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RAAMATUN PUNAINEN LANKA 
 
• Raamatuntuntemus kuuluu yleissivistykseen 
• Raamattu on länsimaisen kulttuurin pohja 
• Raamattu on Jumalan ilmoitus 
• Vanha testamentti oli Jeesuksen Raamattu 
• Jeesus on Raamatussa kaikkialla läsnä 

– Luuk. 24:27–44 
 
 
 

Kristus on Vanhassa testamentissa kaikkialla läsnä 

mm. seuraavilla tavoilla: 
 
Messias-profetiat 
- esim. Jes.7:14 

”Neitsyt tulee 
raskaaksi ja…) 

Esikuvat 
- henkilöt (esim. 

Mooses) 
- tapahtumat (esim. 

eksodus) 
- instituutiot (esim. 

ilmestysmaja) 

Itse Jumala 
- esim. Hyvä Paimen, 

VT:ssä Jumala, 
UT:ssa Jeesus 

 

 

I  Alkukertomukset 

Alussa Jumala loi 

• 1. Moos. 1:1 be-reshit 
• be = -ssa, jonkun kautta, johonkin 
• reshit = alku, esikoinen, pää 
• Kol. 1:15–20: kaikki tämä toteutui Kristuksessa 
• myös: Snl. 8, Joh. 1:1, Hepr. 10:5–9 (Kristuksen pre-eksistenssi/ennalta olo) 

Jumala loi  

• kaiken hyväksi (1:31) 
– luotuna olet ainutlaatuinen ja arvokas 

• ihmisen omaksi kuvakseen (1:27) 
– rakkautensa kohteeksi 

• mieheksi ja naiseksi (1:27) 
– seksuaalisuus ja perhe 

• ihmisen vallitsemaan  (1:28)  
– eläinten yläpuolelle 

• viljelemään ja varjelemaan (2:15) 
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– työ, tutkimus, tiede, kehittäminen, luonnonsuojelu 
• meidän nautinnoksemme 
 

Luominen läpi Raamatun 

• 1. Moos. 1:1–2:4a 
• 1. Moos. 2:4b–25  
• Ps. 8, 19, 29, 104, 139, 148 
• Job 12:7–10; 38 
• Ap. t. 17:24 
• Room 1:18–32  
• Hepr. 1:2–3 
 

Syntiinlankeemus 

• rikkoi Jumalan kuvan 
• koko ihmiseen vaikuttava, Room. 3:9 

– ymmärrys, tahto, tunne 
• historiallinen tosiasia, Room. 5:12 
• käärme luotu olento 
• perisynti maailmaan 
• vaatii lunastuksen, Room. 5:18–19 
 

Lupauksia Messiaasta 

• 1. Moos 3:15: vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään  
• 1. Moos. 4:1: olen saanut pojan, Herran 

Vedenpaisumus 

• Nooa sai armon, 1. Moos. 6:8 
• Nooa uskoi, Hepr. 11:7 
• Jumala sulki arkin oven, 1. Moos. 7:16 
• Liitto Nooan kanssa, 1. Moos. 9:8–17 

– liiton merkkinä sateenkaari 
• esinäytös viimeisestä tuomiosta (2. Piet. 3:6–7) 
 

Babylon Raamatussa 

• Babylonin torni, 1. Moos. 11 
• Uusbabylonian valtakunta, joka tuhoaa Jerusalemin v. 586 eKr. 
• Antikristuksen kaupunki, Ilm. 17 ja 18 
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II Abrahamista Egyptiin 
 

Abrahamin kutsu 

1. Moos. 12:1–3 

• Kolme tärkeää lupausta: maa, kansa ja siunaus  
• maa = Israel 
• kansa = juutalaiset 
• siunaus = Messias 
kansa, siunaus 1Moos. 12 

Melkisedek  

1. Moos. 14 

– rauhan kuningas/vanhurskauden kuningas 
– toi leipää ja viiniä 
– ei mainita sukupuuta 
– Abraham maksaa kymmenykset 
– siunaa uskon isän Abrahamin 
– Messiaan esikuva, Hepr. 7 
– Melkisedekin pappeus Hepr. 6:20–7:28 (vrt. Ps. 110) 

 

Liitto Abrahamin kanssa 

1. Moos. 15 

• Abraham epäili  
• Jumala lahjoitti uskon 
• liiton teko yksipuolinen 
• liiton merkkinä ympärileikkaus 
• luvatun maan rajat 
• polveutuu kuninkaita, 1. Moos. 17:6 
 

Abrahamin ”uhri” 

1. Moos. 22 

• mieletön käsky: uhraa poikasi 
• ”Jumala katsoo itselleen karitsan polttouhriksi” (vrt. Joh. 1:29) 
• ”Et kieltäytynyt uhraamasta ainoaa poikaasi” 
• Abrahamin ei tarvinnut uhrata omaa poikaansa, mutta Jumalan tarvitsi (Room. 

