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1. LIITTO JUMALAN KANSSA (2. Moos. 23:20 – 24:18)

Taustaa: Kymmenen käskyn jälkeen Herra antoi Israelille muitakin käskyjä koskien moraalia ja jumalanpalvelusta.
Hyppäämme niiden yli. Tässä tekstissä Herra lupaa apunsa Kanaanin maan valloitukseen. Sitten hän solmii Israelin kanssa
liiton.

Jakeet: 23:20–23. Herra puhuu kansalle, ei vain Moosekselle.
• Teologit ovat esittäneet kolme arvausta, kuka tekstimme enkeli oli. 1) Mooses itse. 2) Tavallinen enkeli. 3) Jumaluuden

toinen persoona eli Jeesus. Mitä mieltä te olette näistä kolmesta vaihtoehdosta?
• Soveltakaa jae 20 omaan elämäänne. Mitä se näin luettuna teille sanoo?

Jakeet 24–27 ja 32–33
• Mitä Herran kansalleen suoma siunaus näyttäisi tarkoittavan näiden jakeiden mukaan? (Tarkoittakaako tämä jae, että

kristitty, joka haluaa lapsia, saa varmasti lapsia? Perustelkaa vastauksenne.)
• Miten Herra koettaa varjella kansaansa epäjumalanpalvelukselta luvatussa maassa? (jakeet 24,32,33)
• Millaista apua Herra lupaa luvatun maan valloittamiseen?

Jakeet 28–31. Filistealaisten meri on Välimeri. Kaislameri on Suezin lahti. Itse asiassa nämä rajat saatiin vasta Daavidin
aikana ja Salomon kuoltua ne taas menetettiin.

• Katsokaa kartalta se maa-alue, jonka Herra lupasi Israelille. Mitkä maat kuuluvat nykyisin joko kokonaan tai osittain
tuon alueen sisäpuolelle?

• Miettikää, miksi Jeesus ei koskaan puhunut Israelin valtion rajoista, vaan vain Jumalan valtakunnasta?

24:1–11. Nadab ja Abihu olivat Aaronin vanhimmat pojat.
• Kenen välille liitto solmittiin?
• Mitkä olivat liiton ehdot?
• Mikä oli Mooseksen tehtävä tässä prosessissa?
• Mikä oli Aaronin, hänen poikiensa ja 70 vanhimman tehtävä?
• Mitä tarkoitusta varten puolet liiton verestä vihmottiin alttarille ja toinen puoli kansan päälle (6–8)?
• Johtajat ja 70 vanhinta näkivät Jumalan, vaikka oikeastaan häntä ei voinut kukaan katsella kuolematta. Katsokaa tark-

kaan, mitä he hänestä näkivät (9–11)?
• Miettikää, mikä merkitys uhriaterialla oli liiton solmimisessa (12)?
• Viimeisenä iltanaan Jeesus solmi uuden liiton. Asettaessaan ehtoollista hän sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto mi-

nun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.” (Luuk. 22:20). Mitä yhteistä uuden liiton solmimistilanteella oli
ehtoollisen asettamistilanteen kanssa? Koettakaa etsiä mahdollisimman monta yhtymäkohtaa.

• Verratkaa Mooseksen ja Jeesuksen tehtäviä näiden kahden liiton solmimistilanteessa. Mitä yhteistä, mitä eroa?
• Mitä uutta oli uudessa liitossa? (Kenen välille uusi liitto solmittiin? Mistä uuden liiton veri saatiin?)
• Missä me kristityt voimme nähdä Jumalan, syödä ja juoda?

Jakeet 12–18. Edellisissä jakeissa ei mainittu Joosuaa. Hän pääsi Mooseksen kanssa ylemmäs vuorelle kuin kukaan muu,
mutta ei huipulle asti.

• Herra oli kirjoittanut omalla sormellaan kahteen kivitauluun 10 käskyään. Miksi taulujen luovuttamisen piti tapahtua
näin dramaattisesti?

• Mitä nämä eri ihmiset kokivat 40 vrk:n aikana: kansa, Joosua, Aaron & vanhimmat, Mooses?
• Miten tämä kertomus muistuttaa evankeliumien kertomusta Jeesuksen kirkastumisesta? (Keskustelkaa muistin varassa:

mikä oli ajankohta, paikka, ketkä olivat paikalla, miten Jumala ilmestyi, jne.?)
• Miksi Mooseksen piti seistä myös Kirkastusvuorella 1300 vuotta kuolemansa jälkeen?
• Miksi lakiliitto Israelin ja Jumalan välillä ei koskaan oikein ottanut onnistuakseen? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolel-

ta.)

Ilosanoma: Vanha liitto oli lain liitto. Uusi liitto taas on armoliitto, joka solmitaan kasteessa ja vahvistetaan ehtool-
lispöydässä: Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra: minä asetan lakini heidän sydämeensä,
kirjoitan sen heidän sisimpäänsä.(. . . ) Heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. (Hepr. 10:16–17).
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2. KULTAINEN SONNI (2. Moos. 32)

Taustaa: Sonni oli hedelmällisyyden jumala Lähi-idässä, ja sen palvontamenoihin kuului myös kulttiseksiä. Samoin Apis-
härkä oli yksi Egyptin tärkeimpiä jumalia. Huomatkaa, että käskyt on jo annettu, ja yksi niistä kuuluu: Älä tee itsellesi kuvaa.
Mooses oli ollut poissa kuvioista (Siinain vuorella) vähän yli kuukauden.

Jakeet 1–6. Aaron ehkä pelkäsi, että hän oli jäänyt yksin erämaahan johtamaan kansaa.
• Mitä syytä kansalla oli uskoa, ettei Mooses enää palaisi vuorelta?
• Mitä jae 1 osoittaa kansan uskosta?
• Miettikää eri syitä, miksi Aaron, toinen kansan johtajista, suostui ryhtymään epäjumalan papiksi? (Mihin kansa Aaro-

nin mielestä tarvitsi kultaista vasikkaa?)
• Mitä eri vaiheita kultaisen sonnin valmistamisessa oli? Katsokaa myös jakeita 22–24.
• Pitikö Aaron valmistamaansa härkää eri jumalana kuin Jahvea, vai pitikö hän sitä vain jonkinlaisena Jahven kuvana?

Perustelkaa vastauksenne.
• Miettikää, miksi ihmisten on kautta maailmanhistorian ollut vaikea tyytyä ”Sanan Jumalaan”, miksi he ovat aina

tunteneet vetoa ”kuvan jumalaa” kohtaan?
• Mitä arvelette syyksi siihen, että epäjumalanpalvelus ja seksuaalinen moraalittomuus liittyvät usein yhteen (esim.

jakeessa 6)?

Jakeet 7–14
• Mitkä seikat kansan käytöksessä loukkasivat eniten Herraa?
• Jumalan ja hänen kansansa suhdetta on Raamatussa verrattu avioliittoon ja epäjumalanpalvelusta uskottomuuteen avio-

liitossa. Missä suhteessa aviollinen uskottomuus ja ensimmäisen käskyn rikkominen muistuttavat toisiaan?
• Mitkä seikat meidän aikamme kirkoissa ovat samanlainen loukkaus Herraa kohtaan kuin kultaisen vasikan valmista-

minen oli Mooseksen aikaan?
• Herra oli jo luovuttamaisillaan kansansa suhteen, mutta Mooses ei luovuttanut. Miksi ei?
• Miksi Mooses ei suostunut siihen, että hänestä tehtäisiin uusi valittu kansa?
• Millä argumenteilla Mooses koetti kääntää Herran vihan pois Israelin päältä?
• Mooses oli uuden Mooseksen eli Jeesuksen ennakkokuva. Miten nämä jakeet voidaan soveltaa Jeesuksen toimintaan?
• Mikä oli perimmäinen syy siihen, ettei Herra tuhonnut kansaansa tässä vaiheessa eikä myöhemminkään?
• Miettikää, miksi Herra on ollut näin kauan kärsivällinen meidän kansaamme ja kirkkoamme kohtaan?

Jakeet 15–24. Mooses näkee monet tutut kasvot, nyt tanssimassa humalapäissään irstaita tansseja.
• Miten Mooses saattoi mennä tuhomaan lain taulut, jotka Herra itse oli tehnyt ja joihin hän oli kirjoittanut 10 käskyä

omalla sormellaan?
• Miksi Mooses juotti sonnin kullan kansalle veteen sekoitettuna?
• Mitä ajattelette Aaronin puolustautumisyrityksestä?
• Mitä osoittaa se, ettei Herra muuttanut suunnitelmiaan, vaan teki tästä tapauksesta huolimatta Aaronista ylipapin?

Jakeet 25–29. Juhlat olivat ilmeisesti menossa. Herra käski surmata ne, jotka vielä koikkelehtivat leirissä.
• Miksi epäjumalan palvojien rangaistuksen pitää olla näin kova?
• Miksi Aaronia ei tapettu?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalan valtakunnan työntekijöiden vastuusta?

Jakeet 30–35.
• Voisitko sinä sanoa jakeen 32 sanat, että joku toinen pääsisi taivaaseen?
• Mikä oli se tilinteon päivä, jolloin kansaa rangaistiin sen synneistä?
• Mistä voimme tietää, ovatko nimemme Jumalan kirjassa?

Ilosanoma: Jeesus rukoili sinun edestäsi saman rukouksen kuin Mooses: ”Anna anteeksi hänen syntinsä. Mutta jos et anna,
niin pyyhi minun nimeni kirjastasi.” Jeesuksen nimeä ei lukenut Jumalan kirjassa silloin, kun hän kantoi sinun syntejäsi
ristinpuulla. Nyt tuota kirjaa kutsutaan teurastetun Karitsan elämänkirjaksi. (Ilm. 13:8)
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3. MOOSES JA JUMALAN KASVOT (2. Moos. 33)

Taustaa: Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Herra oli päättänyt hävittää Israelin kansan kultaisen sonnin tähden. Mooseksen
esirukous oli saanut hänet muuttamaan mielensä. Enkeli oli näyttäytynyt patriarkoille, ja Mooseskin oli kohdannut hänet sekä
palavassa pensaassa (2. Ms. 3) että kansaa johtaneessa pilvipatsaassa (2. Ms. 14). Se ettei Herra kulkisi kansansa kanssa,
tarkoitti seuraavaa: pian rakennettavaan ilmestysmajaan ei tehtäisi mitään arkkua eli Herran valtaistuinta, jossa tämän oli
määrä ilmestyä kansalleen.

Jakeet 1–3
• Mitä hyviä ja mitä huonoja uutisia nämä Herran sanat sisälsivät?
• Mitä ajattelette siitä syystä, miksi Herra ei katsonut voivansa kulkea enää kansansa mukana?
• Millainen Jumala-kuva näistä jakeista meille välittyy?

Jakeet 4–6. Koruja käyttivät tuossa kulttuurissa sekä miehet että naiset muulloin paitsi ei suruaikaan. Koruihin sisältyi myös
tunnearvoa. Paljon kultakoruja oli jo käytetty kultaisen sonnin valamiseen.

• Mitä kansa suri tässä tilanteessa ja mitä se ei surrut?
• Jakeet neljä ja kuusi kertovat saman tapauksen kahdesti. Missä järjestyksessä luulette korujen riisumisen tapahtuneen?

Jakeet 7–11. Mooseksen pystyttämä telttamaja ei ollut vielä varsinainen ilmestysmaja / telttapyhäkkö. Kun oikea ilmestys-
maja valmistui, se seisoi keskellä leiriä.

• Mikä oli tämän teltan käyttötarkoitus?
• Katsokaa tarkkaan, miten kansa reagoi Moosekseen ja hänen telttaansa?
• Miten teltan olemassaolo vaikutti Mooseksen asemaan ja hänen auktoriteettiinsa?
• Mihin Herra tarvitsi pilveä puhuessaan Mooseksen kanssa?
• Mitä toisen osapuolen kasvojen näkeminen merkitsee kommunikaatiotapahtumassa?
• Mikä on ero meidän & Jumalan kommunikaation ja Mooseksen & Jumalan kommunikaation välillä?

Jakeet 12–17. Mooses koetti houkutella Herraa peruuttamaan päätöksensä ja kulkemaan kansansa kanssa luvattuun maahan
eli ”levon maahan”. Jae 14 luetaan molemmista käännöksistä. Vanha käännös on parempi kuin uusi.

• Mitä Mooses tarkoitti pyynnöllään jakeissa 12–13?
• Herra vastasi toisella kysymyksellä jakeessa 14. Mitä hän kysymyksellään tarkoitti?
• Miksi Moosekselle ei riittänyt se, että enkeli johdattaisi heidät perille luvattuun maahan?
• Mistä syystä Herra antoi Moosekselle periksi?
• Millä edellytyksellä Herra voi vastata meidänkin syntisten rukouksiin jakeella 17?

Jakeet 18–23. Tekstiin sisältyy ristiriita: vaikka Mooses puhui Herralle kasvoista kasvoihin, ei hän saanut nähdä tämän
kasvoja! Huomatkaa, että suomen sanat ”kirkkaus” ja ”kunnia” ovat hepreaksi sama sana, kabod.

• Mooses oli nähnyt Jumalan kirkkauden sekä vuorella että pilvessä monta kertaa. Mitä hän vielä tahtoi nähdä?
• Mitä Herran vastaus jakeessa 19 tarkoittaa?
• Mitä Mooses näki ja mitä hän ei nähnyt näiden jakeiden mukaan?
• Mitä Moosekselle merkitsi, että hän sai nähdä Jumalan kirkkauden tässä tilanteessa? Miten se auttoi häntä hänen

tehtävässään?
• Missä me voimme uuden liiton aikana nähdä Jumalan kirkkauden?

