


2

SISÄLLYSLUETTELO

PELIN IDEA  3
Pelin sisältö  3
PERUSSÄÄNNÖT JA KOKENEIDEN PELAAJIEN SÄÄNNÖT  4
ALKUVALMISTELUT  5

PELIN TAVOITE  6
MORAALIN MERKITYS MATKAN ETENEMISEEN  6

PELIN KULKU  7
Vaihe 1 (kokeneet pelaajat aloittavat tästä)  7
Vaihe 2 (perussäännöillä aloitetaan tästä)  7
LEIRIKASSA JA HEIMOKORTIT  7

Leirikassan nosto  7
Heimokortin nosto  8

PELIVUORON KULKU  8
1. Heimokorttien käyttäminen  8
2. Vihollisten palkkaaminen tai lahjominen  9
3. Liikkuminen, varustautuminen tai syntiuhri  9
4. Artefaktin ostaminen tai käyttäminen  11
5. Hyökkääminen toisia pelaajia vastaan  11
6. Liitonarkin lunastaminen  12

RESURSSIT  12
Heimokortit  12
Turvakortit  13
Hopearahat  13
Kääntökiekot  14
Artefaktit  15
Liitonarkki  16

MORAALISÄÄNTÖJEN LISÄYKSIÄ (KOKENEILLE PELAAJILLE)   16

MATKAOHJEET  17
Ympyröiden merkit ja niiden selitykset   17
Erityiset tapahtumapaikat  18

PELIN LOPPU  19

PELIN TAUSTAA JA RESURSSIEN MERKITYS  20



3

PELIN IDEA

Tehtäväsi on viedä Mooseksen johdolla Israelin 12 heimoa Egyptin 
orjuudesta Luvattuun maahan. Matkalla Israelin kansa kohtaa monia 
vaikeuksia, jotka voivat laskea heidän moraaliaan. Mooseksen 
(pelaajan) tehtävänä on pitää moraali niin korkealla, että matkanteko ei 
pysähdy. Jumala on Israelin kansan mukana pilvi ja tulipatsaassa 
auttaen kansaansa pääsemään perille antamalla mannaa taivaasta ja 
vettä kalliosta. Toisinaan uppiniskainen kansa suututtaa Jumalan, 
jolloin heidän täytyy suorittaa syntiuhreja sovittaakseen tekonsa ja 
saadakseen siunauksia. Jumala palkitsee kansan hyvän moraalin 
antamalla heidän kantaa liitonarkkia. Pelin voittaa se, joka pääsee 
maaliin ja ensimmäisenä suorittaa kiitosuhrin.

Peli perustuu todellisiin historiallisiin tapahtumiin, jotka ovat 
kirjattuna Raamatussa.

Pelin sisältö                    kpl

Pelilauta (suomi – englanti)   1
Heimolaudat (suomi – englanti)               4
Heimokiekot: 12 heimoa x 4 48
Heimokortit: 12 heimoa x 4 + Abraham x 4 (suomi – englanti) 52
Pelinappulat (”Mooses”)   4
Arpanopat: kuutionoppa ja pyramidinoppa   2
Liitonarkki   1
Artefaktit: laintaulut, Aaronin sauva, mannaastia    3
Kääntökiekot: vesi, manna, viiriäinen, käärme, rypäle, kuivat luut 30
Vitsauskiekot  10
Turvakortit: tulipatsas, pilvipatsas, rintakilpi 24
Viholliskortit   6
Hopearahat 50
Kultalaatat: voittopalkinnot 1–3   3
Pelisäännöt (suomi ja englanti)               2
Toimintaohje – pelivuoron kulku (suomi – englanti)   4

Helpot Säännöt Aloittelijoille (suomi – englanti)   1

Pelissä on mukana myös varaosia: tyhjiä kääntökiekkoja 8 kpl, 
heimokiekkoja 6 kpl, neliökortteja 2 kpl ja suorakaidekortteja 2 kpl.
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PERUSSÄÄNNÖT JA KOKENEIDEN PELAAJIEN 
SÄÄNNÖT 

Valitse aluksi, millä säännöillä pelataan. Perussäännöt on tarkoitettu 
käytettäväksi silloin kun pelissä on mukana vähemmän kokeneita 
pelaajia. Kun pelin perussäännöt ovat hallussa, kannattaa siirtyä 
pelaamaan kokeneiden pelaajien säännöillä. Tällöin peli tarjoaa uusia 
mielenkiintoisia haasteita. 

Perussäännöillä pelatessa jätetään huomiotta harmaalla taustalla 
olevat säännöt. Ne on tarkoitettu vain kokeneille pelaajille.

PELIN ALKUASETTELU – PERUSSÄÄNNÖT
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ALKUVALMISTELUT 
Ennen ensimmäistä pelikertaa irrota pelin osat pahveista. Pelilaudalle 
asetettavissa kiekoissa ja korteissa on sininen tähtirasteri takana ja 
heimolaudoille asetettavissa punainen. Osien kuvaukset sivuilla 22–25. 

1. Aseta pelilauta tasaiselle alustalle. 

2. Jokainen pelaaja valitsee itselleen pelinappulan ja vastaavan 
heimolaudan sekä 12 erilaista heimokiekkoa, jotka asetetaan omille 
paikoilleen heimolaudalle kuvapuoli ylöspäin.

3. Sekoita heimokortit huolellisesti ja aseta ne kuvapuoli alaspäin 
pelilaudalle ylemmälle heimokorttipaikalle. Alempi heimokorttipaikka on 
käytettyjä kortteja varten. 

4. a) Aseta numerolla merkityt vitsauskiekot pelilaudan vasempaan 
reunaan punavalkoisiin vitsausympyröihin omilla numeroilla merkityille 
paikoilleen kuvapuoli ylöspäin. 

b) Kokeneet pelaajat laittavat vitsauskiekot kuvapuoli alaspäin.

5. Sekoita kääntökiekot (vesi, manna, viiriäinen, käärme, rypäle ja 
kuivat luut) kuvapuoli alaspäin pelilaudalle ja aseta ne niille sopiviin 
valkopohjaisiin ympyröihin 7–47 Kaislameren ja Jordanin välille. 

6. Aseta viholliskortit omille paikoilleen pelilaudalle kuvapuoli alaspäin. 

7. Jaa jokaiselle pelaajalle yksi kutakin turvakorttia: tulipatsas, 
pilvipatsas ja rintakilpi. Aseta loput turvakortit pinoon pelilaudan 
yläosaan omille paikoilleen kuvapuoli ylöspäin. 

8. Jaa jokaiselle pelaajalle viisi (5) hopearahaa. Loput hopearahat 
jäävät pääkassaan. 

9. Aseta erilliseen leirikassaan yksi (1) hopearaha pääkassasta. 

10. Aseta liitonarkki yhteen JHVHruuduista. 

11. Aseta artefaktit (laintaulut, Aaronin sauva ja mannaastia) kukin 
yhteen JHVHruutuun. 

12. Jaa jokaiselle pelaajalle toimintaohjekortti.

13. Valitkaa pelaajista yksi kassanhoitaja, 
joka vastaa pääkassasta ja leirikassasta.

14. Kultalaatat jäävät pääkassaan.
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PELIN TAVOITE 

Pelin tavoite on viedä Israelin kansa Luvattuun maahan ennen muita 
pelaajia. Matka tapahtuu siirtämällä pelinappulaa pelilaudalla nopan 
avulla. Voittaja on se, joka vie nopeimmin pelinappulansa maaliin, 
ympyrään 55 ja uhraa (12 hopearahan arvoisen) kiitosuhrin. 