8:32, Hepr. 11:17–19) 
  

Abrahamista eteenpäin 

1. Moos. 24– 

• lupaus Iisakille, 1. Moos. 26:3-4 
• lupaus Jaakobille, 1. Moos. 28:13-15 
• Jaakobin 12 poikaa  
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• lupaus siirtyy Juudalle, 1. Moos. 49:10 
• Joosef säilyttää kansan Egyptissä 
 

Joosef Jeesuksen esikuvana 

– veljet hylkäsivät hänet 
– joutui Egyptiin (Matt. 2:15) 
– yliluonnollista viisautta 
– korotettiin korkeaan asemaan 
– ”tunsi veljensä mutta he eivät tunteneet” 
– ”Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon.” 
 

Egyptissä 

• 400 vuotta siirtotyöläisinä 
• lupaus maasta sukupolvesta toiseen 
• eksodus Mooseksen johdolla 
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III Autiomaavaellus 
 

Eksoduksen reitti  

 

 

 

Eksodus: Egyptistä lähtö 

2. Moos. 

• todennäköisesti Ramses II:n aikana (1279–1213 eKr., 2. Moos. 1:11 
• veren sively oven pieliin, 2. Moos. 12:21–24 (ensimmäinen pääsiäinen) 
• Kaislameren ylitys, 2. Moos. 15  
• Miksi juuri Israel?  5. Moos. 7:7–9 
 
 

Siinainvuorella 

2. Moos. 19–4. Moos. 10 

• Kymmenen käskyä, 2. Moos. 20  
– tienviitta, ei pelastustie ’ 
– Jumala on pelastanut, käskyt elämän oma laki 

• Ilmestysmaja Jumalan kohtaamisen paikkana 
– varsinaisesti liitonarkun kansi eli armoistuin, 2. Moos. 25:17–22, 3. Moos. 

16:2, 15-16; (vrt. Room. 3:25 ja Hepr. 9:5) ks. myös Joh. 1:14 
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Autiomaavaellus  

• manna ja viiriäiset, 2. Moos. 16, manna ehtoollisen symboli (Joh. 6) 
• kansa palvelee epäjumalia 
• Jumala uudistaa liiton, 2. Moos. 34 
 

Uhrit 

• polttouhri, ruokauhri, yhteysuhri, syntiuhri ja hyvitysuhri, 3. Moos. 1-6 
• havainto-opetusta: veri tuottaa sovituksen 
• Ei anteeksiantamusta ilman verenvuodatusta 3. Moos. 17:11   → Hepr. 9:22  
• suuri sovituspäivä (3. Moos. 16) 
 

Autiomaavaellus esikuvana 

• vertauskuva kristityn vaelluksesta (1 Kor. 10:1–11)  
• liikkeelle karitsan veren suojasta 
• ei suorinta tietä perille 
• Kaislameren ylitys kasteen vertauskuva 
• manna ehtoollisen symboli, Joh. 6 
• vettä kalliosta: Kristus elävä vesi, Joh. 4 
• tottelemattomuuden kirous 
 

Israelin juhlat 

• sapatti, 2. Moos. 23:12 ja 31:12–18, Jes. 58:13 
• kolme suurta juhlaa: 2. Moos. 23, 3. Moos. 23, 5. Moos. 16 

o Happamattoman leivän juhla/pääsiäinen 
o elonleikkuujuhla/viikkojuhla/helluntai 
o korjuujuhla/lehtimajanjuhla 
 

Vaellus pysähtyy  

4. Moos. 

• leeviläisten pappistehtävä, 4. Moos. 1-4 
• Mooseksen tehtävien delegointi, 4. Moos. 11 
• vakoojat luvatussa maassa, 4. Moos. 13-14 
• Mooses lyö kalliota, 4. Moos. 20 
• pronssikäärme, 4. Moos. 21 
 

Bileamin profetia 

4. Moos. 23–24 

• taustalla Jumalan lupaukset Abrahamille, 1. Moos. 12: 1–3 
• Israelin kansan kasvu, 23:9,10 
• siunauksen tuoma menestys, 24:5–7 
• tähti nousee Jaakobista, 24:17 
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• tuleva kuningas, 24:19 
 

Mooseksen kaltainen profeetta 

5. Moos. 18: 15–19 

• johti kansan luvattuun maahan 
• antoi vettä kalliosta 
• ruokki taivaan leivällä 
• puhui Jumalan sanoja 
• oli välittäjä kansan ja Jumalan välissä 
 

