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Kiitos vaimolleni Doralle, lapsilleni Lydialle, Paolalle 
ja Danielille sekä vanhemmilleni Klaus ja Maren Lub-

sille kaikesta tuesta ja rakkaudesta tämän prosessin 
aikana.



6

Sisältö
Johdanto       11
1. Mooseksen kirja 1-3     14
 Raamatullinen juoni ja tunteiden hallinta - Tunteikas 
 draama, jolla on onnellinen loppu
1. Mooseksen kirja 4      29
 Oletko uskonnollinen kuten Abel vai Kain? 
1. Mooseksen kirja 4:16     37
 Henok ei kuollut, entä sinä?
1. Mooseksen kirja 5      39
 Lepääminen kuin Nooa
1. Mooseksen kirja 8      46
 Pitäisikö minun harjoittaa Jumalan vihaa?
1. Mooseksen kirja 9      51
 Baabel, yhtenäisyys moninaisuudessa?
1. Mooseksen kirja 12     53
 Aabraham, entinen monijumalainen: Se, mistä olet tullut,
 ei saa määrittää sitä, mihin menet tänöön
1. Mooseksen kirja 13     58
 Abraham ja Loot
1. Mooseksen kirja 15:6     61
 Oletko Jumalan ystävä?
1. Mooseksen kirja 16     65
	 Oletko	lannistunut	kuten	Saara?	Vältteletkö	konflikteja
 kuten Abraham? Luotatko Jumalan ehdolliseen lupaukseen
 tekemättä omaa osuuttasi kuten Ismael?



7

1. Mooseksen kirja 17     73
 Kaksi ehtoa Jumalan kanssa tehdyn liiton pitämiselle
 ”Kulkekaa minun edessäni ja olkaa nuhteettomia”
1. Mooseksen kirja 18     83
 Nauratko sinä kuten Saara? Rukoiletko perheesi puolesta
 kuten Abraham? Oletko haalea kuten Loot?
1. Mooseksen kirja 20     93
 Abimelekin synti
1. Mooseksen kirja 21     95
 Jumalaa on aina mahdollista miellyttää
1. Mooseksen kirja 22     99
 Iisakin sitominen
1. Mooseksen kirja 23     100
 Onko minulla ystäviä kirkon ulkopuolella?
1. Mooseksen kirja 24     102
 ”Onko tämä todella Jumalalta?”
1. Mooseksen kirja 25     107
 Jakautunut kirkko: Jaakob huijaa Esauta
1. Mooseksen kirja 26     110
 Iisakin siunaus ja sinä
1. Mooseksen kirja 27     113
 Suuri, onnellinen perhe ja sinä
1. Mooseksen kirja 28     117
 Jaakob ja sinä
1. Mooseksen kirja 29     119
 Jaakob ja sinä myös
1. Mooseksen kirja 30     123
 Mustasukkaisuus ja sinä
1. Mooseksen kirja 31     129
 Laban ja sinä



8

1. Mooseksen kirja 32     135
 Jaakob ja sinä myös
1. Mooseksen kirja 33     139
 Jaakob joutuu koetukselle
1. Mooseksen kirja 34     141
 Michael J. Fox
1. Mooseksen kirja 35     144
 Jumala suojelee Jaakobia ja hänen perhettään
1. Mooseksen kirja 36     147
 Omena ei putoa kauas puusta
1. Mooseksen kirja 37     149
 Hormoninen tanssi
1. Mooseksen kirja 38     153
 Punainen lanka
1. Mooseksen kirka 39     157
 Immanuel - Jumala meidän kanssamme
1. Mooseksen kirja 40     160
 Kyyneleet pyyhitty pois
1. Mooseksen kirja 41     164
 Jumala paljastaa itsensä
1. Mooseksen kirja 42     166
 Menneisyys iskee takaisin
1. Mooseksen kirja 43     170
 Toimintastrategia: Egyptiläinen egyptiläisille,
 israelilainen israelilaisille
1. Mooseksen kirja 44     173
 Luonteen testi
1. Mooseksen kirja 45     175
 Murtumispiste
1. Mooseksen kirja 46     182
 Usko johtaa toimintaan



9

1. Mooseksen kirja 47     184
 Kaksinkertainen kymmenys
1. Mooseksen kirja 48     187
 Luvattu maa
1. Mooseksen kirja 49     190
 Oletko suorittanut kurssisi?
1. Mooseksen kirja 50     196
 Joosef, Hengen mies
Päätelmä       200

 



11

Johdanto
Oletko voimakastunteinen? Olet hyvässä seurassa, sillä Ju-
mala on tunteiden Jumala. Tämä on tarina Aadamista ja Ee-
vasta, Abelista ja Kainista, Nooasta, Abrahamista, Iisakista ja 
Jaakobista, täydellisestä perheestä. Täydellinen perhekö? He 
eivät varmasti olleet kovin erilaisia kuin me, lukuun ottamatta 
sitä, ettei heillä ollut autoa, solmiota eikä lähikauppa kulman 
takana. Heillä oli samoja tunne-elämän ongelmia kuin meil-
lä nykyään. Katsotaanpa heitä. Miksi tarvitsemme tunteiden 
hallintaa?

