
Jumala kutsuu Mooseksen, 2. Moos. 2:11-4:18 

Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-prince/ 

 

Johdanto: Miltä tuntuis asua palatsissa?  (Palatsin kuva) 

Pikakertaus Mooseksen syntymästä… 

 

Kuva 2 

Mooseksella on kaiken täytynyt olla parasta, kun hän asui palatsissa, Faraon tyttären lapsena. Hänellä oli 

varmasti hienot vaatteet, ja hyvää ruokaa ja paljon. Hänellä oli palvelijoita huolehtimassa kaikista hänen 

tarpeistaan, ja parhaat opettajat opettamassa Egyptin historiaa, kirjoitustaitoa ja kieltä. Mooses kasvoi, 

vahvistui ja sai paljon tasokasta opetusta palatsissa. Hän oli Egyptin prinssi! Vaikka hän sai asua palatsin 

loistossa, hyvissä oloissa, hän ei koskaan unohtanut oikeaa perhettään. Hän tiesi olevansa israelilaista 

syntyperää ja häntä vaivasi egyptiläisten julma kohtelu hänen omaa kansaansa kohtaan.  

 

Kuva 3 

Eräänä päivänä Mooses näki kuinka egyptiläinen ruoski erästä heprealaista orjaa, Mooses surmasi 

egyptiläisen, ja kätki ruumiin autiomaan hiekkaan. Miksi luulet Mooseksen tehneen niin? Oliko se oikein? Se, 

mitä Mooses teki, oli väärin Jumalan silmissä. Mooses on saattanut ajatella, että kun hän toimii näin, hänen 

kansansa ymmärtäisi Jumalan valinneen hänet vapauttamaan heidät Egyptin orjuudesta, mutta niin he eivät 

ajatelleet. 

 

Kuva 5 

Nimittäin myöhemmin Mooses näki kahden israelilaisen tappelevan keskenään. Kun hän yritti estää heitä, 

toinen heistä kysyi: ”Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Tapatko minutkin, niin kuin teit 

egyptiläiselle?” Silloin Mooses tajusi, että kaikki tiesivät, mitä hän oli tehnyt. Jopa faarao tiesi, ja hän määräsi 

Mooseksen kuolemaan. Mooses tiesi, että hänen oli paettava. Hän matkusti halki erämaan ja yli vuorten 

Midianin maahan.  

 

Meidän teoilla on merkitystä. Jos sä puhut toista ja teet toista, niin ei kukaan luota sinuun. Mutta hyvä on 

muistaa myös se, että ei kannata ottaa omiin käsiin jonkun asian hoitamista vaan jättää se Jumalalle, ja 

odottaa, että Jumala johtaa asioita eteenpäin hänen aikataulunsa mukaan. Usein kun me tehdään oman 

ajatuksemme mukaan, niin me toimitaan väärin. Kun me ollaan syntisiä, niin luonnostamme tahdomme 

tehdä vastoin Jumalan tahtoa. Saat rukoilla aina, että Jeesus johdata mua, että voisin tehdä sun tahtos 

mukaisia asioita. 

 

Kuva 9 

Mooses pakeni autiomaahan. Levähtäessään kaivolla, hän näki muutamien ilkeiden paimentolaisten pitävän 

tyttöjoukkoa poissa kaivolta. Mooses auttoi tyttöjä saamaan vettä heidän isänsä laumalle. Kun tytöt kertoivat 

isälleen Jetrolle, kuinka Mooses oli auttanut heitä, isä pyysi tyttöjä hakemaan Mooseksen kotiinsa.  

 

Kuva 13 

Mooses tuli asumaan Jetron perheeseen. Myöhemmin hän meni naimisiin Sipporan, yhden Jetron tyttären 

kanssa, ja heille syntyi kaksi poikaa. Seuraavat 40 vuotta Mooses paimensi Jetron lammaslaumoja. Miten 

erilaista elämää tämä oli verrattuna elämään palatsissa! Nopeasti Mooses tipahti palatsista autiomaahan. 