Kokoavat kysymykset
• Katsokaa läpi ne jakeet, joissa puhutaan Jumalan kasvoista: 11, 14, 15, 20, 23, ja miettikää, mitä nämä kasvot merkit-

sevät uskovalle ihmiselle.
• Miten Jumala vastasi kirkastusvuorella 1400 vuoden kuluttua tähän Mooseksen rukoukseen (18)?(Vastaus tämän teks-

tin ulkopuolelta.)

Ilosanoma: Jeesuksesta sanotaan, että hän oli Jumalan kirkkauden säteily. ”Jumala, joka sanoi: Tulkoon pimeyteen valo,
valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää
valoaan.” (2. Kor. 4:6). Jeesuksen kirkkaus oli kuitenkin salattua kirkkautta, joka loisti näkymätöntä valoaan myös ristin
häpeässä.
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4. UUDET LAINTAULUT (2. Moos. 34)

Taustaa: Mooses oli iskenyt murskaksi kymmenen käskyn taulut tajutessaan, ettei Israel niitä kuitenkaan noudattaisi. Kysy-
mys oli yhä siitä, kulkisiko Herra – ja kulkisivatko hänen kasvonsa – kansan mukana luvattuun maahan. Herra oli luvannut
olla tavattavissa ilmestysmajassa, mutta peruuttaisiko hän nyt lupauksensa?

Jakeet 1–4
• Miettikää, miksi Herra ei soimannut Moosesta ensimmäisten taulujen särkemisestä?
• Mitä se osoittaa, että Herra oli valmis kirjoittamaan kivitauluihin uudelleen entisen tekstin?
• Mitä uusi kohtaaminen merkitsi Moosekselle itselleen?

Jakeet 5–7. Jahve ja Herra ovat alkutekstissä sama sana. Näitä kahta jaetta siteerataan VT:ssä monta kertaa, esim. Nehemias-
sa, psalmeissa, Joelin ja Joonan kirjoissa.

• Millaisen kuvan Jumala antaa itsestään Moosekselle tässä tilanteessa?
• Mikä ero on ”pahoilla teoilla, rikkomuksilla ja synneillä”?
• Millä eri sanoilla Herra kuvaa armahtavaa mielenlaatuaan?
• Milloin sinä olet saanut kokea Herran sellaisena kuin hänet näissä jakeissa kuvataan? Kerro kokemuksestasi.
• Miksi lasten on vastattava isiensä synneistä? Millä tavalla se tapahtuu?
• Miksi vain harva ihminen pelkää syntiensä seurauksia meidän aikanamme?
• Miten jakeet 6–7 voidaan soveltaa Jeesuksen elämään ja kuolemaan?

Jakeet 8–9.
• Herra oli luvannut vastata Mooseksen rukoukseen (yhdessä kulkemisesta) jo edellisen luvun 17. jakeessa. Miksi Moo-

ses toisti silti pyyntönsä?
• Miksi Mooseksen oli vaikea uskoa Herran armoon tässä tilanteessa?

Jakeet 10–14. Herra uudistaa liittonsa syntiin langenneen kansan kanssa.
• Miksi Jumala-suhteeseen tarvitaan aina liittoa?
• Miksi Herra antaa tapahtua paljon ihmeitä tällaisen kansan keskuudessa?
• Millä tavalla israelilaisten on varjeltava itseään ympäröivien kansojen epäjumalanpalvelukselta?
• Miten näitä jakeita voitaisiin soveltaa nykyisen Jumalan kansan eli kristillisen kirkon elämään?

Jakeet 15–26. Luetaan, mutta ei keskustella.

Jakeet 27–35
• Miksi käskyt piti kirjoittaa muistiin?
• Mitä Mooseksen kasvojen säteily meille kertoo?
• Miksi Mooses ei tahtonut näyttää kansalle kirkastuneita kasvojaan?
• Ehkä tunnet jonkun kristityn, josta voit sanoa, että hänen kasvonsa loistavat Herran kirkkautta. Mikä on tuon kirkkau-

den salaisuus?
• Paavalikin puhuu Mooseksen kasvojen säteilystä ja jatkaa näin: Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme

Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa
Herra, joka on Henki. (2. Kor. 3:18*). Selitä omin sanoin, miten meidänkin kasvomme voisivat ”kirkastua”?

• Paavali sanoo, että Mooseksen kasvojen kirkkaus oli vain väliaikaista, mutta uuden liiton kirkkaus on pysyvää ja alati
lisääntyvää. Miksi niin?

• Jeesuksen kasvoista hänen viimeisenä päivänään kerrotaan seuraavaa: He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät
häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle. Matt. 26:67. Mitä mieltä olette, olivatko Jeesuksen kasvot tuolla hetkellä
täynnä Herran kirkkautta? Perustelkaa vastauksenne.

Ilosanoma: Jeesuksen kasvojen kirkkaus oli rakkauden kirkkautta. Hänen silmänsä säteilivät armoa vielä ristilläkin, ja sitä
samaa ne säteilevät tänään meitä syntisiä kohtaan. Jeesuksessa toteutuivat jakeiden 6–7 molemmat puolet. Hänet pantiin
vastaamaan meidänkin synneistämme, ettei meidän ja lastemme tarvitsisi niistä vastata.
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5. PYHÄKKÖTELTTA (2. Moos. 40)

Taustaa: Kultaisen sonnin tragedian jälkeen alettiin rakentaa pyhäkkötelttaa. Projekti vaati paljon työtä ja varoja. Kultaa
siihen käytettiin 1000 kg, hopeaa 3500 kg. Naiset kehräsivät lankaa seiniin ja esirippuun. Herra oli antanut kahdelle miehelle
kyvyn tehdä taidokkaita esineitä metallista ja puusta. Kun tasan vuosi oli kulunut Egyptistä lähdöstä, oli kaikki lopulta
valmista. Pyhäkköteltta oli merkki siitä, että Herra asui kansansa keskuudessa ja kulki sen mukana. Vetäjä lukee vielä jakeen
39:43.

(Huom. Tämä luku on melko vaikea raamattupiirissä käsiteltäväksi, joten sen voi hypätä ylikin. Ainakin vetäjän kannattaa
piirtää pyhäkköteltan pohjapiirustus ja näyttää sitä piiriläisille keskustelun aikana.)

Jakeet 1–3 ja 20–21. Kaikkein pyhimpään ei viety muuta kuin liiton arkku. Sen sai nähdä vain ylipappi yhtenä päivänä
vuodessa, kun hän tuli pirskottamaan verta sen päälle. Liitonarkku sisälsi lain taulut, ja samalla se oli Jumalan valtaistuin
kansansa keskellä. Esirippuun oli kudottu kerubeja. Kaikkein pyhin viittaa paratiisiin, jonka ovea kerubit vartioivat.

• Miettikää miksi Herra ei halunnut näyttää liiton arkkua koko kansalle tai edes kaikille papeille?
• Mitä Kaikkein Pyhin opetti israelilaisille heidän Jumalastaan?
• Mitä yhteistä oli paratiisilla ja kaikkein pyhimmällä?
• Paavali nimitti Jeesusta armoistuimeksi eli liiton arkun kansilevyksi (jae 20, vrt. Room. 3:25). Mitä yhteistä Jeesuksella

oli tuon kannen kanssa?

Jakeet 4–5 ja 22–28. Pyhäkköteltan toinen huone oli nimeltään Pyhä. Sinne saivat tulla papit vain silloin, kun oli heidän
vuoronsa suorittaa suitsutusuhri.

• Miettikää, mikä oli eri esineiden merkitys Pyhässä?
• Mitä tämä huone opetti israelilaisille heidän Jumalastaan?
• Miksi enkeli Gabriel ilmestyi pappi Sakariakselle juuri tässä paikassa tullessaan tiedottamaan hänelle Johannes Kas-

tajan syntymää (Lk. 1)?

Jakeet 6–8 ja 29–33. Pyhäkköteltan pihalle saivat maallikotkin tulla tuomaan uhrinsa, mutta vain pappi voi ne uhrata.
• Miksi pyhäkköteltan pihalla piti olla uhrialttari ja pesuallas, mikä oli niiden merkitys?
• Mitä pyhäkköteltan piha opetti israelilaisille heidän Jumalastaan?
• Miksi myös pihan ympärillä piti olla verho, etteivät kaikki voineet katsella pihaa?

Jakeet 9–11.
• Mitä opimme siitä, että kaikki esineet piti voidella öljyllä, jotta ne tulisivat pyhäksi?
• Öljy on Pyhän Hengen vertauskuva uudessa liitossa. Mitä nämä jakeet puhuvat uuden liiton Jumalan kansalle?

Jakeet 12–15. Aaronin ja hänen poikiensa vihkimisestä puhutaan tarkemmin tuonnempana.
• Mitä nämä kolme vaihetta symbolisoivat: pesu, voitelu ja pukeminen?

Jakeet 16–19
• Miettikää, mitä kaikkea israelilaisille oli tapahtunut menneen vuoden aikana?
• Miksi korostamalla korostetaan sitä asiaa, että Mooses teki kaiken tarkoin Herran käskyn mukaan (39:43, 40:16 ja 33)

Jakeet 34–38
• Kirkkaus siirtyi nyt leirin ulkopuolisesta telttamajasta pyhäkkötelttaan ja jäi sinne asumaan. Miksi Mooses ei saanut

mennä pyhäkkötelttaan pilven ollessa asumuksessa?
• Mitä israelilaisille merkitsi pilven läsnäolo pyhäkössä öin ja päivin?

Kokoavat kysymykset
• Mitä israelilaiset oppivat armosta rakentaessaan ilmestysmajaa?
• Oikeastaan koko ilmestysmaja on Jeesuksen ennakkokuva. Mitä se hänestä meille opettaa?

Ilosanoma: Herran kirkkaus ilmestyi myös Salomon temppelissä, kun se vihittiin käyttöönsä. 300 vuotta myöhemmin.
Jeesuksessa Jumalan todellinen maja tuli ihmisten keskelle (Joh. 1:14). Uudessa luomakunnassa ei enää tarvita temppeliä,
sovituksen paikkaa (Ilm. 21.) Riittää kun siellä on Jeesus.
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6. PAPPEUS JA YLIMMÄINEN PAPPEUS (2. Moos. 28–29)

Taustaa: Tähän asti perheen pää oli toiminut sen pappina. Nyt pappeus määrättiin vain yhdelle suvulle. Mooseksen piti
teettää ylipapin ja muiden pappien puvut ja vihkiä heidät virkaan. Ylimmäisiä pappeja oli vain yksi kerrallaan. Kaunis ja
vaikuttava ”virkapuku” päällään ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa ilmestysmajan kaikkein pyhimpään uhraamaan
syntiuhrin verta omien syntiensä ja kansan syntien puolesta.

Alustavat kysymykset
• Mitä mieltä olette papin liturgisten vaatteiden tarpeellisuudesta uuden liiton jumalanpalveluksessa? Jos ne eivät ole

tarpeellisia, niin miksi eivät? Jos ovat, niin mitä tarkoitusta varten?
• Mitä mieltä olette siitä, soveltuvatko mitkä vaatteet hyvänsä kristittyjen kirkkovaatteiksi?

Jakeet 28:1–12. Efodi eli kasukka oli kaksiosainen viitta, jonka etupuolen ja takapuolen yhdisti onyks-kivistä tehty olkakap-
pale.

• Miettikää, miksi Jumala tahtoi itse suunnitella ylimmäisen papin vaatteet? (2–3)
• Mitä jae 3 puhuu meille armolahjoista?
• Millaisen mielikuvan saatte ylimmäisen papin puvusta katsomalla, mistä aineista se on tehty (5)?
• Ylimmäisen papin puvussa oli samat kirkkaat värit kuin ilmestysmajan telttakankaissa. Miksi niin?
• Mitä ajattelette siitä, että Herra tahtoi onyks-kivet ylipapin viittaan, ettei voisi koskaan unohtaa kansaansa (9–12)?
• Miten nämä jakeet voidaan soveltaa meidän kristittyjen ylimmäiseen pappiin Jeesukseen?

Jakeet 15–21 ja 30. Rintakilven koko oli 20–20 cm. Urim ja tummin olivat arpomiskiviä, joita heittämällä voitiin ratkaista
Herran tahto tietyissä tilanteissa. Vastaus oli siis vain ”kyllä” tai ”ei”. Urim ja tummim voidaan kääntää suomeksi ”valot ja
täydellisyydet”.

• Miksi Israelin heimojen nimet piti kirjoittaa uudelleen rintakilven jalokiviin?
• Miksi me emme käytä enää arpanappuloita Jumalan tahdon selville saamiseksi?
• Mitä se vaikuttaa näiden jakeiden tulkintaan, että melkein samat jalokivet esiintyvät Ilmestyskirjan Uuden Jerusalemin

peruskivinä?

Jakeet 36–38
• Mikä puoli ylimmäisen papin tehtävistä paljastuu meille näiden jakeiden kautta?
• Sovella nämä jakeet Jeesukseen ja hänen tehtäväänsä ylimmäisenä pappina. Mikä oli hänen otsakoristeensa, kun hän

suoritti ylipapin tehtäväänsä?
• Mikä oli Jeesuksen ylimmäispapillinen puku?
• Miksi Jeesuksen piti suorittaa ylipapin tehtävänsä alastomana ristillä?

Jakeet 29:1–11 ja 19–21. Öljyllä voitelemalla vihittiin tehtäväänsä kaikki papit, ei vain ylimmäistä pappia. Sana ”voideltu”
on hepreaksi messias, kreikaksi kristus.

