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Israelilaiset lankeavat palvelemaan Baal-Peoria  
Jatkamme matkaa Israelin kansan erämaataipaleella.  

 Kävi niin, että kun israelilaiset olivat asettuneet asumaan Sittimiin, Israelin kansan miehet luo-

puivat pian palvelemasta Herraa. He alkoivat elää midianilais-naisten kanssa. Nuo naiset pyysivät 

heitä myös omien jumaliensa uhrijuhliin. Miehet alkoivat syödä uhrilihaa ja kumartaa heidän juma-

liaan. Näin Israelin miehet alkoivat palvella Baal-Peoria, moabilaisten epäjumalaa. Herra vihastui 

heihin. Jumala puhui Moosekselle näin: "Kokoa kaikki kansan johtomiehet ja teloita heidät julkises-

ti minun edessäni, että hehkuva vihani kääntyisi pois Israelista." Mooses sanoi tämän jälkeen Israe-

lin tuomareille: "Surmatkaa heimolaisistanne kaikki, jotka ovat antautuneet Baal-Peorin palvojik-

si."  

Näitä itkiessään pyhäkköteltan ovella olevat israelilaiset, Mooses ja muu kansa, näkivät, kuinka 

eräs mies palasi leiriin midianilaisen naisen kanssa. Tuolloin pappi Pinehas, Aaronin pojan 

Eleasarin poika, astui esiin väkijoukosta. Hän otti käteensä keihään, ja meni tuon miehen jäljessä 

teltalle ja lävisti keihäällä molemmat, miehen ja midianilaisen naisen. Sillä hetkellä israelilaisia 

kohdannut vitsaus lakkasi. Kansaa oli ehtinyt kuitenkin kuolla jo kaksikymmentäneljätuhatta.  

Herra sanoi Moosekselle: "Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on lauhduttanut mi-

nun vihani. Hän on israelilaisten parissa kiivaasti puolustanut minun kunniaani, ja siksi minä en 

omassa kiivaudessani tyystin hävittänyt israelilaisia.  Sano hänelle, että minä teen hänen kanssaan 

liiton ja annan hänen menestyä. Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti 

olla pappeja, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja näin sovitti israelilaisten synnin."  

Mies, joka keihästettiin midianilaisnaisen kanssa, oli Simri, Salun poika. Hän oli Simeonin hei-

moon kuuluvan suvun päämies. Midianilaisnaisen nimi oli Kosbi. Hänen isänsä oli Sur, midianilai-

sen heimokunnan päällikkö.  

Herra sanoi Moosekselle: "Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. He ovat juonil-

laan pyrkineet vahingoittamaan teitä. He viettelivät teidät Baal-Peorin palvojiksi ja käyttivät siinä 

apunaan Kosbia, midianilaisen päällikön tytärtä, joka surmattiin, kun vitsaus kohtasi kansaa Peo-

rin palvonnan tähden." 

 

Uusi väenlasku  
Kun vitsaus oli mennyt ohi, Herra sanoi Moosekselle ja Eleasarille: "Laskekaa suvuittain Israelin 

kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet." Mooses ja Eleasar puhuivat israelilai-

sille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. Herran Moosekselle antaman käskyn 

mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet miehet.  

Nämä olivat israelilaiset heimoittain ja suvuittain lueteltuina:  
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Ruubenin sukuun kuuluvia oli 43 730.  Sieonin sukuun laskettuja oli 22 200.  Gadin jälkeläisiä oli 

40 500. Juudan jälkeläisiä oli 76 500. Isaskarin jälkeläisiä oli 64 300. Sebulonin jälkeläisiä oli 60 

500. Joosefin jälkeläisiä ovat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa.  

- Manassen jälkeläisiä oli 52 700.  

- Efraimin jälkeläisiä oli 32 500.  

Benjaminin jälkeläisiä yhteensä 45 600. Danin jälkeläisiä oli 64 400. Asserin jälkeläisiä oli 53 400.  

Naftalin jälkeläisiä oli 45 400. Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730.  

 Näihin luetteloihin ei ole otettu pitkiä, kutakin sukua koskevia sukuluetteloita.  

 Sukuja ei ole tässä lueteltu kantaisien ikäjärjestyksessä.  

 

Herra sanoi Moosekselle: "Maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon 

väkiluvun mukaisesti. Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annet-

tava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten luku-

määrän mukaisesti. Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman hei-

mon alueelta. Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla."  