MORAALIN MERKITYS MATKAN ETENEMISEEN

Pelaaja pyrkii matkan aikana pitämään Israelin heimojen moraalin 
korkealla. Kansa, jolla on korkea moraali, liikkuu nopeammin. Kansan 
moraalin vaihtelu merkitään kääntämällä heimokiekkoja kuvapuoli alas 
tai ylöspäin heimolaudalla (tai laittamalla käärme tai vitsauskiekkoja 
heimokiekkojen päälle tai poistamalla päältä).  

Moraalia laskeviin tapahtumiin voi reagoida puolustautumalla erilaisin 
keinoin pitääkseen moraalin korkealla. Toisinaan moraalin laskemiselle 
ei voi mitään. Kun kansan moraali on alhaalla, pelaaja voi kohottaa sitä 
erilaisin keinoin. Moraalin nostoon kuluu aikaa tai resursseja, joita 
pelaajalla on rajallisesti hallussaan. 

Pelissä käytetään etenemiseen kahta erilaista noppaa. Kuusisivuista 
kuutionoppaa käytetään, kun moraali on korkealla ja nelisivuista 
pyramidinoppaa, kun moraali on alhaalla. Todella alhainen moraali voi 
jopa pysäyttää kansan kokonaan. Katso Liikkuminen, s. 9
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PELIN KULKU

Aloittaja arvotaan kuutionopalla. Suurimman numeron saanut aloittaa. 

Vaihe 1

Kukin pelaaja asettaa oman värisen pelinappulan heimolaudalle 
omaan pieneen väriympyrään.

Vuorollaan pelaaja

1) kääntää (nopan heittämisen sijasta) numerojärjestyksessä 
seuraavan vitsauskiekon kuvapuoli ylöspäin ja 
2) nostaa joko heimokortin tai rahat leirikassasta (ohjeet alla kohdassa 
leirikassa ja heimokortit). 

Jokainen pelaaja toistaa saman vuorollaan kunnes kaikki vitsauskiekot 
on käännetty kuvapuoli ylöspäin. 

Vaihe 2 

Pelaajat asettavat pelinappulansa pelilaudalle punaiseen isoon 
lähtöympyrään. Tämä on ensimmäinen pääsiäinen, jota vietät 
karitsaa syöden, lähtövalmiina erämaamatkalle. 

Vuorossa oleva pelaaja pelaa vuoronsa toimintaohjeiden 
mukaisesti (selitetty kohdassa pelivuoron kulku).

Vuoro siirtyy vasemmalla puolella olevalle pelaajalle. 

LEIRIKASSA JA HEIMOKORTIT 

Kun tulet vuorollasi sinisellä plussalla (+) merkittyyn ympyrään, 
voit nostaa leirikassan tai heimokortin.                                      

Leirikassan nosto 

Perussäännöillä pelatessa leirikassaa ei varsinaisesti tarvita. Nosta 
yksi hopearaha pääkassasta.

Pelaaja ottaa itselleen kaikki hopearahat leirikassasta ja siirtää 
vuoronsa päätteeksi pääkassasta yhden hopearahan leirikassaan. 
Leirikassassa on oltava aina vähintään yksi hopearaha.
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Heimokortin nosto 

Nosta heimokorttipinosta päällimmäinen heimokortti. 

1) Pelaaja nostaa kaksi heimokorttia ja valitsee niistä itselleen 
mieluisamman ja laittaa toisen poistopinoon. 

2) Pelaaja siirtää yhden hopearahan pääkassasta leirikassaan, jolloin 
kassassa oleva rahamäärä lisääntyy.

PELIVUORON KULKU 

Pelivuorollaan pelaajan on tehtävä haluamansa asiat järjestyksessä 
yhdestä kuuteen. Järjestystä ei saa vaihtaa. Kaikkia toimintoja ei 
tarvitse tehdä. Vain kohta 3. on pakollinen. 

1. Heimokorttien käyttäminen 
2. Vihollisten palkkaaminen tai lahjominen 
3. Liikkuminen, varustautuminen tai syntiuhri
4. Artefaktin ostaminen tai käyttäminen 
5. Hyökkääminen toisia pelaajia vastaan 
6. Liitonarkin lunastaminen 

(Pelivuoron toimintojen lyhyt kuvaus on pikaohjeena jokaiselle 
pelaajalle jaettavassa Toimintaohjekortissa.) 

1. Heimokorttien käyttäminen 

Nosta kansan moraalia. Anna heimokortti kädestäsi poistopinoon ja 
käännä sitä vastaava heimokiekko kuvapuoli ylöspäin (tai poista sen 
päälle hyökkäyksessä asetettu vitsaus tai käärmekiekko). Saat 
kääntää kerralla niin monta heimokiekkoa kuin on mahdollista. 
Abrahamkorttia voit käyttää minkä tahansa heimokortin tilalla! 

Käyttämällä Juuda ja Efraimkortit yhtä aikaa saat nostaa kuuden 
heimon moraalin.
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2. Vihollisten palkkaaminen tai lahjominen 

Voit aktivoida vihollisen palkkaamalla sen yhdellä hopearahalla. 
Aktivoitu vihollinen pysäyttää kaikki ohi pyrkivät pelaajat. Voit 
palkata vain niitä vihollisia, joita et ole vielä ohittanut. Laita 
hopearaha pääkassaan ja käännä haluamaasi ympyrää 
vastaava viholliskortti kuvapuoli ylöspäin. 

Jos vihollinen on aktivoitu, sen osoittamaan ympyrään on 
pysähdyttävä, vaikka nopan luku olisi suurempi. Matkaa 
voi jatkaa seuraavalla vuorolla. (Ympyrät on merkitty 
sapelilla ja lisäkehyksellä ja korttipaikat numeroilla.)

Strategisesti viholliset ovat tehokkaita hidastajia, 
jos joku pelaajista on päässyt selvästi muita edelle.

Huom! Jokaisen vihollisympyrän edessä on tähtimerkki, eli moraali 
laskee 3 heimokiekon verran, jos et käytä sopivaa turvakorttia.

Lahjo uhkaava vihollinen päästämään pelaajat ohi maksamalla sille 
kaksi hopearahaa. Maksa rahat pääkassaan ja käännä tahtomasi 
viholliskortti kuvapuoli alaspäin.

3. Liikkuminen, varustautuminen tai syntiuhri 

Jos et ilmoita mitä aiot tehdä ennen nopan heittoa, on nopan luku 
käytettävä liikkumiseen. 

A. Liikkuminen 

Liiku eteenpäin kuutionopan tai pyramidinopan luvun mukaan kohti 
maalia: 

• Heitä kuutionoppaa kun kansan moraali on korkealla 
eli 7–12 heimokiekkoa on kuvapuoli ylöspäin.

• Heitä pyramidinoppaa kun kansan moraali on alhaalla 
eli vain 3–6 heimokiekkoa on kuvapuoli ylöspäin.

• Et saa liikkua, jos kansan moraali on romahtanut eli enintään 2 
heimokiekkoa on kuvapuoli ylöspäin. Tällöin sinun tulee varustautua tai 
suorittaa syntiuhri.
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• Jos sinulla on liitonarkki, voit halutessasi ottaa lisäaskeleen = nopan 
luku +1. 

• Jos sinulla on jokin artefakti (Aaronin sauva, mannaastia, laintaulut), 
voit ostaa yhdellä (1) hopearahalla lisäaskeleen = nopan luku +1. 
Lisäaskeleen ostamisen voit päättää myös nopan heiton jälkeen. 