• Miksi jokainen pappi piti pyhittää, ennen kuin hän voi aloittaa tehtävänsä?
• Miksi pyhittämiseen tarvittiin aina verta?
• Mitä öljy symbolisoi pyhittämistoimituksessa, ks. jae 7?
• Miksi vihittävien pappien piti laskea kätensä tapettavan uhrieläimen päälle – mitä se ele symbolisoi (10,19)?
• Miksi verta ja öljyä piti sivellä juuri vihittävän papin korvaan, peukaloon ja isoonvarpaaseen (20)?
• Pietarin mukaan kaikki me kristityt olemme ”kuninkaallista papistoa” (1. Piet. 2:9). Heprealaiskirjeen mukaan olemme

saaneet ”taivaallisen kutsun” tehtäväämme (Hepr. 3:1.) Milloin meidät on kutsuttu, voideltu ja puettu kuninkaallisen
papin tehtävään?

Kokoavat kysymykset:
• Soveltakaa tämän päivän teksti meidän ylimmäiseen pappiimme Jeesukseen. Missä suhteessa hän oli samanlainen kuin

vanhan liiton ylimmäiset papit, missä suhteessa erilainen?
• Miettikää, mitkä olivat Mooseksen tunnelmat, kun hän teetti pappien vaatteita ja vihki heitä virkaansa?

Ilosanoma: Jeesus oli sekä täydellinen ylipappi että täydellinen uhri. Meidän nimiämme ei ole kaiverrettu mihinkään onyks-
kiveen, vaan ylipappimme Jeesuksen lävistettyihin käsiin. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt (Jes. 49:16). Nytkin
hän on suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä rukoilemalla puolestamme Isänsä oikealla puolella.
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7. HERRA ON KULUTTAVA TULI (3. Moos. 9–10)

Taustaa: Ilmestysmaja oli nyt valmis, uhrilaki annettu ja papit vihitty virkaansa. Heitä oli viisi: ylipappi Aaron ja hänen
neljä poikaansa. Vihkimisjuhla oli kestänyt viikon. Kun se oli ohi, uhrasi Aaron ensimmäisen uhrinsa. Silloin Herra ilmestyi
kansalleen kirkkaudessaan ja osoitti asuvansa sen keskuudessa.

Jakeet 1–6.
• Miten sinä kokisit sen, jos saisit kuulla Herran ilmestyvän itsellesi tämän päivän aikana?
• Millä mielellä luulette israelilaisten odottaneen Herran ilmestymistä (5–6)?
• Luuletteko, että Aaron jännitti sitä, osoittaisiko Herra hyväksyneensä hänen uhrinsa? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitkä olivat ehkä Mooseksen tunnelmat tänä suurena päivänä?

Jakeet 7–21. Herra oli antanut määräyksen kaikista näistä uhreista. (Vrt. 3. Ms. 1–7). Uhrit toimitettiin ilmestysmajan pihalla
seisovalla alttarilla. Syntiuhri ja polttouhri saivat aikaan sovinnon Jumalan ja ihmisen välille. Yhteysuhri oli yhteyden ateria
sekä Jumalan että lähimmäisen kanssa.

• Miksi länsimaalaisen Raamatun lukijan on vaikea ymmärtää vanhan liiton uhritoimituksia?
• Miksi sovitusta ei saada aikaan ilman verta?
• Miksi Aaronin piti uhrata ensin omasta puolestaan ja vasta sitten kansan puolesta?
• Miettikää, miksi yksi könttäuhri ei riittänyt, vaan uhreja piti olla näin monta?
• Mitä kansa oppi kaikkia noita uhritoimituksia katsellessaan a) itsestään ja b) Jumalasta?
• Mitä nämä jakeet puhuvat Jeesuksesta, oikeasta Jumalan uhrikaritsasta?

Jakeet 22–24. Herran kirkkaus oli ilmestynyt tähän mennessä vain Moosekselle molemmissa teltoissa. Nyt Herran luota
kaikkein pyhimmästä lähti jonkinlainen tulenliekki, joka poltti kaikki alttarilla olevat uhrit.

• Miksi Aaron siunasi kansan nimenomaan uhritoimituksen jälkeen, ja miksi sama siunaus luetaan kirkoissa jumalan-
palveluksen lopuksi?

• Mitä Herra tahtoi sanoa äsken uhratuista uhreista lähettämänsä tulen kautta?
• Mitä yhteistä on vanhan liiton uhreissa ja uuden liiton ehtoollisessa? Mitä eroa?
• Heprealaiskirjeessä viitataan tähän tapaukseen näin: Palvelkaamme Jumalaa hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen

ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. (Hepr. 12:28–29.) Miksi meidän uuden
liiton uskovaistenkin on tarpeellista kuulla tällainen varoitus ja kehotus?

Jakeet 10:1–3. Nadab ja Abihu oli juuri vihitty papeiksi. Mooses oli sanonut heille: ”Muistakaa toimia Herran käskyn mu-
kaisesti. Muuten te kuolette!” (8:35.) Nyt he olivat menossa uhraamaan ruokauhria suitsutusalttarille, joka oli teltan ”pyhä”
nimisessä huoneessa. Joko he eivät sytyttäneet ruokauhria Herran sytyttämällä tulella tai sitten he eivät käyttäneet pyhäkön
tuliastioita, vaan omiaan.

• Mikä vieraan tulen tuomisessa temppeliin oli niin suuri loukkaus Herraa vastaan, että hän rankaisi siitä kuolemalla?
• Miksi papit eivät voineet puolustella itseään sanomalla: ”Tein sen vahingossa”?
• Miksi pappien vastuu on nytkin suurempi kuin kirkkokansan (3)?
• Mitä olisi tapahtunut, jos Herra olisi painanut koko asian villaisella?
• Miten jakeet 9:24 ja 10:2 liittyvät yhteen?
• Miksi Aaron ei vastannut Moosekselle mitään; mistä hänen hiljaisuutensa kertoi?

Jakeet 4–7. Herra oli sanonut: ”Älköön kukaan pappi saattako itseään epäpuhtaaksi menemällä edes sukuunsa kuuluvan
vainajan lähelle, paitsi jos vainaja on hänen oman perheensä jäsen: äiti, isä, poika, tytär tai veli.” (3. Ms. 21:1–2.) Aaronin
poikien serkut kutsuttiin siis kantamaan ruumiit ulos leiristä.

• Miettikää, miksi Herra ei tässä tapauksessa antanut Aaronin ja hänen poikiensa osallistua Nadabin ja Abihun suremi-
seen ja hautaamiseen, vaikka he olivat lähisukulaisia?

• Mitä tämä tragedia ehkä vaikutti Aaronin ja hänen jäljelle jääneiden poikiensa jumalasuhteeseen?
• Miten kukaan uskalsi tämän jälkeen lähestyä Jumalaa ja palvella häntä?

Ilosanoma: Jumalan kuluttava tuli osui kerran Jeesukseen, Jumalan Karitsaan. Hänestä tuli ikään kuin ukkosenjohdatin
meille, jotka uskomme häneen ja olemme hänen nimeensä kastetut. Risti pelastaa meidät myös ikuisesta rangaistuksen
paikasta, tulisesta järvestä. (Ilm. 21:8).
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8. MATKA JATKUU – SAMOIN NAPINA (4. Moos. 11)

Taustaa: Israelin kansan kotimatka voidaan jakaa kolmeen osaan: Kaislamereltä Siinaille, Siinailta Kadesiin ja Kadesista
Mooabin arolle. Kansa oli viettänyt noin vuoden Siinain vuoren juurella. Nyt oli lähdetty matkan toiselle osuudelle, kohti
Kanaanin maata, jonne uskottiin päästävän muutamassa kuukaudessa. Kultaisen sonnin episodista lähtien kansa oli koettanut
totella Herran käskyjä ja rakentanut myös ilolla ja innostuksella pyhäkköteltan.

Jakeet 1–10 (ja 10:33–34). Menossa oli kolmas vaelluspäivä. Siinailla oli ollut ruohoa, mutta nyt kuljettiin hiekkaerämaassa.
Vanha käännös sanoo, että kansa ”tuskitteli”, uuden mukaan se ”itki ja valitti”.

• Millaisessa tilanteessa sinä rupeat yleensä tuskittelemaan ja valittamaan?
• Katsokaa jaetta 1 ja miettikää, millaisesta tulipalosta oli ehkä kysymys.
• Jos teillä kotona syttyisi tulipalo, ketä sinä huutaisit ensiksi apuun? Mitä se osoittaa, että kansa huusi Moosesta apuun

(2)?
• Katsokaa jakeista 4 ja 18, mitä kansa tarkalleen ottaen itki ja tuskitteli?
• Tuskittelisitko ehkä itse, jos joutuisit syömään samaa ruokaa vuosikaudet, vaikka siinä olisi kaikki tarpeelliset vitamii-

nit ja hivenaineet?
• Mitä kansan olisi mielestänne pitänyt tehdä, kun sen ruokavalio alkoi tuntua liian yksipuoliselta?
• Mistä nämä jakeet varoittavat meitä tämän ajan kristittyjä?
• Miksi Herra suuttui ja suuttuu kansalleen sen tuskittelusta?

Jakeet 11–15
• Millaisia ajatuksia nämä jakeet teissä herättävät?
• Mitä ajattelette siitä, että Mooses vertaa itseään kansan äitiin (ja vanhassa käännöksessä myös isään)?
• Mooses on ennenkin valittanut osaansa, mutta ei ole koskaan toivottanut itselleen kuolemaa. Mikä sai hänet nyt sitä

toivottamaan?
• Hiljaa vastattavaksi: Jos sinä olet joskus toivottanut itsellesi kuolemaa, niin millaisessa tilanteessa se tapahtui?
• Moni mies ja nainen meidänkin aikanamme pyrkii hengellisen johtajan asemaan. Mitä nämä jakeet kertovat meille

kristillisestä johtajuudesta?

Jakeet 16–17. Aikaisemmin Mooses oli nimittänyt appensa opastuksella kansalle ryhmänjohtajat. Silloin niiden tarkoitus oli
riita-asioiden selvittely. Nyt valitaan 70 ”ministeriä”, joista tulee myöhemmin juutalaisten suuri neuvosto.

• Mitä Herra tarkoitti jakeen 17 sanoilla?

Jakeet 18–23. Jae 23 luetaan molemmista käännöksistä. Vanha kysyy: Onko Herran käsi liian lyhyt? Uusi kysyy: Onko
Herralle mikään mahdotonta?

• Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalan pakottamisesta?
• Oliko lihan syöttäminen kansalle mielestänne siunaus vai kirous? Perustelkaa mielipiteenne.
• Millaisten asioiden suhteen sinun on kaikkein vaikeinta uskoa, ettei Herran käsi ole liian lyhyt sinua ja rakkaitasi

auttamaan?
• Kun paholainen koetti saada Jeesuksen muuttamaan kivet leiviksi 40 pv kestäneen paaston jälkeen, Jeesus vastasi:

”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” (Mt. 4:4). Mikä ero oli
Jeesuksen ja Israelin tilanteen välillä?

Jakeet 24–30.
• Miettikää, millaisesta ilmiöstä jakeessa 25 oli kysymys?
• Mistä huomaamme, ettei noista 70 tullut samanlaisia profeettoja kuin Mooses, Jesaja ja Jeremia olivat?
• Mitä se osoittaa, että jopa Eldad ja Medad saivat hengen lahjan?
• Mitä tarkkaan ottaen Joosua olisi halunnut kieltää ja miksi (28)?
• Mitä jae 29 osoittaa Mooseksesta johtajana?
• Milloin jae 29 toteutui sananmukaisesti? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)

Jakeet 31–35. Oli heprealaisen kalenterin toinen kuukausi, jolloin viiriäiset muuttavat suurissa parvissa Siinain yli poh-
joiseen. Ne lentävät matalalla ja laskeutuvat usein maahan lepäämään, jolloin niitä voi ottaa helposti kiinni. Arabit ovat
pyydystäneet viiriäisiä satoja vuosia matalilla verkoilla.

• Kaksi kyynärää tarkoittaa vajaata metriä. Miettikää, mikä linnuille tuli, kun ne laskeutuivat maahan tuolla tavalla
läjäpäin.

• Kymmenen homer-mittaa tarkoittaa kolmeatuhatta litraa. Mihin nämä ihmiset ehkä kuolivat?
• Paavali kommentoi tätä tapausta näin: Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä himoita pahaa,

niin kuin he tekivät. (1. Kor. 10:6). Mitä tämä Paavalin varoitus sanoo sinulle henkilökohtaisesti?

Ilosanoma: Jeesus voitti ruuan himonsa, mutta joutui kärsimään ristillä, aivan kuin olisi tämän kiusauksen hävinnyt. Hän
näet vaihtoi paikkaa Israelin kanssa – ja meidän kanssamme. Siksi voimme saada anteeksi sen, että olemme Israelin tavoin
hävinneet taistelussa himojamme vastaan.
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9. MIRJAMIN KAPINA (4. Moos. 12)

Taustaa: Sippora, Mooseksen vaimo, oli midianilainen, ei afrikkalainen. Joko hän oli kuollut tai sitten hän oli sen verran
päivettynyt, että Aaron ja Mooses haukkuivat häntä ”neekeriksi”. Mirjam oli isosisko, joka oli nokkeluudellaan pelastanut
Mooses-vauvan hengen. Hän oli myös sepittänyt (yhdessä Mooseksen kanssa) kiitoslaulun Kaislameren ylityksestä. Mirjam
kuului naisprofeettana Israelin ”johtotiimiin”, mutta se asema ei ilmeisesti hänelle riittänyt (Miika 6:4).