Luvatun maan rajalla  

5. Moos. 

• laki uudestaan, 5. Moos. 6 
• kuuliaisuuden siunaus, 5. Moos. 7 
• mutta ”ei kuuliaisuutenne takia”, 5. Moos. 9:5-6 
• Mooseksen kaltainen profeetta, 5. Moos. 18 
• Mooses ei pääse perille luvattuun maahan, 5. Moos. 34: 4 → vrt. kuitenkin 

Matt. 17:3 
• Joosua Mooseksen seuraajaksi 
• Mooseksen kuolema, 5. Moos. 34 
 

Mooseksen ennustukset 

• tuleva hyvä kuningas, 5. Moos. 17:16–17 

• ennustus maanpaosta, 5. Moos. 29:26–27 
• ennustus uudesta liitosta, 5. Moos 30:6 (vrt. 10:16) 
 
 
 

IV Joosuan ja tuomarien aika 
 

Luvatun maan valloittaminen 

• Joosua kansan johtajaksi 
– Jumalan sanan varassa, Joos. 1:8 

• Rahab pelasti vakoojat, Joos. 2 (vrt. Hepr. 11:31, Jaak. 2:25) 
• Jordanin ylitys, Joos. 3 
• Jerikon valloitus, Joos. 6 
• alttari Ebalinvuorelle, Joos. 8 
• taisteluja Juudeassa ja Galileassa, Joos. 10–12 
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Maan jakaminen sukukuntien kesken 

Joos. 13–24 

• Osa maasta jää valloittamatta, Joos 13 ja 17, Tuom. 1 
• Jumalan lupaukset toteutuivat, Joos. 23:14 
 
Joos. 23:14 

Minun lähtöni hetki on lähellä. Minä olen nyt menossa sitä tietä, jota  
meidän kaikkien on mentävä. Älkää koskaan unohtako, että Herra, teidän  
Jumalanne, ei ole jättänyt täyttämättä ainoatakaan teille antamaansa lupausta.  
Ne ovat kaikki täyttyneet. 
 
 

  Tuomarien aika 
• noin 1200–1000 eKr. 
• ”Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” 
• 12 tuomaria 
• tunnetuimmat: Jefta, Gideon ja Simson 
• jatkuva kierre: luopumus – paluu – luopumus 
• evankeliumi: ”Herra, muista minua!”, Tuom. 16:28 
 

Ruutin kirja 

• Daavidin suvun esiäiti 
• sukulunastaja 
• vierasmaalainen Israelin kansaan 
 

 

V Yhtenäisen kuningaskunnan aika 

 

Samuelin aika 

1. Sam. 1–25 

• Samuel viimeinen tuomari ja ensimmäinen virkaprofeetta 
• Kansa haluaa kuninkaan väärillä motiiveilla, 1. Sam. 8:4–7    
• ”ei teokratialle” – ”kyllä monarkialle”  
• kuningaskunnan synty: Saul 

 

Saul kuninkaana 

1. Sam. 9–31 

• yhdisti kansan filistealaisuhan edessä 
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• luopui Jumalan tahdon tiestä 
• ailahteleva hallitsija 
• kuolema Gilboan vuorilla 
 
 

Daavid kuninkaana 

1 Sam. 16 – 1. Kun. 2 

• Daavid kuninkaana noin 1000–960 eKr. 
• esimerkillinen hallitsija 
• Jerusalem pääkaupungiksi 
• Israelista suurvalta 
• sai lupauksen tulevasta Messiaasta 
 

Lupaus ikuisesta kuninkuudesta 

• ”Sinäkö rakennat minulle huoneen? – Ei, minä rakennan huoneen sinulle!” 
• sanoma Daavidin suvun ikuisesta kuninkuudesta, 2. Sam. 7:16 
• oli ennakoitu, esim. 1. Moos.12:3; 17:6 jne. 
• jatkui läpi Vanhan testamentin kaikkien kirjojen 
• mm. Ps. 89, Jes.11, Jer.23, Hes.34, Sak.3 
• Jeesus Daavidin Poika! 
 

Salomo kuninkaana 

1. Kun. 1–11 

• ensin Jumalan mielen mukainen mies 
• rakentaa Jerusalemin temppelin 
• kiristää kansaa korkeilla veroilla 
• luopuu sisäisesti Jumalasta 
• Daavidille annetut lupaukset säilyvät 
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VI  Jakaantuneen valtakunnan aika 

1. Kun. 12 – 2. Kun. 25 

 

Taustaa valtakunnan jakautumiselle 

• Salomon sydämen luopumus, 1. Kun. 11:4–13, vrt. 5. Moos. 17:16,17 
• Kuningaskunta otetaan pois Daavidin jälkeläiseltä.  
• Nöyryytys ei ole lopullinen. 1. Kun. 11:39 
• Lupaus säilyy Daavidin ja Jerusalemin tähden, 1. Kun. 11:13 ja 29–36 
• valtakunta jakautuu v. 930 eKr.  
• Rehabeamille Jerusalem, 1 Kun. 12:1–24 
• Jerobeamille pohjoisosat, 1 Kun. 12:25–33 
 

