serubbabelia. Kun Serubbabel rakentaa temppelin, hän ei ainoastaan täytä Persian
kuninkaan käskyä vaan toimii kaikkivaltiaan Herran palveluksessa.

Habakukin kirja päättyy rukoukseen. Siinä Herra tulee kansansa ja Voideltunsa avuksi. Tässä profeetta
tarkoittaa ilmeisesti voideltua kuningasta. Jeremian kutsumuksessa kuvataan profeetan tulevaa tehtävää.
Se voidaan hyvällä syyllä rinnastaa ylipapin tai kuninkaan virkaan. Herra sanoo Jeremialle: ”Minä asetan
sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää,
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rakentaa ja istuttaa.” (Jer. 1:10) Tämä kuvaa muidenkin profeettojen kutsumusta. Profeetta katselee
tilanteita korkeammalta kuin maanmiehensä ja vieläpä katsoo kuninkaitakin ylhäältä. Hän repii rikki
ihmisten valheellisen itsetyytyväisyyden ja omahyväisyyden. Hän särkee katteettoman uskon
tulevaisuuteen. Hän jopa tuhoaa kansakunnan puolustustahdon kertomalla, että ei hyödytä taistella
ylivoimaista vihollista vastaan, vaan kannattaa antautua taistelematta. Samalla profeetta rakentaa uutta
elämää Herran lupausten ja armon perustalle. Kaatuneen puun kannosta Jumala kasvattaa aikanaan hyvää
hedelmää kantavan vesan.
Vaikka Jeremia käyttää ankaria sanoja, hänen näkynsä tulevaisuudesta rohkaisee: "Tulee aika", sanoo
Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole
samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois
Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. "Tämän
liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän
sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki,
pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää
muista heidän syntejään." (Jer.31:31-34)

… kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Ps. 78:3
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12. ETAPPI: HISTORIA ARKISTOJEN JA NÄKYJEN PERUSTEELLA

Vanhan testamentin kolmas kokoelma eli Kirjoitukset
Vanhan testamentin Laki sisältää selkeän kokonaisuuden, nimitäin suomalaisen käännöksen Viisi
Mooseksen kirjaa. Myös Profeetat sisältää kaksi selkeätä kokoelmaa: Edelliset profeetat eli Joosuan kirja,
Tuomarien kirja, 1—2 Samuelin kirja ja 1—2 Kuninkaiden kirja sekä Jälkimmäiset profeetat eli Jesaja,
Jeremia, Hesekiel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja
Malakia. Sen sijaan kolmas kokoelma sisältää monenlaista aineistoa ja on saanut yleisluontoisen nimen
Kirjoitukset, kreikankielessä Pyhät kirjoitukset. Siinä voidaan erottaa omiksi ryhmikseen Viisauskirjallisuus
eli Job, Sananlaskut ja Saarnaaja sekä, Viisi juhlakääröä eli Laulujen laulu, Ruut, Valitusvirret, Saarnaaja ja
Ester sekä historia luomisesta jälleenrakennuksen aikaan pakkosiirtolaisuuden jälkeen eli 1—2 Aikakirja,
Esra ja Nehemia. Saarnaaja voidaan hyvällä syyllä sijoittaa sekä Viisauskirjallisuuden joukkoon että
Juhlakääröihin, mutta temppelin laulukirjaksi kutsuttu Psalmit ja Raamatun käännöksissä profeettojen
joukkoon luettu Danielin kirja eivät kuulu juutalaisilla mihinkään edellä esiteltyyn ryhmään. Psalmeista on
ollut puhetta jo viidennen etapin katsauksessa (ks. s. 59).
Vanhassa suomalaisessa Rekisteriraamatussa on ryhmitelty yhteen Salomon Sanalaskut, Salomon
Saarnaaja ja Salomon Korkia Veisu, jotka myöhemmässäkin suomennoksessa sijaitsevat peräkkäin. Tämä
viittaa siihen, että Vanhan testamentin jokaisessa kolmessa osassa joku henkilö kohoaa keskeiseksi.
Mooseksen hahmo hallitsee Lakia, Daavid nousee Profeettojen sankariksi ja Kirjoituksissa näkyy Salomon
perintö. Hänen mukaansa nimettyjen kolmen kirjan lisäksi Kirjoituksista monet liittyvät Salomon temppelin
esihistoriaan, vaiheisiin, tuhoon tai jälleenrakennukseen. Monipuoliseen Kirjoitusten kokoelmaan on näin
talletettu pyhiä kirjoituksia, jotka on säilytetty sukupolvesta toiseen, vaikka ne eivät kuulu Lakiin tai
Profeettoihin.
Viisauskirjallisuutta
Vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen luetaan Job, Sananlaskut ja Saarnaaja. Näistä Saarnaaja esitellään
juhlakääröjen joukossa (ks. s. 110).
107
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Jobin kirja
Jobin kirjan syvällinen sisältö on antanut aihetta moneen suuntaan käyville selityksille. Jobin
onnettomuuksien kurimuksessa ja tuloksettomien lohdutusyritysten keskellä asetetaan vastakkain kunnian
teologia ja ristin teologia. Sielunvihollinen väittää, että Jobin hurskaus liittyy hänen saamaansa siunaukseen
kunnian teologian mukaisesti. Sielunvihollisen päättely kulkee suoraviivaisesti: Jos hurskaus tuo siunausta,
niin toisaalta siunaus tukee hurskautta, sielunvihollinen päättelee. Siitä pitäisi seurata, että menestyksen
loppuminen lopettaa myös hurskauden. Hurskaan Jobin ankara kohtalo antaa mahdollisuuden kysyä
kärsimyksen syitä ja tarkoitusta, ja keskustelun edetessä kumoutuu se Raamatussakin esiintyvä ajatus, että
ihmisen kärsimys osoittaa hänen rikkoneen Jumalaa vastaan ja ansainneen rangaistuksensa. Kärsivä
ihminen voi elää lähellä Jumalaa ristin teologian mukaisesti.
Jobin kirjassa päädytään Jumalan tutkimattoman suuruuden kunnioittamiseen. Job kestää kiusaukset,
mutta kaikki hänen lapsensa menettävät henkensä. Osat muuttuvat lopuksi, kun Job rukoilee
epäonnistuneiden lohduttajiensa puolesta ja saa taas perhettä ja omaisuutta. Job ei joudu kadotukseen,
mutta sielunvihollinen, joka alussa esiintyy Jumalan veroisena keskustelukumppanina, katoaa kokonaan.
Vaikka Jobin kehyskertomuksessa kirjan alussa ja lopussa käytetään Jumalasta nimiä Elohim ja Jahve,
lohduttavissa puheenvuoroissa sanotaan tavallisesti Eloah, joka vastaa arabian nimeä Allah. Tässä tulee
näkyviin kirjan yleisitämainen piirre. Monet vanhan ajan juutalaiset opettajat ovat katsoneet, että Job ei
kuulunut Israelin kansaan. Hesekiel mainitsee hänet menneen ajan hurskaana miehenä Nooan ja Danielin
rinnalla. Nooaakaan ei kuulu Israelin kansaan vaan sen esi-isiin. Hesekielin kirjassa mainittu Daniel kuuluu
varhaisempaan aikakauteen kuin Danielin kirjan sankari, ja hänen nimensä kirjoitetaan hepreassa eri
tavalla.
Sananlaskut
Raamatun ajoista alkaen on opetettu, että ihmisen tulee erottaa elämän ratkaisuissa, mikä tie vie hänet
tuhoon eli kadotukseen ja mitä tietä kulkemalla hän pelastuu. Kun ihminen saapuu tienhaaraan, hänen on
etukäteen aavistettava, mihin kumpikin vaihtoehto johtaa. ”Oi valitkaa tie, joka elämään vie…”, lauletaan
tutussa virressä.
Sananlaskujen kirjassa todetaan Jumalan kauhistuvan, jos tuomittaessa syyllinen julistetaan vanhurskaaksi
ja syytön syylliseksi (San.17:15). Nykyisessä suomennoksessa käännetään tämä sananlasku: ”Vapaus
syylliselle, tuomio syyttömälle, kumpaakin Herra kammoksuu”. Edellisessä käännöksessä sama ilmaistiin:
”Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus.” Tämän mukaan
syyllisen pitää pysyä syyllisenä ja syytön ei saa joutua syylliseksi. Tuomarin tulee oikeudessa julistaa lain
rikkoja syylliseksi ja määrätä hänelle hänen ansaitsemansa rangaistus. Sen sijaan hänen tulee vapauttaa
syytön. Sananlaskussa varoitetaan siis siitä, että joku tuomari julistaisi jumalattoman vanhurskaaksi tai
vanhurskaan jumalattomaksi. Jos näin tapahtuisi, luhistuisi jumalallisen oikeudenmukaisuuden periaate,
jota Sananlaskut aivan jankuttamalla opettaa.
Jumalattomalta edellytetään Sananlaskuissa niin perusteellista muutosta, että tilanne vaikuttaa jo
toivottomalta. Kun oma kehityksemme vanhurskaammaksi tuntuu polkevan paikallaan ja Jumalan rangaistus
pelottaa, ratkaisevan helpotuksen tuo vanhurskauttamista tarkoittava sana alkukielisessä heprealaisessa
Vanhassa testamentissa. Siinä Jumala vanhurskauttaa ihmisen julistamalla hänet vanhurskaaksi.
Vanhurskauttaminen riippuu kuten kelpuuttaminenkin arvostelijan ratkaisusta, siis tässä tapauksessa Jumalan
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tuomiosta. Syntinen ihminen voi kelvata Jumalalle. Jumalan silmissä hän on kelpo ihminen, koska ylipappi on
antanut itsensä uhriksi kaikkien puolesta. Syntiensä tähden ahdistunut Luther löysi rauhan, kun hän käsitti, että
kaikkivaltias Jumala vanhurskauttaa eli kelpuuttaa syntisen ihmisen julistamalla tämän vanhurskaaksi oman
Poikansa syyttömän kärsimyksen tähden.

Viisi juhlaa ja kääröä
Kirjoituksiin kuuluu yhtenäinen viiden kirjan joukko. Näitä kutsutaan juhlakääröiksi. Kolmen juhlan vietosta,
eli pääsiäisen, viikkojuhlan (helluntain) ja lehtimajanjuhlan vietosta määrätään Laissa. Ne liittyvät
israelilaisten vaellukseen kohti Luvattua maata, ja niihin liittyy omat juhlakääröt.. Kahdesta muusta
juhlakääröstä toinen kuuluu temppelin hävityksen muistopäivään ja toinen purimiin (Juhlia ja erityisesti
pääsiäistä on esitelty jo ensimmäisen etapin katsauksessa. (ks. s. 30).
Purim ja Esterin kirja
Purim-juhlaa vietetään riehakkaasti kuukauden verran ennen pääsiäistä. Silloin juutalaiset lapset saavat
meluta synagogassa pyörittämällä räikkiä, kun Esterin kirjaa luettaessa mainitaan juutalaisten vihollisen
Hamanin nimi. Nuorelle polvelle muistutetaan, että Jumala kääntää vainoajien pahat juonet näiden itsensä
vahingoksi. Lapset pukeutuvat Esterin kirjan henkilöiksi. Tytöt saavat tilaisuuden kilpailla kauneudesta: Kuka
olisikaan kaunis kuin Ester ja kruunattaisiin kuningattareksi?
Pääsiäinen ja Laulujen laulu
Pesah eli pääsiäinen maalis-huhtikuussa nisan-kuun 15–21. palauttaa mieliin Egyptin orjuudesta
vapautumisen. 2. Moos. 12. luku.
Pääsiäisen viettoon kuuluu Laulujen laulun eli aikaisemmalta nimeltään Korkean veisun lukeminen.
Pääsiäisenä alkavaan sadonkorjuuseen liittyy täten aistillinen rakkauslaulu. Laulun sanomaa voidaan tulkita
niin, että se kuvaa Jumalan rakkautta kansaansa ja seurakuntaansa kohtaan.
Lain mukaan pääsiäistä tulee viettää joka vuosi kevätpäivän tasauksen aikoihin, kun täysikuu valaisee iltaa.
Joosuan kirjan mukaan israelilaiset viettävät pääsiäistä Gilgalissa saavuttuaan Luvattuun maahan.
Aikakirjoissa kerrotaan, miten Jesajan toiminnan loppuvaiheessa elänyt Juudan kuningas Hiskia järjestää
pääsiäisjuhlan jonkin aikaa Israelin tuhoutumisen jälkeen. Hän lähettää sekä Juudaan että Israeliin kutsuja
molempien alueiden asukkaille viettämään pääsiäistä Jerusalemissa. Toisen kuninkaiden kirjan mukaan
yhteistä pääsiäisjuhlaa vietetään Jerusalemissa vasta Juudan kuningas Josian aikana, kun tämä keskittää
jumalanpalveluselämää pääkaupunkiinsa. Näihin aikoihin Jeremia aloittelee toimintaansa. Näin paikallisesta
perheen ja suvun juhlasta kehitetään valtakunnallista. Samarialaiset viettävät edelleen meidän aikanamme
joka kevät Garisimin vuorella pääsiäistä Lain määräysten mukaan.
Viikkojuhla eli helluntai ja Ruutin kirja
Kun pääsiäisenä alkanutta sadonkorjuuta on kestänyt seitsemän viikkoa, tulee Lain mukaan viettää
viikkojuhla shavuot eli helluntai sivan-kuun kuudentena. Niin kuin pääsiäinen liittyy Egyptistä lähtöön,
viikkojuhla muistuttaa, miten Herra antaa Siinailla Israelille Lain kahden kuukauden kuluttua Egyptistä
lähdöstä. (2. Moos.19–20; 3. Moos. 23:15–21).
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Sadonkorjuun juhlaan kuuluu luontevasti kertomus betlehemiläisen Noomin moabilaisesta miniästä
Ruutista, joka kokoaa tähkäpäitä betlehemiläisen mahtimiehen Boasin pellolta. Sukulunastajana Boas ottaa
leskeksi jääneen Ruutin vaimokseen, ja heidän poikansa Obedin pojasta Iisaista tulee Daavidin isä.
Ruutin kirja voidaan käsittää siten, että tämä kertomus kumoaa väitteet, joiden mukaan Daavidin suku ei
olisi kelvannut hallitsemaan Israelia. Vastustajat pystyivät väittämään, että moabilainen esiäiti Ruut pilaa
kuninkaallisen sukutaulun, sillä moabilaisten jälkeläiset eivät Lain mukaan kelpaa Israelin kansan jäseniksi
kymmenennessäkään polvessa, ja lapsi seuraa tässä äitiään. Daavidin suvun puhtauden puolustajat voivat
osoittaa, että kirottujen moabilaisten jälkeläinen Ruut vain synnyttää lapsen jo hedelmällisen iän
sivuuttaneen betlehemiläisen anoppinsa eli puhtaan juutalaisen Noomin puolesta. Tämän ilmaisee Ruutin
kirjaan sisältyvä tärkeä uutinen, että Noomi on saanut pojan, ei siis Ruut. Daavid ja Salomo ovat tämän
selityksen mukaan puhdasverisiä juutalaisia.
Suomen ylirabbiini Simon Livson myönsi kysyttäessä, että Laissa todella Mooses kiroaa moabilaiset,
jotka eivät antaneet Egyptistä Luvattuun maahan vaeltaville Israelin kansalle vettä ja leipää. Livsonin
mukaan kirous koskee kuitenkin vain moabilaisia miehiä, koska tässä yhteydestä käytetään
moabilaisista heprean kielen maskuliinimuotoa. Tämän selityksen mukaan Ruut ei siis kanna kirousta,
vaan kelpaa malliesimerkiksi juutalaisuuteen kääntymisestä.

Temppelin hävityksen muistopäivä ja Valitusvirret
Sekä Salomon että Herodeksen temppelin hävitystä muistetaan keskikesällä. juutalaisen kalenterin av-kuun
yhdeksäntenä päivänä, hepreaksi Tisha beAv. Tämän merkkipäivän viettoon kuuluu Valitusvirsien
lukeminen. Jerusalemissa tätä kirjaa luetaan temppelialueen Länsimuurilla eli Itkumuurilla, missä näkyy
vieläkin vanhan temppelinmuurin alimpina kivinä Herodeksen temppelin valtavia rakennuskiviä Jeesuksen
ajalta.
Tisha beAv on surun ja katkerien muistojen päivä, jolloin juutalaisen tulee paastota syömättä ja juomatta
koko vuorokauden. Av-kuun 9. päivänä (heinä-elokuu) tuhoutui Salomon temppeli vuonna 586 eKr. ja
Herodeksen temppeli vuonna 70 jKr. Monet muut juutalaisten katkerat muistot liittyvät tähän päivään.
Valitusvirsissä ei ilmoiteta tekijän nimeä, mutta kirjoitus on yhdistetty jo varhain profeetta Jeremiaan. Tämä
vaikutti Jerusalemissa kaupungin tuhon aikoihin, ja Valitusvirsissä toistuu moneen kertaan nimi Siion, joka
esiintyy useasti Profeetoissa ja Psalmeissa, mutta muualla Kirjoituksissa äärimmäisen harvoin eikä lainkaan
Laissa.
Lehtimajanjuhla ja Saarnaaja
Sukkot eli lehtimajajuhla loka-, marraskuussa tishri-kuun 15.–22. yhdistää kuten pääsiäinen ja viikkojuhla
Israelin vaelluksen Luvattuun maahan ja Kanaaninmaan sadonkorjuun. Autiomaavaelluksen muistoksi
pystytetään majoja, joissa voidaan yöpyäkin, ja juhlitaan samalla sadonkorjuun päättymistä. (3. Moos.
23:34–43; 4. Moos.29:12–34).
Lehtimajanjuhlassa luetaan kaiken turhuutta julistava Saarnaajan kirja. Sen alakuloiset elämänviisaudet
huokuvat pettymystä ja hämmentävät montaa lukijaa. Saarnaajan haparoivalta vaikuttava usko voi myös
rohkaista ja muistuttaa, että Uudessa testamentissa Jeesus ei sulje opetuslasten joukosta epäilevää
Tuomastakaan.
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Moni kristitty pahentuu, kun jumalankieltäjä tokaisee iankaikkisen elämän lupauksia halveksien: ”Mihin puu
kaatuu, siihen se maatuu.” Kristitytkään eivät yleensä tiedä, että lause on melkein suora lainaus Saarnaajalta:
”Mihin paikkaan puu kaatui, siihen se jää.” (vuoden 1938 käännös). Sen sanoma muistuttaa tuttua lausetta:
”Maasta olet sinä tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.” Tämä ajatus kuuluu Raamattuun, mutta ei
sisällä Raamatun koko sanomaa kuolemasta.

Muita merkkipäiviä
Rosh hashana eli (maallinen) uusivuosi on tishri-kuun 1. (syys-lokakuu) (3. Moos. 23:24). Siitä alkaa
juutalaisen yhteiskunnan vuosi. Vuosiluku lasketaan Lain antamisen tietojen perusteella maailman
luomisesta. Uskonnollinen vuosi alkaa keväällä nisan-kuun 1. päivänä.
Käytännössä juutalaiset ovat tottuneet laskemaan vuosia Kristuksen syntymästä, mutta käyttävät tällöin
lyhenteiden eKr. ja jKr. asemesta lyhenteitä eaa. ja jaa. eli ennen ajanlaskun alkua ja jälkeen ajanlaskun alun.

Jom kippur eli (suuri) sovituspäivä on tishri-kuun 10, (syys-lokakuu). Silloin juutalaisten tulee paastota
syömättä ja juomatta koko vuorokausi ( 3. Moos. 16:7- 31).
Simchat tora eli lain ilojuhla päättää lehtimajajuhla-ajan tishri-kuun 22. (loka-marraskuu). Silloin luetaan
Viides Mooseksen kirja loppuun ja aloitetaan lukeminen Ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta.
Hanukka eli ’käyttöön vihkimisen’ juhla alkaa kislev-kuun 25 päivänä ja kestää kahdeksan päivää (marrastammikuu). Se päättyy tevet-kuun 2. päivänä. Sitä vietetään häväistyn Jerusalemin temppelin uudelleen
vihkimisen (165 eKr.) muistoksi. Ensimmäisenä iltana sytytetään ”palvelijaksi” kutsuttu kynttilä.
”Palvelijalla” sytytetään toinen kynttilä ja joka ilta yksi enemmän, viimeisenä iltana kaikki kahdeksan (1.
Makk. 4:59 ja 2. Makk. 10:6,8).

Uskonnollisia käsityksiä Kanaaninmaassa
Monella paikkakunnalla on ollut oma jumalansa. Vastaavasti koko kansaa on yhdistänyt usein oma jumala.
Hallitsijaa on voitu pitää enemmän tai vähemmän jumalallisena olentona. Näin kansojen väliset sodat on
koettu jumalien välisiksi kamppailuiksi, jotka osoittavat mikä jumala pystyy auttamaan oman kansansa
voittoon. Kotimaassaan asuessaan Israelin heimot elivät läheisessä kosketuksessa toisten seemiläisten
kansojen kanssa, ja juutalaisia houkuttelivat naapureiden uskonnot, joihin kuului Baalin, Aseran, Astarten ja
Molokin palvonta. Sukukieliä puhuvien ihmisten kanssa he pääsivät melko helposti ajatusten vaihtoon myös
uskonnon alalla
Profeettojen ajan Kanaaninmaan kansat tunsivat nimeltä lukuisia jumalia. Nämä olivat mies- tai naispuolisia
ja usein keskenään sukua. Palvojat tunsivat yksittäisten jumalien vaikutusalat ja tiesivät jumaliensa
keskinäiset sukulaisuussuhteet ja arvojärjestyksen. Jotkut jumalat liittyivät määrättyihin paikkoihin, joissa
niitä palvottiin, toiset liittyivät luontoon, esimerkiksi sääilmiöihin, joita esiintyi eri vuodenaikoina.
Samankaltaisia jumalia voitiin yhdistää. Käsitettiin, että yhtä jumalaa palvottiin usealla eri nimellä eri
kansojen parissa samaan tapaan kuin kreikkalaisten Afrodite tunnettiin roomalaisten keskuudessa nimellä
Venus. Raamatussa varoitetaan erityisesti Baalin, Aseran, Astarten ja Molokin palvomisesta.
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Baal
Sana baal tarkoittaa hepreassa ja sen seemiläisissä sukukielissä omistajaa, herraa tai valtiasta. Jumalan
nimenä baal voi tarkoittaa monien kansojen keskuudessa tunnettua Baalia, joka hedelmällisyyden ja
erityisesti sään jumalana antaa ajallaan sateen mutta ilmestyy myös rajuilmoissa. Myös paikallisia jumalia
voitiin kutsua baaleiksi. Baalia palvottiin laajalti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Kaksoisvirranmaasta Egyptiä
ja Välimeren länsiosan rannikkoja myöten. Kreikkalaiset samaistivat tämän seemiläisten kansojen jumalan
oman ylijumalansa Zeuksen kanssa. Baalia tai baaleja palvottiin Rooman keisarikunnan alueella vielä 300luvulla, kun kristinusko tuli hyväksytyksi ja pian sen jälkeen keisarikunnan valtionuskonnoksi.
Asera
Edellisessä Raamatun suomennoksessa puhutaan aseroista ja asera-karsikoista ja viimeisimmässä
käännöksessä asera-paaluista ja asera-tarhoista. Nämä puiset palvontaesineet olivat saaneet nimensä
naispuolisesta luonnon ja hedelmällisyyden jumalasta Aserasta, jota sanottiin ylijumala Elin puolisoksi ja
joskus Baalin äidiksi. Baalin ja Aseran palvonta liittyivät usein yhteen. Kuningas Manasse sijoitti aseran jopa
Jerusalemin temppelin alttarin viereen, mistä kuningas Josia sen poisti.
Astarte
Myös Astarte yhdistettiin usein Baaliin, ja joissakin kertomuksissa tämä jumalatar esiintyy Baalin puolisona.
Astarte oli sotaisa mutta samalla rakastelun ja hedelmällisyyden jumala, jonka roomalaiset yhdistivät
iltatähteen Venukseen. Astartea vastasivat kreikkalaisten Afrodite ja roomalaisten Venus.
Molok
Juutalaiset ovat karttaneet epäjumalien nimien lausumista samalla tavalla kuin Jumalankin nimen
sanomista ääneen. Näin kuningasta tarkoittavaan sanaan melek on muutettu häpeää merkitsevän boset
sanan vokaalit ja saatu epäjumalan nimeksi Molek tai Molok. Raamatussa puhutaan, miten Molokin
palvojat panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Tämä ei välttämättä tarkoita, että lapsi olisi
annettu polttouhriksi ja saanut siten surmansa, vaan lapsi on voinut saada ”tulikasteen”, jossa hänet on
vihitty Molokin omaksi.
Persialaisten uskonto
Pakkosiirtolaisuuden myötä muuttui ympäristö, ja Kaksoisvirranmaahan siirretyt pakkosiirtolaiset
tutustuivat muita kieliä puhuviin kansoihin. Näihin kuuluivat persialaiset, joiden kieli kuuluu
indoeurooppalaiseen eikä seemiläiseen ryhmään. Heidän uskonnollinen elämänsä jäsentyi toisella tavalla.
Heidän uskonnollaan niin kuin kielelläänkin oli kosketuskohtia Intian kanssa, missä on jumalien
moninaisuuden keskellä noussut ajatus kaiken palautumisesta lopulta samaan jumaluuteen.
Assyrian ja Babylonian hallitsijoille voittoisat sotaretket olivat oman jumalan voittokulkua. Persian
suurkuningas Kyyros toimi valloittamissaan maissaan toisin kuin näiden aikaisempien suurvaltojen
kuninkaat. Kukistettuaan Babylonian Kyyros kunnioitti babylonialaisten keskuudessa heidän jumalaansa
Mardukia, ja Egyptissä hän esiintyi jumalallisena faraona egyptiläisen uskonnollisuuden mukaisesti. Kyyros
suhtautui suopeasti juutalaistenkin uskonnolliseen elämään. Pakkosiirtolaiset saivat palata ja rakentaa
Jerusalemin temppelin uudelleen. Näin juutalaisten uskonnollinen ja kansallinen elämä pääsivät elpymään
vanhassa kotimaassa.
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Persialaisten keskuudessa oli kehittynyt zarathustralaisuus. Siinä lukuisien jumalien asemesta hallitsevaan
asemaan nousee yksi, jota Esran ja Nehemian kirjoissa kutsutaan taivaan Jumalaksi. Tätä vastaan taistelevat
pahat voimat, ja ihmisen tulee valita puolensa tässä kamppailussa. Taisteluun osallistuvat myös henkivallat.
Elämä päättyy tällaisen käsityksen mukaan tuomioon, jossa pahat tuhoutuvat.
Toiset juutalaiset karttoivat uusia uskonnollisia ajatuksia, toiset halusivat oppia uusilta naapureiltaan.
Saddukeukset torjuivat ajatukset enkeleistä, kuolleiden ylösnousemuksesta ja viimeisestä tuomiosta, koska
näistä ei puhuta Laissa. Siinä Jumala palkitsee ihmistä siunaamalla hänet jo hänen elinaikanaan. Tämä
vastaa tavallista oikeudenkäyttöä, sillä tuomioistuimessa syytös raukeaa, jos syyllinen kuolee. Kun
fariseusten liike muotoutui pakkosiirtolaisuuden jälkeen, heidän käsityksissään näkyi yhtymäkohtia
persialaisten kanssa. Fariseukset opettivat, että Jumala rankaisee kuoleman jälkeen vääryyden tekijää, joka
ei ole kärsinyt rangaistusta elämänsä aikana. Saddukeusten mukaan Laki ei ole tätä mahdollisuutta
esittänyt, mutta fariseukset löysivät Laista perusteita opetukselleen.

Jumalan lain noudattaminen vai hedelmällisyyden palvonta?
Vaikka profeetat varoittavat juutalaisia palvelemasta epäjumalia, niiden palvonta houkuttelee monia, sillä
hedelmällisyysmenoihin osallistuville luvataan runsasta satoa sekä nautintoja ja sukupuolista tyydytystä.
Herran liitto Israelin kanssa nousee erilaiselta pohjalta. Laissa viitataan kansan menneisyyteen ja siinä
avataan tie hyvään tulevaisuuteen. Elämää katsotaan laajemmasta näkökulmasta kuin ihmisen omasta.
Herran kanssa tehty liitto tähtää Israelin menestykseen ja kansan elämän jatkumiseen, ei vain yksityisen
ihmisen tarpeiden tyydyttämiseen. Monien esimerkkien avulla Laki todistaa, että yhteisön elämä jatkuu,
kun se pysyy uskollisena Jumalalle. Kansa selviytyy vaikeista ajoista, kun se pitää mielessä käskyt. Laki ja
Profeetat lupaavat, että Herra ei anna omiensa tuhoutua kokonaan, vaikka synti vie kansaa kohti perikatoa.
Kun yleensä uskonnollisuudessa ilmenee, miten ihminen antaa jumalalleen jotakin, jotta hän saisi tältä
vastapalveluksena itselleen jotakin, israelilaisten pyhäkköteltassa uhripalvelus rakentuu laintaulujen
ympärille. Tärkeätä on Herran tahdon mukainen siveellinen ja uskonnollinen elämä.
Kun Daavid ja Salomo kehittävät Jerusalemista Israelin kahdentoista heimon hallinnollisen ja uskonnollisen
keskuksen ja Salomo rakentaa liitonarkun säilytyspaikaksi pysyvän temppelin, jumalanpalveluselämä
kehittyy monipuoliseksi. Raamatussa kerrotaan temppelin komeudesta, sen lukuisasta papistosta ja muusta
henkilökunnasta, sen vaikuttavasta jumalanpalveluksesta ja sen kultaisesta esineistöstä. Upeat kehykset
vievät huomion pois Laista ja sen asemasta elämää hallitsevana voimana.
Muinaistieteellisissä kaivauksissa on todettu, että Israelin uskonnolliseen elämään on kuulunut Vanhan
testamentin aikaan paljon muuta, kuin mitä Laki määrää. Jotkut kuninkaat jäljittelevät muita uskontoja ja
jopa tuovat niiden tunnusmerkkejä Jerusalemin temppeliin. On löytynyt kirjoitus, jossa puhutaan Jahvesta
ja tämän Aserasta kuin kahden jumalan pariskunnasta. Vaikka tällainen asetelma tuntuu mahdottomalta
Israelin uskonnon piirissä, se vastaa sitä kuvaa, minkä Profeetat antaa. Raamatun kirjoittajat osoittavat
järkyttyneinä, miten Israel on luopunut omasta uskostaan eikä noudata Lakia. Tätä luopumusta verrataan
aviorikokseen.
Vanhassa testamentissa pappien tehtävänä on säilyttää Lain tuntemus. Jumalanpalveluselämään liittyy
myös profeettoja, jotka antavat lausuntoja ajankohtaisista asioista ja neuvovat hallitsijoita. Kuninkaan tulee
puolestaan seurata Lain noudattamista. Siksi Edellisissä profeetoissa arvioidaan jokaista kuningasta sen
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mukaan, miten hän suhtautuu Lakiin, ja Jälkimmäisissä profeetoissa arvostellaan kovin sanoin pappeja ja
profeettoja siitä, että näiden elämä ja toiminta eivät vastaa Lain opetuksia. Näin eettinen monoteismi tulee
jatkuvasti esiin Profeetoissa.
Pappi Esra lukee pakkosiirtolaisuuden jälkeen Lain koko kansalle, ja tämä lupaa sitä noudattaa. Lain
merkitys laajenee näin, kun se tehdään tutuksi tavallisille kansalaisille, ja samalla Lain noudattamisesta
tehdään koko kansaa yhdistävä side. Laki turvaa juutalaisten itsehallinnon Persian valtakunnassa, sillä
Persian suurkuningas järjestää laajan maansa hallinnon siten, että sen eri kansoille annetaan mahdollisuus
järjestää elämänsä omien lakiensa mukaan. Vanha Laki tarjoaa näin juutalaisille tilaisuuden saada
itsehallinto oman ylipappinsa alaisina. Tässä tilanteessa Laista kirjallisessa muodossa tulee elintärkeä
Juudean kansalliselle elämälle. Sitä voidaan uuden tilanteen mukaisesti päivittää, mutta periaatteessa se on
vanha Mooseksen laki monien sukupolvien takaa. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen korostuu entisestään se,
että juutalaisen elämää ohjaa Laki eivätkä hänen omat mielihalunsa tai pyrkimys elää niin kuin muutkin.
Tämä eristää juutalaisia muista ihmisistä mutta vahvistaa juutalaista kansaa sukupolvesta toiseen.
Assyriaan vietyjen israelilaisten paluusta ei kerrota Vanhassa testamentissa, mutta Babyloniaan vietyjen
Juudan kuningaskunnan johtajien paluuta pakkosiirtolaisuudesta ja vanhan kotimaan jälleenrakennusta
kuvataan sekä Profeetoissa että Kirjoituksissa. Kansaa yhdistävät uudessa vaiheessa Pyhäkön ja Lain lisäksi
Profeetat ja Kirjoitukset sekä vuotuiset juhlat ja perinteinen elämänjärjestys.

Nouse Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan! Sinun ovat kaikki kansat. Ps. 82:8
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Kirjoitusten kirjo
Kirjoitusten kokoelma sisältää monenlaista aineistoa. Me kohtaamme Kirjoituksissa esimerkiksi lauluja
(Psalmit), tosin ilman nuotteja, elämänohjeita (Sananlaskut), erotiikkaa (Laulujen laulu), historiallisen
kertomuksen (Ruut), muistopuheen (Valitusvirret), elämänfilosofiaa (Saarnaaja), jännitystä (Ester),
selviytymiskertomuksen (Job), sukuselvityksiä (Aikakirjat), asiakirjojen kopioita (Esra), puolustuspuhetta
(Nehemia) ja kauhua (Daniel). Kaikkea tätä aineistoa liittää yhteen pyrkimys vahvistaa kansaa ja sen
itsetuntoa. Samaan tapaan kuin Profeetat myös Kirjoitukset rohkaisevat kansaa turvaamaan Herraan ja
noudattamaan hänen Lakiaan.

Ihmisen luomisesta pakkosiirtolaisuuden loppuun
Juutalaiset lukevat synagogassa edelleen Lakia, Profeettoja ja Kirjoituksia kääröistä. Siksi Kirjoitusten
keskinäinen järjestys vaihtelee sekä vanhoissa luetteloissa että nykyaikaisissa painetuissa kirjoissa. Tässä
etapissa esitellään Aikakirjat, Esra, Nehemia ja Daniel. Englanninkielisessä juutalaisessa Raamatussa ne on
sijoitettu viimeisen kokoelman eli Kirjoitusten loppuun ja samalla koko juutalaisen Raamatun loppuun.
Ensimmäiselle sijalle niistä on asetettu Daniel. Danielin jälkeen seuraavat Esra, Nehemia ja Aikakirjat. Näin
juutalaisten Raamattu päättyy Persian kuninkaan Kyyroksen juhlalliseen julistukseen Toisen aikakirjan
lopussa: "Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan
valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän,
jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra, teidän Jumalanne, teidän kanssanne!"
Kun me käymme nyt läpi Raamattua, luemme Aikakirjat ennen Danielia, koska Ensimmäinen aikakirja alkaa
Aadamista ja Toinen aikakirja päättyy paluuseen pakkosiirtolaisuudesta. Tämän jälkeen Baabelista saapunut
pappi Esra johtaa Esran kirjassa temppelin rakentamista. Sitä seuraa kertomus, miten Persian suurkuningas
valtuuttaa juomanlaskijansa Nehemian rakennuttamaan Jerusalemia. Nehemia kuvaa minämuodossa
kaupungin muurin rakentamista ja kansan henkistä jälleenrakennusta. Juutalaiset järjestäytyvät
uskonnolliseksi juutalaisten yhteisöksi eikä enää Juudan kuningaskunnaksi. Danielin kirjan alkuosassa
puhutaan pakkosiirtolaisuuden ajasta ja loppuosassa myöhemmistä asioista.
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Aikakirjat
Aikakirjojen historiassa (1-2 Aikakirjat, Esra ja Nehemia) tekijät näyttävät monessa kohdin pikemminkin
julkaisevan arkistojensa luetteloita kuin kirjoittavan omin sanoin kertomusta menneen ajan tapahtumista.
Esi-isiä luetellaan aivan Aadamista alkaen ja kaikkien heimojen sukutaulut esitetään, tosin Leevin jälkeläisiin
kiinnitetään enemmän huomiota kuin muihin. Samoin kiinnitetään erityisesti huomiota Daavidin sukuun.
Tämän vanhan hallitsijasuvun jäseniä luetellaan myös ajalta pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Koska
tapahtumat keskittyvät Jerusalemin ja sen temppelin ympärille, Pohjoisvaltio eli Israel jää sivuun. Kun
kertomus etenee, pappien ja leeviläisten välinen ero näkyy jatkuvasti.
Tässä lukuohjelmassa Aikakirjat käydään läpi harppomalla, koska outojen ihmisten luettelot kiinnostavat
lähinnä heidän sukulaisiaan ja koska monet tapahtumat kerrotaan samalla tavalla kuin Samuelin ja
Kuninkaiden kirjoissa. Aikakirjoissa toistetaan Edellisten profeettojen kertomuksia usein jopa sanasta
sanaan tai viitataan Israelin ja Juudan kuningasten kirjoihin.
Aikakirjojen tekijät viittaavat moniin sellaisiin kirjoituksiin, jotka eivät ole säilyneet meille. Näihin kuuluvat
profeetta Natanin ja näkijä Gadin aikakirjat, silolaisen Ahian profetiat, profeetta Semajan historia, näkijä
Iddon ilmestykset ja Jehun, Hananin pojan, ilmestykset. Tällaiset lähdeviittaukset antavat sen vaikutelman,
että Aikakirjojen tekijät ovat suhtautuneet tehtäväänsä kuin myöhemmät historiankirjoittajat selittämällä,
mistä he ovat tietonsa saaneet. Aikakirjojen kuvaus Juudan kuninkaiden Ussian ja Hiskian ajoista päättyy
kummankin kuninkaan kohdalla siihen, että tekijä ilmoittaa lukijan löytävän lisätietoja meille tutun Jesajan,
Amosin pojan, kirjoittamasta historiasta, joka sisältyy Juudan ja Israelin kuninkaiden historiaan. Tämä
osoittaa, miten Aikakirjat liittyvät Profeettojen kirjoituksiin. Kerrotaanpa Aikakirjoissa profeetta
Jeremiankin toiminnasta. Toinen aikakirja päättyy alkaa Persian suurkuningas Kyyroksen julistukseen, jossa
Kyyros käskee juutalaisia palaamaan Jerusalemiin rakentamaa temppeliä ”taivaan Jumalalle”.
Esran kirja
Esran kirja alkaa samalla Kyyroksen julistuksella, johon Toinen aikakirja päättyy. Esran kirjassa esitetään
Persian suurkuninkaiden Artakserkseen ja Dareios I:n kirjeenvaihtoa Jerusalemin temppelin rakentajien ja
työn vastustajien kanssa. Näille asiakirjoille ei ole löytynyt vastineita Persian arkistoista, mutta persialaiset
arkistot ovat säilyneet vain pieneltä osalta, ja joka tapauksessa kirjeet antavat havainnollisen kuvan
temppelin jälleenrakennuksen ongelmista. Osa asiakirjoista ja kertomuksesta esitetään Persian
hallintokielellä arameaksi, joka kuuluu seemiläisiin kieliin kuten esimerkiksi heprea ja arabia. Esran kirjaan
sisältyvät asiakirjat osoittavat, miten jerusalemilaisessa historiankirjoituksessa näkymät ulottuvat yli Juudan
ja Israelin rajojen.
Juutalaiset eivät salli samarialaisten osallistua temppelin rakentamiseen. Pakkosiirtolaisuuden aikana
monet vanhaan kotimaahan jääneet ovat avioituneet niiden paikallisten kansojen kanssa, joista on Laissa
sanottu, että ne pitää hävittää. Esran vaatimuksesta seka-avioliiton solmineet naiset karkotetaan lapsineen,
koska pyhä heimo ei saa sekoittua muihin kansoihin. Näin vahvistetaan ero Juudan ja muiden kansojen
välillä.
Nehemian kirja
Pappi Esran rinnalla osallistuu jälleenrakennukseen suurkuningas Artakserkseen juomanlaskija Nehemia,
josta tulee Juudan käskynhaltija. Jerusalemin muurin jälleenrakennuksesta kertovaan Nehemian kirjaan
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sisältyy juhlallinen sopimus, jossa kansa järjestäytyy pakkosiirtolaisuuden jälkeen ja lupaa noudattaa
Mooseksen lakia. Päälliköt, leeviläiset ja papit allekirjoittavat kansan puolesta sopimuksen, jossa he
lupaavat
(1) kieltäytyä seka-avioliitoista,
(2) pyhittää sapatin,
(3) pitää sapattivuoden joka seitsemäs vuosi,
4) maksaa vuosittain temppeliveroa sekä
(5) huolehtia temppelin ja pappien tarpeista monin tavoin muun muassa kymmenyksiä maksamalla.
Luettelot ja kertomukset katkeavat useaan kertaan, kun Nehemia pyytää välillä Jumalaltaan, että tämä
muistaisi Nehemian hyvät työt Jumalan kansan hyväksi.
Danielin kirja
Hesekiel mainitsee kolmesti kirjassaan menneen ajan hurskaana ja viisaana miehenä Nooan ja Jobin rinnalla
Danielin. Tämännimisestä miehestä kerrotaan myös kauan ennen Hesekielin aikaa Syyriassa laadituissa
kirjoituksissa, joita on löytynyt kaivauksissa. Hesekiel tarkoittaa siis eri henkilöä kuin Danielin kirja.
Danielin kirjan alkupuolella puhutaan pakkosiirtolaisuuden ajan sankarin uskonrohkeudesta. Kirjan
kertomukset eivät täsmää sen kanssa, mitä muuten tiedetään Nebukadnessarin ja Belsassarin ajasta, mutta
ne kannustavat uskonsa tähden vainottuja pysymään lujina. Daniel selittää kuninkaiden unia ja salaperäisen
kirjoituksen palatsin seinässä, mutta häntä uhkaa kuolemanrangaistus, koska hän ei luovu uskostaan. Hän
selviytyy ihmeellisesti ja hänen vastustajansa saavat rangaistuksen.
Kirjan loppupuoli kuvaa aluksi Danielin näkyjä, joissa kauheat pedot nousevat syvyyksistä toinen toisensa
jälkeen. Monet sukupolvet ovat nimenneet nämä pedot oman aikansa suurvaltojen mukaan. Meidän
aikammekin valtiot käyttävät ujostelematta tunnuksinaan kotkaa, karhua, leijonaa ja muita petoja.
Tulkinnat Danielin kirjan pedoista ovat vaihtuneet vuosisadasta toiseen, mutta korkeuksista saapuvan
inhimillisen hallitsijan kristillinen seurakunta on kautta aikojen tunnistanut Jeesukseksi. Edellinen Raamatun
suomennos kuvaa tätä sanoilla ”Ihmisen Pojan kaltainen” ja uudempi suomennos sanoo ”näöltään kuin
ihminen” (Dan 7:13) Arkkienkeli Mikael lupaa Danielille, että taistelut ja ahdistukset päättyvät ja Jumalan
kansa on lopulta selviytyvä vihollisistaan.

