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KIVET OPETUSMATERIAALINA
Monet kristityt vanhemmat miettivät, miten välittää ja opettaa 
lapsille uskoon liittyviä asioita. Miten kerron asioita siten, että 
lapsi voi sen ymmärtää?

Kun Israelin kansa kulki kuivin jaloin Jordanin yli, Jumala käski ottaa 
virrasta kaksitoista kiveä opetusmateriaaliksi. Kivimuodostelman 
tuli muistuttaa kansaa siitä ihmeestä, josta kansa sai olla osallinen. 
Mutta kivet olivat muistutuksena myös tuleville sukupolville. Niiden 
avulla isät ja äidit saivat kertoa Jumalasta lapsilleen, jotka aikanaan 
kysyisivät, mikä näiden kivien merkitys oli. Kivet kasattiin sekä 
kuivalle maalle että Jordan-virtaan (Joos. 4:9,20). Gilgal, johon kansa 
asettautui, sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Jerikosta.  

Mitkä voisivat olla tänä päivänä ”meidän kivimuodostelmiamme”? 
Ensimmäisenä tulee mieleen kirkot. Kirkkorakennus ristineen julistaa 
ylösnoussutta Kristusta. Entisaikaan kun lukutaito ei ollut kovin yleis-
tä, ihmiset oppivat myös kirkkojen seinämaalauksista asioita ja niitä 
voitiin käyttää oppimateriaalina. Lapsille on olemassa tänä päivänä 
paljon havainnollistavaa materiaalia, lasten Raamattuja, kuvakirjoja, 
flanelloja jne. Kuvat ja rakennukset voivat olla paitsi muistuttamassa 
myös opettamassa sekä aikuisia että lapsia. 

Koska jo Raamattu puhuu havainnollistavan materiaalin puolesta, 
ei meidänkään pitäisi sen arvoa vähätellä. Lopulta koko luomakunta 
voi toimia havainnollistavana materiaalina siitä, miten valtava ja hyvä 
Jumala meillä on. Kysymys on vain siitä, osaammeko nähdä tässä 
kaikessa Jumalan kädenjäljen. 

(JH)

Mitkä asiat muistuttavat sinua  
Jumalan teoista elämässäsi? 
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KRISTUKSEN YHTEYDESSÄ ELÄEN
Jumala on antanut kaikille kristityille tehtävän valloittaa maail-
ma Kristukselle. Miten Jumala valmistaa ja varustaa meitä? 

Jumala valmisti Israelin kansaa tulevaan tehtävään. Kansa oli viimein 
saapunut Kanaanin maahan. Siihen luvattuun maahan, joka vuoti 
”maitoa ja mettä” (2. Moos 3:8). Vahvistuksena tuolle lupaukselle 
mannan tulo loppui ja Israelin kansa sai tästedes syödä Kanaanin 
maan tuotteita. 

Mikä auttoi kansaa valmistautumaan hengellisesti luvatun maan 
haltuunottoon? Ympärileikkaus, pääsiäisen vietto ja ilmestys. 

Ympärileikkaus oli Jumalan valittuun kansaan kuulumisen merk-
ki. Se oli Jumalan ja kansan välisen liiton merkki. Toisen sukupolven 
miehiä ei ollut autiomaassa ympärileikattu, joten toimenpide oli en-
simmäisiä luvattuun maahan tultaessa. Toimenpiteellä liitto siis uu-
distettiin. Ympärileikkaus oli esikuvaa kristillisestä kasteesta (Kol. 
2:11–13). 

Toiseksi vietettiin pääsiäistä. Se oli Egyptistä vapautumisen muis-
tojuhla. Juhlaan kuului virheettömän karitsan uhraaminen. Pääsiäis-
lammas oli esikuva Kristuksen uhrista (Joh. 19:36).  

Kolmanneksi Jumala vahvisti ja rohkaisi Joosuaa lähettämällä so-
tajoukkojensa päällikön kertomaan maan olevan pyhä. Kuka tuo so-
tajoukkojen päällikkö oli? Ensimmäisenä tulee mieleen enkeli, mutta 
miksi Joosua kutsui häntä Herraksi? Monien raamatunselittäjien mu-
kaan tässä saattaa olla kyseessä Kristuksen pre-eksistenssi eli Ju-
malan Pojan ilmestyminen jo ennen inkarnaatiota, ihmiseksi tuloa. 

Kaikkien näiden kohtien voidaan siis nähdä viittaavan jollain taval-
la Kristukseen. 

(JH)

Tärkein lähtökohta Jumalan antamaan tehtävään on se, 
että itse elämme Kristuksen yhteydessä.

2. Moos. 31, 32 
Ap. t. 1

2. Moos. 33, 34 
Ap. t. 2

Kiitos, Herra, että olet ihmeellisesti johdattanut 
latvialaisen sisarjärjestömme leirikeskuksen 
remonttihanketta. Siunaa heidän tulevia lasten- ja 
nuortenleirejään.
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