 

Leevin jälkeläisiä, laskettuja ja muistiin merkittyjä, yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leeviläisiä 

oli 23 000. Heitä ei tarkastettu, eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet 

itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset. ”Herra oli heidän perintömaansa”. 

Väestölaskennassa ei ollut enää mukana yhtäkään niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron 

olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin edellisessä väenlaskussa Siinailla. Herrahan oli sa-

nonut, että he kaikki kuolisivat autiomaassa. Heistä jäi eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, 

Nunin poika.  

 

Tyttärien perintöoikeus  
Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä. He tulivat pyhäkköteltan ovelle ja sanoi-

vat: ”Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin 

kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. Pitäisikö 

isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? An-

na myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa."  

Mooses kysyi neuvoa Herralta. Herra sanoi Moosekselle: "Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. An-

na heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, 

kun jaat maata heidän isänsä veljille. Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä 

poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. Ellei hänellä ole tytärtä, anta-

kaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa 

hänen isänsä veljille. Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lä-

himmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosekselle, 

israelilaisten tulee noudattaa."  

Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi  
Herra sanoi Moosekselle: "Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan 

israelilaisille. Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. Kun kansa Sinin 

autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet mi-

nua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta."  

Mooseksen lankeemus oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla. Mooses sanoi Herralle: "Oi 

Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, joka 

pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin 

lammaslauma, jolla ei ole paimenta." Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Kutsu luoksesi Joosua, 

Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. 

Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden.  Siirrä hä-
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neen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Hän saa astua pappi Eleasarin 

eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja is-

raelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät."  

  Mooses teki Herra käskyn mukaan. Hän kutsutti luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja 

kansan eteen, laittoi kätensä hänen päälleen ja asetti hänet näin tehtäväänsä Herran ohjeiden mu-

kaan.  

 

Muutama sananen uurimista ja tummimista. Uuurim-sanan merkitys on valo, kirkkaus, ilmoitus, 

tummim on: totuus, oikeus.  Ne ovat kaksi tarkemmin tuntematonta pyhää esinettä, joita ylimmäi-

nen pappi kantoi laukussa rinta- eli, tuomion kilvessään. Luemme 2. Mooseksen kirjasta: ”… Aaron 

kantakoon jumalanvastausten rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poi-

kain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä. Ja pane jumalanvastausten 

rintakilpeen uurim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä, hänen astuessaan Herran 

eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran 

edessä ollessaan.” (2. Moos. 28:30). Näiden esineiden avulla ylimmäinen pappi saattoi kysyä tarvit-

taessa neuvoa Herralta. Mooses ei niitä esineitä tarvinnut, sillä hänelle Herra puhui suoraan.  

  

Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit, Määräyksiä, jotka koskevat naisten tekemiä lupauksia  
Sitten seuraa Herran antamia käskyjä ja määräyksiä uhreista ja juhlauhreista, erilaisia naisia koske-

via määräyksiä heidän antamistaan lupauksista.. Näitä sääntöjä ja määräyksiä on niin runsaasti, että 

emme käy niitä tässä läpi. 

Mooses ilmoitti israelilaisille tarkoin kaiken sen, minkä Herra oli käskenyt hänen sanoa.  

Midianilaisia vastaan tehty kostoretki  
Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Kosta midianilaisille heidän pahat tekonsa, joita he ovat tehneet 

Israelia vastaan. Sitten sinut otetaan isiesi luo."  

Mooses antoi määräyksen, että jokaisesta Israelin heimosta piti koota tuhat asekuntoista miestä 

sotaretkelle midianilaisia vastaan. Heidän kanssaan lähti Pinehasin, pappi Eleasarin poika, jonka 

huostassa olivat pyhät esineet ja merkinantotorvet.  

Tämä Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle 

antanut. Se tappoi kaikki miehet mukaan lukien midianilaisten viisi kuningasta. Israelilaiset löivät 

kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan. 

He ottivat vangiksi kaikki naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki eläimet ja 

muun omaisuuden. He polttivat kaikki kylät ja leiripaikat. He ottivat mukaansa keräämänsä saaliin, 

ihmiset niin kuin eläimetkin, Sitten he toivat vankinsa ja saaliinsa Mooseksen, pappi Eleasarin ja 

Israelin kansan eteen leiriin Moabin tasangolla.  

