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6. Jumalalle ja Moosekselle Egyptistä 
lähtö oli tärkeä
Jumala ja Mooses painottivat Egyptistä lähdön päivä-
määrän merkitystä (2. Moos. 12:2) esikuvien vuoksi, 
koska siihen liittyi pääsiäisen viettäminen ja esikuvalli-
sesti Jeesuksen Golgatan sovitustyö. Jotta esikuvalli-

suus ei häiriytyisi Raamattua luettaessa, meidän ei 
pidä antaa arkeologian sotkea Raamatun sisään ra-
kennettuja Jumalan suunnitelmia. Arkeologia on pai-
kallaan silloin, kun se tukee selkeästi Raamatun ehdo-
tonta jumalallista sanomaa.

13.3 Jakeen 1. Moos. 1:2 sana ”oli” vai ”tuli”

Lähteet 1–3
1. Mirja Ronning [167/25]
”Ja maa tuli autioksi ...” Tämä verbi ”hih” voi täs-
sä muodossa merkitä myös ’tulla joksikin’. Katso esim. 
1. Moos. 3:20, ”... hänestä (Eevasta) tuli kaiken elävän 
äiti”.

2. Suudelma hunnun läpi [178/29]
Heprean kielen asiantuntija Risto Santala kirjoittaa näin: 
”1. Moos. 1:2 sanoo: ”maa oli autio ja tyhjä.” Eräät vaih-
toehtoiset englantilaiset käännökset sanovat, että ”maa 
tuli autioksi ja tyhjäksi.” Heprean sana ”haajeta” voi-
daan VT:n kieliopin mukaan kääntää näinkin.

3. Lutherbibel erklärt: [123/2]
Heprean sana ”oli” voi paikoin tarkoittaa myös 
sanaa ”tuli”. Monet Raamatun selittäjät kytkevät tä-
hän ajatuksen ”alkulankeemuksesta”, johon alun pe-
rin täydelliseksi luotu maa saatanan (langenneen enke-
lin) yllytyksestä tuli vedetyksi mukaan (Jes. 14:12; Job 
38:4–7; Ilm. 12:3 ss.). Tämän jälkeen kerrottu kuuden 
päivän luomistyö olisi nähtävissä ei niinkään luomis-
työnä vaan Jumalan ennalleenasettamistoimenpitee-
nä (restauraatioteoria). Toiset Raamatun selittäjät, jot-
ka Lutherin tavoin kääntävät verbin sanalla ”oli”, ovat 
sitä mieltä, että sanat autio ja tyhjä eivät tarkoita hä-
vitystä vaan materian luonnollista alkutilaa, siis ”raa-
ka-ainetta”, josta Luoja suurten maailmanhistori-
allisten aikakausien aikana hiljalleen antoi syntyä 
maan kehittyneessä muodossaan (periodikäsitys). 
Miten tätä kaaosta jakeessa kaksi sitten tulkitaankin, 
joka tapauksessa Jumalan Henki (liikkua on käännettä-
vissä myös sanalla hautoa) oli tuo kaiken elämän luova 
ja muodostava alkuvoima. Ei luonto kaikkine elämän-
muotoineen kehity ja muodostu itsestään, vaan se 
saa sille ominaisen muotonsa vain Luojalta tullei-
den elämänvoimien kautta.

Mistä on kyse?
Raamatun tutkijoiden keskuudessa ollaan kahta mieltä 
siitä, kumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta on se oikea 

käännös: 1. vaihtoehto: Ja maa oli autio ja tyhjä … ; 2. 
vaihtoehto: Maa tuli autioksi ja tyhjäksi … Kuten yllä 
olevasta kolmesta asiaa käsittelevästä Raamatun kom-
mentaarista käy ilmi, molemmat käännöstavat voita-
neen hyväksyä. Kumpi sana valitaan riippuu siitä, mi-
ten Raamatun kääntäjä tulkitsee luomiskertomuksen: 
ymmärtääkö hän sen kirjaimellisesti vai allegorisesti.  

Profeetallinen (allegorinen) tulkinta
Profeetallinen tulkinta lyhyesti
Profeetallinen tulkinta lähtee siitä, että maa joutui 
”hengellisen pimeyden valtaan” Luciferin kapinan 
jälkeen. Kun ihminen luotiin maan päälle Jumalan ku-
vaksi, toteutui Jumalan sana: ”Tulkoon valkeus” (hepr. 
or).  Kun aurinko (hepr. maor) luotiin neljäntenä päivänä, 
se kuvaa Jeesuksen syntymistä maan päälle (Jes. 9:1; 
Matt. 4:14–16; Ap.t. 26:18).

Profeetallisen tulkinnan tarkempi selitys
Or-sana merkitsee valoa yleisesti, ja se on pimeyden 
(hepr. choshek) vastakohta. Ennen luomistyön aloitta-
mista maan päällä oli pimeys (choshek) (1. Moos. 1:2), 
ja se oli lähtöisin Luciferista, koska hän on itse ”pime-
ys” (Luuk. 22:53; Kol. 1:13) ja tämän maailman ruhtinas 
(Joh. 12:31; 14:30; 16:11).  Luomiskertomuksessa sa-
na ”tulkoon valkeus” tarkoittaa Jumalasta lähtevän va-
lon ilmestymistä maan päälle Aadamin luomisen kaut-
ta. Jumala erotti 1. päivänä valkeuden pimeydestä 
(1. Moos. 1:4), ja näin lähti käyntiin Jumalan suun-
nitelma pelastaa ihmiskunta pimeyden vallasta hä-
nen rakkaan Poikansa valtakuntaan (Kol. 1:13). 

Tämä Jumalan pelastussuunnitelma huipentuu neljän-
teen päivään. Tuolloin Jumala loi ”maor”-valon, joka 
kuvaa yhtä, valaisevaa (”pistemäistä”, ei valoa ylei-
sesti kuten or-valo) valon lähdettä, esim. lampun va-
loa ilmestysmajassa (2. Moos. 35:14). Luomiskerto-
muksessa se kuvaa mm. aurinkoa. Kun aurinko (maor) 
luotiin neljäntenä päivänä, se kuvaa taivaasta lähe-
tetyn Jumalan Pojan Jeesuksen syntymistä maan 


