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ENSIMMÄINEN NÄYTÖS
RUUBENILAINEN

Minä laulan ylistystä Herralle, Hän on mahtava ja suuri.
Herra on minun väkeni ja voimani, Hän pelasti minut.
Hän on minun Jumalani, Häntä minä ylistän.
Minun isieni Jumala, Hänen kunniaansa minä laulan.
Herra on minun väkeni ja voimani. Hän on mahtava ja suuri.
Hän on minun Jumalani, minun isieni Jumala.
Mooses on kuollut! Mooses? Mooses on kuollut.

MUUT

Mooses on kuollut. Mooses on kuollut.
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RUUBENILAINEN

Kuollut kuollut. Ja Aaron, Aaron...ja Mirjam.

GADILAINEN

Uskotko sinä meidän koskaan pääsevän perille?

RUUBENILAINEN

Uskonko minä, että me päästään koskaan perille?
Mitä nyt, kun Jumalan lähettämät johtajat ovat poissa?
Ennen Moosesta kuoli hänen veljensä Aaron.
Ensimmäisenä meni Mirjam, heidän sisarensa.
Herra varjelkoon meitä. Herra varjelkoon Israelin heimoja.
Kuka sinä olet? Mitä sinä täällä teet, muukalainen?

GADILAINEN

Minulla on nimi, olen Geuel, enkä ole muukalainen sen enempää kuin sinäkään.
Kuulun gadilaisten heimoon, me olemme soturiheimo. Kuka sinä olet ja mihin
heimoon kuulut, et kai sentään isaskarilaisiin?

RUUBENILAINEN

Vai vielä isaskarilainen? Noita taakankantajia, palkkaorjia. Ei.

ISASKARILAINEN

Mitä sinä? Älä ala. En minä. En ole. Sen minä vaan sanon, että me olemme
Israelin heimoa samalla tavalla. Te olette, te olette, me olemme. Sen minä sanon, 		
että nubialaiset eivät ole, vaikka Mooses ottikin niistä vaimon. Mutta me olemme.

RUUBENILAINEN

Minä kuulun Ruubenin heimoon. Te gadilaiset kuljette etujoukoissa. Me
ruubenilaiset seuraataan tilannetta etäältä, pysytellään taka-alalla.
Kyllä minä sen näin – minä ruubenilainen, jolle on annettu näkemisen lahja.
Loppuaikoina, kun katsoin Moosesta, katsoin kuolemaa silmästä silmään. Aaron 		
raukka piiloutui hänkin vanhemmiten ihmisten katseilta. Ääni vain kuului jostakin
kaukaisuudesta. Mirjam ei enää pitkiin aikoihin paljastanut kasvojaan. Kätki ne 		
huivinsa taakse. Jäytivätkö spitaalin saastuttamat kasvot kuolemaan saakka hänen
sisintään? Sinin autiomaahan Mirjam haudattiin. Ei edes muistojuhlaa pidetty. 		
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MUUT

Rauha hänen sielulleen.
Rauha hänen sielulleen.

RUUBENILAINEN

Ja kunnia Mirjamille, ensimmäiselle naisprofeetalle, joka tanssi ja lauloi, valoi
rohkeutta kansaan, varsinkin naisten keskuudessa.
Mirjam elää minussa. Näettehän?

GADILAINEN

En näe.

ISASKARILAINEN

Ei sentään, sen minä vain sanon. Kuvittelet, niin teet. Mirjam oli leeviläinen kuten
veljensäkin. He olivat leeviläisiä. Älä sinä ala. Sinä olet ruubenilainen ja siinä pysyt.

RUUBENILAINEN

Mirjam elää koko Israelin kansassa. Ja niin säilyvät meissä sukupolvesta toiseen 		
myös hänen laulunsa ja tanssinsa.

Mirjamin tanssi
RUUBENILAINEN

Mooses ja Aaron ja Mirjam, kaikki kolme ovat poissa.
Miten meidän nyt käy?

GADILAINEN

Mitä ajattelet Joosuasta, joka valittiin Mooseksen paikalle. Luotatko häneen?

