
Jumala kutsuu Mooseksen 

2. Moos. 2:23-4:17

- Tässä olen, lähetä minut! -19

Mooses vietti 40 vuotta autiomaan hiljaisuudessa, Jumalan koulussa. Hän oppi taitoja, mitä hän tulevai-
suudessa tarvitsisi. Jumala ei kuitenkaan unohtanut Moosesta sinne eikä kansaansa Egyptin orjuuteen. 
Eräänä päivänä Mooses oli Horebin vuoren juurella, kun hän näki, kuinka tulenlieskoja nousi pensaasta, 
mutta pensas ei palanut poroksi. Mooses meni lähemmäksi nähdäkseen paremmin. Silloin hän kuuli äänen: 
”Mooses! Mooses!” ”Tässä olen,” Mooses vastasi. Itse Jumala puhui ja sanoi: ”Älä tule lähemmäksi! Riisu 
kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” 2. Moos. 3:5 Mooses seisoi Pyhän Jumalan edessä!

Paikka, missä Mooses oli, oli pyhä, koska pyhä Jumala oli läsnä. Jumala on täydellisen puhdas, erilainen 
kuin me ihmiset. (NÄYTÄ PUHDAS JA LIKAINEN KANGAS) Meidän parhaimmatkin omat yrityksemme ovat 
Jumalan puhtauden ja pyhyyden rinnalla kuin tahrainen vaate. Voimme lähestyä Jumalaa yksin Jeesuksen 
kautta, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä, ristinkuolemansa tähden. 

Ilman kenkiä oleminen merkitsi orjan asemaa. Orjalla ei ole minkäänlaisia oikeuksia. Jumala pyysi Mooses-
ta luopumaan omista oikeuksistaan, tulemaan Jumalan palvelijaksi, hyväksymään tehtävän, jonka Jumala 
hänelle antaisi. Mooses kunnioitti Jumalaa, riisui kenkänsä ja kuunteli, mitä Jumala sanoi: Israelilaisten 
hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. 
Mene siis, minä lähetän sinut faraon luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.”  2. 
Moos. 3:9,10. Jumala on myös rakkaus ja Hänellä oli suunnitelma pelastaa kansansa Egyptin orjuudesta. 
Hän käyttäisi siinä Moosesta.

Jumalalla oli myös suunnitelma, kuinka pelastaa meidät synnin orjuudesta. Hän lähetti Jeesuksen kärsi-
mään ristillä rangaistuksen syntiemme tähden, jotta minä ja sinä saamme uskomalla Jeesukseen olla va-
paat. Jeesuksen kautta meillä on myös yhteys Jumalaan. Hän puhuu sinulle, Hän kutsuu sinua kertomaan 
Jeesuksesta, pelastuksesta toisille, jotta jokainen voisi saada vapauden ja yhteyden Jumalaan. 

Oliko Mooses innoissaan tehtävästään? Jippii, saan olla Jumalan palvelija, kansani pelastaja! Ei. Hän ajatte-
li, ettei hän pystyisi sitä tekemään. Hän oli aiemmin uskonut voivansa asemansa ja koulutuksensa turvin va-
pauttaa kansansa orjuudesta. Pitkän autiomaakoulun jälkeen, hän tunnusti, ettei hänestä siihen ole, vaikka 
oikeasti vasta nyt hän oli valmis Jumalan käyttöön. Kun hän ei enää luottanut omiin kykyihinsä ja voimiinsa 
yhtään, Jumala sai tilan toimia hänen kauttaan. 

Oletko sinä innoissasi sinulle annetusta tehtävästä, palvella ja kertoa Jeesuksesta toisille? Ehkä ajattelet, 
ettei sinusta siihen ole. Olet liian nuori tai et osaa puhua, et laulaa, ehkä koet olevasi arka ja taitamaton, 
et tiedä, miten muka voisit ohjata toisia Jeesuksen luokse. Katsotaanpa: Jer. 1:7,8 Jumala ei kysy sinulta, 
mitä sinä osaat, vaan Hän kysyy, että tahdotko sinä palvella Häntä. Jumala ei odota sinun tekevän mitään 
omassa voimassasi tai pakosta. Hän antaa sinulle halun, taidon ja voiman, ihan kaiken. Kun olet itse heikko, 
tarvitset Jeesusta, silloin Hän saa tilan toimia kauttasi. 

Moosesta pelotti, että entäs jos israelilaiset eivät usko, että Jumala on hänet lähettänyt. Silloin Jumala käski 
Mooseksen heittää sauvansa maahan. Se muuttui luikertelevaksi käärmeeksi! ”Nosta käärme hännästään” 
Jumala sanoi. Mooses totteli ja käärme muuttui jälleen sauvaksi! Kun tavallinen sauva annettiin Jumalalle, 
se muuttui ihmeen välikappaleeksi. Jumala haluaa käyttää sinunkin tavallisia asioitsi: sanoja, kotia, pu-
helinta, rahoja, kuulevia korvia, kaikkea, sitä mitä sinulla on niin, että toiset saavat nähdä niiden kautta 
Jumalan voiman, Jumalan teot. 

