Mikä on totuus Israelilaisten vakoilumatkasta
Luvattuun maahan?
Merkittävää on, että Mooses ei puhu mitään omasta osuudestaan vakoilumatkaan oikeassa asiayhteydessä eli 4 Mooseksen kirjassa luvuissa 13 ja 14!
Hän kertoo asiasta laajemmin vasta matkakertomuksessa 5 Mooseksen kirjassa luvussa 1.
Asia oli varmasti painanut häntä 39 vuoden ajan. Lopulta hän kertoo totuuden ja tunnustaa asian!
Koska Jumala oli hänet valinnut matkan johtajaksi, niin Hän kunnioitti Mooseksen päätöksiä! Hän hyväksyi tilanteen ja antoi Mooseksen tehdä omia päätöksiään, jotka sitten aiheuttivat paljon ongelmia!
Matkanjohtajana Mooseksen olisi pitänyt olla ryhdikäs!

Mooses kertoo totuuden vasta matkakertomuksessa siitä:
- kuka lähetti tiedustelijat Kades-Barneasta!
5 Moos. 1;19 "Niin me lähdimme liikkeelle Horebilta Herran, meidän Jumalamme, käskyn mukaisesti, kuljimme amorilaisten vuorille vievää tietä koko sen suuren ja pelottavan
autiomaan halki, jonka te olette nähneet, ja saavuimme Kades-Barneaan.
20 Minä sanoin teille: Te olette nyt tulossa amorilaisten vuorille, jotka Herra, meidän Jumalamme, antaa meille.
21 Herra, teidän Jumalanne, antaa tämän maan teidän haltuunne. Menkää ottamaan
maa omaksenne, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on sanonut. Älkää pelätkö, pysykää rohkeina.
22 Silloin te tulitte sanomaan minulle: Lähetetään miehiä tutkimaan maata ja ottamaan
selvää tiestä, jota meidän on kuljettava, sekä niistä kaupungeista, joita vastaan meidän on
käytävä. (Mooses siirtää tässäkin vastuuta yhä edelleen muille!)
23 Minä hyväksyin tämän ehdotuksen
ja valitsin teidän joukostanne kaksitoista miestä, yhden joka heimosta.”
Tässä Mooses ei enää sano, että Jumala käski lähettää!

- Jumalan käsky oli mennä ottamaan maa omaksi eikä vakoilemaan!
Tässä asiassa Mooses ei pysynyt totuudessa!
Kaikki me tiedämme mihin tuo vakoilumatka johti: - 40:n vuoden autiomaakierrokseen.
Tämäkin asia kertoo sitä, että Raamattu tulisi aina ottaa huomioon kokonaisuutena. Asioita ei saisi irroitella niiden asiayhteydestä!
Seuraavilla sivuilla on varsinaisen asiayhteyden tapahtumat. Mooses itse
kirjasi tapahtumat muistiin, jotka eivät olleet täysin totuudenmukaisia!
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Kertomus 4 Mooseksen kirjan mukaan, jonka Mooses itse kirjoitti:
4 Moos. 13;1. ”Herra sanoi Moosekselle:
2 "Lähetä miehiä tutkimaan Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää sinne yksi mies joka heimosta.
Kunkin heistä tulee olla sukunsa päämies."
3 Mooses lähetti heidät matkaan Paranin autiomaasta Herran ohjeen mukaisesti. He olivat kaikki israelilaisten päälliköitä.
4 Nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin heimosta Sammua, Sakkurin poika,
5 Simeonin heimosta Safat, Horin poika,
6 Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika,
7 Isaskarin heimosta Jigal, Joosefin poika,
8 Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika,
9 Benjaminin heimosta Palti, Rafun poika,
10 Sebulonin heimosta Gaddiel, Sodin poika,
11 Joosefista polveutuvasta Manassen heimosta Gaddi, Susin poika,
12 Danin heimosta Ammiel, Gemallin poika,
13 Asserin heimosta Setur, Mikaelin poika,
14 Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika
15 ja Gadin heimosta Geuel, Makin poika.