Kun tulet ympyrään, nosta siinä oleva kääntökiekko. Toimi 
ympyrässä ja sen vierellä olevien merkkien mukaan. Värien ja 
merkkien selitteet ovat pelilaudan vasemmassa yläkulmassa sekä 
pelisääntöjen lopussa otsikolla MATKAOHJEET. 

B. Varustautuminen 

Varustaudu heittämällä kuutionoppaa. 
Nosta nopan luvun mukaan turvakortti tai hopearahat. 

1 = Tulipatsas 
2 = Pilvipatsas 
3 = Rintakilpi 
4 = 4 hopearahaa 
5 = 5 hopearahaa 
6 = 6 hopearahaa

Jos turvakortit tai hopearahat loppuvat kassasta, silloin et saa mitään. 

Voit muokata nopan lukua ylös tai alaspäin 
käyttämällä heimokortin jossa on merkintä (+/). 

Esim. heität luvun 4, jolloin saisit 4 
hopearahaa. Tarvitset kuitenkin Rintakilven, joten 
päätät käyttää heimokortin, jossa on merkintä (+/)1. Silloin voit 
vähentää nopan luvusta yhden (4  1 = 3) ja saat Rintakilven, tai voit 
lisätä lukuun yhden, jos tahdot 5 hopearahaa (4 + 1 = 5). 

Joissakin korteissa on merkintä (+/)2. Tällaisella kortilla voit muokata 
nopan lukua kaksi numeroa ylös tai alaspäin edellisen mallin 
mukaisesti. Käyttäessäsi heimokortin sinun on luovutettava se 
poistopinoon. Tämän lisäksi Juuda, Efraim ja Abrahamkorteissa on 
(+/)1–2. Tällaisella kortilla voit muokata nopan lukua yksi tai kaksi 
numeroa haluamaasi suuntaan.
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C. Syntiuhri 

Suorita yksi seuraavista syntiuhreista nostaaksesi kansan moraalia. 

• Rukoile armoa: Tämä ei maksa mitään, käännä yksi heimokiekko 
kuvapuoli ylöspäin (tai poista sen päältä vitsaus tai käärmekiekko).

• Osta syntiuhri: Maksa 3 hopearahaa, heitä pyramidinoppaa
ja käännä heimokiekkoja kuvapuoli ylöspäin nopan luku. 

• Osta kaksi syntipukkia ja lähetä toinen erämaahan: Maksa
5 hopearahaa, heitä pyramidinoppaa ja käännä heimokiekkoja 
kuvapuoli ylöspäin nopan luku +2. (Tämä on sovituspäivän uhri.)

• Riko laintaulut: Jos hallussasi on laintaulut, palauta ne yhteen 
JHVHruuduista. Kansa saa armon ja voit kääntää 6 heimokiekkoa 
kuvapuoli ylöspäin. Tämän saa jokainen tehdä vain kerran pelissä.  

4. Artefaktin ostaminen tai käyttäminen

Artefaktia (Aaronin sauva, mannaastia, laintaulut), ei saa ostaa ja 
käyttää samalla vuorolla. Osta vapaana oleva artefakti 5 hopearahalla 
tai käytä hallussasi olevaa artefaktia moraalin hoitamiseen ja palauta 
se yhteen JHVHruuduista. Katso Artefaktit, s. 15 

5. Hyökkääminen toisia pelaajia vastaan 

Hyökkääminen on sallittua vasta, kun hyökkääjä sekä uhri ovat 
molemmat ylittäneet Kaislameren (ympyrät 6–54).

• Voit ostaa 2 hopearahalla vitsauskiekon toisen pelaajan heimokiekon 
päälle. Jokaisen vitsauksen voi käyttää vain kerran pelin aikana. 

Vastapelaajan matkan hidastaminen paiseilla
on hyvin julmaa mutta tehokasta. 

• Voit asettaa hallussasi olevan 
käärmekiekon toisen pelaajan heimokiekon 
päälle.

• Tämä pelaaja voi torjua käärmekiekon vaikutuksen samantien 
hallusssaan olevalla käärmekiekolla. 
> Molemmat kiekot poistetaan pelistä. 
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• Onnistunut hyökkäys laskee kyseisen heimon moraalin. Hyökkäyksen 
haitoista pääsee eroon omalla vuorolla käyttämällä vastaavan 
heimokortin tai tekemällä syntiuhrin. 

6. Liitonarkin lunastaminen

• Liitonarkki on kiertävä resurssi, jonka saa haltuunsa ensimmäinen 
Siinainvuoren ohittanut pelaaja.

• Kun useampi pelaaja on ohittanut Siinainvuoren, liitonarkin saa ottaa 
haltuunsa se pelaaja, jonka kansalla on korkein moraali. Liitonarkin 
haltuun ottaminen toiselta pelaajalta tapahtuu oman vuoron lopuksi. 

• Pelaaja, jonka hallussa liitonarkki on, voi halutessaan liikkua aina 
yhden lisäaskeleen vuorollaan.

Pidä moraali korkealla ja Jumala palkitsee sinut liitonarkin kantamisen 
kunnialla ja uskollisuutesi lisäämällä kansasi nopeutta.

RESURSSIT 

Älä näytä nostamiasi resursseja vastapelaajillesi. Hallussasi olevia 
resursseja voit käyttää tarvittaessa. 

Heimokortit

Heimokortteja on 13 erinimistä: yksi 
jokaista Israelin heimoa kohden ja 
Abrahamkortti. 

• Voit nostaa heimokortin (tai hopearahan/t) 
kun saavut sinisellä plussalla (+) merkittyyn
ympyrään.

• Heimokorttien käyttö nostaa moraalia.

• Käytä heimokortti laittamalla huonomoraalista heimoa vastaava kortti 
poistopinoon. Tällöin voit kääntää kyseisen heimokiekon kuvapuoli 
ylöspäin tai poistaa sen päältä vitsaus tai käärmekiekon.

• Voit käyttää yhden tai useamman heimokortin vuorollasi.

• Pelin lopussa heimokortteja voi käyttää kiitosuhrin osana.

• Käytetyt heimokortit luovutetaan poistopinoon kuvapuoli ylöspäin.

• Jos heimokortit loppuvat nostopinosta, sekoita poistopino huolellisesti 
uudelleen käytettäväksi. 
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Turvakortit

Turvakortteja ovat tulipatsas, 
pilvipatsas ja rintakilpi.

• Aluksi saat haltuusi yhden 
kutakin. 

• Myöhemmin turvakortteja saat hankittua varustautumalla. 

• Turvakorttien käyttö estää moraalin laskua. 

Kun tulet Daavidin tähdellä merkittyyn ympyrään, on sinun käytettävä 
väriä vastaava turvakortti tai seuraavana vuorossa oleva pelaaja saa 
kääntää sinulta 3 vapaavalintaista heimokiekkoa kuvapuoli alaspäin. 

• Tulipatsaskorttia voit käyttää keltaisilla tähdillä merkityissä 
ympyröissä: (5, 17, 18, 25, 28, 29, 47)

• Pilvipatsaskorttia voit käyttää sinisillä tähdillä merkityissä 
ympyröissä: (15, 17, 20, 37, 43, 44, 48)

• Rintakilpikorttia voit käyttää punaisilla tähdillä merkityissä 
ympyröissä: (16, 17, 27, 36, 45, 46, 49, 52)

• Pelin lopussa turvakortteja voi käyttää kiitosuhrin osana. 