OPETUS

“Älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän, 

ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, 

sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.” Jer. 1:8,7



Käärme kuvaa Jumalan vihollista. Kun haluat kertoa Jeesuksesta toisille, kohtaat vihollisen. Vaikkei me sitä 
silmin nähdä, se tekee kaikkensa, ettemme kertoisi kenellekään Jeesuksesta. Se houkuttelee olemaan hiljaa, 
jäämään kotiin. Tai kun olet kertonut, se syyttää mielessäsi, että etpä osannut, sanoit väärin tms. Muista, 
että vihollisella ei ole valtaa enempää kuin Jumala sille antaa. Jeesus tarttui sitä jo hännästä, ja voitti vihol-
lisen vallan ristinkuolemallaan. 

Jumala sanoi myös: ”Työnnä kätesi poveesi.” (LAITA VALKOINEN HANSKA KÄTEEN) Mooses totteli ja kun 
hän veti kätensä takaisin, se oli valkoinen, peittynyt kauhealla spitaalitaudilla. ”Työnnä kätesi takaisin po-
veesi.” Mooses totteli ja tällä kertaa vetäessään kätensä ulos povesta, spitaali oli pois! (OTA VALKOINEN 
HANSKA KÄDESTÄ POIS) Spitaali kuvaa Raamatussa syntiä ja sitä, kuinka Jumalan täytyy ensin puhdistaa 
sinut synnistä, jotta voit palvella pyhää Jumalaa. Kolmantena Jumala sanoi: ”Jos he eivät usko, kun teet 
nämä ihmeet, ota vettä Niilin virrasta ja kaada sitä kuivalle maalle. Vesi muuttuu maassa vereksi.” Jeesus 
vuodatti verensä ristillä, että sinä saat syntisi anteeksi ja vapauden, saat palvella Jumalaa. 

Mooses ei kuitenkaan edelleenkään ollut valmis lähtemään. Hän sanoi: ”Oi Herra, minä en ole puhetai-
toinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas 
puhe ja kankea kieli”. 2. Moos. 4:10. Jumala muistutti, että Hän on Luoja, joka antaa ihmisille kyvyn puhua, 
nähdä, kuulla. Hän itse neuvoo, mitä Mooseksen tulee sanoa. Mooses kuitenkin pyysi: ”Herra lähetä joku 
muu.” Jumala vihastui, mutta antoi vikuroivalle ja vastustelevalle Moosekselle työpariksi Aaronin, Moosek-
sen veljen. Niinpä Mooses palasi kotiinsa valmistelemaan lähtöään Egyptiin.

Sanotko sinäkin Jumalalle, että Herra, lähetä joku muu? Vai tässä olen, lähetä minut. Muista, ei ole kyse 
siitä, millainen sinä olet, vaan että Jumala on suuri ja voimakas. Hän tahtoo käyttää sinua, että toisetkin  
pelastuisivat taivaaseen. Mooses ei muuttunut supermieheksi, kun hän kohtasi Jumalan, mutta Jumala 
ei myöskään tehnyt virhettä. Hän tiesi kenet valitsi, kun valitsi Mooseksen. Hän tietää myös sinut. Muista 
Jumalan sanat: Jer. 1:7,8.  Jeesukseen uskovana sinä olet Jumalan palvelija siellä, missä elät, liikut ja olet. 

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: kengät
Aloitus: Mihinkä Jumala meitä kutsuu nyt lähtemään vai mihin oikein tarvitsemme kenkiä? No, tutustut-
aanpa tämänkertaiseen raamatunkertomukseen.
Lopetus: Hei, riisutaan kenkämme Pyhä Jumalan edessä ja luovutetaan askeleemme Jumalalle. Tässä olen, 
lähetä minut. Siitä muistuttakoon nämä kengät.

Pohdintakysymyksiä: 
Kenelle ja miten sinä voisit kertoa ilosanomaa Jeesuksesta? Onko elämässäsi joku este, miksi et voi? 
Sanotko sinä Jumalalle tänään ”Herra, lähetä joku toinen” Vai ”tässä olen, lähetä minut?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että saat olla Hänen palvelijansa, välittää ilosanomaa toisillekin. 
Rukoile, että voisit löytää oman tehtäväsi Jeesuksen töissä ja saisit rohkeutta, intoa, voimaa ja apua 
palvella niissä tehtävissä, joita Jeesus sinulle antaa. 


