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VASKIKÄÄRME

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Sen 40 vuoden aikana, jonka kansa joutui odottamaan ennen kuin pääsisivät 
luvattuun maahan.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

d) Outoja termejä
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2. Itse kertomus Raamatusta
4 Moos. 20. luvusta

Sen jälkeen israelilaiset, koko seurakunta, tulivat Siinin erämaahan 
ensimmäisenä kuukautena, ja kansa asettui Kaadekseen. Siellä Mirjam kuoli, 
ja hänet haudattiin sinne. 

Mutta kansalla ei ollut vettä; niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia 
vastaan. Kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin: "Jospa mekin olisimme 
hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä! Minkä tähden 
toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme 
tänne? Minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät 
tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei 
viiniköynnöksiä eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda?" 

Jumala puhui Moosekselle ilmestysmajassa
Mutta Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja 
lankesivat kasvoilleen. Silloin näkyi Herran kirkkaus heille. Herra puhui 
Moosekselle sanoen: "Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja 
puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat 
vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan." Niin Mooses otti 
sauvan Herran kasvojen edestä, niin kuin Herra oli häntä käskenyt. 

Vettä kalliosta
Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja Mooses sanoi heille: 
"Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?" 
Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti 
runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. 

Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Koska ette uskoneet minuun 
ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa 
viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan." Tämä oli 
Meriban vesi, jonka luona israelilaiset riitelivät Herraa vastaan ja hän näytti 
heille pyhyytensä. 

Aaron kuolee
He lähtivät liikkeelle Kaadeksesta. Israelilaiset, koko kansa, tulivat Hoorin 
vuorelle. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Hoorin vuorella, 
Edomin maan rajalla, näin: "Aaron otetaan nyt pois heimonsa tykö, sillä hän ei 
pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te niskoittelitte 
minun käskyäni vastaan Meriban veden luona. Ota Aaron ja hänen poikansa 
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Eleasar ja vie heidät Hoorin vuorelle. Riisu Aaronilta vaatteet ja pue ne hänen 
poikansa Eleasarin ylle. Aaron otetaan pois ja kuolee siellä." 

Mooses teki, niin kuin Herra oli käskenyt; ja he nousivat Hoorin vuorelle koko 
kansan silmien edessä. Mooses riisui Aaronilta vaatteet ja puki ne hänen 
poikansa Eleasarin ylle. Niin Aaron kuoli siellä vuoren huipulla, mutta 
Mooses ja Eleasar astuivat alas vuorelta. Kun koko kansa sai tietää, että Aaron 
oli kuollut, niin he itkivät Aaronia kolmekymmentä päivää, koko Israelin 
heimo. Aaron oli sadan kahdenkymmenen kolmen vuoden vanha kuollessaan 
Hoorin vuorella.

Myrkkykäärmeet
Sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä 
kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. 
Kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Minkä tähden te johdatitte meidät 
pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me 
olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan." Silloin Herra lähetti kansan 
sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa 
Israelista kuoli. 

Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun 
puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet 
meidän kimpustamme." Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi 
Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen 
purtu, joka siihen katsoo, jää eloon." Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani 
sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi 
vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Vaskikäärme tangon päässä on esikuva Jeesuksesta ristillä. Jokainen, joka 
uskoo Jeesukseen saa elää iankaikkisesti.

Jumala sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Puhukaa heidän silmiensä edessä 
kalliolle, niin se antaa vettä.” Mutta Mooses ei tehnyt niin, vaan löi sauvallaan 
kalliota. Tämän tottelemattomuuden tähden Mooseskaan ei päässyt luvattuun 
maahan. "Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä 
israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen 
maahan, jonka minä heille annan."
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Mooseksen tekemä vaskikäärme säilyi melkein 700 vuotta, sillä vasta Hiskia, 
Juudan kuningas, tuhosi sen, kun kansa oli ruvennut pitämään sitä 
epäjumalana.  2. Kun. 18: 4: ”Hän (Hiskia) poisti uhrikukkulat, murskasi 
patsaat, hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka 
Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja 
sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan (suomeksi "vaski")”

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Mooses oli saanut vettä kansalle Hoorebin vuoren luona iskemällä sitä 
sauvallaan. VT2_9.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.” Mark. 16: 16.

6. Lauluehdotus VK 636 (UVK 78)
Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen.
(Sanat suomentanut Jaakko Haavio, sävel englantilainen.)

VK 216: 4 Sun ristis Golgatalla se voitonlippu on. 
Vain siihen katsomalla mä kuljen voittohon.

7. Tehtäviä / kysymyksiä
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8. Muuta huomioon otettavaa
Mirjam, Mooseksen sisar, ei ole esiintynyt paljonkaan kertomuksissamme. 
Tässä pari poimintaa Mirjamista: 
1. Mirjamia nimitetään naisprofeetaksi, kun hän viritti kiitoslaulun sen 

jälkeen, kun kansa oli päässyt Kaislameren yli. ”Naisprofeetta Mirjam, 
Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä 
vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. Mirjam viritti heille virren: 
"Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea, hevoset ja miehet hän 
mereen syöksi." 2 Moos. 15: 20 – 21.

2. Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, 
jonka hän oli ottanut vaimokseen; sillä hän oli ottanut vaimokseen 
etiopialaisen naisen. He sanoivat: "Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra 
puhuu? Eikö hän puhu myös meidän kauttamme?" Herra kuuli sen. Mutta 
Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan 
päällä. Niin Herra sanoi äkisti Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille: 
"Menkää te kaikki kolme ilmestysmajalle." He menivät kaikki kolme sinne.  
Silloin Herra astui alas pilvenpatsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui 
Aaronia ja Mirjamia; molemmat menivät sinne. Herra sanoi: "Kuulkaa 
minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn 
hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa. Niin ei ole minun 
palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani; hänen 
kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja 
hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis pelänneet puhua minun 
palvelijaani Moosesta vastaan?" Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja hän 
meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli 
lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin, ja katso, tämä oli 
pitalinen. Silloin Aaron sanoi Moosekselle: "Oi, herrani! Älä pane meidän 
päällemme syntiä, jonka olemme tyhmyydessä tehneet. Älä anna hänen 
jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on puoleksi mädännyt, kun 
se äitinsä kohdusta tulee." Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen: 
"Oi, Jumala! Paranna hänet!" Herra vastasi Moosekselle: "Jos hänen isänsä 
olisi sylkenyt häntä silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä seitsemän 
päivää? Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä seitsemän päivää, ja sitten 
hän pääsköön takaisin." Niin Mirjam oli suljettuna ulos leiristä seitsemän 
päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle, ennen kuin Mirjam oli tuotu 
takaisin. 4. Moos. 12 luku.
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