• Käytetyt turvakortit luovutetaan takaisin pelilaudalle omalle paikalleen 
kuvapuoli ylöspäin. 

Hopearahat 

• Voit nostaa hopearahat leirikassasta (tai heimokortin) kun 
saavut sinisellä plussalla (+) merkittyyn ympyrään.
 

• Voit saada rahaa myös varustautumalla. 

Hopearahoja voit käyttää monella tavalla:
• artefaktin ostamiseen
• liikkumisen apuna (jos omistat artefaktin)
• vitsauksella hyökkäämiseen
• vihollisen ostamiseen ja lahjomiseen
• syntiuhrin suorittamiseen
• kiitosuhrina pelin lopussa 

• Käytetyt hopearahat luovutetaan pääkassaan.
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Kääntökiekot 

Kääntökiekkoja on kuutta erilaista: vesi, manna, viiriäinen, rypäle, 
käärme ja kuivat luut.

• Kun saavut ympyrään, jossa on kääntökiekko, voit nostaa sen 
itsellesi ja käyttää silloin kun haluat.

• Kääntökiekkojen käyttö estää moraalin laskua. 

Kun tulet vesi, manna, tai viiriäisympyrään, on sinun käytettävä 
vastaava kääntökiekko tai seuraavana vuorossa oleva pelaaja saa 
kääntää sinulta 1 vapaavalintaisen heimokiekon kuvapuoli alaspäin. 

• Vesikiekkoa voit käyttää vesiympyröissä:
(9, 14, 28) 

• Mannakiekkoa voit käyttää mannaympyröissä:
(13, 21, 24, 30, 35, 39, 42) 

• Viiriäiskiekkoa voit käyttää viiriäisympyröissä:
(12, 19) 

• Rypälekiekkoa voit käyttää vesi, manna tai viiriäiskiekon 
tilalla. 

• Vihreäreunaisesta ympyrästä (31, 38) joudut kiertämään 
erämaata, ellet luovu käärmekiekosta.
 

• Käärmekiekolla voit myös hyökätä toisen pelaajan
heimoa vastaan. Hyökkäyksen saat torjuttua hallussasi olevalla 
käärmekiekolla samantien.

• Kuivat luut kääntökiekkoa voi käyttää ainoastaan pelin lopussa 
kiitosuhrin osana. 
• Kuivat luut vastaa mitä tahansa heimokorttia kiitosuhrissa.

• Pelin lopussa kaikkia muita kääntökiekkoja, paitsi käärmekiekkoa, 
voi käyttää kiitosuhrin osana.

• Käytetyt kääntökiekot luovutetaan pois pelistä. 
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Artefaktit 

Artefakteja ovat Aaronin sauva, mannaastia ja laintaulut. 

• Aaronin sauvan tai mannaastian saa ostaa heti kun on ylittänyt 
Kaislameren (ympyrä 6). 

• Laintaulut saa ostaa vasta Siinainvuorelle saavuttua (ympyrä 17).

Artefaktit ovat yllättävän hyödyllisiä. Erityisesti laintaulut näyttävät 
olevan huonomoraalisten pelaajien suosiossa. 

• Yksi artefakti maksaa 5 hopearahaa. 

• Pelaajalla saa olla hallussaan vain yksi artefakti kerrallaan. 

• Artefaktia ei saa ostaa ja käyttää samalla vuorolla. 

Pelaaja, jolla on jokin artefakteista, voi vuorollaan ostaa 
lisäaskelen yhdellä hopearahalla. Pelaaja voi päättää lisäaskelen 
ostamisesta nopan heiton jälkeen. 

Artefaktia voi käyttää myös moraalin nostamiseen tai 
ylläpitämiseen alla mainituilla tavoilla. Tällöin artefakti palautetaan 
omalle paikalleen pelilaudalle yhteen JHVHruutuun. 

Laintauluja voi käyttää syntiuhrina ja kääntää 6 heimokiekkoa 
kuvapuoli ylöspäin (ja/tai poistaa käärme tai vitsauskiekkoja 
heimokiekkojen päältä). Syntiuhrina laintauluja saa jokainen pelaaja 
käyttää vain kerran pelissä. Laintaulujen käyttäminen vastaa 
säännöissä syntiuhrin tekoa – et voi liikkua tai varustautua tällä 
vuorolla. 

Aaronin sauvaa voi käyttää tulipatsas, pilvipatsas tai rintakilpikortin 
tilalla tähdillä merkityissä ympyröissä. 

Mannaastiaa voi käyttää vesi, manna tai viiriäiskiekon tilalla. Kun 
käytät sitä moraalin hoitoon tai vain palautat sen omalla vuorollasi, 
saat pääkassasta takaisin 2 hopearahaa. 
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Liitonarkki 

Liitonarkki tulee peliin vasta kun ensimmäinen pelaaja on ohittanut 
Siinainvuoren. Tämä pelaaja ottaa haltuunsa liitonarkin, kunnes 
Siinainvuoren ohittaa joku, jonka kansalla on korkeampi moraali kuin 
hänen. Tällöin liitonarkki siirtyy kyseiselle pelaajalle. Liitonarkki on 
kiertävä resurssi, jonka saa haltuunsa aina se pelaaja, jonka kansalla 
on korkein moraali. Sama moraalitaso ei riitä liitonarkin lunastukseen.

Pelaaja, jonka hallussa liitonarkki on, voi halutessaan 
liikkua aina yhden lisäaskeleen vuorollaan. Tämän 
lisäaskeleen ottamisesta voi päättää nopan heiton jälkeen. 

Kun liitonarkkia hallussaan pitävä pelaaja pääsee maaliympyrään, 
liitonarkki palautetaan takaisin yhteen JHVHruutuun. Tämän jälkeen 
se pelaaja, jonka kansalla on korkein moraali, voi ottaa liitonarkin 
haltuun vuoronsa lopuksi.

Ole varovainen – joka vääryydellä koskettaa liitonarkkiin, menehtyy. 

MORAALISÄÄNTÖJEN LISÄYKSIÄ 

Heimolaudalla heimot on jaettu neljään kolmen heimon ryhmään. 

Jos toinen (tai molemmat) vaakasuorista ryhmistä on kokonaan 
menettänyt moraalinsa (kaikki kolme heimokiekkoa on käännetty 
kuvapuoli alaspäin tai ne ovat käärme tai vitsauskiekon alla) et saa 
valita kahdesta heimokortista haluamaasi, vaan otat suoraan 
päällimmäisen heimokortin, kun tulet plussalla merkittyyn ympyrään. 

Samoin, jos sinulta on käännetty 3 pystyrivissä päällekkäin olevaa 
heimokiekkoa kuvapuoli alaspäin tai ne ovat käärme tai vitsauskiekon 
alla, silloin et saa käyttää heimokortin (+/) ominaisuutta nopan luvun 
apuna, kun varustaudut.



17

MATKAOHJEET (Pikaohje on pelilaudan vasemmassa yläreunassa.)

Ympyröiden merkit ja niiden selitykset: 

Punareunaiset ympyrät: 5, 49. 
Kaislameren ylitys ja Jordanin ylitys. • Et voi ohittaa näitä ympyröitä, 
ellei kansan 12 heimon moraali ole korkealla. • Toimi ympyrän edessä 
olevien merkkien mukaan ja nosta kansan moraalia tarvittaessa.