Kirjoituksia jää heprealaisen Raamatun ulkopuolelle
Kolmisen vuosisataa erottaa nuorimmat Vanhan testamentin kirjoitukset vanhimmista Uuden testamentin
kirjoituksista. Tänä väliaikana syntyi lisää juutalaiseen uskontoon liittyviä. kirjoituksia. Näistä toisia
kutsutaan apokryfikirjoiksi toisia pseudepigrafeiksi. Aivan uutta kosketusta Vanhan ja Uuden testamentin
välisen ajan kirjallisuuteen saatiin, kun 1900-luvun puolivälissä korkean jyrkänteen luolista läheltä Kuolleen
meren rantaa Qumranin luota löytyi parituhatta vuotta vanhoja käsikirjoituksia.
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Apokryfikirjat
Apokryfikirjoiksi kutsutaan sellaisia kirjoituksia, jotka puuttuvat juutalaisten hepreankielisestä Raamatusta
mutta ovat säilyneet käännöksinä joidenkin kirkkojen Raamatuissa. Vuonna 1642 painettuun ensimmäiseen
suomenkieliseen Raamattuun sisältyvät seuraavat Vanhan testamentin apokryfikirjat:
Juditin kirja: Assyrian kuningas Nebukadnessarin sotapäällikkö Holofernes hyökkää Juudaan.
Neuvokas leski Judit menee Holoferneksen leiriin ja saa hänet pauloihinsa. Kun Holofernes on
päihtynyt, Judit surmaa tämän ja pelastaa kansansa.
Viisauden kirja: Salomoksi joissakin kohdissa esitelty opettaja antaa elämänohjeita.
Tobitin kirja: Niniveläisen Tobitin poika Tobias karkottaa enkeli Rafaelin avulla demonin ja
parantaa sokean isänsä silmät.
Sirakin kirja: Jeesus Sirakin poika neuvoo Jumalan pelkoa ja käskyjen noudattamista sekä kertoo
opettavaisia esimerkkejä Israelin historiasta.
Barukin kirja: Jeremian kirjuri Baruk lukee kirjeensä Juudan kuninkaalle ja muille
pakkosiirtolaisille. Hän muistuttaa, että synti saa rangaistuksensa mutta kääntyminen ja kuuliaisuus
palkitaan. Kirja sisältää lopuksi Jeremian kirjeen.
Ensimmäinen ja toinen makkabilaiskirja: Kertomus makkabilaiskapinasta, jossa juutalaiset
vapautuvat hellenistisen Syyrian vallasta ja aloittavat vuonna 165 eKr. taas jumalanpalveluksen
Jerusalemin temppelissä.
Lisäykset Esterin kirjaan: Kuusi lisäystä eri kohtiin.
Lisäykset Danielin kirjaan: Asarjan rukous, Kolmen miehen kiitosvirsi tulessa, kertomukset
viattomasta Susannasta ja epärehellisistä miehistä sekä lohikäärmeestä, jonka Daniel surmaa ja sen
jälkeen pelastuu leijonien luolasta.
Manassen rukous: Juudan kuningas Manassen rukous pakkosiirtolaisuudessa
Luther sanoo, että apokryfikirjoille ei voida antaa samaa arvoa kuin muille Raamatun kirjoille, mutta hän
pitää niitä hyvinä ja hyödyllisinä lukea. Apokryfikirjoista on ammennettu Suomessa hengellistä viisautta
vuosisatojen ajan, Kun Suomen Pipliaseura alkoi painattaa ja levittää 1800-luvulla kansan pariin halpoja
Raamattuja, niistä jätettiin Vanhan testamentin apokryfikirjat pois Englannin ja Ulkomaiden
Raamattuseuran käytännön mukaisesti.
Apokryfikirjojen asema osoittaa, että Raamatun ja erityisesti Vanhan testamentin kokoelman rajoista on
vallinnut erilaisia käsityksiä aikojen kuluessa ja eri tahoilla on pyhien kirjoitusten kokoelma muotoutunut eri
tavoin. Suomalaiset saivat apokryfikirjansa Vanhan testamentin kreikankielisestä käännöksestä eli
Septuagintasta, jota ortodoksit pitävät edelleen ohjeellisena. Nämä kirjoitukset tulivat luterilaisille
roomalaiskatolisen kirkon virallisen, latinankielisen Raamatun eli Vulgatan kautta. katolilaiset rinnastavat
apokryfikirjat muihin Vanhan testamentin kirjoihin, ja he löysivät niistä tukea omalle opinkäsitykselleen
väitellessään uskonpuhdistajien kanssa. Ehkä tämäkin seikka vaikutti siihen, että reformoidut eivät laske
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apokryfikirjoja lainkaan Raamattuun kuuluviksi ja Luther sijoitti ne omana osastonaan Vanhan testamentin
kirjojen jälkeen. Etiopian ja Armenian kirkoissa Vanhaan testamenttiin kuuluu apokryfikirjoja, joita eivät
ortodoksit eivätkä katolilaiset ole ottaneet mukaan.
Pseudepigrafit
Pseudepigrafiksi kutsutaan sellaista kirjaa tai kirjettä, jonka kirjoittajaksi on merkitty tietty henkilö, vaikka
se on jonkun muun laatima tavallisesti vasta otsikossa mainitun henkilön kuoleman jälkeen. Tällaisia
kirjoituksia tunnetaan monien kansojen keskuudessa, ja ne voivat käsitellä monenlaisia asioita. Oman
ryhmänsä muodostavat uskonnolliset pseudepigrafit. Sellaisia kulkee Raamatusta tunnettujen henkilöiden
nimissä, vaikka ne aivan selvästi kuuluvat paljon myöhempään aikaan. Kaikkia Raamatun pseudepigrafeja
kutsutaan joskus apokryfikirjoiksi, mutta usein pseudepigrafeina pidetään erityisesti niitä, joita eivät
ortodoksit eivätkä katolilaiset laske Raamattuun kuuluviksi.
Pseudepigrafit osoittavat omalla tavallaan, miten yleisen käsityksen mukaan profetia päättyi Haggain,
Sakarjan ja Malakian aikaan. Kun luettavaksi tarjottiin myöhempiä kirjoituksia, niitä arvostettiin enemmän,
kun ne liitettiin jonkun tunnetun aikaisemman henkilön nimeen. Näin levisi käsikirjoituksina esimerkiksi
Henokin kirjoja. Myös Abrahamin, 12 patriarkan, Salomon ja Jobin testamentteja luettiin. Tekijät eivät ehkä
suoraan ajatelleet laativansa väärennöksiä, vaan pyrkivät kasvattavassa tarkoituksessa esittämään, miten
vaikkapa joku patriarkka opastaisi jälkeläisiään.
Qumranin kääröt
Kun juutalaiset saavuttavat vielä toisella vuosisadalla eKr. muutaman sukupolven ajaksi itsenäisyyden,
ylimmäisen papin virka siirtyy kapinaa johtaneeseen makkabealaisten sukuun, vaikka sen jäsenet kuuluivat
leeviläisiin eivätkä Aaronin jälkeläisiin. Osa juutalaisista ei hyväksy tätä muutosta, ja sen jälkeen
seurannutta ala-arvoista juonittelua ylipapin viran tavoittelussa. Temppelin pappeja siirtyy Juudean
autiomaan ja Kuolleenmeren välillä sijaitsevaan Qumraniin, jossa heidän yhteisönsä toivoo, että Jumala
syrjäyttää väärät valtiaat ja asettaa kansansa johtoon oikean ylipapin ja hallitsijan.
Läheltä Kuolleenmeren luoteisrantaa Qumranin luota löytyi vuonna 1947 luolasta parituhatta vuotta
vanhoja kirjoituskääröjä. Jatkossa on saman seudun luolista löytynyt niin paljon kirjoituksia, että voidaan
puhua Qumranin kirjastosta. Sen avulla saamme kosketuksen Vanhan testamentin ja Uuden testamentin
kirjoittamisen väliseen aikakauteen. Kääröihin sisältyy isompia ja pienempiä osia meidän Vanhan
testamenttimme kirjoituksista. Ainoastaan Esterin kirjasta ei ole löydetty yhtään katkelmaa. Tämä kirja
eroaa muista Vanhan testamentin kirjoituksista siten, että siinä ei Jumalan nimi esiinny kertaakaan. Liekö
tästä johtunut, että Esterin kirja ei kiinnostanut qumranilasia kirjoitusten kopioijia ja tallentajia. Luoliin oli
tallennettu myös Raamatun apokryfikirjoja ja pseudepigrafeja. Joitakin näistä oli aikaisemmin tunnettu vain
kreikkalaisina tai muunkielisinä käännöksinä ja nyt päästiin tutustumaan alkukielisiin eli aramean- ja
hepreakielisiin teksteihin. Kääröjen joukkoon kuuluu myös monia sellaisia kirjoituksia, joita tutkijat eivät ole
entuudestaan tunteneet.
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Herran Voideltu, Jumalan Poika, Jumalan Viisaus
Kirjoitukset
Sananlaskut, Saarnaaja ja Laulujen laulu
Viisaus, joka osallistuu jo Jumalan luomistyöhön, saa merkittävän osan Sananlaskuissa. Sana viisaus on
hepreassa feminiini, joten voitaisiin puhua Jumalan tyttärestä eikä pojasta tässä yhteydessä, missä Jumalan
viisaus temmeltää kuin lapsi isänsä seurana Herran ahertaessa maailmankaikkeutta muotoilemassa.
Sananlaskuja, Saarnaajaa ja Laulujen laulua yhdistää toisiinsa se, että kaikki ne on perinteisesti yhdistetty
mahtavaan kuningas Salomoon. Missään näistä kirjoista ei puhuta papeista ja vaikka niissä kuningas
mainitaan useasti, hänenkään yhteydessä ei viitata pyhään voiteluun yhtään kertaa.
Psalmit
Psalmien kirja liittyy Daavidiin vielä läheisemmin kuin Sananlaskut, Saarnaaja ja Laulujen laulu Salomoon.
Samaan tapaan kuin Edellisissä profeetoissa, joiden sankari on kuningas Daavid, Herran voideltu, myös
Psalmeissa kuningas on Voideltu ja kääntäen Voideltu tarkoittaa kuningasta. Tämän menestys tuo kunniaa
Herralle ja tämän tappio ja häpäiseminen ajavat rukoilijan kääntymään ahdistettuna Herran puoleen.
Voidellun kunnia-asema kuuluu myös Daavidin seuraajille hänen valtaistuimellaan.
Aikakirjat, Esra ja Nehemia
Vaikka Aikakirjoissa sekä Esran ja Nehemian kirjoissa, jotka jatkavat Aikakirjoissa alkanutta historiaa,
puhutaan paljon temppelistä ja papeista, kertaakaan ei puhuta pyhästä voitelusta pappien yhteydessä.
Hallitsijan voitelu mainitaan yhteensä neljä kertaa. Kolme näistä kohdista on suoraan lainattu Edellisistä
profeetoista Samuelin kirjoista. Yksi liittyy Daavidin, toinen Salomoon ja kolmas Israelin kuninkaaseen
Jehuun. Profeetta Elisan oppilas voitelee Herran toimeksiannosta Jehun pohjoisen valtion eli Israelin
kuninkaaksi. Neljännessä kohdassa Aikakirjoissa lainataan psalmia, jossa Herran kansaa kokonaisuudessaan
kutsutaan Herran voidelluksi.
Valitusvirret
Valitusvirret liittyvät perinteellisesti Jeremiaan, ja tämän kirjan ainoa viittaus Herran voideltuun tarkoittaa
kuningasta Edellisten profeettojen tapaan. Valitusvirsien laulaja kuvaa mieli murtuneena, miten
kukistuneesta Jerusalemista paennut kuningas joutuu babylonialaisten vangiksi: ”Herran voideltu,
kansamme elämä ja henki, joutui vangiksi heidän kuoppaansa. Olimme luulleet, että kuninkaamme suojassa
saisimme elää, kansana kansojen joukossa.”
Daniel
Danielin kirjassa enkeli Gabriel kertoo tulevista tapahtumista, jolloin Jerusalemin jälleenrakennuksen aikaan
temppelin kaikkein pyhin voidellaan kuin pyhäkköteltta Aaronin aikana ja kansa saa voidellun hallitsijan.
Tämän valtakausi jää kuitenkin lyhyeksi.
Danielin kirjassa suurvaltoja verrataan julmiin petoeläimiin. Ne kukistuvat, ja niitä seuraa ihminen, joka saa
iankaikkisen vallan. Tästä ei käytetä Voidellun nimeä, mutta hänen vallassaan toteutuu Herran
maailmanhallinnon ihanne, joka jo Kyyroksen kohdalla esitetään Jesajan kirjan loppuosassa. Persian
suurkuningas ei tätä ihannetta täytä, mutta Herran kansa jää odottamaan toivon toteutumista.
120
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Apokryfikirjat ja Qumran
Apokryfikirjat
Vaikka Vanhan testamentin jälkeiseen aikaan kuuluvat apokryfikirjat sisältyvät latinankieliseen Raamattuun
eli Vulgataan, Luther ei pitänyt niitä toisten veroisina. Apokryfikirjojen vähäisempi arvo muiden Raamatun
kirjojen rinnalla ilmenee Lutherin mukaan siinä, että ne eivät samalla tavalla ”aja Kristusta” eli julista
Kristuksen kunniaa eivätkä näin vahvista sitä uskoa, että Jeesus on Voideltu.
Kun makkabealaiset ovat taistelleet Juudean itsenäiseksi Syyrian vallan alta, ylipapin ja hallitsijan tehtävät
yhdistetään ja annetaan Simon Makkabille ja hänen suvulleen, kunnes nousee luotettava profeetta.
Itsenäisyys päättyy noin sadan vuoden kuluttua makkabealaissodista, ja vuonna 63 roomalaiset liittävät
Juudean Syyrian provinssiin. Tämän jälkeen juutalaiset kaipaavat omaa hallitsijaa, Herran voideltua eli
Messiasta, joka pelastaisi ja vapauttaisi kansan. Tällöin Herra veisi päätökseen nykyisen maailmanajan.
Tähän toivoon liittyy näin lopun ajan odotus.
Etiopian kirkon Raamattuun sisältyy Henokin kirja, jossa kuvataan taivaallista ihmishahmoa. Kun
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luetellaan sukupolvet Aadamista Nooaan, Nooan isoisän isän Henokin
kuolemasta ei puhuta vaan sanotaan, että Herra otti hänet luokseen. Henokin kirjassa kerrotaan, miten
Henok Herran luona näkee taivaallisen henkilön, jota hän kutsuu ihmisen pojaksi. Tämä nimitys tarkoittaa
alkujaan vain yleensä ihmistä kuten suomenkielen sana ihmislapsi. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa Herra
käyttää sitä jatkuvasti puhutellessaan profeetta Hesekieliä: ”Ihmislapsi, sano…” (vuoden 1938
suomennoksessa) tai ”Ihminen, sano…” (vuoden 1992 suomennoksessa). Henokin kirjassa sana saa
erisnimen merkityksen, ja maan päällä jäädään odottamaan, milloin Herra lähettää luotaan Ihmisen Pojan
tuomitsemaan kaikki kansat. Samalla tavalla eräissä muissakin samanaikaisissa kirjoituksissa odotetaan,
että Herran lähettämä taivaallinen ihminen eli Ihmisen poika toimittaisi tuomion ja toisi
oikeudenmukaisuuden maailmaan. Kun ketään ajallista hallitsijaa ei voida tunnistaa Voidelluksi, Herran
kansan toivo kiinnittyy iankaikkiseen taivaalliseen Voideltuun. Näin Voidellun ja Ihmisen pojan hahmot
alkavat sulautua yhdeksi henkilöksi.
Qumran
Kun tutkijat alkoivat tutkia vanhoja kirjoituksia, joita löytyi Qumranin luota, he etsivät jännittyneinä, mitä
niissä sanotaan Herran voidellusta ja odotetaanko niissä Messiasta, joka pelastaisi Herran kansan ja ehkä
pakanatkin. Tutkijoiden yllätykseksi teksteissä esiintyy useampia Voideltuja: Aaronin voideltu, Daavidin
voideltu ja Israelin voideltu. Nämä nimitykset vastaavat ylipapin ja kuninkaan virkoja eli juuri niitä tehtäviä,
joihin henkilö voitelemalla erotettiin Herran palvelijaksi. Samalla ilmenee että Voideltua tai voideltuja
odotettiin todella johtamaan Herran kansaa.
Qumranin kirjoituksissa nousee keskeiseen asemaan virkansa asettamat vaatimukset täyttävä ylipappi,
Tämän ohessa puhutaan Herran valtuuttamista hallitsijoista. Luotetaan, että Daavidin suvulle annettu
lupaus pysyy voimassa ja valittuun Herran kansaan kuluu Israel kuten Daavidin aikana eikä ainoastaan
Juuda. Ihannehallitsijoista käytetään nimityksiä Daavidin voideltu ja Israelin voideltu. Nämä odotukset
kohdistuvat Qumranissa hyvään kuninkaan viran haltijaan eivätkä yliluonnolliseen hahmoon.
Qumranissa on säilynyt myös Henokin kirjan kopioita, jotka osoittavat, että tämän kirjan käsityksiä on
tunnettu. Samaan tapaan odotetaan Qumranissa henkilöä, joka tuomitsee maailman kaiken vääryyden.
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Juutalaisista tulee kirjoitusten kansa.
Israelin ja Juudan kuningaskuntien tuhouduttua juutalaisten on järjestäydyttävä uudelleen, jotta he eivät
sulautuisi muihin kansoihin, kun valtiolliset rajat eivät enää erota heitä näistä. Paljon juutalaisia elää myös
vanhan kotimaan rajojen ulkopuolella esimerkiksi Egyptissä ja Kaksoisvirranmaassa. Näin juutalaisista
muodostuu pakkosiirtolaisuuden jälkeen kirjoitusten kansa.
Mooseksen laki yhdistää juutalaisia toisiinsa ja samalla erottaa sen kaikista muista. Lakia luetaan ääneen
viikosta toiseen synagogissa, jotta jokainen kansan jäsen tuntisi sen ja noudattaisi sitä. Koska kaikki
juutalaiset eivät enää puhu hepreaa, pyhiä kirjoituksia selitetään synagogassa arameaksi. Kolmannella
vuosisadalla ennen Kristusta Egyptin juutalaiset kääntävät Lain kreikaksi. Tästä lähtee kehittymään
kreikankielinen Septuaginta, joka käsittää Lain, Profeettojen ja Kirjoitusten lisäksi apokryfikirjoja. Muutkin
kuin juutalaiset pääsevät näin tutustumaan juutalaisten rikkaaseen hengelliseen ja henkiseen perintöön.

Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: Herra on kuningas! Ps. 96:1
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Kolmastoista etappi: Hyvääkin lakia parempi on hyvä hallitsija
Jeesuksen puheita
Viikko
Pvm.
77.
78.

Psalmi
98-99
100-101

Kirja
Luvut
Sananlaskut
13 ETAPPI HYVÄÄKIN LAKIA PAREMPI ON HYVÄ HALLITSIJA
Matteus
5-7, 10, 13 20:19-24
Johannes (ev.) 1:19-34, 13, 14, 19:17-37
25-30

Jeesuksen omaisten ja Pietarin kirjeitä
79

102

80

103

Pvm.

Jaakob
1-5
21:25-31
Juudas
1 Pietari
1-5
22:1-7
2 Pietari
1-3
14. ETAPPI UUSI LIITTO RAKENTUU VANHAN LIITON PERUSTALLE

Voideltu
Profeetta Samuelin antama voitelu antaa Daavidin kuninkuudelle jumalallisen arvovallan. Kun Daavid on
valloittanut Jerusalemin, hän pystyttää sinne kaikkien kahdentoista heimon yhteisen pyhäkköteltan. Näin
hän osoittaa Jerusalemin aseman hänen kuningaskuntansa pääkaupunkina. Daavidin seuraaja Salomo
vahvistaa Jerusalemin asemaa rakennuttamalle sinne Herran temppelin. Kun babylonialaiset valloittavat
Jerusalemin ja tuhoavat Salomon temppelin, kansan ja sen jäsenten koko uskonnollinen ja kansallinen
elämä joutuu aivan uuteen tilanteeseen. Kun Persia on vuorostaan kukistanut Babylonian ja alkaa paluu
pakkosiirtolaisuudesta, aletaan kohta rakentaa uutta temppeliä. Tilanne on muuttunut niin paljon, että
tässä vaiheessa on päättynyt Israelin ja Juudan kuningaskuntien historia eikä Jerusalemissa hallitse enää
kuninkaaksi voideltu Daavidin jälkeläinen. Sen sijaan profeetta Jesajan kirja esittelee Herran voidelluksi
Persian suurkuningas Kyyroksen, joka päästää juutalaiset palaamaan pakkosiirtolaisuudesta.
Pakkosiirtolaisuudesta alkaa juutalaisten aika ilman omaa voideltua kuningasta. Mooseksen ylipapiksi
voiteleman ylipappi Aaronin seuraaja saa johtavan aseman juutalaisten keskuudessa, vaikka ristiriidat
vähentävät ylipapin arvovaltaa, Voideltu toimii Vanhassa testamentissa keskeisenä henkilönä Herran
kansan keskuudessa. Häntä voidaan kutsua Vanhan testamentin päähenkilöksi.
Vanhan testamentin viimeisten kirjoituksien ja Uuden testamentin väliin jää useita sukupolvia. Näiden
aikana kaivataan sellaista Voideltua, joka täyttäisi korkean virkansa asettamat vaatimukset. Vanhan
testamentin kirjoituksia nuorempi Henokin kirja ilmoittaa, että valittu henkilö odottaa Jumalan luona
oikeata aikaa tullakseen Herraan kansan keskuuteen. Hän tulee toimittamaan tuomion ja kukistamaan
vääryyden. Tästä henkilöstä käytetään heprealaisen ja aramealaisen sanonnan mukaista nimitystä Ihmisen
poika, siis ihmislapsi tai ihminen. Hänessä tunnistetaan myös Voideltu eli Messias eli Kristus.
Uudessa testamentissa Voideltu pysyy edelleen keskeisenä henkilönä. Vanhan testamentin tausta auttaa
ymmärtämään valtavaa latausta, joka sisältyy keskusteluun siitä, onko Jeesus Voideltu.
Juutalaiset puhuvat edelleen voidellusta eli messiaasta, kun he tarkoittavat jumalallista johtajaa, jota
kaivataan. Nykyisen Israelin valtion alkuajan merkittävä valtiomies David Ben-Gurion sanoi kyselijöille, että
hän ei ole messias, mutta me elämme messiaanista aikaa. Kuuluisa lakihurskas rabbi Menachem Mendel
Schneerson (1902–1994) sanoi samaan tapaan, että pelastuksen aika ja messiaan tulo ovat lähellä, ja monet
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hänen kannattajansa pitivät häntä itseään messiaana, siis Herran voideltuna. Ei pääministeri Ben-Gurion
eikä rabbi Schneerson ole osoittautunut lopulliseksi pelastajaksi, josta alkaisi uusi aika.
Koraanissa messiasta vastaava arabiankielinen sana esiintyy joitakin kertoja, ja se tarkoittaa silloin Jeesusta.
Muslimit siis tunnustavat Jeesuksen Voidelluksi, mutta he eivät anna erityistä merkitystä Messiaan arvolle.
Jumala on heidän mukaansa puhunut profeettojensa kautta. Näiden joukkoon he lukevat muun muassa Nooan,
Abrahamin, Mooseksen, Salomon ja Jeesuksen. Muhammadia pidetään sarjan viimeisenä ja tärkeimpänä,
mutta häntä ei yleensä esitellä arabiassa profeetaksi, nabi, vaan apostoliksi, rasul. Muhammadia seuranneet
muslimien yhteisön johtajat saivat virkanimen kalifi. Omaa johtajaa ei koskaan islamissa sanota Voidelluksi,
vielä vähemmän Pojaksi, sillä Koraani korostaa sitä, että Jumalalla ei ole mitään perhesuhteita. Toisaalta
muslimit opettavat, että Jeesus on noussut taivaaseen, kun muslimit parhaassa tapauksessa pääsevät
paratiisiin. Maailman lopussa Jeesus tulee muslimien opetuksen mukaan taivaasta toimittamaan viimeisen
tuomion.

Laki ja Voideltu
Uuden testamentin lähtötilanteessa juutalaiset elävät vanhassa kotimaassaan Rooman keisarin alamaisina.
Ylipappi on säilyttänyt asemansa kansallisena johtajana, mutta hän on menettänyt poliittista valtaansa.
Juutalaisia yhdistää Jumalan laki yli oman kotimaan rajojen. Lain lukeminen synagogissa viikko viikolta
opettaa juutalaista kansaa tuntemaan sen, mutta samalla käy ilmeiseksi, miten kansa ei elä Jumalan lain
mukaisesti.
Kun Johannes Kastaja lähtee julistamaan sanomaansa, kytee kuulijoiden mielessä sitkeästi toivo, että
Jumala uudistaa valtakuntansa ja vapauttaa kansansa sen vieraista, jumalattomista hallitsijoista ja asettaa
oman Voideltunsa johtamaan kansaansa. Tämä kaikupohja heijastaa Vanhan liiton kansan keskuuteen
Johannes Kastajan, Jeesuksen ja Jerusalemin alkuseurakuntaa johtaneen Herran veljen Jaakobin sanoman.
Johannes Kastaja julistaa Matteuksen mukaan: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"
Jeesus toistaa saman sanoman. Hän sanoo myös, että taivasten valtakunta eli Jumalan valtakunta on jo
saapunut. Se on tullut sinne, missä noudatetaan Jumalan tahtoa. Sen hän on ilmoittanut sanassaan eli
Laissa, joka huipentuu rakkauden kaksoiskäskyyn. Tästä syystä alkuseurakunta Jerusalemissa vaalii Herran
veljen Jaakobin johdolla Lain noudattamista.
Opetuslasten odotukset kiinnittyvät Jeesukseen, mutta pitkäperjantaina heidän toivonsa romahtaa
Golgatalla. Sanoma ylösnousemuksesta pääsiäisenä herättää sen uudelleen. Helluntaina muodostuu uusi
yhteisö, jonka jäseniä liittää toisiinsa se, että he edelleen tunnustavat Jeesuksen Voidelluksi. Tämän
yhteisön ytimeen kuuluvat Herran veli Jaakob, äiti Maria ja Jeesusta seuranneita opetuslapsia, jotka
lähtevät hajallaan asuvien juutalaisten keskuuteen viemään sanomaa ristiinnaulitusta ja kuoleman
voittaneesta Voidellusta. Tämän laajenevan perheen jäsenet rukoilevat veljinä ja sisarina yhteistä
taivaallista Isää.
Jeesuksen uskonnollinen elämä liittyy Jerusalemin temppeliin, ja hän kunnioittaa Lain, Profeettojen ja
Kirjoitusten pyhyyttä. Temppeli säilyttää keskeisen asemansa siinä Uuden liiton seurakunnassa, joka syntyy
helluntaina, ja se tunnustaa Vanhan liiton pyhät kirjoitukset Jumalan sanaksi. Opetuslapset puhuvat
arameaa kuten Jeesus, mutta osaavat myös pyhää kieltä hepreaa. Julistaminen ja opettaminen tapahtuvat
aluksi suullisesti. Sen sijaan Uuden testamentin kirjoitukset on laadittu kreikaksi.
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Jotta saisimme syvyyttä kuvaan Uuden testamentin ajasta, meidän on tarkoin otettava huomioon se, että
Uuden testamentin kirjoitukset tarkastelevat Jeesusta, hänen puheitaan ja tekojaan monesta erilaisesta
näkökulmasta. Näihin kuuluvat Jeesuksen omaisten, ja opetuslasten nimissä kuuluvat kirjoitukset sekä suuri
joukko Paavalin ja hänen työtovereittensa kirjoituksia.
Tutkijat ovat tuoneet esiin sen ajatuksen, että Uuden testamentin kokoelman rajaamisen aikaan siihen olisi
tullut mukaan Jeesuksen omaisten ja opetuslasten sekä Paavalin nimissä kirjeitä, joita jotkut muut olisivat
kirjoittaneet. Nämä olisivat pyrkineet esittämään edesmenneiden opettajien ajatuksia asianomaisten
henkilöiden kuoleman jälkeen
Monet historiallis-kriittiset tutkijat sanovat, että Uuden testamentin kaikista kirjeistä vain Paavalin
ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, molemmat kirjeet korinttilaisille sekä kirjeet galatalaisille, Filemonille,
filippiläisille ja roomalaisille on lähetetty Paavalin elinaikana. Muut Paavalin kirjeet, sekä Jaakobin, Pietarin ja
Juudaksen kirjeet on tämän mukaan laadittu kirjeen alussa ilmoitetun tekijän kuoleman jälkeen. Johanneksen
kirjeissä ja Heprealaiskirjeessä ei mainita nimeltä lähettäjää. Monet kriittiset Uuden testamentin tutkijat
ajoittavat nekin toiselle vuosisadalle. Yhtenä syynä useimpien kirjeiden myöhäiseen ajoitukseen tutkijat
esittävät, että niihin ei ole viitattu muissa kirjoituksissa ja niiden sisältö vastaa tutkijoiden käsityksen mukaan
oloja Jerusalemin tuhon jälkeen tai peräti toisella vuosisadalla.
Jos kirjeiden antama kuva ei vastaa tutkijoiden käsitystä seurakunnan elämästä ennen Jerusalemin tuhoa, tulee
punnita toista vaihtoehtoa. Sen mukaan kirjeet kuvaavat seurakuntien elämää ensimmäisen vuosisadan
puolivälissä, ja tutkijoiden tulee korjata käsitystään seurakunnan elämästä ja opetuksesta kirjeiden mukaiseksi.

Historiallis-kiitollisessa tarkastelussamme lähdemme siitä, että Uuden testamentin kirjoitukset liittyvät juuri
niihin henkilöihin, jotka esitellään tekijöiksi. Jotkut kirjoittajat ovat tarvinneet kirjuria tai tulkkia. Joskus
toinen henkilö on toimittanut tekstin sen nykyiseen asuun, tai työn on voinut tehdä useampikin henkilö.
Monet kirjoittajat eivät ole itse kirjoittaneet sujuvaa kreikkaa, vaan avustajalle on jäänyt paljon tehtävää.
Melkein kaikki Uuden testamentin kirjoitukset kuuluvat meidän raamatunlukuohjelmamme mukaan aikaan
ennen Jerusalemin kukistumista kapinassa roomalaisia vastaan vuonna 70 jKr. Tämän ajankohdan jälkeen
sijoittuvat vain Johanneksen kirjeet, ilmestys ja evankeliumi.
Paavali on liittänyt joihinkin kirjeisiinsä vain oman henkilökohtaisen tervehdyksensä omakätisesti. Muun on
joku toinen kirjoittanut hänen puolestaan. Esimerkiksi Roomalaiskirjeessä terveisiä lähettää Tertius, joka
ilmoittaa kirjoittaneensa sen. Paavali lähetti useita kirjeitä vankilasta, missä kirjurin käyttäminen helpotti työtä
ratkaisevasti.
Apulaisia käytetään nykyisinkin. Poliitikkoja palvelevat kokeneet puheenkirjoittajat. Kun marsalkka
Mannerheim laati muistelmansa Sveitsissä, hankkeen toteutti työryhmä. Siinä kantoi vastuuta erityisesti
Mannerheimin sihteeri, eversti Aladar Paasonen, joka oli toiminut jatkosodan aikana päämajan
tiedustelujaoston päällikkönä. Mannerheim puhuu kuitenkin esipuheessa, kuin hän olisi itse kirjoittanut kaiken.
Uuden testamentin kohdalla voimme toisaalta olettaa, että mahdollinen myöhempikin kirjuri tunsi kirjeen
otsikossa mainitun henkilön ajatukset hyvin. Hän pystyi ilmaisemaan, mitä tämä olisi kirjoittanut, jos olisi
saanut siihen tilaisuuden. Näin kirjoitus voidaan joka tapauksessa sijoittaa siihen aikakauteen ja tilanteeseen,
jossa lähettäjäksi mainittu henkilö eli.
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Jeesuksen sanoja
Vanhimmat tiedot Uuden testamentin kirjojen synnystä on välittänyt Kesarean piispa Eusebios, jota
kutsutaan kirkkohistorian isäksi. Hän viittaa teoksessaan hyvän historioitsijan tapaan, mistä ja keneltä hän
on tietonsa saanut. Näin voimme seurata perimätiedon jatkumista Jeesuksen opetuslapsista alkaen siihen
asti, kun Eusebios tallensi ne 300-luvun alussa.
Eusebios lainaa Vähän-Aasian Frygiassa piispana toimineen Papiaksen kirjaa, kun hän kertoo Uuden
testamentin kirjojen synnystä. Papias ei ollut itse tavannut Jeesuksen opetuslapsia, mutta hän oli
haastatellut heidän kuulijoitaan. Papiaksen mukaan apostoli ”Matteus asetteli yhteen Jeesuksen lausunnot
heprean kielellä, ja kukin käänsi ne niin hyvin kuin osasi.” Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että
Evankeliumissa Matteuksen mukaan tapahtumat etenevät samaan tapaan kuin Evankeliumissa Markuksen
mukaan, mutta kertomusta täydentävät Jeesuksen puheet, jotka on esitetään paljon laajemmin kuin
Markuksella.
Matteus esitellään Uudessa testamentissa tullimieheksi ja Evankeliumissa Matteuksen mukaan annetaan
ymmärtää, että hän kuuluu Leevin pappissukuun. On sanottu, että tullimiehenä hän on tottunut
kirjoittamaan luetteloita. Näin hän laatii myös luettelon Jeesuksen sanoista. Kaksi Jeesuksen puheiden
jaksoa erottuu selvästi Evankeliumissa Matteuksen mukaan, nimittäin Vuorisaarna (Matteus 5-7) ja
seitsemän vertauksen sikermä (Matteus 13). Vuorisaarna ja vertaukset eivät ilmeisesti ainoastaan toista
jotakin Jeesuksen puhetta, vaan Matteus on kerännyt niihin ydinajatuksia Jeesuksen useista puheista. Siten
nämä lyhyet jaksot sisältävät erittäin arvokkaan kokoelman Jeesuksen tärkeimpiä opetuksia. Vuorisaarnan
lauseissa ja vertauksissa kuulemme aidosti ja välittömästi Jeesuksen julistuksen ja opetuksen. Kertomus
opetuslasten lähettämisestä esittää Jeesuksen työnäyn.
Myös Evankeliumissa Johanneksen mukaan näkyy jakso, joka on liitetty teoksen runkoon niin, että saumat
näkyvät. Jeesuksen jäähyväispuheen jälkeen seuraa kolme lukua pitkä puhe (Evankeliumissa Johanneksen
mukaan luvut 15–17), joka muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Kertomus jatkuisi sujuvasti, jos tämä
toinen jäähyväispuhe leikattaisiin irti ja siirrettäisiin pois. Sitä on ehkä luettu erikseen, ennen kuin siitä on
tullut osa laajaa kertomusta. Johanneksen kertomuksen runkoon kuuluva Jeesuksen jäähyväispuhe on
tiekarttamme mukaan jo luettu heti Vuorisaarnan jälkeen. Siinä Johannes kuvaa viimeisen illan tapahtumia
toisin kuin muut evankelistat ja lainaa rakkaan opetuslapsen eli ilmeisesti Johanneksen itsensä, Pietarin,
Tuomaksen, Filippuksen ja Juudas Jaakobin pojan sanoja.
Toinen Jeesuksen jäähyväispuhe Johanneksen mukaan, ei tavoita yhtä läheistä tuntua, sillä siinä kerrotaan vain
nimettömien opetuslasten kysymyksiä ja Jeesuksen vastauksia. Se luetaan lukuohjelmamme lopussa, kun
pääsemme evankeliumiin Johanneksen mukaan.

Jeesuksen omaiset
Jeesuksen läheiset omaiset Jaakob ja Juuda eivät evankelistojen kertomusten mukaan kuuluneet Jeesuksen
toiminnan aikana opetuslasten joukkoon, mutta Apostolien tekojen mukaan Jeesuksen äiti Maria ja
Jeesuksen veljet rukoilivat yhdessä opetuslasten kanssa jo ennen seurakunnan syntyä helluntaina. Tieto
siitä, että Jeesus oli Daavidin sukua, vahvisti Jeesuksen sukulaisten asemaa alkukirkossa. Herran veljestä
Jaakobista tuli Jerusalemin alkuseurakunnan tärkein vastuunkantaja eli ensimmäinen piispa Eusebioksen
mukaan. Uuteen testamenttiin sisältyy hänen kirjeensä. Sen aitoutta on epäilty jo alkukirkon aikana.
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Kirjeessä tulee joka tapauksessa esiin se juutalais-kristillinen usko, jota Jaakob edusti. Sen sanoman
saattaisi juutalainen tuntea tutuksi, ja muslimikin voisi kirjeen hyväksyä, jos sivuutettaisiin ne neljä kohtaa,
joissa Jumalasta puhutaan isänä.
Jaakobin kirjeessä näkyy juutalainen käsitys uskon ja tekojen välisestä suhteesta. Juutalaisten
uskonnollisuudessa ei kysellä oikeaa oppia vaan oikeita tekoja, sillä ihminen osoittaa uskonsa teoillaan. Jos
ihminen uskoo Jumalaan, hän toimii Jumalan käskyjen mukaisesti. Jos hän rikkoo käskyjä, hän osoittaa tällä
teollaan, että hän ei luota Jumalaan, joka on käskyt antanut.
Lain käskyjen noudattaminen vie vaikeuksiin, kun eletään yhteisössä, johon kuuluu muita kuin juutalaisia,
sillä Laki ei kuulu toisille. Esimerkiksi ruokamääräysten kohdalla tulee ongelmia, jos samalle aterialle
osallistuu sekä juutalaisia että muita. Kumpien mukaan valmistetaan ruoka, vai aterioivatko molemmat
ryhmät erikseen? Tällaisesta pulmasta kerrotaan Apostolien teoissa. Seka-avioliitot tuovat yhä ristiriitoja
jokapäiväiseen elämään. Näitä ongelmia ei ole kunnolla ratkaistu vielä kahdentuhannen vuoden aikana.
Jaakobin veljen Juudaksenkin kirjeen aitoutta on epäilty. Tämä kirje kuvastaa jonkin verran erilaista
uskonkäsitystä kuin muut Uuden testamentin kirjeet, ja ehkä juuri tämä on hidastanut sen hyväksymistä
pyhien kirjoitusten joukkoon. Siinä viitataan Raamatun ulkopuolella säilyneeseen Henokin kirjaan. Juuri
tässä kirjassa puhutaan ihmisen hahmossa olevasta taivaallisesta tuomarista, jonka Jumala lähettää.
Joskus selitetään, että Jaakobin ja Juudaksen kirjeet on laadittu kauan Paavalin kuoleman jälkeen, ja niissä
näkyy, miten silloin vielä jotkut vierastivat Paavalin julistusta. Vähintään yhtä hyvin ne sopivat tilanteeseen,
jossa hyvä sanoma on vasta alkanut levitä juutalaisen yhteisön ulkopuolelle.

Jeesuksen oppilaat
Pietarin ja Johanneksenkin kirjeiden aitoutta on epäilty. Varsinkin Pietarin toinen kirje ajoitetaan usein
laadituksi melkein sata vuotta sen jälkeen, kun Pietari oli lähtenyt seuraamaan Jeesusta.

Molemmissa Pietarin kirjeissä näkyy tärkeä ajatus, joka liittyy Paavalin ensimmäiseen lähetysmatkaan.
Pietari osallistui Jerusalemissa keskusteluun, jossa tultiin siihen tulokseen, että Paavali saa viedä hyvää
sanomaa muillekin kuin juutalaisille. Keskustelun johtaja Jaakob sanoi, että Mooseksen laki kuuluu
juutalaisille, ja muiden tulee vain pitää Nooan liitto, jonka Jumala teki vedenpaisumuksen jälkeen. Pietari
kannatti tätä ratkaisua, sillä hän oli jo aikaisemmin ottanut roomalaisia kasteessa seurakunnan jäseniksi.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä yhdistetään suoraan Nooan liitto ja pyhä kaste. Toisen Pietarin kirjeen
monet kohdat puhuvat samaan tapaan kuin Juudaksen kirje. Jos nämä katoliset kirjeet eli yleisesti ilman
vastaanottajan nimeä lähetetyt kirjeet todella liittyvät Jaakobiin, Juudakseen ja Pietariin, ne kuvaavat
alkuseurakuntaa ennen Paavalia. Jeesuksen lähimmät seuraajat eivät kuuluneet kirjanoppineisiin, vaan
heidät esitellään galilealaisiksi kalastajiksi. Siksi he tuskin pystyivät kreikankieliseen kirjeenvaihtoon ilman
kirjureita.

Vanhasta testamentista uuteen
Juutalaisten synagogassa seurataan kahta kirjoitusten sarjaa: Lakia ja Profeettoja. Samaan tapaan uuden
liiton jumalanpalveluksiin vakiintui kaksi kirjoitusten sarjaa: evankeliumi ja kirjeet eli epistolat. Evankeliumija epistolakirja muodostivat yhdessä Uuden testamentin, johon pitkän empimisen jälkeen liitettiin vielä
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Johanneksen ilmestys. Vanhan ja Uuden testamentin yhdistelmä sai yhteisen kreikankielisen nimen
Grammata eli Kirjoitukset, suomeksi muotoiltuna Raamattu.
Vanhassa liitossa Jumala ohjaa kansansa elämänvaellusta Lain sanalla. Uudessa liitossa ohjaajaksi tulee
elävä Sana eli Herran voideltu – siis ei puhuttu eikä kirjoitettu sana vaan puhuva henkilö, joka on edelleen
kuolleista nousseena läsnä omiensa keskellä. Vaikka Uuden testamentin kirjoitukset eroavat toisistaan
monella tavalla, kaikkia Uuden testamentin kirjoja yhdistää se, että ne tunnustavat Jumalan Isäksi ja
Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja Voidelluksi.
Alkuseurakunnan elämän hahmottamista vaikeuttaa se, että kirjallisen aineiston eli Uuden testamentin
painopiste asettuu yhteisön laidalle. Ne kirjoitukset, jotka muodostavat Uuden testamentin ytimen,
syntyivät Paavalin lähetystyössä. Se suuntautui Jerusalemista luoteeseen eli kohti Eurooppaa, ja Paavali
käytti tämän alueen yleiskieltä kreikkaa. Noin puolet Uuden testamentin kirjoituksista on Paavalin kirjeitä,
ja neljästä evankeliumista kolme liittyy Paavalin toimintaan, samoin Apostolien teot.
Kolme niin sanottua synoptikkoa eli Matteus, Markus ja Luukas tarkastelevat samasta näkökulmasta – sana
”synoptinen” tarkoittaa juuri tätä. Ne liittyvät Paavalin toimintaan, sillä Apostolien teoissa kerrotaan, että
evankelista Markus kulki Paavalin mukana tämän ensimmäisellä lähetysmatkalla. Evankeliumissa Matteuksen
mukaan kertomus seuraa hyvin tarkoin Markusta. Luukkaan Paavali mainitsee uskollisena työtoverinaan. Koska
Paavalin ääni tulee voimakkaasti esiin Uudessa testamentissa, meidän tulee tarkalla korvalla kuunnella, mitä
sanottavaa on toisilla. Siksi tässä Uuden testamentin lukemisen järjestyksessä on kiinnitetty tavallista enemmän
huomiota Jaakobin, Juudaksen ja Pietarin kirjeisiin sekä Heprealaiskirjeeseen ja Johanneksen kirjoituksiin.
Monet nykyaikaiset Uuden testamentin tutkijat korostavat sitä, että muiden Uuden testamentin kirjoitusten
sanoma poikkeaa siitä, mitä Paavali sanoo kirjeissään roomalaisille, korinttilaisille, galatalaisille, filippiläisille ja
Filemonille. He ovat päätelleet, että vain nämä Paavalin kirjeet on kirjoitettu ennen Jerusalemin hävitystä v. 70.
Muut Uuden testamentin kirjoitukset olisi laadittu jälkeenpäin ja merkitty Paavalin tai jonkun muun nimiin.
Pikemminkin voimme ajatella toisin päin. Juuri nämä muut kirjoitukset kertovat lisää Paavalin ajan elämästä ja
julistuksesta.

Uusi sanoma
Evankeliumissa Markuksen mukaan Jeesus aloittaa toimintansa julistamalla: ”Aika on täyttynyt, Jumalan
valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Hänen kuulijansa tiesivät, mitä
tarkoittavat kääntyminen ja Jumalan valtakunta. Ajankohtainen sanoma kääntymisestä ja Jumalan
valtakunnasta viittasi myös sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen.
Parannus (1938) tai kääntyminen (1992)
Edellisessä Raamatun suomennoksessa puhutaan parannuksesta, nykyisessä puhutaan kääntymisestä.
Suomen sana parannus antaa oikeastaan harhaan johtavan kuvan siitä, mitä tarkoitetaan, kun kirkossa
puhutaan parannuksesta. Urheilija parantaa suoritustaan sentti sentiltä tai sekunti sekunnilta. Maanviljelijä
parantaa peltonsa tuottoa lannoittamalla. Kun Uudessa testamentissa puhutaan parannuksesta,
tarkoitetaan kuitenkin aivan uutta elämän suuntaa. Vastaava kreikan sana merkitsee mielenmuutosta, ja
silloin tulee kyseeseen perusteellinen ero entiseen verrattuna. Vastaavissa kohdissa Vanhan testamentin
hepreassa puhutaan palaamisesta. Syntinen ihminen tai kansa on joutunut pois kotoa tai oikealta tieltä.
Profeetta ilmoittaa: ”Tee u-käännös!” Hän pysähdyttää harhautuneen ja opastaa hänet kääntymään
takaisin kotiin oman Jumalan luo.
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Taivasten valtakunta
Markus, Luukas ja Paavali puhuvat johdonmukaisesti Jumalan valtakunnasta, samoin Johannes, joka tosin
käyttää tätä sanaparia vain pari kertaa Sen sijaan Evankeliumissa Matteuksen mukaan puhutaan melkein
aina taivasten valtakunnasta. Kun puhutaan taivaasta, vältetään Jumalan nimen mainitseminen, ja siksi
kaikki evankelistat tarkoittavat aivan samaa, puhuvat he Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta.
Kun Johannes Kastaja ja Jeesus julistavat parannusta eli kääntymistä, he sanovat, että aika on täyttynyt ja
Jumalan valtakunta tullut lähelle. Kuulijoiden tulee toimia sen mukaisesti. Tämä sanoma viittaa kansan
vaiheisiin sekä historiassa että Jeesuksen omassa ajassa ja vielä tulevaisuudessa seurakunnan syntymisen
jälkeen. Puhe Jumalan tai taivasten valtakunnasta saa kuitenkin eri sisällön sen mukaan, missä ja milloin se
esitetään.
Sanoma Jeesuksen aikana
Qumranin yhteisön jäseniä pidetään yleisesti essealaisina, jotka tunnetaan juutalaisten historiasta.
Johannes Kastaja ilmeisesti oli saanut Qumranin yhteisöltä vaikutteita, ellei peräti kuulunut heihin ainakin
jossakin vaiheessa. Tässä tilanteessa Johannes lähti liikkeelle julistamaan Jumalan valtakunnan
lähestymistä. Hänen sanomansa voitiin käsittää siten, että hän odotti oman maansa vieraiden vallanpitäjien
kukistuvan pian. Johannesta yhden sukupolven verran nuorempi juutalainen historioitsija Josefus sanoo,
että Herodes Antipas teloitutti Johannes Kastajan, koska pelkäsi tämän julistuksen johtavan kapinaan.
Kun Johannes julisti Jumalan valtakunnan tuloa ja kehotti kääntymään, katsottiin menneeseen
kultakauteen, jolloin Jumala johti ihmisiä ja erityisesti hallitsi omaa kansaansa Israelia sekä odotettiin
sellaisen ajan palaavan. Jeesus puhui Jumalan valtakunnan kohtaamisesta nykyhetkessä. Hän sanoi
kuulijoilleen, että Jumalan valtakunta oli jo heidän keskuudessaan tai sisäisesti heissä; kumpaakin
käännöstä voidaan hyvin puolustaa. Mutta Jumalan valtakunta kuului tulevaisuuteenkin, ja odotettiin sen
saapumista kuulijoiden keskuuteen. Tässä ei tarvitse nähdä ristiriitaa. Jeesuksen opettamassa rukouksessa
pyydetään Jumalalta: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” Sama rukous päättyy kuitenkin ylistykseen: ”Sinun on
valtakunta, voima ja kunnia.” Rukoilijalta kysytään, suostuuko hän Jumalan iankaikkisen valtakunnan
kansalaiseksi jo tässä ja nyt. Aikamme ihminen ajattelee helposti, että Lain noudattaminen rajoittaa
ihmisen vapautta, mutta ne jotka sisäistivät Lain vaatimukset, kokivat päinvastoin vapautuvansa. Lakia
noudattamalla juutalaiset saattoivat Jeesuksen aikana yksinkertaisesti osoittaa ilman väkivaltaa, että he
eivät kuulu Rooman vallan alaisuuteen. Omaa Lakiaan noudattaessaan juutalaiset elivät itsenäisinä.
Jännite Jeesuksen aikana
Jeesus toimi uskonnollisesti ja valtiollisesti erittäin herkässä tilanteessa. Kun hän lähti julistamaan Jumalan
valtakunnan lähestymistä, valtaapitävät pelkäsivät hyvästä syystä oman asemansa puolesta. Ankara
sotilaskomento menettää kasvonsa, jos kansalaiset yhdessä osoittavat rauhallisesti mieltä ja osoittavat
vaikkapa laulamalla tai kukkia heiluttamalla, että he eivät kannata vallanpitäjien toimia. Niinpä roomalaisen
maaherran, ylipappien ja Herodeksen sukuisten paikallisten hallitsijoiden täytyi pelätä Johannes Kastajan ja
Jeesuksen vaikutusta, vaikka nämä eivät johtaneet aseellisia joukkoja ja vaikka evankeliumissa Jeesus
neuvoi maksamaan verot niin temppelille kuin roomalaisille.
Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta voidaan tulkita kokonaisuudessaan siten, että hän kutsui
kuulijoitaan seuraamaan elämässään sitä Jumalan tahtoa, joka ilmenee Laissa, Profeetoissa ja Kirjoituksissa
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eli Raamatussa sellaisena, kuin se tunnettiin hänen aikanaan. Jeesuksen omassa elämässä näkyi useita
esimerkkejä siitä, miten hän noudatti Lakia ja jopa tulkitsi sitä ankarammin kuin muut aikalaisensa. Vain
joissakin tilanteissa hän tulkitsi Lakia ja erityisesti perinnäissääntöjä väljemmin kuin arvostelijansa.
Juutalainen tutkija David Flusser on sanonut, että Jeesus tällöin seuraa galilealaista Lain tulkintaa eikä
jerusalemilaista. Jännitystä tihentää se, että kannattajat lauloivat pääsiäisjuhlille saapuvalle Jeesukselle kuin
hallitsijalle ja samana syksynä oli mahdollisesti alkava sapattivuosi, jolloin ihmiset saattoivat osoittaa
mieltään yksinkertaisesti noudattamalla sapattivuotta koskevia Lain määräyksiä ja odottivat samalla
yhteiskunnan epäkohtien korjaamista.
Juutalaisen laskutavan mukaan seitsemällä jaollisiin vuosiin liittyvät sapattivuodesta annetut määräykset.
Vuonna 33 jKr. eli juutalaisen ajanlaskun mukaan vuonna 3793 pääsiäisen valmistuspäivä osui perjantaille, mikä
vastaa kertomusta ristiinnaulitsemisen päivästä Evankeliumissa Johanneksen mukaan. Jos sapattivuosien sarja
on jatkunut katkeamatta vuosisatojen läpi Vanhan testamentin ajoista saakka, Jeesus vangittiin sellaisessa
vaiheessa, että seitsemällä jaollinen vuosi 3794 alkoi seuraavana syksynä. Tällaisessa tilanteessa Jeesuksen
sanat Jumalan valtakunnan tulemisesta, Herran riemuvuodesta ja hyvästä sanomasta kaikille köyhille saivat
väkevän yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Rikkaiden taloudelliset laskelmat menevät sekaisin, jos heidän pitää
seitsemännen vuoden tullen antaa velat anteeksi. Laajaa suosiota saanut Jeesus kävi siten vaaralliseksi
talouselämää ja koko yhteiskuntaa hallitseville henkilöille.