Vanhan testamentin historian aikajana 

 

Israel – pohjoisvaltakunta 

• pääkaupunki ensin Sikem, sitten Penuel, sitten Tirsa, lopulta Samaria 
• 10 heimoa, 9 dynastiaa 
• taloudellisesti vauras (esim. Ahab) 
• mukautuminen kanaanilaiseen kulttuuriin 
• profeetat: Elia ja Elisa 800-luvulla eKr. 
• Joona, Aamos ja Hoosea 700-luvulla eKr. 
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Pohjoisen valtakunnan Israelin luopumus 

1. Kun. 12:25– 

• Jerobeam johtaa kansan epäjumalanpalvontaan  
• Kultaiset sonnipatsaat (j. 28) 
• Papeiksi väärät henkilöt (j. 31, 32) 
• Keksi itse omia uusia uskonnollisia juhlia 
 

Profeetat Elia ja Elisa esikuvina 

• Elia, vrt. Johannes Kastaja, Elisa, vrt. Jeesus 
• Elisa: 

– puhdisti Jerikon veden, 2. Kun. 2 
– ruokki köyhän lesken, 2. Kun. 4 
– herätti lesken pojan kuolleista, 2. Kun. 4 
– ruokki sata ihmistä, 2. Kun. 4 
– paransi Naamanin, 2. Kun. 5 

 

Pohjoinen valtakunta Israel tuhoutuu 

• 722 eKr. Assyrian hyökätessä 
• Katastrofista kerrotaan 2. Kun. 17:1–6. 
• Katastrofin selitys: 2. Kun. 17:7–23 
 

Juuda – etelävaltakunta 

• pääkaupunki Jerusalem 
• vain yksi dynastia: Daavidin 
• kaksi heimoa 
• Salomon temppeli jumalanpalveluskeskus 
• ”uskonpuhdistajia”  

– Hiskia 700-luvulla ja Josia 600-luvulla 
• profeettoina mm. Jesaja ja Jeremia 
 

Juuda saa lisäaikaa 

• Vuonna 701 eKr. Assyrian viimeinen hyökkäys Juudaa vastaan, Jes. 36-37 
• Jumala vastasi Hiskian rukoukseen  
• pelastus Daavidin tähden, Jes. 37:35 
 

Profeetta Jesaja 700-luvulla eKr. 

• Jerusalemissa Hiskian ja Assyrian suurvallan nousun aikana 
• Jesaja 1–39 keskittyy aikaan, jolloin Daavidin kuningashuone hallitsee 

Jerusalemissa (luvut 7–9 vuonna 734 eKr. /luvut 36–37 vuonna 701 eKr.)  
• Luvut 40–65: Daavidin kuningashuone on siirretty pois valtaistuimelta  
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Tuleva Herran palvelija 

Lupaus tulevasta Herran palvelijasta, Daavidin jälkeläisestä (9:5–6; 11:1) 
– joka on Herran palvelija Daavid, Jes. 37:35 
– jolla on Jumalan Henki, 42:1– ja 11:5 
– joka tuo kansoille vanhurskauden ja oikeuden, 11:5; 42:1– 
– joka korotetaan korkealle, 49:7, 52:13, 53:12 
– mutta joka on samalla Herran kärsivä palvelija, joka sovittaa maailman 

synnit, luku 52–53  
 
 
 

VII  Pakkosiirtolaisuus 

Profeetta Jeremia luku 7 
• temppelisaarna, luku 7 
• Jeremian valitus, 15:10–18 
• ennustaa uudesta Daavidista, 23:5 
• kaksintaistelu väärän profeetan, Hananjan kanssa, luku 28 
• kirje pakkosiirtolaisille, 29:4 
• Jeremia ostaa pellon, luku 32 
 

Juudan tuho 586 eKr. 

• ennustettu, 2. Kun. 21:10–15 
• toteutuu Babylonian hyökätessä, 2. Kun. 25:8–14 
 

Pakkosiirtolaisuus katastrofi 

• Temppeli tuhoutui 
• Uhrit lakkasivat 
• Babylonian jumalat vahvempia? 
• Miksi Jumala salli? 
 
 
Valitusvirret 1:5 

Herra itse antaa Siionin kärsiä sen monien syntien tähden.  
 