Vihollisympyrät: 15, 37, 43, 44, 45, 46. 
• Jos ympyrää vastaava viholliskortti on käännetty kuvapuoli ylöspäin, 
vihollinen pysäyttää sinut loppuvuoron ajaksi tähän ympyrään, vaikka 
nopan luku olisi suurempi. • Toimi ympyrän edessä  olevien merkkien 
mukaan ja jatka seuraavalla vuorolla normaalisti. 

Vihreäreunaiset ympyrät: 31, 38.
40 vuotta erämaassa. Kansa napisee Jumalaa vastaan ja kadottaa 
Jumalan johdatuksen. • Luovuta käärmekiekko tai kierrä erämaassa 
nuolen osoittama ylimääräinen lenkki. 

Sinireunaiset vesiympyrät: 9, 14, 28.
Kansaa janottaa. Jumala antaa ihmeen kautta vettä juotavaksi. 
• Kansan moraali laskee 1 heimon verran, jos et käytä vesikiekkoa. 

Ruskeareunaiset viiriäisympyrät: 12, 19.
Herra antaa napisevalle kansalle viiriäisiä syötäväksi. • Kansan moraali 
laskee 1 heimon verran, jos et käytä viiriäiskiekkoa. 

Oranssireunaiset mannaympyrät: 13, 21, 24 30, 35, 39, 42.
Mannaa ei kerätä sapattina. Jos sinulla ei ole mannaa varastossa 
kansa on nälkäinen. • Kansan moraali laskee 1 heimon verran, jos et 
käytä mannakiekkoa. 

Keltaisella tähdellä merkityt ympyrät: 5, 17, 18, 25, 28, 29, 47.
Herra johdattaa kansaa tulipatsaasta. • Kansan moraali laskee 3 
heimon verran, jos et käytä tulipatsaskorttia. 

Sinisellä tähdellä merkityt ympyrät: 15, 17, 20, 37, 43, 44, 48.
Herra johdattaa kansaa pilvipatsaasta. • Kansan moraali laskee 3 
heimon verran, jos et käytä pilvipatsaskorttia. 

Punaisella tähdellä merkityt ympyrät: 16, 17, 27, 36, 45, 46, 49, 52.
Ylipapit etsivät Jumalan vastauksia rintakilven avulla. • Kansan moraali 
laskee 3 heimon verran, jos et käytä rintakilpikorttia.
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Sinisellä plussalla merkityt ympyrät: 
Kansa saa voimaa Jumalan sanasta. • Nosta leirikassa tai heimokortti.

Ympyrät, joissa on kääntökiekko: 
Jumala siunaa kansaa. • Voit nostaa ja käyttää kääntökiekon heti tai 
ottaa talteen ja käyttää myöhemmin.

Erityiset tapahtumapaikat:

Kaislameren ylitys ja toiminta sen jälkeen: 
• Punareunaympyrästä (5) saa jatkaa matkaa vain täydellä 
moraalilla Kaislameren yli. Jumala pelastaa Israelin kansan ja 
tuhoaa Egyptin armeijan. Pelastumisen jälkeen (ympyrä 6 >)
• Saat ostaa Aaronin sauvan tai mannaastian 5 hopearahalla.
• Voit hyökätä toista Kaislameren ylittänyttä pelaajaa vastaan.

Siinainvuoren tapahtumat ja toiminta sen jälkeen: 
Siinainvuori on siunauksen paikka. Täällä Jumala ilmestyy myös 
voimassa. Siksi kansan täytyy olla erittäin puhdas, jotta Jumalan viha 
ei tuhoa heitä. Kansa viipyy täällä ilmestysmajan valmistumiseen asti.
• Tähän on pakko pysähtyä vaikka nopan luku olisi suurempi. Toimi 
ympyrän vierellä olevien merkkien mukaan seuraavasti: 
• Nosta leirikassa tai heimokortti 3 kertaa vuorollasi.  
• Käytä 3 erilaista turvakorttia, muuten moraali laskee
3 heimon verran jokaista puuttuvaa turvakorttia kohden.
• Siinainvuorelle saavuttuasi saat luvan ostaa laintaulut 
5 hopearahalla. 
• Jatka seuraavalla vuorolla normaalisti, ellei kansan moraali ole 
laskenut liian alas eli 10–12 heimokiekkoa on kuvapuoli alaspäin.

• Siinainvuoren ohittanut pelaaja, jonka kansalla on korkein moraali 
ympyrän 17 ohittaneista, saa liitonarkin haltuun vuoronsa lopuksi. 

Jordanin ylitys ja Luvattu maa: (ympyrät 49–55)
• Jordanin rannalle on pakko pysähtyä, jos yksikin heimokiekko 
on kuvapuoli alaspäin heimolaudalla. 
• Jordanin saa ylittää ja Luvatussa maassa saa liikkua vain 
täydellä moraalilla eli 12 heimokiekkoa täytyy olla kuvapuoli ylöspäin.
 

• Kun liitonarkkia hallussaan pitävä pelaaja saapuu maaliympyrään 
(55), liitonarkki palautetaan välittömästi yhteen JHVHruutuun.
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PELIN LOPPU 

Pelin voittaja on se, joka on saapunut vihreään maaliympyrään (55) ja 
ensimmäisenä uhraa kiitosuhrin – Jumalan Ilmestysmajan edessä. 

Jos sinulla ei ole riittävästi uhrattavaa, joudut keräämään lisää 
resursseja seuraavilla vuoroillasi varustautumalla kuutionopan avulla. 

Kiitosuhri: 

Uhraa kiitosuhri, jonka arvo on 12 hopearahaa. 
Hopearahan lisäksi voit käyttää alla mainittuja resursseja kiitosuhriin: 

• Artefakti (laintaulut, Aaronin sauva, mannaastia) = 3 hopearahaa 
• Turvakortti (tulipatsas, pilvipatsas, rintakilpi) = 2 hopearahaa 
• Heimokortti = 1 hopearaha 
• Kääntökiekko (paitsi käärme) = 1 hopearaha 

Kokeneet pelaajat - kiitosuhri:

Sinulla tulee olla kiitosuhria varten 12 erilaista heimokorttia. Puuttuvia 
heimokortteja voit korvata enintään 6 kpl hopearahoilla. Yksi 
hopearaha vastaa yhtä heimokorttia. Heimokortteja saat lisää 
vaihtamalla resursseja heimokorteiksi.

Samalla vuorolla et saa varustautua ja vaihtaa heimokortteja. 

Heimokortteja saat lunastaa enintään 6 kpl vuorollasi: 

• Artefaktin voit vaihtaa kolmeen heimokorttiin. 
• Turvakortin voit vaihtaa kahteen heimokorttiin. 
• Voit luovuttaa kaksi vapaavalintaista heimokorttia poistopinoon ja 
nostaa tilalle heimokorttipinon päälimmäisen kortin. 
• Kääntökiekon (paitsi käärmeen) voit vaihtaa yhteen heimokorttiin. 
• Kuivat luut kääntökiekko vastaa mitä tahansa heimokorttia. 

Kun kiitosuhri on suoritettu 

• Hopearahat luovutetaan pääkassaan. 
• Artefakti ja turvakortit palautetaan omille paikoilleen.
• Heimokortit luovutetaan poistopinoon. 
• Kääntökiekot luovutetaan pois pelistä.
• Lopuksi voit asettaa numerolla merkityn kultalaatan
heimolaudan keskelle merkiksi palkintosijoituksesta.
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PELIN TAUSTAA JA RESURSSIEN MERKITYS

ISRAELIN SUVUN MUUTTO EGYPTIIN JA ISRAELIN 
KANSAN PAKO EGYPTISTÄ LUVATTUUN MAAHAN

Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ilmestyi Moosekselle lähes 
3 500 vuotta sitten palavassa pensaassa ja ilmoitti nimensä ”Minä olen se, 
joka olen” (JHVH). Silloin Mooses sai käskyn viedä Israelin kansan Egyptin 
orjuudesta Luvattuun maahan.