Jae 1. Huomatkaa, että Mirjamin nimi mainitaan ensin.
• Kumpi tulkinta on mielestänne oikea: sekö että Sippora oli kuollut, vai se, että lanko ja käly haukkuivat häntä ”neeke-

riksi”?
• Olemme kuulleet Sipporasta viimeksi silloin, kun hän tuli isänsä kanssa israelilaisten leiriin ensimmäisen

erämaavuoden aikana. (2. Ms. 18:2). Siitä ei ole ehkä kulunut vielä vuottakaan. Jos Sippora oli sinä aikana kuol-
lut, niin miettikää eri mahdollisuuksia, mihin hän kuoli.

• Jos Sippora oli kuollut, mitkä olivat ehkä Mooseksen tunnelmat 40 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen?
• Mitä kritisoitavaa Mirjam ehkä kälystään löysi, olipa hän sitten Sippora tai joku muu?
• Heprean verbimuoto osoittaa, että panettelukampanjan alkuunpanija oli Mirjam. Mikä sai Aaronin menemään mukaan

kälynsä parjaukseen?
• Oletko sinä joskus kokenut todeksi nämä Jeesuksen sanat: ”Ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalai-

sensa”? Missä tilanteessa se tapahtui?

Jae 2. Uusi käännös on parempi kuin vanha. Mirjam oli kuullut Herran äänen kirjoittaessaan voittolauluaan. Aaronillekin
Herra oli puhunut jo monta kertaa.

• Mistä tässä kapinassa oikein oli kysymys?
• Mihin Mirjam pyrki puheillaan; mitä hän halusi a) Moosekselta b) Jumalalta c) kansalta?
• Mitä käsittelemättömiä lapsuuden traumoja tämän riidan takana saattoi olla?
• Miten Mooses koki sisarustensa hyökkäyksen omaa auktoriteettiaan vastaan (jakeet 2–3)?
• Miksi Mirjam ei tyytynyt naisprofeetan ja ”kolmosjohtajan” asemaan, mitä muuta hän vielä havitteli?

Jae 3. ”Nöyrä” on hepreaksi runollinen sana, joka tarkoittaa myös köyhää ja heikkoa ihmistä, jonka on pakko turvautua
Jumalan apuun.

• Miksi Mooses vaikeni?
• Mitä Mooses olisi voinut sanoa puolustuksekseen?
• Mitkä kokemukset olivat tehneet Mooseksesta nöyrän?
• Miten on mahdollista, ettei korkea asema ollut kihahtanut Moosekselle päähän?
• Mitä ajattelette siitä, että Jeesus sanoi olevansa ”hiljainen ja nöyrä sydämeltä” (Mt. 11:29)?
• Miten meistä itse kustakin voisi tulla nöyriä ihmisiä?

Jakeet 4–9. Jakeessa 7 on vanha käännös parempi.
• Mikä oli tavallisen profeetan ja Mooseksen ero?
• Miten jakeita 5–8 voidaan soveltaa uuteen Moosekseen eli Jeesukseen?
• Miksi oli vaarallista ryhtyä vastustamaan Mooseksen auktoriteettia?
• Mitä tapahtuu niille meidän aikamme teologeille, jotka hylkäävät Mooseksen auktoriteetin?

Jakeet 10–12. Tuohon aikaan ei Hansenin taudin leprabasilli ollut vielä levinnyt Kaukoidästä Lähi-itään. Kysymys oli siis
jostain muusta hirveästä ihosairaudesta.

• Miksi Herra ei rangaissut Aaronia, vaan vain Mirjamia?
• Miksi Mirjam ei sanonut mitään spitaaliin sairastuttuaan?
• Mitä ajattelette Aaronin anteeksipyynnöstä jakeessa 11? (Keneltä hän pyysi anteeksi, mitä hän pyysi anteeksi?)

Jakeet 13–16. Spitaali teki ihmisen kultillisesti saastaiseksi, ja erotti hänet yhteiskunnasta. Temppeliin spitaalinen ei saanut
siinä tilassa mennä. Mooseksen laissa kuvataan, millaiset puhdistusseremoniat piti pitää, jos joku sattui ihmeen kaupalla
parantumaan tästä taudista (3. Ms. 13–14). Seremoniat kestivät viikon.

• Mikä oli ehkä pahinta ihmiselle, joka sairastui spitaaliin tuohon maailmanaikaan?
• Kuvitelkaa, miltä Mirjam näytti?
• Mitä Mirjam mietti viettäessään viikon päivät leirin ulkopuolella?
• Mitä hyvää tämä skandaali ehkä toi Mirjamin elämään?

Kokoavat kysymykset
• Mitä johtopäätöksiä meidän pitäisi tehdä siitä tosiasiasta, ettei koko Raamatussa kerrota yhdestäkään seurakunnan

naisjohtajasta? (Yhteiskunnallisista naisjohtajista kyllä kerrotaan.)

Ilosanoma: Mirjam häpäisi itsensä pitkän ja menestyksekkään uransa päätteeksi. Spitaalista parannuttuaan hän joutui uhraa-
maan kaksi kyyhkystä, kolme lammasta ja ruokauhrin. Veren piti vuotaa, että Israelin naisprofeetta saisi syntinsä anteeksi.
Jos Mirjam oppi jotain omista synneistään ja Jumalan armosta tämän tapauksen kautta, ei se mennyt häneltä hukkaan.
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10. VAKOOJIEN LÄHETTÄMINEN (4. Moos. 13:1–14:10)

Taustaa: Vaikea matka Siinain niemimaan läpi oli nyt ohi. Kadesh-Barnea sijaitsi Luvatun maan eteläreunalla Paranin
autiomaassa (Num. 34:4 ja Joos. 15:3). Ks. kartta. Menossa oli heinäkuun loppu, koska ensimmäisiä viinirypäleitä juuri
korjattiin. Siinailta lähdöstä oli siis kulunut vasta pari kuukautta (10:11). Joosua oli Mooseksen nuori palvelija, joka oli
johtanut sotaa amalekilaisia vastaan ja voittanut sen. Hän oli myös ollut Siinain vuorella yhdessä Mooseksen kanssa eikä
ollut osallistunut kultaisen sonnin palvontaan. Juudan heimon päämiehen Kaalebin nimi esiintyy tässä ensimmäistä kertaa.

Jakeet 1–15
• Mitä Herra halusi saada aikaan lähettäessään vakoojat luvattuun maahan?
• Jäähyväispuheessaan Mooses muistelee samaa tapausta näin: ”Silloin te tulitte sanomaan minulle: ’Lähetetään miehiä

tutkimaan maata ja ottamaan selvää tiestä, jota meidän on kuljettava, sekä niistä kaupungeista, joita vastaan meidän
on käytävä.’ Minä hyväksyin tämän ehdotuksen” (5. Ms. 22–23). Miten tämä kuvaus voidaan sovittaa yhteen tekstimme
kanssa vai voidaanko mitenkään?

• Miksi joka sukukunnasta piti lähettää yksi vakooja ja vieläpä suvun päämies?

Jakeet 16–20. Hoosea tarkoittaa ”Jumala on pelastus” ja Joosua tarkoittaa ”Herra on pelastus”. Vanhan testamentin kreikan-
kielisessä käännöksessä Joosuan kohdalla lukee Jeesus.

• Miettikää, miksi Mooses halusi muuttaa Hoosean nimen Joosuaksi?
• Miksi Mooses halusi tietää luvatusta maasta juuri ne asiat, jotka hän mainitsee jakeissa 17–20?

Jakeet 21–26. Negev on etelässä, Lebo-Hamat pohjoisessa. Ks. karttaa. Hebron oli suuri kaupunki, jonka lähellä sijaitsi
patriarkkojen hauta. Eskol tarkoittaa terttua.

• Katsokaa kartalta, montako kilometriä miehet kulkivat päivässä, jos he olivat matkalla 40 pv?
• Montako kiloa arvioisitte rypäletertun painaneen?
• Mitä Mooses ja kansa pääsivät selville luvatun maan maa olosuhteista?

Jakeet 27–33. Anakilaiset olivat pitkää kansaa; kolmimetrinen Goljat on ehkä kuuluisin heistä.
• Vakoojat eivät valehdelleet raportissaan. Mikä siinä kuitenkin oli vikana?
• Mistä johtuu, että yhtäältä Kalebin ja toisaalta 10 muun vakoojan tilannearvio oli niin täysin erilainen?
• Milloin meidän kristittyjen on otettava poliittiset realiteetit huomioon, milloin taas ei tarvitse?
• Mieti, mikä on sinun elämässäsi se fakta tai realiteetti, joka vie sinulta kaiken rohkeuden. Miltä se näyttäisi, jos

katselisit sitä uskon silmin?
• Meidän luvattu maamme on uusi luomakunta, jonka Herra luo viimeisen tuomion jälkeen. Millä eri tavoilla se saatetaan

nykyään huonoon huutoon?

Jakeet 14:1–5. Mirjam oli laulanut kiitosvirressään runsas vuosi aikaisemmin: ”Sinä viet heidät perille, annat heidän juurtua
omaan maahasi.” (2. Ms. 15:17).

• Miksi johtaja saa aina kaikesta syyn niskoilleen?
• Miten kansa voi joutua epätoivon valtaan, vaikka se oli nähnyt kaikki Herran ihmeteot?
• Mikä jakeessa 3 on erityisen outoa?
• Mistä syystä Mooses ja Aaron vaikenivat?
• Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos kansa olisi tosiaan lähtenyt takaisin Egyptiin.
• Mitä kansa ajatteli Herrasta ja hänen suunnitelmastaan päättäessään palata Egyptiin?
• Mitä Aaronista osoittaa se, että hän seisoi nyt samassa rintamassa veljensä kanssa?

Jakeet 14:6–10. Vain 2 ääntä oli 600000 ääntä vastassa.
• Miksi Joosua avasi suunsa vasta nyt?
• Mikä on Kalebin ja Joosuan uskon salaisuus? (Miten on mahdollista, että samat tosiseikat voidaan tulkita kahdella

noin vastakkaisella tavalla?)
• Miettikää sitä mekanismia, jonka kautta usko tai tappiomieliala leviää seurakunnassa?
• Sovella jae 9 siihen tilanteeseen, jota tällä hetkellä pelkäät.
• Mooseksen lain nojalla voitiin väärä todistaja tuomita kuolemaan. Mitä ajattelette siitä, että kansa aikoi nyt kivittää

Joosuan ja Kalebin kuoliaaksi?
• Mitä kirkkauden ilmestyminen tässä tilanteessa merkitsi?

Ilosanoma: Jeesus, meidän Joosuamme, rohkaisee meitä uskomaan tänäkin päivänä perille pääsyyn, olipa tilanne mikä
hyvänsä. Juuri hän on raivannut omalla kuolemallaan meille tien luvattuun maahan.
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11. RANGAISTUS: 40 VUOTTA ERÄMAATA (4. Moos. 14:11–45)

Taustaa: Vakoojat eivät olleet mitä miehiä hyvänsä, vaan eri heimojen fiksuja ja kykeneviä päämiehiä. Kuitenkin he olivat
menettäneet uskonsa tässä tilanteessa. Nyt he tahtoivat valita uuden johtajan ja palata Egyptiin. Huomatkaa, että Herra oli
luvannut antaa Kanaanin maan israelilaisille viimeksi silloin, kun nämä vakoojat lähetettiin matkaan (13:2).

Jakeet 11–12
• Luuletteko, että Moosesta houkutteli edes hetken verran ajatus päästä napisevasta kansasta eroon ja tulla itse uuden

kansan esi-isäksi? Perustelkaa mielipiteenne.

Jakeet 13–16. Mooses väänsi Herralle rautalangasta mallin, mitä tulisi tapahtumaan, jos tämä hylkäisi Israelin.
• Mikä Israelin uskossa oli erilaista ja parempaa kuin pakanauskonnoissa?
• Mihin Mooses vetosi koettaessaan kääntää Herran pään?
• Miten arvioisitte Mooseksen käytöstä johtajana tässä tilanteessa?
• Mitä voisimme oppia Mooseksen käytöksestä omia epätoivon hetkiämme varten?

Jakeet 17–19. Mooses siteerasi Herran omia sanoja jakeessa 18. (Vrt. 2. Ms. 20:5–6.)
• Missä Herran voima tulee näkyviin jakeiden 17–18 mukaan?
• Millä perusteella Mooses kehtasi pyytää Herralta anteeksi kansansa käytöstä vielä kerran?
• Mitä jae 18 osoittaa meille Jumalasta ja hänen toimintatavoistaan?
• Missä suhteessa Mooses oli Jeesuksen ennakkokuva tässä tilanteessa?

Jakeet 20–25
• Mikä on jakeiden 22–23 mukaan Jumalan koettelemista, kiusaamista, pilkkaamista, halveksimista?
• Millaisissa tilanteissa mekin saatamme langeta kiusaamaan Jumalaa?
• Mitä mieltä olette rangaistuksen kovuudesta verrattuna rikoksen suuruuteen?
• Mitä tapahtuu lapselle tai aikuiselle, joka saa aina pahat tekonsa anteeksi ilman, että niistä tulee hänelle mitään seu-

rauksia?
• Mikä ero oli Kalebissa verrattuna muihin vakoojiin ja israelilaisiin?

Jakeet 26–30
• Jeesus sanoi kerran samoin kuin Mooses: ”Tapahtukoon teille uskonne mukaan.” (Mt. 9:29.) Miten tämä sana toteutui

a) Israelin kansan kohdalla ja b) Joosuan & Kalebin kohdalla?
• Miettikää, miten meidän aikamme uskoville ”tapahtuu heidän uskonsa mukaan”?
• Mikä voisi olla vastaava ”erämaarangaistus” meidän aikamme Jumalan kansalle?

Jakeet 31–35.
• Miksi lapset joutuvat väkisinkin kärsimään vanhempiensa syntien seurauksista?
• Hiljaa vastattavaksi: Minkä verran sinun lapsesi ovat joutuneet kärsimään sinun syntiesi tähden?
• Miten Herra käänsi Joosualle ja Kalebille voitoksi sen, että heidänkin piti kärsiä toisten synneistä 40 vuoden

erämaarangaistus?

