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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Alkukertomukset 

2. Avoimia Messias-ennustuksia 

3. Kuka on kirjoittanut Mooseksen kirjat? 

4. Yksitoista sukutaulua 

 

 

1. ALKUKERTOMUKSET 

 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan (hepr. Bereshit, kreik. Γένεσις Genesis) 

yhdessätoista ensimmäisessä luvussa eli alkukertomuksissa (1. Moos. 1:1–11:26) 

kerrotaan seuraavista pääaiheista: 

ית ֵראשִׁ  בראשית בְּ
 

1. luominen 

2. syntiinlankeemus 

3. Kain ja Abel 

4. vedenpaisumus 

5. Babylonin torni 

 

Luvut 1–11 antavat vastauksen kysymyksiin, miten alkoivat  

 

1. maailma (1. Moos. 1) 

2. ihmissuku (1. Moos. 2) 

3. synti (1. Moos. 3) 

4. pelastus (1. Moos. 3:15) 

5. perhe-elämä (1. Moos. 4:1) 

6. ihmisten yhteiselämä eli sivilisaatio (1. Moos. 4–9)  

7. kansakunnat ja kielet (1. Moos. 11) 

 

Yhteys ja sen rikkoutuminen 

 

1. Jumalaan (1. Moos. 1:27, 1. Moos. 2:8, 1. Moos. 3:23) 

2. puolisoon (1. Moos. 3:7, 12) 
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3. luontoon ja eläimiin (1. Moos. 3:18, 21) 

4. veljeen (1. Moos. 4:8) 

5. perheessä (1. Moos. 9:18–27) 

6. kansojen kesken (1. Moos. 11:8) 

 

 

2. AVOIMIA MESSIAS-ENNUSTUKSIA 

 

Kertomusten perussävynä: Ihminen on aina uskoton, Jumala on kuitenkin aina 

uskollinen. Jo alusta alkaen Herralla on ollut pelastussuunnitelma valmiina. 

 

Vaimon luominen syvään uneen vaivutetun miehen kyljestä on esikuva 

seurakunnan luomisesta kuoleman uneen vaivutetun Uuden eli Viimeisen 

Aadamin kyljestä, siitä valuvasta verestä ja vedestä. 

 

20 Ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja 

kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi 

hänelle sopinut. 

21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen (hepr. 

tardema), ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti 

sen paikan lihalla. 

22 Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut 

miehestä, ja toi hänet miehen luo. 

23 Mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; 

hän kutsuttakoon 'miehettäreksi', sillä hän on miehestä otettu." 

24 Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön 

vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. 

25 He olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä 

hävenneet toisiansa. (1. Moos. 2:20–25) 

 

32 Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten 

toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta. 

33 Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, 

eivät he rikkoneet hänen luitaan, 

34 vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti 

vuoti siitä verta ja vettä. 

35 Joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja 

hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. (Joh. 19:32–35) 

 

21 Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. 

22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle; 

23 sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan 

pää, hän, ruumiin vapahtaja. 
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24 Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot 

vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.  

 

25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti 

seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 

26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 

27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei 

olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi 

pyhä ja nuhteeton. 

 

28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin 

kuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 

29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän 

ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa, 

30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 

31 "Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön 

vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 

32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 

33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin 

itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. (Ef. 5:21–33) 

 

Käärmeen ja vaimon siemenen välinen vihollisuus ja erityisesti käärmeen isku 

siemenen kantapäähän (naula ristillä) sekä käärmeen pään murskaaminen 

(kuoleman voittaminen Jeesuksen ylösnousemuksessa) saarnaavat meille ihanaa 

evankeliumia Kristuksesta. Jaetta 1. Moos. 3:15 kutsutaan protoevankeliumiksi eli 

alkuevankeliumiksi.  

 

14 Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä 

kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi 

sinun on käytävä ja tomua syötävä koko elinaikasi. 

15 Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja 

hänen Siemenensä välille; Hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet 

pistävä häntä kantapäähän." (1. Moos. 3:14–15) 

 

Muita keskeisiä Messias-ennustuksia ja Kristus-esikuvia ovat esim. seuraavat: 

 

ihmisen häpeällisen alastomuuden peitoksi tapettujen eläinten nahat 

 

21 Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja 

puki ne heidän yllensä. (1. Moos. 3:21) 

 

Abelin veriuhri (1. Moos. 4:4) ja kuolema (1. Moos. 4:8) 
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3 Jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä 

uhrilahjan Herralle; 

4 Myös Abel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Herra 

katsoi Abelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; 

5 mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin 

Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi.  

 

6 Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi 

synkistyy? 

7 Eikö niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin 

tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä 

sitä!" 

8 Kain sanoi veljellensä Abelille: "Menkäämme kedolle." Heidän 

kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi 

hänet. (1. Moos. 4:3–8) 

 

Henok (KR33/38 Hanok, Eenok)  

 

22 Henok vaelsi Metuselahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 

300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. 

23 Niin oli Henokin koko elinaika 365 vuotta. 

24 Kun Henok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, 

sillä Jumala oli ottanut hänet pois. (1. Moos. 5:22–24) 

 

Nooan arkki 

 

14 Tee itsellesi arkki gofer-puista, rakenna arkki täyteen kammioita ja 

sivele se sisältä ja ulkoa peiteaineella. (1. Moos. 6:14) 

 

1 Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut 

minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. 