RUUBENILAINEN

Minä en näe Joosuaa johtajana, Mooseksen seuraajana.
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TOINEN NÄYTÖS
RUUBENILAINEN

Eteenpäin on mentävä. Ei ole muita vaihtoehtoja. Matkallekaan ei voi jäädä eikä
paluuta takaisin ole. Egyptissä oli kyllä yllin kyllin ruokaa. Syödäkseen ja juodakseen piti raataa aamusta iltaan. Vanhemmat kuolivat raskaassa pakkotyössä. Minä 		
jäin orvoksi ja näin omin silmin, mitä oli elää orjana vieraassa maassa. Luvatussa
maassa kaikki on paremmin. Maitoa ja hunajaa. Ei enää mannaa pitkin päivää.
Mannaa, mannaa, mannaa. Minä tahdon tuntea Luvatun maan, sen maan, mistä 		
vanhat puhuivat, jalkojeni alla, en vain katsella sitä etäältä autiomaasta.
Katse eteenpäin, pelkoja päin, yhtenä miehenä Israelin heimot. Ruubenilaiset,
isas karilaiset...gadilaiset, johtakaa meidät Luvattuun maahan!
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GADILAINEN

Me emme mene. Tämä on Mooseksen muistojuhla. Hävytön! Älä kuvittele 		
voivasi jakaa käskyjä meille!
Mooses, nyt kun sinä olet poissa, tunnen itseni eksyneeksi. Ihailin sinua, olit
sankarini! Sinä olit Jumalan valitsema mies ja hänen meille antamansa johtaja. 		
Tiesin, että se mitä sinä käskit meidän tehdä, oli Herran puhetta ja hänen
tahtonsa, eikä minun tarvinnut tietää mitään muuta!
Mooses, sinun osasi oli vaikea, kuten on jokaisen todellisen suurmiehen osa.
Käsittämätön vastuu painoi sinua ja yksinäisyytesi täysi olla suunnaton – kuka
ymmärtäisi sankarin tuskaa? Minua iljetti, kuinka sisaruksesi, Aaron ja Mirjam,
pettivät sinut ja parjasivat sinun valitsemaasi, Herran hyväksymää vaimoa.
Ruubenilainen, sinä ylistät Mirjamia! Mirjamia, sitä noitaa, jota Herra rankaisi
väkevällä kouralla, kuten oikein olikin! Ihmettelen vain, miksi Aaron, se kiero
velhon raato, pääsi niin vähällä. Ylipappi! Paholaisen pappi hän oli. Olkoon sen 		
lieron ikiyö kauhukuvien kansoittama! Oksentakoon madotkin hänen iljettävien 		
jäännöstensä päälle!
Entä tämä kansa, joka nurisi kaikesta ja uskalsi nousta haastamaan sinua!
Kiittämätön, tyytymätön kansa, jonka hyväksi sinä annoit kaikkesi!
Minulle on riittänyt tämä elämä, tämä vaellus. Synnyin vasta vuosia Egyptistä 		
lähdön jälkeen, joten en tiedä millaista elämä siellä oli. Vanhat ja viisaat gadilaiset 		
ovat kuitenkin kertoneet minulle, ettei siellä ollut mitään hyvää, ja miksi en uskoisi
heitä. Egyptissä elämän täyttivät orjuus, kidutus ja nälkä.
Vanhempani kuolivat jo silloin, kun olin lapsi, heidän henkensä uupui kärsimyksistä ja he riutuivat pois. Sisarukseni kasvattivat minut, nyt hekin ovat poissa. 		
Mutta minä en ole valittanut! Varmasti kaikki vaelluksen aikana kokemani rasitus 		
on ollut paratiisi verrattuna elämään Egyptissä.
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Mutta nyt, kun olet poissa, Mooses, mieleni on täyttynyt ajatuksista, joita kam-		
mottaa lausua ääneen. En enää tiedä ketä seuraan ja mihin päädyn. Tähti, joka
näytti meille tien, on sammunut, taivaani on musta ja tyhjä, minussa sykkivät
ahdistus ja epäily.
Miten voisin luottaa Joosuaan? Jos hän johtaa meidät harhaan, jos hän on
paholaisen riivaama huijari kuten Aaron! Mistä enää tiedän, mikä todella on
Jumalan tahto? Ja vaikka minusta tuntuu petolliselta ajatella näin, entä jos kaikki 		
mitä kohti olen kulkenut, on valhetta. Jos unelmieni luvattua maata ei olekaan
olemassa?
RUUBENILAINEN

Gadilainen, minä näen, että sinun sydämesi täyttää kaipaus Moosesta kohtaan. 		
Se, mikä odottaa edessä, pelottaa sinua. Olethan ollut koko elämäsi matkalla.
Olet sen ikäinen, että et muusta tiedä.