Jakeet 36–38. Huomatkaa että vakoojat olivat kehuneet luvattua maata.
• Miksi Jumalan asettamaa johtajaa vastaan kapinoiminen oli ja on suuri synti?
• Miksi pahan puhuminen luvatusta maasta oli ja on suuri synti?

Jakeet 39–45. Katsokaa kartalta, mihin suuntaan Kadesh Barneasta olisi pitänyt lähteä (jae 25) ja mihin suuntaan lähdettiin,
kun lähdettiin Hormaan. Huomatkaa, että Herra on aina siellä, missä hänen armonvälineensä (tässä tapauksessa liiton arkku)
on.

• Miksi Kaislamerelle päin lähteminen tuntui ehkä Israelista erityisen vastenmieliseltä (25)?
• Mikä kansan käytöksessä hämmästyttää teitä eniten?
• Mitä vikaa kansan synnintunnustuksessa oli?
• Miten israelilaiset uskalsivat lähteä sotaan, vaikka Mooses heitä kielsi?
• Mitä kansalle merkitsi se, että Herra kuitenkin lupasi kulkea heidän mukanaan seuraavat 40 pitkää erämaavuotta?

Ilosanoma: Vaikka Herra on pitkämielinen ja antaa anteeksi kansansa rikokset ja synnit, hän ei kuitenkaan jätä niitä rankai-
sematta. Siksi Jeesuksen piti tulla tänne maan päälle, vaihtaa paikkaa meidän kanssamme, kärsiä meidän rangaistuksemme
ja kuolla meidän kuolemantuomiomme.
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12. KORAHIN KAPINA (4. Moos. 16:1–35)

Taustaa: Aaronin jälkeläisistä tuli pappeja, muista leeviläisistä tuli pyhäkköteltan palvelijoita. He myös opettivat kansaa.
Se mitä leeviläiset eivät saaneet tehdä, oli uhrien uhraaminen eli syntien sovittaminen. Korah oli Leevin pojan Kehatin
sukuhaaraa, joka sai tehdä kaikkein arvokkainta työtä: kantaa liiton arkkua matkoilla. Ruubenin ja Kehatin suvut oli sijoitettu
leirijärjestyksessä ilmestysmajan eteläpuolelle, siis lähelle toisiaan. Ihmiset tiesivät tässä vaiheessa, etteivät pääsisi perille,
ja olivat ehkä siksikin turhautuneita.

Jakeet 1–3. Mies nimeltä ”On” mainitaan vain tässä. Ehkä hän peruutti kritiikkinsä myöhemmin. Koko Israelin oli määrä
olla Jumalan edessä pyhiä. ”Muistakaa ja täyttäkää kaikki minun käskyni ja olkaa pyhät Jumalallenne.” (4. Ms. 15:40).

• Miten tämä kapina oli ehkä alkanut, ja mitä oli jo tehty, ennen kuin he marssittiin Mooseksen ja Aaronin eteen?
• Mitkä seikat osoittavat, että tässä oli kysymys valtataistelusta?
• Miettikää, millä tavalla kapinoitsijat saivat mukaansa 250 kansakunnan fiksuinta miestä?
• Mistä syystä leeviläiset olisivat halunneet päästä myös uhraamaan uhreja?
• Mikä oli se Mooseksen ja Aaronin toimintatapa, jota vastaan tässä kapinoitiin?
• Miksi kapinoitsijat eivät tajunneet Herran antaneen johtajille heidän asemansa ja tehtävänsä?
• Mitä olisi tapahtunut, jos myös leeviläiset olisivat päässet uhraamaan uhreja?
• Mistä syntyvät valtataistelut kristittyjen keskuuteen?
• Mistä me tiedämme, milloin pitää protestoida ja milloin totella johtajia?
• Hiljaa vastattavaksi: Mieti mielessäsi, löytyykö sinun sydämestäsi kaunaa johtajiasi tai niitä kristittyjä kohtaan, joita

huomioidaan seurakunnassa enemmän kuin sinua?

Jakeet 4–11. Suitsutuksen polttaminen kuului pappien tehtäviin. Muistamme, että kaksi Aaronin poikaa oli kuollut tuotuaan
Herran eteen vierasta tulta. Emme tiedä, montako kuukautta tai vuotta siitä oli kulunut.

• Minkä viestin Mooses antoi kansalle painaessaan kasvonsa maahan jokaisen ongelman kohdalla?
• Mitä se osoittaa, että Korah suostui Mooseksen määräämään kokeeseen?
• Kristillisessä kirkossa on voimassa ”yleinen pappeus” eli kaikki saavat lähestyä Jumalaa suoraan. Pastorin virka sen

sijaan kuuluu vain Jumalan ja seurakunnan valitsemille miehille. Millaista kapinamieltä pastorin virka saattaa herättää
ihmisissä?

• Nykyään ajatellaan, että kirkkoa on hallittava demokraattisesti. Mitä tekstimme näyttäisi siitä asiasta sanovan?

Jakeet 12–15.
• Mitä ajattelette tavasta, millä kapinalliset puhuttelivat johtajiaan?
• Rubenilaiset eivät havitelleet. Mistä he ehkä olivat suuttuneet johtajilleen?
• ”Maa joka tulvii maitoa ja hunajaa” tarkoittaa Raamatun kielenkäytössä aina luvattua maata. Miksi kapinoitsijat ni-

mittivät nyt Egyptiä sillä nimellä?
• Mooses oli jo aikaisemmin raivostunut kultaisen sonnin episodista, samoin vakoilijoiden käytöksestä. Mikä sai hänen

maljansa vuotamaan yli tässä tilanteessa?

Jakeet 16–27. Datan ja Abiram pysyivät majojensa edustalla, mutta Korah seisoi ilmestysmajan edessä 250 kapinallisen
kanssa.

• Mitä kapinalliset ehkä ajattelivat Herran kirkkauden ilmestymisestä?
• Mitä jae 22 osoittaa Mooseksesta ja Aaronista?
• Miten jae 22 voidaan soveltaa uuteen Moosekseen, Jeesukseen?
• Mitä osoittaa se, etteivät Datan ja Abiram tässäkään tilanteessa pelästyneet Mooseksen puheista?

Jakeet 28–35. Korah itse ei kuollut tässä kapinassa (32). Hän jälkeläisensä toimittivat pyhäkköteltan tehtäviä ja sepittivät
myös paljon psalmeja aikansa ”virsikirjaan”.

• Miksi kansan piti ehdottomasti myöntää se, kuka Mooseksen oli nimittänyt virkaansa (28)?
• Millä tavalla Herran halveksiminen ja hänen asettamansa johtajan halveksiminen kuuluvat yhteen (30)?
• Mitä olisi tapahtunut, jollei Herra itse olisi kukistanut tätä kapinaa näin kovalla kädellä?
• Herran veli Juuda kertoo, että myös kristillisissä seurakunnissa oli Korahin tapaisia kapinoitsijoita: Nuo ihmiset ovat

osaansa tyytymättömiä valittelijoita, jotka elävät himojensa vallassa. Heidän puheensa ovat suurellisia, ja omaa etu-
aan tavoitellen he mielistelevät ihmisiä. (Juuda 16). Mikä on luonteenomaista Herraa ja hänen nimittämiään johtajia
vastaan kapinoiville ihmisille sekä vanhassa että uudessa liitossa?

• Mitä tämä teksti opettaa meille Jumalan kansan johtajien osasta ennen ja nyt?
• Mitä tämä teksti opettaa meille Jumalan kansan käytöksestä ennen ja nyt?

Ilosanoma: ”Oi Jumala, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, annatko vihasi kohdata yhtä ihmistä –
Jeesusta – kun koko kansa on tehnyt syntiä sinua vastaan?” (Jae 22 mukailtuna). Juuri näin tapahtui Golgatalla.
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13. AARONIN VIIMEINEN KIUSAUS (4. Moos. 20)

Taustaa: Aaronin kuollessa Egyptistä lähdöstä oli kulunut 40 vuotta (2. Ms. 33:36). Mirjamin kuolema tapahtui jonkin aikaa
sitä ennen. Tämä on se sama Kadesh, josta vakoojat oli aikoinaan lähetetty matkaan. Siellä oli varmaan käyty moneenkin
kertaan näiden vuosikymmenten aikana. Ks. kartalta Kadesh ja Edom.

Jae 1. Mirjam oli kuollessaan noin runsaasti yli satavuotias. Hänestä on tähän mennessä kerrottu kolme asiaa: miten hän
vartioi Mooses-vauvan kaisla-arkkua. Miten hän lauloi voitonvirttä Kaislameren ylityksen jälkeen. Ja miten hän kapinoi
Moosesta vastaan.

• Millaisen arvion antaisitte naisprofeetta Mirjamin elämästä?

Jakeet 2–6. Nämä napisijat olivat olleet alle 20–vuotiata Egyptistä lähdettäessä. Heidän vanhempansa olivat jo kuolleet.
• Miksi Herran kirkkaus näyttäytyi aina kriisitilanteissa?
• Mitä olisi pitänyt tapahtua, että nuoriso olisi oppinut luottamaan Herran apuun sen sijaan, että se hyökkäsi Moosesta

ja Aaronia vastaan, kuten vanhempansakin?
• Minkä verran sinä luotat omissa kriisitilanteissasi Herran apuun?

Jakeet 7–13. Tämä on eri tapaus kuin mistä 2. Ms. 17 puhui, vaikka molemmat tapahtuivat Meribassa. Edellisellä kerralla
Herra oli käskenyt Mooseksen lyödä kalliota, nyt hän käski tämän puhua sille.

• Mistä syystä juuri tämä tilanne sai Mooseksen taas raivostumaan?
• Miettikää, mitkä olivat ne asiat, joilla Mooses ja Aaron suututtivat Herran Meribassa?
• Toivo luvattuun maahan pääsemisestä oli antanut veljeksille voimaa 40 vaikean vuoden ajan. Mikä oli heille pahinta

siinä tilanteessa, kun pääsy sinne heiltä kiellettiin?
• Mitä tämä tapaus opettaa meille hengellisen johtajan vastuusta?
• Millä tavalla Herra osoittaa nykyään pyhyytensä?

Jakeet 14–21. Edomin maan eli Seirin vuoriston läpi kulki ns. Kuninkaan valtatie, joka oli pääasiallinen kauppatie Arabian
ja Damaskoksen välillä. Edomin Herra oli antanut Jaakobin kaksoisveljen Esaun jälkeläisille, eikä Israel saanut sotia sitä
vastaan.

• Katsokaa kartalta, montako kilometriä Edomin maan pituus on etelästä pohjoiseen. Montako päivää kansa olisi kulke-
nut tuota matkaa?

• Mikä kiinnittää huomiotanne Mooseksen pyynnöissä jakeissa 14–17 ja 19?
• Mitä syytä edomilaisilla oli antaa veljeskansalleen noin tyly vastaus?
• Miksi Herra salli kansalleen vielä tällaisenkin takapakin, kun se oli jo melkein luvatun maan rajoilla?

Jakeet 22–29. Aaron oli kuollessaan 123-vuotias. Hänen nimensä mainitaan Raamatussa 333 kertaa. Horinvuoren tarkkaa
sijaintia ei tunneta, mutta se lienee sijainnut Edomin maan etelärajan tuntumassa.

• Entä jos Aaron olisikin löytynyt kuolleena sängystään jonain aamuna. Mikä ero siinä olisi ollut jälkeen jäävien kan-
nalta?

• Miltä luulette Aaronista tuntuneen näiden valmistelujen aikana?
• Entä miltä tuntui Mooseksesta, joka joutui nyt luopumaan veljestään ja aisaparistaan? (Millä mielellä Mooses ehkä

muisteli kultaisen sonnin tragediaa?)
• Mitä tämä vuorimatka ja ylipapin asuun pukeminen merkitsivät uudelle ylipapille Eleasarille?
• Aaron näyttää olleen ihan hyvässä kunnossa loppuun asti; pystyihän hän kiipeämään vuorellekin. Miettikää, mihin hän

oikein kuoli?
• Kansa oli kapinoinut Aaronia vastaan monta kertaa, viimeksi Meribassa. Millä mielellä se ehkä seurasi kolmen miehen

nousua vuorelle ja kahden miehen takaisintuloa?
• Millainen käsitys israelilaisilla oli kuoleman jälkeisestä elämästä tuohon aikaan (24)?
• Mikä oli kuukauden suruajan merkitys Israelin kansalle?

Ilosanoma: Aaron oli uhrannut elämänsä aikana niin monta uhria, että hän varmasti tiesi, mitä pelastumiseen tarvitaan:
uskoa sijaisen vereen.
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14. PRONSSIKÄÄRME (4. Moos. 21 ja Joh. 3:14–16)

Taustaa: Israelilaiset olivat tulossa omaan maahansa 40 vuoden erämaataipaleen jälkeen. Kuolleen meren ja Jordanin
itäpuolella asuvat kansat eivät kuitenkaan päästäneet heitä lähellekään Jordan virtaa ja luvattua maata. Hormassa oli kärsitty
tappio 40 vuotta aikaisemmin, kun oli lähdetty soitellen sotahan. Horma-nimisiä paikkoja saattoi tosin olla useampiakin.
Nimi Horma tarkoittaa näet ”tappiota”.

Jakeet 1–5. Herralle kuuluva uhri tarkoitti sitä, että viholliset hävitettiin viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen.
• Mistä Israel sai rohkeuden tähän sodankäyntiin?
• Jos israelilaisten sodankäyntitapa on mielestäsi puolusteltavissa, niin miten sitä voisi puolustaa?
• Miettikää, mitä tämä ensimmäinen voitto merkitsi israelilaisille.