Ester 4:14 

Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja 
pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kukaties sinusta 
tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. 
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Profeetta Hesekiel  

• vietiin pakkosiirtolaisuuteen 597 eKr. (siis jo ennen Jerusalemin tuhoa) 
• julistaa Messiasta, Hes. 21:31–32   
• julistaa uuden Daavidin tulemista kansan paimeneksi, Hes. 34:23 
• julistaa uutta liittoa, Hes. 36–37  
• julistaa uutta temppeliä, Hes. 40–48 
 

Daniel 

• viedään pakkosiirtolaisuuteen 
• opiskelee ajan korkeinta filosofiaa, 1:4, 17 
• toimii tärkeässä virassa 
• ystävät tulisessa uunissa, luku 3 
• sanoma Ihmisen Pojasta, 7:13–14 
 

Jälleenrakentajat 

• Jerusalemin temppeli noin 520 eKr.: Serubbaabel, Joosia, Haggai, Sakarja 
• Jerusalemin muurit 400-luvulla eKr.: Esra, Nehemia 
 

Pakkosiirtolaisuuden aikana 

• kootaan VT:n kirjat ja selitykset niihin 
• synagogalaitos syntyy 
• rukoukset 
 

Sakarjan profetioita 

• ”Uusi Verso… Yhdessä hetkessä otan pois tämän maan synnin.”, Sak. 3:8–9 
• ”Sinun kuninkaasi tulee… ratsastaa aasilla…”, Sak. 9:9, 10 
• ”kolmekymmentä hopearahaa”, Sak. 11:4–13 
• ”kohottavat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet…”, Sak. 12:10 
• ”Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä…”, Sak. 14:4 
 

Malakian sanoma 

Mal.3:22–23 

Pitäkää mielessänne palvelijani Mooseksen laki, jonka annoin hänelle Horebilla: 
käskyt ja säädökset, jotka annoin koko Israelille. Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran 
päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian.  
  

2. Aik. 36:23 

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! 
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VT:n ja UT:n välillä 400 vuotta 

• Persian valtakunta 586–332 eKr. 
• Kreikan valtakunta 332–37 eKr. 
• Rooman valtakunta 37 eKr.–  

 
 

VIII Jeesus 
 

Messias-odotukset Jeesuksen syntymän aikoihin 

• Oli monenlaisia odotuksia: 
– kuningas joka vapauttaa Rooman vallasta 
– ”se profeetta” 
– uusi Elia 
– ihmeiden tekijä 
– ylipappi joka puhdistaa jumalanpalveluksen 
– kahden eri Messiaan odotus 

 
Matt. 1:1 

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo. 

 
Miika 5:1–2 

Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta 
sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat 
muinaisuudessa, ikiaikojen takana. 
 
Luuk. 2:25 

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän 
odotti IIssrraaeelliillllee  lluuvvaattttuuaa  lloohhdduuttuussttaa, ja Pyhä Henki oli hänen yllään.  
 
 
Jeesuksen julkinen toiminta 
 
Jeesus syntyi Betlehemissä, kasvoi Nasaretissa ja asui julkisen toimintansa ajan 
Kapernaumissa. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja paransi sairaita. 
 
”Häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.” Matt. 4:23, vrt. Jes. 11:1 (vesa=netzer) 
 
Opetuslasten kutsu: Matt. 4:18-22 
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Kuka Jeesus on? 

Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat hämmästyneinä toisilleen: "Mikä 
mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä.” Luuk. 
8:25 
 
Matt. 16:13-20 julkisen toiminnan käännekohta Filippoksen Kesareassa. 
 

Kuinka Jeesus voitiin tunnistaa Messiaaksi? 

• messiaaniset teot, Matt. 11:4–5 (Jes. 35:5–6; Jes. 61:1) 
• Jumalan arvovallalla tapahtunut opetus, Matt. 7:29; Joh. 7:46 
• persoonallisuus/synnittömyys, Mark. 10:21 
 

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 

• Matt. 21:9 ”Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän…” (Ps. 118) 
• Sak. 9:9, ”Sinun kuninkaasi tulee… ratsastaa aasilla…” 
 

Ehtoollisen asetus 

• Matt. 26:26-29, Mark. 14: 22–25, Luuk. 22:14-20, 1. Kor. 11:23-25 
• Jeesus otti leivän ja mursi  
• Jeesus otti maljan: ”tämä on uusi liitto minun veressäni”  
• taustalla mm. 2. Moos. 12 ja 24:8 ja Sakarja 9:11   
  

Jeesuksen kuolema 

• Jumala sovitti itsensä maailman kanssa, 2. Kor. 5:18–21 
• Jumala pelasti maailman – Jumalalta (vrt. eksodus) 
• Isä (Jumala) käänsi pois kasvonsa ja hylkäsi ainoan Poikansa (Jumalan) 

hetkeksi, ettei tarvitsisi hylätä meitä iankaikkisesti (vrt. Herran siunaus) 
• Isä kärsii Pojassaan ihmisten syntien rangaistuksen 
 

Jeesuksen ylösnousemus  

• Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. 
• Opetuslapset joutuivat epätoivoon. 
• Hauta havaittiin tyhjäksi. 
• Opetuslasten elämä muuttui. 
• Yli 500 silminnäkijää. (1. Kor. 15:6) 
• Syntyi kristillinen kirkko. 
• Sunnuntai sapatin tilalle 
 

Jeesuksen ylösnousemus – kaksitoista historiallista tosiasiaa 

1. Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli. 
2. Jeesus haudattiin.  
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3. Opetuslapset joutuivat epätoivon valtaan, koska Jeesuksen kuolema tuhosi 
heidän toiveensa. 