Mutta Mooses vihastui sotajoukon johtajiksi määrätyille päälliköille, kun he palasivat sotaretkel-

tä. "Oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset? Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja 

saivat israelilaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvojiksi. Sen tähden Herran 

kansaa kohtasi vitsaus. Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka 

on maannut miehen kanssa. Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsel-

lenne. Teidän tulee oleskella leirin ulkopuolella seitsemän päivää, ja jokaisen, joka on surmannut 

jonkun tai koskettanut surmattua, tulee puhdistautua kolmantena ja seitsemäntenä päivänä; tämä 

koskee sekä teitä että vankejanne. Teidän on puhdistettava myös jokainen vaatekappale ja kaikki, 

mikä on valmistettu nahasta tai vuohenkarvoista, sekä jokainen puuesine."  

Ohjeet olivat selvät. Naiset, ne jotka olivat olleet miesten kanssa tekemisissä, oli surmattava, 

koska he olivat vietelleen Israelin miehet epäjumalien palvelemiseen ja luvattomiin sukupuolisuh-

teisiin. Pojat piti surmata, koska veren perintö kulkee Jumalan sanan mukaan miessukupuolen mu-

kana. Israelin kahteentoista sukukuntaan ei saanut tulla vierasta sukua. Naimattomat tytöt saivat 

elää ja heitä voitiin ottaa vaimoiksikin, koska heillä ei ollut kuvattuja rasitteita. On syytä muistaa, 
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että Jeesuksellakaan ei voinut olla tämän vuoksi maallista isää, aadamilaista perintöä kantavaa fyy-

sistä isää. Äiti saattoi olla ihmissukuun kuuluva, mutta ei isä.  

On jotenkin pöyristyttävää, että eräät aikamme teologit selittävät että vaikkei uskokaan Jeesuk-

sen neitseelliseen syntymään, voi olla silti ”kunnon” kristitty. Mutta tällainen opettaja ei ymmärrä 

mitään hengellisistä ja on täysin sokea opettaja. Jos Marian mies, Joosef, olisi näet ollut Jeesuksen 

isä, ei Jeesuskaan olisi ollut synnitön, eikä olisi voinut toimia syntien sovittajana ja poisottajana. 

Mutta nyt hän oli ”pyhä, puhdas ja viaton”. Sellaisia ei löydy aadamilaisesta ihmissuvusta, vaan 

”kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyynni kelvottomiksi tulleet”. 

 

Mutta pappi Eleasar sanoi vielä sodasta palanneille sotilaille: "Tämä on säädös, jonka Herra on 

antanut Moosekselle: Teidän on käytettävä tulessa kulta, hopea, pronssi, rauta, tina ja lyijy, kaikki, 

mikä kestää tulta, ja niin se tulee puhtaaksi. Lisäksi ne tulee vielä puhdistaa puhdistusvedellä, ja 

sillä on puhdistettava myös kaikki, mikä ei kestä tulta.  Seitsemäntenä päivänä peskää vaatteenne, 

ja niin te tulette puhtaiksi ja saatte tulla leiriin."  

Saaliin jakaminen  
Herra antoi sitten tarkat ohjeet siitä valtavasta saaliista, joka oli tuotu leiriin. Koko saalismäärän 

kuvaaminen olisi jo yhden luennon mittainen.  

Jordanin itäpuolelle asettuvat heimot  
Mutta Ruubenin ja Gadin heimoilla oli hyvin suuret karjalaumat. Kun heimon päämiehet huomasi-

vat Jaeserin ja Gileadin seudut sopiviksi laidunmaiksi, heimojen miehet menivät Mooseksen, pappi 

Eleasarin ja kansan johtomiesten puheille sanoen: "Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, 

Sebam, Nebo ja Beon, nämä tienoot, jotka Herra on valloittanut Israelin kansalle, ovat hyvää lai-

dunmaata, ja meillä, sinun palvelijoillasi, on paljon karjaa. Jos tahdot osoittaa suopeuttasi, niin 

anna nuo maat meidän omiksemme. Älä vie meitä Jordanin toiselle puolelle."  

Tästä syntyi terävä keskustelu Mooseksen ja näiden miesten välille. Mooses ei hyväksynyt sitä, 

että miehet eivät olisi mukana Kanaanin maan valloittamisessa.  

Mutta miehet sanoivat: "Me tahdomme vain rakentaa tänne aitauksia lammas- ja vuohilaumo-

jamme varten ja kaupunkeja vanhustemme, vaimojemme ja lastemme turvaksi. Me itse varustau-

dumme ja riennämme taistelemaan israelilaisten etunenässä, kunnes olemme saattaneet muut 

asuinsijoilleen, mutta naisemme ja lapsemme voivat sillä aikaa asua linnoitetuissa kaupungeissa 

turvassa tämän maan asukkailta. Palaamme kotiin vasta sitten, kun jokainen israelilainen on saa-

nut oman perintömaansa. Emme enää vaadi muiden rinnalla osuutta Jordanin takaisista maista, jos 

saamme itsellemme osuuden täältä Jordanin itäpuolelta."  