Taistelutanssi
GADILAINEN

Olin mukana tiedusteluretkellä luvattuun maahan. Kuin joku olisi repäissyt silmäni
väkisin auki. Luvatun maan kansa on voimakas, kaikki näkemämme ihmiset vaikuttivat hyvin kookkailta. Joosuan mukaan meidän tulee hyökätä heti ja ottaa maa
haltuumme. Olen eri mieltä. Näin luvatussa maassa erään isän lastensa kanssa, 		
heidän silmissään oli kauhu, kun he katsoivat minuun. Vaikka pärjäisimme maan 		
asukkaille taistelussa, onko meillä oikeutta ajaa heidät pois kodeistaan?
En minä pelkää taistelua ja tappamista, olen osani siitä tehnyt. Mutta onko se ollut
oikein? Kuulun gadilaisiin, ja meidän heimomme taistelijoina. Siitä saakka, kun olin
pieni poika, olen kuullut, että miehenä minun tulee olla vahva ja noudattaa käskyjä,
minun tulee olla valmis taistelemaan.
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Olin lapsena erilainen, ja veljeni sanoivat, että minun täytyy kovettaa nahkani,
ei vapista kuin heiveröinen prinsessa. Niinpä pyrin olemaan soturi ja mies,
josta heimoni voi olla ylpeä ja joka on kunniaksi Jumalalle ja Moosekselle.
Mutta nyt! Tahdon tietää, onko minun syyni, että olen syntynyt gadilaiseksi,
ja että olen mies? Kahlitsevatko heimoni ja miehuuteni minun sielunikin!
RUUBENILAINEN

Ei, gadilainen, et sinä voi paeta ja piiloutua. Sinun pitää kulkea muiden edellä. 		
Minä näen, että sinulla on rohkea sydän ja pystyt täyttämään tehtäväsi. Aikaa ei
ole hukattavaksi. Tunnen voimieni ehtyvän. En halua, että minunkin luuni
jäävät autiomaahan. Haudatkaa ne Luvattuun maahan yhdessä Joosefin luiden
kanssa. Niitähän me olemme raahanneet koko matkan Egyptistä asti.

ISASKARILAINEN

Me olemme kantaneet, sen minä vain sanon. Me isaskarilaiset! Me kannamme!
Emme raahaa. Koko matkan me kuollutta kannamme. Hänen muistonsa elää.
Hänen, joka ensimmäisenä meni Egyptiin. Hänen isästään me polveudumme. 		
Hänen luunsa me kannamme takaisin kotiin, siihen maahan, jota emme ole 		
koskaan nähneet. Siihen maahan, jossa meidän Joosefimme kerran syntyi.

RUUBENILAINEN

Te nuoret olette vastuussa meistä vanhoista. Antakaa minun ennen kuolemaa 		
heittäytyä Luvattuun maahan, ylistää Herraa, minun Jumalaani, minun isieni
Jumalaa.
Väkevällä kädellä Herra tempasi israelialaiset orjuudesta ja paiskasi
Kaislameren halki. Kaikki egyptiläiset hukkuivat. Me israelilaiset pelastuimme.
Sitten me juhlimme. Mirjam tanssi ja lauloi. Kansa karkeloi.
Jordan-virta on viimeinen raja ennen Luvattua maata. Mikä on Jordan-virta
Kaislamereen verrattuna? Pahainen puro. Missä on sinun uskosi, gadilainen?

GADILAINEN

Ehkä se sokea julma usko on poissa! Mitä sinä puhut, ruubenilainen? Oliko
egyptiläisten kuolema sinusta juhlittavaa? Tahtoisitko sinä kylpeäkin veressä,
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ehkä juoda sitä? Tiedän miltä vihollisen veri iholla tuntuu, eikä siinä ole mitään
kaunista! Jos Jumalan elämälleni antama tarkoitus ja tehtävä on tappaminen, 		
kieltäydyn enää sitä toteuttamasta!
ISASKARILAINEN

