
Tutkimusmatka luvattuun maahan

4. Moos. 13-14

-  Jumalan sanaan voit luottaa -26

Israelin kansa, väsyneet matkaajat, saapuivat Luvatun maan rajalle. Nyt oli aika astua luvattuun maahan,
ottaa haltuun Kanaanin maan. He eivät vielä nähneet, mitä siellä heitä odotti, mutta Jumala oli kertonut,
että se maa tulvii maitoa ja hunajaa, se oli Jumalan tarkoittama, hyvä maa heille elää.’

Jeesukseen uskovana sinä olet matkalla Taivaaseen. Sinut on luotu taivasta varten. Jumala on sinuakin 
auttanut ja johdattanut tähän asti, välillä on ollut raskaampaa, välillä helpompaa. Se, minne Jumala sinua 
johdattaa, on parasta sulle, vaikka et vielä näekään tulevaisuuteen. Hän antaa elämääsi asioita, jotka pitä-
vät sinut Jeesusta tarvitsevana, koska Jeesus on ainoa, joka voi sinut viedä taivaaseen ja Hän varmasti sen 
tekee. Mistä voin sen tietää? Katsotaanpa Joh. 10:28. Ikuinen elämä on sitä, että uskot Jeesukseen ja elät 
Hänen kanssaan nyt ja ikuisesti taivaassa.

Kun Israelin kansa oli luvatun maan rajalla, Jumala käski lähettää 12 miestä tutkimaan, millainen maa on, 
millaisia siellä asuvat kansat ovat, onko ihmisiä paljon vai vähän, ovatko he heikkoja vai voimakkaita, onko 
maa viljava vai karu. Tuokaa hedelmiä tuliaisina. Kertokaa sitten toisillekin, millainen Luvattu maa on. 

Me voimme tutkia Raamatusta, millainen paikka Taivas on. Ei siellä tarkkoja tietoja kerrota, mutta oleelliset 
kerrotaan. Taivaassa olemme aina Jumalan kanssa, eikä siellä ole ollenkaan pimeyttä, ei kipua, ei surua, ei 
syntiä, ei kylmyyttä, ei kuolemaa, ei mitään pahaa; siellä on aina onnellista olla. Taivas on paljon, paljon, 
mahtavampi, mukavampi ja maukkaampi kuin mitä ikinä osaamme edes ajatella. Jeesus itse on valmista-
massa sinulle just sinun näköistä ja sinulle täydellisesti sopivaa kotia.

Kun miehet olivat  tutkineet Luvattua maata 40 päivää, he toivat mukanaan hedelmiä. Viinirypäleterttu 
oli niin valtavan iso ja painava, että kaksi miestä kantoi sitä tangossa. Kymmenen miestä kertoi, että maa 
todellakin tulvii maitoa ja hunajaa, siellä oli paljon ruokaa! Mutta he kertoivat myös, että siellä asuva kansa 
on voimakas, kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Ihmiset ovat aivan liian vahvoja meille, he 
näyttävät jättiläisiltä, tunsimme itsemme heidän rinnallaan heinäsirkoiksi! Ne ovat niin vahvoja, ettemme 
pysty käymään sen kansan kimppuun. He saivat kansan pelkäämään. Kansa itki ja valitti koko yön ja halusi-
vat palata takaisin Egyptiin. Epäusko valtasi mielen. Kuitenkin kaksi miestä, Joosua ja Kaleb, kertoivat ihan 
eri viestin: ”Maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän 
vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. Älkää myöskään pelätkö sen 
maan asukkaita, meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän 
kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä!” 4. Moos. 14:7-9. He näkivät sen Jumalan lupausten mukai-
sena maana. He näkivät Jumalan mahdollisuudet ja voiman ja tahtoivat rohkeasti astua eteenpäin Jumalan
kanssa. Kaleb rohkaisi muitakin luottamaan, että Jumala pitää lupauksensa, näytti tilanne kuinka epätoivoi-
selta tahansa. Ketä kansa uskoi? He uskoivat niitä 10 miestä, jotka toivat toivottomia viestejä.

Sinäkin olet voinut kuulla erilaisia tarinoita taivaasta. Sinulle on voitu kertoa, ettei taivasta ole olemassa-
kaan tai että kaikki pääsevät taivaaseen. Kumpikaan ei oo totta. Raamattu opettaa, että taivas on totta, 
se on parasta, mitä ikinä voit saada ja sinne pääsee jokainen, joka uskoo Jeesukseen. Jeesukseen uskovana 
voit kuitenkin kohdata epäilyksiä, että pitääkö Jumalan sana ja lupaukset oikeasti paikkansa. Pääsenkö var-
masti taivaaseen, vaikka olen epäonnistunut. Entä jos en jaksa kaikissa vaikeuksissa luottaakaan Jumalaan, 
vaan luovun Hänestä. Joudut valitsemaan, ketä kuuntelet, ketä uskot. Itseäsi, toisia ihmisiä vai Raamattua. 
Muista Jeesuksen lupaus: Joh. 10:28. Vaikka matkalla olisi esteitä ja vaikeuksia ja epäilyksiä, sinä et joudu 
koskaan hukkaan. Jeesus on voimallinen viemään sinut kaikkien ongelmien läpi perille Taivaaseen asti. 