Jaakobin eli Israelin suku, yhteensä 70 henkeä, oli muuttanut yli 400 vuotta 
aiemmin Kanaanin maasta nälänhätää pakoon Egyptiin, minne Jaakobin pojat 
olivat myyneet veljensä Joosefin orjaksi. Egyptissä Joosef oli noussut 
korkeaan asemaan ja pelastanut sen nälänhädältä. Joosefin kuoltua ja 
Egyptin faaraon vaihduttua joutui Israelin kansa orjuuteen ja heidän täytyi 
rakentaa Egyptin varastokaupungit Ramses ja Pitom. 

Mooseksen aikainen faarao pelkäsi orjuudessa vahvaksi ja monilukuiseksi 
vahvistunutta kansaa, jossa sotakuntoisia miehiä oli yli 600 000. Koska faarao 
ei halunnut päästää Israelin kansaa vapaaksi orjuudesta, Jumala langetti 
Egyptille 10 vitsausta, joista viimeinen oli kaikkien egyptiläisten esikoisten 
kuolema. Israelilaiset uhrasivat vuoden vanhoja karitsoja, joiden veren 
ansiosta he säästyivät kuolemalta. Tämä oli ensimmäinen pääsiäinen. Sen 
jälkeen Israelin kansa lähti Egyptistä Mooseksen johdolla, Egyptin rikkaudet 
mukanaan, kohti Luvattua maata.

Alkumatkan tapahtumaympyrät: Taisteluun valmiina israelilaiset lähtivät 
Egyptin maasta, Ramseksesta (1) kohti Sukkotia (2). Yllättäen Jumala 
johdattikin kansan erämaan tietä myöten Kaislamerta kohti ja he leiriytyvät 
Etamin erämaan laitaan (3–4). Sieltä israelilaiset kääntyivät takaisin ja 
leiriytyivät PiHahirotin kohdalle (5). Kaislameri jakautui ja Israelin kansa ylitti 
meren kuivin jaloin, mutta faaraon sotajoukot hukkuivat mereen.

Surin–Etamin erämaassa kansa vaelsi kolme päivää löytämättä vettä (6–8). 
Maran lähteen vesi oli kitkerää (9). Elimissä oli 12 vesilähdettä ja 70 taateli
palmua (10). Sieltä matka jatkui Kaislameren rannalle (11), minne kansa 
leiriytyi. Sen jälkeen kansa saapui Sinin erämaahan (12–13) kuukausi lähdön 
jälkeen. Matka jatkui Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä ja amalekilaiset 
hyökkäsivät heitä vastaan (14–15). Kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut kaksi 
kuukautta, israelilaiset saapuivat Siinain erämaahan (16), missä Jumala oli 
ilmestynyt Moosekselle palavassa pensaassa. Siinainvuorella (17) Jumala teki 
liiton israelilaisten kanssa, mutta kansa lankesi palvomaan kultaista sonnia. 
Mooses vihastui ja murskasi saamansa laintaulut ja käski leeviläiset 
palauttamaan kurin leiriin. Silloin heidät erotettiin Jumalalle esikoislahjaksi. 
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Israelillaiset olivat Siinaivuoren juurella siihen asti, kunnes ilmestysmaja ja 
pyhät esineet valmistuivat tasan vuosi Egyptistä lähdön jälkeen. Sitten he 
viettivät pääsiäistä Jumalan pyhäkköteltta keskipisteenä.

Israelilaiset lähtivät Herran vuoren luota ja kulkivat kolme päivänmatkaa, ja 
Herran liitonarkki kulki koko ajan heidän edellään etsien heille levähdyspaikat. 
Tabeerassa (18) kansa alkoi itkeä ja valittaa, mikä ei ollut Herralle mieleen, 
joten Hän vihastui ja sinkosi israelilaisten keskuuteen tulen, joka alkoi hävittää 
leirin laitamia. Kansa huusi Moosesta apuun. Mooses rukoili Herraa, ja tuli 
sammui. KibrotHattavassa (19) kansa napisi lihan puutteesta. Haserotissa 
(20) Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta, koska hän oli ottanut vaimokseen 
nubialaisnaisen. Mirjam sai rangaistuksen, spitaalin, mutta parani Mooseksen 
rukoiltua Herraa. Israelilaiset siirtyvät pysähdyspaikasta toiseen (21–24), 
kunnes pilvi pysähtyi Paranin erämaahan. Mooses lähetti Jumalan käskystä 
Kanaanin maata vakoilemaan 12 miestä: yhden heimoruhtinaan jokaisesta 
Israelin sukukunnasta. 

Kansa saapui KadesBarneaan (25–28) kun kaksi vuotta oli kulunut Egyptistä 
lähdöstä. Mooseksen lähettämät tiedustelijat palasivat 40 päivän 
tiedusteluretkeltä leiriin ja toivat todistuksena mukanaan Luvatun maan 
hedelmiä, mutta silti 10 tiedustelijaa vastustivat ja vain Joosua ja Kaaleb 
puolustivat maan valtaamista. Kansa kapinoi leirissä Moosesta ja Aaronia 
vastaan, minkä jälkeen Luvatun maan valtausyritys epäonnistui, koska Jumala 
ei ollut israelilaisten kanssa sotimassa amalekilaisia ja kanaanilaisia vastaan. 
Sen jälkeen Jumala muutti 40 päivän vakoiluretken 40 vuoden 
erämaavaellukseksi. Mirjam kuoli Kadeksessa ja kansa nousi jälleen 
Moosesta ja Aaronia vastaan, koska siellä ei ollut viljaa, viikunoita, 
viiniköynnöksiä, granaattiomenia tai edes vettä juotavaksi.
  

Seirin vuoristossa (29–31) israelilaiset kiertelivät vuosikymmeniä 
päämäärättömästi niin, että erämaahan kuolivat kaikki sotakuntoiset miehet, 
jotka olivat Egyptistä lähtiessä yli 20vuotiaita. Mooses pyysi lupaa Edomin 
kuninkaalta kulkea maan läpi, mutta ei saanut, joten kansa joutui kiertämään 
Edomin maan. EsjonGeberissä (32) Israelin kansa sai vihdoin luvan kääntyä 
pohjoista kohti, mutta Edom, Moab ja Ammon tuli jättää rauhaan. Kansa kulki 
Moabin erämaan tietä (33–35) kohti Luvattua maata.

Pappi Aaron kuoli 123 vuoden ikäisenä, ja hänen poikansa Eleasar sai 
ylipapin vaatteet päällensä Horin vuorella (36). Kun kansa oli voittanut 
aradilaiset (37), se napisi jälleen ruoasta. Jumala lähetti myrkkykäärmeitä 
kansan sekaan (38), ja siksi Mooses teki vaskisen käärmeen pelastamaan 
käärmeen puremia. Kansa ylitti Seredin puron 38 vuotta KadesBarneasta ja 
40 vuotta Egyptistä lähdön jälkeen (39–41). Sitten kansa ylitti Arnonjoen (42) 
ja sen jälkeen he joutuivat sotaan kahden amorilaisen kuninkaan kanssa (43
44) ja lopuksi Moabin ja Bileamin vainoamiksi (45–46) Luvatun maan rajoilla. 
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RESURSSIEN MERKITYS RAAMATUN MUKAAN

Herra (JHVH) levitti pilven heidän verhokseen ja pani tulen 
valaisemaan yötä. He pyysivät ruokaa, ja hän lähetti viiriäisiä ja ravitsi 
heidät taivaan leivällä. Hän avasi kallion, ja siitä kumpusi vettä, vesi 
juoksi virtanaan pitkin kuivaa maata.
    
