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Vanhan testamentin alku  

 
JOHDANTO RAAMATTUUN 
 

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja. Siinä on kaksi osaa:  
 

1. Vanha testamentti, joka kertoo Israelin kansan historiasta ja siitä, miten Jumala otti yhteyttä 

israelilaisiin. 
 

2. Uusi testamentti, joka kertoo Jeesuksen toiminnasta ja opetuksista sekä varhaisesta 

kristillisyydestä. 

 
VANHAN TESTAMENTIN ALKU 
 

Viisi Mooseksen kirjaa 
 

 ALKUKERTOMUKSET, jotka kertovat maailman synnystä ja ihmisten alkuvaiheista:  
 

 Ensimmäinen luomiskertomus – oman aikansa oppineen tekemä. Jumala luo maailman 
kuudessa päivässä sanallaan. Taivaankansi.  
 

 Toinen luomiskertomus – kansanomainen, paimentolaisten tekemä. Jumala kuvataan 
ihmismäiseksi – Hän mm. istuttaa Eedenin paratiisin. 
 

 Syntiinlankeaminen – pahuus ja kuolema tulevat maailmaan, kun Eeva ja Aatami lankeavat 
syntiin.  
 

 Veljessurma - Kain surmaa veljensä Abelin, koska Kain oli kateellinen.  
 

 Vedenpaisumus – pahuus täyttää maan ja Nooa saa Jumalalta käskyn rakentaa arkin eli 
suuren laivan. Vain Nooa, hänen perheensä ja eläimet pelastuvat vedenpaisumukselta.  
 

 Babylonin torni – ihmiset yrittävät tehdä taivaaseen ulottuvan tornin. Jumala estää aikeen 
sekoittamalla ihmisten kielen.  

 

 PATRIARKAT eli Israelin kantaisät: 
 

 olivat paimentolaisia 
 

 tärkeimpänä Abraham, joka sai Jumalalta käskyn muuttaa Kanaanin maahan eli nykyiseen 
Israeliin. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, jonka tunnukseksi tuli poikavauvojen 
ympärileikkaus eli peniksen esinahan leikkaaminen pois.  

 

 MOOSES on Vanha testamentin tärkein ihminen, israelilaisten vapauttaja. Hän pelastui vauvana 
sotilailta Niilin korissa. Hän kasvoi faraon hovissa, mutta joutui pakenemaan. Jumala ilmestyi 
hänelle palavassa pensaassa: ”Hae kansani Egyptin orjuudesta”. Farao ei taivu, jolloin vitsaukset 
ahdistavat egyptiläisiä. Lopulta israelilaiset saavat lähteä. Siinain vuorella Mooses saa Jumalalta 
Kymmenen käskyn lain.  

 

 LAKI – Jumalan antamat käskyt ja määräykset israelilaisille, esim. ”Älkää varastako, älkää 
valehdelko älkääkä pettäkö toisianne.”  

 
Historiakirjat 
 

 Kertovat Israelin kansan historiasta. 
 

 Israelilaiset valloittivat nykyisen Israelin alueen itselleen. Aluksi kansaa johtivat tuomarit, 
joista kuuluisin oli voimamies Simson. 
 

 Tärkeä soturi- ja valloittajakuningas oli Daavid. Hänen poikansa Salomo rakennutti 
Jumalalle temppelin. Salomo oli kuuluisa viisaudestaan. 