Jakeet 4–6.
• Mikä kansan tämänkertaisessa kapinassa loukkasi ehkä Herraa erityisen paljon?
• Aaron oli juuri kuollut ja Mooses johti yksin kansaa. Mikä häntä ehkä loukkasi erityisen paljon tässä kapinassa?
• Mitä ajattelette siitä rangaistuksesta, jolla Herra tällä kertaa kansaansa rankaisi?
• Kuvittele tilannetta, että asuisit lastesi kanssa teltassa, jonne tunkisi joka lävestä myrkkykäärmeitä. Mitä tekisit?
• Paavali nimittää tätä israelilaisten syntiä Herran kiusaamiseksi: ”Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin

muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.” (1. Kor. 10:9*) Miksi napiseminen on Herran kiusaamista?
• Jos napiseminen on Herran kiusaamista, niin millaisessa tilanteessa sinun itsesi on tehnyt mieli kiusata häntä?

Jakeet 7–9
• Miksi Jumala ei vastannut siten kuin kansa häneltä pyysi?
• Mikä idea siinä oli takana, että käärmeen puremaksi tulleen ihmisen piti katsoa käärmeeseen?
• Mitä käärmeen myrkky symbolisoi tässä tekstissä?
• Miksi Jumalan antamaan parannuskeinoon ei tällä kertaa ollut ihan helppo uskoa?
• Mikä sai jotkut ryömimään ulos teltastaan ja katsomaan käärmettä? Mikä taas sai jotkut muut pysymään teltassaan

tuhoisin seurauksin?
• Mitä tämä raamatunpaikka opettaa meille uskosta ja epäuskosta?

Jakeet Joh. 3:14–16. Raamatussa käärme on aina muulloin Saatanan vertauskuva paitsi tässä kohdassa.
• Tässä tekstissä Jeesus rinnastaa itsensä pronssikäärmeeseen. Mitä yhteistä oli ristillä riippuvalla Jeesuksella ja Moo-

seksen pystyttämällä pronssikäärmeellä?
• Miksi Jeesus rinnastaa itsensä juuri käärmeeseen, Saatanan vertauskuvaan?
• Mitä yhteistä on uskomisella ja katsomisella?
• Mitä meidän on siis tehtävä, että saisimme iankaikkisen elämän?

Jakeet 10–20 jätetään väliin.

Jakeet 21–26 ja 33–35
• Miksi nämä sodat syttyivät?
• Katsokaa kartasta amorilaiskuninkaiden Sihonin ja Ogin valtakunnat. Miten ison alueen israelilaiset valloittivat, mon-

tako kilometriä se oli laidasta laitaan?

Ilosanoma: Ristillä riippuva Jeesus ”joka ei synnistä tiennyt, tehtiin meidän tähtemme synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:21). Jeesuksen syyksi luettiin pitkäperjantaina koko maailman synti – sinunkin syntisi.
Siksi hän näytti Jumalan silmissä yhtä inhottavalta kuin se vanha käärme, jota perkeleeksi ja Saatanaksi kutsutaan.
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15. VAPAAN SEKSIN HOUKUTUS (4. Moos. 25)

Taustaa: Amorilaiskuninkaat Sihon ja Og oli voitettu. Sen jälkeen oli tultu pohjoisesta takaisin Moabin arolle, vas-
tapäätä Jerikoa, ja nyt odotettiin pääsyä joen yli omaan maahan. Katsokaa paikka kartasta. Silloin joutuivat israelilaiset
ensimmäistä kertaa tekemisiin kanaanilaisen kulttiseksin kanssa. Arkeologiset kaivauksetkin osoittavat, että epäjumalien pal-
vontaan kuului Kanaanin maassa tuohon aikaan seksuaalisia menoja. Mooseksen laissa oli säädetty kuolemantuomio sekä
epäjumalanpalveluksesta että aviorikoksesta.

Alustavat kysymykset
• Minkä verran ihmiskunnan moraali on mielestänne muuttunut 3300 vuodessa?
• Israelilaisille oli opetettu 40 vuotta käskyä ”Älä tee huorin”. Miten sitä olisi pitänyt opettaa, että asia olisi mennyt

paremmin perille?
• Missä tilanteessa ihmisten uskonnollisuus ja seksuaalisuus saattavat sekoittua keskenään?

Jakeet 1–3. Lukekaa nämä jakeet molemmista käännöksistä.
• Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalan kansan käytöksestä ennen ja nyt?
• Mikä oli moabilaisten uhrijuhlan viehätys israelilaisille?
• Millaisista suhteista jae 1 näyttää puhuvan?
• Miettikää eri syitä, miksi moabilaisnaiset alkoivat tuntua israelilaisista miehistä paremmilta kuin israelilaisnaiset?
• Miten israelilaisnaiset kokivat sen, että heidän miehensä, sulhasensa ja poikansa menivät Moabin uhrijuhliin?
• Mitähän israelilaiset miehet olisivat sanoneet, jos heidän vaimonsa ja morsiamensa olisivat menneet mukaan näihin

orgioihin?
• Mitä moabilaisnaisten luona käyminen vaikutti israelilaisten avioliittoihin? Entä poikamiesten elämään?

Jakeet 4–5. Katsokaa molemmat käännökset.
• Millaisesta rangaistuksesta vanha käännös näyttäisi puhuvan, entä uusi?
• Miettikää, miksi Herra vaati juuri tällaista rangaistusta tällaisesta synnistä?
• Miksi rangaistuksen piti olla julkinen?
• Miksi johtajien vastuu oli ja on suurempi kuin rivimiesten?

Jakeet 6, 9 ja 14 ja 15. Herra ei jäänyt odottamaan ihmisten kostoa, vaan lähetti leiriin jonkin vitsauksen.
• Miettikää, mikä oli se vitsaus, joka tappoi lyhyessä ajassa 24000 ihmistä?
• Jos kysymyksessä oli kulkutauti, kuolivat lapset ja vanhukset ensimmäisenä. Mitä ajattelette siitä, että niitäkin ran-

gaistiin, jotka eivät olleet osallistuneet synnin tekemiseen?
• Millä tavalla kansa oli ehkä jakaantunut: ketkä osallistuivat orgioihin ja ketkä itkivät pyhäkköteltan edessä?
• Mitä luulette kansan itkeneen pyhäkköteltan ovella: syntiä vai synnin seurauksia?
• Mitä Mooses ehkä ajatteli tästä viimeisestä vitsauksesta, joka tapahtui aivan luvatun maan porteilla?
• Tähän asti syntiä oli tehty leirin ulkopuolella. Mitä voimme päätellä Simristä, joka toi ulkomaalaisen naisen telttaansa

vitsauksen raivotessa ja muiden katsellessa?
• Millainen nainen oli midianilainen Kosbi, mitä voimme hänestä päätellä?
• Katsokaa myös jaetta 18. Mitä valoa se tuo Kosbin luonteeseen?

Jakeet 7–8 ja 11–13. Pinehas oli tuleva ylipappi. Hänen isänsä Eleasar oli vähän aikaisemmin saanut Horinvuorella papin
tehtävät. Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä.

• Mitä itkijät ehkä ajattelivat nähdessään Pinehaan marssivan keihäs kädessä Simrin telttaan?
• Mitä olisi ehkä tapahtunut, jollei Pinehas olisi tehnyt mitään?
• Minkä palkinnon Pinehas sai kiivailustaan?
• Millaisia erilaisia vitsauksia tulee meidän kansallemme löyhästä moraalista?
• Miten meidän pitäisi kiivailla Jumalan puolesta aikamme moraalittomuuden keskellä?

Jakeet 17–18. Baal-Peor
• Moabilaisten ja midianilaisten käytöksen takaa paljastuu salajuoni. Mikä se oli?
• Mitä osoittaa Kosbista se, että hän oli suostunut tuollaiseen juoneen?
• Mitä luulette midianilaisten ajatelleen, kun he kuulivat Kosbin kuolemasta?

Ilosanoma: Tässä tekstissä kerrotaan, että syylliset lävistettiin ja vitsaus taukosi. Jeesus suostui lävistettäväksi syyttömänä,
että me saisimme anteeksi moraalittomat tekomme, sanamme ja ajatuksemme, eikä meidän tarvitsisi kohdata ikuista vitsaus-
ta, helvetin tulta.
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16. KOSTORETKI MIDIANIIN (4. Moos. 31:1–18)

Taustaa: Oltiin yhä Moabin arolla, jossa moabilaiset ja midianilaiset naiset olivat houkutelleet Israelin miehiä lankeamaan
syntiin. Mooses oli asunut midianilaisten keskuudessa 40 vuotta ja hänen vaimonsa ja appensa olivat midianilaisia. Midiani-
laisten esi-isä oli ollut Abrahamin viimeisen vaimon Keturan poika. Epäjumalanpalveluksesta oli säädetty kuolemanrangais-
tus kymmenen käskyn lakiin. Tämä sotaretki oli Mooseksen viimeinen julkinen tehtävä.

Jakeet 1–3. Huomatkaa, että Herra oli rangaissut ensin omaa kansaansa tästä samasta synnistä surmaamalla 24000 israeli-
laista.

• Mitä ajattelette viimeisestä tehtävästä, joka Mooses sai Herralta tehtäväkseen?
• Miten Mooses näyttää suhtautuneen saamaansa tehtävään?
• Miettikää, missä tilanteessa meidän aikamme ihmiset pitävät kostamista oikeutettuna?
• Miten dekkarit sekä peli- ja elokuvateollisuus käsittelevät nykyään koston teemaa?
• Miksi monesta aikamme ihmisestä tuntuu vastenmieliseltä ajatella Jumalaa kostavana Jumalana?
• Kosto-sana tarkoittaa Raamatussa suunnilleen samaa kuin ”oikeudenmukainen rangaistus”. Mitä valoa tämä tosiseikka

tuo kostamisen ongelmaan?

Jakeet 5–6. Pinehas oli saanut Herran lähettämän epidemian loppumaan tappamalla kaksi synnintekijää.
• Mitä tämän sotaretken merkityksestä osoittaa se, ettei sotajoukkoa lähtenyt johtamaan Mooses tai Joosua, vaan ylipapin

poika Pinehas?
• Tässä ei sanota, otettiinko merkinantotorvien lisäksi mukaan myös liiton arkku. Mitä sinä tästä asiasta arvelet?
• Mitä olisi ehkä tapahtunut, jollei tätä sotaretkeä olisi tehty?

Jakeet 7–13. Midianin kuningas Sur oli sen naisen isä, jonka Pinehas oli surmannut telttaan (25:15). Israelilaisista ei tässä
kahakassa kuollut yhtään miestä (49). Tässä ei voi olla kysymys kansanmurhasta, koska midianilaisia vastaan soditaan
myöhemmin tuomarien aikana.

• Jos tiedätte mitään sodankäynnistä 3000 vuotta sitten, niin verratkaa sitä tähän sotaan.
• Verratkaa tämän sotaretken raakuutta viimeisten sadan vuoden sotien raakuuteen?
• Miettikää eri syitä siihen, miksi Herra tahtoi hävittää midianilaiset Israelin rajoilta.

Jakeet 14–18. Neitsyet eivät olleet osallistuneet siihen kampanjaan, missä israelilaisia miehiä vieteltiin kulttiseksiin. Jakeessa
16 esiintyvä Bileam oli tietäjä, jota Moabin kuningas oli koettanut houkutella kiroamaan Israelia.

• Millaisia ajatuksia nämä jakeet teissä herättävät?
• Miten humanismi ja Raamattu eroavat suhtautumisessaan syntiin? (Kuolemahan on humanistin mielestä pahin asia,

mikä ihmistä voi kohdata. Mikä on Raamatun mukaan vielä pahempi asia? Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
• Miksi Jumala vihaa epäjumalanpalvelusta näin paljon?
• Jos haluamme nähdä jotain positiivista näiden naisten kohtalossa, niin mitä se voisi olla?

Luetaan vielä Jesaja 9:1–6
• Herra on yhä Sebaot, sotajoukkojen Jumala; hän on yhä kiivas Jumala. Hänen sotajoukkonsa näyttäytyivät paimenille

jouluyönä – ja lauloivat rauhasta. Miksi ne näyttäytyivät juuri silloin?
• Millainen kuningas Jeesus-lapsesta tulisi verrattuna muihin Juudan kuninkaisiin ja myös Moosekseen?
• Miksi Jeesusta kutsutaan rauhan ruhtinaaksi?
• Mikä ero on sillä ilolla, jonka Jeesus tuo tullessaan, verrattuna siihen iloon, jonka israelilaiset saivat Midianin sotasaa-

liista?
• Milloin tulee se päivä, jolloin jae 4 toteutuu?

Ilosanoma: Mistä me tiedämme, että Jeesus rakasti myös midianilaisia? Siitä, että hän vaihtoi osia heidänkin kanssaan
ja otti kantaakseen saman rangaistuksen kuin he. Kuolemallaan Jeesus sovitti midianilaisten synnit ja maksoi heidänkin
verivelkansa. Ja Pietarille, joka tahtoi taistella asein Herransa puolesta, tämä sanoi: ”Pistä miekkasi tuppeen, sillä joka
miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.” (Matt. 25:52.)
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17 MOOSEKSEN JÄÄHYVÄISPUHE (5. Moos. 1:1–3 ja 6:1–25)

Taustaa: Parin kuukauden kuluttua oli kulunut 40 vuotta Egyptistä lähdöstä. Uusi sukupolvi oli astunut lähtijöiden sijaan.
Oltiin Moabin arolla, vastapäätä Jerikoa. Mooses tahtoi ennen kuolemaansa pitää kansalleen jäähyväispuheen, josta tulikin
sitten hänen testamenttinsa ja Raamatun pisin puhe. Paikkansa jättävä johtaja kävi läpi Israelin uskottomuuden ja Jumalan
uskollisuuden. Hän antoi viimeiset neuvonsa siitä, miten luvatussa maassa pitäisi elää. 5. Mooseksen kirja on tärkeä kirja;
sitä lainataan UT:ssä kokonaista 80 kertaa.