Minä tiedän. He eivät halua meitä sinne. Jos menemme ja taistelemme, häviämme.
He voittavat. Jos menemme ystävinä, he torjuvat meidät. Mitä me olemme heille?
Muukalaisia, sen minä vain sanoin. Olemme vain siirtolaisia jostain kaukaa.
”Olisivat jääneet sinne”, he sanovat meille. ”Olisivat etsineet apua sieltä!
Miksi olivatkaan niin röyhkeitä, että halusivat kaiken? Millä oikeudella he tulevat 		
tänne vaatimaan mitään?”
Ja keitä me sitten olemme? Olemme aivan samanlaisia niille, jotka tulevat meidän
joukkoomme. Nälvimme heitä ja käännytämme pois. Jos muistellaan Moosesta ja 		
jos muistellaan Mirjamia ja Aaronia, niin muistellaan sitten. Sitäkin, kun he tekivät,
mitä tekivät.
Turha on jatkaa. Jordan on mitätön puro, mutta se on pienin este. Jos on matkalla
ollut vaikeaa, niin siellä perillä, Jordanin toisella puolella vaikeudet vasta alkavat. 		
He eivät halua meitä sinne. Jos me olisimme siellä, emme mekään haluaisi.
Näin on. Ei olisi pitänyt lähteä. Tämä kaikki vaellus ja vaiva – tämä kaikki on
ollut turhaa. Tästä ei ole ollut mitään hyötyä. Kaikki on ollut turhaa.
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KOLMAS NÄYTÖS
Kerätään manna -tanssi
RUUBENILAINEN

Mitä tämä on? Sitä sataa taivaasta ja kasvaa maasta. Valkeaa ja rapeaa, ohutta kuin
kuura maan pinnalla. Muistuttaa korianterin siemeniä ja maistuu hunajaleivältä. 		
Nam nam. Mannaa? Mannaa taivaasta? Taivaan viljaa. Enkelten leipää. Mannaa.
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ISASKARILAINEN

Hyi että, etoo. Minä vaan sanon, että kun lähdemme Egyptistä, me valitetaan:
Ei ole mitään, mitä suuhunsa laittaa. Me valitetaan. Niin me teemme, ainakin
me isaskarilaiset.
Miten olitte te, ruubenilaiset? Näytä!

RUUBENILAINEN

Sitä minä vaan, niin niin. Jalat ei kanna, kun vatsa on tyhjä.

ISASKARILAINEN

Entä teidän heimonne, gadilainen? Näytä!

GADILAINEN

Sitäpä me, että yrittää nyt kuihtuneilla raajoilla eteenpäin, kuoppaposkisina
raukkoina, kidutetut poloiset! Hirvittävää!

ISASKARILAINEN

Ja sitten me saamme mannaa. Oi onnea vaan! Ja kohta kuitenkin naama nyrpistyy,
suu kurttuuntuu. Näin!
Entä te, ruubenilainen?

RUBENILAINEN

Sitä minä vaan, niin niin. Jalat ei jaksa täyttä vatsaa kantaa.

ISASKARILAINEN

Entä te, gadilainen?

GADILAINEN

Sitä, että taas samaa mannaa, repeävät pää ja vatsa ja housut! Hyi!

ISASKARILAINEN

Hyi että, etoo.

KANSALAISET

Aaron, Aaron. Missä Mooses on? Missä veljesi on? Se on jättänyt meidät.
On ollut poissa pitkään. Mooses on hylännyt meidät. Se on hylännyt sinut.

AARON

Ei, Mooses tulee kyllä takaisin, ei hän hylkäisi kansaansa.
Ei Mooses hylkäisi minua, eikä ainakaan Mirjamia!
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KANSALAISET

Kyllä hylkää, kyllä hylkää. Mooses haluaa olla vain Jumalan kanssa. Se ei välitä
meistä. Se ei välitä sinusta. Se on pettänyt meidät, Aaron. Jumala on jättänyt
meidät. Mooses ja Jumala ovat jättäneet sinut yksin.

AARON

Vaiti! Me odotamme! Mooses tulee kyllä takaisin. Mooseksella on tärkeä tehtävä 		
Jumalan luona. Te olette hävyttömiä ja kiittämättömiä!

KANSALAISET

Aaron, Mooses ei arvosta sinua. Hän käyttää sinua hyväkseen. Hän sekoilee
sanoissaan ja änkyttää. Sinun pitää aina selittää meille, mitä se sanoo. Kukaan ei 		
ymmärrä sitä. Sinä osaat puhua, mutta ei Mooses sinua kiitä. Mooses on
ylimielinen. Sinä olet nöyrä ja kunnollinen.

AARON

Älä puhu minulle Mooseksesta noin, hän ei voi itselleen mitään, hänen on
vaikea puhua.

