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MOOSEKSEN KUOLEMA

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Mooabin maassa
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Mooses kuoli n. 1400 – 1500 eKr. (Raamatusta ei voi laskea tarkkaa vuosimäärää ja tästä asiasta on erilaisia laskelmia. Lutherin laskelmasta tullaan vuoteen
1476, Calov 1447, Saarnivaaralla luku on 1407 eKr.)
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Mooses ja Joosua sekä Aaronin poika, pappi Eleasar
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d) Vieraat termit
Uurim ja tummim lienevät olleet kaksi piirtokirjoituksin varustettua kallisarvoista kiveä (tai puunpalasta). Niitä käytettiin eräänlaisina arpanappuloina,
joiden avulla pyrittiin saamaan selville Jumalan tahto pulmallisissa ja vaikeissa tilanteissa. Kuten Jumala teki muitakin ihmeitä, Hän oli asettanut tällaisen
tavan, jolla Hän ihmeen tavoin ilmaisi tahtonsa.
2. Itse kertomus Raamatusta
4 Moos. 27: 12 – 23
Herra sanoi Moosekselle: "Nouse tälle Abarimin vuorelle ja katsele sitä maata,
jonka minä annan israelilaisille. Kun olet sitä katsellut, niin sinutkin otetaan
pois heimosi tykö, niin kuin veljesi Aaron otettiin, sen tähden että te Siinin
erämaassa, kansan riidellessä, niskoittelitte minun käskyjäni vastaan ettekä pitäneet minua pyhänä heidän silmiensä edessä, silloin kun vettä hankitte."
Se oli Meriban vesi Kaadeksessa Siinin erämaassa. Mooses puhui Herralle sanoen: "Asettakoon Herra, Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki, tämän
seurakunnan johtoon miehen, joka heidän edellänsä lähtee ja joka heidän edellänsä tulee, joka saattaa heidät lähtemään ja tulemaan, ettei Herran seurakunta olisi niin kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta."
Joosua asetetaan virkaan
Herra sanoi Moosekselle: "Ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja
pane kätesi hänen päällensä. Aseta hänet pappi Eleasarin ja kaiken kansan
eteen ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Siirrä hänelle osa omaa arvoasi,
että kaikki israelilaisten seurakunta häntä tottelisi. Hän astukoon pappi
Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan uurimin kautta Jumalan
vastausta Herran edessä. Hänen käskystänsä he lähtekööt ja hänen käskystänsä he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssansa, koko seurakunta."
Mooses teki, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti Joosuan ja asetti hänet
pappi Eleasarin ja kaiken seurakunnan eteen. Hän pani kätensä Joosuan päälle
ja asetti hänet virkaan, niin kuin Herra oli puhunut Mooseksen kautta.
Ote Mooseksen puheesta kansalle ennen kuolemaansa 5 Moos 5:
Niin noudattakaa siis tarkoin niitä (lakeja), niin kuin Herra, teidän Jumalanne,
on teitä käskenyt; älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle, vaan vaeltakaa
aina sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, käski teidän vaeltaa, että eläisitte,
menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksenne."
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"Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra, teidän Jumalanne,
on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne - että sinä pelkäisit Herraa, sinun Jumalaasi, ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan, sekä
sinä että sinun poikasi ja poikasi poika, kaikkena elinaikanasi, ja että saisit
kauan elää. Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niin kuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Kuule, Israel! Herra, meidän
Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä
tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Teroita niitä lastesi mieleen
ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös
noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.
Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi,
Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle - suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut, ja talot, täynnä
kaikkea hyvää, joita sinä et ole täyttänyt, ja kallioon hakatut vesisäiliöt, joita
sinä et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita sinä et ole istuttanut - ja kun
sinä olet syönyt ja olet ravittu, niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut
pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja
palvele häntä ja vanno hänen nimeensä. Älkää kulkeko muiden jumalien perässä, niiden kansain jumalien, jotka asuvat teidän ympärillänne - sillä Herra,
sinun Jumalasi, on kiivas Jumala sinun keskelläsi - ettei Herran, sinun Jumalasi, viha syttyisi sinua vastaan ja hän hävittäisi sinua maasta. Älkää kiusatko
Herraa, teidän Jumalaanne, niin kuin kiusasitte häntä Massassa, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka
hän on sinulle antanut. Tee, mikä on oikeata ja hyvää Herran silmissä, että
menestyisit ja pääsisit siihen hyvään maahan, jonka Herra valalla vannoen on
luvannut sinun isillesi, ja ottaisit sen omaksesi ja karkottaisit tieltäsi kaikki vihollisesi, niin kuin Herra on puhunut. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: 'Mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka
Herra, meidän Jumalamme, on teille antanut?' niin vastaa pojallesi: 'Me olimme faraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois
Egyptistä. Herra teki suuria ja tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä faraolle ja kaikelle hänen hoviväellensä meidän silmiemme edessä, mutta meidät
hän vei sieltä pois ja johdatti meidät siihen maahan, jonka hän valalla vannoen
oli luvannut meidän isillemme, ja antoi sen meille. Herra käski meidän pitää
kaikki nämä säädökset ja pelätä Herraa, meidän Jumalaamme, että me aina
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menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa, niin kuin tähän päivään saakka on
tapahtunut. Se on koituva meille vanhurskaudeksi, että tarkoin noudatamme
kaikkia näitä käskyjä Herran, meidän Jumalamme, edessä, niin kuin hän on
meitä käskenyt.'"
"Kun Herra, sinun Jumalasi, vie sinut siihen maahan, jota menet ottamaan
omaksesi, ja kun hän sinun tieltäsi karkottaa suuret kansat, heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset,
nuo seitsemän kansaa, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät.
Mooseksen kuolema
5 Moos. 34: 1 –
Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, Pisgan huipulle, vastapäätä Jerikoa. Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin Daaniin asti, koko Naftalin,
Efraimin ja Manassen maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti, Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin
asti. Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen
luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen.' Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene."
Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan.
Herra hautasi Mooseksen laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria,
mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. Mooses
oli kuollessaan sadan kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Israelilaiset itkivät Moosesta Mooabin arolla kolmekymmentä päivää; sitten päättyi
Mooseksen muistoksi vietetty itku- ja suruaika.
Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut
kätensä hänen päällensä; ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät, niin kuin
Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista
kasvoihin; ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin
hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa; ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja
joka olisi tehnyt niin suuria, pelättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Ihmisen syntyminen ja kuolema ovat molemmat Jumalan kädessä ja tiedossa.
Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Matt.
6: 27. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. Ps. 116:15. Niin
totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman
kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Hes. 33:11.
Jumala on luvannut: ”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä
se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota
seuraa lupaus - "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Ef. 6: 1 – 3.
Mutta ihmisen elämän päämäärä on iankaikkinen elämä taivaan kodissa.
Ruumis siunataan ja haudataan, mutta enkelit vievät uskovan kuolemattoman
sielun Jumalan luo. Viimeisenä päivänä kaikki kuolleet herätetään haudoistaan viimeiselle tuomiolle (UT3_23). Lue Kristinoppi kysymykset: 244 – 254.
http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=101