Jakeet 1:1–3.
• Miksi oli tärkeää, että kansa joutui vielä kerran käymään läpi napinansa ja kapinansa?
• Miksi vaikeiden asioiden ja omien syntien kertaaminen on joskus tärkeää meillekin?
• Mikä oli tämän jäähyväispuheen merkitys Moosekselle itselleen, entä kansalle?

Jakeet 6:1–3. Tätä ennen Mooses oli kerrannut 10 käskyä.
• Mitä Jumalan pelkääminen tarkoittaa?
• Miksi käskyjen noudattaminen oli Israelille äärimmäisen tärkeää?
• Miksi käskyjen noudattaminen on kristilliselle kirkolle äärimmäisen tärkeää?
• Miksi käskyjen noudattaminen edistää hyvää elämää sekä yksityisen ihmisen että kansan kohdalla? (Mitä se vaikuttaa

kansakunnan elämään, jos kansalaiset kunnioittavat lähimmäisensä fyysistä koskemattomuutta, omaisuutta ja avioliit-
toa?)

Jakeet 4–5. Nämä jakeet sisältävät juutalaisten uskontunnustuksen Shema Israel’in. Huomatkaa, ettei missään muussa us-
konnossa vaadita jumalan rakastamista. Riittää kun ihminen pelkää ja tottelee jumaliaan.

• Mitä siitä seuraa ihmiskunnan elämään, että on olemassa vain yksi Jumala?
• Miksi Jumala-suhteen pitää olla rakkaussuhde? Miksi ei riitä, että kunnioitamme Herraa?
• Mitä tarkoittaa, että Jumalaa rakastetaan koko sydämestä, sielusta ja voimasta?
• Minkä verran sinä olet pystynyt noudattamaan tätä käskyä?
• Mikä saa ihmissydämessä aikaan rakkauden Jumalaa kohtaan? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)

Jakeet 6–9.
• Missä tilanteessa lapsille on opetettava Raamattua? (Miksi Raamatun kertomuksia on toistettava lapsille yhä uudel-

leen?)
• Mikä on ero sen lapsen ajatusmaailmassa, jonka pää on täynnä Raamatun henkilöitä verrattuna siihen lapseen, jonka

pää on täynnä pelien tai elokuvien hahmoja?
• Mieti miten saisit lisää mahdollisuuksia opettaa sukulais- ja kummilapsillesi Raamattua?
• Mitä jakeet 8–9 voisivat tarkoittaa meidän kohdallamme?

Jakeet 10–12
• Miten israelilaisten elämä muuttuu luvatussa maassa?
• Miksi hyvinvoinnin keskellä on helpompi unohtaa Herra kuin erämaassa?

Jakeet 13–15.
• Mitä tapahtuu Jumalan lupauksille, jos kansa hylkää Jumalansa?
• Mitä nämä sanat sanovat meidän kansallemme?

Jakeet 16–19
• Miten maan valloittaminen ja Jumalan sanan totteleminen liittyvät yhteen?
• Miksi ihminen ei saa tehdä itse omia käskyjään ja elää niin kuin hänestä itsestään tuntuu hyvältä ja oikealta?

Jakeet 20–25
• Näissä jakeissa kuvataan sitä, miten pieni poika kysyy isältään syytä siihen, miksi käskyjä on noudatettava. Mikä on

isän vastaus pähkinänkuoressa?
• Millaisesta vanhurskaudesta jakeessa 25 puhutaan?
• Israelin historia osoittaa, että Jumalan kansalta jäi tuo vanhurskaus saavuttamatta. Miksi Jumala ei laske rimaa, vaikka

hyvin tietää, etteivät ihmiset pysty hänen käskyjään täyttämään?

Ilosanoma: Jeesus täytti kaiken sen vanhurskauden, jota tämäkin luku meiltä vaatii. Me voimme olla Jumalan edessä van-
hurskaita vain autuaan vaihtokaupan tähden: niin että annamme Jeesukselle syntimme ja hän antaa meille oman vanhurskau-
tensa. Tämä pätee myös rakkauteen: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän
on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” (1. Joh. 4:10)
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18. ERÄMAATAIPALEEN MUISTELUA (5. Moos. 7:21–8:20)

Taustaa: Israelin kansa on yhä Jordanin takana, Jerikon kohdalla, odottamassa luvattuun maahan pääsyä. Mooses on
pitämässä sille pitkää jäähyväispuhetta. Nämä sanat ovat osa tuota puhetta.

Jakeet 7:21–26
• Mitä etua siitä oli, että Herra johti kansansa asuttuun maahan?
• Miten pieni Israelin kansa pystyisi karkottamaan seitsemän voimakasta kanaanilaikansaa pois niiden asuinsijoilta?
• Miksi epäjumalankuvista ei saanut ottaa itselleen arvometalleja?
• Mitä kristityn kohdalla tarkoittaa se, että epäjumalia on inhottava, kauhistuttava ja kartettava?
• Kristityt ovat valloittaneet maailmaa tekemällä lähetystyötä. Mitä nämä jakeet kertovat meille siitä työstä?

Jakeet 8:1–6. Tässä kohtaa vanha käännös on parempi kuin uusi.
• Mikä oli Jumalan tarkoitus, kun hän lähetti koettelemuksia omalle kansalleen autiomaassa?
• Miten koettelemukset paljastavat sen, mitä meidän sydämessämme on (jae 2, vanhan käännöksen mukaan)?
• Miettikää, miten Jumala on koetellut ja nöyryyttänyt meidän kansaamme. Entä sinua itseäsi?
• Mitä tarkoittaa käytännössä jakeen 3 loppuosa: että ihminen voi elää Jumalan sanasta silloinkin kun tarpeet ovat

tyydyttämättä?
• Jeesus siteerasi jakeen 3 loppuosaa, kun paholainen kiusasi häntä erämaassa ja houkutteli häntä muuttamaan kivet

leiviksi. Mitä yhteistä oli Jeesuksen ja Israelin kansan tilanteessa heidän ollessaan erämaassa? Mitä eroa? (Vastaus
tämän tekstin ulkopuolelta.)

• Mieti, mitä Herra haluaisi sinulle sanoa nykyisestä elämäntilanteestasi jakeen 3 loppuosan kautta.
• Katsokaa jaetta 4. Onko mitään luonnollista syytä siihen, etteivät israelilaisten vaatteet kuluneet riekaleiksi autiomaa-

taipaleen aikana? Entä miksi heidän jalkansa eivät ajettuneet tai turvonneet?
• Kun katsot elämääsi muutaman vuosikymmenen taaksepäin, niin voitko sanoa samaa kuin Mooses sanoo jakeissa 2–6?

Miksi voit, miksi et voi?
• Katsokaa jaetta 5 ja miettikää, mikä ero on isän ja jonkun vieraan aikuisen kasvatuksella?

Jakeet 7–11. Luvatusta maasta todella löytyikin paljon metalleja, erityisesti Esjon-Geberistä eli Eilatista.
• Mikä on suurin ero autiomaavaelluksen ja luvatussa maassa asumisen välillä, ks. myös jaetta 15?
• Miten metallien saatavuus vaikuttaa kansakunnan elämään?
• Autiomaassa kaikki israelilaiset olivat paimentolaisia, mutta mitä ammatteja he voivat harjoittaa luvatussa maassa?
• Mitä nämä jakeet kertovat meille meidän luvatusta maastamme eli uudesta luomakunnasta?

Jakeet 12–18
• Missä kaikessa asioissa Jumala oli auttanut ja auttaisi tulevaisuudessakin kansaansa?
• Minkä verran sinä muistat kiittää Jumalaasi siitä hyvästä, mitä hän on sinulle antanut?
• Sovella jakeet 14 ja 17 oman maamme itsenäisyyteen ja hyvinvointiin.
• Miksi Mooseksen puheessa toistuu yhä uudelleen se lupaus, jonka Herra oli muinoin antanut patriarkoille (18)?

Jakeet 19–20
• Miksi Mooses palaa jäähyväispuheessaan yhä uudelleen luopumuksen teemaan?
• Mikä on näiden jakeiden mukaan syy siihen, että niin moni kansakunta on tuhoutunut ja hävinnyt maan päältä?

Ilosanoma: Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Israelin sijaisena ja meidän sijaisenamme. Hänelle ei satanut mannaa taivaas-
ta, kun hän oli nälkäinen, mutta hän eli Jumalan sanasta hirveässä nälässäkin. Silti hänet ”tuhottiin” tai ”hukutettiin” kuin
hän olisi kiusauksensa hävinnyt (jae 20). Siinä syy, miksi me voimme päästä perille uuteen luomakuntaan, vaikka olemme
monet kiusaukset hävinneet.
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19. MOOSEKSEN KALTAINEN PROFEETTA (5. Moos. 18: 9–22)

Taustaa: Ihmiset ovat aina halunneet saada yhteyden tuonpuoleiseen. Näissä jakeissa kuvataan, miten kanaanilaiset kansat
olivat pyrkineet tähän päämäärään, ja miten Israelin oli määrä siihen pyrkiä. Mooses oli huolestunut kansansa tulevaisuudes-
ta, mutta Herra antoi hänelle lohdutuksen tähän huoleen.

Jakeet 9–12.
• Millaisia uskonnollisia menoja Kanaanin maassa harjoitettiin ennen israelilaisten tuloa? Mitä niistä harjoitetaan

meidän päivinämme meidän maassamme?
• Tulen läpi kulkeminen tarkoitti sitä, että kriisiaikoina yksi perheen lapsista uhrattiin jumalille, jotta muut jäisivät eloon.

Miettikää, miten vanhemmat voivat ikinä suostua tuollaiseen uhriin?
• Miksi ihmiskunta on aina tuntenut vetoa taikuuteen?
• Haluaisitko sinä tietää tulevaisuuteesi, jos sinulla oli mahdollisuus päästä siitä selville? Miksi haluaisit, miksi et ha-

luaisi?
• Mitä mieltä olette horoskoopeista?
• Miksi tulevaisuuden ennustaminen on kielletty Raamatussa?
• Tapahtuuko spiritistissä istunnoissa kuulemanne tai kokemanne mukaan jotain yliluonnollista? Jos tapahtuu, niin mitä?
• Millä tavalla spiritismi vaikuttaa harjoittajaansa?
• Jakeesta 12 näemme, miten Herra rankaisi näiden syntien harjoittajia tuohon aikaan. Miten hän rankaisee niistä meidän

päivinämme?

Jakeet 13–14
• Miksi Jumalan lapsi ei saa leikilläänkään turvautua edellä lueteltuihin taikamenoihin?
• Miten ennustusten kuuleminen ja taikuuteen turvautuminen vaikuttavat ihmisen Jumala-suhteeseen?
• Miten luulette taikuutta ihannoivien lasten- ja nuortenkirjojen vaikuttavan nousevaan polveen?
• Miettikää, miksi Israelin kansa turvautui näihin menoihin yhä uudelleen historiansa aikana kaikista varoituksista huo-

limatta?

Jakeet 15–18.
• Mikä oli näiden jakeiden mukaan Kanaanin uskontojen ja Israelin uskon ratkaisevin ero?
• Mitä tämä Herran lupaus merkitsi viimeisiä viikkojaan elävälle Moosekselle?
• Miettikää mahdollisimman monta ominaisuutta, jotka Mooseksen kaltaisella profeetalla pitäisi olla.
• Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, miksi vain harvat tajusivat, että hän on se toinen Mooses?

Jakeet 19–22
• Miten joku ihminen uskaltaa profetoida sanomaa, jota hän ei ole saanut Jumalalta?
• Mikä tekee väärästä profetoimisesta niin vakavan asian, että siitä seuraa kuolemanrangaistus?
• Mikä sai ja saa jotkut kuulijat sulkemaan korvansa Mooseksen ja myöhemmin Jeesuksen julistukselta?
• Miten Jumala rankaisee ihmistä, joka ei kuule hänen lähettämäänsä profeettaa?
• Mitkä ovat väärän profeetan tuntomerkit jakeiden 20–22 mukaan?

Mooses ja Jeesus.
• Mitä yhteistä oli Mooseksen ja Jeesuksen lapsuudessa?
• Mitä yhteistä oli Mooseksen ja Jeesuksen vapahtajan roolissa?
• Mitä yhteistä oli Mooseksen ja Jeesuksen opetuksessa?
• Mitä yhteistä oli Mooseksen ja Jeesuksen elämäntehtävässä?
• Mitä yhteistä oli siinä kohtelussa, jota Mooses ja Jeesus saivat osakseen?

Ilosanoma: Jeesuksen julkisen toiminnan aikana ihmiset arvailivat, oliko hän ehkä tuo Jumalan lupaama ”toinen profeetta”.
Ruokkimisihmeen jälkeen monet tulivat siihen tulokseen, että hän se juuri oli (Joh. 6:14). Ehkä tärkein yhteinen piirre
Mooseksen ja Jeesuksen välillä oli se, miten he suostuivat uhrautumaan kansansa puolesta. (Kotiläksyksi: Lue jakeet Joh.
1:21, 25; 6:14; 7:40, Apt. 3:20–22 ja 7:37.)
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20. JOOSUA NIMITETÄÄN UUDEKSI JOHTAJAKSI (4. Moos. 27:12–23 ja 5. Moos. 31:1–6)

Taustaa: Joosua oli tässä vaiheessa ehkä noin 60–vuotias. Viimeiset neljä vuosikymmentä hän oli kulkenut Mooseksen
rinnalla ja palvellut häntä uskollisesti. Kerran Joosua oli johtanut sotaa amalekilaisia vastaan. Hän oli myös ollut Mooseksen
mukana Siinain vuorella, kun laki annettiin. Samaten hän oli ollut yksi vakoojista, mutta ei ollut menettänyt toivoaan, toisin
kuin useimmat toverinsa. Siitä palkaksi hänelle oli luvattu pääsy Kanaanin maahan.