KANSALAISET

Aaron, Aaron. Aaron uudeksi johtajaksi. Moosesta ei kaipaa kukaan.

AARON

En minä tahdo olla teidän johtajanne, teillä on jo johtaja!

KANSALAISET

Aaron, Aaron, tee meille uusi Jumala, joka johtaa meidät Luvattuun maahan.
Tee uusi Jumala. Näkyvä Jumala.

AARON

Meillä on jo Jumala, emme tarvitse uutta!

KANSALAISET

Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.

AARON

Vaiti! Tulkaa minun luokseni, te uupuneet ja hylätyt, ja tuokaa minulle kultanne! 		
Minä näytän teille uuden jumalan!

(Aaron valaa sonnin.)
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AARON

Katsokaa kultaista sonnia! Tämä on uusi jumalamme, joka johdattaa meidät
luvattuun maahan. Mooses ja Mooseksen jumala ovat hylänneet meidät.
Mooseksen jumala on arvaamaton vihan jumala, joka rankaisee silmittömästi ja 		
hylkää ne, joita ei hyväksy. Se jumala vaatii meitä taipumaan mielettömään tahtoon
sa ja olemaan jotakin muuta kuin olemme!
Miksi kaipaisimme sellaista jumalaa? Miksi kaipaisimme Moosesta, joka jätti
meidät? Älkää ikävöikö heitä ja itkekö heidän menettämistään, he eivät ole
rakkautenne arvoisia! Tämä jumala ei koskaan hylkää meitä, se ei vaadi
meiltä tekoja, uhrauksia tai palvontaa! Olemme vapaat!

Hillittömien juhlien tanssi
KANSALAINEN

Rakkauden Jumala. Ei vihan. Se ei vaadi meiltä mitään. Se ei vaadi meiltä mitään. 		
Ei yhtään mitään. Saa olla sellainen kuin on. Se on rakkauden Jumala. Saa rakastaa
vapaasti. Vapaa rakkaus.

KANSALAINEN

Minä haluan sellaisen Jumalan, joka ei ole vuorella tai pilvessä tai tulessa tai pensaassa. Minä haluan, minä haluaisin, minä tarvitsen, että Jumala olisi tässä lähellä.
Tässä, missä kannetaan kaikkea. Ja kun elämä on liian vaikeaa, ja kun on hätä – ja 		
kun sattuu ja tekee kipeää. Sen minä sanon. Sillä tavalla.

KANSALAINEN

Mieletöntä. Jos Jumala ei vaadi meiltä mitään, ei se annakaan meille mitään. Se voi
tehdä meille mitä vaan. Mieletön, mielipuolinen Jumala. En minä sellaista Jumalaa
halua. Minä haluan Jumalan, joka rakastaa meitä ja pitää meistä huolta. Oikeuden		
mukaisen Jumalan.

KANSALAINEN

Minä uskon, että meidän jumalamme on rakkauden ja armon Jumala,
joka hyväksyy jokaisen sellaisena kuin tämä on, silloinkin kun ei pidä teoistamme.
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Miksi Jumala loisi jotakin, mitä pitää viallisena? Se Jumala, johon uskon, ei
vihaa sisintämme, eikä pelkää erilaisuutta niin kuin ihmiset. Sellainen Jumala ei 		
tuomitse kahden aikuisen ihmisen välistä rakkautta, olivatpa he miehiä tai naisia.
Se Jumala vihaa sortoa ja syrjintää ja on aina niiden puolella, joita kiusataan,
tai joita kohdellaan muukalaisina ja vähempiarvoisina.
ISASKARILAINEN

Niin, muukalaisia. Niin kuin me ollaan. Meitä ei väheksytä! Sen minä sanon.
Meitä ei väheksytä.
Entäpä niitä, jotka ovat meille muukalaisia? Mitä me niille tehdään?
Väheksytäänkö me niitä? Sen minä vaan sanon, että Mooses sanoi, että
Jumala sanoi, että muukalaisia pitää kohdella hyvin eikä huonosti.
Jos me kerran ollaan oltu muukalaisia, niin me ei saada olla egyptiläisiä niille, 		
joita itse pidämme muukalaisina.
Kun tässä piti muistella Moosesta, niin muistellaan sitten! Ja jos haluatte
muistella Mirjamia, niin muistellaan!
Mutta ei välttämättä. Ei se hyödytä.
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NELJÄS NÄYTÖS
AARON

Minä häpeän sinua, Mooses. Katso nyt heitä, Mirjam. Mitä sinä ajattelet?

