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MANNAA  JUMALAN  LAPSILLE

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka – Siinain erämaassa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
”Toisen kuun viidentenätoista päivänä siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin 
maasta.” Jumala ruokki Israelin kansan mannalla tästä alkaen 40 vuotta, koko 
erämaavaelluksen ajan.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt – Mooses ja Aaron

d) Outoja termejä
Viiriäinen on fasaanin sukuinen kanalintu. Monissa maissa sitä met-
sästetään lihaksi ja sen munia pidetään suurena herkkuna.
Goomer-mitta = 3,64 litraa, kymmenesosa eefaa. Eefa = 36,4 litraa
Korianteri on sarjakukkainen kasvi, jonka kukat ovat valkoiset tai pu-
nertavat. Pyöreän hedelmän sisältämistä helmenkaltaisista siemenistä 
tulee kuivattuina miellyttävän makuisia ja hajuisia. Israelilaiset tunsi-
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vat korianterin Egyptin orjuuden ajalta. Siellä se kasvaa vielä nyky-
äänkin luonnonvaraisena. Palestiinassa sitä viljellään maustekasvina. 
Jauhetut korianterin siemenet ovat curry-maustesekoituksen pää-
ainesosa
härmä = huurre, kuura on pakkasen muodostamaa valkeata lunta ja 
jäätä kasvien pinnalla.

2. Itse kertomus Raamatusta
Karvas vesi muuttuu makeaksi
2 Moos. 15: 22 - 27

Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he me-
nivät Suurin erämaahan. He vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vet-
tä. He tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli 
karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta 
vastaan ja sanoi: "Mitä me juomme?" Mooses huusi Herran puoleen; ja Herra 
osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän 
antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Herra sanoi: "Jos sinä 
kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat 
hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane si-
nun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten 
kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi." Sitten he tulivat Eeli-
miin; siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta. 
He leiriytyivät siellä veden ääreen. 

2 Moos. 16: 1 - 36
Sitten he lähtivät, koko Israelin kansa, liikkeelle Eelimistä ja tulivat Siinin 
erämaahan, joka on Eelimin ja Siinain välillä, toisen kuun viidentenätoista 
päivänä siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta. Koko Israelin kansa na-
pisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa; ja israelilaiset sanoivat heille: 
"Jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, jossa is-
tuimme lihapatain ääressä ja leipää oli kyllin syödäksemme! Mutta te olette 
tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksenne koko tämän joukon kuolla näl-
kään." Niin Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä annan sataa teille leipää 
taivaasta. Kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. 
Näin minä koettelen heitä, vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ja 
kun he kuudentena päivänä valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin si-
tä on oleva kaksi kertaa niin paljon, kuin mitä he muutoin joka päivä kokoa-
vat." 
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Mooses ja Aaron sanoivat kaikille israelilaisille: "Tänä iltana te tulette tietä-
mään, että Herra on vienyt teidät pois Egyptin maasta, ja huomenaamuna te 
tulette näkemään Herran kunnian, koska Herra on kuullut teidän napinanne 
häntä vastaan. Sillä mitä olemme me, että te meitä vastaan napisette? Herra 
antaa teille tänä iltana lihaa syödäksenne ja huomenna leipää yltäkyllin ravin-
noksenne, koska Herra on kuullut teidän napinanne, kun olette napisseet hän-
tä vastaan. Sillä mitä olemme me? Ette ole napisseet meitä vastaan, vaan Her-
raa vastaan." Mooses sanoi Aaronille: "Sano koko Israelin kansalle: Astukaa 
Herran eteen, sillä hän on kuullut teidän napinanne." Kun Aaron oli puhunut 
tämän koko Israelin seurakunnalle, kääntyivät he erämaahan päin, ja katso, 
Herran kunnia näkyi pilvessä. Herra puhui Moosekselle sanoen: "Minä olen 
kuullut israelilaisten napinan. Puhu heille ja sano: Iltahämärässä teillä on ole-
va lihaa syödäksenne, ja huomenna on teillä leipää yltäkyllin; niin te tulette 
tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne." 