4. Hauta, johon Jeesus oli haudattu, havaittiin tyhjäksi muutamaa päivää 
myöhemmin. 

5. Opetuslapsilla oli todellisia kokemuksia, joiden he uskoivat olevan 
ylösnousseen Jeesuksen ilmestyksiä. 

6. Opetuslasten elämä muuttui, ja he olivat jopa valmiita kuolemaan näiden 
asioiden todenperäisyyden takia.  

7. Evankeliumin sanoma ylösnousemuksesta oli alkuseurakunnan saarnaamisen 
keskus.  

8. Evankeliumia saarnattiin jopa Jerusalemissa, kaupungissa, jossa Jeesus kuoli. 
9. Nämä opetuslapset perustivat kristillisen kirkon. 
10. Pääasialliseksi kokoontumispäiväksi tuli sunnuntai (viikon ensimmäinen päivä) 

– päivä, jolloin Jeesuksen sanottiin nousseen kuolleista. 
11. Jaakob, Jeesuksen aikaisemmin skeptinen veli, kääntyi, kun hän uskoi 

nähneensä ylösnousseen Jeesuksen 
12. Saul, vainooja, kääntyy apostoli Paavaliksi. 
 

Ruumiillinen ylösnousemus 

• tyhjä hauta (Mark.16:6, Matt.28:6 jne.) 
• Jeesus saattoi koskettaa ylösnousemuksen jälkeen (Joh. 20:27) 
• Jeesuksella oli lihaa ja luita (Luuk. 24:39) 
• Jeesus söi useita kertoja ylösnousemuksensa jälkeen. (Luuk. 24:30, Luuk. 

24:42, 43; Joh. 2:12–15) 
• Jeesuksen ylösnousemusruumiissa oli haavat (Joh. 20:27) 
• Jeesuksen ylösnousemusruumis oli tunnistettavissa. (Luuk. 24:31, Joh. 20:16, 

Ap. t.1:3) 
• Jeesuksen ylösnousemusruumis oli nähtävissä ja kuultavissa (Matt.28:17, 

Joh.20:15,16) 
 
 
 

IX Apostolit 

Apostolien teot 

• Jeesuksen taivaaseenastuminen, 1. luku 
o korotus Isän oikealle puolelle, Kuninkaaksi 

• Helluntai, 2. luku 
o kristillisen seurakunnan syntymäpäivä 

• Paavalin kääntymys, 9. luku 
• Pakanoiden helluntai, 10. luku 
• Lähetysmatkat alkavat, 13. luku 
• Apostolikokous, 15. luku 
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Alkukristittyjen saarna 

• Pietarin helluntaisaarna, Ap. t. 2:14–36  
o Daavidin jälkeläinen, 2:30 
o Jeesus herätettiin kuolleista, 2:32 
o Jumala korottanut, 2:33 

• Stefanoksen puhe (juutalaisille), Ap. t. 7 
• Paavalin areiopagipuhe (pakanoille, Ap. t. 17 
 

Paavalin kirjeet 

• Pääkirjeet: Room., 1–2 Kor., Gal., 1–2 Tess. 
• Vankeuskirjeet: Ef., Fil., Kol., Filemon 
• Paimenkirjeet: 1–2 Tim., Tiit. 
 
 

Paavalin sanoma Roomalaiskirjeessä 

• Jumalan evankeliumi, 1:1 
o ennustettu Kirjoituksissa, 1:2 
o Jeesus Daavidin jälkeläinen, 1:3 
o ylösnoussut Jumalan Poika, 1:4 

• Jeesus sovitusuhrina, 3:25 
o olemme syntiset, 3:9–20 
o saamme lahjaksi pelastuksen, 4:5 

• Kristityn kilvoitus lain alta armon alle, 5-8 
o Kristuksen pelastusteko, 5 
o vapaus laista, 6-7 
o Hengen johdossa, 8 

• Israel Jumalan kansana, luvut 9–11 
o torjuu Jeesuksen, 11:7 
o palaa kerran Jeesuksen luo, 11:26 

• Kehotuksia kristilliseen vaellukseen, 12-16 
o kristityn uusi elämä, 12 
o esivalta, 13 
o heikkojen tukeminen, 14, 
o tervehdyksiä, 16 

 

2. Piet. 3: 15–16 

Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas 
veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. 
Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on 
yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi 
tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. 
 