MIRJAM

Mikä häpeä! Minä en käsitä, että Mooses otti tuon vierasmaalaisen naisen
vaimokseen. Se on häväistys meitä heprealaisia naisia kohtaan, leeviläistä sukua
ja koko Israelin kansaa kohtaan. En tunnista Moosesta enää veljekseni.

AARON

Kuuntele sisartasi, Mooses! Vaimosi on meille kaikille häpeäksi!

MIRJAM

Kuinka Mooses saattaa koskea siihen ja maata sen kanssa? Ja minkälaisia
jälkeläisiä se synnyttää? Epäsikiöitä?
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AARON

Mooses, oma kansasi näkee jatkuvasti nälkää. Kuinka voit tuoda tänne tuon vieras
maalaisen sian syömään kansasi lasten ruuat! Palvoo epäjumalia, tuo tänne
vaarallisia uskomuksia!

MIRJAM

Mitä sillä on hameen alla? Onko se puhdas? Se haisee. Haisee! Onko se edes
pessyt häpynsä?

AARON

Levittää tauteja, saastuttaa koko meidän kansamme! Katsele häntä, Mirjam.
Onko noin leveä takapuoli normaali? Että rasva kerääntyy tuolla tavalla? Onko
hän sinusta ihminen? Syö ja makaa! Meidän kansamme elättinä ja loisena.
Katso hänen huuliaan, Mooses. Kuinka voit suudella niitä? Ne näyttävät
karvaisilta ja luonnottoman suurilta, minua aivan kuvottaa ajatus suudelmistanne!
On siinä nubialainen. Mikä mutiainen!

MIRJAM

Mikä häväistys Israelin Jumalaa kohtaan. Jumalan pilkkaa!

(Siirtymä)
AARON

Mirjam, Jumala on vihastunut meihin sen vuoksi, mitä teimme. Emme olisi
saaneet sillä tavoin parjata Moosesta ja hänen vaimoaan. Mooses on kuitenkin
Herran palvelija, ja se mitä me teimme, oli suuri synti ja häpeä. Rangaistukseksi 		
Jumala on laittanut sinuun tuon...

MIRJAM

Aaron. Mikä minussa on, Aaron? Minkä tähden sinä et katso minua?
Minkä tähden sinä käännät kasvosi pois?

AARON

Älä tule lähemmäksi! Olen pahoillani. Mirjam, älä ole lainkaan huolissasi. Minä 		
käyn pyytämässä Moosekselta anteeksi meidän molempien puolesta. Onhan tuo 		
aivan liioiteltu rangaistus, sellaisesta rikkomuksesta. Et saa jäädä tuon näköiseksi! 		
Sinähän olet aivan kuin jokin mädäntynyt ruumis. Mirjam, sinulla on spitaali!
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Mirjam, sinut suljetaan leirin ulkopuolelle seitsemän päivän ajaksi.
Rakas sisareni, älä pelkää. Kyllä sinä paranet. Eikä tämä kansa jatka vaellustaan, 		
vaan odottaa, kunnes olet terve ja voit taas liittyä mukaan.
(Siirtymä)
MIRJAM

Syvyydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.
Herra, minkä tähden minä? Minkä tähden sinä rankaiset minua ja säästät Aaronin?
Naisena ja vanhimpana minä saan kantaa häpeän meidän molempien puolesta.
Jos isäni olisi sylkenyt minua päin kasvoja, olisin joutunut kantamaan häpeääni 		
seitsemän päivää. Herra, nyt sinäkin syljet minua, ja spitaalista lumivalkoisiksi
muuttuvat kasvoni.
Seitsemän päivää olen suljettuna leirin ulkopuolelle. Pääsen vapaaksi vasta sitten, 		
kun olen puhdistunut: pessyt vaatteeni ja ruumiini vedellä, ajellut hiukseni
ja ihokarvani.
Herra, armahda minua, puhdista minun ruumiini ja sieluni.
Herra, minä pelkään täällä yksinäni. Täällä on kylmää ja pimeää.
Pimeydestä minä huudan Sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni.
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VIIDES NÄYTÖS
GADILAINEN