Israelilaiset itkivät Moosesta. Mekin kaipaamme ja suremme poisnukkuneita
omaisiamme. Kun vainaja kuolee uskossa, on meillä lohtuna jälleennäkemisen
toivo. Mooses ei päässyt luvattuun maahan, mutta Mooses pääsi taivaaseen.
Me tapaamme Mooseksen vielä 1400 vuotta myöhemmin Jeesuksen seurassa
kirkastusvuorella (UT3_1).
”Mooses teki, niin kuin Herra oli häntä käskenyt, ja otti Joosuan ja asetti hänet
pappi Eleasarin ja kaiken seurakunnan eteen. Hän pani kätensä Joosuan päälle
ja asetti hänet virkaan.” Yhä vielä, kun seurakunnalta kutsun saanut pastori
asetetaan virkaan, toimitaan samalla tavalla. Hänet asetetaan seurakunnan
eteen ja vanhemmat virkaveljet asettavat kätensä hänen päällensä.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Aabraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö. 1 Moos. 25: 8.
Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet. 1 Moos.35:29.
Hän (Daavid) kuoli päästyänsä korkeaan ikään, elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena, ja hänen poikansa Salomo tuli kuninkaaksi hänen sijaansa. 1 Aik. 29: 28.
Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Job. 42: 17.
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Ps. 16: 6 - 11
Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä
kiitän Herraa, joka on minua neuvonut; yölläkin minua siihen sisimpäni kehottaa. Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee,
ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän
tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa
kädessäsi iankaikkisesti.
1 Kor. 10: 1 – 14
Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat
kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat
kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka
heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.
Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalanpalvelijoiksi kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on: "Kansa istui syömään
ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään." Älkäämme harjoittako haureutta,
niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä kaksikymmentä kolme tuhatta. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin
kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.
Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi
meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee
seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.
5. Opeteltava Raamatun lause
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. 5 Moos. 30: 20.
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6. Lauluehdotus VK 480 (UVK 500)
Käyn, Jeesus, kasvois etehen. Sä kuule pyyntö pienoisen.
Sun kätes laske päälleni ja anna siunauksesi.
Sä siunaa isää, äitiä, myös siskoja ja veljiä.
Mun kotiani kallista ja rakkaitani kaikkia.
Mua saata sanaas oppimaan ja totuuttasi tuntemaan.
Niin että sinun omanas mä seuraisin sun tahtoas.
Ja viimein meidät autuuteen vie täältä eloon iäiseen.
Suo meidän taivaan kodissa Sun kiitostasi veisata.
Sanat Simo Korpela (1863 – 1936), sävel Louis Bourgeois 1547

7. Tehtäviä / kysymyksiä
8. Muuta huomioitavaa

