
Mooseksen syntymä

2. Moos. 1-2:15

- Hyvä suunnitelma -18

Jaakob ja hänen poikansa perheineen muuttivat Egyptiin nälänhädän tähden. Egyptissä Joosef piti heistä 
huolen ja he jäivät sinne asumaan. Vuosikymmenten ja -satojen saatossa heistä kasvoi suuri kansa, Jumalan 
oma kansa. Kun Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, farao, joka ei Joosefista mitään tiennyt, hän pakotti 
israelilaiset tekemään raskasta, raskasta työtä, jottei kansa enää kasvaisi. Lopulta heistä tehtiin egyptiläis-
ten orjia, mutta mitä enemmän Israelin kansaa sorrettiin, sitä enemmän kansa kasvoi, sillä Jumala oli hei-
dän kanssaan. 

Farao keksi uuden suunnitelman; hän käski israelilaisten kätilöitä, eli naisia, jotka auttoivat synnytyksessä, 
tappamaan kaikki poikavauvat, heti, kun he ovat syntyneet. Kätilöt eivät kuitenkaan totelleet faraota. He 
kunnioittivat ja tottelivat Jumalaa ja Jumala antoi heidän menestyä. Kansa lisääntyi ja voimistui suuresti ja 
farao vihastui. Hän antoi käskyn, että kaikki israelilaisille syntyneet poikalapset oli heitettävä Niilin virtaan. 
Se aiheutti paljon pelkoa ja surua. Tuntui kuin Jumala olisi hylännyt heidät, mutta ei, Jumala näki ja tiesi 
kaiken. Mitään ei tapahdu Hänen sallimattaan. Hän on hallitsija yli kaiken.

Jeesuksen uskovana saat luottaa Jumalan hallitsevan sinunkin elämääsi. Katsotaanpa: Jer. 29:11 Jumala 
tietää, mitä sinulle nytkin kuuluu. Hänen ajatuksensa sinua kohtaan ovat hyvät, Hän antaa tulevaisuuden 
ja toivon. Vaikka joudut kohtaamaan vaikeita asioita, vaaroja, pelkoja, yksinäisyyttä ja kipuja, mikään ei ole 
Häneltä salassa. Jumala on hyvä Jumala, Hän toimii aina oikein. Mikään tilanne ei ole Hänelle liian vaikea. 
Olipa ongelmasi millaisia tahansa, voit luottaa Jumalan apuun; Hänellä on hyvä suunnitelma elämällesi.

Siihen aikaan erääseen israelilaiseen perheeseen syntyi poikavauva. Äiti ja isä piilottelivat vauvaansa kolme 
kuukautta, ettei poikaa surmattu. Kun vauva kasvoi, häntä ei voinut enää piilotella. Äiti laittoi hänet ve-
denpitäväksi päällystettyyn kaislakoriin ja laski Niilin virtaan. Hän varmasti rukoili poikansa puolesta ja jätti 
hänet Jumalan varjelukseen. Tapahtukoon lapsen elämässä Jumalan tahto ja suunnitelma. Hän ei tiennyt, 
mitä tuleman pitää, mutta hän luotti Jumalaan. Poika oli turvassa. Häntä ei vahingoittaisi ihmiset eikä eläi-
met.

Jeesuksen uskovana sinäkin olet turvassa. Jumalan sallimatta ei tapahdu mitään, ei edes hiuskarva tipu 
päästäsi. Jumala tietää tarkoin, mikä sinulle on hyväksi. Luetaanpa yhdessä: Jer. 29:11 Jumala on sinut 
luonut, antanut sinulle elämän. Hänellä on hyvä suunnitelma jokaiselle hetkellesi tässä elämässä, joten älä 
pelkää, Jumala pitää huolen ja johdattaa sinua pienestä lapsesta aivan elämäsi loppuun asti.

Vauvan isosisko, Mirjam, jäi joelle ja näki, kuinka faraon tytär tuli sinne. Hän näki kaislakorin ja löysi poika-
lapsen, joka itki. Hänen kävi lasta sääliksi. Hän ymmärsi hänen olevan israelilaisten lapsi. Sen sijaan, että 
olisi hukuttanut pojan, hän päätti pitää pojan omanaan. Ajattele, että jopa tällaisessa todella vaarallisessa 
tilanteessa Jumala johdatti ja piti huolen lapsestaan. Hällä todellakin oli suunnitelma pojan elämälle; ei 
ollut vielä aika kuolla, vaan paljon oli elämässä vielä edessä. Kaislakori oli pelastus pienelle pojalle. 

