
Mooses tuo Jumalan viestin, 2. Moos. 4:19-6:9 

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

 

Johdanto: Aseta tuoli lasten eteen, ja pyydä jotakin lasta istumaan siihen. Kysy lapselta: ”Luotatko siihen, 

että tuoli kantaa sinua, kun istuit siihen?” Lapsi osoitti luottavansa tuolin kantavan häntä, kun istui siihen. 

Samalla lailla Jumala pyytää sinua ja minua luottamaan Häneen.  

 

San. 3:5,6 (näkyviin, ääneen) 

Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan – Älä ole riippuvainen siitä, mitä ajattelet tai tiedät.  

…vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. – Jumala haluaa sinun turvautuvan Häneen täydellisesti.  

Missä kuljetkin, pidä Hänet mielessäsi – Jokaisessa tilanteessa muista Jumala. Puhu Hänelle rukouksessa, ja 

tottele Hänen Sanaansa, kun teet päätöksiä. Hän viitoittaa sinulle oikean tien - Kun etsit Jumalan tahtoa, Hän 

tulee ohjaamaan sinua.  

 

Pikakertaus viimekerrasta: Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensassa ja antoi hänelle tehtävän. Minkä? 

Viedä Israelin kansa vapaaksi Egyptin orjuudesta. Siinä tehtävässä koeteltiin, luottaako Mooses Jumalaan. 

 

Kuva 22 “Moses and the Burning Bush” -kuvasarjasta 

Mooses änkyröi vastaan ja koki, ettei hänestä ole siihen tehtävään. Mutta lopulta hän suostui lähtemään 

toteuttamaan sitä. Hän varmasti kertoi palavasta pensaasta ja saamastaan tehtävästä vaimolleen ja pojilleen 

ja otti heidät sitten mukaan ja palatakseen Egyptiin.  

 

Millä mielin luulet Mooseksen ja sen perheen matkanneen Egyptiin? – ehkä mietteliäänä ja pelokkaanakin. 

Mooses oli joutunut pakenemaan Egyptistä, koska hänet uhattiin tappaa. Selviävätkö he nyt varmasti hen-

gissä? Uskovat israelilaiset, sen viestin, mikä Mooses Jumalalta sai?  

 

Jumala vakuutti Moosekselle, että hän voi turvallisesti palata takaisin. Ne egyptiläiset, jotka tahtoivat hänen 

kuolemaansa, olivat itse jo kuolleet.  

 

Jumala puhui myös Mooseksen veljelle, Aaronille, jonka Hän oli valinnut puhemieheksi Moosekselle. Hän 

käski Aaronia menemään erämaahan, tapaamaan siellä Mooseksen. Aaron totteli, ja kulkiessaan hänen on 

täytynyt miettiä nuorempaa veljeään. He eivät luultavasti olleet nähneet toisiaan 40-vuoteen.  

 

Kuva 24 

Kun veljekset lopulta tapasivat, he varmaan halasivat toisiaan. Mooses kertoi Aaronille kaikki, mitä Jumala oli 

pyytänyt häntä tekemään. Nuo kaksi veljestä luultavasti puhelivat koko matkan kulkiessaan takaisin Egyptiin!  

 

Kuva 1 “Moses goes to Pharaoh” -kuvasarjasta 

Tullessaan Egyptiin, he kokosivat Israelin johtajat yhteen. Israelilaisten on täytynyt olla uteliaita Mooseksen 

suhteen. Mitä he saattaisivat muistaa hänestä? He luultavasti ihmettelivät, miksi hän oli tullut takaisin Egyp-

tiin. Aaron puhui Mooseksen puolesta johtajille. Hän sanoi, että Jumala tiesi heidän kärsimyksestään, ja oli 

valinnut Mooseksen johtamaan heidät ulos orjuudesta.  

 

Johtajat ovat saattaneet epäillä Aaronin sanoja. Heidän oli vaikea uskoa, että faarao sallisi orjiensa lähteä. 

Todistaakseen heidän sanojensa pitävyyden, Mooses teki ne ihmeet, jotka Jumala oli antanut tehtäväksi. 

Mitkä ne olivat? (sauva käärmeeksi, spitaalinen käsi ja vesi muuttuu vereksi) 

 

Raamatussa sanotaan, että nähtyään nämä asiat ihmiset uskoivat Jumalaan ja ylistivät Häntä.  

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


Kuva 2 

Mutta sitten Mooseksen oli kohdattava faarao. Mooseksen sydän varmasti hakkasi kovasti, hänen ja Aaronin 

astuessa palatsiin, ja kävellessä kohti valtaistuinta, jossa vaikutusvaltainen Egyptin kuningas istui. Israelin Ju-

mala sanoo: ”Päästä minun kansani,” he sanoivat rohkeasti. ”Kuka on Herra?” Faarao kysyi pilkallisesti. ”Minä 

en tunne teidän Jumalaanne, joten miksi minun tulisi totella Häntä? Minä en salli israelilaisten lähteä.” 