Evankeliumi sisältää näin kertomuksen, jossa jännitys tihentyy koko ajan. Niin kuin Jeesus selviää
ensimmäisistä kiusauksista Jumalan sanaan tukeutuen, hän kulkee kohti Golgataa Jumalan sanaan
sitoutuen. Hän saapui Lain käskyä noudattaen ja vastustajiensa suunnitelmia uhmaten pääsiäiseksi
Jerusalemiin valmiina antamaan henkensä omiensa puolesta.
Jeesuksen oman kansan johtajat syyttivät häntä siitä, että hän uskalsi luvata syntiselle ihmiselle tämän
synnit anteeksi annetuiksi. Anteeksiannon lupaa se, jota vastaan on rikottu, ja siksi synnit antaa anteeksi
Jumala. Koska Jeesuksen vastustajat eivät tunnustaneet häntä Jumalan Pojaksi, he syyttivät häntä Jumalan
pilkasta. Siihen syyllistynyttä oli rangaistava kuolemalla.
Oman aikamme juutalainen lakimies on selittänyt, että ylipappi halusi pelastaa Jeesuksen hengen
kysymällä tältä, onko hän Jumalan poika. Jeesuksen olisi tarvinnut vastata, että hän ei suinkaan ole,
vaan tämä on väärinkäsitys. Näin hän olisi välttänyt kuolemantuomion. Tämä ulkopuolinen lakimies ei
olisi tietenkään pannut pahakseen sitä, että Jeesuksen koko kutsumus olisi tällöin rauennut.

Jeesuksen julistuksessa Jumalan valtakunta nousee maallisen esivallan yläpuolelle. Tällainen tilanne
houkuttelee ylipapin laskelmoimaan: Kannattaa uhrata Jeesus, jotta kansa ei ajautuisi epätoivoiseen
taisteluun roomalaisia vastaan vaan jäisi eloon.” Kun maaherra Pilatus kuulustelee Jeesusta, hän olisi
evankelistojen mukaan valmis vapauttamaan hänet vaarattomana. Hänen vastustajansa huutavat kuitenkin
Johanneksen mukaan: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari.” Näin Jeesuksen vastustajat leimaavat
hänet kuninkuuden tavoittelijaksi ja kapinalliseksi. Kirjoitus Jeesuksen ristin päällä sisältää karmean
totuuden: Jeesus antaa henkensä kuninkaana valtakuntansa puolesta.
Päiväni haihtuvat kuin savu, tuska polttaa luitani kuin tuli. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti.
Ps. 102:4,13
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Neljästoista etappi: Uusi liitto rakentuu Vanhan liiton perustalle
Viikko
Pvm.
81.
82.
83.

Psalmi
104:1-26
104:27-35
105:1-15

Kirja
Luvut
Sananlaskut
14. ETAPPI UUSI LIITTO RAKENTUU VANHAN LIITON PERUSTALLE
Markus
1-5
21:1-8
6-10
9-16
11-16
17-24

Paavali: ”Herra on tulossa”
84.
85.

105:16-45
106:1-33

1 Tessalonikaan
2 Tessalonikaan

1-5
1-3

22:8-16
17-23

Nimettömän kirjeen kehotuksen sana Lakiin viitaten
86.
87.
88.
Pvm.

106:34-48
107:1-22
107:23-43

Heprealaisille

1-5
6-9
10-13
15. ETAPPI: HYVÄ UUTINEN KAIKILLE KANSOILLE

24-29
23:1-8
9-16

Jeesuksen tie Jordanin kasteelta Golgatalle
Paavali lähti kertomaan synagogissa suurta uutista Herran voidellusta kuinka tämä: ”… kärsi Pontius
Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä
kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.” Tähän asiaan tähtää Evankeliumi Markuksen mukaan.
Presbyteeri Johannes kertoi Papiaan mukaan, että Markus oli toiminut Pietarin tulkkina ja kirjoittanut
muistiin, mitä oli kuullut Pietarin puhuvan mutta ei kuitenkaan esittänyt asioita aikajärjestyksessä. Tämä
näkyykin Evankeliumissa Markuksen mukaan, sillä siinä on aluksi esitetty tapahtumia Galileassa ja tämän
jälkeen tapahtumia Jerusalemissa. Kertomuksia yhdisteltäessä on siis kiinnitetty enemmän huomiota siihen,
mihin seutuun tapahtuma liittyy kuin tapahtumien aikajärjestykseen.
Evankeliumissa Markuksen mukaan tyyli muuttuu kesken kaiken. Alkupuoli antaa sen vaikutelman, että
hyvä sanoma eli evankeliumi on aluksi levinnyt lyhyinä kertomuksina ja kuvauksina seurakunnan
kokouksissa. Kun nykyisin luetaan lyhyt katkelma evankeliumista jokaisessa jumalanpalveluksessa,
noudatetaan ilmeisesti aivan alkuperäistä tapaa. Samalla tavalla kuin kirkossa saarnaaja puhuja on alun
perinkin laajentanut, syvennellyt ja ajankohtaistanut sitä, mitä hän on edellä kertonut tai lukenut. Näistä
katkelmista on yhdistetty tiivis kooste, joka ei pyri olemaan aikajärjestyksessä etenevä elämäkerta.
Loppupuolella lukija saa yhtenäisen kertomuksen Jeesuksen muutamasta viimeisestä päivästä
Jerusalemissa ylösnousemukseen asti. Tämä kuvaus käsittää viidennen osan koko Evankeliumista
Markuksen mukaan, sillä tekijä kuvaa huomattavan yksityiskohtaisesti Jeesuksen oikeudenkäyntiä ja
kärsimystä. Tässä Paavali on voinut toimia arvokkaana tiedon lähteenä. Kun Paavali lähetetään Damaskoon
asti vangitsemaan Jeesuksen seuraajia, hänelle on täytynyt selittää, miksi Jeesus on tuomittu. Kun Paavali
yritti ennen kääntymistään hävittää Jeesuksen seuraajat, hän on voinut jo silloin kertoa tämän väärän
profeetan viimeiseksi huudahtavan ristillään: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Niinpä onkin
tärkeätä, että hyvä sanoma ei pääty tähän vaan kertomus jatkuu tyhjältä haudalta. Yleensä Uuden
testamentin tutkijat pitävät Evankeliumia Markuksen mukaan vanhempana kuin kolmea muuta ja arvelevat,
että se on kirjoitettu, ennen kuin roomalaiset valloittivat Jerusalemin ja tuhosivat temppelin vuonna 70 jKr.
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Sanoma Herran tulemisesta
Paavalin elämä Jeesuksen seuraajana alkoi siitä, kun hän Damaskoksen tiellä näki kuolleista nousseen
Jeesuksen. Paavali sai tältä tehtävän viedä hyvä sanoma hänestä kaikkien kansojen keskuuteen. Jeesus oli
kutsunut Israelia parannukseen, mutta Jumalan pelastava sanoma kuului kaikille kansoille. Antiokian
seurakunta lähetti Barnabaksen, Paavalin ja Markuksen viemään tätä hyvää sanomaa hajallaan asuvien
juutalaisten keskuuteen. Matka suuntautui aluksi Barnabaksen kotisaarelle Kyprokseen ja Paavalin
kotipuoleen Vähän-Aasian eteläosiin. Kun tuli aika lähteä uudelleen matkaan tervehtimään nuoria
seurakuntia, Barnabas lähti Markuksen kanssa Kyprokseen ja Paavali Silaksen kanssa Vähän Aasian puolelle.
Siellä Paavali ja Silas jatkoivat luoteisrannikolle Troakseen asti ja sieltä edelleen Paavalin saaman näyn
johtamina meren yli Euroopan puolelle Filippin ja Tessalonikan kautta Ateenaan ja Korinttiin.

Kirjeet tessalonikalaisille
Apostolien tekojen mukaan Paavali julisti Tessalonikan juutalaisille ja muille kuulijoilleen, että ristillä
kuollut ja kuolleista noussut Jeesus on Herran voideltu, jolle kuuluu valta ja joka pelastaa seuraajansa
tulevalta vihalta. Päästyään Korinttiin hän vahvisti kirjeellä nuorta seurakuntaa Tessalonikassa. Koska
Paavalin Ensimmäistä kirjettä tessalonikalaisille pidetään vanhimpana Uuden testamentin kirjoituksista,
siitä saamme kaikkein tuoreimman näkymän Paavalin alkuperäiseen sanomaan.
Paavali julistaa, että Jeesuksen oma kansa on hylännyt hänet ja antanut hänet kuolemaan ristillä, mutta hän
on tulossa takaisin Herrana, ja silloin sekä elävät että Herrassa nukkuneet kuolleet tulevat kohtaamaan
hänet. Juutalaisten Laki ei koske muiden kuin juutalaisten elämää, mutta kaikkien kansojen jäsenet voivat
kuulua Jumalan kansaan Voidellun yhteydessä. Paavali kehottaa seurakuntaan liittyneitä tessalonikalaisia
elämään Jumalalle kelpaavaa elämää Jeesuksen opetusten mukaisesti. Heidän tulee valmistua kohtaamaan
korkeuksista pian palaava Jeesus.
Toisessa kirjeessä tessalonikalaisille Paavali tyynnyttelee lopun odotusta Tessalonikassa. Hän sanoo, että
jotkut ovat käsittäneet väärin sanat Jeesuksen pikaisesta tulemisesta. Paavali selittää, mitä kaikkea tulee
vielä tapahtumaan ennen Jeesuksen paluuta. Joka tapauksessa tessalonikalaisten tulee jatkaa elämistä
Paavalin antamien ohjeiden mukaisesti ja odottaa Jeesusta. Elämän ohjeeksi Paavali ei siis anna Lakia eikä
siihen liittyviä fariseusten tulkintoja vaan neuvoja, jotka liittyvät Jeesuksen opetuksiin. Irtautuminen Laista
ei suinkaan tarkoita siveetöntä elämää, vaan seurakuntalaisten tulee erottautua väärintekijöistä omassa
joukossaankin ja tehdä hyvää ja näin osoittautua suuren kutsumuksensa arvoisiksi. Paavali korostaa aivan
arkisen ansiotyön merkitystä. Tessalonikalaiskirjeissä tuntuvat voimakkaina Paavalin kutsumusnäyn
mainingit.

Paavali ja Apollos (?)
Paavali kertoo Apostolien teoissa, että hän on opiskellut rabbi Gamalielin johdolla. Hän on perehtynyt
Lakiin, Profeettoihin ja Kirjoituksiin ja tuntee vanhat opetukset Voidellusta. Ylipapit ovat vakuuttaneet
hänelle, että Jeesus on väärä profeetta, joka on saanut ansaitsemansa lopun ristillä. Sanoma Jeesuksesta on
lähtenyt leviämään kreikkaa puhuvien juutalaisten keskuuteen, ja Paavali on ottanut tehtäväkseen hävittää
nämä uskovat, jotka pitävät Jeesusta Voideltuna (kreikaksi Khristos). Tämän kreikankielen sanan mukaisesti
Jeesuksen seuraajia on alettu kutsua kristityiksi.
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Paavalin elämän mullistaa ilmestys Damaskon tiellä. Hän kohtaa häikäisevässä näyssä kuolleista nousseen
Jeesuksen, ja Jeesuksen vastustaja muuttuu Jeesuksen seuraajaksi ja apostoliksi. Hän ehtii kypsytellä
saamaansa näkyä ja sen merkitystä, ennen kuin hän lähtee viemään juutalaisiin synagogiin sanaa siitä, että
Jeesus on odotettu Voideltu ja hän tulee taivaasta Isän luota pelastamaan omansa tulevalta vihalta.
Paavalin sanoma näkyy aidosti Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille.
Juutalaisten johtomiehet torjuvat Paavalin sanoman Voidellusta, ja hän saa porttikiellon synagogiin. Niissä
hallitsee Laki. Kärsimyksiä kaihtamatta Paavali jatkaa sanoman viemistä edelleen, ja uusia seurakuntia
muodostuu niistä juutalaisista, jotka ottavat sanoman vastaan sekä muihin kansoihin kuuluvista ihmisistä.
Näissä seurakunnissa tapahtuu vallankumous. Lain määräykset menettävät merkityksensä, sillä Jumala on
antanut ne vain Israelille. Sen sijaan Profeetoissa on luvattu, että Herran voideltu hallitsee kaikkia kansoja.
Paavalin laajat ja opilliset pääkirjeet galatalaisille, korinttilaisille ja roomalaisille eroavat niin paljon muista,
että useimpia muita on alettu pitää epäperäisinä eli pseudepigrafeina. Ne on yleensä ajoitettu kirjoitetuiksi
Paavalin kuoleman jälkeen, samoin Heprealaiskirje, joka käsittelee asioita hyvin opilliselta kannalta.
Voimme tässä muuttaa kysymyksen asettelua ja selvittää: Millaisen kuvan saamme Paavalista, jos kaikki
hänen kirjeensä ja Heprealaiskirje kuuluvat Paavalin toiminnan aikaan?
Heprealaiskirjeessä ei mainita lainkaan tekijää, mutta itse kirjoitus antaa joitakin tuntomerkkejä hänestä.
Hän on elänyt samoihin aikoihin Paavalin kanssa, sillä näillä kahdella on yhteinen ystävä, Timoteus, ja
Heprealaiskirjeessä puhutaan Jerusalemin temppelin toiminnasta. Tekijä on perehtynyt sekä Vanhaan
testamenttiin että aleksandrialaiseen filosofiaan ja tähän liittyvään juutalaiseen teologiaan. Uudessa
testamentissa esitellään Apollos, johon sopivat nämä tuntomerkit. Kun ajatellaan, että hän on kirjoittanut
Heprealaiskirjeen, Paavalin kehityksestä ja toiminnasta hahmottuu elävä kuva. Tästä Jeesuksen paluun
julistajasta tulee Lain selittäjä, seurakuntien elämän järjestäjä ja työntekijöiden kouluttaja.
Ennen lähtöään toiselle lähetysmatkalleen Vähään Aasiaan tervehtimään nuoria seurakuntiaan Paavali saa
Jerusalemissa ohjeita, miten tulee toimia, kun seurakuntiin liittyy muita kuin juutalaisia. Näiden ei tarvitse
elää Lain mukaan juutalaisten tapaan. Paavali käy Kreikassa asti ja pysähtyy paluumatkallaan lyhyesti
Efesoksessa. Kun hän kolmannella matkallaan tuli taas Efesokseen, kaupungissa on käynyt sillä välin
Apollos. Tästä Apostolien teot kertoo, että hän on Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka on etevä
puhuja ja tuntee kirjoitukset perin pohjin. Egyptin suuressa sivistyskaupungissa Aleksandriassa juutalaiset
ovat tutustuneet kreikankieliseen eli hellenistiseen sivistykseen ja kääntäneet Vanhan testamentin
kirjoitukset kreikaksi. Ensimmäisen vuosisadan alkupuolella jälkeen Kristuksen Aleksandriassa vaikuttaa
huomattava juutalainen filosofi ja teologi Filon Aleksandrialainen, joka teoksissaan yhdistää juutalaisuuden
ja hellenismin.
Filon käytti kreikankielistä Vanhaa testamenttia eli Septuagintaa ja kirjoitti teoksensa kreikaksi. Arvellaan, että
hän osasi vain vähän hepreaa. Hän pyrkii johdonmukaisesti yhdistämään uskon ja järjen ja meni tässä
pitemmälle kuin kukaan juutalainen ennen häntä. Uuden testamentin lukijan kannattaa kiinnittää hänen
kohdallaan huomiota filosofian ja teologian kosketuskohtiin. Platonin ja stoan opit näkyvät selvästi Filonin
kirjoituksissa. Platon pitää näkymätöntä, iankaikkista maailmaa todellisempana kuin tätä näkyvää, ja hänen
oppiensa pohjalta syntynyt uusplatonilainen ajattelu saa aivan uskonnollisen sävyn. Stoan filosofiassa puhutaan
kaitselmuksesta, joka toimii Logoksen välityksellä.
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Filon selittää Lakia vertauskuvallisesti ja muodostaa Vanhaan testamenttiin ja kreikkalaisen filosofian opetuksiin
perustuvan maailmankuvan. Siinä Jumala johtaa kaikkivaltiaana näkymätöntä ja näkyväistä maailmaa.
Luomisesta alkaen Jumala kaitsee kaikkea ja kaikkia. Häntä yhdistää ihmisiin Logos. Tätä Filon kutsuu Jumalan
Pojaksi, jopa esikoiseksi, koska hän on syntynyt ennen maailman luomista. Juuri tällaiseksi Sananlaskuissakin
kuvataan Jumalan Viisaus. Logoksen suomenkieliseksi vastineeksi voitaisiin antaa Jumalan Sana, Ajatus, Mieli
tai Viisaus, mutta toisaalta Logosta edustaa Filonin mukaan pyhäkköteltan ja temppelin ylipappi. Filon arvostaa
Vanhassa testamentissa erityisesti Lakia, ja Laissa juuri ylipappi on Voideltu ja siten Jumalan edustaja.
Filon käsittää Lain vertauskuvallisesti ja vierastaa fariseusten suullista lakia, jossa Lain käskyjä pyritään
soveltamaan uusiin tilanteisiin ja oikea käyttäytyminen ja elämäntapa nousevat tärkeiksi. Hän pitää
maailmanhistorian päämääränä yhtenäistä ja kansanvaltaista maailmanvaltiota. Hän ihailee essealaisia ja
mysteeriuskontoja ja ajattelee myös, että juutalaisuuskin voisi kehittyä mysteeriuskontojen suuntaan. Filon
suhtautuu myönteisesti käännynnäisiin, jotka jättävät oman yhteisönsä ja liittyvät juutalaisiin. Filon esittää
myös ajatuksen siitä, että jotkut ihmiset ovat syntyneet maasta, jotkut taivaasta ja jotkut Jumalasta. Vaikka
Filon yhdistää muiden kansojen sivistyksestä omaksumiaan filosofisia aineksia juutalaiseen uskoonsa, hän pysyy
juutalaisen yhteisön jäsenenä ja puolustaa keisarin edessä Aleksandrian juutalaisia lähetystössä, joka käy
valittamassa kotikaupunkinsa juutalaisten kokemasta sorrosta.
Filonin ajatukset maailmanvaltiosta ja mysteereistä sivuavat Uutta testamenttia. Puhe maailmanvaltiosta tuo
esiin yhteisöllisyyden, mutta eroaa Johannes Kastajan julistamasta Jumalan valtakunnasta. Pyhä kaste vastaa
mysteeriuskonnon vihkimystä, kun siinä kasteoppilas otetaan seurakunnan jäseneksi, niin kuin
mysteeriuskonnoissa tulokkaat vihitään erilaisissa salaisissa toimituksissa aina korkeampiin salaisuuksiin.
Uuden testamentin ja kirkkoisien kreikankielinen sana mysterion on käännetty latinaksi sanalla sacramentum.
Juutalaiset eivät tunne sakramentteja, mutta kristityt useita, luterilaiset kaksi.
Vaikka tunnistamme Filonin vaikutusta Heprealaiskirjeessä ja myös muualla Uudessa testamentissa, missään ei
suoraan kerrota, miten paljon Apollos on tuntenut Filonin oppeja. Monet Uuden testamentin tutkijat Martti
Lutheria myöten ovat arvelleet, että Apollos on kirjoittanut Heprealaiskirjeen, mutta muitakin ehdotuksia
tunnetaan ja useat pitävät tekijäkysymystä ratkaisemattomana. Tässä Raamatun lukemisen ohjelmassa
luemme Heprealaiskirjeen heti Tessalonikalaiskirjeiden jälkeen. Aleksandrian teologian voimakas vaikutus
selittää selvän muutoksen Paavalin Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ja Paavalin pääkirjeiden eli
Galatalaiskirjeen, Korinttilaiskirjeiden ja Roomalaiskirjeen kirjoittamisen välillä. Tällöin ei tarvitse turvautua
siihen selitykseen, että useimmat muut Paavalin nimissä kulkevat kirjeet on kirjoittanut joku muu Paavalin
kuoleman jälkeen. Laajat pääkirjeet osoittautuvat näin poikkeuksellisiksi, ja muissa n kirjeissään Paavali
näyttäytyy aidoimmillaan.
Filonin vaikutus juutalaiseen ajatteluun ja uskontoon jäi yllättävän vähäiseksi. Yhden sukupolven verran häntä
nuorempi juutalainen historioitsija Flavius Josefus kertoo hänestä, mutta seuraavaksi hänen nimensä esiintyy
juutalaisten kirjoituksissa vasta 1500-luvulla. Sen sijaan kristilliset teologit lähtivät kehittelemään edelleen
Filonin ajatuksia. Aleksandriaan perustettiin maineikas kristillinen oppilaitos jo ennen vuotta 200 ja kaupungista
tuli kristillisen oppineisuuden keskus 200-luvulla, siis ennen kristinuskon tuloa hyväksytyksi Rooman
keisarikunnassa. Kristinuskon nopeaa leviämistä voi selittää osaltaan se, että kreikkalaisen kielialueen suuri
juutalaisväestö erityisesti Aleksandriassa tunsi enemmän omakseen Septuagintaan ja Filonin ajatteluun
liittyvän kristillisen opin kuin ihmisten elämää ohjailevan perinnäistapoja korostavan uskonnollisuuden, jota
rabbit opettivat hepreaksi ja arameaksi. Kristityt levittivät Filonin ajattelua yli kielirajan, ja tärkeitä osia hänen
tuotannosta on säilynyt armeniankielisinä käännöksinä.
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Kun Apollos saapuu Efesokseen, hän liittyy Apostolien tekojen kertomuksen mukaan paikalliseen
synagogaan. Siellä hän tutustuu Paavalin ystäviin Priscillaan ja Aquilaan. Apollos tuntee Jeesuksen mutta ei
kastetta Jeesuksen nimeen. Priscilla ja Aquila opettavat hänelle lisää. Väittelyissä juutalaisten kanssa
Apollos todistaa Vanhaan testamenttiin vedoten, että Jeesus on Voideltu. Hän jatkaa matkaa Korinttiin ja
välirikko juutalaisen synagogan kanssa tapahtuu Efesoksessa vasta Paavalin saavuttua paikalle.
Ilman kirjoittajan nimeä julkaistussa Heprealaiskirjeessä tapaamme juuri niitä ajatuksia, joita esiintyy
Paavalin neljässä pääkirjeessä. Jumalan Poika on osallistunut Sanana jo luomistyöhön, ja Voideltu on
Jumalan Poika. Jumalalla ei ole kuitenkaan useita poikia vaan hänen ainoa Poikansa on syntynyt ihmiseksi
Jeesuksessa.
Laki pysyy tärkeänä, sillä se esittää Jumalan pelastustyön, joka alkaa luomiskertomuksesta ja jatkuu
Profeetoissa. Pelastushistoria näkyy uskon sankarien ketjussa aikakaudesta toiseen. Nämä esikuvat
todistavat, että vanhurskas on elävä uskosta.
Herran voideltu on kuninkaan ohessa ylipappi. Jeesus on täyttänyt Voidellun papillisen viran suorittamalla
täydellisen uhrin, kun hän on antanut itsensä syntiuhriksi kaikkien puolesta. Näin hän on sovittanut kaikkien
ihmisten synnit. Nyt hän jatkaa tehtäväänsä rukoilemalla taivaallisessa temppelissä omiensa puolesta.
Vaikka Paavali on esittänyt kirjeissään ajatuksia, jotka myötäilevät Heprealaiskirjettä, tässä on myös kohtia
joista voidaan lukea Paavalin arvostelemista. Se ei yllätä, sillä korinttilaisetkin huomaavat, että Paavali ja
Apollos opettavat eri tavoilla. Heprealaiskirjeen tekijä haluaa päästä syvälliseen tietoon. Hänen mielestään
on jo tarpeeksi puhuttu sellaisista alkeellisista aiheista kuin parannus kuolleista töistä, usko Jumalaan,
kasteet, kätten päällepaneminen, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Juuri näistä Paavali on
saarnannut ja seurakunnille kirjoittanut. Eron kasteopista Apollos kokee hyvin henkilökohtaisesti, sillä
Efesokseen tullessaan hän tuntee Apostolien tekojen mukaan vain Johanneksen kasteen. Siitä eroaa kaste
Uuden liiton seurakunnan jäseneksi, mihin kuuluu Pyhän Hengen saaminen. Sen Paavali on saanut
Damaskoksessa. Heprealaiskirjeessä lukijoita kehotetaan pysymään omassa seurakuntakokouksessaan.
Tämä saattaa tarkoittaa synagogaa, koska kirjeessä käytetään juuri tätä kreikan sanaa, ja Apollos opettaa
juutalaisessa synagogassa. Kun Paavali tulee toisen kerran Efesokseen, hänkin opettaa aluksi synagogassa,
mutta siirtyy sieltä opettamaan ja keskustelemaan Tyrannoksen koulussa.

Uuden testamentin kirjoitusten järjestys
Aivan kuten Vanha testamentti alkaa Lailla, Uusi testamentti alkaa evankeliumilla. Laki etenee alusta
maailman luomisesta ja loppuu siihen vaiheeseen, kun Mooses on tuonut Israelin heimot Luvatun maan
rajalle.
Evankeliumi toistaa rinnakkain neljään kertaan kuvauksen Jeesuksen toiminnasta kohti ristinkuolemaa ja
ylösnousemusta. Vanhan testamentit Profeetat alkaa historiallisella kuvauksella maan valloituksesta ja
jatkuu kertomuksella kansan vaiheista pakkosiirtolaisuuteen asti. Vastaavasti Uudessa testamentissa
Apostolien teot esittää seurakunnan historian siihen asti, kun pakanain apostoli Paavali saapuu
keisarikunnan pääkaupunkiin Roomaan. Vanhan testamentin kirjoitukset, joita kutsutaan yhteisellä nimellä
Jälkimmäiset profeetat, esittävät viidentoista nimetyn julistajan sanoman. Uuden testamentin kirjeissä
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seurakuntia ja seurakuntalaisia ohjaavat kirjallisesti henkilöt, jotka mainitaan evankeliumeissa Markuksen,
Matteuksen ja Luukkaan mukaan tai Apostolien teoissa.
Oman ryhmänsä muodostaa Johanneksen ilmestys. Se esittää valtavan näyn, jonka parissa ovat selittäjät
askarrelleet kohta parin tuhannen vuoden ajan. Se vastaa tavallaan Danielin kirjaa Vanhassa testamentissa.
Kumpikin voidaan liittää näkijän oman ajan valtiollisiin tapahtumiin tai kirjan selittäjän aikaan ja
tulevaisuuteen.
Uudessa testamentissa kirjeet on ryhmitelty lähettäjän mukaan. Katolisiksi eli yleisiksi kirjeiksi kutsutaan
Jeesuksen perheenjäsenten ja välittömien opetuslasten kirjeitä. Niiden lähettäjiksi on merkitty Herran veli
Jaakob, opetuslapset Pietari ja Johannes sekä Jaakobin veli Juudas.
Katolisista kirjeistä puhuin jo toukokuussa kahdennellatoista etapilla. Jaakobin, Juudaksen, Pietarin ja
Johanneksen kirjeistä voit siis lukea sen kerran katsauksesta (ks. s. 126 ja 127). Myös Heprealaiskirjeen
erityispiirteitä sekä sen liittymistä aleksandrialaiseen filosofiaan ja teologiaan olen kuvannut kahdennentoista
etapin katsauksessa (ks. s. 132). Nyt esittelen Paavalin kirjeitä, kertaan lyhyesti Uuden testamentin ajan
filosofian luonteenomaisia piirteitä sekä vertailen Paavalin pääkirjeitä Heprealaiskirjeeseen eräissä tärkeissä
kohdissa.

Paavalin kirjeitä kuuluu Uuteen testamenttiin enemmän kuin kaikkien muiden kirjeitä yhteensä. Ne voidaan
jakaa kolmeksi ryhmäksi:


Seurakunnille osoitetut kirjeet,
1. ja 2. kirje Tessalonikaan sekä kirjeet Efesokseen, Filippiin ja Kolossaan
Paavali on kirjoittanut vankeudesta näistä muut paitsi 1 Tessalonikalaisille
Paavali on lähettänyt Kolossalaiskirjeen liitteenä kirjeen henkilökohtaisesti Filemonille.



Pääkirjeet
Roomaan, 1. ja 2. kirje Korinttiin sekä kirje Galatiaan.



Nuorille työtovereille osoitetut kirjeet eli pastoraalikirjeet
1. ja 2. kirje Timoteukselle sekä kirje Titukselle
Paavali on kirjoittanut vankeudesta yhden näistä (2 Tim).
Suomalaista lukijaa helpottaa raamatunkohtien löytämisessä se, että tärkeysjärjestykseen sijoitettujen neljän
pääkirjeen jälkeen muut seuraavat vuoden 1992 käännöksessä otsikoiden suomenkielisessä
aakkosjärjestyksessä. Vain aivan lyhyt ja erittäin henkilökohtainen kirje Filemonille on erikseen viimeisenä
Paavalin kirjeistä. Edellisessä suomennoksessa Tiituksen nimi kirjoitetaan kahdella i-kirjaimella, eikä
aakkosjärjestys toteudu sen kohdalla, uusimmassa suomennoksessa aakkosjärjestys täsmää hyvin.

Paavalin kirjeitä seuraa Heprealaiskirje, joka liittyy niin läheisesti Paavalin kirjeisiin, että esimerkiksi
vanhassa latinankielisessä Raamatussa eli Vulgatassa se on merkitty Paavalin kirjeeksi. Sen tekijää on
täytynyt päätellä kirjeen kielen ja sisällön perusteella. Alkukirkon ajoilta on periytynyt sanoma, että Jumala
kyllä tietää, kuka Heprealaiskirjeen on kirjoittanut. Omassa mielessäni haudon monien muiden tavoin sitä
ajatusta, että tämän kirjeen on laatinut aleksandrialainen Apollos. Tällöin selittyisi yksinkertaisesti, miten
aleksandrialainen teologia levisi Välimeren pohjoisrannalle.
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Useista kirjeistä ilmenee, että Paavali on lähettänyt ne vankilasta. Näitä kutsutaan siksi vankeuskirjeiksi.
Tähän ryhmään sijoitetaan pastoraali- ja pääkirjeitä lukuun ottamatta kaikki muut paitsi kirjeet
Tessalonikaan. Tosin Paavali lähetti myös toisen kirjeensä Timoteukselle vankilasta, mutta se luetaan
sisältönsä vuoksi pastoraalikirjeisiin. Tämä nimitys johtuu siitä, että kirjeissään Timoteukselle ja Titukselle
Paavali antaa ohjeita seurakunnan kaitsemiseen eli pastoraaliseen työhön.
Paavalin kirjeistä ilmenee, että hän on lähettänyt myös sellaisia kirjeitä, jotka eivät ole säilyneet
jälkipolville. Toisaalta jotkut ovat sanoneet, että Paavalin kirjeet sisältävät monenlaista aineistoa, ja
arvelleet, että sama mies ei ole voinut kirjoittaa niitä kaikkia, vaan oppilaat ovat kirjoittaneet joitakin vasta
Paavalin kuoleman jälkeen. Voimme kuitenkin ajatella, että aineiston erilaisuus osoittaa Paavalin luonteen
monisärmäisyyttä. Hänhän yhdessä vaiheessa vainosi kiihkeästi seurakuntaa mutta kääntymyksensä jälkeen
nöyrästi levitti hyvää sanomaa lannistumatta itseensä kohdistuneesta vainosta. Hän näyttää myös
kiistelleen muiden Uuden testamentin kirjoittajien kanssa.
Muiden muassa merkittävät suomalaiset Uuden testamentin tutkijat Aimo T. Nikolainen ja Heikki Räisänen ovat
pitäneet aitoina eli Paavalin kirjoittamina neljän pääkirjeen lisäksi vain Ensimmäistä kirjettä tessalonikalaisille
sekä kirjeitä Filippiin ja Filemonille. Tälle kannalle päätyneet tutkijat sanovat, että epäperäisiksi katsottavat
kirjeet eroavat Paavalin neljästä pääkirjeestä ja muista varmasti aitoina pidetyistä kirjeistä niin paljon, että ne
eivät voi kuulua samalle kirjoittajalle. Kirkkohistoriassa ei kuitenkaan tunneta ketään, joka olisi jälkeenpäin
laatinut kirjeitä Paavalin nimissä.
Pyhiinvaelluksella lähdemme siitä perinteisessä käsityksessä, että kaikki Uudessa testamentissa Paavalin
nimissä kulkevat kirjeet liittyvät häneen läheisesti. Paavalin elämänvaiheet, tilanteet, kirjoitusten tarkoitusperät
ja erilaiset avustajat ovat voineet vaikuttaa sen, että on syntynyt suuriakin eroja kirjeiden välille. Paavali on
ainakin joillakin kerroilla käyttänyt kirjureita ja vain lopuksi kirjoittanut omakätisen tervehdyksen. Jos hän on
joutunut vankilaan, kirjuri on voinut toimia melko itsenäisesti. Ehkä kirjeitä on vielä toimitettu, ennen kuin ne
on liitetty muiden kirjoitusten kanssa kokoelmaksi, josta on muodostunut meille säilynyt Uusi testamentti.
Kirjeiden välisten erojen perusteella ei mielestäni voi todistaa, että osa juontuisi ajalta paljon Paavalin
kuoleman jälkeen. Kaikkein selvimmin muista Paavalin nimissä kulkevista kirjeistä eroavat neljä pääkirjettä.
On selitetty, että keskenään ristiriitaiset käsitykset eri kirjeissä todistavat, että ne kuuluvat alkuseurakunnan eri
kehitysvaiheisiin. Yhtä hyvin eri kirjeiden toisistaan poikkeavat ajatukset voivat osoittaa, miten erilaiset
käsitykset törmäsivät toisiinsa jo seurakunnan ensimmäisten sukupolvien aikana. Emme voi edellyttää, että
ensimmäisen sukupolven uskovaiset olisivat kaikki puhuneet ja kirjoittaneet samalla tavalla. Raamatun
luonteeseen kuuluu, että siihen on asetettu rinnakkain neljän eri evankelistan kirjoitukset ja useiden erilaisten
henkilöiden kirjeitä. Näin sanoma tulee monipuolisesti esille.
Kun Apostolien teot antavat joidenkin ihmisten elämänvaiheista erilaisen käsityksen kuin kirjeet, kannattaa
mielestäni luottaa siihen, että kirjeissä kerrotaan yksittäisistä tapahtumista parhaiten. Toisaalta kirjeiden
aikajärjestystä ja kirjoittamisaikoja joudutaan päättelemään Apostolien tekojen kertomuksen perusteella.

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! Ps. 105:1
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Viidestoista etappi: Hyvä uutinen kaikille kansoille
Viikko
Pvm.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Pvm.

Psalmi
108
109
110-112
113-114
115
116-117
118

Kirja
Luvut
15. ETAPPI: HYVÄ UUTINEN KAIKILLE KANSOILLE
Galatiaan
1-6
1 Korinttiin
1-5
6-9
10-16
2 Korinttiin
1-4
5-8
9-13
16. ETAPPI: PAAVALIN OPETUKSIA LAKIIN VIITATEN

Sananlaskut
23:17-21
22-28
29-35
24:1-7
8-14
15-22
23-29

Paavali opettaa nuoria seurakuntia
Paavalin kirjeet Vähän Aasian, Kreikan ja Rooman seurakunnille ja työtovereilleen antavat havainnollisen
kuvan siitä, miten Paavali julisti hyvää sanomaa ja mihin asioihin hän palasi yhä uudelleen. Paavali ammensi
siitä, mitä hän tunsi Vanhaa testamenttia ja mitä hän oli oppinut ennen Jeesuksen kohtaamista ja sen
jälkeen. Paavali sai Damaskoksen tien ihmeellisen kokemuksen lisäksi muitakin ilmestyksiä. Hän kertoo, että
Jumala oli ilmoittanut hänelle salaisuuksia, mutta voimme vain aavistella, mitä näihin sisältyi ja miten ne
tulevat esiin hänen julistuksessaan ja opetuksessaan.
Sitä viestiä, jota Paavali vei yli kansallisten rajojen, kutsutaan evankeliumiksi. Alkuperäinen heprean sana
tarkoittaa hyvää uutista. Kreikkalaisesta vastineesta on muodostettu suomeen lainasana evankeliumi.
Kreikassa se on tässä merkityksessä tullut käyttöön erityisesti, kun on tarkoitettu sitä viestiä, josta Uudessa
testamentissa puhutaan ja jota virsirunoilija on kutsunut armon uutiseksi. Raamatun sisällysluettelossa
sanotaan ”Evankeliumi Matteuksen mukaan” eikä ”Matteuksen evankeliumi”, sillä meille on julistettu vain
yksi evankeliumi, ei neljää. Saman sanoman saamme ottaa vastaan neljän eri todistajan mukaan.

Paavalin matkat
Apostolien teoissa erottuu selvästi kaksi osaa. Alkupuolella kerrotaan Jerusalemin alkuseurakunnan
elämästä. Ainoastaan joissakin lyhyissä kertomuksissa puhutaan tapahtumista kaupungin ulkopuolella.
Apostolien tekojen loppupuolella seurataan pakanain apostolin Paavalin vaiheita. Paavali lähtee liikkeelle
Jerusalemista ja liikkuu Vähässä-Aasiassa ja Euroopan kaakkoiskolkassa kunnes päätyy Roomaan.
Paavalin kirjeissä mainitaan matkoista paikkoihin, joista Apostolien teoissa ei puhuta mitään. Osa näistä
kohteista sopii huonosti Apostolien teoissa kuvattuun matkaohjelmaan. Eräs selitys toisista poikkeaviin
kertomuksiin tarjoutuu, jos lähtökohdaksi otetaan Apostolien tekojenne kohdat, joissa kertoja antaa sen
kuvan, että hän on itse matkustanut Paavalin kanssa ja kuvaa tapahtumia me-muodossa.
Jos Paavalin kumppanina liikkuu Luukas, joka on kirjoittanut Evankeliumin Luukkaan mukaan ja Apostolien
teot, hän matkustaa Paavalin kanssa Vähän-Aasian puolelta Troaksesta Filippiin, kun Paavali saapuu
ensimmäisen kerran Euroopan puolelle. Kun Paavali on matkustellut Makedoniassa Kreikassa, ja VähässäAasiassa sekä käynyt Jerusalemissa ja Antiokiassa ja palaa taas kerran Jerusalemiin, Luukas liittyy hänen
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seuraansa Troaksessa. Paavali pidätetään Jerusalemin temppelin esipihalla ja viedään vangittuna ensin
Kesareaan ja vuosien kuluttua vihdoin Roomaan minne Luukas seuraa häntä.
Monen vuoden ajalle jakautuvan matkustelun aikana Luukas saa tilaisuuden kuulla, miten Paavali on
aikaisemmin matkustanut Antiokiasta Barnabaksen kumppanina Kyprokseen ja Vähän-Aasian puolelle ja
tämän jälkeen Silaksen kanssa läpi Vähän-Aasian Troakseen, mistä alkaa Luukkaan päiväkirjantapainen
matkakertomus me-muodossa. Jerusalemissa hän on kuullut alkuseurakunnan vaiheista ja apostolien
toimista ennen Paavalin matkoja. Hän on myös tutustunut kertomuksiin ja kirjoituksiin Jeesuksesta ja
saanut aineistoa kaksiosaiseen teokseensa, jonka hän on omistanut Teofilokselle. Paavalin matkat
käsittävät melkoisen osan siitä kokonaisuudesta, jonka muodostavat Evankeliumin Luukkaan mukaan ja
Apostolien teot, mutta meidän on turha odottaa, että Paavalin kolmen lähetysmatkan ja Rooman-matkan
kuvaus antaisivat täydellisen käsityksen Paavalin liikkeistä. Vielä paljon vaillinaisemmaksi jää kuvaus
Jeesuksen liikkumisesta Galileassa ja Jerusalemissa. Paavalin kirjeet eivät siis riko Apostolien tekojen
antamaa kuvaa Paavalin matkoista vaan täydentävät sitä.
Oheiset kartat havainnollistavat Apostolien tekojen kertomusta Paavalin matkoista.

Leeviläinen Barnabas johtaa serkkunsa Markuksen ja Paavalin Antiokiasta kotisaarelleen Kyprokselle ja
sieltä mantereelle Pamfylian Pergeen. Siellä Markus eroaa toisista ja palaa Antiokiaan, mutta Barnabas ja
Paavali jatkavat matkaa yhdessä Vähän-Aasian sisäosiin ja sieltä edelleen kohti Paavalin kotikaupunkia
Tarsosta. He palaavat Derbestä samaa tietä Välimeren rantaan ja purjehduksen jälkeen palaavat
lähtöpaikkaansa Antiokiaan.
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Toiselle matkalleen Paavali ei saa kumppanikseen Barnabasta, joka lähtee serkkunsa Markuksen kanssa
Kyprokselle. Paavali ja Silas kulkevat Antiokiasta Paavalin kotikaupunkiin Tarsokseen ja sieltä niihin
kaupunkeihin, joissa hän on aikaisemmin käynyt Barnabaksen kanssa. Kun hän jatkaa matkaa Troakseen,
makedonialainen mies kutsuu häntä yöllisessä näyssä Euroopan puolelle, ja hän purjehtii Filippiin. Paavali
jatkaa Ateenan kautta Korinttiin, jossa hän pysähtyy työskentelemään, ja purjehtii edelleen Efesoksen
kautta Kesareaan ja kulkee sieltä maitse Jerusalemiin.

Kolmannella matkallaan Paavali vierailee aluksi samoissa Vähän-Aasian seurakunnissa, joissa hän on jo
aikaisemmin käynyt. Hän työskentelee pari vuotta Efesoksessa ja jatkaa matkaansa tuttujen Makedonian
paikkakuntien kautta Korinttiin ja viipyy Kreikassa kolme kuukautta. Palatessaan Jerusalemiin hän tervehtii
seurakuntia matkan varrella, mutta Efesoksessa hän ei ehdi pysähtyä vaan kutsuu seurakunnan vanhimmat
Miletokseen. Kun Paavali käyn lainkuuliaisesti temppelissä, hänet pidätetään ja alkaa pitkä vankeus.
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Paavali on toivonut voivansa käydä Roomassa, mutta tätä matkaa hän ei pysty itse suunnittelemaan, sillä
hänet viedään vankien kuljetuksessa. Tekaistuista syytöksistä noussut mellakka Jerusalemin temppelissä
osoittaa, että Paavalin turvallisuutta ei voida taata. Mistään ilmeisestä rikoksestakaan häntä ei voida
syyttää ja tuomita. Loputtoman odottamisen vankilassa päättää Paavalin pyyntö päästä keisarin
tuomioistuimen eteen. Vaaralliseen merimatkaan sisältyy haaksirikko Maltan edustalla, mutta Paavali
pääsee perille, ja Apostolien tekojen kertomus päättyy siihen tilanteeseen, että hän jää asumaan häntä
vartioivan sotilaan kanssa ja odottaa asiansa käsittelyä.