OPETUS

“Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, 

eikä kukaan riistä heitä minulta.” Joh. 10:28



Mutta Israelin kansa oli vihainen ja uhkasi kivittää Joosuan ja Kalebin. Silloin Jumala itse ilmestyi. Jumala 
sanoi Moosekselle, että Hän aikoo tuhota kansan kauhealla sairaudella, mutta Mooses sanoi: ”Jos tuhoat 
oman kansasi, egyptiläiset kuulevat siitä ja sanovat: ’Jumala ei kyennyt viemään kansaansa lupaamaansa 
maahan. Hän on tappanut heidät autiomaahan.’ Näytä Jumala nyt voimasi suuruus. Anna tälle kansalle 
anteeksi, niin kuin olet tehnyt siitä lähtien, kun he lähtivät Egyptistä.” Jumala lupasi antaa anteeksi, mutta 
rangaistukseksi kukaan muu ei pääse perille Kanaanin maahan, paitsi Joosua ja Kaleb. Kansa joutuu takaisin 
autiomaahan elämään siellä neljäkymmentä vuotta, kunnes uusi sukupolvi on noussut. Sitten Joosua, Kaleb 
ja uusi sukupolvi pääsevät Luvattuun maahan. 

Kansa oli murheissaan. Varhain seuraavana aamuna he lähtivät liikenteeseen sanoen: ”Me tiedämme teh-
neemme syntiä. Me lähdemme nyt Kanaanin maahan.” Mooses varoitti: ”Te rikotte Jumalan käskyä vastaan.
Jumala ei kulje teidän kanssanne, koska olette luopuneet Hänestä. Te häviätte taistelun Kanaanin maan 
kansoja vastaan.” Mutta he menivät. Vuorilla asuvat amalekilaiset ja kanaanilaiset hyökkäsivät heidän kimp-
puunsa ja monia heistä kuoli. He luulivat tietävänsä, mikä oli parasta ja miten perille pääsee, mutta olivat 
väärässä.

Synti, tottelemattomuus Jumalaa kohtaan, tuo mutkia ja kipua matkaasi, mutta Jumala ei hylkää. Älä si-
näkään hylkää Jumalaa. Jumala antaa kaikki syntisi anteeksi, Jeesuksen tähden. Kulje rohkeasti Jeesuksen 
kanssa eteenpäin, kerran riemuitsemme yhdessä taivaassa eikä menneitä tartte muistella. Jos et vielä oole 
matkalla taivaaseen, mutta tahtoisit, voit rukoilla: Jeesus anna mulle mun syntini anteeksi Tahdon elää 
kanssasi nyt ja päästä taivaaseen. Aamen. Jeesus kuulee rukouksesi ja saa luottaa Hänen lupaukseensa: 
Joh. 10:28. Jeesukseen uskovana et joudu hukkaan, saat aina olla Hänen kanssaan. 

Israelin kansa joutui lähtemään sakkokierrokselle autiomaahaan, mut ei Jumala heitä sinne hylännyt. 
Lopulta koitti päivä, jolloin kansan uusi sukupolvi pääsi perille Luvattuun maahan.

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta.
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia.
Peruskuvat tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta.

Raamatunlause:
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen.

Esine tai kuva johdannoksi ja lopetukseksi: torvi
Aloitus: Onkohan tämä sellainen totuuden torvi, joka töräyttelee meille totuuden. Mistä muuten voi erot-
taa, mikä on totta ja mikä tarua? Aina se ei ole helppoa, mutta se on varmaa, että Jumalan sana on totta, 
joten lähdetään vaan rohkeasti matkaan Raamatun seikkailuihin.
Lopetus: Totuuden torvi muistuttaa, että Jeesuksen sanat ovat aina totta; niihin voit luottaa ihan satapro-
senttisesti.

Pohdintakysymyksiä:
Miksi sinun kannattaa uskoa, mitä Jeesus sanoo? 
Mistä tiedät, että taivas on totta ja kuka sinne pääsee?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta:
Kiitä Jeesusta, että Hänen sanaansa voi aina luottaa ja että taivas on totta.
Rukoile, että uskosi Jeesukseen saisi vahvistua.