Viiriäisiä ja mannaa
Illalla tuli viiriäisiä, ja ne peittivät leirin, ja aamulla laskeutui kastesumu leirin 
ympärille. Kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla 
jotakin hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niin kuin härmä. Kun israeli-
laiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa: "Mitä tämä on?" Sillä he eivät tien-
neet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: "Tämä on se leipä, jonka Herra on anta-
nut teille syötäväksi. Näin on Herra käskenyt: Kootkaa sitä, jokainen tarpeen-
ne mukaan; ottakaa goomer-mitta mieheen perheenne pääluvun mukaan, ku-
kin niin monelle, kuin kullakin majassansa on." Israelilaiset tekivät niin. He 
kokosivat, yksi enemmän, toinen vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen 
goomer-mitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän, eikä siltä 
puuttunut, joka oli koonnut vähemmän; jokainen oli koonnut niin paljon, kuin 
hän tarvitsi. Mooses sanoi heille: "Älköön kukaan jättäkö siitä mitään huomi-
seksi." Mutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät siitä jotakin 
huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja, ja se rupesi haisemaan; ja Mooses vi-
hastui heihin. 

He kokosivat sitä joka aamu sen verran, kuin kukin tarvitsi; mutta kun aurin-
ko alkoi paahtaa, niin se suli. Mutta kuudentena päivänä he kokosivat sitä lei-
pää kaksinkertaisesti, kaksi goomeria kullekin. Kaikki kansan päämiehet tuli-
vat ja ilmoittivat sen Moosekselle. Niin hän sanoi heille: "Tämä tapahtuu Her-
ran sanan mukaan; huomenna on levon päivä, Herralle pyhitetty sapatti. Mitä 
leivotte, se leipokaa, ja mitä keitätte, se keittäkää; mutta kaikki, mitä tähteeksi 
jää, pankaa talteen huomiseksi." He panivat sen talteen huomiseksi, niin kuin 
Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut matoja. 
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Mooses sanoi: "Syökää se tänä päivänä, sillä tänä päivänä on Herran sapatti; 
tänään ette löydä kedolta mitään. Kuutena päivänä on teidän sitä koottava, 
mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti; silloin ei sitä ole." Kuitenkin muuta-
mat kansasta lähtivät seitsemäntenä päivänä kokoamaan sitä, mutta he eivät 
löytäneet mitään. 

Kansa lepäsi sapattina
Niin Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta 
minun käskyjäni ja lakejani? Katsokaa, Herra on antanut teille sapatin; sen
tähden hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Olkoon jo-
kainen alallaan, älköönkä kukaan lähtekö paikaltansa seitsemäntenä päivänä." 
Kansa lepäsi seitsemäntenä päivänä. 

Mannaa syötiin koko erämaavaellusaika eli 40 vuotta
Israelin heimo antoi sille nimen manna. Se oli valkean korianterin siemenen 
kaltaista ja maistui hunajakakulta. Mooses sanoi: "Näin on Herra käskenyt: 
Ota sitä goomerin täysi säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen, että he nä-
kisivät sen leivän, jolla minä olen ravinnut teitä erämaassa, johdattaessani tei-
tä Egyptin maasta." Mooses sanoi Aaronille: "Ota astia ja pane siihen goome-
rin täysi mannaa ja aseta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta suku-
polveen." Aaron asetti sen talteen lain arkin eteen, niin kuin Herra oli Moo-
sekselle käskyn antanut. Ja israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, 
kunnes he tulivat asuttuun maahan; he söivät mannaa siihen asti, kunnes tuli-
vat Kanaanin maan rajalle. 

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Manna oli esikuva Jeesuksesta, elämän leivästä. Niin kuin manna oli poimit-
tava joka aamu, niin meidän sydämemme tarvitsee turvakseen Jeesuksen joka 
aamu. Emme tule toimeen eilisellä uskolla. Niin kuin mannaa oli kullakin kyl-
liksi, oli hän poiminut enemmän tai vähemmän, niin Jeesuksen lunastustyö 
riittää pelastamaan, oli usko tai kristillinen tieto suurempi tai pienempi, kun-
han sen kohteena vain on Jeesus ja hänen lunastustyönsä. Vrt. Anna meille tä-
nä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Opastaa lapsia luottamaan Jumalan lupauksiin hänen huolenpidostaan ja kiit-
tämään Jumalaa hänen hyvistä lahjoistaan.

Sapattikäsky annettiin vain Israelin kansalle, ja se oli voimassa Jeesukseen 
asti. Sen jälkeen meidän tulee pyhittää lepopäivä Jumalan sanaa kuulemalla ja 
käyttämällä. Katso kolmannen käskyn selitys: 
http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=76
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jeesus ruokki 5000 miestä sekä naiset ja lapset pienen pojan eväillä (UT1_21) ja 
toisen kerran vastaavasti 4000.

5. Opeteltava Raamatun lause
Jeesus sanoi: ”Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka 
pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; 
sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut." Joh. 6: 27.

6. Lauluehdotus

Sanat Virpi Apponen



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 6(6)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _7 /28
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 12.1.2014
________________________________________________________________________________