Uusi testamentti ja ajan filosofia
Sana filosofia juontuu kreikasta ja tarkoittaa viisauden harrastamista. Me eurooppalaiset usein pidämme
kreikkalaisia filosofian ja tieteiden aloittajina, mutta monet ajatukset ja tiedot ovat kulkeutuneet idästä
länteen ja Aasiasta kohti Eurooppaa. Yhtäläisyydet kreikan kielellä tunnettujen filosofisten kirjoitusten ja
Uuden testamentin välillä eivät siten ilman muuta osoita nimeltä mainittujen filosofien vaikutusta Paavaliin
ja muihin Uuden testamentin kirjoittajiin. Vaikutteet ovat voineet kulkea useita reittejä ja useaankin
suuntaan.
Paavalin, Johanneksen ja muidenkin kirjoituksissa voidaan havaita samankaltaisia piirteitä kuin ajanlaskun
taitteen ajan filosofiassa, yrittiväthän kirjoittajat tehdä asiansa selväksi oman aikansa ihmisille. Kristittyjen
ei ole tarvinnut ammentaa suoraan filosofien opetuksista, sillä hieman Paavalia vanhempi Aleksandrian
juutalainen Filon jo yhdistänyt filosofisten koulukuntien ajatuksia Raamatun opetukseen. Hän on
vaikuttanut enemmän kristillisiin teologeihin kuin juutalaisiin rabbeihin. Filosofian vaikutus selvästi näkyviin
kristillisen opin muotoutumisessa Uuden testamentin ajan jälkeen mutta se on alkanut jo Uuden
testamentin kirjoituksissa.
Platon
Platonin mukaan käsitteet ovat todellisempia kuin ne kohteet, joihin ne liittyvät. Tuonpuoleinen ja
yliluonnollinen näkymätön maailma on todellisempaa kuin tämänpuoleinen ja luonnollinen näkyvä
maailma. Tämän ajatuksen etenemistä voidaan seurata havainnollisesti Raamatussa. Voideltu tarkoittaa
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Vanhassa testamentissa ja kristillisessä teologiassa Israelin historiassa henkilöä, joka on saanut pyhän
voitelun papiksi, hallitsijaksi tai profeetaksi. Uudessa testamentissa alkaa tulla esiin se käsitys, että Voideltu
(Raamatun suomennoksissa Messias tai Kristus) tarkoittaa yhtä iankaikkista henkilöä, ja häntä kuvastavat
ne aikaisemmin eläneet ja kuolleet henkilöt, jotka ovat aikanaan voitelun saaneet. Tämä ajatus tulee
jatkossa voimakkaasti esiin kirkon teologiassa.
Ero platonilaisen ajattelun ja Uuden testamentin sanoman välillä näkyy siinä, että platonilaisessa ajattelussa
henki on jalompaa kuin aine eikä tähän sovi ajatus inkarnaatiosta, jonka mukaan iankaikkinen Voideltu
tulee lihaksi eli kuolevaiseksi ihmiseksi. Tätä eroa vähentää julistus ylösnousseen Voidellun astumisesta
taivaaseen. Platonin filosofia muuttui sukupolvien saatossa uskonnon tapaiseksi uusplatonilaisuudeksi,
jossa erotetaan selvästi tuonpuolinen iankaikkinen todellisuus kaikesta tämänpuolisesta maallisesta ja
katoavaisesta. Ne jotka esittivät kristillisen opin järjestelmällisesti, tunsivat hyvin tämän näkemyksen.
Stoa
Stoan filosofia keskittyi tämänpuoliseen toisin kuin Platonin koulukunta. Stoalaiset opettivat jumalallisen
maailmanhallinnan tapahtuvan järjellisen maailmantulen välityksellä. Tälle voidaan antaa nimi Sana,
Sanoma tai Ajatus, kreikaksi logos. Samaa kreikan sanaa käyttää Evankeliumi Johanneksen mukaan, kun se
julistaa että Sana tuli ihmiseksi. Platonin seuraajatkin alkoivat puhua Sanasta stoalaisten tapaan. Stoalaisten
käsityksen mukaan myös kaikki ihmiset kuuluvat samaan perheeseen yli kansallisten rajojen. Stoalaiset
antoivat yleisesti soveltuvia elämänohjeita, joiden mukaan viisas ihminen elää luontoon ja olosuhteisiin
sopeutuen kärsivällisenä ja iloisena. Stoalaiset kunnioittivat aikansa uskontoja, mutta selittivät niitä
vertauskuvallisesti.
Kun Paavali antaa Titukselle tehtäväksi hoitaa seurakuntaa Kreetalla, hänen mieleensä tulee kreetalaisen
Epimenideen lause, jonka mukaan kreetalaiset aina valehtelevat. Tämä lause sisältää kiperän ongelman,
joka on askarruttanut filosofeja jo monen tuhannen vuoden ajan. Epimenides, joka väitti kreetalaisten aina
valehtelevan, oli itse kreetalainen. Jos väite oli totta, se ei ollutkaan totta, koska silloin kreetalainen
Epimenides ei valehdellut, vaikka hän väitti kreetalaisten aina valehtelevan. Jos hän taas kreetalaiseen
tapaan valehteli väitteessään, se olikin totta, vaikka hän oli yksi kreetalaisista, joiden hän sanoi aina
valehtelevan. Raamatun suomennoksen sanonta ”petturi Kreetan mies” ei tuo esiin alkukielisen lauseen
ydintä: Koska väite valehtelemisesta koskee myös tätä väitettä itseä, tästä seuraa looginen ongelma: Onko
se tosi ja valhe samanaikaisesti? Kun matematiikan perusteita selvitettiin nykyajan filosofiassa sata vuotta
sitten, tuli taas ajankohtaiseksi sama kysymys: Voidaanko aina sanoa, onko lause totta, jos se koskee sitä
itseään?

Paavalin pääkirjeet
Jos kolmesta pääkirjeestä luetaan ensin Kirje galatalaisille, tämän jälkeen molemmat kirjeet korinttilaisille ja
viimeiseksi Kirje roomalaisille, edetään maantieteellisesti siinä järjestyksessä, missä Paavali eteni
lähetystyössään ensin Vähään-Aasiaan ja sieltä Kreikkaan ja edelleen Roomaan. Useiden tutkijoiden
mielestä tämä vastaa myös kirjeiden synnyn järjestystä.

Kirje galatalaisille
Mooseksen laki koskee juutalaisia.. Paavali perustelee Laista otetulla esimerkillä galatalaisille, miksi hänen
ei tarvitse sitoa Lakiin niitä, jotka eivät kuulu juutalaisiin. Kantaisä Abrahamkin kelpasi Jumalalle
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ympärileikkaamattomana, siten ympärileikkaus ja yleensä Lain määräysten noudattaminen eivät tee meistä
Jumalalle kelvollisia. Se ratkaisee, että me uskossa luotamme Jumalaan ja hänen Voideltuunsa. Ne jotka
elävät Hänen yhteydessään, Pyhä Henki johtaa vapauteen. Heidän elämässään tulevat esiin rakkaus, ilo,
rauha ja muut Hengen hedelmät. Kukaan ei kuitenkaan pysty täyttämään koko Lakia vaan tulee kirotuksi
Lain rikkojaksi, kun hän tätä turhaan yrittää.

Kirjeet korinttilaisille
Korintissa vain osa seurakunnan jäsenistä seuraa Paavalia. Muut asettivat Apolloksen tai jonkun muun
opettajan tai julistajan etusijalle tai vetosivat omiin hengellisiin kokemuksiinsa. Tässä tilanteessa Paavali
korostaa omaa suoraa yhteyttään Jumalaan ja vakuuttaa, että seurakunnan muutkin opettajat ja palvelijat
tekevät samaa työtä. Seurakunnan tulee pysyä yhtenäisenä, vaikka siihen kuuluisikin erilaisia jäseniä.
Seurakuntalaiset voivat hyvällä omalla tunnolla pysyä naimattomina, mutta Paavali opettaa, että avioliiton
luoma side miehen ja naisen välillä kestää koko elämän ajan. Hän ei hyväksy sukupuolisuhteita ennen
avioliittoa ja opettaa, että puolisoiden tulee pysyä toisilleen uskollisina.
Ilmestysten lisäksi Paavalin erityistä asemaa Jumalan asialla todistaa se, miten paljon hän on joutunut
kärsimään kutsumuksensa vuoksi. Jotkut seurakuntalaiset ovat horjuttaneet Paavalin asemaa viitaten
saamiinsa henkilahjoihin. Näille Paavali opettaa, että lähimmäisenrakkaus on arvokkaampaa kuin
henkilahjat.
Paavali kerää seurakunnista kolehtia Jerusalemiin. Ehkä tällaiset lahjat tekivät mahdolliseksi sen, että
Jerusalemin alkuseurakunnassa elettiin yhteistaloudessa.

Tuomitseminen
Viime kerralla tuli kysymyksiä parista asiasta, joihin on parasta palata nyt heti aluksi. Ne koskevat ensiksi
tuomitsemista sekä toiseksi lakia ja sen noudattamista erilaisten kristittyjen keskuudessa.
Tuomitsemista voi havainnollistaa pieni kuvaus.
Jumalan edessä ihminen seisoo syyllisenä. Hepreasta suomeen asti kulkeutunut nimi Saatana tarkoittaa
vastustajaa ja syyttäjää. Syyttämisen tehtävä kuuluu siis Sielunviholliselle. Jumalan Henkeä kutsutaan
Raamatussa puolustajaksi. Puolustusasianajajan tehtävän saa siten Pyhä Henki. Tuomariksi ei kelpaa kukaan
meistä vaan ainoastaan itse Jumala.
Istunto sujuu siten, että aluksi syyttäjä esittää syytöksensä. Syyllinen kuulee ne ja hän tahtoisi ruveta
selittelemään tekojaan tai kiistämään ne kokonaan. Puolustusasianajaja neuvoo kuitenkin, että on parasta
tunnustaa heti kaikki. Asian pitkittäminen ei auta. Kun syytetty on tunnustanut, puolustusasianajaja käyttää
puheenvuoron. Hän ilmoittaa, että syytettyä ei voida enää tuomita, koska toinen henkilö on jo tuomittu
hänen rikoksistaan. Aikaisempi tuomio olisi pitänyt ensin purkaa. Näin syytetty vapautetaan, koska Jeesus
on kärsinyt lain ankarimman tuomion hänen puolesta, meidän kaikkien puolesta.
Jeesus tuomittiin kuolemaan, koska hän käytti Jumalan arvovaltaa julistaessaan syntiselle, että tämän
synnit on annettu anteeksi. Näin hän jo etukäteen antoi henkensä meidän syntisten puolesta.
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Jeesus ja Laki
Viime kerralla kysyttiin myös Jeesuksen suhteesta Lakiin. Jeesus sanoo Evankeliumissa Matteuksen mukaan,
että hänet oli lähetetty Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Kun hän lähettää kaksitoista
apostoliaan, hän vastaavasti käskee näitä menemään Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo. Hän rajaa
täten Jumalan kansan toimintansa kohteeksi. Tulee huomata, että Jeesus puhuu jatkuvasti Israelista eikä
Juudasta tai juutalaisista. Juudan lisäksi Israel käsittää yksitoista muuta heimoa. Vain Benjamin liittyi
Juudaan, ja muut kymmenen eivät muodostaneet enää hallittua kokonaisuutta sen jälkeen, kun niiden
johtajat oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan.
Lähettäessään 12 opetuslastaan Jeesus sulkee pakanain lisäksi samarialaiset kohderyhmänsä ulkopuolelle.
Muualla Uudessa testamentissa kertomukset laupiaasta samarialaisesta, kiitollisesta samarialaisesta ja
samarialaisesta naisesta kaivolla osoittavat, että Jeesus suhtautuu samarialaisiin myönteisemmin kuin
juutalaiset. Galilean ja Jerusalemin välillä asuivat samarialaiset vaalivat Israelin perinnettä vaikka juutalaiset
heitä halveksivat. He kunnioittivat samaa Lakia, ja ehkä juuri tämä yhdisti heitä Jeesukseen muista erottavista
tekijöistä huolimatta. Johanneksen mukaan Jeesuksen kanssa kiistelevät juutalaiset sanoivat hänelle: ”Sinä olet
samarialainen ja sinussa on paha henki.”

Jeesus kutsuu omaa kansaansa parannukseen ja hän odottaa näiden alkavan noudattaa Lakia. Hän sanoo
Vuorisaarnassa: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut
kumoamaan, vaan toteuttamaan.” Jeesus vaatii, että Lakia tulee noudattaa tarkalleen: ” Sitä, joka jättää
laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten
valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten
valtakunnassa suureksi.” Jos kaikki eläisivät Lain mukaisesti, Jumala hallitsisi kansaansa eivätkä roomalaiset.
Jeesus vaati kuulijoiltaan jopa enemmän kuin Lain kirjain. Kun Laissa sanottiin: ”Älä tapa!”, Jeesus kielsi
loukkaamasta lähimmäistä edes halventavalla nimityksellä. Evankeliumissa Matteuksen mukaan
lainopettaja kysyy Jeesukselta, mikä on Lain tärkein käsky. Jeesus vastaa: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi… Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Hän ei siis aseta
lähimmäisenrakkautta Lain noudattamisen vaihtoehdoksi, vaan sanoo Lain sisältävän käskyn rakastaa
lähimmäistä ja pitää tätä tärkeämpänä kuin kaikkia muita käskyjä, jotka Laissa puhuvat ihmisten välisistä
suhteista. Tästä asiasta ei synny erimielisyyttä, kun Jeesus keskustelee juutalaisen lainoppineen kanssa.
Uuden testamentin kirjoituksissa korostetaan Jeesuksen opetusten seuraamista elämässä. Paavali käytti
kovia sanoja, kun hän vakuutti, että Laki kuuluu vain juutalaisille. Tämä on hämärtänyt Lain tärkeätä
merkitystä Jeesuksen julistuksessa ja hänen välittömien opetuslastensa elämässä. Paavali sisällytti
kirjeisiinsä paljon elämänohjeita juuri sen tähden, että lukijat eivät noudattaneet Lakia tai sen farisealaisia
sovellutuksia.
Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Ps. 118:22
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Kuudestoista etappi: Paavalin opetuksia Lakiin viitaten
Viikko
Pvm.
96.
97.
98.
99.

Psalmi

Kirja
Luvut
16. ETAPPI: PAAVALIN OPETUKSIA LAKIIN VIITATEN
119:1-16
Roomaan
1-4
119:17-32
5-8
119:33-48
9-12
119:49-64
13-16
17. ETAPPI: SEURAKUNNILLE JA VASTUUNKANTAJILLE

Sananlaskut
30-34
25:1-8
9-14
15-20

Erilaisia teologioita
Uskonpuhdistajat eivät tahtoneet hajottaa kirkkoa eivätkä pyrkineet perustamaan uutta kirkkoa tai uusia
kirkkoja. He olivat vain havainneet kirkossa epäkohtia, joita he olivat havainneet, ja he uskoivat, että ne
poistuisivat, jos palattaisiin alkuperäiseen uskoon ja alkuseurakunnan ajan oppiin ja käytäntöön. Tällöin
alettiin Länsi-Euroopassa tutkia kreikankielistä Uutta testamenttia. Erityisen tärkeiksi tuli Paavali, joka liittyy
melkein kaikkiin Uuden testamentin kirjeisiin ja muidenkin kirjoitusten kirjoittajiin.
Uskonpuhdistajat halusivat opettaa alkuperäistä yhtenäisen kristikunnan oppia, josta oli erotettu
harhaoppisten ryhmien uutuudet. Vastapuolella eli roomalaiskatolisten keskuudessa pidettiin
mahdollisena, että kristillinen oppi ja elämä olivat kehittyneet vuosisatojen aikana ja kehittyivät edelleen ja
kirkon keskittynyt opetusvirka hallitsi tätä kehitystä Rooman paavin johdolla. Uuden testamentin
kirjoitukset eivät niinkään osoita kristillisen uskon muuttumista kuin sitä, miten erilaisia aineksia siihen on
sisältynyt jo alusta alkaen. Usko painottuu eri tavoin Galileassa, Jerusalemissa ja Efesoksessa ja
myöhempään opetukseen vaikuttaa se, että Jeesuksen kotimaan ulkopuolella monet kuulijat ovat
varttuneet hellenistisen sivistyksen vaikutuksen alaisina.
Galilea
Jeesuksen julkinen toiminta tapahtuu suurelta osin Galileassa. Parantamisihmeet vievät hänen mainettaan
laajalle. Vaikka sielläkin on ihmisiä, jotka eivät seuraa häntä, myös kannattajia riittää joskus tuhansittain.
Jeesus julistaa, että Jumalan valtakunta on toteutumassa, ja kannattajien piirissä nousee toive että Jeesus
asettuu kansanliikkeen johtoon, mutta hän ei kaipaa tällaista asemaa. Jeesus opettaa tinkimätöntä Lain
noudattamista mutta samalla lähimmäisenrakkautta, joka kohdistuu jopa vihamiehiin. Ihmisen tulee luottaa
kaikessa Taivaalliseen Isäämme, joka pitää lapsistaan huolen.
Jerusalem
Jerusalemin alkuseurakunnan johtajan Herran veljen Jaakobin kirjeen sisältö vahvistaa evankeliumin
antamaa kuvaa Jeesuksesta. Jeesus noudattaa Lakia ympärileikkauksesta alkaen siihen asti, kun hän saapuu
julkisen toimintansa aikana kolmannen kerran pääsiäisjuhlille Lain käskyn mukaisesti. Johannes Kastajan ja
Jeesuksen sanoma Jumalan valtakunnan tulosta voidaan yksinkertaisesti käsittää siten, että Jumalan
hallinta toteutuu, kun hänen kansansa elää hänen Lakinsa mukaan. Uskonnollinen elämä liittyy temppeliin,
jossa erityisesti tulee kunnioittaa Lakia. Näin Jeesus nostattaa Vanhan testamentin mukaista herätysliikettä,
kun hän kutsuu kuulijoitaan parannukseen. Hän jopa rohkaisee noudattamaan Lakia tiukemmin kuin
kirjaimellista lainkuuliaisuutta vaativat fariseukset. Sama asenne jatkuu Jerusalemin alkuseurakunnassa,
jonka opetuksia heijastaa Jaakobin kirje. Kun Jeesusta syytetään sapatin rikkomisesta, tämä saattaa liittyä
147
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

juuri siihen, että Jeesus korostaa Lain noudattamista. Hänen vastustajansa luulevat saaneensa Jeesuksen
itsensä kiinni Lain rikkomisesta, kun hän parantaa sapattina. He eivät ota huomioon, että Jeesus tällöin vain
noudattaa galilealaista eikä jerusalemilaista Lain tulkintaa. Hän ei käytä sapattina lääkkeitä eikä lääkärin
välineitä vaan parantaa sanan voimalla. Näin hän kyllä rikkoo jerusalemilaista perinnäissääntöä vastaan,
mutta ei toimi vastoin Lakia.
Jeesus osallistuu säännöllisesti Lain määräysten mukaisesti Jerusalemin pyhiinvaellusjuhlille. Heti julkisen
toimintansa alussa uskaltaa vaatia mielenosoituksellisesti, että temppelin tulee keskittyä omaan
toimintaansa pyhäkkönä ja jättää pois markkinatouhu. Hänen edeltäjänsä Johannes Kastaja on menettänyt
päänsä, kun hän on syyttänyt ruhtinas Herodes Agrippaa Lain rikkomisesta. Jeesus menee vielä pitemmälle,
kun hän syyttää temppelin papistoa luopumuksesta. Jännitettä kiristää se, että Jeesus julistaa Taivaallisen
Isän antaneen hänelle hänen arvovaltansa.
Jeesuksen nauttima kansansuosio aiheuttaa ongelmia juutalaisen kansan johtajille. He aavistavat, että
Jeesuksen toiminnan kannattaminen tai edes hyväksyminen antaisivat pontta kansannousulle, joka johtaisi
avoimeen kapinaan. Verinen taistelu päättyisi todennäköisesti verilöylyyn, jonka jälkeen juutalaiset
menettäisivät sen, mitä heille on jäänyt jäljelle itsenäisyydestään. Juutalaiset johtajat toteavat, että ei ole
kysymys vain Jeesuksen elämästä ja kuolemasta vaan koko juutalaisen kansan elämästä ja kuolemasta.
Koska Jeesus käy säännöllisesti pyhiinvaellusjuhlilla, hänet voidaan tuomita poissaolevana jo ennen
pääsiäistä. Silloin riittää se, että hänet tunnistetaan juhlilla ja kuolemantuomio pannaan välittömästi
toimeen. Likainen työ jää roomalaiselle esivallalle.
Aikaisemmin on tapahtunut, että Herran voideltuna esiintyneen henkilön kuolema on päättänyt hänen
tarinansa. Jo Galileassa ja muualla Jerusalemin ulkopuolella on noussut esiin tärkeä kysymys: ”Onko Jeesus
Voideltu?” Hänen raaka ristinkuolemansa ei anna yksiselitteistä vastausta, joka saisi kaikki vakuuttuneiksi.
Kuolleista nousseena Herrana Jeesus johtaa edelleen omiaan. Hänen lähimmistä omaisistaan ja
opetuslapsistaan muodostuu alkuseurakunta, joka kertoo eri maista helluntaijuhlille saapuneille juutalaisille
pyhiinvaeltajille Jeesuksesta, ristiinnaulitusta Herran voidellusta.
Kasteessa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettava tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, joka
johtaa meidät toisetkin Taivaallisen Isän lapsiksi. Tässä toimii Jumalan Pyhä Henki. Näin kastettu erottautuu
niistä, jotka kiistävät Jeesuksen aseman Jumalan Poikana ja väittävät hänen toimineen riivaajahenkien
vaikutuksen alaisena. Kastetut osallistuvat yhteisille aterioille, joilla kiitetään Jumalaa hänen ajallisista ja
iankaikkisista lahjoistaan.
Jeesuksen tunnustaminen Voidelluksi ei erota hänen seuraajiaan vuosituhantisesta yhteisöstä, jonka
keskipisteen muodostaa Jerusalemin temppeli. He noudattavat Lakia kuten Johannes Kastaja ja Jeesus itse,
rukoilevat temppelissä ja osallistuvat temppelin uhripalveluksiin. Seurakunnan ensimmäisenä johtajana
toimii Herran veli Jaakob, jota Lain tarkan noudattamisen mukaan kutsutaan Jaakob Vanhurskaaksi. Häntä
seuraa hänen serkkunsa Simeon ja tämän jälkeen muita sukulaisia usean sukupolven ajan. Sukulaisuussiteet
todistavat yhteydestä Jeesukseen, ja Lain noudattaminen osoittaa, että Jeesus on Herran voideltu ja siis
hänen kansansa päämies. Jeesuksen opetuslapset toimivat apostoleina eli yhdyshenkilöinä Jerusalemin
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alkuseurakunnan ja eri tahoilla elävien juutalaisten kanssa, jotka saavat kuulla sanoman ristiinnaulitusta
Jeesuksesta ja tunnustavat hänet Voidelluksi.
Lyhyessä Juudaksen kirjeessä puhutaan langenneiden enkelien saamasta rangaistuksesta. Tästä kerrotaan
Henokin kirjassa, joka on kirjoitettu ajanlaskun taitteen aikoihin ja kuuluu Etiopian ja Eritrean koptikirkkojen
Raamattuun, mutta Euroopan puolella Henokin kirjaa ole luettu edes Apokryfikirjoihin. Vanhassa
testamentissa ja sitä nuoremmissa Qumranin luota löydetyissä kirjoituskääröissä ylipappia ja kuningasta
kutsutaan virkansa perusteella voidelluiksi. Henokin kirjassa sen sijaan Voideltu on taivaallinen henkilö, joka
tulee pelastamaan kansansa. Tämä vastaa Uuden testamentin julistusta, jossa arvonimi voideltu ei siirry
viranhaltijalta toiselle vaan viittaa aina samaan henkilöön, Jeesukseen.
Paavalin matkat
Paavali lähtee viemään sanomaa aivan erilaisesta tilanteesta kuin Jaakob ja Jeesuksen muut omaiset tai
Pietari ja muut Jeesuksen opetuslapset. Saamaansa ilmestykseen liittyen Paavali alkaa julistaa kuolleista
noussutta Voideltua, joka on kohta palaamassa takaisin Jumalan kunniassa. Paavali saa muitakin ilmestyksiä
kuin ratkaisevaan kääntymykseen johtaneen näyn Damaskon tiellä, mutta näiden yksityiskohtia voimme
vain aavistella. Monet juutalaiset ottavat Paavalin sanoman vastaan, mutta Jerusalemin juutalainen yhteisö
haluaa estää hänen julistustoimintansa. Yleensä hänet torjutaan synagogissa osittain juuri jerusalemilaisten
vaatimuksesta. Kun Paavali ei saa puhua enää synagogissa, hän jatkaa kuulijoittensa kanssa kokoontumalla
muualla. Tällöin hän irtautuu juutalaisten Laista, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Luopuminen Laista ei
saa kuitenkaan johtaa ihmisiä siveettömyyteen. Niinpä Paavali opastaa kirjeissään ihmisiä Jumalan tahdon
mukaiseen siveelliseen elämään.
Vaikka Teofilokselle osoitetun kaksiosaisen teoksen jälkimmäinen osa on nimetty Apostolien teoiksi, sen
koko loppupuoli keskittyy yhden apostolin eli Paavalin toiminnan kuvaamiseen. Tässä osassa kolme
katkelmaa kerrotaan me-muodossa. Sen mukaan kirjoittaja on matkustanut Paavalin kumppanina tämän
toisella matkalla Troaksesta Filippiin, kolmannella matkalla Filipistä Jerusalemiin ja tämän jälkeen
Jerusalemista Roomaan. Siellä kertomus päättyy sillä tavalla kesken, että lukija jää odottamaan jatkoa,
mutta tämä odotus ei toteudu.
Me-muodossa kirjoitetut katkelmat voivat antaa yksinkertaisen selityksen Apostolien tekojen synnylle.
Sen mukaan Paavalin läheinen ystävä lääkäri Luukas on kolmeen otteeseen matkustanut Paavalin
kumppanina. Hän on tällöin pitänyt omaa matkapäiväkirjaa ja kuullut Paavalin muista matkoista. Kun
hän viipyy Paavalin vankeuden aikana Jerusalemissa, hän on saanut tilaisuuden kuulla
alkuseurakunnan vaiheista ja tietoja evankeliumin kirjoittamista varten.

Efesos ja Korintti
Kun Paavalin työtä kuvataan, yleensä kerrotaan hänen pitkistä matkoistaan maitse ja meritse. Kun hän
lähtee ensimmäisen kerran viemään hyvää sanomaa Jeesuksesta, hän ei vielä kaipaa kirjoituksia matkaansa.
Jokaisessa synagogassa voidaan lukea Laista ja Profeetoista, mitä lupauksia on annettu Jumalan kansalle, ja
Paavalin tarvitsee vain julistaa, miten ne ovat täyttyneet Jeesuksessa. Näyttää siltä, että ensimmäisellä
matkallaan hän jatkaa viivyttelemättä seuraavalle paikkakunnalle. Vasta sitten kun hän on pysähtynyt
Korintiin ja Efesokseen, hän saa tilaisuuden opettaa perusteellisesti ja laatia kirjeitä sekä lukea ja opiskella.

149
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Apostolien tekojen mukaan Paavali viipyy toisella matkallaan yli puolitoista vuotta Korintissa ja kolmannella
matkallaan yli kaksi vuotta Efesoksessa. Kun Paavali pysähtyy hoitamaan seurakuntia puheillaan ja
kirjoituksillaan, hän saa uusia virikkeitä opetukseen ja julistukseen. Korintissa hänen kauttaan tulee uskoon
kaksi synagogan esimiestä ja hän asuu lähellä synagogaa. Tässä vaiheessa hänen työtovereihinsa kuuluvat
Apollos ja Zenas. Apollos on tullut kreikankielisen sivistyksen keskuksesta Egyptin Aleksandriasta, jossa on
saman vuosisadan alkupuolella vaikuttanut kuuluisa juutalainen filosofi ja teologi Filon. Zenas on Paavalin
kirjeen mukaan perehtynyt Lakiin. Paavali hankkii itselleen kirjoituksia. Hän puhuu Toisessa kirjeessään
Timoteukselle kirjoistaan ja pergamenteistaan, jotka hän on matkallaan jättänyt Troakseen. Paavalin
myöhemmissä kirjeissä näkyy vahvaa opillisuutta, mitä ei esiinny esimerkiksi Ensimmäisessä kirjeessä
tessalonikalaisille, jota yleisesti pidetään vanhimpana Paavalin kirjeistä ja siis näytteenä hänen
alkuperäisestä julistuksestaan.
Paavali ei näytä työskennelleen Vanhan testamentin parissa useimpia kirjeitään laatiessaan, mutta laajoissa
kirjeissä Galatiaan, Korinttiin ja Roomaan tulee näkyviin kuin uutena kerrostumana vahva opillinen aines.
Näissä kirjeissä Paavalin tekstiin sisältyy selviä viittauksia kaikkiin muihin viidestä Mooseksen kirjasta paitsi
neljänteen eli Pappiskirjaan. Paavalin asenne Lakiin muuttuu. Jumalan Laki palvelee pakanuudesta
kääntyneitäkin, sillä se kertoo sekä juutalaisille että muille Jumalan hyvistä pelastusteoista luomisesta ja
kantaisistä alkaen. Aleksandrialaisen teologian mukaisesti Paavali tulkitsee vertauskuvallisesti Raamatun
henkilöitä, esimerkiksi orjatar Hagar synnyttää Abrahamille pojan Lain orjuuteen mutta vapaa vaimo Saara
synnyttää Jumalan lupauksen mukaisesti Iisakin vapauteen, niin kuin Paavalin seuraajat ovat päässeet irti
Laista Jumalan lasten vapauteen.
Paavalin julistuksessa tulee voimakkaasti esiin kuolleista noussut Voideltu, jonka valta ulottuu juutalaisen
kansan ulkopuolelle kaikkiin kansoihin. Tämä heijastelee sitä, että Paavali ei ollut opetuslapsena seurannut
Jeesusta, kun tämä toimi Galileassa ja Jerusalemissa, vaan hän on kohdannut kuolleista nousseen Herran
Jeesuksen ensin Damaskoksen tiellä ja myöhemmin muissa näyissä ja ilmestyksissä. Nämä hetket ovat
vahvistaneet hänen kutsumustaan ja vaikuttaneet hänen julistukseensa ja opetukseensa.
Myös Evankeliumissa Johanneksen mukaan näkyy ajatuksia, jotka muistuttavat aleksandrialaista filosofiaa
ja teologiaa. Ne antavat sen vaikutelman, että vanhan Galilean kalastajan muistelmien toimittajat ovat
ottaneet esiin kohtia, jotka myötäilevät Aleksandrian teologiaa. Sen tunnetuin edustaja Filon esimerkiksi
kirjoittaa Sananlaskujen tapaan Jumalan sanasta, logos, joka osallistuu jo luomiseen. Filon myös kirjoittaa,
että uskonnolliseen elämään kuuluu Jumalan salaisuuksia. Näistä käytettiin kreikkalaista sanaa mysterion,
mysteeri, jonka latinalaiseksi vastineeksi vakiintui sacramentum, suomalaisittain sakramentti.
Evankeliumissa Johanneksen mukaan puhutaan kasteen ja ehtoollisen syvällisestä merkityksestä, vaikka
Johannes ei kerro sakramenttien asettamisesta.
Vaikka Jeesus ja alkuseurakunta liittyvät kiinteästi juutalaiseen uskoon ja elämään, yksi kohta erottaa nämä
kaksi tahoa ratkaisevasti. Jeesuksen opetuslapset ja muodostuva alkuseurakunta tunnustavat alusta alkaen
Jeesuksen Voidelluksi. Ristinkuolemansa jälkeen hän pysyy seurakunnan päänä, eikä ketään muuta
kunnioiteta voideltuna hänen jälkeensä. Tämä vallankumouksellinen tunnustus esittää jyrkän
epäluottamuslauseen juutalaisen kansan johtajille. Nämä voivat pyrkiä irti kiusallisesta tilanteesta
jättämällä vastuun ristiinnaulitsemisesta roomalaisten niskoille.
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Apostolit
Pietarin kirjeissä puhutaan Vedenpaisumuksesta. Tämä vastaa alkuseurakunnan päätöstä, jonka mukaan
Siinain liitto ja Laki kuuluvat vain juutalaisille. Seurakuntaan liittyviä muiden kansojen jäseniä koskevat ne
käskyt, jotka Jumala antaa Vedenpaisumuksesta pelastuneelle Nooan perheelle. Tämä perhe edustaa
pienoiskoossa koko ihmiskuntaa, koska kerrotaan, miten Nooan kolmesta pojasta Seemistä, Haamista ja
Jafetista polveutuvat kaikki kansat. Näin kaikki ihmiset voivat päästä seurakuntaan tunnustamalla
Jeesuksen Herraksi eli kasteessa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pietarin kirjeeseen sisältyy viittaus
Jeesukseen Kirkastusvuorella. Se osoittaa havainnollisesti, miten Jeesuksen toiminta liittyy saumattomasti
Mooseksen ja Elian työhön eli Lakiin ja Profeettoihin.

Kirje roomalaisille
Paavali asettaa Roomalaiskirjeessä kaikki ihmiset samalle tasolle Jumalan edessä. Monien sukupolvien ajan
vakiintunut jako juutalaisiin ja muukalaisiin eli pakanoihin menettää merkityksensä, koska kaikki ovat
tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja joutuvat samalla tavalla vastaamaan teoistaan Jumalan edessä. Myös
Jumalan armo kuuluu samalla tavalla kaikille. Tällöin muodostuu kuitenkin uusi jakolinja. Toiselle puolelle
sijoittuvat ne, jotka on kasteessa yhdistetty ristillä kuolleeseen ja kuolleista nousseeseen Vapahtajaan. He
ovat syntyneet uudesti ja päässeet synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Heidän tulee vain varoa,
että he eivät uudelleen lankeaisi entisen isäntänsä orjiksi. Näin kaste, usko ja Jumalan tahdon mukainen
elämä liittyvät läheisesti yhteen.
Roomalaiskirjeessä nousee tärkeäksi kysymykseksi, miten käy Israelin erityisaseman. Juutalaisethan
korostavat jatkuvasti sitä, että he kuuluvat Jumalan valitsemaan kansaan. Paavali sanoo, että Israelin valinta
kuuluu kyllä pelastushistoriaan, mutta juutalaiset ovat menettäneet paikkansa lähempänä Jumalaa kuin
muut, kun he ovat torjuneet sen armon, jonka Jumala tarjoaa kaikille kansoille ja ihmisille. Paavali odottaa
kuitenkin, että juutalaiset vielä pelastuvat, sillä Jumala ei kadu alkuperäistä valintaansa. Ensimmäiset
tulevat kuitenkin viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Vasta sitten kun pelastus on levinnyt kaikkien
kansojen keskuuteen, juutalaiset tulevat viimeisinä siitä osallisiksi.
Tuntuu inhottavalta kuulua yhteisöön, jossa riidellään ja puhutaan pahaa toisista ja yritetään etuilla toisten
kustannuksella. Sen sijaan ihminen viihtyy sellaisessa seurassa, missä joukon jäsenet elävät epäitsekkäästi,
pitävät toisistaan, kunnioittavat kumppaneitaan ja omilla lahjoillaan palvelevat toisiaan sekä yhteisvoimin
muitakin. Tällaiseen elämään Paavali on kirjeillään opastanut seurakuntalaisia Galatiassa, Korintissa ja
muuallakin. Jos tällainen yhteisöllisyys toteutuu seurakunnassa, juutalaiset eivät malta vain katsella sivusta
kateellisina vaan mielellään liittyvät joukkoon. Roomalaiskirjeessä Paavali odottaa näin vielä tapahtuvan.
Silloin toteutuu Paavalin suuri kutsumusnäky, ja hyvä sanoma Jeesuksesta tavoittaa kaikki kansat, myös
juutalaiset.
Paavali
Paavali sai näyssä kutsumuksen viedä hyvä sanoma juutalaisen kansan ulkopuolelle. Hän toteaa kirjeissään,
että juutalaiset saavat edelleen noudattaa Lakia, mutta muiden ei tarvitse sitä noudattaa. Koska Laki ei
enää ohjaa seurakuntalaisten elämää, Paavali puhuu kirjeissään paljon siitä, miten heidän tulee toimia.
Uuden liiton seurakunnassa tulee elää Jumalan tahdon mukaista elämää Jumalan Hengen johdatuksessa.
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Paavalin ratkaisu tuntuu yksinkertaiselta ja selkeältä, kun hän selittää, että vain juutalaiset elävät Lain
mukaan ja muut ovat vapaita Laista. Heitä ohjaa Jumalan Henki. Ongelmat eivät kuitenkaan poistu. Miten
toimitaan seurakunnassa, jossa juutalaiset ovat jääneet vähemmistöön tai aivan yksittäisiksi
erityistapauksiksi? Koska yhteinen ateriointi kuului seurakunnan elämään ja yhdisti sen jäseniä toisiinsa,
Lain ruokasäännöt kärjistivät ongelmat. Paavali aterioi yhdessä sekalaisen seurakuntansa kanssa, mutta
Jerusalemista tulleet Lakia noudattavat vieraat vetäytyivät omalle aterialleen. Jotkut koettivat ratkaista
tilanteen mukaan, kenen seurassa ja mitä määräyksiä noudattaen aterioivat ilman johdonmukaista kantaa.
Edelleen on jäänyt ratkaisematta, miten eletään yhdessä, jos kaikki eivät noudata samoja lakeja tai
sääntöjä.
Apostolien tekojen mukaan Paavalia vastaan esitettiin Jerusalemissa sellaisia syytöksiä, että hän opetti
muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kielsi heitä
ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansansa tapojen mukaisesti. Paavali itse kirjoittaa, että hänen
puolestaan juutalainen, joka tunnustaa Jeesuksen Voidelluksi, saa elää edelleen Lain mukaan. Paavali vain
vastusti jyrkästi niitä juutalaisia opetuslapsia, jotka vaativat, että muidenkin kuin juutalaisten tulisi
ympärileikkauttaa itsensä ja siitä alkaen noudattaa myös muita Lain kohtia.
Luterilaiset
Luther kiisti sekä kirkolliskokouksen että paavin erehtymättömyyden ja korosti Raamatun arvovaltaa. Hän
ajatteli, että hän tulee lähelle sekä juutalaisia että ortodokseja, kun hän poistaa vuosisatojen kuluessa
roomalaiskatoliseen kirkkoon tulleet epäkohdat ja tavoittelee alkuperäistä kristillistä uskoa, mutta näin ei
käynyt.
Luther puhui toisaalta laista turmiovaltana synnin ja sielunvihollisen ohessa mutta korosti toisaalta sitä, että
laki ja evankeliumi kuuluvat yhteen. Tällöin lain ankaruus tuo esiin evankeliumin hyvän sanoman. Kun laista
tuli käsite, ei ajateltu, että Paavalin aikana Laki tarkoitti Viittä Mooseksen kirjaa. Luther poltti kirjeen, jossa
paavi julisti hänet kirkonkiroukseen, ja heitti samaan nuotioon roomalaiskatoliset kanonisen lain kirjat.
Luterilaiset saattoivat 1600-luvulla miettiä tuleeko oikeustapauksissa etsiä ratkaisua Mooseksen laista,
roomalaisesta oikeudesta vai Ruotsin valtakunnan laista. Virallisesti Mooseksen laki jäi syrjään, mutta sen
viimeisiä jäänteitä on karsittu Suomen laeista vielä meidän elinaikanamme. Periaatteessa luterilaiset
ajattelevat, että Lain siveelliset ohjeet kuten esimerkiksi Kymmenen käskyä näyttävät meillekin oikeaa tietä,
mutta muuten Laki koskee vain juutalaisia.
Uuden ajan kirkot ja vapaaseurakunnat
Nykyisin on laajalle levinnyt kristillisyys, jossa tavoitellaan määrätietoisesti Raamatun kirjoituksista löytyvää
kristillisen elämän ihannetta. Seurakunnan tai kirkon yhteishenkeä vahvistaa se, että noudatetaan saamaa
elämäntapaa. Tämä asenne samalla vieroittaa niistä, jotka eivät samalla tavalla etsi ohjeita Raamatusta.
Ongelmia aiheutuu siitä, että osa Raamatun elämänohjeista on aivan ilmeisesti sidottu sen ajan ihmisten
elämään ja yhteiskuntaan. Nykyajan ihmisten ratkaistavaksi jää, missä kohden kulkee raja aikaan sidottujen
ja pysyväisten ohjeiden välillä, ja ratkaisut usein eroavat toisistaan.
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Liite: Aateluus velvoittaa Vanhassa
testamentissa

Profeetta Mooses
Ylipappi Aaron

Papisto

Sotilaat

Valittu kansa
Ihmiskunta

Luomakunta
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Liite: Laki ja Voideltu

1. Vanhan liiton kansa tunnustaa
Lain Herran sanaksi ja noudattaa
Lakia
2. Uuden liiton seurakunta
tunnustaa Jeesuksen Herran
voidelluksi ja elää Hengessä
3. Muu ihmiskunta elää ilman
Lakia, Voideltua ja Henkeä

Aateluus velvoittaa
Mooseksen laissa Israel on järjestäytynyt sotaleiriksi. Sen keskellä sijaitsevat pyhäkköteltta, jossa palvelee
ylipappi Aaron, ja kansanjohtaja Mooseksen ”komentoteltta”. Papisto muodostaa oman kastinsa, jolle
kuuluu omat saatavat ja omat velvollisuudet. Maa läänitetään 12 heimolle, joiden vanhimmat edustavat
omia heimojaan ja joiden jäsenet nauttivat täysiä kansalaisoikeuksia ja täyttävät omat velvollisuutensa
asevelvollisuutta myöten. Nämä elävät siis kuin soturikasti.
Voidaan ajatella, että Kanaaninmaan väestö jakautuu israelilaisten tulon jälkeen samaan tapaan kuin muualla
Aasiassa. Maassa asuu myös muita kuin israelilaisia. Nämä eivät kuulu pyhäkköteltan seurakuntaan mutta
jäsentyvät yhteisöön kuin omina kasteinaan. Uskonto yhdistää Israelin heimoja, mutta israelilaiset vaalivat eroa
kaikkiin muihin maassa asuviin, joista toiset harjoittavat kauppaa ja toiset elävät muista elinkeinoista.

Kun kuninkaan valta vakiintuu Israelin heimojen keskuudessa, yhteiskunta jäsentyy uudella tavalla. Kuin
sisäpiiriin kuuluvat Lakia noudattavat israelilaiset. Heitä varten Salomo rakennuttaa pyhäkköteltan tilalle
temppelin, joka yhdistää Salomon hallituskauden ajan kaikkia kahtatoista heimoa. Ensimmäisten
kuninkaiden aikana valtakunta laajenee, ja sen piiriin tulee paljon asukkaita, jotka eivät saa osallistua
temppelin jumalanpalvelukseen. Näin samaan kuningaskuntaan kuuluu kahden kerroksen väkeä:
israelilaisille kuuluvat voideltu ylipappi ja voideltu kuningas sekä Jumalan Laki, mutta toiset ovat vain
voidellun kuninkaan alamaisia.
Sama yhteiskunnan rakenne tulee näkyviin Paavalin aikana. Juutalaiset kuuluvat edelleen alkuperäiseen
Herran kansaan, ja heidän tulee noudattaa Lakia. Muut ihmiset liittyvät tähän kansaan, kun he tunnustavat
Herran voidellun hallitsijakseen. Tämä tapahtuu, kun he tunnistavat Jeesuksen Voidelluksi ja siis omaksi
herrakseen ja Herran kansan päämieheksi. Muiden kuin juutalaisten ei tarvitse noudattaa Lakia, vaan
heidän elämäänsä ja toimintaansa ohjaa kuolleista noussut Herran voidellun Henki eli Herran Henki.
Sanoma Voidellun ylösnousemuksesta kertoo siis hyvän sanoman uuden hallitsijan valtakauden alusta.
Minä ajattelen ikiaikaisia päätöksiäsi, Herra, niistä minä saan lohdun. 119:52
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Seitsemästoista etappi: Seurakunnille ja vastuunkantajille
Viikko
Pvm.

Psalmi

Kirja
Luvut
17. ETAPPI: SEURAKUNNILLE JA VASTUUNKANTAJILLE

Sananlaskut

Paavalin ohjeita seurakuntalaisille
100.

119:65-80

101.
102.

119:81-96
119:97-112

Kolossaan.
Filemonille
Filippiin
Efesokseen

1-4

25: 21-28

1-4
1-6

26:1-7
8-14

1-6
1-4
1-3

26: 15-22
23-28

Paavalin ohjeita nuorille työtovereilleen
103.
104.

119:113-128
119:129-144

Pvm

1 Timoteukselle
2 Timoteukselle
Titukselle
18. ETAPPI: HYVÄN SANOMAN UUSI LAITOS

Paavalin matkoja
Apostolien tekojen loppupuolen täyttää kuvaus Paavalin neljästä matkasta. Ensimmäisen matkansa hän
suoritti Barnabaksen kumppanina tämän kotisaarelle Kyprokseen. He jatkoivat sieltä kohti Paavalin
kotiseutua, mutta kääntyivät takaisin ehtimättä Tarsokseen asti. Matkan alkuosalla heitä seurasi
Barnabaksen serkku Markus. Paavali lähti toiselle lähetysmatkalleen Silaksen kanssa. He kulkivat Syyrian ja
ja Paavalin kotimaakunnan Kilikian kautta niihin kaupnkeihin, joissa hän oli aikaisemmin julistanut Sanaa
Barnabaksen kanssa ja jatkoivat matkaa Euroopan puolelle Makedoniaan ja sieltä edelleen Kreikkaan, missä
hän viipyi puolitoista vuotta Korintissa. Hän palasi Efesoksen kautta Jerusalemiin. Kolmannella matkalla
Paavali viipyi kolmisen vuotta Efesoksessa ja kävi myös Korintissa. Neljännen matkan Paavali suoritti
vankina Roomaan.
Useimmissa Raamatun painoksissa on liitteenä hyvät kartat Apostolien teoissa kuvattujen Paavalin
matkojen reiteistä.

Paavali suoritti muitakin matkoja kuin Apostolien teoissa mainitut. Hän kertoo kirjeissään käyneensä myös
Arabiassa, Kreetalla ja Illyriassa. Tämän lisäksi Paavali on todennäköisesti liikkunut enemmänkin. Vanha
tieto ensimmäisen vuosisadan lopulta kertoo hänen käyneen Espanjassa asti.