2 Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi 7 paria, koiraita ja naaraita, 

mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. 

3 Niin myös taivaan lintuja 7 paria, koiraita ja naaraita, että siemen 

säilyisi elossa koko maan päällä. 

4 Sillä 7 päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle 40 päivää ja 40 

yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt." 

 

5 Nooa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä. 

6 Nooa oli 600-vuotias, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. 

7 Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan 

menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. (1. Moos. 7:1–7) 
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sateenkaariliitto (1. Moos. 8:20–9:17) 

 

hurskasten esikuvien ketju: 

 

Abel (1. Moos. 4:4) 

Henok (1. Moos. 5:24) 

Nooa (1. Moos. 6:8–9) 

 

8. Mutta Nooa löysi armon Herran silmien edessä. 

9 Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa 

keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. 

(1. Moos. 6:8–9) 

 

 

3. KUKA ON KIRJOITTANUT MOOSEKSEN KIRJAT? 

 

Mooses on kirjoittanut vähintäänkin osan Mooseksen kirjoina tuntemistamme 

teksteistä. 

 

4 Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat. Hän nousi varhain 

seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti 

kaksitoista patsasta Israelin kahdentoista sukukunnan mukaan. 

(2. Moos. 24:4) 

 

27 Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden 

sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa". 

28 Hän oli siellä Herran luona 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja 

juomatta. Hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.” 

(2. Moos. 34:27–28) 

 

46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä 

minusta hän on kirjoittanut. 

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte 

minun sanojani?" (Joh. 5:46–47) 

 

22 Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli 

voimallinen sanoissa ja teoissa. (Ap. t. 7:22) 

 

Varhaisen Lähi-idän historiasta tiedämme, että kirjalliset teokset eivät kuitenkaan 

aina välttämättä olleet konkreettisesti nimeltä mainitun kirjoittamia. Myös UT:ssa 

näkyy tämä tapa käyttää kirjuria. Esim. Roomalaiskirjeessä Paavalin kirjurina on 

ollut Tertius, joka myös lähettää omat terveisensä Rooman seurakunnalle 

(Room. 16:22).  
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21 Teitä tervehtivät Timoteus, minun työtoverini, ja heimolaiseni 

Lukios, Jason ja Sosipatros. 

22 Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille 

tervehdyksen Herrassa. 

23 Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. 

Erastos, kaupungin rahainhoitaja, ja veli Quartus tervehtivät teitä. 

24 Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. 

Aamen. (Room. 16:21–24) 

 

Efraimin sukukunnan ruhtinas eli päämies Joosua, Mooseksen palvelija, on hyvin 

voinut toimia myös kirjurina. Hän olisi luonnollinen kirjoittaja myös esim. 

Mooseksen kuolinkertomukselle (5. Moos. 34). 

 

14 Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita 

se Joosuan mieleen: Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan 

alta." (2. Moos. 17:14) 

 

 

4. YKSITOISTA SUKUTAULUA 

 

Ensimmäinen Mooseksen kirja jakeeseen 1. Moos. 37:2a asti muodostuu 

yhdestätoista sukutaulusta (hepr. toldot [toledot], syntyhistoria, syntykirjat, 

sukuhistoria, sukutaulut). 

דֹות  תולדות ּתֹולְּ
 

Kyseessä on aina loppulause: "Tämä oli sen ja sen sukuhistoria." Sukutaulu-sanat 

saattaa tarkoittaa edeltävän jakson lähdettä eli kertomuksen tallentajaa tai 

välittäjää, mahdollisesti jopa kyseisen savitaulun omistajaa. Kirkkoraamattujen 

käyttämä ilmaus ”Tämä on kertomus sen ja sen suvusta” pitäisi pikemmin olla 

useimmissa tapauksissa muodossa: ”Tämä oli sen ja sen (välittämä, tallentama, 

kertoma) sukuhistoria.” 

 

Taulu 1 

1. Moos. 1:1–2:4a   Maailman alku 

Taulu 2 

1. Moos. 2:4b–5:1a   Aadamin kertomukset 

Taulu 3 

1. Moos. 5:1b–6:9a   Nooan kertomukset  

Taulu 4 

1. Moos. 6:9b–10:1a  Nooan poikien kertomukset 

Taulu 5 
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1. Moos. 10:1b–11:10a  Seemin kertomukset  

Taulu 6 

1. Moos. 11:10b–11:27a  Terahin kertomukset 

Taulu 7 

1. Moos. 11:27b–25:12a  Ismaelin kertomukset 

Taulu 8 

1. Moos. 25:12b–25:19a  Iisakin kertomukset 

Taulu 9 

1. Moos. 25:19b–36:1  Esaun (Edomin) kertomukset 

Taulu 10 

1. Moos. 36:2–36:9   Esaun, edomilaisten isän, kertomukset  

Taulu 11 

1. Moos. 36:10–37:2a  Jaakobin kertomukset 

 

Vaikka nimenomainen maininta Joosefin sukutauluista puuttuukin, niin 

muistisääntönä voi ajatella, että kertomus Egyptin Joosefista muodostaa 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kahdennentoista kertomusjakson. 