Jakeet: 4. Moos. 27:12–14. Palaamme tähän teemaan vielä Mooseksen kuoleman yhteydessä.
• Mitä ajattelette siitä, että Herra lupasi päästää Joosuan luvattuun maahan, mutta Moosesta ei?
• Mitä raskauttavia asianhaaroja Mooseksen syntiin sisältyi?
• Mitä meidän aikamme kristillisten johtajien pitäisi oppia näistä jakeista?

Jakeet 27:15–17.
• Miksi vanhan ja kokeneen johtajan vaihtaminen uuteen on usein vaikeaa niin kristillisissä kuin maallisissakin piireissä?
• Mitä nämä sanat osoittavat Mooseksesta johtajana?
• Miksi Mooses ei itse mennyt ehdottamaan Herralle Joosuan valitsemista johtajaksi, vaikka tämä oli ollut hänen oikea

kätensä jo 40 vuotta?
• Sovella jaetta 17 nykypäivään.

Jakeet 27:18–23. Eleasar toimi ylipappina isänsä Aaronin kuoltua. Urim ja tummin olivat ylipapin hallussa olevat arpomis-
kivet, joilla voitiin tiedustella Jumalan tahtoa. Seitsemän voimakasta kanaanilaiskansaa piti valloittaa Jordan-joen takana.

• Kuvitelkaa, että uusi johtaja olisi nimitetty vasta Mooseksen kuoleman jälkeen. Mikä siinä tilanteessa olisi ollut vai-
keaa?

• Miksi kaikki nämä seremoniat olivat tarpeellisia Joosualle? Entä kansalle? Entä Moosekselle ja Eleasarille?
• Mistä uusi johtaja saisi viisautta kansan johtamiseen ja vaikeisiin päätöksiin?
• Miksi oli tärkeää, että kansakin oli paikalla tässä seremoniassa?
• Mistä johtuu, ettei Mooses ollut yhtään kateellinen seuraajalleen?

Jakeet 5. Moos. 31:1–6.
• Mitä se osoittaa, ettei Joosua sanonut näiden seremonioiden aikana mitään muistiinmerkitsemisen arvoista? (Miten

Joosua ehkä koki tulevan tehtävänsä; hirvittikö se häntä vai oliko hän täynnä intoa? Perustelkaa vastauksenne.)
• Jae 6 on sanottu kansalle johtajan vaihtuessa. Mitä kansalle merkitsi, että se sai Herralta juuri tämän sanan siihen

tilanteeseen?
• Sovella jaetta 6 oman seurakuntasi tai järjestösi elämään. Mitä se näin luettuna sinulle sanoo?

Jakeet 31:7–8.
• Montako Jumalan lupausta näihin kahteen jakeeseen sisältyy?
• Sovella jae 8 omaan elämääsi. Mikä on se asia, jonka suhteen sinun täytyisi nyt olla vahva ja rohkea? Millaista lohtua

nämä jakeet antavat siihen tilanteeseen?

Jakeet 31:14–15, 23. Pyhäkköteltta tässä ei tarkoita ilmestysmajaa, vaan leirin ulkopuolella olevaa majaa.
• Tämä on jo kolmas kerta, kun Joosua asetettiin virkaan. Miksi tarvittiin näin monta kertaa?
• Tämä on viimeinen kerta, kun pilvipatsas ilmestyi israelilaisille. Miksi Herra tahtoi sen ilmestyvän vielä kerran juuri

Joosuan virkaanasettajaisissa?
• Jae 23 on jo kolmas kerta, kun Herra käskee Joosuan olla luja ja rohkea ja lupaa olla hänen kanssaan. Miksi hänen piti

toistamalla toistaa tätä asiaa?
• Miksi meidänkin pitää kuulla Herran lupaus jakeessa 23 yhä uudelleen?

Ilosanoma: Kansa oli kapinoinut Jumalaa ja Moosesta vastaan kymmenen kertaa. Silti Herra lupasi pysyä sen luona. Itse
asiassa jakeessa 8 puhutaan Immanuelista, Jumalasta meidän kanssamme. Kuten Jeesus kulki koko tien Mooseksen, Joosuan
ja kapinoivan Israelin kanssa, niin hän kulkee sinunkin kanssasi koko matkan aina Luvattuun maahan saakka.
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21. MOOSEKSEN JOUTSENLAULU (5. Moos. 31:24–29 ja 32:21–29 ja 36–44 ja 33:27–29)

Taustaa: Mooses runoili vielä kaksi laulua ennen kuolemaansa. Ensimmäinen niistä (luku 32) kuvaa Israelin menneisyyttä
ja tulevaisuutta. Toinen (luku 33) sisältää siunauksen kullekin Israelin heimolle erikseen. Myös Jaakob oli siunannut kunkin
poikansa erikseen ennen kuolemaansa.

Jakeet 21:24–26. Kymmenen käskyn laki oli arkussa kaikkein pyhimmässä, mutta kirjakäärö piti säilyttää arkun vieressä.
• Miksi meidän on tärkeää tietää, että Mooses kirjoitti itse muistiin sen lain, jonka hän oli saanut Jumalalta vuorella?
• Millainen todistuskappale tuo lain kirja oli Israelin kansalle sen myöhemmissä vaiheissa?
• Miksi kirjakääröä piti säilyttää pyhäkköteltan kaikkein pyhimmässä arkun vieressä?

Jakeet 21:27–29
• Millaisena Mooses näki kansansa tulevaisuuden kuolema silmiensä edessä?
• Mitä Mooses ehkä ajatteli urastaan nähdessään, mikä hänen kansaansa odottaisi tulevaisuudessa? (Miksi Herra usein

sallii suurille johtajille viimeisen kiusauksen, jossa heidän koko elämäntyönsä näyttäytyy turhana?)

Jakeet 32:21–25
• Millä tavalla Herra aikoi rangaista kansaa sen epäjumalanpalveluksesta?
• Kumpi aiheutti Israelille ne onnettomuudet, joita näissä jakeissa kuvataan: viholliskansa vai Herra? Perustelkaa vas-

tauksenne.

Jakeet 26–29
• Miksi Herra ei hävittänyt epäjumalia palvovaa kansaansa kokonaan maan päältä?

Jakeet 32:36–44. Keskustellaan jakeista vuoden 1938 käännöksen mukaan: että näet Jumala puhuu tässä israelilaisista, ei
heidän vihollisistaan.

• Verratkaa sitä, mitä Herra näissä jakeissa sanoo, siihen mitä hän sanoi edellä? Miksi hän puhuu niin eri lailla nyt kuin
äsken?

• Miettikää, mikä saa Herran säälimään syntistä kansaansa sillä tavalla, kuin jakeessa 36 kuvataan?
• Mitä jae 39 sanoo Jumalasta? Onko sinun helppo vai vaikea uskoa tällaiseen Jumalaan?
• Katsokaa jaetta 43. Miten Herra puhdisti maan synnin kirouksesta? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
• Mooses ja Joosua lausuivat tai lauloivat tämän runon yhdessä kansalle. Miksi Joosuankin piti olla siinä mukana?

Jakeet 33:26–29. Nämä jakeet Mooseksen siunauksen lopussa on osoitettu koko Israelin kansalle. ”Jesurun” on sen lempinimi
joka tarkoittaa ”suoraa” tai ”rakasta”.

• Mikä teki kaikesta huolimatta Israelista autuaan ja onnellisen kansan?
• Millaista on sen kansan elämä, jonka turvana on ikiaikojen Jumala ja jota kantavat ikuiset käsivarret?
• Sovella jakeen 27 sanat Jumalan käsivarsista omaan elämääsi. Mitä ne sanovat sinulle näin luettuina?
• Milloin jakeen 28 lupaus on toteutunut Israelin kansan historiassa?
• Milloin jakeiden 28–29 lupaukset toteutuvat uuden Israelin eli kristillisen kirkon historiassa?
• Nämä ovat viimeiset muistiin merkityt Mooseksen sanat. Millä mielellä Mooses siis jätti kansansa ja koko tämän

maailman?

Ilosanoma: Hän toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa (jae 43, vanha käännös). Uusi: Hän puhdistaa synnin kirouk-
sesta kansan ja maan. Näin Mooses ennusti Vapahtajan tulon ja tehtävän. Siksi hän voi jättää rauhallisena tämän maailman.
Epäjumalanpalvelus ei jäisi viimeiseksi sanaksi hänen kansansa historiassa. Viimeiseksi sanaksi jäivät synnin sovitus ja uu-
den, täydellisen luomakunnan odotus.
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22. MOOSEKSEN KUOLEMA (5. Moos. 3:23–28; 32:45–52; luku 34)

Taustaa: Siitä päivästä, kun Mooses oli saanut kuulla kuolevansa autiomaahan, oli kulunut vasta pari kolme vuotta (4. Ms.
20). Siihen asti hän oli odottanut perille pääsyä kuin kuuta nousevaa. Nebon huippu (Jebel Neba, 800 m) ja Pisgan huippu
(Ras es-Siaghah) ovat eri huippuja Abarimin vuoristossa. Ei tiedetä, kumpaa tässä tarkoitetaan. Kummaltakaan huipulta ei
näy Daaniin asti. Pet Beorin laakso oli se paikka, missä Mooses oli pitänyt jäähyväispuheensa.

Jakeet 5. Ms. 3:23–28
• Kuvitelkaa Mooseksen tunnelmia, kun hän esitti Herralle tämän pyynnön. Miten hän pyyntönsä perusteli?
• Mitä Herran vastaus osoittaa hänen ja Mooseksen suhteen laadusta?
• Miettikää, miksi Herra kohteli vanhaa johtajaa jakeissa kuvatulla tavalla?
• Miksi Mooses kertoi tämänkin tapauksen kansalle jäähyväispuheessaan?
• Mitä etua siitä oli, että johtajuuden vaihto tapahtui jo Jordanin takana, ennen kuin oli tultu luvattuun maahan?

Jakeet 32:45–47. Tässä välissä Mooses oli pitänyt koko pitkän jäähyväispuheensa. Nämä olivat sen viimeiset sanat.
• Mikä oli Mooseksen suhde Jumalan sanaan?
• Mitä tarkoittaa, että kansan elämä oli Jumalan sanassa?

Jakeet 32:48–52
• Mikä Mooseksen luonteenpiirre ei ollut muuttunut 80 vuodessakaan?
• Mitä Mooseksen lankeemus opettaa meille kristityn elämästä?
• Miksi Jumala ei peruuta synnin maallisia seurauksia antaessaan sen anteeksi?

Jakeet 34:1–4
• Mooses kiipesi Nebolle heti kun oli lopettanut puheensa. Mitä se hänen elämäntyöstään osoittaa?
• Mitä tämä tapaus osoittaa 120–vuotiaan miehen kunnosta?
• Miksi Mooseksen piti kiivetä vuorelle kuolemaan yksin, miksi ketään muuta ei saanut olla paikalla?
• Minkä verran luulette luvatun maan näkemisen korvanneen vanhalle Moosekselle sinne pääsyä?
• Missä ja miten me saamme katsella omaa luvattua maatamme?

Jakeet 34:5–8. Mooses haudattiin laaksoon, ei vuorelle. Jotkut sanovat, että se oli se sama laakso, jossa hän oli pitänyt
jäähyväispuheensa.

• Mitä Mooses ehkä elämästään ajatteli viimeisillä hetkillään – oliko se ollut hyvä elämä?
• Mitä napinoineet israelilaiset ajattelivat johtajastaan sitten kun olivat menettäneet hänet?
• Millaiset ovat hautajaiset, joissa vain Herra on hautaajana ja saattoväkenä?
• Jeesuksen veli Juuda kirjoittaa kirjeeseensä näin: ”Ylienkeli Mikael kiisteli Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa”

(Juuda 1:9). Mitä nämä sanat voisivat tarkoittaa?
• Miettikää, miksi Jumala halusi tehdä Mooseksen hautapaikasta salaisen?

Jakeet 34:9–12
• Mitkä seikat osoittavat, että vallanvaihto Moosekselta Joosualle oli onnistunut hyvin?
• Mitä ainutlaatuista Mooseksen urassa oli?

Kokoavat kysymykset
• Miksi Jumala valitsi juuri Mooseksen todistamaan Jeesuksen kirkkautta kirkastusvuorella 1300 vuotta näiden tapah-

tumien jälkeen?
• Vielä kerran: mitä yhteistä Mooseksella oli ollut Jeesuksen kanssa?
• Millä sanoilla sinä luonnehtisit Mooseksen elämää?

Ilosanoma: Yksikään ihminen ei voi noudattaa lakia niin täydellisesti, että pääsisi sen perusteella Luvattuun maahan. Ei
Mooseskaan. Mooses ei siis päässyt perille – ja pääsi kuitenkin: Kirkastusvuorelle 1300 vuoden kuluttua. Siellä hän sai
katsella Jumalaansa kasvoista kasvoihin, kuten oli pyytänyt jo kultaisen vasikan tragedian jälkeen. Ja Kirkastusvuorella
hän sai myös keskustella Jeesuksen ”exoduksesta”, joka tapahtuisi kohta Jerusalemissa. (Lk. 9:31.) Siihenhän kaikki hänen
säätämänsä uhrit olivat tähdänneet.
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