Mooses suostui tähän antaen ohjeet, miten tuli toimia ja hän muistutti myös mahdollisista seu-

raamuksista jos miehet eivät tottelisi. Hän sanoi sitten heille: "Jos teette niin kuin nyt lupaatte, jos 

siis varustaudutte Herran sotaan ja jos jokainen asekelpoinen mies teidän joukostanne lähtee Jor-

danin tuolle puolen ja taistelee, kunnes viholliset on tuhottu, eikä kukaan teistä palaa, ennen kuin 

maa on voitettu Herran omaksi, silloin te olette täyttäneet velvollisuutenne Herraa ja Israelia koh-

taan, ja Herra antaa nämä seudut teille. Mutta jos ette tee niin, te teette syntiä Herraa vastaan, ja 

muistakaa, että silloin joudutte kantamaan syntienne seuraukset. Rakentakaa siis kaupunkeja nais-

tenne ja lastenne turvaksi ja aitauksia lampaitanne ja vuohianne varten, mutta pitäkää myös, minkä 

lupasitte."  

Tuolloin Gadin ja Ruubenin miehet lupautuivat tottelemaan Herraa.  

Silloin Mooses antoi heitä koskevan määräyksen pappi Eleasarille ja Joosualle, Nunin pojalle, 

sekä Israelin heimojen ja sukukuntien päämiehille kyseisestä asiasta. 

Gadin ja Ruubenin miehet lupasivat vielä: "Me teemme, niin kuin Herra on käskenyt. Me läh-

demme Herran sotaan Kanaaninmaahan ja saamme näin itsellemme perintöosuuden Jordanin tältä 

puolen."  
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Mooses antoi näille heimoille sekä Manassen heimon toiselle puoliskolle luvatut alueet. Mutta 

emme nyt luettele niitä kaikkia, eikä uusia kaupunkien nimiä.  

Manassen pojan Makirin jälkeläiset hyökkäsivät Gileadiin, valloittivat maan ja tuhosivat siellä 

asuvat amorilaiset. Mooses antoi tälle suvulle Gileadin, ja suku asettui sinne asumaan.  

Myös Manassen heimoon kuuluva Jair lähti liikkeelle ja valloitti Gileadissa olevat leirikylät ja 

nimesi ne Jairin leirikyliksi.  

Samoin Nobah lähti samoille seuduille, valloitti siellä Kenatin ja ympäröivät kylät ja antoi tälle 

alueelle nimeksi Nobah oman nimensä mukaan.  

Israelilaisten leiripaikat autiomaassa (4. Moos. 33:1+ RK92) 
Nämä ovat israelilaisten pysähdyspaikat, kun he Mooseksen ja Aaronin johtamina olivat lähteneet 

Egyptistä. Aina kun israelilaiset lähtivät liikkeelle leiripaikastaan, Mooses kirjoitti Herran käskystä 

muistiin paikan nimen. Tekstiversiossa on kartta tältä alueelta pysähdyspaikkoineen. Joidenkin ni-

mien kohdalla on myös mahdollinen käännös. Paikannimet on poimittu vuoden 1992 käännöksen 

mukaan, ja myös leiripaikat ovat ko. käännöksestä. Joissakin leiripaikan nimissä näkyy myös se, 

monesko leiripaikka on kyseessä.    

Israelilaiset lähtivät sitten Ramseksesta. He lähtivät pääsiäisen jälkeisenä päivänä, eli ensimmäi-

sen kuun viidentenätoista päivänä Herran johdolla kaikkien egyptiläisten nähden.  

Egyptiläiset olivat tuolloin hautaamassa esikoisiaan. Herra oli ne surmannut ja antanut tuomion-

sa kohdata egyptiläisten jumalia.  

Ramseksesta israelilaiset siirtyivät Sukkotiin ja leiriytyivät sinne. Tämä oli ensimmäinen lepo-

paikka. 

Sukkotin jälkeen he leiriytyivät Etamiin, autiomaan laitaan.  

Lähdettyään Etamista he palasivat Pi-Hirotiin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät 

Migdolin luo.  