Kaislakori kuvaa Jeesusta.(näytä kori+nukke) Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa sinut; antaa syntisi anteeksi 
ja ottaa sinut omakseen. Saat levätä Hänen vahvoilla ja turvallisilla käsivarsillaan. Olet aina Hänen suojas-
saan, silloinkin, kun kaikki näyttää menevän pieleen, olet vaarassa ja pelottaa. Et näe elämääsi tätä hetkeä 
pidemmälle, mutta rukoillen voit mennä rohkeasti eteenpäin ja luottaa Jeesukseen. Hän on kanssasi ja joh-
taa elämääsi. Jos et vielä ole Jeesuksen oma, et ole Jeesus-korissa, rukoile, että Jeesus antaisi syntisi anteek-
si ja ottaisi sinut omakseen. Hän kuulee rukouksesi ja siihenvastaa. Saat elää Hänen kanssaan nyt ja aina.

OPETUS

“Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. 

Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: 

minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ” Jer. 29:11



Mirjam kysyi faraon tyttäreltä, että meneekö hän hakemaan jonkun israelilaisen naisen, joka voi imettää 
poikaa. Hän sai myöntävän vastauksen ja niinpä hän haki paikalle heidän äitinsä. Faraon tytär sanoi äidille: 
”Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.” 1. Moos. 2:9. Äiti oli 
varmasti todella iloinen ja kiitti Jumalaa. Hän saisi huolehtia lapsestaan ja faraon tytär maksaisi siitä jopa 
palkkaa. Se oli Jumalan ihmeellinen johdatus ja varjelus.

Kun poika oli kasvanut isommaksi, äiti vei hänet faraon tyttärelle. Hänelle annettiin nimi Mooses, mikä tar-
koittaa: ”olen nostanut hänet ylös vedestä.” Mooses kasvoi palatsissa; sai parhaan mahdollisen kasvatuksen 
ja koulutuksen. Kaikki oli maan parasta, mitä olla voi. Vaatteet, ruoat, palvelijat, opettajat, ihan kaikki. Hän 
oli Egyptin prinssi! Mooses ei kuitenkaan koskaan unohtanut oikeaa perhettään. Hän tiesi olevansa israeli-
lainen ja häntä vaivasi egyptiläisten julma kohtelu hänen omaa kansaansa kohtaan. 

Aikuiseksi kasvettuaan Mooses koetti tehdä itsestään kansansa vapauttajan. Kerran hän näki, kuinka jul-
masti egyptiläiset kohtelivat israelilaisia. Hän löi kuoliaaksi yhden egyptiläisen miehen, kun luuli, ettei ku-
kaan nähnyt sitä, mutta se ei ollut oikein. Jumala oli kyllä suunnitellut Mooseksesta kansansa vapauttajan, 
mutta Mooses kiirehti Jumalan suunnitelmien edelle. Aika ja toimintatapa olivat väärät. Tieto Mooseksen 
teosta levisi kaikkialle. Jopa farao tiesi sen ja määräsi Mooseksen kuolemaan. Mooses pelästyi ja pakeni au-
tiomaahan. Hän ei ollut vielä valmis Jumalan hänelle suunnittelemaan tehtävään. Jumalan täytyi kouluttaa 
häntä ensin autiomaassa.

Älä sinäkään kiirehdi Jumalan edelle, ettet satuta itseäsi ja toisia. Jumala kouluttaa sinua erilaisten tilantei-
den ja asioiden kautta, jotta opit luottamaan yksin Jumalaan, et omiin voimiisi ja ideoihisi. Kulje rukoillen ja 
luota Jumalaan. Hän ohjaa parhaiden aikataulujen ja tapojen kautta sinua Hänen hyvien suunnitelmiensa 
mukaan, jotta saat yhdessä Jeesuksen kanssa tehdä niitä hyviä tekoja, mitä varten Jumala on sinut luonut. 
Muista Jer. 29:11

MUUTA
Havaintovälineet: 
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine tai kuva johdannoksi ja lopetukseksi: Palapeli, jonka palat on sekaisin.
Aloitus: Palapelin palat on ihan sekaisin, tästä ei voi edes tietää, mikä kuva muodostuu. Hmm. Mutta 
mitenkähän palapelin kokoaminen liittyy Raamattuun? Se selvinnee pian.
Lopetus: Palapeli muistuttaa, kuinka Jumalalla on suunnitelma elämällesi. Hän tietää koko kuvan jo, vaikka 
sinä näet vaan menneisyyden ja tämän pienen hetken, yhden palan kerrallaan. Jumala johdattaa asioita 
pikku hiljaa eteenpäin niin, että palat loksahtelevat omille paikoilleen. 

Pohdintakysymyksiä: 
Millaisena sinä näet tulevaisuutesi? 
Miksi sinun kannattaa antaa Jeesuksen johtaa tätä hetkeä ja tulevaisuuttasi? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että Hänen suunnitelmansa on hyvä; Hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. 
Pyydä Jeesuksen johdatusta ja varjelusta elämääsi. 