Paavalin lyhyitä kirjeitä
Olemme ensiksi lukeneet Paavalin kirjeet tessalonikalaisille sekä hänen pitkät, niin sanotut pääkirjeensä
galatalaisille, korinttilaisille ja roomalaisille. Hänen muut kirjeensä ovat lyhyitä. Osa niistä on osoitettu
kokonaisille seurakunnille: efesolaisille, filippiläisille ja kolossalaisille. Osa on lähetetty nimetyille henkilöille:
Timoteukselle, Titukselle ja Filemonille. Useita kirjeitä yhdistää se, että Paavali kertoo olevansa vankina.
Paavali mainitsee Toisessa kirjeessä Timoteukselle, että häntä pidetään vankina Roomassa, mutta yleensä
voidaan vain päätellä ja arvailla, miltä paikkakunnalta hän on vankeuskirjeensä lähettänyt. Paavali
pidätettiin monta kertaa, ja heti Euroopan puolelle päästyään hän joutui Filipin vankilaan. Kun Paavali oli
palannut Jerusalemiin niin sanotulta kolmannelta lähetysmatkaltaan, hänellä alkoi pitkä vankeusaika.
Ensiksi hänet vietiin Jerusalemissa roomalaisten kasarmiin. Sieltä roomalaiset siirsivät hänet maaherran
hallituskaupungin Kesarean vankilaan. Kertomus Paavalista päättyy Apostolien teoissa siihen, että hän asuu
vuokra-asunnossaan Roomassa jonkinlaisessa kotiarestissa ja odottaa oikeudenkäyntiään keisarin
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tuomioistuimessa. Hän mainitsee Rooman nimeltä vain Toisessa kirjeessä Timoteukselle, mutta se sopii
muidenkin vankeuskirjeiden lähettämisen paikaksi, ainakin yhdeksi vaihtoehdoksi. Paavali on ehkä
lähettänyt vankeuskirjeensä sen toimeliaan vaiheen jälkeen, jota Apostolien teot kuvaa, ja ne sopisi siten
lukea viimeiseksi, jos halutaan saada yleiskuva Paavalin toiminnasta.

Vankeuskirjeet
Paavalin lyhyet kirjeet eroavat paljon hänen pitkistä pääkirjeistään. Niissä ei käsitellä syvällisesti suuria
periaatekysymyksiä eikä nojauduta Lakiin tai muihin Vanhan testamentin kirjoituksiin. Niitä on myös vaikea
yhdistää saumattomasti siihen kuvaukseen Paavalin toiminnasta, jonka luemme Apostolien teoista.
Monet Uuden testamentin selittäjät ratkaisevat ongelman siten, että he sanovat Paavalin oppilaiden
kirjoittaneen opettajansa nimissä kirjeitä kymmeniä vuosia tämän kuoleman jälkeen. Jos tutkija ei
pysty yhdistämään Paavalin lyhyitä kirjeitä siihen mielikuvaan, mikä hänellä on Paavalista ja tämän
toiminnasta, tulee esiin toinen mahdollisuus: On tarkistettavaa näiden lyhyiden kirjeiden perusteella
sitä kuvaa, mikä on saatu Paavalista ja hänen elämästään. Mielestäni näissä lyhyissä kirjeissä
tutustumme kaikkein aidoimpaan Paavaliin. On myös todettava, että Apostolien tekojen perusteella
saamme ilmeisesti vain katkonaisesti tietoja Paavalin vaiheista.

Meidän on otettava huomioon ne olosuhteet, missä Paavali laati eri kirjeitään. Vaikka hän matkusti paljon,
hän viipyi toisella matkallaan puolisentoista vuotta Korintissa ja kolmannella matkallaan kolmisen vuotta
Efesoksessa. Näissä vaiheissa hän saattoi saada tilaisuuden tutustua Lakiin, Profeettoihin ja Kirjoituksiin ja
todeta, kuinka nämä tukivat sitä sanomaa, jonka hän oli saanut näyissään. Lisäksi Paavali tutustui
Apollokseen, joka pystyi Vanhan testamentin kirjoitusten avulla vahvistamaan hänen julistustaan ja
opetustaan. Apolloksen kautta Paavali sai kosketuksen Aleksandrian korkeatasoiseen juutalaiseen
filosofiaan ja teologiaan, jonka piirteitä näkyy hänen pääkirjeissään. Asuminen yhdellä paikkakunnalla antoi
Paavalille mahdollisuuden keskittyä julistamiseen ja opettamiseen, mutta myös opiskeluun ja
perusteellisten kirjeiden laatimiseen. Hän saattoi myös tehdä Korintista ja Efesoksesta matkoja, joita ei ole
mainittu Apostolien teoissa. Roomalaiskirjeessään Paavali kertoo käyneensä Illyriassa Adrianmeren
rannoilla ja kirjeessään Titukselle hän muistelee heidän yhteistä matkaansa Kreetaan.
Kun Paavali lähetti viestejä seurakunnille ja nuorille työtovereilleen vankilasta, hän ei voinut tutkia pyhiä
kirjoituksia. Tuskinpa hän pystyi edes itse kirjoittamaan, vaan hänen tuli ohjata kirjuriaan ja selittää, mitä
millekin paikkakunnalle tai kullekin henkilölle piti sanoa. Liekö aina ollut mahdollista edes sanella tekstiä,
vaan kirjuri joutui itsenäisesti muotoilemaan sanonnat. Paavali saattoi lopuksi merkitä oman
allekirjoituksensa vakuudeksi siitä, että hän oli hyväksynyt tekstin.
Kirjeet kolossalaisille ja Filemonille
Kirje kolossalaisille osoittaa, miten Paavali on irtautunut juutalaisille keskeisistä asioista:
ympärileikkauksesta, ruokasäännöistä ja kalenterista. Näiden sijasta hän korostaa kastetta sekä
lähimmäisenrakkautta. Jumalan anteeksiannon perusteella kolossalaisetkin saavat antaa toisilleen anteeksi.
Paavali ylistää Jumalan Poikaa, jonka välityksellä Isä on luonut kaiken. Sama ajatus esintyy sekä
Heprealaiskirjeessä että Evankeliumissa Johanneksen mukaan kummankin alussa. Ristillä kuollut mutta
kuolleista noussut Jumalan Poika johtaa seurakuntaa sen päänä ja tuo rauhan ja sovinnon kaikille ja
kaikkialle. Paavali sanoo paljastavansa vanhoja salaisuuksia, jotka ovat olleet kätkössä ammoisista ajoista.
Nyt Jumala on paljastanut ne pyhilleen. Kasteesta Paavali puhuu kolossalaisille uuden elämän alkuna
samaan tapaan kuin Roomalaiskirjeessä ja rinnastaa sen ympärileikkaukseen.
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Paavalin kirje Filemonille kuuluu liitteenä Kolossalaiskirjeeseen, sillä seurakuntaan lähettämäänsä
kirjeeseen Paavali liitti henkilökohtaisen kirjeen seurakunnan vastuunkantajalle Filemonille. Tämän orja
Onesimos oli karannut, mutta kosketuksissa Paavalin kanssa tullut uskoon ja liittynyt seurakuntaan. Nyt
Paavali lähettää hänet takaisin isäntänsä luo, joka saisi vaikka tappaa karanneen orjansa. Jotta isäntä ei
rankaisisi tätä julmasti, Paavali neuvoo Filemonia ottamaan Onesimoksen vastaan veljenä ja muistamaan,
miten paljon hän itse oli jäänyt kiitollisuudenvelkaan Paavalille. Paavali ei vaadi orjuuden lopettamista vaan
neuvoo isäntiä kohtelemaan orjiaan hyvin. Isännät ja orjat ovat veljiä keskenään ja saman isännän eli
Jumalan alaisia. Hepreassa samaa sanaa käytetään sekä orjasta että palvelijasta. Onesimoksen kohdalla
ilmenee, että tämä on täysin riippuvainen isännästään eli omistajastaan ja siis elää orjana.
Kirje filippiläisille
Paavali jakaa kirjeessään elämänohjeita filippiläisille. Kaikkea sävyttää kiitollisuus ja ilo, vaikka Paavali viruu
kahleissa ja on välillä epäillyt, selviääkö vankilasta hengissä. Tunnelma muistuttaa Dietrich Bonhoefferin
vankilasta lähettämää runoa, joka on muokattu virreksi ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme
kaikki hiljaa kätketyt.” Kärsimykset eivät vieroita Paavalia Jeesuksesta vaan päinvastoin yhdistävät häneen,
samoin kuolema veisi hänet vain lähemmäksi Herraansa.
Paavali asettaa filippiläisten esikuvaksi Jeesuksen alennuksen tien Jumalan kunniasta ristinkuolemaan
mutta muistuttaa myös Jeesuksen korottamisesta kaikkien Herraksi. Paavali kannustaa lukijoitaan
käyttäytymään mallikelpoisesti. Hän sanoo kuitenkin jättäneensä Lakiin perustuvan vanhurskauden ja
uskonnollisuuden, jota juutalaiset pitävät arvossa. Hän tyytyy sellaiseen vanhurskauteen, joka perustuu
uskoon ja jonka Jumala uskovalle antaa. Välillä häivähtää myös Herran paluun odotus.
Kirje efesolaisille
Kun raamattupirissä aletaan lukea Raamattua, aloitetaan usein Efesolaiskirjeestä. Siinä Paavali käsittelee
monia uskon ja elämän perusasioita, ja se sopii hyvin nykyajan ihmiselle, sillä sen opetukset eivät ole
sidotut aikaan eivätkä paikkaan. Tutkijat ovat tehneet sen johtopäätöksen, että tätä kirjettä ei ole lähetetty
ainakaan Efesokseen, jossa Paavali oli asunut vuosia ja jonka asiat hän tunsi paremmin kuin Tessalonikan,
Filipin tai Kolossan. Yleisluontoisen sävyn selittäisi yksinkertaisimmin se, että Paavali on alun perin
kirjoittanut tämän kirjeen useita Vähä-Aasian seurakuntia varten joko lähetettäväksi edelleen
paikkakunnalta toiselle tai kopioitavaksi eri seurakuntia varten.
Paavali viittaa Efesolaiskirjeessä ilmestykseensä, jonka hän on saanut ja joka paljastaa Jumalan
pelastussuunnitelman. Se osoittaa Jumalan valinneen omansa jo ennen maailman luomista. Näin hänen
armonsa ulottuu johdonmukaisesti halki aikojen ja kantautuu kaikkien kansojen keskuuteen, vaikka Jumala
on paljastanut tämän suunnitelman vasta Paavalille. Tämä armo tulee valituille ilman heidän omia
ponnistuksia niin kuin perintö. Kaikki perilliset kuuluvat yhteen, sillä heistä muodostuu Herran voidellun
keho, johon he kuuluvat toistensa jäseninä. Sitä eivät jaa kansalliset eivätkä yhteiskunnalliset rajat, mutta
jokainen on saanut oman armolahjansa, jota hänen tulee käyttää yhteiseksi parhaaksi.

Pastoraalikirjeet
Uuden testamentin kirjoitukset antavat sen kuvan, että järjestäytyminen tapahtui kahdella tasolla, aivan
kuten myöhemmin voidaan puhua erikseen kirkon ja seurakunnan järjestyksestä. Myöhempää kirkollista
keskushallintoa edusti Jerusalemin alkuseurakunta, jonka lähettämät apostolit levittivät sanomaa edelleen
ja pitivät yhteyttä uskovaisten ryhmiin eri tahoilla. Paikallista seurakuntien hallintoa järjesti Paavali, jonka
seuraajat eivät voineet elää juutalaisten seurakuntien jäseninä. Paavalin suuri merkitys näyttää perustuvan
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juuri siihen, että hän alusta asti kiinnitti huomiota seurakuntien hallintoon. Juutalainen synagogalaitos ja
hellenistinen yhteiskunta tarjosivat malleja, joita taitava organisaattori pystyi hyödyntämään.
Kun Paavalin sanoma otettiin jossakin paikassa vastaan, uudet uskovat eivät voineet useinkaan jatkaa
synagogan yhteydessä. Silloin Paavali järjesti vastuunkantajia, ohjasi jäseniä järjestämään säännölliset
kokoontumiset ja huolehti siitä, että seurakunta sai oikeaa opetusta. Timoteus ja Titus kuuluivat
näihin Paavalin luottomiehiin. Paavali osoittautui vaativaksi toimissaan, ja monet kyllästyivät
yhteistyöhön hänen kanssaan, mutta Paavalin antamat ohjeet kahdelle avustajalleen antavat edelleen
virikkeitä seurakuntaelämään.

Vankilaan joutuminen ei katkaissut Paavalin toimintaa. Sellistään hän lähetti viestejä seurakuntiin ja
työtovereilleen. Nämä antavat hyvän kuvaan niistä ohjeista, joilla Paavali huolehti seurakuntien
tulevaisuudesta. Paavali antaa Timoteukselle ja Titukselle osoitetuissa kirjeissään yksityiskohtaisia ohjeita
seurakuntien elämästä. Tällöin alkavat eriytyä tehtävät, jotka pitää täyttää, jotta paikalliset seurakunnat
pystyisivät toimimaan kuin juutalaisten synagogat. Meidän on vain vapauduttava piispan, papin ja diakonin
nykyisiin virkoihin liittyvistä mielikuvista, kun luemme Uuden testamentin ajan seurakuntaelämästä.
Jerusalemin alkuseurakunnan yhteyksiä eri tahoille hajaantuneisiin juutalaisiin hoitivat apostolit (kreikaksi
yksikössä apostolos). Kun näiden tuli liikkua paikkakunnalta toiselle, he tarvitsivat paikallisia
yhdyshenkilöitä. Tällaisina toimivat piispat. Maallisessa hallinnossa ja taloudessa piispoilla eli kaitsijoilla
(kreikaksi yksikössä episkopos) oli monia käytännöllisiä tehtäviä, näin seurakunnissakin jäi paljon vastuuta
piispoille. Apostolit saattoivat asettua perillä pysyvästi johonkin kaupunkiin, ja heitä muisteltiin monien
kaupunkien piispoina. Näin roomalaiset kertovat Pietarin jääneen heidän piispakseen.
Jotkut saivat vastuuta yhteisön vanhimpina (kreikan presbyteros). Tästä tuli vuosisatojen kuluessa
nimityksen siirtyessä kielestä toiseen englannin priest, joka tarkoittaa nykykielessä pappia. Tämä osoittaa
havainnollisesti, miten luottamustehtävä muuntuu monien sukupolvien kuluessa viraksi.
Seurakunnassa tarvittiin myös monenlaisten käytännöllisten tehtävien suorittajia. Näiden nimitykseksi
vakiintui palvelija (kreikaksi diakonos). Tästäkin tehtävästä tuli vähitellen virka. Anglikaanit vihkivät papiksi
valmistuvat ensin diakoneiksi, aivan kuten Suomessa teologiset tutkintonsa suorittaneet ovat vielä viime
vuosisadalla aloitelleet apupappeina, ennen kuin heidät on asetettu jonkun seurakunnan vakinaiseen
virkaan.
Paavalin karkottaminen synagogasta vaati uuden liiton seurakuntaa järjestäytymään, ja hänen esittämänsä
malli osoittautui arvokkaaksi, kun juutalaiset järjestäytyivät uudelleen Jerusalemin temppelin tuhon
jälkeen. Silloin juutalaiset keskittyivät oman perinteensä vaalimiseen, eikä heidän seurakunnissaan enää
jäänyt tilaa niille, jotka tunnustivat Jeesuksen Herran voidelluksi. Jerusalemin seurakunta oli aluksi
yhdistänyt eri tahoille muodostuvia Uuden liiton seurakuntia. Temppelin ja koko kaupungin tuhon jälkeen
Jerusalemin keskeinen asema loppui. Silloin yhteyden pito jäi piispoille, jotka muodostivat verkoston ja
pystyivät näin kokouksissaan eli synodeissa yhdessä ratkomaan esiin nousevia ongelmia.

Rakkaus
Vanha testamentti
Hepreassa käytetään samaa sanaa rakkaudesta monessa erilaisessa yhteydessä. Se voi tarkoittaa tunnetta
Jumalan ja ihmisen, miehen ja naisen, vanhempien ja lasten tai isännän ja palvelijan välillä. Sitä voidaan
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käyttää vieläpä ihmisen kiintymyksestä tavaraan tai asioihin. Tällainen rakkaus tarkoittaa voimakasta
tunnetta, jonka vaihtoehtona tai vastakohtana esiintyy viha. Näin rakkaus voi ilmetä perhesiteitä
vahvistavana tunteena, voimakkaana intohimona, joka johtaa raiskaukseen, tai kestävänä ystävyytenä ja
aseveljeytenä, joita lujittavat yhdessä koetut vaaralliset kamppailut.
Laulujen laulussa puhutaan tunteellisesti sulhasen ja morsiamen välisestä palavasta rakkaudesta, joka
odottaa täyttymystään. Samoin kerrotaan, miten puolisot rakastavat toisiaan, esimerkiksi Jaakob Raakelia,
mutta hepreassa ei puhuta rakastelemisesta samalla tavalla kuin suomessa. Vanha raamatunkäännös siirtää
kirjaimellisesti heprean sanonnan suomeen ja sanoo: ” Ja Adam tunsi emäntänsä Hewan, hän tuli raskaaksi,
ja synnytti Cainin.” Nykyisessä käännöksessä sama kohta on suomennettu asialliseen sävyyn: ”Mies yhtyi
vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin.”
Ilman muuta Raamattu lähtee siitä, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi aivan kuten meille
tutut eläimet uros- ja naaraspuolisiksi, esimerkiksi ori ja tamma tai kukko ja kana. Tämä näkyy
havainnollisesti siinä, miten Nooa saa käskyn pelastaa eläinkunta vedenpaisumukselta. Hänen tulee ottaa
parittain uros ja naaras jokaisesta lajista arkkiin turvaan. Mooseksen laki tuntee senkin mahdollisuuden,
että mies makaa toisen miehen kanssa samalla tavalla kuin mies naisen kanssa. Tämä rinnastetaan
sukurutsaukseen, aviorikokseen ja eläimeen sekaantumiseen. Suuri juutalainen hakuteos väittää, että
homoseksuaalisuus ei ole ollut ongelma juutalaisille, koska sitä ei tunneta heidän keskuudessaan. Nykyisin
tosin kerrotaan sen puolesta järjestetyn mielenosoituksia Israelissakin.
Vanhasta kirjallisuudesta tunnetaan sellainenkin kertomus, että osa ihmistä on luotu rakastamaan samaa
sukupuolta. Tällainen luomiskertomus sisältyy Platonin teokseen Pidot, jossa ateenalaiset julkisuuden
henkilöt keskustelevat juomingeissa rakkaudesta. Kuuluisa huvinäytelmien kirjoittaja Aristofanes sanoo,
että aluksi luotiin kolmenlaisia ihmisiä. Muutamat koostuivat kahdesta naisesta, toiset kahdesta miehestä ja
kolmannet miehestä ja naisesta. Koska nämä yhdistelmät olivat voimakkaita ja uhkasivat jumalien valtaa,
Zeus halkaisi ne. Tämän jälkeen kukin on hakenut omaa puoliskoaan, ja näin on ihmisistä tullut lesboja,
homoja ja heteroita. En tiedä, onko pilailija Aristofanes kuullut tämä kertomuksen joltakin toiselta vai itse
sepittänyt sen, kun hänen vuoronsa tuli kehua rakkauden jumalaa Erosta juomingeissa.
Raamatun ulkopuolella tunnetaan siis sellainen ajatus, että ihmiset olisi luotu lesboiksi, homoiksi ja
heteroiksi, mutta Raamatussa selitetään johdonmukaisesti alusta alkaen, että Jumala on luonut ihmisen
mieheksi ja naiseksi, ja tälle perustalle rakentuu se siunaus, jonka Jumala antaa kantaisille ja joka ilmenee
siinä, että suku jatkuu vuosituhannesta toiseen. Suvun jatkumiseen liittyy se, että mies ja nainen tuntevat
omat tehtävänsä perheen piirissä ja sen ulkopuolella. Huomiota kiinnitetään enemmän vanhempien hyvään
työnjakoon ja keskinäiseen arvostukseen kuin tasa-arvoon. Aikaisempien sukupolvien kunnioittaminen
antaa hyvän suunnan nousevan sukupolven elämälle. Keskinäinen rakkaus ja oikeiden asioiden
rakastaminen johtavat kansan valoisaan tulevaisuuteen. Ongelmaksi jää Laissa se, että samoin kuin sen
käskyt velvoittavat vain omaa kansaa, myös rakkaus kohdistuu erityisesti omiin ja ulkopuoliset koetaan
vastustajiksi ja vihollisiksi.
Uusi testamentti
Agape
Vanhalle testamentille ominainen perhe-elämän arvostus saa Uudessa testamentissa uuden ulottuvuuden.
Erityisesti ”rakkauden apostoli” Johannes puhuu usein Jumalasta Isänä, samoin Matteus Vuorisaarnassa.
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Kun puhutaan rakkaudesta, sanomasta huokuu Jeesuksen luottamus taivaallista Isäänsä kohtaan ja Jumalan
rakkaus hänen omaa Poikaansa ja meitä hänen lapsiaan kohtaan. Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan
seuraa myös seurakunnan jäsenten keskinäinen veljellinen ja sisarellinen rakkaus. Sitä vastaa Uuden
testamentin alkukielessä kreikassa sana agápe. Se tarkoittaa jaloa tunnetta, joka saa ihmisen toimimaan
Jumalan tahdon mukaisesti, ja joka kohoaa arvossa toivon ja uskonkin yläpuolelle. Näin Jumala rakastaa
omaa Poikaansa ja kaikkia ihmisiä. Näin hän myös kutsuu ihmisiä rakastamaan toisiaan. Jeesus kohdistaa
tässä sanansa erityisesti opetuslapsiinsa, jotta nämä rakastaisivat toisiaan eivätkä sortuisi eripuraisiksi.
Agapeesta on tullut aivan vakionimitys yhteiselle rakkaudenaterialle seurakunnan kokoontumisissa.
Kristilliselle seurakunnalle sanotaan olevan ominaista, että aina jotain syödään ja juodaan, kun
kokoonnutaan. Yhteinen ateria osoittaa havainnollisesti perheyhteyden. Se osoittaa myös, miten rakastava
ihminen ei vaadi kaikkea itselle vaan jakaa lähimmäiselleen kuin perheessä ainakin.
Filia
Toinen rakkautta tarkoittava kreikan sana filía viittaa ystävyyteen. Sana filia kuvaa agapen rinnalla
taivaallisen Isän rakkautta Poikaan ja tämän opetuslapsiin, Jeesuksen tunnetta opetuslapsiaan ja Lasarusta
kohtaan ja vastavuoroisesti opetuslasten suhdetta Jeesukseen. Sitä esiintyy myös maailmassa esimerkiksi
silloin, kun maailma rakastaa omiaan mutta vihaa Jeesusta ja tämän opetuslapsia.
Eros
Uuden testamentin kielessä kreikassa tunnetaan myös sana éros, josta on johdettu suomen sana erotiikka.
Siitä puhuttaessa ajatellaan rakastavan kaipaavan, haluavan tai aivan himoitsevan toista ihmistä itselleen
tai jotakin muuta haltuunsa. Platonin Pidoissa pöytävieraat ajattelevat juuri tällaista rakkautta, ja
erotiikasta puhuu Aristofanes kuvatessaan homojen, lesbojen ja heteroiden keskinäistä suhdetta. mutta
sana eros ei lainkaan esiinny Uuden testamentin alkutekstissä. Kreikankieliset juutalaiset pitivät rakkauden
jumala Erosta sen rakkauden perivihollisena, josta he käyttivät sanaa agape.
Eros, agape ja perhe-elämä
Suomalaista keskustelua haittaa se, että suomen kielessä ne kaksi aivan erilaista ja itse asiassa vastakkaista
käsitettä, joista kreikkalaiset käyttivät kahta eri sanaa eros ja agape, sisältyvät samaan suomen kielen
sanaan, kun kummankin suomennokseksi annetaan rakkaus. Tällöin voidaan aivan huomaamatta liukua
toisen parasta ajattelevasta, uhrautuvasta lähimmäisenrakkaudesta nautintoa kaipaavaan, tavoittelevaan ja
himoitsevaan rakkauteen. Järkevä keskustelu rakastamisesta käy mahdottomaksi, ellei näiden kahden
rakkauden välistä eroa tunnisteta suomea puhuttaessa. Esimerkiksi suomen lause ”Jumala on rakkaus.”
viittaa palvelevaan ja uhrautuvaan agape-rakkauteen eikä suinkaan eroottiseen rakkauteen. Samoin Paavali
ylistää Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä lähimmäisenrakkautta eikä sukupuolista rakkautta, kun hän
lausuu: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.”
Evankeliumissa Luukkaan mukaan ihmisen sukuluettelo etenee taaksepäin niin kauas, että lopulta
päästään Aadamiin, jonka isä on Jumala, hänen luojansa. Syntiinlankeemuksessa tämä läheinen suhde
on mennyt pilalle, mutta Jeesus uutena Aadamina sovittaa kaiken. Jeesuksessa kohtaamme Jumalan
rakkauden, ja Jumalan Poikana hän antaa opetuslapsilleen mahdollisuuden alkaa uusi elämä Jumalan
lapsina ja Jumalan ainoan Pojan jäseninä. Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan kumpuaa toisaalta
meidän vastarakkautemme Jumalaa kohtaan ja toisaalta rakkautemme lähimmäisiä kohtaan. Kun
tunnustamme Jumalan Isäksemme, me tunnustamme toiset veljiksemme ja sisariksemme. Kuolleista
nousseen Jumalan Pojan jäseninä me elämme uudesti syntyneinä Jumalan perheessä ja meidät
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yhdistää Isäämme hänen Poikansa Henki eli Jumalan Pyhä Henki. Hän on antanut meille oikeuden
tuoda anteeksiantamuksen sana niille lähimmäisillemme, jotka kärsivät syntien taakan alla.
Miehen ja vaimon rakkaudessa nämä kaksi tulevat pysyvästi yhdeksi, kun heidän välilleen muodostuu
ainutlaatuinen, elinikäinen miehen ja naisen välinen suhde. Siihenkin kuuluu lähimmäisenrakkaus,
kuten kaikkiin ihmissuhteisiin. Näin miehen ja vaimon välinen aviorakkaus sulkee kaikki muut
samanlaiset suhteet pois, mutta antaa mahdollisuuden avoimeen lähimmäisenrakkauteen toisiin
ihmisiin, ja tämä kohdistuu tasa-arvoisesti kaikkiin lähimmäisiin. Koska vertauskohteena käytetään
Jumalan rakkautta, ihmisen rakkaus ei koskaan täytä mittaa. Siksi meille ihmisille on jäänyt
mahdollisuus todeta ja tunnustaa syntimme ja näin parannusta tehden ja Jumalan armahtavaan
rakkauteen luottaen jatkaa matkaa.

Vanha testamentti tähtää suoraan perheen ja suvun säilymiseen ja jatkumiseen. Uudessa testamentissa
korostuu melkeinpä voimakkaammin yksityisen ja yksinäisen ihmisen pelastuminen. Siinä perheetön ja
lapseton ihminen saavat täyden arvon. Kuitenkin jo perhe-elämästä otettu sanasto edellyttää sitä, että
sanoman vastaanottajilla on selkeä käsitys perheestä. Samalla Uusi testamentti antaa rakennusaineksia
onnellista perhettä varten. Ihanteeksi ei aseteta kenenkään Raamatun henkilön perhettä vaan taivaallisen
Isän suhde lapsiinsa ja Jeesuksen suhde omiin opetuslapsiinsa, joita hän kutsuu veljikseen ja sisarikseen.
Näin Raamattu varjelee meitä siitä, että perhe typistyy pelkäksi parisuhteeksi ja parisuhde keskittyy
erotiikan ympärille. Omaa etsivä eroottinen nautinto vieroittaa muista paitsi halun kohteesta. Oikea
rakkaus yhdistää Jumalaan ja lähimmäisiin.
Uudessa testamentissa moni sanonta liittyy jokaiselle ihmiselle läheisiin perhesuhteisiin: Isä, poika,
veli, sisar. Nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa on purettu suvun keskinäiset siteet niin
tehokkaasti, että Suomeen tulleet maahanmuuttajien vanhemmat ovat joutuneet hätään, kun heidät
Suomen lakien mukaisesti karkotetaan lastensa luota synnyinmaahansa, vaikka sinne ei olisikaan
jäänyt ketään lapsista heistä huolehtimaan. Samoin ulkomailta tulleiden ihmisten lapset ovat
joutuneet kahden sivistyksen väliseen ristiriitaiseen tilanteeseen, kun Suomessa ei enää tunneta eikä
tunnusteta perinteisiä perhearvoja.

Lämmin lähimmäisenrakkaus antaa pohjan hyvälle yhteiselle elämälle läheisten ja kaukaistenkin kanssa.
Samalla yksinäisimmällekin ihmiselle tarjoutuu tilaisuus läheisiin ihmissuhteisiin Jumalan perheen jäsenenä.
Veljellä ja sisarella on lähtökohdiltaan yhteistä enemmän kuin aviopuolisoilla, joiden tulee olla eri perheistä.
Tätä veljien ja sisarten läheisyyttä tarjoaa seurakunta.
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ps. 119:105
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Kahdeksastoista etappi: Hyvän sanoman uusi laitos
Hyvän uutisen täydennetty laitos
Viikko
Pvm.
105.
106.
107.
108.
Pvm.

Psalmi
119:145-160
119:161-176
120-121
122-123

Kirja
Luvut
18. ETAPPI: HYVÄN SANOMAN UUSI LAITOS
Matteus
1-4, 8,9
11,12, 14-17
18-23
24-28
19. ETAPPI: HYVÄ SANOMA TEOFILOKSELLE

Sananlaskut
27:1-7
8-14
15-21
22-27

Sanoman jatkuminen kirjallisena
Kirkkohistorian isä Eusebios toimi piispana samassa Kesarean kaupungissa, missä melkein kolmesataa
vuotta aikaisemmin Paavalia oli pidetty vankina, ennen kuin tämä lähetettiin Roomaan keisarin
tuomioistuimen eteen. Eusebioksen elinaikana tapahtui suuri muutos Rooman keisarikunnassa. Hänen
nuoruudessaan kristittyjä vielä vainottiin, mutta ennen kuin hän kuoli noin vuonna 340, vainot olivat
päättyneet, ja keisariperheessä tunnustettiin kristillistä uskoa, ja kirkko oli saanut turvallisen aseman
Rooman keisarikunnassa.
Eusebios on säilyttänyt perimätietoa siitä Uuden testamentin kokoelman muotoutumisesta. Uuden
testamentin kirjojen synnystä kerrottaessaan Eusebios vetoaa vanhoihin seurakunnan opettajiin. Hänelle
tarjoutui Kesareassa ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia kirkkohistoriaa, sillä maineikas aleksandrialainen
teologi Origenes oli aikoinaan muuttanut Kesareaan ja jättänyt jälkeensä hyvän kirjastonsa. Origenes oli
säilyttänyt Vähä-Aasiassa piispana toimineen Papiaan tietoja, jotka tämä oli kirjannut noin vuonna 130–
140. Papias taas oli tavannut henkilöitä, jotka olivat eläneet samaan aikaan apostolien kanssa. Papiaan
lähteisiin kuului Efesoksen seurakunnan vanhin eli presbyteeri Johannes. Jotkut tutkijat ovat arvelleet, että
tämä tarkoittaa apostoli Johannesta, joka vaikutti Efesoksessa ensimmäisen vuosisadan lopulla, mutta
toiset tutkijat pitävät näitä kahta eri henkilöinä. Kun Eusebios ilmoittaa lähteikseen Origeneen, Papiaan ja
Johanneksen, hän vakuuttaa näin Kirkkohistoriassa, että hän on saanut luotettavilta välikäsiltä tietonsa
alkuseurakunnan elämästä, myös evankeliumikirjojen kirjoittajista.
Raamatun kohtien tarkka merkitseminen
Nykyisin käytetty Raamatun jako lukuihin vakiintui 1200-luvulla, ja vasta 1500-luvulla numeroitiin
jakeetkin. Raamatun kohtien tarkka merkitseminen ei palvellut vain hartauselämää. Kun eri tahoilla
käytössä oleviin Raamattuihin merkittiin samalla tavalla luvut ja jakeet, pystyttiin osoittamaan, miten
oma oppi perustui Raamattuun. Samalla voitiin uskonnollisissa väittelyissä entistä helpommin kaivaa
Raamatun rikkaasta varastosta aseita ja ammuksia kiistakumppanin kukistamiseksi.
Kun luetaan yksittäisiä Raamatun kohtia, jakeiden jälkeen merkityt viittaukset toisiin Raamatun
jakeisiin, auttavat niiden sanoman hahmottamista. Eri käännöksiin on otettu osin eri viittauksia, mutta
jotkut ovat säilyneet monien sukupolvien ajan. Viime vuosisadalla tuli yleiseksi tapa merkitä myös,
miten jaetta laajemmat kokonaisuudet vastaavat toisiaan. Jokaisessa luvussa on vuoden 1938
suomennoksessa yksittäisten kappaleiden edelle ja vuoden 1992 suomennoksessa kappaleen
ensimmäisen jakeen jälkeen merkitty, mitkä kohdat muissa evankeliumikirjoissa puhuvat samasta
asiasta. Tämä osoittaa havainnollisesti, mitä yhteistä aineistoa kuuluu evankeliumeihin Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan, mikä on yhteistä vain joillekin neljästä ja mitä vain yksi
evankelista on välittänyt meille. Vertailut auttavat koko Uuden testamentin sanoman
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vastaanottamista ja yksittäisten kirjojen viestin käsittämistä. Kullakin kirjalla ja kirjoittajalla on oma
yksilöllinen luonteensa, mutta ne täydentävät toinen toistaan.
Esimerkiksi Evankeliumissa Luukkaan mukaan kuudennessa ja seitsemännessä luvussa näkyy, että
joistakin tapahtumista kertovat kaikki neljä evankelistaa Johannesta myöten, mutta monista vain
kolme muuta. Jeesuksen puheita toistavat yleensä vain Luukas ja Matteus. Välillä Luukas kertoo
sellaista, mitä emme löydä keneltäkään muulta.

Evankeliumit Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan mukaan eli synoptikot
Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumikirjoja kutsutaan yhdessä synoptisiksi ja sekä kirjoituksia
että niiden tekijöitä synoptikoiksi. Tämä sana viittaa siihen, että nämä kolme tarkastelevat Jeesuksen
vaiheita samasta näkökulmasta. Niitä voidaan kutsua myös samankaltaisiksi, erotukseksi neljännestä eli
Evankeliumista Johanneksen mukaan, joka kertoo Jeesuksesta eri näkökulmasta ja eri tavalla. ( evankeliumikirjojen synnystä. vrt. s. 126)
Presbyteeri Johannes kertoi Papiaan mukaan, että Markus ei esittänyt asioita aikajärjestyksessä. Tämä
näkyy Evankeliumissa Markuksen mukaan, sillä siinä on aluksi esitetty tapahtumia Galileassa ja tämän
jälkeen tapahtumia Jerusalemissa. Kertomuksia yhdisteltäessä on siis kiinnitetty enemmän huomiota siihen,
mihin seutuun tapahtuma liittyy kuin tapahtumien aikajärjestykseen. Matteus ja Luukas noudattavat
Markuksen jäsentelyä.
Evankeliumi Matteuksen mukaan noudattaa hyvin tarkoin Markuksen kirjoitusta, vaikka Jeesuksen
matkakumppanin opetuslapsi Matteuksen olisi pitänyt pystyä korjaamaan tapahtumien aikajärjestystä.
Papias antaakin hyvän selityksen. Hänen mukaansa apostoli Matteus kirjoitti Jeesuksen sanoja, ja muut
käänsivät ja selittivät näitä. Tämän mukaan voisi sanoa, että Evankeliumi Matteuksen mukaan on
Markuksen uusittu ja laajennettu laitos, joka on nimetty Matteuksen mukaan, koska se sisältää aineksia
Matteuksen tallentamasta Jeesuksen sanojen kokoelmasta. On ajateltu, että tullimies Matteus eli Leevi oli
tottunut luetteloimaan tullin kautta kulkevia tavaroita ja niin hän luontevasti luetteloi Jeesuksen sanoja:
ketkä ovat autuaita, miten kymmentä käskyä pitää soveltaa, vertauksia ja niin edelleen. Vuorisaarnassa
tutustumme Jeesuksen tärkeimpiin opetuksiin, ja muita hänen sanojaan on liitetty Markuksen esittämään
runkoon eri kohtiin kertovaa aineistoa. Näin on valmistunut Evankeliumi Matteuksen mukaan, jota on
pidetty ”pääevankeliumina” ja joka on saanut kunniapaikan Uuden testamentin ensimmäisenä kirjana.
Luukas sanoo aivan evankeliumikirjansa alussa tuntevansa useitakin kirjoituksia, joiden perusteella hän on
kirjoittanut omaansa. Näillä hän saattaa tarkoittaa meille tuttua Evankeliumia Markuksen mukaan sekä
Evankeliumia Matteuksen mukaan tai ainakin Matteuksen laatimaa Jeesuksen puheiden kokoelmaa.
Neljälle evankelistalle yhteinen aineisto
Evankeliumissa Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan hahmottuvat Jeesuksen
toiminnan pääpiirteet Jordanilta Golgatalle. Jordanin kastepaikassa Jumala tunnustaa Jeesuksen lähtevän
toimimaan Pyhän Hengen valtuuttamana. Kaikkien neljän mukaan Johannes Kastaja todistaa
valmistaneensa tien Jeesukselle. Jordanilta Jeesus lähtee täyttämään kutsumustaan. Hän kutsuu
opetuslapsikseen Pietarin ja muita galilealaisia. Hän toimii Galileassa ja parantaa sairaita, tekee ihmeitä ja
opettaa mutta huomaa, miten monet eivät ota hänen sanomaansa vastaan. Kansan uskonnollisissa
johtajissa herättää pahennusta se, että hän tulkitsee sapattia koskevia rajoituksia väljemmin kuin
fariseukset ja muut Lain pyhyyden vaalijat. Monet tuttavat väheksyvät häntä. Jeesus jatkaa kuitenkin
opettamista ja sairaiden parantamista. Eräs nainen herättää hämminkiä voitelemalla aterian aikana
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Jeesuksen jalat. Tuhansittain ihmisiä kokoontuu Galileassa kuulemaan Jeesusta. Noin viisituhatta miestä
tulee ravituiksi sanalla ja leivällä.
Kaikki evankelistat kohdistavat erityistä huomiota Jeesukseen Jerusalemin pääsiäisjuhlilla. Julkisen
toimintansa alussa Jeesus pyrkii Jerusalemin pääsiäisjuhlilla puhdistamaan temppelin uskonnollisen elämän
keskukseksi ja häätää rahanvaihtajia ja kaupustelijoita temppelin tiloista. Jeesus tähdentää sitä, että hänen
on seurattava kutsumustaan, ja hän valmistaa seuraajiaankin epäitsekkyyden tielle kokemaan
vastoinkäymisiä ja vainoa. Varsinkin Pietari lupaa pysyä kaiken uhalla mestarinsa rinnalla, mutta Jeesus
ennustaa jo etukäteen myös Pietarin luopuvan.
Viimeisen yhteisen aterian jälkeen Jeesus lähtee opetuslapsineen Öljymäelle, missä galilealaisilla on tapana
yöpyä pääsiäisjuhlilla. Juudas, joka kuuluu Jeesuksen lähimpiin opetuslapsiin, paljastaa Jeesuksen vihollisille
tämän olinpaikan. Nämä ottavat hänet kiinni, ja lyhyen kahakan jälkeen hänet viedään vangittuna
juutalaisten johtajien luo. Näiden edessä hän ei kiellä olevansa Jumalan Poika. Juutalaisten johtajat
lähettävät hänet edelleen maaherra Pilatuksen tuomittavaksi. Maaherra langettaa vastahakoisesti
kuolemantuomion Jeesukselle, joka naulitaan ristille kahden muun teloitettavan kanssa. Hänet tuomitaan
juutalaisten kuninkaana kapinasta roomalaista valtaa vastaan.
Korkea-arvoinen Joosef Arimatealainen, joka myös on kuulunut Jeesuksen opetuslapsiin, huolehtii
Jeesuksen hautaamisesta läheiseen puutarhaan nopeasti perjantaina ennen auringon laskua ja sapatin
alkua. Kun Magdalan Maria menee sapatin jälkeen sunnuntaiaamuna haudalle, hän näkee haudan avatuksi.
Hän rientää opetuslasten luo kertomaan uutista.

Markukselle, Matteukselle ja Luukkaalle yhteinen aineisto
Evankeliumi Markuksen mukaan sisältyy melkein sellaisenaan Evankeliumeihin Matteuksen ja Luukkaan
mukaan. Juuri siinä aineistossa, jonka kaikki nämä kolme evankelistaa esittävät, kohtaamme monta hyvin
tuttua tapausta, jotka puuttuvat evankeliumista Johanneksen mukaan. Jeesus joutuu kasteen jälkeen
kiusauksiin erämaassa, hän kutsuu sen jälkeen Galileassa kalastajia opetuslapsikseen tehdäkseen heistä
ihmisten kalastajia. Monta sairaan parantamista kuvataan tarkoin. Jollakin kerralla parantamiseen liittyy
julistus syntien anteeksiannosta. Jeesus lähettää 12 opetuslasta edustajinaan ja antaa heille laajat
valtuudet. Kun Jeesus ylittää opetuslastensa kanssa veneellä Galileanjärveä, nousee myrsky, mutta Jeesus
tyynnyttää sen sanan voimalla. Hän kirkastuu lähimpien opetuslastensa edessä vuorella, jossa hän kohtaa
Mooseksen ja Elian. Tämän jälkeen Jeesus alkaa valmistaa seuraajiaan edessä olevaan kärsimyksen tiehen
ja kuolemaansa. Heidän tulee varautua siihen, että hekin joutuvat kantamaan kukin ristiään, kun he
lähtevät seuraamaan häntä. Jeesus lupaa kestää ihmisten pilkan, mutta varoittaa ketään pilkkaamasta
Pyhää Henkeä.
Kaikki kolme evankelistaa kertovat yhdenmukaisesti Jeesuksen opetuksia. Avioliitto miehen ja vaimon
välillä on tarkoitettu elinikäiseksi, ja lapsi sopii aikuisille malliksi. Johtajan tulee palvella joukkoaan, ja
ihmisten silmissä viimeiset tulevat Jumalan edessä ensimmäisiksi. Omaisuus estää rikasta seuraamasta
Jumalaa. Niin kuin suolan tulee säilyttää makunsa ja lampun tulee valaista ympäristöään, samalla tavalla
opetuslasten tulee vaikuttaa ympäristöönsä. Jumalan sana kasvaa hyvää satoa vain harvojen ihmisten
elämässä, mutta Jumalan valtakunta kehittyy kuin pienen pienestä sinapinsiemenestä nouseva suuri kasvi.
Markus ja Luukas puhuvatkin paljon Jumalan valtakunnasta; Matteus tarkoittaa samaa, kun hän puhuu
taivasten valtakunnasta.
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Evankeliumissa Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan mukaan kerrotaan Jeesuksen viimeisestä ateriasta
opetuslastensa kanssa samaan tapaan kuin Paavalin Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille. Jeesuksen
rukouskamppailun Getsemanessa kuvaavat vain Matteus, Markus ja Luukas. He myös lopettavat
kirjoituksensa
Jeesuksen
taivaaseenastumiseen.
Vanhin
Markuksen
käsikirjoitus
päättyy
ylösnousemukseen, mutta on säilynyt myös vaihtoehtoisia lopetuksia, joissa kerrotaan Jeesuksen
taivaaseen astumisesta samaan tapaan kuin Matteuksella ja Luukkaalla.

Matteukselle ja Luukkaalle yhteinen aineisto
Kaikki kolme samankaltaista evankeliumia muistuttavat rakenteeltaan ja kerronnaltaan toisiaan, mutta
kaksi niistä, nimittäin Evankeliumi Matteuksen ja Evankeliumin Luukkaan mukaan, sisältävät lisäksi paljon
yhteistä puheaineistoa. Esimerkiksi Kenttäsaarna Evankeliumissa Luukkaan mukaan muistuttaa Matteuksen
Vuorisaarnaa. Molemmat ovat ilmeisesti käyttäneet samaa Jeesuksen puheiden kokoelmaa tai
samantapaisia kokoelmia.
Matteukselle ja Luukkaalle yhteisessä puheaineistossa Jeesus opettaa Isä meidän –rukouksen. Samassa
aineistossa Jeesus kuvaa monien vertausten avulla Jumalan valtakunnan tulemista. Hän lähettää kaksitoista
opetuslastaankin viemään hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta. Jeesuksen oikeudenkäynnistä ja
Golgatan tapahtumista puhuessaan Evankeliumit Matteuksen ja Luukkaan mukaan seuraavat Markusta.
Matteuksen erityisaineisto
Ainoastaan Evankeliumissa Matteuksen mukaan kerrotaan monista Jeesuksen syntymään ja varhaiseen
lapsuuteen liittyvästä tapahtumista, muun muassa tietäjistä, jotka saapuvat idästä sekä perheen
pakomatkasta Egyptiin. Kun Jeesus alkaa julkisen toimintansa, hän varoittaa rukoilemasta, paastoamasta ja
antamasta almuja ja yleensä harjoittamasta hartautta ihmisten tähden ja heidän nähden, koska
uskonelämässä ihminen kohtaa Jumalan. Käskyt Jeesus selittää vielä tiukemmin kuin Mooseksen laki.
Monet Jeesuksen pienet kertomukset liittyvät tavalliseen elämään. Kohtaamme nöyrän velallisen, joka
osoittautuu armottomaksi velkojen perijäksi, ja tapaamme tasapalkkaa maksavan isännän. Viisaat
morsiustytöt astuvat lamput palaen sisään hääjuhlaan. Isälle ei kelpaa poika, joka kyllä lupaa tehdä työn,
mutta jättää sen tekemättä. Se kelpaa, joka tosin panee vastaan, mutta kumminkin suorittaa tehtävänsä.
Taivaallinen kuningas palkitsee ne, jotka ovat palvelleet ja auttaneet herraansa, vaikka eivät ole
tunnistaneetkaan tätä hänen läheisissään.