1. Tunteiden hallinnan puute tuhoaa yksilön ja seura-
kunnan (ks. Ef. 4:26-27).

2. Juudas teki itsemurhan tunteiden hallinnan puut-
teen vuoksi. Hänen olisi pitänyt kanavoida tun-
teensa aitoon katumukseen, kuten Pietari teki.

3. Positiivinen tunteiden hallinta johtaa syntisen ai-
toon parannukseen.

4. Myönteinen tunteiden hallinta johtaa sydämen 
avautumiseen Pyhän Hengen työlle.
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5. Luottamus Jumalan lupauksiin johtaa näiden lu-
pausten henkilökohtaiseen kokemiseen.

6. Tunteiden hallinnan puute antaa tilaa paholaiselle.

7. Tämän lisäksi on monia muita syitä - emotionaa-
lisia, anteeksipyydettyjä, sosiaalisia, kirkollisia jne. 

1. Mooseksen kirja kertoo tositarinan siitä, mitä voi tapahtua 
missä tahansa, kotona, työpaikalla ja vapaa-ajanviettopaikois-
sa - ystävien ja vihollisten kesken. Tutkimme Jumalan suun-
nitelmia näiden ihmisten kanssa ja sitä, miten hän suhtautuu 
heidän tunnekamppailuihinsa. Voimme samaistua henkilö-
hahmoihin, tehdä valintoja ja oppia omaa elämäämme varten 
Pyhän Hengen ohjaamina, joka tahtoo välittää rauhaa elä-
määmme.
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1. Mooseksen kirja 1-3
Raamatullinen juoni ja tunteiden hallinta -

Tunteikas draama, jolla on onnellinen loppu 

Jumala päätti eräänä päivänä laajentaa rakkautensa koske-
maan ihmisiä, jotka hän on luonut kuvakseen. 1. Mooseksen 
kirjan 1:31 mukaan Jumala näki, mitä hän oli tehnyt, ja se oli 
erittäin hyvää. Jumala oli tyytyväinen luomistyöhönsä ja  te-
kojensa tulokseen. Hän arvioi sitä - ja se oli hänelle täydellinen 
ilman puutteita.
Tähän täydellisyyteen kuului miehen, naisen ja enkelien vapaa 
tahto, johon sisältyi mahdollisuus olla suorittamatta  Jumalan 
kunniaksi niitä tehtäviä, joita varten heidät luotiin.

”Silloin Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen ku-
vaksemme (ṣelem/eikōn), kaltaiseksemme (dǝmût/ 
homoiōsis) ...’ ” (1. Moos. 1:26)

Kuva ja samankaltaisuus herättävät ajatuksen identiteetistä. 
Kuva on ṣelem (ֶצֶלם) hepreaksi ja eikōn (εἰκών) kreikaksi Sep-
tuagintassa.  Sekä miehen että naisen tulisi löytää identiteettin-
sä Jumalasta, mikä perustuu siihen, että molemmat on luotu 
Jumalan kuvaksi ja muistuttavat häntä. Samankaltaisuus on 
hepreaksi dǝmût (ְדמּות) ja kreikaksi homoiōsis (ὁμοίωσις). Mies 
ja nainen on luotu Jumalan kaltaisiksi. Silti heitä ei ole kutsut-
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1.Mooseksen kirja 4
Oletko uskonnollinen kuten Abel vai Kain? 

Eeva pysyi uskonnollisena ja tunnusti Jumalan avun myös lan-
genneessa tilassa (1. Moos. 4:1). Sekä Kain että Abel olivat us-
konnollisia. Jumalalle ei ollut merkitystä sillä, millainen uhri 
oli, vaan sydämen asenne. Kainilla oli väärä sydämen asenne, 
koska hän uskoi, että hänen uhrinsa hyväksyttäisiin sydämen 
asenteesta riippumatta. Hän suuttui Jumalan hyväksyessä 
Abelin uhrin mutta hylätessä hänen uhrinsa. Hänen  olisi pi-
tänyt kyseenalaistaa itsensä ja ymmärtää, että palvonnassa on 
kyse asenteesta eikä siitä, mikä näkyy ulospäin - eikä edes sii-
tä, mikä on laskettavissa dollareissa  tai tunneissa. Kohta 4:7 
osoittaa selvästi, että Kainin ongelmana ei ollut uhrin laji, vaan 
asenne uhria kohtaan. Synnin voima kumpusi pahasta himos-
ta. Kain oli saanut Jumalalta voiman voittaa paha, muuttaa sy-
dämensä ja tulla myös Jumalan hyväksymäksi. Hän kieltäytyi  
tekemästä parannusta ja muuttumasta sydämeltään. Jumala 
ei ollut ennalta määrännyt häntä häviämään taistelua syntiä, 
itsekkyyttä, tekopyhää uskonnollisuutta, kateutta ja ylpeyt-
tä vastaan. Jumala oli antanut voimaa voittaa ja löytää rauha 
Jumalan kanssa, aivan kuten hänen veljensä Abel. Hän päätti 
tappaa veljensä sen sijaan että olisi luopunut synnistä. Viha vie 
kaiken ilon ja rauhan. Viha on halua nähdä toisen kärsivän sii-
tä, että on oletettavasti itse oman turhautumisensa aiheuttaja. 