 

Kuva 14 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-prince/


Mooseksen on täytynyt usein ajatella kansaansa, joka vielä oli Egyptin orjuudessa. Ehkä hän ihmetteli, kuinka 

kauan Jumala sallisi heidän kärsiä. Mutta Jumala ei ollut unohtanut heitä! Raamatussa kerrotaan, että Jumala 

kuuli kansansa itkut ja näki heidän kärsimyksensä. 2. moos. 2:23-25 (näkyviin, ääneen) 

 

Kuva 2 “Moses and the Burning Bush”-kuvasarjasta 

Eräänä päivänä Mooses oli ulkona vuorella Jetron lampaiden kanssa, kun hän huomasi jotain hyvin outoa. 

Liekkejä nousi pensaasta sen kuitenkaan palamatta! Mooses meni lähemmäksi nähdäkseen paremmin. 

 

Kuva 4 

Silloin hän kuuli äänen: ”Mooses! Mooses!” ”Tässä olen,” Mooses vastasi. Kuka puhui? – Itse Jumala puhui. 

Hän jatkoi näin: 2. Moos. 3:5 (näkyviin, ääneen) Mooses otti kengät jalastaan ja peitti peloissaan kasvonsa. 

Hän seisoi Pyhän, Kaikkivaltiaan Luojansa edessä!  

 

Mitä tarkoittaa pyhä? Puhdas. Jumalassa ei ole syntiä, hän on täydellinen. Jumala vihaa syntiä, jota teet, 

kuten valehtelua, valittamista tai toisen lyömistä. Hän sanoo, että ansaitset Hänen rangaistuksensa, joka on 

ikuinen ero Hänestä. Samoin Jumala vihasi sitä, että Egyptiläiset pitivät Israelin kanssa orjina ja kohtelivat 

heitä väärin.  

 

Jumala on Pyhä, mutta Hän on myös rakkaus. Hän lähetti Jeesuksen kärsimään rangaistuksen, joka sulle 

kuuluis, pelastaakseen sinut, antaakseen sinulle anteeksi. Sinun ei tarvitse kärsiä rangaistusta, kun Jeesus on 

kärsinyt sen sun puolesta. Mutta Jumalalla oli myös Moosekselle tehtävä, Israelin kansan pelastajana 

orjuudesta.  

 

Miksi piti ottaa kengät jalasta? Silloisessa kulttuurissa ilman jalkineita oleminen merkitsi orjan asemaa. 

Mooses tiesi täsmälleen, mitä Jumala tarkoitti käskiessään hänen riisua jalkineensa. Hän oli kasvanut faraon 

palatsissa, jossa oli paljon orjia. Orjalla ei ollut minkäänlaisia oikeuksia. Orja ei käyttänyt kenkiä. Jumalan 

läsnäolo tuntui palavassa pensaassa ja Moosesta pyydettiin luopumaan oikeuksistaan, tulemaan Jumalan 

palvelijaksi ja hyväksymään tehtävä, jonka Jumala antaisi. Mooses kunnioitti Jumalaa. Jumala kutsuu sinuakin 

luopumaan omista oikeuksistasi, sanomaan Jumalalle tässä olen, tapahtukoon minun elämässäni sinun 

tahtosi ja suunnitelmasi.  

 

Kuva 7 

Jumala puhui Moosekselle, että Hän oli nähnyt ja kuullut kansansa kärsimykset.  2. moos. 3: 9,10. Jumala oli 

valinnut Mooseksen kansansa vapauttajaksi! Mitä Mooses ajatteli tehtävästään? 2. Moos. 3:11 Mooses 

ajatteli, ettei hän pystyisi tekemään sitä isoa työtä, johon Jumala häntä pyysi.  

 

Ehkä sinä olet tuntenut kyvyttömyyttä tehdä asioita Jumalalle. Ehkä tiedät, että Jumala haluaa sinun kertovan 

Hänestä jollekin toiselle, mutta ajattelet, ettei sinulla olisi oikeita sanoja siihen. Ehkä Jumala on antanut 

sinulle lahjan laulaa, tai soittaa jotain instrumenttia, mutta pelkäät käyttää tuota lahjaa toisten edessä. Ehkä 

ajattelet, ettet ole kyllin voimakas osoittamaan hyvää esimerkkiä sanomalla ei synnille ystäviesi edessä. 