Erämaamatkan vaiheet löytyvät Mooseksen kirjoista. Pelilaudalla 
Davidin tähdet edustavat kukin merkittävää tapahtumaa Israelin 
kansan 40 vuoden erämaamatkalla. 

Pilvipatsas:

Pilvipatsas johti israelilaisia päivällä koko erämaamatkan 
Egyptistä Jordanille asti ja osoitti heille leiripaikat. Leirissä 
pilvipatsas oli ilmestysmajan päällä. Kun Mooses meni 
ilmestysmajalle, pilvipatsas laskeutui ja asettui teltan 
ovelle siksi aikaa, kun Herra (JHVH) puhui Moosekselle.

Tulipatsas: 

Tulipatsas johti israelilaisia yöllä koko erämaamatkan 
Egyptistä Jordanille asti. Leirissä tulipatsas oli 
ilmestysmajan päällä. Kun israelilaiset ylittivät (Jumalan 
lähettämän itätuulen kuivattaman) Kaislameren kuivin 
jaloin, lähtivät egyptiläiset takaaajoon ja Herra (JHVH) 
katsoi tulipatsaasta egyptiläisiin päin ja hukutti heidät.

Rintakilpi: 

Ilmestysmajassa palvelevan ylipapin asuun kuului 
rintakilpi, jossa oli 12 jalokiveä: yksi kutakin Israelin 
heimoa kohden. Kun ylipappi Aaron astui pyhäkköön, hän 
kantoi oikeutta jakavassa rintakilvessä Jaakobin poikien 
(Israelin heimojen) nimiä sydäntään vasten, jotta Herra 
(JHVH) aina muistaisi heitä.
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Liitonarkki: 

Liitonarkin paikka oli Ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä 
osassa. Liitonarkki valmistettiin Siinainvuorella Jumalan 
ohjeiden mukaisesti akasiapuusta ja se pinnoitettiin 
puhtaalla kullalla. Matkalla leeviläiset kantoivat liitonarkkia olkapäillä 
siihen kuuluvien kantotankojen avulla, koska liitonarkkiin ei saanut 
koskea.

Laintaulut: 

Mooses sai Siinainvuorella 10 käskyn laintaulut, jotka 
olivat Jumalan tekemät. Nämä ensimmäiset kivitaulut 
Mooses paiskasi murskaksi vuoren juurelle sen jälkeen 
kun israelilaiset olivat tehneet kultaisen sonnivasikan ja palvoneet sitä 
jumalana. Mooses palasi vuorelle 40 päiväksi ja teki kaksi entisen 
kaltaista kivitaulua, joihin Herra kirjoitti liiton kymmenen sanaa. 
Laintauluja säilytettiin Liitonarkissa.

Aaronin sauva: 

Aaronin sauvaan kasvoi lehtiä ja se puhkesi kukkaan ja 
tuotti kypsiä manteleita yhdessä yössä. Tämä oli Jumalan 
merkki Aaronin suvun ylipappeudesta, kun leeviläiset 
olivat kapinoineet Kadeksessa ja tavoitelleet pappeutta. Aaronin 
sauvaa säilytettiin Liitonarkissa.

Manna-astia: 

Mannaa täynnä ollutta kultaista astiaa säilytettiin 
liitonarkissa merkkinä siitä, että Jumala ravitsi kansaansa 
erämaassa, jotta leivän puutteesta napisevat israelilaiset 
aina muistaisivat Jumalan huolenpidon.
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Vesi:

Israelin kansa sai kokea Jumalan huolenpidon veden kautta 
erityisesti kolmessa paikassa:
• Maran (9) vesi oli kitkerää. Mooses rukoili apua Jumalalta, 
joka osoitti hänelle puunoksan, jonka Mooses heitti veteen ja 
vesi muuttui juotavaksi.
• Kansa leiriytyi Refidimiin (14), mutta siellä ei ollut kylliksi vettä. 
Mooses rukoili apua Herralta, Jumalalta, joka lupasi olla vastassa 
kalliolla Horebin luona ja käski Moosesta: ”Lyö kallioon, niin siitä alkaa 
juosta vettä ja kansa saa juodakseen."
• Kadeksessa (28) kansa nousi jälleen Moosesta ja Aaronia vastaan 
kun ei ollut ruokaa syötäväksi eikä vettä juotavaksi. Jumala käski 
Mooseksen puhua kalliolle, mutta hän löi sauvalla kaksi kertaa kallioon 
ja vettä tuli paljon. Tottelemattomuuden tähden Mooses menetti 
oikeuden päästä Luvattuun maahan.

Manna:

Jumala ravitsi Israelin kansan mannalla, jota satoi taivaasta, 
Sinin (synnin) erämaasta alkaen (13), kuutena päivänä 
viikossa neljäkymmentä vuotta, kunnes israelilaiset tulivat 
Kanaanin maan rajalle. Kuudentena päivänä he kokosivat mannaa 
kaksinkertaisesti ja lepäsivät seitsemäntenä päivänä. Israelin heimo 
antoi ruoalle nimen manna, joka tarkoittaa "Mitä tämä on?" 

Viiriäinen:

Kansa napisi lihan puutteesta matkan aikana, jolloin Jumala 
lähetti heille viiriäisiä ravinnoksi. Ensimmäisellä kerralla (12) 
lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. 
Toisella kertaa tuuli painoi leiriin viiriäisiä sellaiset määrät, että niitä oli 
maassa paksuna kerroksena, joka ulottui päivänmatkan verran leiristä 
joka suuntaan. Paikan nimeksi tuli KibrotHattava (19) eli ”Halujen 
hauta”, koska paljon kansaa kuoli ahmiessaan lihaa.

Rypäle: 

Mooseksen lähettämät 12 tiedustelijaa ottivat näytteeksi 
Luvatun maan viiniköynnöksestä rypäletertun. Se oli niin 
painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon 
varassa (26).
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Käärme:

Kansa syytti Jumalaa ja Moosesta siitä, että ruoka on huonoa 
eikä ole vettä. Jumala lähetti myrkkykäärmeitä, jotka purivat 
kansaa ja monia kuoli. Kansa katui ja kääntyi Mooseksen 
puoleen. Mooses teki Jumalan ohjeen mukaan pronssista 
käärmeen, johon katsomalla käärmeen puremat paranivat (38).

Kuivat luut:

Israelin kansa kuljetti Joosefin luut mukanaan Luvattuun 
maahan. Egyptin valtiaana ollessaan Joosef oli vannottanut 
veljiään, Israelin heimojen kantaisiä, ottamaan luut mukaansa, 
kun Jumala aikanaan vie heidät pois Egyptistä. 
 