Olemme pian perillä. Luvatun maan tornit näkyvät tänne, ja minä olen jo käynyt 		
siellä tiedusteluretkellä. Näin, ettei se lainkaan muistuttanut sitä paratiisia, josta olin
niin usein nähnyt unta. Maitoa ja hunajaa tulvehtiva luvattu maa on pelkkä 		
haavekuva, kaunis satu; todellisuus on tavallisempi, ja hirvittävämpi. Minua
pelottaa kuinka meidän käy. Minä tahdon vaeltaa untani kohti, en törmätä
todellisuuteen, joka vie sen minulta!
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Aiemmin luotin Moosekseen, siihen että hänen kauttaan tiedän, mikä on Jumalan
tahto. Koko elämäni oli eteeni valmiiksi maalattu. Niin luulin.
En enää näe taistelemisen mieltä. Miksi olen nähnyt muut vihollisina, jotka minun
tulee voittaa? Olen ollut sokea ja vaatinut muilta samaa sokeaa varmuutta.
Minä, mitätön hölmö, jolla ei ole oikeutta vaatia muilta mitään.
Varmuuteni on poissa, pelko ja hullut unet vihmovat minua. Ajattelen Aaronia. 		
Ajoiko sama kauhu sen palavasilmäisen hyeenan niihin jumalattomiin tekoihinsa?
Olenko minäkin mielipuoli, ovatko nämä ajatukset paholaisen viettelyksiä? Ei!
Tahdon toimia oikein, vaikka pelkään. Kykenenkö haastamaan oman heimoni, 		
tehdäkseni kuten sisimpäni pyytää? Rukoilen voimaa jotta kykenen.
Ruubenilainen! Olet mielestäni väärässä lähes kaikessa. Siinä olet kuitenkin
oikeassa, että emme voi jäädä paikallemme. Eteenpäin on mentävä, tapahtui
mitä tahansa.
RUUBENILAINEN

Sitähän minä koko ajan olen sanonut. Nyt sinä ymmärrät. Eteenpäin on mentävä.
Eteenpäin, eteenpäin!

ISASKARILAINEN

No älä. Minäkin haluan eteenpäin. Minä haluan perille. Minä haluan oman palani
Luvattua maata, edes pienen kaistaleen, johon lasken taakkani ja laitan kotini.
Minä olen väsynyt vaeltamaan. Minä haluan olla perillä ja paikallaan.
Minä olen väsynyt kantamaan. Minä haluan maan, joka kantaa. Kiipeän
mantelipuuhun ja sen oksa kestää painoni. Tulee kevät, minä näen sen
päivän, kun mantelipuu avaa nuppunsa kukkaan, ensimmäisenä kaikista puista.
Silloin minä tiedän: Olen perillä. Olen kotona.

MIRJAM

Minä Mirjam, leeviläisen Amranin ja Jokebedin tytär huudan Israelin Jumalaa
tyynnyttämään levottoman sieluni. Herra nosti minut veljieni Aaronin ja
Mooseksen rinnalle yhdistämään Israelin heimot ja johdattamaan heidät Jumalan
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valittuna kansana Luvattuun maahan. Herra itse kulki meidän edellä pilvipatsaana
päivällä ja tulipatsaana yöllä.
Minun matkani päättyi Sinin autiomaahan. Kadasiin minut haudattiin vuoden
ensimmäisessä kuussa. Täällä autiomaassa lepäävät luuni tähtitaivaan alla.
Minun tehtäväni oli valaa uskoa heprealaisiin naisiin, jotka kannustivat miehiä
voittamaan eteen tulevat vaikeudet. Jos naiset olisivat antaneet periksi,
eivät miehetkään olisi jatkaneet matkaa.
Valta sokaisi silmäni, kapinoin veljiäni Moosesta ja Aaronia vastaan, uhmasin 		
Jumalan käskyjä. Rangaistuksena menetin kasvoni, eivätkä silmäni saaneet nähdä 		
Luvattua maata. Herra, anna minulle anteeksi uppiniskaisuuteni.
Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille
armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleen ja anna meille sinun rauhasi.
Herra siunaa tulevia johtajia, anna heille viisautta tehdä kauaskantosia päätöksiä.
Joosua valittiin seuraajaksi Moosekselle, Aaronille hänen poikansa Eleasar.
Minkä takia minä Mirjam, Herran palvelijatar jäin ilman seuraajaa? Haudattiinko
naisjohtajuus minun kuollessani autiomaahan vuosisadoiksi?
Naisena minä jouduin luopumaan paljosta sellaisesta, mikä kuuluu naisen elämään.
Minun oli oltava rohkea silloinkin, kun pelko täytti sydämeni, kuljettava eteenpäin,
vaikka jalkani eivät enää kantaneet. Minä kätkin herkän sisimpäni kovan
ulkokuoren alle. Salassa vuodatin karvaita kyyneliä.
Herra, sinä näet, että minä olen se pieni tyttö, joka pelkää pimeää ja kaipaa isää.
Kansa pitää minua vahvana. Ei, en minä ole vahva. Silti veljieni Mooseksen ja 		
Aaronin tähden olisin antanut henkeni. Niin paljon minä heitä rakastin. Ja vihasin.
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AARON

