
Pronssikäärme ja Mooseksen synti

4. Moos. 20:1-13; 21:4-9;  5. Moos. 34 

- Pelastettuina perille!  -27

Israelin kansa vaelsi halki autiomaan Egyptistä Luvattuun maahan. Oli monenlaista maastoa, helpompaa 
ja vaikeampaa, oli iloa ja epäonnistumisia. Epäuskonsa tähden joutuivat Luvatun maan rajalta takaisin au-
tiomaahan 40 vuodeksi. Kun Heidän katseensa ja luottamuksena oli Jumalassa, he selvisivät eteenpäin. 
Katsotaanpa: Hepr. 12:1,2 Meitäkin kehotetaan katsomaan ja luottamaan Jeesukseen. Juoksemme oman 
elämämme kilpailua kohti taivasta. Toisinaan matkanteko on kevyttä ja mukavaa, mutta joskus tulee vas-
taan vaikeuksia. Voi tulla sairautta, riitoja, ongelmia perheessä, läheisen kuolema tai kokemus, ettet riitä 
etkä kelpaa. Myös synti voi lamaannuttaa sinut. Itse et jaksa, etkä pysty voittamaan haasteita, mutta kun 
pidät katseen Jeesuksessa, uskot Häneen, pääset varmasti perille. Jeesus on uskon sinulle lahjoittanut ja 
Taivaassa uskosi muuttuu näkemiseksi, saat nähdä Jeesuksen ja taivaan. 

Autiomaavaelluksellaan Israelin kansa usein valitti. Kerrankin he sanoivat Moosekselle: ”Miksi te toitte mei-
dät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kur-
jaa ruokaa!” 4.Moos. 21:5 Heillä oli kaikkea, mitä tarvitsivat, mutta se ei kelvannut eikä riittänyt, piti saada 
parempaa. Sellaisia olemme - vai mitä? Unohdetaan nopeasti, mitä Jumala on antanut ja hyväksemme 
tehnyt tai se ei riitä eikä kelpaa. On kyllä koti, mutta se on vääränlainen, tai toimiva puhelin, mutta väärän 
merkkinen. Jumala on antanut Raamatun, jonka kautta Hän itse sinulle puhuu, opettaa, auttaa, rohkaisee 
ja luo uutta, mutta onko se sinulle vaan samaa tylsää tekstiä, jonka olet jo kuullut. Kaipaisitko jotain hie-
nompaa ja parempaa?

Jumala lähetti valittavan kansansa keskuuteen myrkkykäärmeitä ja monet kuolivat niiden puremiin. Ihmiset 
olivat peloissaan, mutta he myös ymmärsivät tehneensä syntiä, kun puhuivat Jumalaa ja Moosesta vastaan. 
He pyysivät Moosesta rukoilemaan Herraa, että Hän ottaisi käärmeet pois ahdistamasta. Jumala olisi voinut 
hävittää käärmeet, mutta Hän ei tehnyt niin. Sen sijaan Hän antoi avun käärmeen myrkkyä vastaan. ”Herra 
sanoi Moosekselle: ”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo 
siihen, jää eloon.” jae 8  

Miksi Jumala ei poista pahuutta täältä maan päältä, vaikka tahtoisimme? Kuka jäisi jäljelle, jos pahuus 
poistettaisiin? Ei kukaan. Jumala on kuitenkin antanut lääkkeen synninmyrkkyä vastaan, ettei siihen tarvitse 
kuolla eikä sen kahleisiin jäädä. Lääke on Jeesus, pelastajamme. Uskomalla Häneen saat syntisi anteeksi. 

Mooses teki käärmeen ja kertoi, että jokainen, joka siihen katsoo, jää eloon. Ajattelikohan joku, että hullu 
juttu, katsoa nyt johonkin kepin päässä olevaan käärmeeseen. Minä olen jo rukoillut ja tehnyt sitä ja tätä, 
eikä mikään auta, miksi käärme kepin päässä muka auttaisi. En tiedä, mitä he ajattelivat, mutta he, jotka 
katsoivat pronssikäärmettä, parantuivat ja jäivät eloon! 