Jumalan asioiden tekeminen vaatii rohkeutta ja voimaa sisältäpäin. Mutta tottelemisen sijaan olet ehkä 

kieltäytynyt tai esittänyt anteeksipyyntöjä.  

 

Muista aina, Jumala ei odota sinun tekevän asioita Hänelle omassa voimassasi. Kun sinä uskot Jeesukseen, 

Jumala auttaa sinua tekemään sen, mitä Hän pyytää. Jumala tuntee sinut tosi hyvin. Hän tietää mitä sinä voit 

tehdä, koska Hän on se, joka antoi sinulle ne lahjat ja kyvyt, joita omistat! Hän myös tietää, ettet kykene 

tekemään niitä omin voimin. Raamatussa sanotaan: 2.Kor.3:5 Jumala on kaikkivoipa. Hän voi antaa sinulle 

voimaa tehdä niitä asioita, joita Hän sinua pyytää tekemään.  



Kuva 12 

Mooses ajatteli, ettei hän voisi tehdä sitä suurta työtä, johon Jumala häntä pyysi. Mutta Jumala sanoi: ”Minä 

olen sinun kanssasi.” Mooses kysyi, ”Kun menen israelilaisten luo, kenen sanon lähettäneen minut? Jumala 

vastasi: ”Minä olen se, joka olen.” Kerro israelilaisille, että ”Minä olen”, on lähettänyt sinut. Minä olen heidän 

isiensä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Jumala, joka on aina ollut olemassa ja olen tänäkin hetkenä 

teidän kanssanne. Mutta Moosesta pelotti vieläkin totella. Hän kysyi: ”Mitä jos he eivät uskoisi, että Sinä olet 

minut lähettänyt?” ”Mitä on kädessäsi, Mooses?” Jumala kysyi. ”Paimensauvani,” Mooses vastasi. ”Heitä se 

maahan.” 

 

Kuva 13 

Mooses teki niin kuin Jumala käski, ja hänen kauhukseen sauva muuttui luikertelevaksi käärmeeksi!  

”Nosta käärme hännästään, Mooses,” Jumala käski  

 

Kuva 14 

Mooses totteli, ja käärme muuttui jälleen sauvaksi! Sitten Jumala sanoi: ”Työnnä kätesi poveesi.”  

 

Kuva 15 

Mooses totteli, ja kun hän veti kätensä takaisin, se oli peittynyt kauhealla spitaali-taudilla.  

”Nyt työnnä kätesi takaisin poveesi.”  

 

Kuva 16 

Mooses totteli ja tällä kertaa vetäessään kätensä ulos povesta, spitaali oli pois!  

(kuva 17) 

”Jos he eivät usko, kun teet nämä ihmeet, ota vettä Niilin virrasta, ja kaada sitä kuivalle maalle. Vesi muuttuu 

vereksi.” Miten oli mahdollista, että tällaiset ihmeet tapahtuivat? Jumala on kaikkivaltias, kaiken Luoja, hän 

voi tehdä ihan mitä vaan.  

 

Kuva 18 

Nämä olivat ihmeellisiä ihmeitä, joka Mooses oli valmis lähtemään työhön? Ei. Mooses ei vieläkään ollut 

valmis luottamaan Jumalaan. 2. Moos. 4:10. Kuka on se, joka on antanut sinulle suun ja kyvyn puhua? Jumala 

muistutti Moosesta, että Hän on Luoja. Hän on se, joka antaa ihmisille kyvyn puhua. ”Mene nyt,” Jumala 

sanoi, ”ja Minä neuvon sinua, kuinka sinun tulee puhua.” Mooseksen ei tarvitsisi mennä yksin. Jumala olisi 

hänen kanssaan, auttaen häntä tekemään Jumalan tahdon.  