 

Faarao puhui totta – hän ei tuntenut oikeaa ja elävää Jumalaa!  

Miten voi oppia tuntemaan elävän Jumalan? 

 

Farao ei tuntenut Jumalaa ja kieltäytyi päästämästä Israelin kansaa. ”Te pidätätte kansaa työnteosta!” hän 

julisti. Sitten hän teki israelilaisten työn vielä raskaammaksi.  

 

Kuva 4 

Hän antoi käskyn orjien päällysmiehille olla antamatta israelilaisille lisää olkia tiilien tekoon. ”Kerätköön itse 

olkensa,” hän sanoi, ”mutta silti valmistakoot saman määrän tiiliä kuin aikaisemminkin. He ovat laiskoja, joten 

annettakoon heille lisää työtä!” Mooseksen ja Aaronin on täytynyt olla hyvin murheellisia. He olivat juuri 

vakuuttaneet kansalle, että Jumala vapauttaisi heidät, mutta faarao ei ainoastaan kieltäytynyt vapauttamasta 

heitä, vaan teki heidän työnsä raskaammaksi kuin koskaan! Kaikki näytti menevän huonompaan suuntaan! 

 

Mitä israelilaiset ajattelisivat, kun he kuulisivat tästä ankarasta säännöstä? Kykenisikö kansa luottamaan Ju-

malaan, tässä kovassa tilanteessa? 

  

Kykenetkö sinä luottamaan Jumalaan vaikeissa tilanteissa? Ehkä perhetilanteesi on muuttunut, ehkä van-

hempasi ovat eronneet, et ymmärrä miksi asiat eivät ole niin kuin ennen. Tai ehkä olet rukoillut vaikean ti-

lanteen puolesta koulussa, mutta mikään ei näytä muuttuvan. Tai sinulla tai läheiselläsi on sairaus, eikä hän 

tunnu parantuvan. Mietin vain, että miksi. Kun et ymmärrä, miksi tiettyjä asioita tapahtuu, olet saattanut 

joutua kiusaukseen lakata luottamasta Jumalaan. Saatat ajatella, ettei Hän ole kiinnostunut sinusta tai vas-

taamaan rukouksiisi. Sä, joka uskot Jeesukseen, luota Häneen silloinkin, kun et ymmärrä. San. 3:5-6. (näky-

viin, ääneen) Jumala ei halua sinun luottavan omaan ymmärrykseesi. Toisessa paikassa Raamatussa Jumala 

sanoo: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole Minun teitäni” (Jes.55:8). 

Jumalan tiet ovat aina oikeat ja parhaat vaikkei ne ole aina sellaiset kuin itse haluisit. Voit luottaa Häneen 

joka tilanteessa.  

 

Kuva 5 

Mooseksen on täytynyt miettiä, voisivatko israelilaiset luottaa Jumalaan heidän vaikeassa tilanteessaan. Ku-

ninkaan päällysmiehet menivät kertomaan orjille, että heidän olisi nyt itse hankittava omat olkensa, ja kui-

tenkin valmistettava sama määrä tiiliä. Kansa kiiruhti keräämään olkia, mutta he eivät kyenneet valmista-

maan samaa määrää tiiliä. Heidän johtajiaan piestiin raa’asti. Turhautuneina Israelin johtajat menivät faaraon 

luokse, ja valittivat epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Faarao oli raivoissaan! ”Te olette laiskoja!” hänen on 

täytynyt huutaa. ”Menkää takaisin pelloille, tehkää työnne, kuten teitä on käsketty!”  

 

Kuva 6 

Johtajat olivat vihaisia ja masentuneita, kun he lähtivät palatsista. Silloin he näkivät Mooseksen ja Aaronin 

olevan lähettyvillä. ”Tämä kaikki on teidän syytänne!” he huusivat. "Rangaiskoon Jumala teitä tästä kaikesta 

meidän vaivastamme!” Miksi he meitä moittivat? Mooseksen on täytynyt ajatella. Hän oli luottanut totiseen, 

elävään Jumalaan, joka oli opastanut hänet takaisin Egyptiin kansansa luo. Jumala oli kertonut hänelle, että 

Mooses, Aaron apunaan, oli heidän vapauttajansa. Mutta nyt kansa ei uskonut. He eivät ymmärtäneet, mitä 

oli tapahtumassa, ja kieltäytyivät luottamasta Jumalaan.  