Minä petin sekä veljeni että sisareni. Valoin kultaisen sonnin ja sain kansan
nousemaan Moosesta vastaan. Kun sisareni sai Jumalalta rangaistuksen meidän 		
molempien väärien tekojen vuoksi, minä piilouduin ja väistelin vastuutani.
Mooses, minä vihasin sinua. Ja rakastin, usein yhtä aikaa. En koskaan ymmärtänyt,
miksi Jumala valitsi vain sinut niin erityiseen asemaan. Miksi minä ja Mirjam emme
kelvanneet? Miksen minä saanut kuulla Jumalan ääntä! Rukoilin, että se olisi
puhunut myös minulle. Minun ja Mirjamin tehtäväksi tuli palvella sinua, tukea
ja kannatella häntä silloin, kun et jaksanut.
Miksi koin olevani vähempi kuin Mooses, arvoton mies? Jumalako sen minun
mieleeni kaiversi? Olin Moosekselle ja Jumalalle tarpeellinen, kun puhuin
kansalle hänen puolestaan. Ja hänen sanojaan, Jumalan sanoja!
Hän ei ollut suuri puhuja, ja takelteli sanoissaan; siitä monet parjasivat ja
kiusasivat häntä, minä puolustin häntä! Kuinka sitten saatoin itse kohdella
häntä niin kuin kohtelin!
Nytkin kiihkoni kieputtelevat minua. Olen aina ollut Moosesta häilyvämpi,
minussa tuulee aina. Sisälläni palaa, poltan itseni. Jokin murtui minussa kun
Mooses lähti vuorelle. Luulin, että hän jätti meidät lopullisesti, hylkäsi minut. 		
Kansan pauhu ja viha kuohutti minua.
Minäkin kaipasin tukea, kaipasin ystävää. Tunsin aina olevani täysin yksin, ja
halusin tuhota sen Jumalan, joka minut siihen tuomitsi! En minä halunnut valtaa, 		
enkä kansan suosiota. Tahdoin, jos olen rehellinen, että Mooses ja Jumala olisivat
rakastaneet minua.
Mooseksen nubialainen vaimo – en minä häntä todella vihannut. Halusin, että 		
Mooses kärsii, että hän tuntee mitä on jäädä yksin! Minulla ja hänen vaimollaan
oli ehkä paljonkin yhteistä. Hän tuli kansamme pariin vieraana, ja tunsi itsensä 		
varmasti ulkopuoliseksi. Minä ja Mirjam työnsimme hänet vielä kauemmaksi, 		
tuhosimme hänen elämänsä!
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Muistan sen naisen ahdistuneen katseen. Usein kuvittelin, miten hän itkee sen 		
vuoksi, mitä teimme. En koskaan pyytänyt anteeksi, osoittanut, että olisin
katunut. Kateuteni, yksinäisyyteni ja vihani riivaamana kostin viattomalle
ihmiselle. Sitä en anna itselleni anteeksi.
Mirjam! On muutakin mitä kadun. Sinä olit aina minun rinnallani. Yhdessä me
elimme ja kärsimme. Miten itsekkäästi pakenin, kun sairastuit! Miksi vain sinua 		
rankaistiin? Miksei myös minun lihaani syövytetty samoja spitaalin jälkiä?
En nähnyt sinua selvästi, olin sidottu itseeni kiinni. Miten olisin selvinnyt ilman 		
sinun tukeasi, miten tämä kansa olisi selvinnyt! Naiseutesi takia väheksyin sinua,
voimasi jäi minulta huomaamatta. Olin väärässä.
Mirjam, sinä olit meistä lopulta kaikkein vahvin.
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