16 Nämä miehet, jotka Mooses lähetti tutkimaan maata. Hoosealle, Nunin pojalle, Mooses antoi nimeksi Joosua*.
17 Lähettäessään miehet tutkimaan Kanaaninmaata Mooses sanoi heille: "Kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen
vuoristoseuduille.
18 Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat, ovatko ne väkeviä vai heikkoja, onko asukkaita
vähän vai paljon.
19 Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa.
20 Katsokaa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita. Pysykää rohkeina ja tuokaa palatessanne hedelmiä
siitä maasta." Oli näet se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset viinirypäleet kypsyvät.
21 He lähtivät tutkimaan maata ja vaelsivat Sinin autiomaasta Lebo-Hamatiin päin aina Rehobiin saakka.
22 He kulkivat Negevin halki ja tulivat Hebroniin, missä silloin asuivat Anakista polveutuvat Ahimanin, Sesain ja Talmain
suvut. Hebron oli perustettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Soania.
23 Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita. [
24 Nimen Eskolinlaakso paikka sai sen rypäletertun mukaan, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.* [Nimi Eskol merkitsee
'rypäleterttu'.]
25 Tutkittuaan maata neljänkymmenen päivän ajan miehet lähtivät paluumatkalle
26 ja tulivat takaisin Mooseksen, Aaronin ja kansan luo Kadesiin, Paranin autiomaahan. He tekivät selkoa retkestään ja
näyttivät Kanaaninmaan hedelmiä.
27 Moosekselle he kertoivat: "Olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit, ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa.
Katso, tällaisia ovat sen hedelmät. +]
28 Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä*. [Anakin jälkeläiset olivat voittamattoman jättiläiskansan maineessa,
29 Negevissä asuu amalekilaisia, vuoristossa heettiläisiä, jebusilaisia ja amorilaisia, ja meren äärellä sekä Jordanin varsilla
asuu kanaanilaisia."
30 Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaleb tyynnytteli sitä ja huusi: "Me hyökkäämme sinne heti ja otamme
maan haltuumme! Me pystymme siihen!"
31 Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat: "Emme me pysty käymään sen kansan kimppuun.
He ovat vahvempia kuin me."
32 Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaaninmaata kohtaan. He sanoivat: "Maa, jota kävimme
tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita.
33 Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsir2/2
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kat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään."
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Kansa tahtoo palata Egyptiin
4 Moos. 14;1 Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön.
2 Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Kunpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä! Kunpa edes
saisimme kuolla täällä autiomaassa! [2. Moos. 14:11+]
3 Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa, ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Parempi
meidän olisi palata Egyptiin."
4 He sanoivat toisilleen: "Valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin!"
5 Silloin Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan yhteen kokoontuneiden israelilaisten edessä.
6 Mutta Joosua, Nunin poika, ja Kaleb, Jefunnen poika, jotka myös olivat olleet mukana tiedusteluretkellä, repäisivät vaatteensa
7 ja sanoivat israelilaisille: "Maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa.
8 Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. [2. Moos. 3:8+]
9 Te ette saa kapinoida Herraa vastaan! Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita, meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä!"
10 Kansa uhkasi kivittää Joosuan ja Kalebin hengiltä, mutta Herran kirkkaus ilmestyi pyhäkköteltassa, niin että kaikki sen näkivät.
11 Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan israelilaiset kieltäytyvät luottamasta minuun,
vaikka olen tehnyt heidän hyväkseen niin monta suurta tekoa?
12 Minä kuritan heitä rutolla ja hävitän heidät. Mutta sinusta minä teen heitä suuremman ja mahtavamman kansan." ]
13 Mooses sanoi Herralle: "Egyptiläiset ovat kuulleet, että sinä voimallasi veit tämän kansan pois heidän luotaan,
14 ja he ovat kertoneet siitä myös kaikille tämän maan asukkaille. He ovat saaneet kuulla, että sinä, Herra, asut tämän kansan keskellä, että olet ilmestynyt sille näkyvässä hahmossa, että sinun pilvesi on kansan yllä ja että kuljet edellämme päivisin pilvipatsaassa ja
öisin tulipatsaassa.