2. Tim. 1:9–10 

Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme 
perusteella vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti,  
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jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen 
ja joka nyt on tullut julki, kun meidän Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on ilmestynyt. 
 
Hepr. 9:12 

Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut  
oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään 
kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen.  

 

X Lopunajat 

Jeesus tulee ”pian” 

• Ei kai 2000 vuotta voi olla pian? 
• VT, Jeesus, Paavali ja Ilm. opettavat yhtäpitävästi: ”aivan kohta” – ”ei vielä” 
• Elävä seurakunta on aina odottanut Jeesusta pian palaavaksi. 
• ”Pian” Jumalan, ei ihmisen, näkökulmasta 
• ”Lyhyt”, vrt. ilmaus ”lyhyt” elämä 
 

Ilmestyskirjan alku 

• Ensin ylösnoussut Kristus: 
• 1:4 – 2. Moos. 3:14 (oli, on, on tuleva) 
• 1:4 – Jes. 11:1–3 (seitsemän henkeä) 
• 1:4 – Ps. 110:1 (valtaistuin) 
• 1:5 – Jes. 52:15 (kuninkaat mykistyvät) 
• 1:5 – Jes. 53:5 (verellä vapauttanut) 
• 1:5 – Sak. 12:10 (lävistetty Vapahtaja) 

 
 

Ilmestyskirjan tulkinta  

• Ensin ylösnoussut Kristus 
• Seurakuntakirjeet, luvut 2–3 
• Lopunajan tapahtumat, useita kuvauksia 
• Loput: 6:17; 11:19; 14:20 ja 22:21 
 
Ilm. 6    –        Matt. 24 

– sodat (2) 
– talouskriisi (3) 
– rutto ja villipedot (4) 
– kristittyjen vainot (5) 
– kosmiset mullistukset (6) 
– evankeliumin leviäminen (1) 

– sodat (2) 
– nälänhätä, maanjär. (3) 
– harhaopit (1) 
– kristittyjen vainot (4) 
– kosmiset mullistukset (6) 
– evankeliumin leviäminen (5) 
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Mitä lopussa tapahtuu?   

Matt. 24:29–44; 
1. Kor. 15:51–58; 1 Tess. 4:13–5:11 

• Jeesus tulee takaisin 
• viimeinen pasuuna soi 
• kuolleet herätetään 
• valitut kootaan Herraan vastaan 
• kaikki tapahtuu yllättäen 
• Herran omien ei tarvitse pelätä, Ilm. 22:16, Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin 

luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen DDaaaavviiddiinn  
jjuuuurriivveerrssoo  jjaa  ssuukkuu, kirkas aamutähti 
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•  
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Muinaisen Israelin arkeologiset  ja historialliset kaudet 

Pronssikauden saumakohtien rajat on otettu Egyptin kronologiasta siten, että karkeasti 
ottaen varhaispronssikausi vastaa Egyptin vanhan valtakunnan aikaa, keskipronssikausi 
keskivaltakunnan ja myöhäispronssikausi uuden valtakunnan aikaa. 
 

 Neoliittinen kausi 8500–4300 eKr. 

 Kalkoliittinen kausi 4300– 3300 eKr. 

 Varhaispronssikausi 3300–2200 eKr.  

 Keskipronssikausi 2200–1550 eKr. Patriarkat  

 Myöhäispronssikausi 1550–1200 eKr. Israel Egyptissä

       

 Rautakausi I 1200–1000 eKr. Mooseksesta 

Daavidiin 

 Rautakausi II 1000–586 eKr. Israel ja Juuda 

 Persialaisaika 586–332-l. eKr. Pakkosiirtolaisuus ja paluu 

 Hellenistinen aika 332–37 eKr.  

 Roomalaisaika 37 eKr.–324 jKr. Jeesus ja apostolit 

 Bysanttilaisaika 324–634 jKr.  Kristinusko valtionuskontona 

 

Egyptin dynastiat ja tärkeimmät hallitsijat  

(vuosiluvut R. Holthoerin mukaan) 

 

Esidynastiset kuninkaat 

 Skorpioni 

 Narmer 

Varhaisdynastinen kausi (3000–2665 eKr.) 

1. dynastia  (n. 3000–2810 eKr.) 

2. dynastia  (2810–2665 eKr.) 

 

Vanha valtakunta (2665–2155 eKr.) 

3. dynastia  (2665–2600 eKr.) 

4. dynastia  (2600–2480 eKr.) 

5. dynastia  (2480–2290 eKr.) 

6. dynastia  (2290–2155 eKr., mm. Pepi I) 

 

Ensimmäinen välikausi (2155–2061 eKr.) 