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen niin muista, että Jumala auttaa sinua tekemään sen, mitä Hän pyytää. On 

monenlaisia asioita, mitä Jumala saattaa pyytää sinua tekemään, kuten kertomaan toisille Hänestä, 

käyttämään lahjojasi ja kykyjäsi Hänen palvelukseensa tai olemaan esimerkkinä toisille kieltäytymällä vääristä 

asioista. Mutta Jumala ei koskaan pyydä sinua tekemään mitään, varustamatta sinua kaikella tarvitsemallasi. 

Hän on sinun kanssasi, ja haluaa sinun luottavan Hänen apuunsa. Raamatussa sanotaan: 1.Tess.5:24 

 

Jumalalla on kaikki se voima, mitä tarvitset mihin tahansa työhön! Hän antaa sinulle sanoja puhuttavaksi, ja 

rohkeutta, kun olet peloissasi. Hän on sinun voimasi, kun olet heikko.  Kun tiedät, että on jotain, jota Jumala 

haluaa sinun tekevän, älä kieltäydy tai esitä anteeksipyyntöjä. Muista, että Jumala on uskollinen, ja 

voimallinen auttamaan sinua. Luota, että Hän antaa mitä tarvitset. Ole kuuliainen Hänelle, ja muista, että 

Hän on kanssasi auttaen sinua tekemään Hänen tahtonsa.  

 

Jumala olisi Mooseksen kanssa auttaen häntä tekemään Jumalan tahdon. Mutta Mooses oli yhä epäileväinen 

ja peloissaan. ”Oi, Herra,” Mooses anoi, ”lähetä joku toinen.” Jumala suuttui Moosekselle. ”Veljesi Aaron 



puhuu hyvin. Minä sallin hänen puhua, ja sinä teet ihmeet sauvasi kanssa.” Jumala tulisi auttamaan Moosesta 

ja Aaronia tekemään Hänen tahtonsa! 

 

Kuva 21 

Mooses lähti vuorelta, ja palasi Jetron talolle. Hän pyysi Jetrolta lupaa palata Egyptiin, ja Jetro myöntyi. 

Mooseksen valmistellessa lähtöään, hän on varmaan ajatellut, mitä hänelle tapahtuisi. Mitä faarao sanoisi? 

Miten hän kykenisi viemään koko kansan, suurin määrän ihmistä pois orjuudesta? Se tulisi olemaan hyvin 

suuri tehtävä! Mooseksen on täytynyt olla kovin iloinen siitä, että Jumala kulkisi hänen kanssaan auttaen 

häntä tekemään sen tehtävän.  

 

Onko Jumala pyytänyt sinua tekemään jotain? Ole iloinen siitä, että Jumala on kanssasi auttamassa sinua 

tekemään sen! Kun uskot Jeesukseen, Jumala tulee auttamaan sinua täyttämään Hänen tahtonsa. Jos et 

tiedä, millainen tehtävä Jumalalla sulle on. Rukoile ja kysy Jumalalta, mitä Hän tahtoo sinun tekevän Hänelle. 

Kiitä Häntä, että Hän on kanssasi, ja että Hän on uskollinen ja voimallinen auttamaan sinua. Muista Raamatun 

sanat: 1.Tess.5:24. Luota Jumalaan, että Hän antaa sanat, rohkeuden tai voiman, jota tarvitset. Ole kuuliainen 

Hänelle, ja Hän tulee auttamaan sinua tehtävän suorittamisessa.  

 

Ennen kuin voit tehdä mitään Jumalalle, sinun täytyy saada syntisi anteeksi. Jos sinä et vielä koskaan ole 

pyytänyt anteeksi, mutta tahtoisis saada anteeksi ja elää Jeesuksen kanssa, niin mitä voit tehdä? Raamatussa 

sanotaan, ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” Room.10:13. Jumala on uskollinen ja 

pitää lupauksensa. Jos uskot Jeesukseen; luotat siihen, että Hän kuoli puolestasi, Hän antaa sinulle anteeksi, 

ja pelastaa sinut. Hän muuttaa elämääsi ja auttaa sinua elämään tahtonsa mukaan ja palvelemaan Häntä. 

Voit siis rukoilla, vaikka näin… 

 

 

 

 