Pi-Hirotin luota lähdettyään he kulkivat meren poikki autiomaahan, vaelsivat kolmen päivän 

matkan Etamin autiomaassa ja leiriytyivät Maraan.  

Marasta he siirtyivät Elimiin. Elimissä oli kaksitoista lähdettä ja seitsemänkymmentä palmua, ja 

he leiriytyivät sinne.  

Heidän seuraava leiripaikkansa Elimin jälkeen oli Kaislameren rannalla.  

Kaislamereltä he siirtyivät Sinin autiomaahan ja leiriytyivät sinne.  

Sinin autiomaan jälkeen he leiriytyivät Dofkaan.  

Dofkan jälkeen he leiriytyivät Alusiin,  

Alusin jälkeen Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansan juotavaksi.  

Refidimistä he menivät Siinain autiomaahan ja leiriytyivät sinne.  

Siinain autiomaan jälkeen he leiriytyivät Kibrot-Taavaan,  

Kibrot-Taavan jälkeen Haserotiin,  

Haserotin jälkeen Ritmaan,  

Ritman jälkeen Rimmon-Peresiin,  

Rimmon-Peresin jälkeen Libnaan,  

Libnan jälkeen Rissaan,  

Rissan jälkeen Kehelataan,  

Kehelatan jälkeen Seferinvuoren luo.  

Seferinvuoren luota he siirtyivät Haradaan ja leiriytyivät sinne.  

Haradan jälkeen he leiriytyivät Makhelotiin,  

Makhelotin jälkeen Tahatiin,  

Tahatin jälkeen Terahiin,  

Terahin jälkeen Mitkaan,  

Mitkan jälkeen Hasmonaan,  

Hasmonan jälkeen Moserotiin,  
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Moserotin jälkeen Bene-Jaakaniin,  

Bene-Jaakanin jälkeen Hor-Gidgadiin,  

Hor-Gidgadin jälkeen Jotbataan 

Jotbatan jälkeen Abronaan, 

Abronan jälkeen Esjon-Geberiin,  

Esjon-Geberin jälkeen Sinin autiomaahan Kadesiin.  

Kadesista he siirtyivät Horinvuoren luo Edomin maan rajalle ja leiriytyivät sinne. 

  

Pappi Aaron nousi Herran käskystä Horinvuorelle, ja hän kuoli siellä. Tämä tapahtui neljäkymmentä 

vuotta israelilaisten Egyptistä lähdön jälkeen, viidennen kuun ensimmäisenä päivänä.  

 Kuollessaan Horinvuorella Aaron oli sadankahdenkymmenenkolmen vuoden ikäinen.   

Horinvuoren luota lähdettyään israelilaiset kulkivat Salmonaan, jonne he leiriytyivät.  

Salmonan jälkeen he leiriytyivät Punoniin, sitten Obotiin, ja sitten Ijje-Abarimiin Moabin maan 

rajalle. Ijje-Abarimin jälkeen he leiriytyivät Dibon-Gadiin, sitten Almon-Diblataimiin,  

ja sitten Abarimin vuorille vastapäätä Neboa. Abarimin vuorilta lähdettyään israelilaiset siirtyivät 

Moabin tasangolle Jordanin varrelle vastapäätä Jerikoa ja leiriytyivät sinne.  

Heidän leirialueensa ulottui Bet-Jesimotista Abel-Sittimiin.  

 

Leiripaikat numeroituina: 

1. Sukkot (tarhat) 

2. Etam (linnake) 

3. Pi-Hirot 

4. Mara (kitkerä)  

5. Elim (palmupuut)  

6. Kaislameren ranta 

7. Sinin autiomaa 

8. Dofka (lauma) 

9. Alus 

10. Refidim (leiripaikat) 

11. Siinain autiomaa 

12. Kibrot-Taava 

13. Haserot (kylät, aitaukset) 

14. Ritma (kinsteripensas) 

15. Rimmon-Peres (haljennut granaattiomena) 

16. Libna (valkea, valkoisuus) 

17. Rissa (rauniokasa) 

18. Kehelat (koollekutsuminen, seurakunta) 

19. Seferinvuori 

20. Harada (kauhu, pelko) 

21. Makhelot (kokoontumispaikka) 

22. Tahat (alla, alapuolella) 

23. Terah (vuorikauris tai eväs) 

24. Mitka (makeus) 

25. Hasmona (lihavuus tai hedelmällisyys) 

26. Moserot 

27. Bene-Jaakan (Jaakanin pojat) 

28. Hor-Gidgad 

29. Jotbata (hyvyys, viehätys) 

30. Abron 

31. Esjon-Geber (miehen selkäranka) 
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32. Kades 

33. Horinvuori 

34. Salmon (varjoisa, vaatetettu) 

35. Punon 

36. Obot (vesileilit) 

37. Ijje-Abarim 

38. Dibon-Gad 

39. Almon-Diblat (kahden viikunakakun Almon) 

40. Abarimin vuori 

41. Moabin tasanko 

42. Luvattu maa 

 

Ainakaan tässä vaiheessa ei ole ryhdytty pohtimaan, onko levähdyspaikoilla hengellinen merkitys.  