Kuivat luut edustavat myös koko Israelin kansaa, jonka Jumala on 
luvannut viedä vieraiden kansojen keskeltä Israelin maahan ja joihin 
Jumala on puhaltava elämän hengen aikojen lopulla. (Hesekiel 37)

Vitsaukset:

Jumala langetti Egyptille kymmenen vitsausta, koska faarao ei 
suostunut päästämään Israelin kansaa vapaaksi: 1. Niilin 
veden muuttuminen vereksi, 2. sammakot, 3. syöpäläiset,
4. paarmat, 5. karjarutto, 6. paiseet, 7. rakeet, 8. heinäsirkat, 9. 
pimeys ja 10. kaikkien egyptiläisten esikoisten kuolema. Sen 
johdosta egyptiläiset ajoivat israelilaiset pois Egyptistä. 
Vitsaukset eivät koskeneet israelilaisia Egyptissä. 

Viholliset:

Kukin vihollinen edustaa erityistä israelilaisten kohtaamaa 
vihollisen hyökkäystä, jonka he voittivat Herran (JHVH) 
avulla:
• Refidimissä amalekilaiset (15) kävivät israelilaisten 
kimppuun.
• Kanaanilainen Aradin kuningas (37) soti israelilaisia vastaan.
• Amorilainen Hesbonin kuningas (43) soti israelilaisia vastaan.
• Amorilainen Baasanin kuningas (44) soti israelilaisia vastaan.
• Moabin kuningas Baalak (45) kutsui Bileamin kiroamaan israelilaiset.
• Israelilaiset lankesivat Bileamin ansaan (46) Moabin ja Midianin 
tytärten kanssa.
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LUVATUN MAAN VALLOITUS JOOSUAN JOHDOLLA

Kostoretki midianilaisia vastaan (47): Mooses lähettää sotaan 
Joosuan ja 12 000 miestä–1000 miestä jokaisesta Israelin heimosta. 

Mooseksen kuoltua 120 vuoden ikäisenä (48) Joosua nousi 
Israelin kansan johtajaksi (49). Joosua lähetti kaksi tiedustelijaa 
Jerikon kaupunkiin ja valmisteli samalla israelilaisia Jordanin 
ylitykseen. Sitten liitonarkkia kantavat leeviläiset menivät keskelle 
Jordanvirtaa ja se kuivui kansan ylityksen ajaksi. 

Gilgal oli israelilaisten ensimmäinen leiripaikka Luvatussa 
maassa (50). Siellä kansa vietti pääsiäistä ja miehet ympärileikattiin. 
Tämä kaikki oli merkkinä siitä, että kansa oli päässyt vapaaksi Egyptin 
orjuudesta ja häpeä oli pois pyyhitty. 

Jerikon valloitus (51): Jerikon lähellä Herran sotajoukon päämies 
ilmestyi Joosualle ja antoi käskyn, että kaikki sotakuntoiset miehet ja 
liitonarkki kiertävät kaupunkia kuutena päivänä kunakin yhden 
kierroksen papit pasuunoihin puhaltaen ja seitsemäntenä päivänä 
seitsemän kierrosta pasuunat soiden. Seitsemännellä kierroksella kun 
pitkä puhallus kuului, koko kansa kohotti sotahuudon, jolloin muurit 
murtuivat ja Herra (JHVH) antoi kaupungin israelilaisille. 

Israel kärsi tappion Ain luona (52). Aakan (Juudan heimoa) oli 
varastanut Jerikosta Jumalalle kuuluvaa ja sai 
kuolemanrangaistuksen. 

Ain valloitus (53): Karvas tappio kääntyi voitoksi, kun Joosua ja 
israelilaiset muistivat kysyä neuvoa Jumalalta.

Joosuan ja israelilaisten voitto Gibeonia ahdistelleista 
kuninkaista (54): Israelilaiset olivat tehneet liiton gibeonilaisten 
kanssa ja siksi he menivät auttamaan näitä. Israelilaiset voittivat viisi 
amorilaista kuningasta Jumalan avulla. Tähän voittoon liittyy Luvatun 
maan merkillisin tapahtuma: ”Aurinko seisoi alallaan vuorokauden 
Gibeonissa ja kuu Aijalonin laaksossa.”

Kiitosuhri Jumalalle ja lehtimajanjuhlan vietto (55): Jokainen 
tuokoon lahjan sen mukaan, miten hänellä on varoja ja miten Herra, 
teidän Jumalanne, on häntä siunannut. Kaikkien israelilaisten tulee 
silloin iloita ja asua lehtimajoissa seitsemän päivää.
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JUMALAN  JUHLAT JA ISRAELIN 12 HEIMON JÄRJESTYS

Siinainvuorella Mooses ilmoitti juhlaajat ja käski kokoontua kolmesti vuodessa 
viettämään juhlaa Herran (JHVH) kunniaksi sukupolvesta sukupolveen. 
Pelilaudan isot ympyrät merkitsevät näitä juhlia:
• Punainen lähtöympyrä on pääsiäinen (happamattoman leivän juhla).
• Keltainen Siinainvuoren ympyrä (17) on viikkojuhla eli helluntai.
• Vihreä maaliympyrä (55) on lehtimajanjuhla.

Siinainvuorella Jumala (JHVH) antoi ohjeet erämaaleirin järjestyksestä. Leirin 
keskellä oli ilmestysmaja ja siellä liitonarkki ja pyhät esineet. Ilmestysmajan 
ympärillä lähimpänä olivat leeviläiset, jotka hoitivat ilmestysmajaan liittyvät 
tehtävät. Leeviläisten takana olivat Israelin 12 heimoa 3 heimon ryhminä, joista 
keskimmäiset olivat johtavia. (Joosefilaiset heimot ovat Efraim ja Manasse.)

Matkalla Juudan johtamat heimot kulkivat Israelin 12 heimon sotajoukon 
kärjessä. Seuraavana tulivat leeviläiset, jotka kuljettivat lmestysmajaa. Sitten 
tulivat Ruubenin johtamat heimot ja heidän perässä leeviläiset, jotka kantoivat 
liitonarkkia olkapäillään. Loppujoukon 6 heimon kärjessä olivat Efraimin johtamat 
heimot ja viimeisenä Danin johtamat heimot.

JUUDA JA EFRAIM – KAKSI SAUVAA (Hesekiel 37)

Ensimmäinen sauva on Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset ja toinen sauva on 
Joosef ja häneen liittyneet israelilaiset. Joosefin sauva on hänen nuoremman 
poikansa Efraimin hallussa, joka sai esikoisen siunauksen Manassen sijaan. 
Aikojen lopulla Jumala kokoaa ja yhdistää Juudan ja Efraimin johtamat heimot 
yhdeksi kansaksi Israelin vuorilla ja tekee heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaa 
heille rauhan.

Esikuvaa tästä profeetallisesta ilmoituksesta on Kaalebin (Juudan heimojohtaja) 
ja Joosuan (Efraimin heimojohtaja) toiminta uskollisina tiedustelijoina (ympyrä 
26). He olivat ainoat Egyptistä lähteneet sotakuntoiset miehet, jotka pääsivät 
perille Luvattuun maahan.

UUSI LIITTO (Jeremia 31)

Jumala antoi Israelin kansalle lupauksen uudesta, paremmasta liitosta kuin oli 
Siinainvuorella tehty liitto. Uudessa liitossa lakia ei enää kirjoiteta kivitauluihin, 
vaan sydämen lihatauluihin. Tämä on lupaus Jumalan ihmeestä ihmisten 
sydämissä hänen Pyhän Henkensä kautta. Uudessa liitossa syntiuhri ja 
pääsiäisen uhrikaritsa saavat täyttymyksen. Siinä Messias itse tuli syntiuhriksi 
sovittamaan syntimme. (Jesaja 53)
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