15 Jos nyt teet lopun tästä kansasta, niin muut kansat, jotka ovat kuulleet sinun teoistasi, sanovat:
16 'Herra ei kyennyt viemään kansaansa siihen maahan, jonka hän oli vannonut antavansa sille, ja siksi hän tappoi sen autiomaahan.' ]
17 Herra, näytä nyt voimasi suuruus! Olethan sanonut:
18 'Herra on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikkomukset, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen hän panee lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista.' [2. Moos. 20:5,6+]
19 Koska siis armosi on suuri, anna kansallesi anteeksi sen pahat teot, niin kuin olet tähänkin asti antanut sille anteeksi aina Egyptistä
lähdöstä saakka."
20 Herra sanoi: "Minä annan anteeksi, niin kuin pyysit.
21 Mutta niin totta kuin minä elän ja niin totta kuin Herran kirkkaus ja valta ulottuu kaikkialle,
22 yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maahan. He ovat nähneet minun kirkkauteni ja ne suuret teot, jotka tein Egyptissä ja täällä autiomaassa, mutta siitä huolimatta he tottelemattomuudessaan ovat yhä uudestaan koetelleet minun kärsivällisyyttäni.
23 He eivät saa nähdä sitä maata, josta valalla vannoen annoin lupauksen heidän esi-isilleen. Kukaan niistä, jotka ovat minua halveksineet, ei pääse sinne.
24 Vain palvelijallani Kalebilla on toisenlainen henki, ja hän on aina uskollisesti seurannut minua. Siksi minä vien hänet siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat ottaa sen omakseen. [Joos. 14:6]
25 Tasangolla asuu amalekilaisia ja kanaanilaisia. Huomenna teidän on käännyttävä toiseen suuntaan ja jatkettava matkaanne autiomaahan Kaislamerelle* vievää reittiä pitkin."
26. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:
27 "Kuinka kauan minun vielä pitää sietää tätä pahaa kansaa, joka alati nurisee minua vastaan?
28 Sano Israelille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minä teen teille sen, mistä olen kuullut teidän itsenne puhuvan.

29 Tähän autiomaahan te sorrutte, kaikki katselmuksessa lasketut miehet, joka ainoa kaksikymmenvuotias tai sitä vanhempi, te kaikki, jotka olette nurisseet minua vastaan.
30 Siihen maahan, jonka vannoin antavani teille asuinsijaksi, ei kukaan teistä pääse lukuun ottamatta Kalebia, Jefunnen
poikaa, ja Joosuaa, Nunin poikaa.
31 Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne, ja he oppivat tuntemaan omakseen
sen maan, jota te olette halveksineet.
32 Mutta te kuolette ja teidän ruumiinne jäävät tänne autiomaahan.
33 Rangaistukseksi luopumuksestanne teidän lapsenne joutuvat vaeltamaan täällä paimentolaisina neljäkymmentä
vuotta, kunnes viimeinenkin teistä on nääntynyt autiomaahan.
34 Neljäkymmentä päivää te kiersitte tutkimassa tuota maata, neljäkymmentä vuotta teidän on kärsittävä rangaistustanne -- vuosi kutakin päivää kohti. Näin te opitte tietämään, mitä merkitsee joutua minun hylkäämäkseni.
35 Minä, Herra, olen sanonut sanottavani. Näin minä teen koko tälle kelvottomalle kansalle, joka on liittoutunut minua
vastaan: täällä autiomaassa jokainen tämän kansan jäsen kohtaa loppunsa, tänne he kuolevat."
36 Mutta ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt tutkimaan Kanaaninmaata, kuolivat Herran lyöminä,
37 koska he olivat yllyttäneet kansan kapinoimaan Moosesta vastaan puhumalla pahaa Herran lupaamasta maasta.
38 Miehistä, jotka olivat käyneet tiedusteluretkellä, jäivät eloon vain Joosua, Nunin poika, ja Kaleb, Jefunnen poika.
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