Sä joka uskot Jeesukseen, luota Jumalaan silloinkin, kun et ymmärrä. Muutoksia, joita on vaikea hyväksyä, 

saattaa tulla elämääsi. Joskus sinä saatat joutua odottamaan pitkän aikaa, nähdäksesi Jumalan vastauksen 

rukouksiisi. Joten kuinka voit luottaa Jumalaan, kun et näe, kuinka Hän toimii? Ensiksi sinun tulee muistaa, 

että Jumala välittää sinusta, ja uskollisesti pitää lupauksensa. Toiseksi sinun tulee muistaa, että sinun tiesi 

eivät ole Jumalan teitä. Sinä et voi millään kuvitella, kuinka Jumala toimii. Sinun epäilyksesi ja pelkosi tulevat 

viholliseltamme, joka ei halua sinun luottavan Jumalaan.  

 

Pyydä Jumalaa auttamaan sinua luottamaan Häneen. Pyydä Häntä antamaan sinulle kärsivällisyyttä odottaa, 

kunnes Hän toimii sinun parhaaksesi. Jumala rakastaa sinua niin paljon, ettei Hän koskaan voisi olla epäreilu 

sinua kohtaan, Hän ei koskaan tee virheitä elämässäsi. Voit luottaa Häneen silloinkin, kun et ymmärrä!  

 

Israelin kansa ei ymmärtänyt, mitä heille oli tapahtumassa, ja he kieltäytyivät luottamasta Jumalaan. He moit-

tivat Moosesta ja Aaronia vaikeuksistaan.  

 

Kuva 7 

Mooses huusi Jumalan puoleen kansansa puolesta. 2. Moos. 5:23 (Näkyviin, ääneen)  

Mitä Jumala vastasi Moosekselle?  

 

Kuva 8 

”Minä olen Herra sinun Jumalasi. Kerro kansallesi, että Minä tuon heidät pois Egyptistä. Minä pelastan heidät 

orjuudesta. Minä otan heidät, oman kansani, ja vien heidät hyvään maahan. He tulevat näkemään minun 

suuren voimani faaraota vastaan, ja tietämään, että Minä olen Jumala.” Jumala rohkaisi Moosesta luotta-

maan Häneen!  

Jumala haluaa Sanansa kautta sanoa sinullekin tänään:  

1. Minä olen kaikkivaltias Jumalasi 

2. Minä olen sinun pelastajasi, annan syntisi anteeksi, Jeesuksen tähden ja vien sinut kerran taivaaseen 

3. Minä teen sen, minkä olen sinulle luvannut 

4. Muut ihmisetkin näkevät elämäsi kautta Jumalan voiman ja tulevat tietämään, että minä olen elävä 

Jumala. 

 

Kuva 9 

Mooses kertoi kansalle, mitä Jumala oli sanonut, mutta silti he kieltäytyivät uskomasta. Mooses puhui Juma-

lalle: ”Kansa ei kuuntele minua. Kuinka voin odottaa faaraon kuuntelevan?” Mutta Jumala jatkoi, kehottaen 

Moosesta ja Aaronia luottamaan Häneen. ”Mene sanomaan faaraolle, että päästää minun kansani Egyptistä. 

Tuo sitten heidät pois maasta.” Mooses tiesi, että hänen ja Aaronin olisi toteltava Jumalaa, ja mentävä takai-

sin faaraon luokse. Heidän tarvitsi luottaa Jumalaan, huolimatta siitä, että he eivät ymmärtäneet, kuinka 

tämä kaikki toimisi.  

 

San. 3:5,6 (näkyviin, ääneen) 

Tapahtuupa elämässäsi mitä tahansa, ja vaikka sinusta tuntuu, että Jumalan vastaukset viipyvät, muista, että 

Hän on rakastava Jumala! Hän välittää sinusta, ja haluaa uskollisesti tehdä työtä elämässäsi. Pyydä Jumalaa 

auttamaan sinua kärsivällisesti luottamaan siihen, että Hän tekee mikä on parasta sinulle.  Ehkä sulla on nyt 

mielessä tilanne, jossa sinun tulee luottaa Jumalaan. Mikset kerro siitä Jumalalle? Tunnusta, että Hän on 

Jumala, ja pyydä Häntä auttamaan sinua luottamaan Hänen tiehensä, eikä omaasi. Mooseskin rukoili ja pyysi 

apua. Mooses ja Aaron tahtoivat luottaa Jumalaan ja menivät faaraon luo, mutta mitä tapahtui sitten, siitä 

jatkamme ensi viikolla.  

 

Nyt rukoillaan…  Muistuta, että olet käytössä, jos joku haluaa rukoilla tai jutella kanssasi. 