Luukkaan erityisaineisto
Kaikkein tutuimmat Jeesuksen syntymään liittyvät tapahtumat sisältyvät vain evankeliumiin Luukkaan
mukaan. Luukas kertoo lastaan odottavista Elisabetista ja Mariasta, seimestä, paimenista, Simeonista,
Hannasta ja 12-vuotiaasta Jeesuksesta temppelin juhlilla. Luukkaalla kohtaamme myös sekä laupiaan
samarialaisen, että pitaalista parantuneen kiitollisen samarialaisen, tuhlaajapojan, Sakkeuksen ja
armahdettuna kuolevan ryövärin ristillä. Kurja Lasarus osoittautuu läheisemmäksi Jumalalle kuin rikas
isäntä, ja nöyrä publikaani kelpaa Jumalalle paremmin kuin omahyväinen fariseus. Usein Luukas asettuu
näin kertomuksissaan halveksitun ja heikossa asemassa olevan ihmisen puolelle. Paavali esittelee
kolossalaisille ystävänsä Luukkaan lääkäriksi. Kun Luukas kertoo, miten Jeesus parantaa sairaita, hän
käyttää näissä kohdissa lääkäreille ominaisia sanontoja.
Meidänkin aikanamme askarruttaa kysymys, missä Jumala piilee, kun ihmisten keskuudessa tapahtuu
onnettomuuksia. Luukas kertoo Jeesuksen vastauksen: Me olemme kaikki ansainneet kuoleman yhtä hyvin
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kuin ne, jotka kuolivat, kun torni kaatui Siloassa. Siksi meidän on tehtävä parannus, ettei meidän kävisi
samalla tavalla.

Evankeliumikirjojen kirjoittamisaika
Kirjoitukset näyttävät valmistuneen johdonmukaisessa järjestyksessä: Markus, Matteus, Luukas, Apostolien
teot. Jos Apostolien teot pyrkivät puolustamaan Paavalia hänen vastustajiensa edessä, kuuluivatpa nämä
Rooman virkamiehiin, juutalaisiin tai toisiin kristittyihin, koko sarja olisi valmistunut ennen Paavalin
marttyyrikuolemaa 60-luvun alkupuolella. Aikaista ajoitusta voi puolustaa sillä, että ensimmäisen
vuosisadan loppupuolella ja toisen vuosisadan alussa laadittuja kirjoituksia on jäänyt Uuden testamentin
ulkopuolelle, ja niitä kutsutaan nykyisin Apostolisten isien kirjoituksiksi. Evankeliumista Johanneksen
mukaan ilmenee, että se on saanut lopullisen kirjallisen asunsa vasta evankelistan kuoltua korkeassa iässä,
ilmeisesti vähän ennen vuotta 100 jKr.
Pyhien kirjoitusten valmistumista voidaan verrata pyhäkön rakentamiseen. Jos muutaman
vuosituhannen kuluttua arkeologit tutkisivat Turun tuomiokirkon raunioita ja selvittäisivät, milloin talo
oli rakennettu, he voisivat todeta valaistus- ja äänentoistolaitteiden perusteella, että se on 1900luvulta. Siinä oli kuinkin seurakunta ylistänyt Jumalaa sitä ennen yli 700 vuoden ajan. Hyvä sanoma on
kiinteytynyt pyhiksi, muuttumattomiksi kirjoituksiksi vaiheittain kuin hitaasti valmistuva keskiaikainen
katedraali, ja lukija joutuu harhaan, jos kirjoituksen syntyajaksi ilmoitetaan vain se, milloin se on
päätynyt lopulliseen kirjalliseen muotoonsa. Varovaisetkin ajoittajat sanovat Uuden testamentin
käsikirjoitusten saaneen nykyisen asunsa noin sadan vuoden kuluessa siitä helluntaista, jota kutsutaan
seurakunnan syntymäpäiväksi. Oikeastaan teksti elää vieläkin, sillä vuonna 1992 ilmestyneeseen
suomennokseen on lisätty väliotsikoita. Jakeiden väliin on merkitty viittauksia toisiin raamatunkohtiin.
Eri käännöksissä ne eroavat toisistaan ja kreikankieliseen alkutekstiin lisätyistä viittauksista.

Tällainen evankeliumikirjojen aikajärjestys sopii yhteen sen kanssa, että kertomus laajenee vaiheittain.
Markus keskittyy Jeesuksen julkiseen toimintaan ja kertoo tapahtumista Jeesuksen kasteelta Jordanilta
Golgatalle asti. Evankeliumi Matteuksen mukaan alkaa Jeesuksen sukuluettelolla Abrahamista alkaen ja
kertoo sen jälkeen, miten Maria odottaa Jeesusta. ja tämä syntyy. Markuksen vanhimmat käsikirjoitukset
päättyvät jo naisten käyntiin Jeesuksen tyhjällä haudalla ja enkelin kohtaamiseen, mutta Evankeliumi
Matteuksen mukaan jatkaa kertomusta ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisillä hänen taivaaseen
astumiseensa saakka.
Luukas johtaa Jeesuksen sukuluettelon Aadamista alkaen läpi koko Vanhan testamentin. Hän jatkaa
kertomusta pitemmälle kuin muut etenemällä Apostolien teoissa siihen asti, että kirjoituksen lopussa
sanoma on saavuttanut keisarikunnan pääkaupungin Rooman.

Herodekset
Kun Jeesus naulittiin ristille, hänen päänsä yläpuolelle naulattiin kirjoitus: ”Jeesus Nasaretilainen,
juutalaisten kuningas.” Hän toimi erityisesti julistajana ja parantajana, mutta evankelistat kertovat, että
häntä pidettiin kapinallisena, koska hän ei antanut kaikkia Välimerta ympäröiviä maita hallitseville
keisareille, hänen kotimaataan keisarin nimissä hallitseville Herodeksen sukuun kuuluville hallitsijoille eikä
Jerusalemissa juutalaista kansaa johtaville ylipapeille sitä valtaa ja kunniaa, jonka nämä katsoivat itselleen
kuuluvan. Rooman keisarien herruus perustui sotilaalliseen mahtiin. Herodekset saavuttivat ja säilyttivät
valtansa suostumalla roomalaisten käskyläisiksi ja käyttämällä tarvittaessa raakaa väkivaltaa. Ylipappien
asema perustui Jumalan lakiin ja juutalaiseen sukuperintöön. Roomalaisten ja juutalaisten välissä
politiikkaansa harjoittaneet Herodekset esiintyvät Uudessa testamentissa monessa tärkeässä tilanteessa.
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Koska useassa kohdassa ei sanota selvästi, ketä Herodes-nimistä hallitsijaa tarkoitetaan, on syytä selittää,
keitä he olivat ja mitä heidän valtapiiriinsä kuului.
Jerusalemin juutalaiset muistelivat hyvällä persialaisia, jotka olivat päästäneet heidän johtajansa
pakkosiirtolaisuudesta eli Babylonian vankeudesta ja myöntäneet juutalaisille laajan itsehallinnon oman
Lakinsa pohjalla. Aleksanteri Suuri kukisti Persian, ja hänen kenraalinsa jakoivat hänen perintönsä.
Juutalaiset joutuivat ensin Egyptin alaisiksi. Kun valta siirtyi Syyrialle, jännitys kiristyi, kunnes puhkesi
makkabilaiskapina. Sen jälkeen juutalaiset saivat taas nauttia itsenäisyydestä noin sadan vuoden ajan,
mutta laajeneva Rooman valtakunta sulki vähitellen kaikki Välimeren rannat piiriinsä. Roomalaiset
kukistivat Jerusalemin ja valloittivat sen temppelin vuonna 63 eKr. Juutalaisille jäi rajoitettu itsehallinto, ja
valta siirtyi vähitellen makkabealaisilta idumealaiselle suvulle, jonka merkittävin hallitsija oli Herodes Suuri.
Tämä hallitsi 37 – 4 eKr. Hänet mainitaan sekä Johannes Kastajan että Jeesuksen syntymän yhteydessä.
Herodes Suuren kuningaskunta ulottui melkein yhtä laajalle kuin Daavidin valtakunta aikoinaan.
Kuollessaan hän jakoi sen testamentissaan pojilleen. Herodes Antipas sai perinnökseen Galilean ja Jordanin
itäpuolella sijaitsevan Perean. Toinen poika Filippos sai laajoja alueita Galileanjärven itä- ja koillispuolelta eli
Gaulanitiksen. Arkelaos sai Juudean ja Samarian, mutta nämä alueet annettiin kymmenen vuoden kuluttua
suoraan roomalaiselle maaherralle
Herodes Suuri hallitsi säälimättömäksi ja jakoi kuolemantuomioita läheisille ja kaukaisille. Juuri häneen
liittyy kertomus Betlehemin lastenmurhasta. Monet hänen jälkeläisistäänkin ovat saavuttaneet kielteistä
kuuluisuutta Uudessa Testamentissa. Arkelaos hallitsi Juudeaa ja Samariaa vuodesta 4 eKr. vuoteen 6 jKr.
Hänet tunnettiin julmana hallitsijana. Evankeliumissa Matteuksen mukaan kerrotaan, että Joosef ei
halunnut palata perheineen Egyptistä hänen alueelleen, vaan suuntasi matkansa Galileaan.
Galileaa vuodesta 4 eKr. vuoteen 37 jKr. hallinnut Herodes Antipas sulki Johannes Kastajan vankilaan ja
määräsi hänet teloitettavaksi. Tämä teko liikkui hänen mielessään, kun hän seurasi Jeesuksen toimintaa.
Hän sai tilaisuuden kohdata Jeesuksen vasta sinä vaiheessa, kun Jeesusta kuulusteltiin. Luukas kertoo, että
Pilatus empi Jeesuksen tuomitsemista ja lähetti galilealaisen Jeesuksen kesken kuulustelua vangittuna
Galilean hallitsijan Herodes Antipaan luo, koska tämäkin oli saapunut Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Tämä
käynti jäi tuloksettomaksi, sillä Jeesus pysyi vaiti.
Herodes Suuri oli antanut mestata poikansa Aristobuloksen, mutta tämän poika Herodes Agrippa I sai
vähitellen itselleen melkein kaikki suvun maat. Ensin hän peri setänsä Filippoksen alueet koillisessa ja
tämän jälkeen toisen setänsä Herodes Antipaan Galilean ja Jordanin itäpuoliset maat. Kun näihin
yhdistettiin vuonna 41 roomalaisten hallinnassa olleet Juudea ja Samaria, hän hallitsi kuninkaana suurin
piirtein yhtä suurta valtakuntaa kuin isoisänsä Herodes Suuri. Herodes Agrippa I:n aikana alkuseurakunta
sai Apostolien tekojen mukaan kokea vainoa Jerusalemissa. Jaakob Sebedeuksen poika mestattiin ja Pietari
vangittiin. Apostolien teoissa kerrotaan myös, miten Herodes Agrippa I sairastui äkillisesti komeissa
juhlissaan ja menehtyi nopeasti.
Kun Herodes Agrippa I oli kuollut vuonna 44, Juudea ja Samaria palautuivat pysyvästi roomalaisen
maaherran hallintoon, mutta kun hänen poikansa Herodes Agrippa II oli aikuistunut, tämä sai enimmät
muut osat isänsä kuningaskuntaa. Apostolien teoissa kerrotaan, miten Herodes Agrippa II sai tilaisuuden
kuulla maaherra Festuksen kanssa Paavalin puolustuspuheen, kun tämä oli vankina Kesareassa ja odotti
lähettämistä keisarin tuomioistuimeen Roomaan.
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Herodeksen sukuisilla hallitsijoilla oli vaikeat lähtöasemat, kun he yrittivät käyttää valtaa. Monet juutalaiset
suhtautuivat kielteisesti jo makkabealaisten valtaan, koska nämä eivät polveutuneet Daavidista.
Vastustajien mielestä makkabealainen hallitsija ei voinut olla Voideltu Jumalan kansan hallitsija. Sitä
suuremmalla syyllä alamaiset vieroksuivat Herodeksia, koska nämä eivät kuuluneet israelilaisiin vaan olivat
idumealaisia eli edomilaisia, siis Esaun heimoa eivätkä tämän veljen Jaakobin eli Israelin jälkeläisiä.
Herodekset koettivat lujittaa valtaansa erilaisin keinoin. He käyttivät raakaa väkivaltaa. Ihmishengelle ei
annettu paljon arvoa. Herodes Suuri tappoi lähiomaisiaan, myös omia poikiaan. Toisaalta he yrittivät
miellyttää juutalaista kansaa. Herodes Suuri käytti paljon rahaa rakennuttaessaan komean temppelin
Jerusalemiin. Jotkut vaikutusvaltaiset juutalaiset hyväksyivät Herodesten toimet, koska nämä sallivat heidän
vainota alkuseurakuntaa. Herodekset käyttivät myös hyväkseen suhteitaan Rooman hallitsijoihin. Kun
juutalaisten kapina oli puhjennut vuonna 66 jKr., kuningas Herodes Agrippa II pysyi uskollisena Rooman
keisarille ja säilytti asemansa. Hän kuoli vuonna 92, ja Herodesten suvun valta loppui siihen, mutta heidän
synkkä muistonsa säilyi ja tallentui Uuden testamentin kirjoituksiin.

Erilaisia evankeliumikirjoja
Niin kuin Vanha testamentti rakentuu Lain perustalle, Uuden testamentin alkuun on sijoitettu evankeliumi.
Aivan kuin on vain yksi Mooseksen laki eikä viittä lakia, evankeliumi on vain yksi, vaikka se on tallennettu
neljän eri evankelistan mukaan. Niinpä kirjoitetaan otsikoksi: ”Evankeliumi Markuksen mukaan”, vaikka
tavallisesti puhutaankin: ”Markuksen evankeliumista”. Korostaakseni tätä evankeliumin ainutlaatuisuutta,
puhun mielelläni Markuksen tai jonkun muun evankelistan evankeliumikirjasta, vaikka useita merkityksiä.
Ortodoksisessa kirkossa jatketaan kirkon alkuajoilta periytyvää käytäntöä, jonka mukaan kirkon
tärkeimmällä paikalla pidetään evankeliumikirjaa, joka sisältää ainoastaan evankeliumin Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan.
Neljän meille tutun evankeliumikirjan lisäksi tunnetaan muitakin. Ne on usein nimetty merkittävien
henkilöiden mukaan, esimerkiksi Tuomaan, Filippuksen, Juudaksen ja Magdalan Marian. Useat näistä
vastaavat nykyajan historiallisia romaaneja, eivätkä nämä kirjoitukset tuo juurikaan uutta tietoa
Jeesuksesta, alkuseurakunnasta tai varhaisesta kirkosta. Tiedetäänhän hyvinkin, että esimerkiksi Juudas itse
ei saanut tilaisuutta kirjoittaa Jeesuksesta omalta kannaltaan, vaan joku muu on kirjoittanut hänen
nimissään.
Uuden testamentin ulkopuolelle jääneissä kirjoituksissa voidaan puhua siitä, miten maailman luoja onkin
paha jumala ja miten aineelliseen asuntoonsa kahlehdittu sielu kaipaa vapauta ja pääsyä aineettomaan
autuuteen. Tällaisten käsitysten torjuminen selventää hyvää sanomaa, joka puhuu vain yhdestä ainoasta
Jumalasta, meidän synneistämme, niiden sovituksesta ja anteeksiantamuksesta sekä elämästämme hänen
ominaan tässä hänen luomassaan maailmassa. Uuden testamentin sanomasta poikkeavia kirjoituksia on
määrätietoisesti hävitetty ja niihin on tutustuttu lähinnä sellaisista kirkkoisien kirjoituksista, joissa niiden
esittämiä käsityksiä kumotaan. Viime vuosisadalla on päästy paremmin kuin ennen tutustumaan suoraan
niihin alkuperäisiin käsikirjoituksiin, joiden sanoma poikkeaa kirkolliskokousten hyväksymästä opista.
Näyttää siltä, että ne usein kuuluivat suljetulle ryhmälle, joka katsoi vaalivansa keskuudessaan parempaa
tietoa ja syvällisempää viisautta kuin muut.
Kun Paavalin ja Apolloksen kohdalla puhutaan pyhistä kirjoituksista, tarkoitetaan usein kreikankielistä
Vanhaa testamenttia eli Septuagintaa. Sen rinnalle alkoi muodostua uusi kreikankielinen kokoelma, joka
täydensi sitä. Profeetta Jeremia lupaa, että Jumala on tekevä kansansa kanssa uuden liiton. Tähän viittaa
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Heprealaiskirje, kun se puhuu Jeesuksesta uuden liiton ylipappina, joka on sovittanut kaikkien synnit
uhraamalla itsensä. Juutalaisten Septuagintaa alettiin kutsua vanhan liiton kirjaksi ja uutta kokoelmaa
uuden liiton kirjaksi eli Uudeksi testamentiksi.
Yhdessä vanhaa ja uutta osaa kutsuttiin kreikaksi nimellä Hagia Grammata eli Pyhät kirjoitukset, joka on
saanut Suomessa kieliasun Pyhä Raamattu eli lyhyesti Raamattu. Jotta kirjoitus olisi otettu Uuteen
testamenttiin, sen tuli olla apostolinen. Evankeliumi Matteuksen mukaan ja Johanneksen mukaan liittyivät
kahteen apostoliin. Markuksen tiedettiin kulkeneen sekä apostoli Pietarin että Paavalin matkassa, ja Luukas
kuului Paavalin ystäviin. Uuden liiton kokoelmaan eli Uuteen testamenttiin pääseminen edellytti myös sitä,
että kirjoitus oli hyväksytty yleisesti eikä vain yhdellä paikkakunnalla käytössä. Sen tuli myös opettaa
puhtaasti ja vakiintuneen perinteen mukaisesti. Katsottiin, että meidän Uuden testamenttimme sisältämät
neljä evankeliumikirjaa täyttivät nämä kolme muutakin ehtoa.

Ihminen
Pyhiinvaelluksemme matkan varrella on käyty pieniä keskusteluja, joissa on noussut esiin aihetta sivuavia
asioita. Palaan tässä kahteen kysymykseen. Ensimmäinen koskee ihmistä ja hänen asemaansa. Raamatussa
kerrotaan, että Jumala on luonut ihmisen tähän maailmaan. Tässä ei ensisijaisesti oteta kantaa siihen, onko
ihminen vähitellen kehittynyt vai syntynyt tyhjästä. Vaihtoehdoksi tarjoutuu se, että sekä maailma että sen
kasvien ja eläinten lajit ovat pysyneet muuttumattomina ajasta toiseen ja tulevat myös pysymään. Tällaista
ajattelua tavataan Raamatun ulkopuolella, mutta Raamatussa muodostamme äärellisen ihmisten joukon,
jolla on yhteinen alku.
Raamatussa Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä vetää rajan ihmisten ja eläinten välille. Ihmisen
ihanteeksi ei kelpaa luonnollinen elämäntapa, johon kuuluu loputon kilpailu elintilasta ja joka johtaa
kamppailuun olemassaolosta. Ihmiseltä edellytetään Jumalan kaltaista ehdotonta rakkautta Jumalaa ja
lähimmäistä kohtaan. Kun emme osoita rakkautta vaan annamme itsekkyyden ja omahyväisyyden johtaa
toimintaamme, me teemme syntiä Jumalaa ja lähimmäistämme vastaan. Meissä ei silloin näy Jumalan
kaltaisuus vaan oma luonnollinen halumme eli vanha ihmisemme. Tavoitteeksi asetetaan Jumalan
täydellisyys, mutta me emme pysty sitä tavoittamaan. Näin me lankeamme jatkuvasti syntiin, mutta emme
saa silti luovuttaa kamppailussamme syntiä vastaan kilvoittelussamme. Olemme saaneet oikeuden
tunnustaa syntimme ja aloittaa uudelleen Jumalan armon varassa.
Me ihmiset vastaamme teoistamme Jumalalle eri tavalla kuin eläimet. Niiltä ei edellytetä
lähimmäisenrakkautta. Vastuuseemme Jumalan edessä kuuluu myös se, että hoidamme hänen
luomakuntaansa ja pidämme sitä elinkelpoisena myös tulevia sukupolvia varten. Näin ihminen on saanut
erityisaseman luomakunnassa, mutta hänen tehtävänsä hallita luomakuntaa toteutuu siinä, kun hän hoitaa
ja palvelee sitä. Ihminen käyttää väärin asemaansa, kun hän yrittää itsekkäästi kiskoa luomakunnasta
mahdollisimman paljon hyötyä itselleen. Yhteinen tehtävämme palvella Jumalan luomakunnassa yhdistää
meitä kaikkia ihmisiä.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! Ps. 122:1
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20. ETAPPI: NÄKYJÄ JA OPETUKSIA

Hyvä uutinen laajenee pelastushistoriaksi
Jeesuksen opetuslapset veivät eteenpäin hyvää sanomaa. Ne jotka ottivat sanoman vastaan, tunsivat
yhteenkuuluvuutta, mutta he pysyivät juutalaisen seurakunnan jäseninä. He kertoivat toisille, mitä Jeesus
oli sanonut, ja näitä lyhyitä opetuksia kirjoitettiin muistiin. Kaikkein parhaiten tunnettiin se Jeesuksen
sanojen yhdistelmä, jonka kokoajaksi mainittiin Matteus. Evankeliumi Markuksen mukaan kirjoitettiin
uudelleen ja siihen sisällytettiin Matteuksen aineisto. Näin koko kirjaa alettiin kutsua Evankeliumiksi
Matteuksen mukaan. On säilynyt Jeesuksen sanojen kokoelma myös Tuomaan nimissä, mutta sitä ei ole
otettu Uuteen testamenttiin.
Ensimmäiset opetuslapset tunsivat henkilökohtaisesti Jeesuksen, ja hän oli tullut tutuksi monille
muillekin aikalaisilleen. Kun sanoma eteni, ja nouseva polvi tunsi Jeesuksen vain toisten välityksellä,
Jeesuksen opetuksiin alettiin liittää kuvauksia ja kertomuksia hänestä itsestään. Erityisen tärkeäksi
tämä tuli, kun hyvä sanoma levisi aina kauemmaksi Jeesuksen elinympäristöstä. Sanoma ylitti
kielirajan ja sitä alettiin julistaa myös kreikaksi eikä enää vain Jeesuksen äidinkielellä arameaksi. Itse
sanoma sai kreikkalaisen nimen eyangelion, evankeliumi, joka siirtyi moniin kieliin, muun muassa
suomeen. Seurakunnan viikoittaisissa kokoontumisissa tämä sanoma eli evankeliumi sai samanlaisen
keskeisen aseman, mikä Lailla oli juutalaisten synagogassa.

Paavalin työtoveri Luukas otti tärkeän askeleen eteenpäin, kun hän käytti hyväkseen aikaisempia
kirjoituksia ja laati kaksiosaisen esityksen. Siinä hän kuvasi Jumalan pelastushistorian ensimmäisen ihmisen
luomisesta omaan aikaansa asti. Luukkaan kertomus eteni siihen saakka, kun hyvän uutisen lähettiläs
Paavali toi sanoman keisarikunnan pääkaupunkiin Roomaan. Paavali levitti siellä Jumalan valtakunnan
viestiä yli kansallisten rajojen, kun paikallinen juutalainen seurakunta oli torjunut hänet.
Luukkaan kertomuksen molemmat osat on omistettu Teofilokselle. Tästä henkilöstä tiedämme vain, että
Luukas puhuttelee häntä kunnioittavasti. Kaksi osaa yhdessä muodostavat voimakkaan puolustuspuheen,
joka todistaa, että Paavali on kääntymyksensä jälkeen noudattanut johdonmukaisesti saamaansa
jumalallista kutsumusta. Usein on arveltu, että Paavali tarvitsi tällaista puolustusta roomalaisten
viranomaisten edessä. Hänelle oli kuitenkin kertynyt niin paljon voimakkaita vastustajia sekä juutalaisten
että Jeesuksen seuraajien joukossa, että hän tarvitsi ymmärtäjiä ja ystäviä näilläkin tahoilla.
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Evankeliumi Luukkaan mukaan on noin kaksi kertaa niin laaja kuin evankeliumi Markuksen mukaan. Niinpä
siinä samaan tapaan kuin Evankeliumissa Matteuksen mukaan esitellään Jeesuksen elämänvaiheisiin
liittyviä henkilöitä ja paikkoja perusteellisemmin kuin Markuksella.

Galilea
Jeesus asui Galileassa mutta kävi säännöllisesti Jerusalemissa temppelin juhlissa. Linnuntietä Nasaretista
tulee matkaa Jerusalemiin noin 100 kilometriä, mutta taivalta kertyi enemmän, koska pyhiinvaeltajat
pyrkivät yleensä kiertämään samarialaisten alueen eikä vuoristoisessa maassa voinut muutenkaan käyttää
suorinta tietä. Sekä Galileassa että Jerusalemissa säilyi muistoja siitä, mitä Jeesus oli tehnyt ja sanonut, sekä
kertomuksia häneen liittyvistä tapahtumista. Jeesuksen opetuslapset osallistuivat Jeesuksen tavoin maalla
ja kaupungeissa synagogan elämään, ehkäpä keskinkertaista enemmän. Näyttää siltä, että heitä ei tästä
järjestelmällisesti estetty, vaan he saivat aluksi jatkaa juutalaisen yhteisön jäseninä kotipaikkakunnillaan.
Vasta ensimmäisen vuosisadan lopulla sisällytettiin synagogan tärkeimpään rukoukseen kohta, jossa
kirottiin harhaoppiset. Jeesuksen seuraajat ottivat sen itseensä ilmeisesti ymmärtäen, mitä tämän kohdan
laatija oli tarkoittanut, sillä näitä harhaoppisia sanotaan jossakin versiossa ”nasarealaisiksi”.

Käykäämme nyt Jerusalemiin
Jerusalemissa vietettiin joitakin vuosia sitten kaupungin 3000-vuotisjuhlaa. Harva kaupunki pystyy
ylpeilemään näin pitkällä iällä, mutta tosiasiassa Jerusalemin historia ulottuu paljon kauemmaksi. Joosuan
kirjassa kerrotaan Israelin heimojen tunkeutumisesta Kanaaninmaahan. Kukistettujen kuninkaitten
joukkoon kuuluu tällöin Jerusalemin kaupungin kuningas. Tosin Jerusalemin vuorilinnan valloitti vasta
kuningas Daavid, mutta tällöin ei perustettu uutta kaupunkia vaan vanha vaihtoi omistajaa. Monet valtiot
ovat tämän jälkeen hallinneet Jerusalemia. Israel valloitti kuuden päivän sodassa Jerusalemin itäosan, jota
muuri ympäröi, mutta muslimit kokoontuvat edelleen temppelin alueella, ja kansainvälisen oikeuden
mukaan Jerusalemin Vanha kaupunki ei kuulu Israeliin, vaikka Israel on sen miehittänyt.

Jerusalemin yleiskuva
Jerusalemiin liittyy juutalaisten, kristittyjen ja muslimien pyhiä muistoja. Jerusalemin yleiskuvaa hallitsee
suorakaiteen muotoinen temppelialue, jonka lyhyet sivut ovat pohjoiseen ja etelään ja pitkät sivut länteen
ja itään. Vanha Daavidin kaupunki sijaitsi kapealla harjanteella nykyisen temppelialueen eteläpuolella.
Joosuan kirjan mukaan Juudan heimon pohjoisraja kulki Jerusalemin eteläpuolella pitkin Hinnominlaaksoa
ja itse kaupunki jäi näin Benjaminin puolelle, mutta benjaminilaiset eivät valloittaneet sitä. Kidroninlaakso,
joka kulkee pohjois- eteläsuunnassa erottaa kaupungin Öljymäen harjanteesta.
Kaupungin asukkaita ovat suojanneet vuosituhansien ajan muurit, mutta ne on rakennettu, revitty ja
korjattu moneen kertaan. Nykyiset muurit ja portit näyttävät ikivanhoilta, mutta niissä näkyy erityisesti
turkkilaisten rakennustaito viidensadan vuoden takaa. Viimeisen tuhannen vuoden ajan muurit ovat
noudattaneet suurin piirtein samaa linjaa, mutta Jeesuksen aikaan eri-ikäiset muurit jakoivat kaupungin
toisella tavalla lohkoihin. Tiheään rakennettua kaupunkia ympäröivän muurin ulkopuolelle jäi paikka, jota
on perinteisesti pidetty Golgatana ja jolle on rakennettu Pyhän Haudan kirkko. Vähän tämän muurin
länsipuolella sijaitsi Herodeksen palatsi, jonka ympärille oli rakennettu oma muuri.
Temppeli
Herodeksen palatsista pääsi temppelialueelle sen länsisivulta Hasmonealaisten portista, joka oli nimetty
ennen Herodeksia hallinneiden makkabealaisten eli hasmonealaisten mukaan. Kun temppeliä lähestyttiin
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tältä suunnalta, näkyi selvästi temppelialueen luoteisnurkkaan rakennettu Antonian linna. Sinne sijoitetut
roomalaiset sotilaat valvoivat järjestystä erityisesti pääsiäisen ja muiden suurten pyhiinvaellusjuhlien
aikana, jolloin roomalaiset eniten pelkäsivät kapinayrityksiä.

Jerusalem nykyisin

Jerusalem Jeesuksen aikaan

Kaunis portti

Temppelialueen porteista sai käydä sisään kuka tahansa, mutta uloimmalla pihalla oli kiinnitetty matalaan
muuriin kirjoitus, jossa hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi kiellettiin muita kuin juutalaisia astumaan
pitemmälle kuolemanrangaistuksen uhalla. Temppelialueen reunoilla kulkivat pylväskäytävät tai –hallit.
jotka tarjosivat varjoisan levähdys- ja tapaamispaikan.
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Naisten esipiha

Nikanorin portti

Itse temppelirakennuksen itäsivulla sijaitsevasta Kauniista portista päästiin ensimmäiselle esipihalle. Sitä
sanottiin naisten esipihaksi, koska naiset eivät saaneet käydä tätä pitemmälle. Tämän pihan reunoille oli
sijoitettu uhriarkkuja.

Israelilaisten esipiha etelään päin

Israelilaisten esipiha pohjoiseen päin

Naisten pihalta noustiin portaita ja käytiin Nikanorin portin kautta israelilaisten esipihalle. Sillä sidottiin
uhrieläimet koukkuihin, ennen kuin niiden kaulasuonet viillettiin auki ja veri vuodatettiin kuiviin. Ruhot
nostettiin tämän jälkeen telineisiin. Toisella puolella tätä pihaa papit peseytyivät ennen pyhiä toimituksia.
Papit nousivat vesiastian vierellä sijaitsevalle polttouhrien alttarille pitkää liuskaa pitkin.

Temppelin pääsisäänkäynti

Papit toimittavat palvelusta

Uhrileipiä

Lampunjalka

174
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Toiset papit huolehtivat siitä, että seitsenhaaraisessa lampussa riitti öljyä. Lamppu valaisi pyhäköissä
palvelevaa ylipappia ja muita pappeja. Toiset papit huolehtivat uhrileipien telineestä.

Suitsutusalttari

Ylipappi

Temppelin sisällä sijaitsi suitsutusalttari, jolta nouseva hyvä tuoksu täytti huoneen. Pyhäkön perällä verhon
takana sijaitsi Kaikkien pyhin. Verhon sisäpuolelle sai astua vain ylipappi ja hänkin ainoastaan kerran
vuodessa, kun hän kävi suitsuttamassa siellä suurena sovituspäivänä. Tyhjä Kaikkein pyhin säilytti muiston
Salomon temppelistä, jonka babylonialaiset olivat ryöstäneet ja hävittäneet. Samalla pyhäkköpalvelus jatkoi
sitä palvelusta, joka oli alkanut pyhäkköteltan piirissä ennen ensimmäisen temppelin rakentamista.

Jumalanpalvelus

pyhäkköteltalla

Pyhäkköteltan rakenne

Liitonarkku
Kuvat ovat ohjelmasta GloBible versio 3.10.2.0024

Jerusalemin temppeli Luukkaalla
Evankeliumissa Luukkaan mukaan tapahtumat liikkuvat usein Jerusalemin temppelissä tai sen ympäristössä.
Johannes Kastajan isä Sakarias palveli pappina temppelissä.
Olisikohan Sakariaalla ollut suhteita temppelin johtoon tyytymättömiin pappeihin, kun hänen poikansa
Johannes kasvoi Juudean erämaassa, johon Jerusalemin temppelin jättäneet papit olivat perustaneet
yhteisön lähelle Kuolleenmeren pohjoispäätä Qumraniin? Jeesus sai kasteen Johannekselta ja tämän
jälkeen hän pääsiäisjuhlilla puhdisti temppelin. Tässä hän antoi suorasukaisen epäluottamuslauseen
ylipapille. Jumalan järjestyksen mukaan ylipapin olisi pitänyt Herran voideltuna johtaa kansaa Jumalan
tahdon mukaisesti. Vastaavasti Johannes Kastaja arvosteli Herodes Antipasta, joka toimi vastoin Lakia,
vaikka hallitsijan olisi pitänyt Voideltuna näyttää Jumalan kansalle hyvää esimerkkiä Lain
noudattamisessa.
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Luukkaan mukaan Jeesus käy temppelissä neljänkymmenen päivän ikäisenä, kun Maria ja Joosef tuovat
hänet Herran eteen, niin kuin Laki määrää. Temppelissä käyminen pääsiäisenä kuuluu Jeesuksen
vanhempien vuotuiseen ohjelmaan. Siellä hän kokee kiusauksen syöksyä temppelin muurin nurkalta
Jumalan varjelukseen luottaen. Jeesus opettaa temppelissä ja ennustaa, että tämä komea rakennus tullaan
vielä hävittämään. Hän kertoo, kuinka nöyrä syntinen kelpaa temppelissä Jumalalle paremmin kuin
itsevarma hurskastelija. Kun Jeesus antaa henkensä ristillä, temppelin esirippu repeää keskeltä kahtia.
Luukas kertoo evankeliumikirjansa lopuksi, miten Jeesuksen opetuslapset viipyvät Jeesuksen
ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen jatkuvasti temppelissä ylistämässä Jumalaa.
Luukas on omistanut myös teossarjansa toisen osan eli Apostolien teot Teofilokselle. Tässäkin kirjoituksessa
kertomus etenee lähellä Jerusalemin temppeliä. Aivan aluksi kerrotaan, että Jeesuksen opetuslapset
kokoontuvat päivittäin temppelissä. Tätä tapaa ei katkaise edes se, että Pietari ja Johannes vangitaan.
Mennessään eräänä iltapäivänä uhrin aikaan temppeliin he ovat Kauniinportin luona Voidellun Jeesus
Nasaretilaisen nimessä parantaneet ramman. Kun enkeli vapauttaa heidät, tämä kehottaa: ”Menkää
temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat."
Niinpä opetuslapset jatkavat pahennusta herättänyttä toimintaansa. Kun Paavali tulee kolmen
lähetysmatkansa jälkeen Jerusalemiin, Herran veli Jaakob neuvoo häntä osoittamaan, että lakihurskaiden
syytökset ovat aiheettomia. Paavalin nimittäin väitetään vastustavan temppeliä ja Lakia. Paavali tottelee ja
lähtee viemään uhria, mutta hänen kimppuunsa käydään, sillä hänen väitetään saastuttaneen temppelin
tuomalla kreikkalaisen matkatoverinsa temppeliin. Tästä alkaa Paavalin pitkä vankeus.
Yleisen käsityksen mukaan Luukas ei kuulunut juutalaiseen kansaan, mutta hänenkin kirjoituksissaan näkyy
selvästi temppelin suuri merkitys Jeesukselle, hänen opetuslapsilleen ja alkuseurakunnalle Niinpä
temppelin tuho vuonna 70 aloitti uuden vaiheen. Jo sitä ennen Paavali oli kirjoittanut seurakunnille, että
Jeesukseen uskovien yhteisö on uuden liiton temppeli. Sama sana tarkoittaa siis rakennusta ja yhteisöä
aivan kuin sana kirkko tarkoittaa sekä rakennusta että Voidellun Jeesuksen nimessä kokoontuvaa
maailmanlaajaa Jumalan seurakuntaa. Näin me pääsemme uskossa temppeliin ja voimme edelleen
osallistua yhteiseen temppelin jumalanpalvelukseen, vaikka Jerusalemin temppeli on hävitetty parituhatta
vuotta sitten. Emme tuo enää eläimiä uhriksi vaan tuomme kiitoksemme ja ylistyksemme Jumalan Pojalle,
joka on uhrannut itsensä meidän puolestamme.

Tienhaaroja
Matkan varrella olemme ohittaneet melkeinpä huomaamatta vanhoja tienhaaroja. Niissä kohdissa kirkossa
mielipiteet ja opetukset ovat eronneet toisistaan niin paljon, että ei ole enää voitu jatkaa yhdessä.
Molemmat osapuolet ovat voineet löytää tukea Raamatun sanasta. Tällaisia vaikeita kysymyksiä ovat
Jumalan Pojan olemus, vanhurskauttaminen ja Herran pyhä ehtoollinen.
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Jumalan Pojan olemus
Kun vainojen aika loppui ja kristinuskosta tuli suvaittu ja jopa suosittu uskonto Rooman keisarikunnassa
300-luvulla jKr., kiisteltiin ankarasti Jumalan Pojan olemuksesta. Kiista levisi Aleksandriasta koko
valtakuntaan ja vastakkaisten käsitysten johtohahmoiksi nousivat Athanasios ja Areios. Athanasios korosti
sitä, että Poika on iankaikkisuudessa syntynyt ja samaa olemusta kuin Isä. Hänen kantansa voitti, ja se
toistetaan jumalanpalveluksissa, kun luetaan Nikean uskontunnustus. Areios selitti, että Isä on luonut Pojan
aikojen alussa ja tämä on siten Isää alempi. Tällainen käsitys tuomittiin harhaopiksi kirkolliskokouksessa
325, vaikka sitä voitaisiin puolustaa Sananlaskujen kirjan kohdalla, jossa sanotaan kahdella tavalla Jumalan
Viisaudesta eli Sanasta. Siinä kuvataan, miten Viisaus on syntynyt ennen luomista, mutta samassa kohdassa
sanotaan myös Herran luoneen Viisauden. Unitaarit ja universalistiset kristityt sekä Jehovan Todistajat eivät
hyväksy kirkon kolminaisuusoppia vaan pitävät arvossa Areiosta, ja näin areiolaisuutta elää edelleen
meidän aikanamme.
Vanhurskauttaminen
Uskonpuhdistuksen aikana nousi kiistan aiheeksi, mitä ihmisen pitää tehdä, että hän kelpaisi Jumalalle.
Roomalaiskatolisessa kirkossa opetettiin, että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ihmistä hoidetaan kirkossa,
ja näin hänestä tulee aina vanhurskaampi ja vanhurskaampi. Martti Luther tahtoi edetä tällä tavoin, mutta
huomasi, että huolimatta synnintunnustuksistaan, saamistaan synninpäästöistä sekä hyvitysteoistaan ja
kaikista harjoituksistaan hän ei edistynyt vanhurskauden tiellä. Hän ei kokenut, että Jumala olisi tehnyt
häntä vanhurskaammaksi, merkitsihän latinan sana ”justificare” eli suomeksi ”vanhurskauttaa” juuri
vanhurskaaksi tekemistä.
Lutherille ei tuonut helpotusta vanhurskauttamista tarkoittava kreikankielisen Raamatun sana, vaikka hän
muuten piti alkukielistä kreikkalaista Uutta testamenttia arvokkaampana kuin sen latinankielistä käännöstä.
Kreikassa vanhurskauttamista tarkoittava sana merkitsee usein tuomitsemista, rankaisemista ja jopa
kostamista.
Ehkä tämä selittää yksinkertaisesti, miksi ortodoksit eivät opeta syntisen vanhurskauttamista vaan sen
sijaan puhuvat mieluummin, miten ihminen vapautuu turmeluksesta ja jumalallistuu eli tulee
jumalallisesta luonnosta osalliseksi eli sellaiseksi Jumalan kuvaksi, millaiseksi hänet Jumala on hänet
alun perin luonut. 2. Piet. 1:4

Raamatun heprealainen alkuteksti avaa toisenlaisen näkymän. Hepreassa puhutaan vanhurskauttamisesta,
kun tuomari julistaa syytetyn vapaaksi. Sananlaskujen mukaan se voi tapahtua silloin, kun syytös on
aiheeton, ja näin syytön ihminen ei joudu tuomituksi. Luther käsitti tätä taustaa vasten Jumalan suuren
lahjan, että Jeesuksen ristinkuoleman perusteella Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi. Jeesus on
kärsinyt sen rangaistuksen, minkä me olemme synneillämme ansainneet, ja me olemme päässeet vapaiksi
Jumalan tuomiosta. Roomalaiskatolisten ja luterilaisten julistus siitä, että näiden kahden
vanhurskauttamisopin välillä ei vallitse ristiriitaa, ei poista sitä, että kummassakin lähtökohta on ollut
erilainen. Voidaan sanoa, että katolilaiset puhuvat syntisen hengellisestä kehittymisestä ja luterilaiset
syntisen armahtamisesta. Niinpä katolinen vanhurskauttamisoppi ahdisti Lutheria epätoivon porteille asti.
Herran pyhä ehtoollinen
Rooman kirkosta irtautuneiden uskonpuhdistajien rintama ei pysynyt yhtenäisenä. Kun luovuttiin
roomalaiskatolisen kirkon ajatuksesta, että pappi ehtoollisella uhraa uudelleen Jumalan Pojan, piti pystyä
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selittämään, mitä sitten ehtoollisella tapahtuu. Sveitsiläinen Ulrich Zwingli piti ehtoollisen leipää ja viiniä
Jeesuksen ruumiin ja veren vertauskuvina ja vietti ehtoollista taivaaseen nousseen Jeesuksen muistoksi.
Ehtoolliskäsityksessään Martti Luther korostaa Kristuksen todellista läsnäoloa ehtoollisaineissa. Siunatun
leivän ja viinin nauttiessaan ehtoollisella kävijä nauttii kuin Vanhan testamentin uhraaja sen uhrin, joka on
hänen puolestaan annettu. Tässä Luther viittaa Raamattuun kirjoitettuun Jeesuksen sanaan: ”Tämä on
minun ruumiini … tämä on minun vereni”.
Luther vetosi väittelyssä Zwinglin kanssa latinalaisen Raamatun sanaan. Väittelijät eivät taitaneet kiinnittää
huomiota siihen, että Jeesus ei suinkaan puhunut latinaa vaan arameaa ja hepreaa, eikä kummassakaan
kielessä käytetä tällaisessa lauseessa lainkaan sanaa ”on”. Suomeksi voitaisiin sanoa vastaavasti: ”Tässä
ruumiini, tässä vereni.” Väittelijät eivät siis olleet tässä kohdassa niin kaukana toisistaan kuin väittelyn
tiimellyksessä vaikutti. Zwingli ja Luther käsittivät ehtoollisen eri tavoin, mutta asetussanat eivät
sellaisenaan antaneet polttoainetta tuliseen kiistaan.
Kun kuvataan Daavidin sissiretkiä, kerrotaan, miten hän kaipaa vettä Betlehemin lähteestä. Eräät
hänen sankareistaan noutavatkin henkensä kaupalla lähteen vettä. Daavid ei voikaan juoda sitä vaan
sanoo edellisen suomennoksen (1938) mukaan:” Onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne
oman henkensä uhalla." Uudessa suomennoksessa (1992) sama lause on käännetty: ”Tämähän on
kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla." Kumpikin käännös on siis
mahdollinen. Kolmas uskonpuhdistuksen merkkimies Jean Calvin tuli lähemmäksi Lutherin
ehtoolliskäsitystä kuin Calvin, mutta ei täysin yhtynyt siihen.

Jerusalemin alkuseurakunta
Alkuseurakunta eli Jerusalemissa Rooman vallan alla. Roomalaiset pelkäsivät jatkuvasti kapinan
puhkeamista, ja 60-luvulla ilmeni, että he eivät varoneet aiheettomasti. Juutalaiset tunsivat katkeruutta ja
vihaa roomalaisia kohtaan, ja vuonna 66 puhkesi kapina. Roomalaiset pystyivät valloittamaan Jerusalemin
vuonna 70, ja viimeinenkin vastarinnan pesäke, Masadan linnoitus kukistui vuonna 73. Alkuseurakunnan
jäsenet olivat ehtineet väistyä Pellan kaupunkiin Jordanin itäpuolelle, ennen kuin Titus sulki roomalaisten
piiritysrenkaan Jerusalemin ympärillä.
Vaikka Jerusalemin alkuseurakunnan jäsenet pyrkivät noudattamaan juutalaista perinnettä, ja sen johtajina
toimi ensimmäisen vuosisadan lopulle asti Jeesuksen sukulaisia – siis juutalaisia – kapinan aikana ilmeni,
miten he olivat vieraantuneet toisista juutalaisista. He tunnustivat Jeesuksen Herran voidelluksi eivätkä
voineet yhtyä kapinaan, jossa messiaanisia toiveita kiinnitettiin kapinallisten omiin johtajiin. Nämä
saattoivat itsekin pyrkiä esiintymään Voideltuina.
Temppeli tuhoutui Jerusalemin valloituksen yhteydessä vuonna 70, eikä sitä enää rakennettu uudelleen.
Juutalaiset eivät voineet enää kokoontua vuotuisille pyhiinvaellusjuhlille eikä maksaa temppeliveroa. Sen
sijaan roomalaiset määräsivät nöyryyttävän juutalaisveron. Jokaisen juutalaisen piti suorittaa se Jupiterin.
temppelille Roomassa. He saivat veron vastineeksi erivapauden keisarinpalvonnasta, mutta tämä etu ei
kuulunut kristityille, koska heidät oli erotettu synagogasta.
Meidän auttajamme on Herra, hän, joka on luonut taivaan ja maan. Ps. 124:8
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Kahdeskymmenes etappi: Näkyjä ja opetuksia
Johanneksen näkyjä ja opetuksia
Viikko
Pvm.

Psalmi

Luvut
20. ETAPPI: NÄKYJÄ JA OPETUKSIA

Sananlaskut

Jumalan viholliset kukistuvat
116.
117.
118.
119.

139
140-142
143
144

Ilmestyskirja

1-5
6-11
12-16
17-22

29:22-27
30:1-6
7-14
15-23

Vanhimman opetuksia
120.

145

Pvm.