Kuka myös korotettiin kepin päähän? Jeesus. (RISTI) Hänet lyötiin kiinni ristin muotoiseen puuhun, jotta 
jokainen, joka tarvitsee lääkettä synninmyrkkyä vastaan, eli syntien anteeksiantamusta, saisi sitä. Vaikka 
se on monista hullujuttu, uskoa nyt ristiinnaulittuun Jeesukseen, se on ainoa mahdollisuus saada anteeksi 
Jumalalta. Jeesus ei vain kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää. Sen tähden meille sanotaan: Hepr. 12:1,2. 
Suuntaa katseesi Jeesukseen, usko, että Hän pelastaa synneistäsi ja vie voittajana perille taivaaseen. Tarvit-
set elämän matkallasi Raamatun sanaa. Vaikka se joskus tuntuisi tylsältä ja samalta vanhalta tekstiltä, sen 
lukueminen ei koskaan ole turhaa. Tarvitset kuulla siitä, mitä Jeesus on puolestasi tehty, tarvitset ravintoa 
ja rohkaisua Raamatusta, jotta saat voimaa ja iloa elämäsi taivallukseen. Tarvitset Raamattua, jotta pysyt 
oikealla tiellä, mikä johtaa taivaaseen. 

OPETUS

“Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, 

katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan 

ja täydelliseksi tekijään.” Hepr. 12:1,2



Israelin kansakin pääsi lopulta perille Luvattuun maahan. Mutta mites Mooses? Hän johti kansaa ja kesti 
niiden valitukset ja vaikerrukset, mutta ei päässyt perille. Ennen pronssikäärmetapausta, kansa oli jälleen 
tilanteessa, ettei heillä ollut vettä ja he valittivat. Jumala antoi Moosekselle ohjeistuksen: ”Ota sauva ja 
kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää 
sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.” 4. Moos. 20:8. 
Mutta sen sijaan, että Mooses olisi puhunut kalliolle, hän puhui kansalle: ”Kuulkaa nyt, kapinoijat! Tästä 
kalliostako meidän muka pitäisi saada teille vettä?”jae10b. Unohtiko Mooses, että yksin Jumala voi antaa 
vettä? No, mitäs Mooses teki kalliolle? Löi kahdesti. Niinkö Jumala käski? Ei. Hän toimi vastoin Jumalan 
antamia ohjeita sanoin ja teoin. 

Mooseksen synti ei kuitenkaan estänyt Jumalaa toimimasta ja tuomasta elämää kansalle, joka oli kuole-
massa janoon. Jumala antoi vettä. Mooses teki syntiä ja Jumala sanoi, ettei Mooses pääse Jumalan lu-
paamaan maahan. Hän sai nähdä Luvatun maan kauempaa, vuorelta katsellessaan, mutta Jumala valitsi 
Joosua-nimisen miehen johtamaan kansan perille. Vaikka Mooses ei päässyt Luvattuun maahan syntinsä 
tähden, hän uskoi Jeesukseen, sai anteeksi ja pääsi Jumalan luokse Taivaaseen. 

Sinne sinäkin olet matkalla Jeesukseen uskovana. Se ei ole kiinni sinun teoistasi, vaan se on Jumalan lahja si-
nulle. Pelastettuna pääset perille. Syntisi, virheesi ja epäonnistumisesi eivät myöskään ole este Jumalan toi-
minnalle. Jumala toimii meistä huolimatta. Vaikka minä usein epäonnistun, kun yritän opettaa Raamattua, 
ja olen usein huono esimerkki Jumalan tahdon mukaan elämisestä, uskon, että Jumala puhuu sinulle silti 
puhumani Raamatun sanan kautta. Joten kuljetaan rohkeasti eteenpäin Jeesuksen kanssa niin kuin sana 
sanoo: Hepr. 12:1,2. Tuli vastaan mitä vaan, Jeesus on apusi ja pelastajasi! Taivaassa me kerran juhlimme 
voittajina yhdessä, sinä, minä, Jeesus ja lukuisat muut ystävät kaikkialta maailmasta. 

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: palkintopokaali
Aloitus: Palkinnothan on aina mukavia juttuja, mutta mihinkä kilpailuun nyt osallistumme ja kuka jakaa 
meille palkintoja? Hmm. Taitaa olla kyseessä elämän mittainen juoksukilpailu kohti taivasta.  
Lopetus: Palkintopokaali muistuttaa, että Jeesus vie meidät voittajana, pelastettuna, perille taivaaseen. 
Vaikka täällä elämän juoksumatkalla olisi esteitä ja tulisi epäonnistumisia, Jeesus on paras valmentaja, 
joka auttaa ja pelastaa maaliin asti. 

Pohdintakysymyksiä: 
Miten pääset taivaaseen? Miten voit pitää katseesi suunnattuna Jeesukseen? 
Miksi sinä tarvitset kuulla uudestaan ja uudestaan Raamatun asioista?   

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että hän pelastajasi, joka vie sinut voittajana perille taivaaseen. 
Pyydä Jeesukselta apua ja voimaa elämän vaelluksellesi, että vaikenakin hetkinä voit katsoa ja turvautua 
yksin Jeesukseen ja luottaa hänen apuunsa. 