Luennon lopussa on kartta leiripaikoista.  

 

Ohjeita maan valloittamista varten  
Moabin tasangolla Herra sanoi Moosekselle: "Sano israelilaisille: Kun olette menneet Jordanin yli 

Kanaaninmaahan, hävittäkää tieltänne kaikki sen maan asukkaat. Hävittäkää heidän kiveen veiste-

tyt epäjumalansa, samoin kaikki heidän valetut jumalankuvansa, ja tuhotkaa heidän uhrikukkulan-

sa. Ottakaa maa haltuunne ja asettukaa sinne asumaan, sillä minä annan sen teidän omaksenne. 

Jakakaa maa suvuittain keskenänne ja toimittakaa jako arpomalla. Mitä suurempi suku on, sitä 

enemmän teidän on annettava sille maata, mitä pienempi se on, sitä vähemmän. Kunkin suvun tulee 

saada osuutensa sieltä mistä arpa määrää. Jakakaa maa heimoittain ja suvuittain. Mutta ellette 

hävitä maan asukkaita tieltänne, niin ne, joiden annatte jäädä jäljelle, pistävät teitä piikkeinä sil-

miin ja okaina kylkiin, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa asutte. Ja sen, minkä olin aikonut 

tehdä heille, minä teenkin teille."  

Luvatun maan rajat  
Herra sanoi sitten Moosekselle: "Anna israelilaisille tämä käsky. Te tulette nyt Kanaaninmaahan, 

siihen maahan, jonka te saatte omaksenne, ja nämä ovat Kanaaninmaan rajat. Etelässä maanne 

raja kulkee Sinin autiomaassa pitkin Edomin maan rajaa. Tämä raja alkaa idässä Kuolleenmeren 

eteläpäästä, kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean 

eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar-Addariin ja Asmoniin, kääntyy sitten Egyptin rajapuroa koh-

ti ja jatkuu sitä pitkin mereen. Läntisenä rajana on Suurimeri rantoineen. Se on teidän rajanne län-

nen puolella. Tämä on teidän pohjoisrajanne: vetäkää raja Suurestamerestä Horinvuoreen, Horin-

vuoresta Lebo-Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka. Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-

Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella. Idän puolella teidän tulee vetää raja 

Hasar-Enanista Sefamiin, josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes 

se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän. Sieltä raja kulkee Jordaniin ja sitä pitkin Kuol-

leeseenmereen. Tämä on teidän maanne, ja nämä ovat sitä ympäröivät rajat."  

Mooses ilmoitti israelilaisille Herran antaman käskyn sanoen: "Tämä on se maa, joka teidän on 

jaettava keskenänne arpomalla. Herra on määrännyt sen annettavaksi yhdeksälle ja puolelle hei-

molle, sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo otta-

neet itselleen oman osuutensa maasta. Nämä kaksi ja puoli heimoa ovat saaneet osuutensa Jorda-

nin itäpuolelta vastapäätä Jerikoa." 

 

Matka ja leiriytyminen erämaassa jatkuvat ehkä vielä kahden luennon ajan.  

Nyt hiljennymme rukoukseen.  
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Kartta Israelin kansan vaelluksesta erämaassa. 

 

Vihreä reitti on ns. filistealaisten tie, jolle Herra ei vienyt kansaa. Hän tiesi, että Israel olisi 

kohdannut pian filistealaiset ja olisivat halunneet palata heti takaisin Egyptiin.  Oranssin värinen 

reitti on piirretty Raamatun antamien kuvausten perusteella. Muutamat leiripaikkojen 

järjestysnumerot näkyvät myös kartalla ja niiden suomennos luettelossa. Leiripaikkojen hengellistä 

merkitystä ei tässä ole siis ryhdytty pohtimaan. Karttaa on mahdollista täydentää myöhemminkin. 

 

 

 