1. Johannes
1-5
2. Johannes
3. Johannes
21. ETAPPI: JOHANNEKSEN SANOMA

30:24-28

Ilmestyskirja
Juutalaiset nousivat kapinaan roomalaisia vastaan v. 66 mutta joutuivat tappiolle. Vuonna 70 roomalaiset
Tituksen johdolla valloittivat Jerusalemin, ryöstivät temppelin ja jättivät jälkeensä hävitetyn kaupungin. Kun
Titus kuoli vuonna 81, häntä seurasi keisarina hänen veljensä Domitianus, joka hallitsi vuoteen 96. Tämä
keisari vahvisti yksinvaltaa ja antoi palvella itseään jumalallisena olentona. Hänen aikanaan kristittyjä
vainottiin. Johanneksen ilmestyksen katsotaan liittyvän keisari Domitianuksen valtakauteen, ja sen tekijänä
pidetään yleensä apostoli Johannes Sebedeuksen poikaa eli neljättä evankelistaa, joka oli joutunut
pakkotyöhön Patmoksen saarelle.
Kun Ilmestyskirjaa luetaan, voidaan pitää mielessä tilanne sen kirjoittamisen aikaan. Tällöin Babylonilla
tarkoitettiin usein Roomaa. Sen sotajoukko oli tuhonnut toisen temppelin niin kuin babylonialaiset
ensimmäisen eli Salomon temppelin. Ilmestyskirjassa hahmottuu taivaallinen näytelmä, jossa Jumala
tuomitsee vastustajansa ja rankaisee niitä, jotka ovat hävittäneet hänen pyhän kaupunkinsa Jerusalemin.
Rooma kukistuu, mutta Jerusalem laskeutuu taivaasta entistä ehompana pyhänä kaupunkina maan
pinnalle. Jumala saa kunnian ja hänen kansansa palveelee häntä loputtomasti iankaikkisessa kirkkaudessa.
Raamatun kirjoittamisen aikoihin syntyi monia ilmestyskirjoja, joita luettiin ja tulkittiin. Koska Johanneksen
ilmestyksen tekijänä pidettiin apostoli Johannesta, se otettiin Uuteen testamenttiin, mutta sen asema kirjan
viimeisenä ei korosta, että siinä kuultaisiin Jumalan viimeinen sana. Kirjan paikka Uudessa testamentissa
kertoo päinvastoin siitä, että emmittiin pitkään hyväksytäänkö Johanneksen ilmestys osaksi Raamattua vai
ei. Läntisessä kristikunnassa sitä luettiin ja arvostettiin, mutta vasta 600-luvun lopussa kirkolliskokous lausui
virallisesti, että Johanneksen ilmestys kuuluu Uuteen testamenttiin.
Kirkkoa syytetään siitä, että se ei opeta Ilmestyskirjan mukaisesti vaan yleensä sivuuttaa kokonaan
Raamatun viimeisen kirjoituksen. Tällöin asia käännetään päälaelleen. Ilmestyskirja sisältää todella paljon
sellaista, mikä poikkeaa muiden Uuden testamentin kirjoitusten sanomasta. Tämä ei kannusta
kiinnittämään erityistä huomiota Ilmestyskirjaan vaan päinvastoin. Ilmestyskirjan ottamista mukaan Uuteen
testamenttiin hidasteltiin juuri siksi, että sen oppi poikkeaa muista kirjoituksista. Eroista huolimatta se
kelpuutettiin erityisesti Johanneksen nimen tähden, ei sen sisällön takia.
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Ilmestyskirjassa on tunnistettu vanhalta ajalta alkaen vallanpitäjien ja vainoajien hahmoja. Viime
vuosisatoina siitä on löydetty Napoleon, Hitler, Neuvostoliitto ja monet muut pelottavat valtiaat ja vallat.
Kirkkohistorian paperikori täyttyy huonosti toteutuneista Ilmestyskirjan kohtiin kytketyistä profetioista. Ne
mieluummin jälkeenpäin unohdetaan, kuin leimataan niiden esittäjät julkisesti vääriksi profeetoiksi. Siksi
meidän on syytä rauhassa arvioida ja arvostella niitä profetioita, jotka nykyisin liitetään Ilmestyskirjan
sanoihin. Vaikka meidän ei kannata etsiä yksityiskohtaisia tietoja Raamatun kuvauksista
maailmankaikkeuden alusta tai maailmanlopusta, me uskomme, että sama Jumala, meidän taivaallinen
Isämme, hallitsee kaikkea alusta loppuun iankaikkisesti.
Eri osapuolet lukivat Ilmestyskirjaa 1500-luvullakin uskonpuhdistuksen kamppailuissa. Ääriliikkeet eli
”hurmahenget” löysivät siitä oman aikansa tilanteen. Luther vastusti näitä tulkintoja ja vieroksui koko kirjaa
kuten toinen uskonpuhdistaja Jean Calvin. Myöhemmin Luther havaitsi, että Ilmestyskirjassa kuvatun
Kristuksen vastapuolen eli Antikristuksen hahmo sopi Rooman paaviin, ja hän saattoi itsekin vedota
Ilmestyskirjaan. Tarkoittaahan antikristus vastustajan ohessa, myös Kristuksen korviketta, ja paavi julisti
olevansa Kristuksen sijainen maan päällä eli ”anti-kristus”. Tämä osoitti Lutherin mielestä, että aika oli
loppumassa, eikä hän ryhtynyt enää järjestämään omaa kirkkoa. Hänelle sopi, että kuningas hoiti
hallitsemisen, kunhan hallitsija antoi sanan julistajien ja sakramenttien jakajien toimia vapaasti
valtakunnassaan, niin kauan kuin armonaikaa oli vielä jäljellä.
Aikojen kuluessa erityisesti uskonsa tähden ahdistetut ja vainotut ovat saaneet lohdutusta ja rohkaisua
Ilmestyskirjasta. Se varoittaa terävästi oman aikammekin ihmisiä ja opettaa rohkaisevasti, että kaikkien
mullistusten läpi johtaa tie Jumalan iankaikkiseen kunniaan.

Tulevaisuudenkuvien toteutuminen
Joissakin Raamatun kirjoissa puhutaan maailman tapahtumista siten, että lukija jää odottamaan, milloin ja
miten kaikki tulee tapahtumaan. Uudessa testamentissa tällaisia kuvauksia tapaamme erityisesti Paavalin
ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille ja Johanneksen ilmestyksessä sekä jonkin verran Evankeliumissa
Matteuksen mukaan loppuluvuissa. Niiden perusteella on laadittu aikatauluja ja tehty havainnollisia
piirroksia, jotka osoittavat, mitä tulee tapahtumaan ja missä järjestyksessä. Onpa näihin aikatauluihin
sijoitettu oman ajan tapahtumia ja henkilöitäkin. Nousee kysymys, miten näihin kaavioihin ja niiden
laatijoihin tulee suhtautua.
1. Voimme kunnioittaen suhtautua ihmisiin, jotka näkevät sen vaivan, että yrittävät havainnollistaa
Raamatun esitystä.
2. Voimme muistaa Raamatun varoituksen, että meidän ei tule tehdä jumalankuvia. Mielestäni meidän
kannattaa varoa myös uskoon liittyvien mielikuvien rakentamista.
3. Me emme voi Raamatun perusteella tehtyjen laskelmien avulla kartoittaa yksityiskohtaisesti
tulevaisuutta yhtä vähän kuin voisimme Ensimmäisen Mooseksen kirjan alun kertomusten avulla kirjoittaa
menneitten aikojen historiaa vuosi vuodelta.
4. Ei kannata heti uskoa, jos joku ilmoittaa maailmanlopun päivämäärän. Kun joku ennusti sen tulevan
vuonna 2000, lupasin palata asiaan vuonna 2001. Silloin oli selvinnyt, että ennustuksen oli esittänyt väärä
profeetta.
5. Jumala hallitsee kaikkea alusta loppuun.
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ILMESTYSKIRJAN YLISTYSLAULUT
4:8. (Neljä olentoa kuin leijona, härkä, ihminen ja kotka)
Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva.
4:11 (Kaksikymmentäneljä vanhinta)
Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken.
Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu.
5:9-10 (Neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta)
Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle
ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista.
Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja; he tulevat hallitsemaan maan päällä.
5:12 (Enkeleitä kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat)
Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja
ylistyksen.
5:13. (Kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä)
Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti.
7:10 (Ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä.)
Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!
7:12 (Kaikki enkelit)
Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.
11:15 (Monien äänten huuto.)
Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti.
11:17-18 (Kaksikymmentäneljä vanhinta)
Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, sinua, joka olet ja joka olit! Sinä panit liikkeelle suuren voimasi ja otit
käsiisi kuninkuuden.
Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat,
sinun palvelijasi, ja kaikki pyhät ja kaikki jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka
tuhoavat maata.
12:10-12 (Taivaassa sanottiin kovalla äänellä.)
Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä
syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin.
He voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat
valmiit kuolemaankin.
Iloitkaa siis, taivaat ja te taivaiden asukkaat! Mutta voi maata ja merta - Saatana on laskeutunut teidän luoksenne! Se
on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt.
15:3-4 (Pedosta voiton saaneet)
Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen
kuningas!
Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat
sinua, sillä sinun oikeat tuomiosi ovat tulleet julki.
19:1-2 (Mahtava ääni, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi laulanut)
Halleluja! Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hänen on kirkkaus ja voima.
Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on tuominnut suuren porton, joka turmeli maailman iljetyksillään,
hän on kostanut portolle palvelijoidensa veren.
19:5 (Valtaistuimelta kuului ääni)
Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki te hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret!
19:6-8 (Ääni kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää.)
Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden.
Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa
on valmiina,
Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.
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Jerusalem
Kun Jerusalemiin muodostui ydinjoukko, alkuseurakunta, tilanne siellä jännittyi enemmän kuin Galileassa.
Jeesuksen seuraajat osallistuivat edelleen temppelin jumalanpalveluselämään niin kauan kuin se sallittiin,
ehkä aivan temppelin vuonna 70 tapahtuneeseen tuhoon asti. Ristiriitoja aiheutti se, että opetuslapset
tunnustivat Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja julistivat häntä Herran Voideltuna. Näin he kiistivät sekä
temppelin pappien että maallisten hallitsijoiden ylimmän arvovallan. Kun he kokoontuivat sapatin jälkeen
viikon ensimmäisen päivän iltana eli nykyaikaisen viikkojärjestyksen mukaan lauantai-iltana, halukkaat
pystyivät viettämään sapatin juutalaisina ja sen jälkeen tapaamaan omana ryhmänään sapattiin liittyvien
rajoitusten loputtua. Seurakunnan kokoontumispäiväksi vakiintui vähitellen juutalaisen viikon ensimmäinen
päivä, meidän sunnuntai. Rooman keisarikunnassa sunnuntai tuli juhla- tai vapaapäiväksi 300-luvun alussa.
Tähän vaikutti se, että sunnuntai oli auringon päivä Sun-day ja aurinkoa kunnioitettiin uskonnollisesti.
Jeesuksen seuraajat tulivat Jerusalemissa enemmän kuin Galileassa kosketuksiin eri tahoilla asuvien
juutalaisten kanssa, sillä temppeliin saapui juhlavieraita eli pyhiinvaeltajia kaukaisistakin maista. Niinpä
Jerusalemin alkuseurakuntaan muodostui erikseen Jeesuksen ja opetuslasten äidinkieltä arameaa puhuvien
ryhmittymä ja erikseen kreikkaa puhuvien ryhmittymä. Jälkimmäisen jäsenet olivat tottuneet kuulemaan ja
lukemaan kreikankielistä Vanhaa testamenttia, Septuagintaa. Synagogassa hepreankielistä tekstiä
luettaessa korostuu Lain noudattaminen, koska Lakia edetään järjestyksessä luku luvulta ja Profeetoista on
valittu kuhunkin Lain kohtaan sopiva katkelma. Kreikankielistä käännöstä luettaessa tulee taas selvemmin
esiin, miten Jumalan pelastushistoria etenee halki sukupolvien. Kreikankielisten seurakuntalaisten eli
hellenistien edustaja Stefanos kertaa puheessaan Apostolien teoissa Jumalan kansan vaiheet Abrahamista
profeettoihin asti.

Tästä eteenpäin
Minulta on myös ehditty kysyä, mitä tulee tämän Pyhiinvaelluksen jälkeen. Meidät kaikki on kutsuttu

Jeesuksen seuraajiksi. Evankeliumissa Jeesuksen toiminta alkaa siitä, että hän ilmoittaa Jumalan
valtakunnan tulevan ja kehottaa kuulijoitaan parannukseen eli palaamaan Jumalan luo. Tämän jälkeen hän
kutsuu kuulijoitaan seuraamaan häntä. Jumalan valtakunnan tuleminen näyttää Jeesuksen kuulijoiden
piirissä tarkoittavan sitä, että Jumalan kansan jäsenet alkavat noudattaa Jumalan antamaa Lakia. Se
vapauttaa ihmisten orjuudesta ja liittää Jumalan kansan jäsenet toisiinsa.
Jeesus vaatii opetuksissaan Lain noudattamista vielä tiukemmin kuin viimeistä piirtoa myöten. Itse hän
tottelee Lakia niin tarkoin, että lähtee Jerusalemiin pyhiinvaellusjuhlille, vaikka siellä väijyvät hänen
verivihollisensa. Hän täyttää Lain ja uhrillaan sovittaa meidän kaikkien synnit. Mekin, jotka emme kuulu
vanhan liiton kansaan, pääsemme Jeesuksen seuraajina sen Jumalan yhteyteen, jonka kohtaamme
Raamatussa.
Jeesuksen seuraamiseen kuuluu se, että hänen tavoin säännöllisesti osallistumme Jumalan kansan juhlaan
pyhäkössä, seurakunnassa ja hengessä. Joka pyhä seurakunnassa luetaan Raamattua Kun olet lukenut koko
Raamatun, olet kohdannut kaikki esille tulevat raamatunkohdat. Kyseisen kohdan ilmoittaminen kertoo,
mihin Jumalan kansan vaiheeseen tämä on alun perin kuulunut. Raamatun sana jo sellaisenaan sisältää
sanoman. Sitä vuorossa oleva saarnaaja täydentää ja soveltaa. Rukoile hänen puolestaan!

182
Jaakko; 124 Kooste SPS 200806; 12.8.2020 10:24

Jeesuksen seuraamisessa ei meiltä edellytetä Mooseksen lain noudattamista Jeesuksen tavoin. Me saamme
sen sijaan yrittää soveltaa Jeesuksen omia opetuksia. Sekään ei käy helposti. Oma luontomme toimisi toisin
silloin, kun olemme tulleet loukatuiksi ja pitäisi kääntää toinen poski tai pitäisi ottaa huomioon toisten
tarpeet siinä kuin omat tai rukoilla vihamiesten puolesta. Jeesuksen opetuksia seuraava tuntuu joutuvan
aina häviölle, mutta hän kulkeekin ristin tietä. Golgatan risti kertoo kuolemasta mutta samalla muistuttaa,
miten Jeesus ristinuhrillaan avasi meille kaikille iankaikkisen elämän tien.

Tilanne Jerusalemin toisen temppelin tuhon jälkeen
Jo ennen Jerusalemin toisen temppelin eli Herodeksen temppelin tuhoa vuonna 70 jKr. Jeesuksen
galilealaiset seuraajat joutuivat Jeesuksen tavoin ristiriitoihin jerusalemilaisten ja juudealaisten kanssa.
Näitä voitiin yksinkertaistaen kutsua juutalaisiksi, vaikka myös Jeesus itse opetuslapsineen kuului
juutalaiseen kansaan. Näin juutalaisilla Evankeliumissa Johanneksen mukaan tarkoitetaan vain yhtä
juutalaisten ryhmää eli niitä vastustajia, joita Jeesus ja opetuslapset kohtasivat Jerusalemissa erotukseksi
esimerkiksi galilealaisista. Neljättä evankelistaa on siis aiheettomasti syytetty koko juutalaisen kansan
vihaajaksi eli antisemitistiksi,
Melkein kaikki Uuden testamentin kirjoitukset liittyvät aikaan ennen temppelin tuhoa, mutta Evankeliumi
Johanneksen mukaan kuuluu elämään Jerusalemin temppelin tuhon ja juutalaisten kapinan kukistamisen
jälkeen. Ne jotka tunnustivat Jeesuksen Voidelluksi, eivät osallistuneet kapinaan. Näin he säästyivät
verilöylyltä, mutta samalla erottautuivat roomalaisia vastaan taistelleista juutalaisista. Siten juopa näiden ja
Jeesuksen seuraajien välillä syveni temppelin tuhon jälkeen.
Paavali odotti Jeesuksen vallan toteutuvan Jumalan voimasta ilman kapinaa ja kansannousua, kun Jeesus
palaa kunniassa. Seurakunnan jäsenten tuli elää kuuliaisina paikalliselle esivallalle ja valtion viranomaisille.
Paavali koki itse, että Rooman keisarikunnan edustajat tarjosivat hänelle suojaa juutalaisten vihaa vastaan.
Johanneksen kirjoituksissa Jeesuksen seuraajien on totuttava elämään kapinoimatta mutta ulkopuolisina
heille vieraan maailman keskellä eikä seurattava muiden tapoja.
Johanneksen kirjoituksissa hyvän sanoman tähtäyspiste on muuttunut kolmen ensimmäisen evankelistan
ajasta. Johanneksen sanoma kuuluu ihmisille, jotka eivät kuulu juutalaiseen synagogaan. Enää ei tarjota
Jumalan Lakia vaihtoehdoksi Rooman laille. Laki kuuluu Vanhaan liittoon ja juutalaisille, mutta Uuden liiton
seurakunnan jäseniä hallitsevat armo, totuus ja rakkaus. Ne jotka tunnustavat Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja
Voidelluksi, eivät voi enää jatkaa juutalaisen yhteisön jäseninä. Juutalaiset omalta puoleltaan eristäytyvät
omaa perinnettään vaalivaksi ryhmäksi, jonka tukikohdiksi muodostuvat paikalliset synagogat.
Suurin yhteinen tekijä
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala
Vanhaa ja Uutta testamenttia yhdistää se, että Uuden testamentin kirjoitukset kokoavat lukijansa saman
Jumalan eteen, joka hallitsee Vanhaa testamenttia. Vanhan testamentin Laissa, Profeetoissa ja
Kirjoituksissa puhutaan Herran voidellusta. Uuden testamentin kirjoittajat julistavat Voideltua Jeesusta.
Vallankumouksellisen sanoman Jeesuksesta voi käsittää vain se, joka Vanhasta testamentista on oppinut,
mitä tähän arvonimeen sisältyy. Matematiikan kieltä käyttäen voitaisiin etsiä Uuden testamentin
kirjoituksista yhteisiä tekijöitä. Lukujen 16 ja 24 yhteiset tekijät ovat 2, 4 ja 8. Suurin yhteinen tekijä on siis
8, sillä 2x8=16 ja 3x8=24. Sanoja Jumala, Isä ja Jeesus, Voideltu voitaisiin sanoa Uuden testamentin
kirjoitusten yhteisiksi tekijöiksi, sillä ne kuvaavat lyhyesti Uuden testamentin kirjoittajien yhteistä sanomaa.
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Nämä neljä esiintyvät kaikissa Uuden testamentin kirjoituksissa. Poikkeuksen tekee lyhyt Kolmas
Johanneksen kirje, johon sisältyy vain sana Jumala. Vuoden 1992 suomennoksessa on siihen kyllä
lisätty Kristus eli Voideltu kohtaan, jossa tämä nimitys on aivan ilmeisesti ollut kirjoittajan mielessä.

Pienin yhteinen jaettava
Suurimman yhteisen tekijän ohessa meille opetettiin koulussa pienin yhteinen jaettava. Se tarkoittaa lukua,
johon kaksi lukua tai useampia lukuja menee tasan. Esimerkiksi lukujen 16 ja 24 pienin yhteinen jaettava on
48, koska se on pienin luku, johon molemmat menevät tasan, onhan 3x16=48 ja 2x24=48. Raamatusta
puhuttaessa pienimmällä yhteisellä jaettavalla tarkoitettaisiin sellaista oppia, johon mahtuu kaikki se, mitä
Raamatun eri kirjoissa opetetaan. Tällaisia yhdistelmiä on vuosituhanten aikana tehty ja ihmisiä on voitu
syyttää siitä, että heidän opinkäsityksestään puuttuu joku kohta, joka löydetään Raamatusta.
Jos ihminen tuskin pystyy käsittämään kaikkea, mitä peruskoulussa opetetaan, on ylivoimaista vaatia
uskovalta, että hän pystyy hallitsemaan kaikkien Raamatun kirjojen sisällön. Eihän Paavalikaan tainnut
oikein käsittää, mitä Jaakob opetti, eikä Jaakob näytä ymmärtäneen Paavalin julistusta. Molemmat miehet
mahtuivat silti seurakuntaan, joka tunnusti Jumalan Isäksi ja Jeesuksen Voidelluksi ja vielä todistivat
uskonsa marttyyrikuolemalla. Sekä Vanhalle että Uudelle testamentille näyttää olevan luonteenomaista,
että joukkoon mahtuu hyvin erilaisia kirjoittajia. Toisistaan poikkeavat kirjoitukset on huolittu mukaan, ja
tämä osoittaa Jumalan armon avaruutta meitä erilaisia ihmisiä kohtaan. Sekä kirjoittajat että lukijat ovat
erilaisia, ja saamme nauttia kiitollisina Jumalan moninaisia tarjouksia, mutta emme voi vaatia, että
lähimmäisemme olisi täysin samanlainen ja olisi käsittänyt kaiken aivan samalla tavalla. Erilaisina me
tunnustamme saman Jumalan Isäksemme ja saman Jeesuksen Herraksemme. Jumalan rakkaus yhdistää
meitä ja keskinäinen rakkautemme vahvistaa tätä sidettä.
Kaikkien Raamatun kirjoittajien sanomassa on suurimpana yhteisenä tekijänä itse Jumala, samoin yksi lause
ilmaisee ihmisen oikean suhteen toisiin ihmisiin. Jeesus sanoo Evankeliumissa Matteuksen mukaan:
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Vaikka Jerusalemin alkuseurakuntaa johtava Herran veli Jaakob ja
pakanain apostoli Paavali julistavat eri tavoin, molemmat toistavat tämän saman lauseen. Siihen sisältyy
Uuden testamentin sanoma siitä, miten meidän tulee elää. Jeesus vielä sitoo sen Vanhan testamentin
Lakiin, josta hän ottaa tämän lauseen esiin. Näin Raamatun molempien pääosien opetus ja erilaisten
kirjoittajien sanoma sisältyy tähän lauseeseen tai riippuu tästä lauseesta, niin kuin Jeesus asian ilmaisi.
Kokoelma
Uuden testamentin kirjoitukset syntyivät nuoren kirkon piirissä Jerusalemista Syyriaan, Vähä-Aasiaan,
Kreikkaan ja Roomaan asti ulottuvalla alueella monen kymmenen vuoden pituisen ajan kuluessa. Niitä on
yhdistänyt toisiinsa se, että ne ovat alun perin liittyneet Paavalin lähetystyöhön, mutta mukaan on otettu
sellaisiakin kirjoituksia, joissa Paavaliin suhtaudutaan arvostellen tai hänen toimintaansa ei oteta lainkaan
kantaa. Tämä tasapainottaa aineistoa ja tuo esiin sen, että Uusi testamentti on tarkoitettu Jumalan
seurakuntaa varten eikä vain Paavalin perustamien seurakuntien käyttöön. Kaikkia näitä Uuden liiton
kirjoituksia yhdistää se, että ne sopivat luettaviksi yhteisissä jumalanpalveluksissa, ja ne voidaan asettaa
Vanhan liiton pyhän kirjan Septuagintan eli Vanhan testamentin rinnalle. Yhdessä nämä kaksi osaa
muodostavat Pyhät kirjoitukset ja tuovat Abramille luvatun siunauksen kaikille kansoille. Jumalan hyvä Laki
on siunannut Israelia. Herran voideltuna Jeesus ulottaa siunauksen joka taholle yli kansallisten rajojen.
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi, uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua! Ps. 145:10
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LIITE Evankelistojen yhteisiä ja omia raamatunkohtia

MARKUS

MATTEUS

LUUKAS

MATTEUS, MARKUS, LUUKAS
JA JOHANNES
Johannes edelläkävijä
Kaste Jordanilla
Pyhä Henki
Opetuslapset
Parantaminen
Syntien anteeksianto
Sapatti
5000
Temppelin puhdistus
Seuraaminen
Pietarin uho
Jäähyväisateria
Vangitseminen
Ylipapit, Pilatus
Ristiinnaulitseminen + 2
Tyhjä hauta
Ylösnousemus
YKSIN MARKUS
Kun Jeesus vangitaan, paikalta
juoksee nuorukainen niin
hätäisesti, että hän menettää
viittansa.

MATTEUS, MARKUS JA
LUUKAS
Kiusaukset autiomaassa
Kalastajia opetuslapsiksi
Tullimies opetuslapseksi
Opettavaisia vertauksia
Lähettää 12 opetuslasta
Omaisuudesta luopuminen
Avioliitto on purkamaton
Tottelevat
kuuluvat
perheeseen
Vero keisarille
Parantaa sairaita
Tyynnyttää myrskyn
Johanneksen kuolema
Herodekset
Pietari tunnustaa Voidelluksi
Kirkastuu vuorella
Maailmanlopun enteet
Pääsiäis(aatto)iltana:
- Ehtoollinen
- Getsemane
Taivaaseenastuminen
YKSIN MATTEUS
Ilmoitus Joosefille
Idän tietäjät
Pako Egyptiin
Lastenmurha
Tiukka Lain täyttäminen
Temppeliveron maksaminen
Jäsenen amputoiminen
Näkymätön hurskaus
Ahdas portti, kapea tie
Vehnäpellon rikkavilja
Nuotta, helmi ja aarre,
5 viisasta morsiusneitoa
Sanat ja teot
Armoton velallinen
Syntinen ja seurakunta
Erottelu tekojen mukaan
Hyvä ies, kevyt kuorma
Tasapalkka työmiehille
Taivaaseenastuminen
- Galileassa

MATTEUS JA LUUKAS
Johannes Kastajan sanoja
Kolme kiusausta
Johanneksen kysymys
Jeesus Johanneksesta
Vuorisaarna / Kenttäsaarna
- Autuaat ovat… , Voi teitä…
- Vihollisen rakastaminen
- Väärä tuomiohenki
- Viisas rakentaja
Pyytäkää, niin saatte
Isä meidän…
1-5 talenttia
Kurjat kujilta kutsuvieraiksi
Isäntä tulee yllättäen
Ulkokullaisuus
Opetuslasten vainot
Jumala pitää huolen
Sadas lammas
Joonaan merkki
YKSIN LUUKAS
Johanneksen syntymä
Enkeli ja Maria
Maria ja Elisabet
Marian kiitosvirsi
Sakariaan kiitosvirsi
Jeesuksen syntymä
Jeesus, Simeon ja Hanna
Jeesus 12v. temppelissä
Johanneksen julistusta
Nasaretin synagogassa
72 lähetettyä
Nainin lesken poika
Kiitollinen samarialainen
Laupias samarialainen
Tuhlaajapoika
Laske etukäteen kustannukset
Rukoile hellittämättä
Karta ahneutta
Lasarus ja rikas mies
Sakkeuksen parannus
Pitkämielinen puutarhuri
Katuva ryöväri ristillä
Kohtaus Emmauksen tiellä
Taivaaseenastuminen
- Öljyvuorelta
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Kahdeskymmenesensimmäinen etappi: Johanneksen sanoma
Rakkaan opetuslapsen kertomus
Viikko
Psalmi
Pvm.
121. 146-147
122. 148
123. 149-150
Pvm.

Luvut
21. ETAPPI: JOHANNEKSEN SANOMA
Evankeliumi Johanneksen mukaan
1-7
8-12,15,16
17-21
LOPPUKATSAUS

Sananlaskut
30:29-33
31:1-9
10-31

Luomisesta Jumalan kirkkauteen
Uuden testamentin tutkijat tulivat 1800-luvulla siihen tulokseen, että Evankeliumi Markuksen mukaan on
kirjoitettu aikaisemmin kuin kolme muuta. Siksi se antaisi luotettavimmat tiedot Jeesuksen toiminasta.
Koska Matteuksella ja Luukkaalla tapahtumat kerrotaan usein samalla tavalla kuin Markuksella, on usein
sivuutettu kohtia, joissa Evankeliumi Johanneksen mukaan kertoo toisin kuin muut kolme. Tällöin ei ole
otettu huomioon, keihin henkilöihin kukin näistä neljästä kirjoituksesta liittyy. Apostoli Johannes oli
kulkenut vuosia Jeesuksen matkassa toisin kuin Markus. Evankeliumi Matteuksen mukaan ei korjaile sitä
mielikuvaa, minkä Evankeliumi Markuksen mukaan antaa Jeesuksen toiminnasta, vaan apostoli Matteuksen
osuus näyttää rajoittuvan Jeesuksen sanojen tallentamiseen. Luukas taas sanoo keränneensä tietonsa eri
lähteistä, koska hän ei ole kuulunut Jeesuksen opetuslapsiin.
Jos otetaan vakavasti se mahdollisuus, että Evankeliumissa Johanneksen mukaan apostoli Johannes eli
Jeesukselle erittäin läheinen henkilö täydentää ja myös oikaisee aikaisempien evankelistojen kertomuksia,
joudutaan tärkeissä kohdissa tarkistamaan Evankeliumista Markuksen mukaan syntyvää käsitystä. Kun
Evankeliumia Johanneksen mukaan käytetään historian lähteenä, on toisaalta otettava huomioon, että sen
ovat toimittaneet evankelistan opetuslapset. Viimeisestä luvusta käy ilmi, että tämä kirjoitus on
valmistunut vasta evankelistan kuoleman jälkeen. Vaikka se sisältää välitöntä silminnäkijän muistitietoa, se
sisältää myös muuta aineistoa. Näiden erottelemiseen toisistaan tarvittaisiin hyviä työkaluja.
Vanhuksen sana
Johanneksen ilmestyksessä nimetään selvästi näkijä, Johannes. Myös kolme kirjettä ja evankeliumi on
säilynyt Johanneksen nimissä. Usein ajatellaan, että vanha apostoli Johannes Sebedeuksen poika jätti
vanhoilla päivillään Efesoksessa jälkipolville kertomuksen Jeesuksesta eli Evankeliumin Johanneksen
mukaan ja kolme kirjettä. Eusebios kertoo kuitenkin, että Papias puhuu erikseen Efesoksen kahdesta
Johanneksesta; toista hän kutsuu apostoliksi ja toista vanhimmaksi. Joka tapauksessa kaikissa näissä
Johannekseen yhdistetyissä kirjoituksissa näkyy yhteisiä piirteitä, ja ne ajoitetaan yleensä aikaan
Jerusalemin tuhon jälkeen.
Silminnäkijän kertomus
Jeesuksen viimeisellä aterialla, Golgatalla ristin juurella ja ylösnousemuksen jälkeen Tiberiaanjärvellä
esiintyy Evankeliumissa Johanneksen mukaan opetuslapsi, joka oli Jeesukselle erityisen rakas. Tässä
opetuslapsessa on perinteisesti tunnistettu apostoli Johannes, joka ensimmäisen vuosisadan lopulla kertoo
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Efesoksessa kuulijoilleen elämästään Jeesuksen opetuslapsena. Johannes oli ollut nuorempi kuin muut
Jeesuksen lähimmistä opetuslapsista, mutta Jaakob Sebedeuksen pojan pikkuveljenä hän oli päässyt aivan
sisäpiiriin mukaan. Ainoana kahdestatoista apostolista Johannes eli vanhaksi eikä kokenut väkivaltaista
kuolemaa. Juudas päätti itse päivänsä ja loput kymmenen kuolivat perimätiedon mukaan marttyyreinä.
Evankeliumi Johanneksen mukaan sisältää pieniä vihjeitä, jotka antavat mahdollisuuden tunnistaa kertoja.
Kun Juudaksen tilalle valitaan uutta apostolia, hänen pätevyysvaatimuksekseen asetetaan, että hän on
Jordanin kasteelta alkaen seurannut Jeesusta tämän ylösottamiseen asti. Juuri näissä kohdissa Jeesuksen
toiminnan alussa ja lopussa evankelista vetoaa silminnäkijän todistukseen. Kun Johannes Kastaja on
kastanut Jeesuksen, silminnäkijä sanoo: ” … minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan
Poika." Vastaavasti hän sanoo Jeesuksen kuolemasta ristillä: ”Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen
todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.” Nämä molemmat todistukset
vastaavat evankelistan loppulausetta: ”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan,
Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus,
Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Silminnäkijän jälkimmäisen
todistuksen yhdistäminen ristiinnaulitsemiseen sopii Johanneksen kertomukseen, sillä hän tarkoittaa
Jeesuksen ylentämisellä hänen kuolemaansa ristille korotettuna. Evankelistan kuoleman jälkeen hänen
oppilaansa vahvistavat hänen todistuksensa, kun he esittelevät kirjoittajaksi Jeesuksen rakkaimman
opetuslapsen. He puhuvat tämän kuolemasta ja jatkavat: ”Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja
on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi.”
Olen käyttänyt tässä edellistä, sanatarkkaa Raamatun suomennosta, koska uudessa, vapaassa
käännöksessä tässä esittämäni ajatusyhteys hämärtyy.

Evankeliumi Markuksen mukaan kertoo ensin sen, mitä Jeesus tekee Galileassa ja tämän jälkeen sen mitä
tapahtuu Jerusalemissa. Kirjoittaja siirtyy uuteen asiaan sanaparilla ”ja heti…” Niinpä sana ”heti” esiintyy
Markuksella yli 40 kertaa. Tämä luo mielikuvan, että kaikki tapahtuu nopeasti yhden kevään aikana. Sen
sijaan Johannes kertoo, miten Jeesus käy Jerusalemin juhlilla kolmen vuoden aikana. Selvimmin tämä ero
näkyy siinä, että Markuksen mukaan Jeesus puhdistaa Jerusalemin temppelin tullessaan kaupunkiin niille
pääsiäisjuhlille, joiden aikana hänet ristiinnaulitaan. Johanneksen mukaan temppelin puhdistamisen ja
ristiinnaulitsemisen väliin mahtuu kaksi vuotta eli melkein koko Jeesuksen julkinen toiminta.
Markus kertoo Jeesuksen kutsuvan ensimmäiset opetuslapsensa Pietarin, Andreaksen, Jaakobin ja
Johanneksen Galileanjärven rannalta, mutta Johanneksen mukaan Jeesus kohtaa Jordanvirran rannalla
Johannes Kastajan opetuslapsia, ja sieltä lähtevät Andreas, Pietari, Filippus ja Natanael sekä Sebedeuksen
pojat Jaakob ja Johannes seuraamaan häntä. Kalastajien äkillinen lähtö järven rannalta tuntuu ihmeelliseltä,
mutta se saa yksinkertaisen selityksen, jos Johanneksen kertomus otetaan lähtökohdaksi. Nämä
galilealaiset ovat liittyneet Jeesukseen jo aikaisemmin Jordanin kastepaikalla, mutta osallistuvat edelleen
arjen työhön, kunnes Jeesus kutsuu heitä matkaan ehkä juuri Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, joilla Jeesus
yrittää puhdistaa temppelin sen alkuperäiseen tarkoitukseen uskonnollisen elämän keskukseksi.
Seuraavan pääsiäisen edellä Galileassa kerääntyy monta tuhatta henkeä kuulemaan Jeesuksen sanomaa
Jumalan valtakunnasta. Kuulijat tahtovat käydä suoraan toimintaan ja vaativat Jeesusta johtajakseen, mutta
Jeesus ei aloita aseellista kapinaa. Hän käy vähin äänin temppelin juhlilla, mutta ei malta olla opettamatta
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ja julistamatta hyvää sanomaa Jerusalemissakin. Sen jälkeen kun roomalaiset olivat valloittaneet maan,
juutalaisille oli jäänyt vähän itsenäisyyttä temppelin korkeimman papiston johdossa. Nyt ylipapit
havaitsevat herätysliikkeen kehittyvän Jeesuksen ympärille ja pelkäävät, että kansa nousee roomalaisia
miehittäjiä vastaan. Jos juutalaiset yrittäisivät vapautua Rooman vallasta, he menettäisivät senkin vähän,
mitä itsenäisyydestä vielä on jäljellä. Siksi Jeesus on tehtävä vaarattomaksi eli surmattava hänet vääränä
profeettana.
Kun Jeesus taas saapuu kolmantena vuonna pääsiäisenä temppelin juhlille, väki toivottaa hänet
tervetulleeksi Jumalan kansan johtajana. Suuri neuvosto on kuitenkin jo tuominnut hänet poissaolevana
kuolemaan. Niinpä riittää se, että hänet tunnistetaan ja otetaan kiinni. Kaiken on käytävä nopeasti ennen
suuren juhlan alkua. Ylipapit ja heidän miehensä huutavat mahdollisimman kovaa maaherran asunnon
portilta: ”Ristiinnaulitse!” Jos he menisivät pihalle, ei tarvitsisi huutaa kovaa, mutta he tulisivat saastaisiksi
eivätkä voisi osallistua pääsiäisjuhlaan. Roomalaisia ei kiinnosta se, jos joku sanoo olevansa Jumalan Poika,
mutta juutalaisten kuninkaan he kyllä ristiinnaulitsevat pelotukseksi kaikille, jotka kyseenalaistavat keisarin
ja hänen maaherransa vallan. Johannes Kastajan sana Jumalan Karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin,
toteutuu havainnollisesti, kun Jeesus kuolee ristillä pääsiäisen valmistuspäivänä uhrikaritsana samaan
aikaan kuin pääsiäislampaita teurastetaan.
Afrikkalaiset ihailevat lampaan kuolemaa, jossa uhri mukautuu kohtaloonsa. Näin Jeesuskin antaa
henkensä, mutta hänen opetuslapsensa saavat kuolleista nousseelta Herraltaan Pyhän Hengen ja siten
oikeuden julistaa syntejä anteeksi. Jeesusta syytetään Jumalan pilkkaamisesta, kun hän julistaa halvatulle
miehelle, että tämän synnit ovat anteeksi. Tämä loukkaus ei poistu, kun Jeesus on naulittu ristille, vaan
opetuslasten joukko lähtee joka taholle viemään edelleen samaa hyvää sanomaa Jumalan armosta. ja
anteeksiantamuksesta Tämän tehtävän antaa heille Evankeliumissa Johanneksen mukaan kuolleista
noussut Jeesus.
Näkökulma laajenee
Markus rajoittuu kuvaamaan Jeesuksen toimintaa kasteelta Jordanilla Golgatalle asti. Evankeliumi
Matteuksen mukaan aloittaa kantaisä Abrahamista ja lopettaa taivaaseenastumiseen 40 päivää
pääsiäisestä. Evankeliumissa Luukkaan mukaan Jeesuksen esi-isien luetteloa jatketaan Abrahamista
kauemmas aina ensimmäiseen ihmiseen asti, ja Apostolien teot kertoo tapahtumia siihen asti, että Paavali
alkaa julistaa hyvää sanomaa keisarikunnan pääkaupungissa Roomassa. Johannes aloittaa kaikkein
kauimpaa aivan maailman luomisesta. Siihen osallistuu Jumalan Sana, joka tulee ihmiseksi Jeesuksen
syntymässä. Johanneksen kuvaus jatkuu myös kauemmas kuin muilla evankelistoilla. Vanhan tiedon
mukaan sama Johannes on kirjoittanut myös Ilmestyskirjan, joka avaa näkymiä siihen, kuinka tämä
maailmanaika päättyy, suuri Babylon eli Rooma kukistuu ja Jumalan valtakunta toteutuu iankaikkisessa
kirkkaudessa.
Jo kirkkohistorian isä Eusebios kiinnitti huomiota siihen, että Johannes kertoo tapahtumia pitemmältä ajalta
kuin kolme muuta. Hän selittää tämän eron siten, että yksin Johannes kertoo ajasta ennen Johannes
Kastajan vangitsemista. Kolme yhdenmukaista evankelistaa kertovat, että Herodes Antipas vangitsi
Johannes Kastajan. Herodeksesta tai Herodeksista Johannes ei puhu mitään.
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Ristiinnaulitsemisen päivä
Suomalainen lukija ei ehkä kiinnitä huomiota siihen, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivästä kerrotaan
Uudessa testamentissa kahdella eri tavalla. Johanneksen mukaan Jeesus teloitettiin pääsiäisen
valmistuspäivänä, mutta Markuksen ja häntä seuranneiden evankelistojen eli synoptikkojen mukaan tämä
tapahtui päivää myöhemmin eli pääsiäispäivänä. Synoptikkojen ajoitus aiheuttaa monenlaisia ongelmia,
joita on ratkottu selittämällä esimerkiksi, että Jeesus seurasi eri kalenteria kuin Jerusalemin temppelin väki
ja nautti siksi pääsiäisaterian päivää aikaisemmin kuin muut. Yksinkertaisempaa on todeta, että Johannes
kuvaa juuri sitä pääsiäisjuhlaa, jonka edellä Jeesus viettää jäähyväisaterian opetuslastensa kanssa.
Markus on kertomuksen alkuosassa puhunut Jeesuksen toiminnasta Galileassa ja loppuosassa kuvaa
kaikkea, mitä Jeesus tekee pääsiäisjuhlien aikana Jerusalemissa. Johanneksen mukaan Jeesus puhdistaa
temppelin julkisen toimintansa alussa pääsiäisjuhlille tullessaan. Tämän jälkeen hän syö pääsiäisaterian
opetuslastensa kanssa määräysten mukaisesti Jerusalemissa ja nauttii juhla-aterian pyhässä kaupungissa
samoin seuraavana vuonna. Kolmannen pääsiäisen valmistuspäivänä hänet ristiinnaulitaan. Koska Markus
kertoo vain yhdestä Jeesuksen pääsiäisestä Jerusalemissa, eri vuosien tapahtumat tulevat hänellä
lähekkäin, jopa päällekkäin.
Juutalaista pääsiäistä vietetään kevätpäivän tasauksen jälkeen täysikuun aikaan, ja täysikuu voi sattua mille
viikonpäivälle tahansa. Vuonna 33 kevään täysikuu näkyi sapattina eli lauantaina, ja valmistelut suoritettiin
perjantaina. Tässä yhteydessä täytyy taas muistaa, että juutalaisilla vuorokausi alkaa illalla auringon
laskiessa ja päättyy seuraavana iltana tähtien syttyessä. Kaikki neljä evankelistaa kertovat yksimielisesti,
että ristiinnaulitseminen tapahtui perjantaina. Ero näkyy vain siinä, että Johanneksen mukaan tämä
perjantai oli siis Nisan-kuun 14. eli pääsiäisen valmistuspäivä, kun kolme muuta sanovat ristiinnaulitsemisen
tapahtuneen seuraavana päivänä Nisan-kuun viidentenätoista eli itse pääsiäisjuhlan päivänä. Mikäli
Johanneksen ajoitus pitää paikkansa, voimme aivan tunnilleen laskea Jeesuksen kohtalokkaiden hetkien
tapahtuma-aikoja. Synoptikkojen matkassa meidän pitäisi etsiä juutalaisesta kalenterista eri vuosi tai eri
kalenteri, niin että pääsiäinen olisi perjantaina.
Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan mukaan luemme Jeesuksen sanat leivästä ja viinistä viimeisellä aterialla
sellaisina kuin Paavali on kirjoittanut ne Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille, mutta nämä niin sanotut
asetussanat puuttuvat kokonaan Johannekselta. Johannes kuvaa tilanteen aterialla aivan toisin kuin kolme muuta,
ja viimeiseen yhteiseen iltaan sisältyvät hänen kertomuksensa mukaan Jeesuksen jäähyväissanat. Nämä esitetään
Johanneksella kahteen kertaan. Luimme Uuden testamentin lukuohjelman alussa Vuorisaarnan jälkeen sen
kuvauksen, jossa nimeltä mainitut opetuslapset esittävät kysymyksiä Jeesukselle. Muun kertomuksen yhteydessä
luetaan se kuvaus viimeisestä ateriasta, johon kuuluu opetuslasten kysymyksiä nimiä mainitsematta.
Evankelista Johannes ja Paavali esittävät viimeisen aterian ajankohdan samaan tapaan ja poikkeavat näin kolmesta
yhdenmukaisesta evankelistasta. Johanneksen mukaan Jeesus kärsii ja kuolee samaan aikaan, kuin
pääsiäislampaita teurastetaan. Paavali puhuu vastaavasti Jeesuksesta meidän pääsiäislampaanamme. Tämän
mukaan Jeesus on sekä Johanneksen että Paavalin mukaan aterioinut viimeisen kerran opetuslastensa kanssa
vuorokautta ennen juutalaisten yhteistä pääsiäisateriaa. Tämän ajoituksen kanssa sopii hyvin yhteen ortodoksisen
kirkon tapa tarjota ehtoollisella hapanta leipää. Sitä vastoin lännen kirkoissa on totuttu nauttimaan ehtoollisella
happamatonta leipää kuten juutalaisten pääsiäisaterialla. Meidän näkökulmastamme nämä erot näyttävät niin
pieniltä, että tuskin huomaamme niitä Raamattua lukiessamme, mutta ne taas osoittavat, miten idässä on seurattu
evankelista Johannesta.
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Jeesuksen omaisia ristin juurella
Kaikki evankelistat kertovat, kuinka joukko naisia seuraa ristiinnaulitsemista ja hautaamista. Eri evankelistat
nimeävät nämä naiset eri tavoin, mutta kaikkien mukaan näiden parin, kolmen naisen joukkoon kuuluu
kaksi Mariaa, ja toinen näistä on Magdalan Maria. Muut naiset nimetään tässä yhteydessä enimmäkseen
lastensa mukaan, mikä osoittaa, että sekä naiset että heidän lapsensa ovat kuulijoille tai lukijoille tuttuja
henkilöitä, ja muutamista sanotaan suoraan, että he kuuluvat Jeesuksen omaisiin. Vain Evankeliumissa
Johanneksen mukaan kerrotaan yksityiskohtaiseksi, miten Jeesus testamenttaa äitinsä rakkaalle
opetuslapselleen. Tämä kohta antaa sen käsityksen, että tällä opetuslapsella tarkoitetaan itse evankelista
Johannesta. Tämä todistaa sitten ristinkuoleman ja näkee sapatin jälkeen haudan tyhjäksi.
Evankelista Johannes korostaa silminnäkijän todistusta ristillä ja haudalla, mutta ei missään kohdassa
väitä suoraan, että hän itse olisi nähnyt enkeleitä tai kuolleista nousseen Jeesuksen. Muut evankelistat
pitävät kuolleista nousseen Jeesuksen ilmestymisiä niin tärkeinä, että monet tutkijat sanovat
kristinuskon syntyneen juuri näistä näyistä ja ilmestyksistä. Johanneksen mukaan enkelin tapaa
Magdalan Maria ja kuolleista nousseen Jeesuksen kohtaa erityisesti Tuomas. Muitakin opetuslapsia
Johannesta myöten mainitaan loppuluvussa, joka on kirjoitettu evankelistan kuoleman jälkeen. Siinä
kuolleista noussut Jeesus evästää opetuslapsiaan, ja luvun päähenkilönä esiintyy Pietari.