7. dynastia  

8. dynastia 
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9. dynastia 

10. dynastia 

11. dynastian alku  (2130–2061 eKr.) 

Keskimmäinen valtakunta (2061–1650 eKr.) 

11. dynastian loppu  (2061–1991 eKr.) 

12. dynastia (1991–1785 eKr.) 

13. dynastia (1785–n.1650 eKr.) 

14. dynastia  (1715–n.1650 eKr.) 

 

Toinen välikausi eli hyksojen kausi (1650–1551 eKr.) 

15. dynastia  (1650–1544 eKr., suuret hyksot Avariksessa) 

16. dynastia  (1650–1550 eKr., pienet hyksot Niilin laaksossa) 

17. dynastia  (1650–1551 eKr., egyptiläinen dynastia Thebessä) 

 

Uusi valtakunta  (1554–1080 eKr.) 

18. dynastia  (1554–1305 eKr.,  mm. Thutmoses III, Amenhotep II,  

  Thutmoses IV, Eknaton, Tutankhamon, Eije, Horemheb) 

19. dynastia  (1305–1196 eKr.,  mm. Seti I, Ramses II, Mernefta) 

20. dynastia  (1196–1080 eKr., mm. Ramses III) 

 

Kolmas välikausi (1080–712 eKr.) 

21. dynastia (1080–945 eKr.) 

22. dynastia (945–712 eKr., mm. Sesonk eli Sisak) 

23. dynastia  (828–712 eKr.) 

24. dynastia  (724–712 eKr.) 

 

Myöhäiskausi  (712–332 eKr.) 

25. dynastia  (712–657 eKr., etiopialainen dynastia) 

26. dynastia (664–525 eKr., mm. Neko) 

27. dynastia (525–404 eKr., ens. persialainen dynastia) 

28. dynastia  (404–399 eKr.) 

29. dynastia  (399–380 eKr.) 

30. dynastia  (380–343 eKr.) 

31. dynastia (343–332 eKr., toinen persialainen dynastia) 

 

Kreikkalais-roomalainen kausi (332 eKr.–595 jKr.) 

Makedonialaisaika (332–304 eKr.) 

Ptolemaiosten aika  (304–30 eKr.) 

Roomalainen kausi (30 eKr.–395 jKr.) 

Bysanttilainen kausi  (395–640 jKr.) 
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Israelin ja Juudan kuninkaat jakaantuneen valtakunnan aikana  

(A. Laaton mukaan) 

 

Israel (Pohjoisvaltakunta)  Juuda (Etelävaltakunta)  

 

Jerobeam I 930–909 Rehabeam  930–914 

Nadab 909–908 Abiam 913–910 

Baesa 908–885 Asa 910–870 

Ela 885–884 

Simri 884 

Omri 884–873 

Ahab 873–852 Josafat 870–846  

Ahasia 852–851 Joram 846–845 

Joram 851–845 Ahasja 845 

  Atalja 845–840 

Jehu 845–818 Joas 840–801 

Joahas 818–802 

Joas 802–787 Amasja 801–786 

Jerobeam II 787–747 Asarja (Ussia) 786–735 

Sakaria 747 

Sallum 746 Jotam 750–735 

Menahem 746–737 

Pekahja 737–736 Ahas 734–715 

Pekah 736–732 

Hosea 732–722 Hiskia 715–687   

  Manasse 687–642 

  Amon 641–640 

  Josia 639–609 

  Joahas 609 

  Jojakim 608–598 

  Jojakin 598 

  Sidkia 597–586 
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Tärkeimmät assyrialaiset ja babylonialaiset hallitsijat 

 

Assyrian hallitsijoita 

 

Assurnasirpal 883–859 eKr. 

Salmaneser III 858–824 

Shamsi-adad  823–811 

Adad-nirari III 810–783 

Salmanassar IV 782–773 

Assurdan  772–756 

Assurnirari V 755–745 

Tiglatpileser III 745–727 

Salmanassar V 762–722 

Sargon II  722–705 

Sanherib  704–681 

Asarhaddon  681–669 

Assurbanipal  668–633 

Assuretililani 629–627 

Sinhariskin  626–612 

Assuruballit  612–609 

 

Babylonian hallitsijoita 

 

Nabopolassar 626–604 

Nebukadnessar 604–561 

Evil-Merodak 561–559 

Neriglissar  559–555 

Labashi-Marduk 555 

Nabonidus  555–539 

 
Persian hallitsijoita 

 
Kyyros  550-529 
Kambyses  529-522 
Dareios I  522-486 
Kserkses  486-465 
Artakserkses I 465-424 
Dareios II  423-405 
Artakserkses II 404-359 
Artakserkses III 358-338 
Dareios III  338-333
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