Teologiaa Evankeliumissa Johanneksen mukaan
Evankeliumi Johanneksen mukaan on kirjoitettu helpolla ja sujuvalla kreikankielellä, mutta se sisältää
syvällisiä filosofisia ja teologisia ajatuksia. Siksi neljättä evankelistaa kutsutaan perinteisesti Johannes
Teologiksi. Paavali on käyttänyt kirjuria, kun hän on laatinut ainakin joitakin kirjeistään. Samaa voidaan
olettaa Galilean vanhasta kalastajasta Johanneksesta, ja näyttää mahdolliselta, että Johanneksen kirjuri on
myös syvennellyt sanomaa. Eihän otsikossa sanota, että Johannes olisi kaiken kirjoittanut, vaan tässä
kirjoituksessa evankeliumi esitetään Johanneksen mukaan. Loppuluvussa oppilaat sanovat suoraan, että he
ovat viimeistelleet kirjan evankelistan kuoleman jälkeen. Jotkut kohdat tulevat lähelle Egyptissä saman
vuosisadan alkupuolella vaikuttaneen juutalaisen filosofin ja teologin Filonin kirjoituksia. Tämä puhuu
esimerkiksi Jumalan iankaikkisesta Sanasta (logos). Evankeliumi Johanneksen mukaan alkaa kuvauksesta,
miten Jumalan Sana tulee ihmiseksi Jeesuksen syntymässä. Tämä muistuttaa Heprealaiskirjeen alkua, ja
sama aihe sisältyy Paavalin Kolossalaiskirjeeseen. Hyvin voitaisiin puhua Efesoksen teologiasta, joka eroaa
Jerusalemin alkuseurakunnan teologiasta.
Tosi Jumala, tosi ihminen
Evankeliumi Johanneksen mukaan tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän ratkaisun teologisiin kysymyksiin, joista
on paljon kamppailtu. Johanneksen mukaan Jeesus on todellinen ihminen, jonka kanssa hän on liikkunut
vuosikausia. Vain ne jotka eivät ole Jeesusta tavanneet vaan ainoastaan kuulleet ihmeellisiä kertomuksia
hänestä, voivat ajatella, että hän olisi jotakin muuta kuin inhimillinen olento. Tämän kanssa on täysin
sopusoinnussa se, että Jeesus on Jumalan poika, vieläpä Jumalan ainoa Poika. Johanneshan on vierestä
seurannut sitä, miten välitön suhde Jeesuksella on omaan Taivaalliseen Isäänsä.
Jos lähdetään Uuden testamentin ajan uskonnollisesta tai filosofisesta jumalakuvasta, kohdataan ongelma,
miten sama henkilö voisi olla Jumala ja ihminen eikä olisi kuitenkaan puolijumala, kuten Kreikan taruston
sankarit. Mutta jos lähdetään Johanneksen tavoin siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä Pojassaan, asia
ratkeaa yksinkertaisesti. Se joka kohtaa Jeesuksen, pääsee tuntemaan Jumalan ilman uskonnollisia tai
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filosofisia ennakkokäsityksiä. Kun uskossa käsitämme, että Jeesus on todella Jumalan Poika, opimme
uudella tavalla tuntemaan Jumalan ja mekin saamme oikeuden elää Jumalan lapsina. Me olemme todella
Jumalan lapsia, niin ihmeelliseltä ja suorastaan mahdottomalta kuin se voi kuulostaa. Tämä kumoaa
aikaisemmat ihmisten käsitykset ja opit Jumalasta ja jumalista.
Pyhä Kolminaisuus
Evankeliumi Johanneksen mukaan tarjoaa lähtökohdan selvittää toinenkin vaikeasti käsitettävä teologinen
kysymys, nimittäin kolminaisuusoppi. Evankeliumissa Johanneksen mukaan Jeesus sanoo olevansa yhtä Isän
kanssa. Näin täytyykin olla, koska Jumalan Poika on Jumala kuten Isänsä, mutta on vain yksi Jumala, ei
erikseen Isä ja Poika. Nämä kaksi ovat siis yhtä. Jeesus sanoo myös olevansa yhtä opetuslastensa kanssa,
jotka ovat Jumalan lapsia. Näinkin täytyy olla, koska muuten hän ei olisi Jumalan ainoa Poika, vaan Jumalan
lapsia ja siten jumalia olisi lukuisia. Me voimme elää Jumalan lapsina ainoastaan Jumalan ainoan Pojan
jäseninä. Meitä ei ole kuitenkaan liitetty vainajaan vaan kuolleista nousseeseen elävään Jumalan Poikaan.
Hänessä eli hänen jäseninään meilläkin on yhteys Isään. Tämä yhteys toteutuu Pyhässä Hengessä, joka on
Pojan Henki. Samassa Hengessä mekin saamme lähestyä Isää. Evankeliumissa Johanneksen mukaan huokuu
sama Jeesuksen ja opetuslasten läheinen suhde Taivaalliseen Isään, minkä kohtaamme Evankeliumissa
Matteuksen mukaan Vuorisaarnassa. Sydämen pohjasta yhdymme Jeesuksen kanssa rukoukseen: ”Isämme,
joka olet taivaissa…” Kun rukoilemme näin, itse Jumalan Pyhä Henki elää meissä. Saamme myös pyytää,
että sama Henki ohjaa meidän elämäämme ja toimiamme, jotta meidän kauttamme toteutuvat Jumalan
Pojan hyvät työt.
Vaikeat teoreettiset ja teologiset ongelmat aukeavat käytännölliseksi elämäksi Jumalan lapsena, kun
seurataan Johanneksen viitoittamaa tietä. Kaiken ytimeksi paljastuu se, että uskomme Jeesuksen olevan
Jumalan Poika. Silloin meillä on yhteys Taivaalliseen Isään. Tämä usko toteutuu meidän kauttamme Jumalan
rakkautena lähimmäisiimme. Rakkaus nousee Johanneksen kirjoitusten keskeiseksi aiheeksi.
Kaste ja ehtoollinen
Johannes sivuuttaa sekä ehtoollisen että kasteen asettamisen, sillä hän ei kerro asetussanoista yläsalissa
eikä Galilean vuorella. Hän kuitenkin toisaalla vahvistaa omalla tavallaan uudestisyntymisen kasteessa ja
Jeesuksen ruumiin ja veren nauttimisen armoaterialla. Johannekesn mukaan Jeesus opettaa
Nikodemokselle, että ihminen voi päästä Jumalan valtakuntaan vain, jos hän on syntynyt uudelleen vedestä
ja Hengestä. Hän sanoo myös juutalaisille: ”… ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä
ole elämää itsessänne.” Tämä osoittaa, että kaste ja ehtoollinen sellaisina kuin me ne tunnemme kuuluvat
Evankeliumissa Johanneksen mukaan seurakunnan elämään.
Jumalan lapsena maailmassa
Toisin kuin muut evankelistat Johannes puhuu Jumalan valtakunnasta vain parissa kohdassa. Hän sanoo
Nikodemokselle, että ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan sisälle vain syntymällä uudesti vedestä ja
Hengestä eli kasteessa. Toisella kerralla Pilatus kuulustelee Jeesusta ja haluaa tietää, onko tämä
juutalaisten kuningas. Silloin Jeesus vastaa, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Vaikka
Johannes ei puhu Jumalan valtakunnasta, hän kertoo Natanaelin tunnustaneen Jeesuksen Israelin
kuninkaaksi Jordanilla, tuhatpäisen joukon tahtoneen tehdä hänet kuninkaaksi Galileanjärven seuduilla ja
pääsiäisjuhlille kulkevan kansanjoukon tervehtineen häntä kuninkaanaan.
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Johannes ei puhu valtakunnan lapsista ja ulkopuolisista niin kuin toiset evankelistat, vaan uskovat itse
jäävät ulkopuolisiksi. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin ei Jeesuskaan kuulu. Filonin teologiassa ajallinen
ja katoava maailma on näkymättömän ja iankaikkisen todellisuuden vastakohta. Opetuslapset muodostavat
veljinä ja sisarina suuren perheen, joka elää keskinäisessä rakkaudessa riippumattomana tästä maailmasta.
Tuntuu siltä, että Johannes haluaa säilyttää ja siirtää eteenpäin sen sydämellisen yhteyden, jonka hän on
itse kokenut Jeesuksen lähimpien opetuslasten piirissä.
Johanneksen puheet maailman pahuudesta vastaavat Matteuksen käyttämää kuvaa, jossa monet kulkevat
avarasta portista laveaa tietä kadotukseen, mutta tärkeimmissä elämän kysymyksissä ei oikeata vastausta
anna hallitsija, yhteiskunta, yleinen mielipide eikä enemmistö. Opetuslasten tulee seurata ahtaasta portista
Jeesuksen osoittamaa kapeaa tietä, joka vie elämään.
Markus, Matteus ja Luukas puhuvat kääntymisestä enemmän kuin Johannes, joka tuo saman asian esiin
toisella tavalla. Nikodemoksen ei tarvitse palata äitinsä kohtuun aloittaakseen alusta, mutta hänen tulee
syntyä uudesti vedestä ja Hengestä. Johannes asettaa rinnakkain selkeät vaihtoehdot: valo ja pimeys,
totuus ja valhe, elämä ja kuolema, Jumala ja maailma. Ihminen pelastuu, kun hän pääsee pahan vallasta
kuin harhateiltä palaava eksynyt.
Herran voideltu
Evankeliumissa Johanneksen mukaan nimitystä Voideltu käytetään Vanhan testamentin tapaan henkilöstä,
jonka Jumala on valinnut erityiseen tehtäväänsä. Vuoden 1938 suomennoksessa kreikan sanan khristos
vastineeksi on otettu Kristus ja vuoden 1992 suomennokseen Messias. Johannes Kastajan esiintymisestä
alkaen käydään keskustelua siitä, kuka olisi Herran voideltu, Messias eli Kristus. Useampaan kertaan
pohditaan sitä mahdollisuutta, että Jeesus olisi Voideltu. Monet empivät, mutta Betanian Martta tunnustaa
suoraan Jeesuksen Voidelluksi.
Johanneksen kirjeissä nimitys Voideltu yhdistetään säännöllisesti Jeesukseen, ja puhutaan Voidellusta
Jeesuksesta eli Jeesuksesta Kristuksesta. Myös vuoden 1992 suomennos puhuu johdonmukaisesti
Kristuksesta tässä yhteydessä eikä käytä nimitystä Messias. Johanneksen mukaan oikein opettaa se, joka
tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja samalla todelliseksi ihmiseksi. Näitä kahta tunnustusta ei aseteta
vaihtoehdoiksi. Kummastakaan ei saa tinkiä, ja näin Johannes vetää selvästi seurakunnan rajan.
Kun etäännytään alkuseurakunnan ajasta ja juutalaisesta yhteisöstä, häipyy se voimalataus, joka sisältyy
sanaan Voideltu. Ristiinnaulitun Jeesuksen tunnustaminen Voidelluksi sisälsi alussa uhmakkaan uskon ja
vallankumouksellisen väitteen, johon liittyminen saattoi tunnustajan hengenvaaraan. Aivan keskeiseen
asiaan tarttuivat ne, jotka alkoivat jo ennen Paavalin kääntymystä kutsua Antiokiassa Jeesuksen
opetuslapsia kristityiksi. Jeesuksen ristiinnaulitsemista seuranneen vastakkainasettelun havaitsi myös
roomalainen historiankirjoittaja Suetonius, joka selitti, miksi keisari Claudius karkotti juutalaiset Rooman
kaupungista vuoden 50 vaiheilla. Hän kirjoittaa, että juutalaiset olivat jatkuvasti metelöineet erään
”Chrestuksen” yllyttäminä. Historioitsija oli havainnut, että kysymys Voidellusta jakoi juutalaisen yhteisön,
vaikka hän ei tiennyt, mistä oli kysymys ja miten sana pitäisi kirjoittaa. Meidän aikanamme kannattaa
pysähtyä ajattelemaan, mitä meille merkitsee se, että tunnustamme Jeesuksen Voidelluksi. Kun sanan
alkuperäinen merkitys on hävinnyt, suomenkielessä sitä vastaisi lähinnä Jeesuksen tunnustaminen Jumalan
Pojaksi. Se vaikuttaa omaan elämäämme ja suhteeseemme toisiin ihmisiin.
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Uusi testamentti
Uuden testamentin tutkijat ajoittavat kirjoituksia eri tavoin, mutta yksimielisesti he arvelevat, että
Johanneksen kirjoitukset kuuluvat aikaan Jerusalemin toisen temppelin eli niin sanotun Herodeksen
temppelin tuhon, siis vuoden 70 jälkeen. Toisaalta kaikki opettavat, että Paavali, Pietari ja Jaakob kuolivat
marttyyreina ennen temppelin tuhoa. Koska tässä historiallis-kiitollisessa tarkastelussa yhdistämme
kirjoitukset niihin henkilöihin, joiden nimissä ne ovat säilyneet, ja Heprealaiskirjeen liitämme Paavalin
aikalaiseen (Apollokseen), niiden kaikkien taustaksi tulee aika ennen Jerusalemin temppelin tuhoa. Näin
Uuden testamentin useimmat kirjoitukset liittyvät vuosiin 30–70 ja vain Johanneksen kirjoitukset aivan eri
kauteen ensimmäisen vuosisadan lopussa.
Uusi testamentti koostuu Vanhan testamentin tavoin erilaisista aineksista, jotka täydentävät toisiaan.
Joskus pahennutaan siihen, että Raamatussa voidaan kertoa samoista asioista eri tavoilla. Tämä ongelma
voidaan sivuuttaa kirjoittamalla yhtenäinen raamatunhistoria. Syyrialaiset kristityt käyttivät toisen
vuosisadan puolivälistä alkaen monen sukupolven ajan Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen
kirjoituksista yhdistettyä evankeliumikirjaa. Samaan tapaan on toimittu koulussa, kun on opetettu Uuden
testamentin raamatunhistoriaa yhdistelemällä neljän evankelista kertomuksia. Voimme myös aivan
tarkoituksella kiinnittää huomiota eroihin, jolloin kuvasta tulee moniulotteinen. Ihminenkin näkee
maailman kolmiulotteisena juuri siksi, että kumpikin silmä välittää erilaisen kuvan.
Vanhaa testamenttia on kirjoitettu satojen vuosien kuluessa ja Uutta testamenttia monien kymmenten
vuosien aikana. Joskus kirjoituksissa lainataan aivan sanatarkasti aikaisempia, mutta usein ne esittävät
uutta, mikä tuo jotakin lisää aikaisempaan. Ne liittyvät saman yhteisön elämään ja kuuluvat yhteen, vaikka
ne eroavat toisistaan. Jerusalemin alkuseurakunnan sanoma saa uusia piirteitä, kun Paavali vie sen
rohkeasti yli rajan juutalaisten keskuudesta muidenkin kansojen omaisuudeksi. Efesoksen kaupunkiin liittyy
perimätieto vanhasta Johanneksesta. Hänen kirjoituksissaan näkyy piirteitä, jotka tuovat mieleen
Efesoksessa vaikuttaneet Paavalin ja Apolloksen.

Sanoma tulee yhä uudelleen ajankohtaiseksi
Vuonna 735 e.Kr. Jumala kutsuu Jerusalemin temppelissä Jesajan palvelukseensa. Jesaja kertoo:
Minä kuulin Herran äänen sanovan: -”Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Niin minä vastasin: Tässä olen, lähetä minut! Hän sanoi: - Mene ja sano tälle kansalle: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö.
Katsomalla katsokaa älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät,
ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi - ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.
Jes. 6:8-10.

Jeesus viittaa näihin Jesajan sanoihin, kun hän ajattelee omaa kuulijakuntaansa. Paavali toteaa
mahdottomaksi julistaa hyvää sanomaa Jeesuksesta Rooman juutalaisten synagogassa. Hän yhtyy Jesajan
sanoihin ja vie tämän jälkeen sanoman muiden kansojen keskuuteen. Kun tutkin opinnäytettäni varten
Helsingin juutalaista seurakuntaa viitisenkymmentä vuotta sitten, seurakunnan edustaja kerran puhkesi
puhumaan juutalaisten tilasta ja toisti nämä Jesajan sanat. Me voimme tunnustaa, että paatumus ei rajoitu
menneisyyteen eikä Helsingin juutalaiseen seurakuntaan. Jesajan herättävää sanomaa tarvitsemme mekin
omassa elinympäristössämme aina uudelleen, jotta voisimme kulkea Jumalan tietä oikeaan suuntaan
Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta. Ps. 68:21
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Jälkisanoja
Koko tien hän kanssain kulkee…
Aloitimme Raamatun lukemisen Laista. Se on annettu Israelin kansalle, mutta se koskee kaikkia kansoja.
Laissa lähdetään siitä, että me kaikki ihmiset olemme Jumalan luomia. Ihmisen suhde Jumalaan näyttäytyy
läheisenä. Ihminen keskustelee Jumalan kanssa kuin toisen ihmisen kanssa. Jatkossa ihminen loittonee
Jumalasta. Jumala puhuttelee kuitenkin henkilökohtaisesti kantaisä Abrahamia ja lupaa siunata hänen
kauttaan kaikkia ihmisiä. Hän ilmoittaa itsensä kaiken alusta eli luomisesta alkaen. Raamattu julistaa, että
tämä maailma, jossa elämme, on Jumalan maailma.
Viidettä Mooseksen kirjaa kutsutaan kreikaksi nimellä Deuteronomion eli Toinen Laki tai Lain kertaus. Se on
Lain tiivistelmä ja sen kreikankielinen nimi viittaa Jumalan käskyjen ja kieltojen tottelemiseen. Käskyjen
noudattaminen vielä korostuu, jos Deuteronomium liittyy siihen vaiheeseen, kun assyrialaiset ovat
kukistaneet pohjoisen valtakunnan eli Israelin ja sama kohtalo uhkaa eteläistä valtakuntaa eli Juudaa,
Profeetat varoittavat, että kansan on pysyttävä uskollisena liitossaan Jumalan kanssa. Israel on saanut
Jumalalta Luvatun maan, kun se on omalta puoleltaan luvannut elää Jumalan lain mukaan. Jos Israel rikkoo
lupauksensa, se menettää oikeutensa Luvattuun maahan. Uhkausta hieman lieventää se, että Jumala lupaa
palauttaa maastaan karkotetut takaisin, jos nämä pakkosiirtolaisuudessa tekevät parannuksen ja paalaavat
vanhaan liittoon Jumalan kanssa.
Alun perin lupaukset ja maan omistus kuuluvat erityisesti sille yhteiskuntaluokalle, joka taistelee koko
kansan puolesta maata valloitettaessa ja jatkossa vihollisia torjuttaessa. Tämän ohessa Laki puhuttelee
erityisesti pappeja, jotka palvelevat laajalla alueella asuvia israelilaisia. Pyhään palvelustehtäväänsä voideltu
ylipappi edustaa Jumalaa kansan edessä ja kansaa Jumalan edessä.
Kun profeetta Samuel voitelee Israelille kuninkaan, tämä alkaa hallita Jumalan kansaa. Daavid ja Salomo
keskittävät valtiollisen ja uskonnollisen elämän uuteen pääkaupunkiin Jerusalemiin. Kun kahdentoista
heimon yhteisö supistuu Juudan kuningaskunnaksi Jerusalemin ympärille, Lain merkitys koko kansalle
kasvaa. Kun Juudan kuningaskunta kukistuu, profeetat julistavat syyksi sen, että kansa on luopunut
Jumalasta eikä ole noudattanut Lakia.
Kun Persian suurkuningas päästää Juudan pakkosiirtolaiset palaamaan kotimaahansa, muodostuu uusi
juutalainen yhteisö, jonka jäseniä liittää toisiinsa yhteinen temppeli ja vanha Laki. Voideltu Daavidin suvusta
nouseva kuningas kuuluu vain muistoihin ja kirjoituksiin, mutta ylipappi säilyttää tärkeän asemansa. Kun
valtiolliset ristiriidat ja juonittelut rapauttavat ylipapin arvovallan, puuttuu henkilö, joka johtaisi Voideltuna
Jumalan kansaa.
Johannes Kastaja julistaa Jumalan valtakunnan tuloa ja kehottaa ihmisiä parannukseen. Hän uskaltaa viedä
tämän sanoman Galileaa hallitsevalle Herodes Antipaalle, joka mestauttaa hänet. Jeesus alkaa näkyvän
toimintansa viemällä parannuksen sanoman Jerusalemin temppeliin. Siitä alkaa latautua jännite, joka
purkautuu Golgatan ristillä. Jeesuksen sanoma ja toiminta ankkuroituvat Lakiin, ja hän tulkitsee Lakia kuin
Profeetat ennen häntä. Näin sanoma kohdistuu erityisesti Jumalan valittuun kansaan, mutta Lain
tiivistäminen rakkauden kaksoiskäskyksi osoittaa sen soveltuvan kaikille ihmisille.
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Pyhä Kolminaisuus Vanhassa testamentissa
Kun olemme kohta käyneet läpi sekä Vanhan että Uuden testamentin, voimme tarkastella Raamattua
kokonaisuutena. Vanhan testamentin kirjoitukset liittyvät heimoliiton aikaan ennen Daavidin suvun
kuninkuutta, kuningaskunnan aikaan ja lopulta pakkosiirtolaisuuden ja persialaisten kauteen. Karkeasti
voidaan sanoa, että Laki tarjoaa perustan Profeetoille ja nämä molemmat Kirjoituksille, mutta yksittäisiä
kirjoituksia ei voida asettaa jonoon ikäjärjestyksessä tämän periaatteen mukaisesti. Uusi testamentti
rakentuu Vanhan testamentin perustalle. Vanhan testamentin ajasta saadaan eloisa kuva, kun aineisto
ryhmitetään kolmeen, kuten juutalaisessa perinteessä on tehty. Tällöin tulevat ilmi Lain, Profeettojen ja
Kirjoitusten erityispiirteet. Jumala kohtaa ihmisen eri tavalla kaikissa näissä kolmessa.
Kaikkivaltias Luoja  אלהיםElohim
Lain alkuluvuissa Kaikkivaltias Jumala, jota kutsutaan nimellä Elohim luo vaiheittain maailmankaikkeuden ja
viimeksi ihmisen. Kaikki ihmiset kuuluvat samaan sukuun, ja vedenpaisumuskertomuksen jälkeen esitetään
sukuluetteloiden avulla, miten läheistä sukua eri kansat ovat toisilleen. Sama Jumala hallitsee kaikkia
kansoja ja ihmisiä ja koko maailmankaikkeutta. Lain ensimmäinen kirja Genesis päättyy kertomukseen
Jaakobin perheestä. Toinen kirja eli Exodus jatkaa kertomusta. Jaakobin kahdentoista pojan perheistä on
kasvanut heprealaisten joukko eli Israelin kansa. Jumala johtaa nämä takaisin suvun vanhaan asuinmaahan,
jonka hän on luvannut näille, ja järjestää Mooseksen johdolla Israelin 12 heimon yhteisöksi, jonka elämää
säätää Jumalan antama Laki. Tämä yhteisö ryhmittyy pyhäkköteltan ympärille, missä palvelee voideltu
ylipappi. Moniin pyhien paikkojen nimiin kuuluu Jumalaan viittaava tavu ”el”, esimerkiksi Betel.
Israelin Herra  יהוה צבאותJahve Sebaot
Voidellun ylipapin asema kansan johtajana siirtyy Profeetoissa voidellulle kuninkaalle, Daavidin jälkeläiselle.
Tätä Jumala lupaa kohdella poikanaan. Tässä Vanhan testamentin osassa Jumalasta käytetään usein nimeä
Herra Sebaot (Jahve Sebaot), suomeksi sananmukaisesti Joukkojen Herra. Tämä liittyy yhteisön nimeen
Israel, joka on muodostettu juutalaisen käsityksen mukaan kahdesta sanasta ”taistella” ja ”Jumala”. Näin
vahvistuu kuva kahdentoista heimon yhteisestä sotajoukosta. Tätä armeijaa yhdistää usko Jumalaan, joka
on luvannut kanaanilaisten maan Israelin heimoille. Heimojen on puolestaan noudatettava Jumalan lakia.
Kun taisteluissa joudutaan alakynteen ja babylonialaiset lopulta valloittavat maan ja tuhoavat temppelin, se
johtuu siitä, että kansa ei ole pysynyt liitossaan Jumalalle ja hänen Lailleen uskollisena. Temppelin papistoa
ja jumalanpalveluselämää tarkastellaan Profeetoissa arvostellen, sillä pappien pitäisi erityisen tarkoin
noudattaa Lakia ja korkeata siveellisyyttä. Moniin henkilönimiin kuuluu tavu ”ja” kuin uskontunnustus,
esimerkiksi Jesaja.
Läsnä oleva Jumala  שכינהShekina
Jos Profeetoissa ilmenee abjatarilaisten pappien asenne, kun he syrjäytettyinä seuraavat sivusta
Jerusalemin elämää, Kirjoituksissa voi vastaavasti näkyä temppelin haltuunsa saaneiden sadokilaisten
pappien perintö. Temppelissä ja sen ympärillä jatkuu yhteinen hartauselämä, joka viriää uudelleen, kun
pakkosiirtolaisuudesta palanneet kansan johtajat rakentavat uuden temppelin, ja juutalainen kansa saa
rajoitetun itsehallinnon Persian valtakunnassa. Papit säilyttävät kansan parasta hengellistä ja henkistä
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omaisuutta. Seurakunta ja sen jäsenet kohtaavat Jumalan temppelissä, jossa hän on erityisellä tavalla läsnä,
vaikka Kaikkivaltias Jumala ei mahdu asumaan ihmisten pystyttämässä rakennuksessa. Jumalan läsnäoloa
ilmentää hänestä käytetty nimi Shekina eli Asuminen. Daavidin hahmo on hallinnut Profeetoissa, mutta
Kirjoituksissa tärkeämmäksi tulee Salomo.
Vanhan testamentin Pyhä Kolminaisuus
Vanhan testamentin kolmessa osassa eli Laissa, Profeetoissa ja Kirjoituksissa Jumala ilmoittaa itsensä eri
tavoilla. Nämä vastaavat yllättävällä tavalla Jumalan kolmea persoonaa kristillisessä teologiassa.




Laissa Jumala toimii Luojana ja täten kaikkien ihmisten Isänä.
Jumala toimii Profeetoissa Herran voidellussa, Messiaassa eli Kristuksessa. Jumalan edustajana ja
Jumalan pojan asemassa tämä johtaa Jumalan kansaa.
Jumala tulee Kirjoituksissa lähelle uskovaa. erityisesti jumalanpalveluksessa. Hän kohtaa Hengessä
ihmiset, jotka rukoilevat, kiittävät ja ylistävät häntä.

Vaikka Laki, Profeetat ja Kirjoitukset edustavat erilaisia näkökulmia, ja Jumalaa voidaan kutsua erilaisilla
nimillä Elohim, Jahve ja Shekina, nämä kolme liittyvät läheisesti toisiinsa kuin Pyhän Kolminaisuuden kolme
persoonaa, sillä kaikissa sama Jumala kohtaa ihmisen. Latinan sana persona vastaa kreikan sanaa prosopon,
joka käännetään tavallisesti suomeksi ”kasvot”, latinassa se tarkoittaa erityisesti näyttelijän naamaria.
Näyttelijä käytti kreikkalaisessa teatterissa erilaisia naamareita esittäessään samassa näytelmässä useita
henkilöitä. Yhdellä Jumalalla on kolme erilaista roolia, kun hän kohtaa ihmisen.
Jeesuksen julistus herättää kansan, ja hänet tunnistetaan Voidelluksi profeetaksi. Koska herätysliikkeen
pelätään muuttuvan valtiollisesti vaaralliseksi, Jeesus ristiinnaulitaan pilkallisesti juutalaisen kansan
Voideltuna kuninkaana. Hänen ristinkuolemansa tuo vapahduksen, sillä siinä Voideltu ylipappi uhraa itsensä
oman kansansa ja kaikkien ihmisten syntien puolesta.
Jeesuksen tyhjältä haudalta lähtee viesti Jeesuksen ylösnousemuksesta. Alkuseurakunnan jäseniä yhdistää
toisiinsa usko kuoleman voittaneeseen Voideltuun. Samalla tämä usko erottaa niistä, jotka eivät Jeesusta
tunnusta Voidelluksi. Kun tämä sanoma ylittää juutalaisen kansan rajat, käydään periaatteellinen
keskustelu. Siinä todetaan, että Laki kuuluu vain juutalaisille mutta Voideltu kuuluu kaikille. Hän on kaikkien
kansojen Vapahtaja.
Jeesuksen läheiset opetuslapset kulkevat hänen kanssaan usean vuoden ajan. He näkevät, miten Jeesuksen
erikoinen asema perustuu hänen suhteeseensa Taivaalliseen Isään. Jumalan Poikana hän antaa
opetuslapsilleen mahdollisuuden päästä samaan läheiseen suhteeseen ja elää Jumalan lapsina. Tämä
lapsen oikeus kuuluu jokaiselle kansalle ja kaikille ihmisille. Jumala ilmoittaa sanassaan, mikä on oikein ja
mikä on väärin ja ohjaa meitä kaidalle tielleen, mutta meitä ei ole kutsuttu vain tottelemaan Jumalan
käskyjä vaan elämään yhdessä hänen lapsinaan. Lain täyttäminen vei Jeesuksen ristille. Me saamme pyytää
Jumalan johdatusta voidaksemme kulkea Jeesuksen perässä Jumalan tahtoa toteuttaen ristin tietä, vaikka
muu tie näyttäisi laveammalta ja helpommalta.
Pyhiinvaelluksella Voideltua seuraten voidaan kulkea erilaisia reittejä. Oulussa alaotsikoksi merkitsin
”Laista evankeliumiin”. Lähdimme Viidennestä Mooseksen kirjasta ja päästiin Roomalaiskirjeeseen.
Rovaniemellä lähdimme Viidennestä Mooseksen kirjasta ja päädyttiin Evankeliumiin Johanneksen
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mukaan alaotsikkona ”Lainkuuliaisesta kansalaisesta Jumalan lapseksi”. Jos aloitetaan Ensimmäisestä
Mooseksen kirjasta ja tullaan lopuksi Evankeliumiin Johanneksen mukaan, alaotsikoksi sopii ”Jumalan
luomakunnassa Jumalan lapsena”. Silloin näkyy, miten läheinen suhde Jumalalla on ihmiseen alusta
alkaen. Evankeliumissa Luukkaan mukaan luetellaan Jeesuksen esi-isiä aivan luomiseen asti ja
Aadamin isäksi sanotaan Jumala. Jeesus on antanut meillekin taivaan portin avainsanan: ”Abba! Isä!”

Tilanne jälkeen Kristuksen syntymän
Jeesuksen syntymän aikaan keisari Augustus hallitsee Rooman valtakuntaa. Se ympäröi Välimerta ja ulottuu
Mustanmeren, Atlantin ja Pohjanmeren rannoilta Niilin ja Eufratin varrelle. Jeesuksen kotimaassa eletään
Rooman vallan alaisina, mutta Herodeksen sukuun kuuluvat ruhtinaat käyttävät rajoitettua valtaa omilla
alueillaan. Komea Jerusalemin temppeli kokoaa pyhiinvaeltajia laajalta alueelta, ja sen rikkauksia
kadehditaan ja himoitaan. Juutalaiset eivät alistu Rooman valtaan vaan nousevat kapinaan, joka kestää
monta vuotta. Sen aikana roomalaiset valloittavat Jerusalemin ja tuhoavat temppelin vuonna 70 jKr. Tämän
jälkeen juutalaiset eivät voi enää kokoontua Jerusalemiin, ja Kaksoisvirranmaan merkitys juutalaisten
keskuksena kasvaa.
Temppelin tuhoon asti ylipappi toimii kansallisena johtajana, ja saddukeusten ryhmä eli puolue, johon
temppelin papisto kuuluu, johtaa suurta neuvostoa. Temppelin jumalanpalveluksen loppuminen vie
saddukeusten aseman hallinnossa, mutta pappissukujen erityisasema säilyy juutalaisen kansan
keskuudessa. Sukunimen perusteella tiedetään edelleen, että esimerkiksi Kohen tai Katz –nimiset henkilöt
kuuluvat Aaronin sukuun ja heitä koskevat Laissa mainitut velvollisuudet ja oikeudet.
Salomon temppelin tuhon jälkeen juutalaisten tärkeiksi kokouspaikoiksi tulivat paikalliset synagogat. Tämä
toistuu Herodeksen temppelin tuhouduttua. Samalla fariseusten puolueen merkitys nousee. Heidän
oppineensa keräsivät järjestelmällisesti suullista Lakia, joka on säilynyt perimätietona kirjoitetun Lain
ohessa. Tähän työhön paneutuneita rabbeja toimii Palestiinassa, ja he laativat muutaman sadan vuoden
aikana Jerusalemin eli Palestiinan Talmudin. Vielä laajemman kokoelman keräävät Kaksoisvirranmaan
rabbit. Heidän Babylonian Talmudinsa 20 kookasta nidettä sisältävät nykyisessä painoasussaan yli 5400
sivua. Se valmistuu 500-luvun alussa. Talmud sisältää suullisen perinteen lisäksi oppineiden keskusteluja
asioista ja myöhempiä selityksiä. Talmud antaa ohjeita kaikille elämän aloille.
Juutalaisten eristäytyminen oman perinteensä säilyttämiseen avaa apostoleille ja heidän seuraajilleen
tilaisuuden viedä Vanhaan testamenttiin sisältyvä Jumalan hyvä sanoma kaikille tahoille. Juutalaisten
levittäytyminen Rooman valtakunnan alueelle on pohjustanut maaperän ainoan Jumalan kunnian ja
Jumalan valtakunnan tulon julistajille. Paavali selittää puheillaan ja kirjeillään, miten Jumalan
pelastushistoria koskee kaikkia kansoja ja huipentuu Jumalan Pojan ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen.
Vanhan testamentin yhteisössä Voidellun ylipapin tehtävänä on johtaa kansaa, jonka tulee elää Lain
mukaisesti. Kun heimoyhteisöstä muodostui kuningaskunta noin vuonna 1000 eKr., siihen tulee alamaisiksi
ihmisiä ja kansoja, jotka eivät olleet sitoutuneet Lain noudattamiseen. He kuuluvat silti Jumalan kansaan,
kun he tunnustavat ¨Voidellun kuninkaan hallitsijakseen. Jo Vanhan testamentin aikaan Jumalan kansaan
kuuluu siis Lain alla elävä Israel ja tämän sisäpiirin lisäksi muista kansoista sellaisia, jotka Voidellun
kuninkaan alamaisina kuuluvat mukaan vaikka eivät noudata Mooseksen lakia.
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Paavali perustaa seurakuntia, ja Jerusalemin alkuseurakunta keskuksena alkaa muodostua yhteisö, joka
ylittää valtiolliset ja kielelliset rajat. Juutalaisesta synagogasta irtautuminen johtaa oman
jumalanpalveluksen, kirjoitusten kokoelman eli Uuden testamentin ja seurakuntaelämän kehittymiseen.
Näin alkaa muotoutua kirkko, jota yhdistää tunnustus: Jeesus on Voideltu Jeshua hu haMashiah

ישוע הוא המשיח
Kun tämä nimitys Mashiah eli kreikkalaisittain Messias tulee tunnetuksi kreikkalaisessa muodossa Khristos,
opetuslapsia aletaan kutsua kristityiksi. Tämä tapahtuu, kun sanoma Jeesuksesta leviää yli kielirajan kohti
Eurooppaa kreikkaa puhuvien ihmisten keskuuteen.
Niin kauan kuin Jerusalemin temppeli pysyy juutalaisten keskuksena, monet Jeesuksen opetuslapset ja
opetuslasten seuraajat pysyvät juutalaisen yhteisön jäseninä. Jerusalemin alkuseurakunta noudattaa Lakia
ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan temppelin jumalanpalvelukseen. Synagogasta erotettua tai
eronnutta Paavalia pidetään hänen omana aikanaan pikemminkin poikkeuksena kuin tyypillisenä uuden
liiton edustajana. Jerusalemin temppelin tuho muuttaa tilanteen. Läheskään kaikki juutalaisuuden piiriin
kuuluneet ryhmät eivät tunne rabbien juutalaisuutta omakseen. Essealaiset ja Qumranin liikkeen jäsenet
ovat vieroksuneet jo aikaisemmin temppelin saddukeusten jumalanpalvelusta. Jeesuksen toiminnan aikaan
Aleksandriassa vaikuttaa suuri juutalainen filosofi Filon. Hän kirjoittaa kreikaksi ja kehittää oppia, jossa
juutalaisten Laki ja kreikaksi kirjoitettu filosofia liittyvät toisiinsa. Hänen kirjoituksensa jäävät suullisen Lain
parissa askarteleville rabbeille vieraiksi. mutta hänen oppinsa vaikuttavat kristilliseen teologiaan, joka alkaa
muotoutua.
Juutalaisiin liittyy ihmisiä muista kansoista. Näitä vetää puoleensa Kaikkivaltias Jumala, joka eroaa
paikallisista ja kansallisista jumalista, mutta he vierastavat aramean kielellä esitettyä juutalaista perinteistä
elämänjärjestystä eli kirjallista ja suullista Lakia. Rabbien arameankieliset opetukset ja mietteet otetaan
parhaiten vastaan Jerusalemista itään levittäytyvillä alueilla, missä arameaa oli käytetty yleiskielenä satojen
vuosien ajan. Jerusalemista länteen sijaitsevilla alueilla luetaan kreikkaa.
Kolmen vuosisadan aikana Kristuksen syntymästä kirkko leviää erityisesti Rooman keisarikunnan alueelle ja
eniten valtakunnan itäosaan. Tästä muistuttavat kreikasta moniin kieliin lainatut sanat: Kristus, kirkko,
evankeliumi, apostoli, piispa, diakoni ja niin edelleen. Ennen Jerusalemin temppelin tuhoa ongelmallisena
erikoistapauksena pidetystä Paavalista tulee temppelin tuhon jälkeen kunnioitettu pakanain apostoli. Hän
on toiminnassaan ennakoinut sitä vaihetta, jolloin kirkko ottaa kantaakseen Vanhan liiton perinteen
vapaana Lain orjallisesta noudattamisesta. Kirkko järjestäytyy hyväksyttynä uskontona Rooman
keisarikunnassa vasta 300-luvun alussa ja tulee saman vuosisadan lopulla valtionuskonnoksi.
Raamatunhistoria jatkuu saumattomasti kirkkohistoriana. Siinä keskitytään seuraamaan tapahtumia
Jerusalemista luoteeseen.
Vaikka Eurooppaa on pidetty erityisesti kristittynä maanosana, Kristuksen hyvä sanoma lähtee leviämään
kaikkiin ilmansuuntiin. Afrikan ja Aasian puolella on syntynyt lukuisia kirjoituksia, jotka eivät sisälly Uuteen
testamenttiin, mutta kertovat Jeesuksesta, tämän opetuksista ja teoista sekä opetuslapsista ja seuraajista.
Puhutaan Jeesus-liikkeestä, jonka kirjoituksista vain osa säilyy Uudessa testamentissa. Monet muut
häviävät tai tarkoituksellisesti hävitetään. Kristityt lähetyssaarnaajat vievät hyvää sanomaa määrätietoisesti
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Egyptistä etelään ja Syyriasta itään. Afrikassa kristinusko etenee varhain Etiopiaan asti. Tämän koptikirkon
(nimitys kopti on saatu nimestä Egypti) jumalanpalveluksessa näkyy Jerusalemin temppelin perinne, ja se
on säilyttänyt paljon kristillistä kirjallisuutta meidän Raamattumme ulkopuolelta.
Sain käydä Nairobissa Kenian anglikaanisen kirkon eläkkeelle jääneen arkkipiispan kotona. Tutustuin
siellä arkkipiispa Leonard Beecherin laatimaan laajaan suahilin sanojen kortistoon. Se osoitti, miten
tämän Itä-Afrikan yleiskieleksi levinneen bantukielen erityisesti uskonnollinen sanasto juontui
seemiläisistä kielistä. Tavallisesti tyydytään osoittamaan vain vastineet arabiassa, mutta Beecher
ounasteli Raamatun kielten heprean ja aramean vaikutusta. Hänen puolisonsa Mary Beecher, s.
Leakey oli varttunut Itä-Afrikassa englantilaisten lähetyssaarnaajaperheen tyttärenä ja tutustunut
läheisesti afrikkalaisiin uskonnollisiin perinteisiin. Hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, miten paljon
Kenian suurimman heimon kikujujen perinteissä näkyi samaa, mitä opetetaan Vanhassa
testamentissa. Tämä loi mielikuvan uskosta, joka oli lähtenyt leviämään etelään alkukirkon piiristä.
Nämä uskovaiset olivat oppineet Vanhasta testamentista meille tuttuja tapoja ja määräyksiä, mutta he
eivät tunteneet Paavalia, joka julisti muiden kansojen jäsenille vapautta Laista.

Syyrian niin sanotut nestoriolaiset kristityt tekivät menestyksellistä lähetystyötä Aasiassa Kiinaan asti.
Hiippakunnat ja seurakunnat elivät monin paikoin 1200-luvulle asti, mutta jäivät sitten vieraiden kansojen,
valtioiden ja uskontojen puristuksessa alakynteen ja hävisivät tai sulautuivat muuhun uskonnollisuuteen.
Mahayana-buddhalaisuudessa voidaan nähdä kristinuskoa muistuttavia piirteitä, joita ei tavata
vanhemmassa theravada-buddhalaisuudessa. Alkuseurakunnan lakihenkinen yhteisö, jota johti Herran veli
Jaakob, ei jatkunut itsenäisenä kirkkokuntana. Näyttää siltä, että islam on ominut sen perinnön ja
kehittänyt sitä omaan suuntaansa. Raamatussa näkyy piirteitä, jotka muistuttavat sitä ympäröivien
kansojen käsityksiä. Toisaalta Raamatun vaikutus ulottuu laajemmalle kuin vain sen yhteisön eli kirkon
piiriin, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja maailman Vapahtajaksi. Siihen kuuluu monenlaisia
jäseniä ja ryhmiä, mutta kaikki yhtyvät saman Jumalan ylistykseen kuin Ilmestyskirjan valtavat laulukuorot.

Raamattu lähetystyön perustana
Historiallis-kiitollinen tarkastelutapa avaa uusia, tuoreita näkymiä, kun Raamattua lukee ihminen, joka on
aikaisemmin lukenut sisällisluettelon mukaan tai Raamatun kirjoja lukuja tai jakeita jonkun muun
järjestyksen tai hyvän epäjärjestyksen mukaan. Eniten mahtaa oudoksuttaa se, että Kristuksen tai Messiaan
asemesta puhutaan Voidellusta. Kun lukeminen edistyy tässä lukuohjelmassa noudatetun lukujärjestyksen
eli Tiekartan mukaan, lukija saa entistä syvemmän käsityksen siitä, miten Jumala jo Vanhassa testamentissa
toimii Voidellussaan ja näin palvelee ja johtaa omiaan. Tältä pohjalta tulee voimakkaasti esiin, että jatkossa
käsitellään elintärkeää kysymystä. Uudessa testamentissa toiset henkensä uhalla todistavat, että Jeesus on
Voideltu, ja toiset pyrkivät kaikin keinoin vaimentamaan ne, jotka tunnistavat ja tunnustavat Jeesuksen
Voidelluksi.
Historiallis-kiitollinen tarkastelutapa sopii erittäin hyvin silloin, kun toimitaan lähetystyössä tai sellaisten
ihmisten parissa, jotka ovat vieraantuneet Raamatun sanomasta. He tarvitsevat yleiskatsauksen siitä
teoksesta, johon heidän pitäisi tutustua. Tällöin voidaan tarkastelua tiivistää tai laajentaa tilanteen mukaan.
Se voidaan esittää pääpiirteissään yhdellä oppitunnilla tai sitä voidaan laajentaa ja syventää niin, että
kahdessa ja puolessa vuodessa luetaan koko Raamattu kirja kirjalta niin kuin tässä lukuohjelmassa on tehty.
Kaikki riippuu siitä, voidaanko Raamatun äärellä viipyä rajoitettu määrä minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja,
kuukausia vai vuosia.
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Viikko viikolta etenevän lukujärjestyksen rinnalla etenee katsausten sarja. Katsaukset eivät sido
lukuohjelman vetäjää, mutta tarjoavat aineistoa mahdollisiin yhteisiin tapaamisiin, jos niitä voidaan
järjestää noin kerran kuussa ja jos kaikki ymmärtävät samaa kieltä. Itse lukeminen voi edetä kielellä, jota
ohjelman vetäjä ei hallitse, lukijat voivat tutustua tekstiin kukin omalla äidinkielellään tai sillä kielellä, joka
kullekin muuten parhaiten sopii. Näin voidaan hyödyntää maan ääriin asti ulottuvan Raamatun
kääntämisen ja levittämisen tarjoamia mahdollisuuksia.
Historiallis-kiitollinen lähestymistapa tarjoaa kosketuksia juutalaisten ja muslimien uskon ja ajatusten
kanssa. Nämä vastustavat jyrkästi monia kristillisen lähetystyön toimintatapoja. Historiallis-kiitollisessa
lukemisessa voidaan kohta kohdalta osoittaa, että kolmen tärkeän uskonnon edustajilla eli juutalaisilla,
kristityillä ja muslimeilla on paljon yhteistä. Voidaan jopa sanoa niiden kuuluvan seemiläisen monoteismin
piiriin. Samalla ilmenee toisaalta, että nämä kolme ryhmää eroavat niin selvästi toisistaan, että jännittyneet
suhteet, ristiriidat ja kamppailut voidaan helposti ymmärtää. Kuitenkin Voidellun nimessä me kuulumme
yhteen. Paavali korostaa kirjeissään, että Voideltu yhdistää meidät Jumalan kansaan, josta Vanha
testamentti kertoo. Muslimien Koraanissa Jeesusta kutsutaan Messiaaksi eli Voidelluksi. Näin he yhtyvät
alkuseurakunnan vanhimpaan uskontunnustukseen ”Jeesus on Voideltu”, mutta he eivät käsitä, miten tämä
lyhyt lause sisältää vallankumouksellisen hyvän sanoman kaikille ihmisille..
Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja! Ps. 150:6
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