
Mooses ja Aaron faraon luo

2. Moos. 4:19-6:13

- Vaikea ymmärtää -20

Mooses ja Aaron matkasivat Egyptiin toteuttamaan Jumalan antamaa tehtävää viedä Israelin kansa vapaak-
si Egyptin orjuudesta Luvattuun maahan, jonka Jumala heille antaa. Egyptissä he kokosivat Israelin kansan 
johtajat yhteen ja kertoivat, mitä Jumala oli puhunut. Kuinka Jumala tiesi heidän kärsimyksensä, ja oli va-
linnut Mooseksen johtamaan heidät vapaaksi orjuudesta. Kansa sai myös nähdä ne Jumalan ihmeet, mitkä 
Jumala oli näyttänyt Moosekselle jo autiomaassa. Nähtyään nämä asiat, he uskoivat Jumalaa ja hänen pal-
velijoitaan Moosesta ja Aaronia.

Sitten oli kohdattava farao. Sydän varmasti hakkasi kovasti Mooseksen ja Aaronin kävellessä faraon luo. He 
sanoivat rohkeasti: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ’Päästä minun kansani viettämään minun juhlaani 
autiomaassa.’”2. Moos. 5:1.  He eivät kertoneet omista toiveistaan ja tunteistaan, vaan he sanoivat sen, 
mitä Jumala käski sanoa. ”Kuka on Herra?” farao kysyi, ”Minä en tunne teidän Jumalaanne, joten miksi 
minun tulisi totella Häntä? Minä en salli israelilaisten lähteä.” Farao puhui totta; hän ei tuntenut oikeaa ja 
elävää Jumalaa ja siksi kieltäytyi päästämästä Israelin kansaa. ”Te pidätätte kansaa työnteosta, tahdotte 
vain laiskotella” hän julisti. Farao antoi käskyn antaa israelilaisille lisää työtä, että heidän olonsa muuttuivat 
entistä huonommaksi. 

Mooses ja Aaron olivat juuri vakuuttaneet kansalle, että Jumala vapauttaa heidät, mutta farao vaan teki 
heidän työnsä raskaammaksi kuin koskaan! Kaikki meni huonompaan suuntaan! Se oli seurausta siitä, että 
Mooses toimi Jumalan tahdon mukaisesti. Eikö silloin, kun toimimme Jumalan tahdon mukaan, asiat pitäisi 
mennä hyvin, ilman kärsimyksiä? Niin, se meistä tuntuu, mutta ei Jumala ole luvannut meille helppoa elä-
mää. Ei Jumala luvannut Mooseksellekaan, että vapautuminen Egyptistä hoituisi yksinkertaisesti. Jumala 
itseasiassa sanoi, että Hän itse kovettaa faraon sydämen, ettei hän päästä kansaa lähtemään. Mooseksen ja 
koko kansan luottamus Jumalaan oli koetuksella. 

Kykenetkö sinä luottamaan Jumalaan vaikeuksissa? Ehkä sulla on kaverin kanssa vaikea asia, jonka puolesta 
olet rukoillut, mutta tilanne menee vain entisiä pahemmaksi. Kenties sinulla tai läheiselläsi on sairaus, joka 
vain pahenee. Ehkä vanhempasi ovat eronneet, etkä ymmärrä, miksi asiat eivät ole niin kuin ennen. Kun 
et ymmärrä, saatat ajatella, että et voi luottaa Jumalaan, joka sallii sinulle kärsimyksiä. Katsotaanpa, mitä 
Raamattu sanoo: San. 3:5 Jumala ei halua sinun luottavan omaan ymmärrykseesi, vaan Häneen. Jumalan 
suunnitelmat ja teot ovat aina oikeat ja parhaat, vaikkei ne ole aina sellaiset kuin itse haluaisit. Voit luottaa 
Häneen joka tilanteessa, silloinkin, kun et ymmärrä, mitä Jumala oikein meinaa ja silloinkin, kun sattuu.

Israelin johtajat menivät turhautuneina faraon luokse valittamaan epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Fa-
rao oli raivoissaan! ”Laiskoja, te olette laiskoja. Menkää takaisin pelloille, tehkää työnne, kuten teitä on 
käsketty!” Kansanjohtajat olivat vihaisia ja masentuneita. Silloin he kohtasivat Mooseksen ja Aaronin, joita 
he syyttivät kärsimyksistään ja purkivat pahanolonsa Moosekseen ja Aaroniin. He eivät ymmärtäneet, mitä 
oli tapahtumassa ja kieltäytyivät luottamasta Jumalaan. 

Sinäkin voit kohdata asioita, joita on vaikea hyväksyä ja on paha olla. Saatat joutua odottamaan pitkään 
rukousvastauksia ja on vaikea luottaa Jumalaan. Muista ensinnäkin, että Jumala on muuttumaton. Hän 
rakastaa sinua aina ja Hän pitää lupauksensa, tuntui sinusta miltä tuntui. Se totuus ei muutu miksikään. 
(NÄYTÄ ISOA KIVEÄ) Vähän niin kuin tämä kivi; vaikka olisin tälle kivelle vihainen ja löisin tätä kovasti, ei se 
miksikään muutu. Minua itseäni vain sattuu. Vaikka ajattelisin, että tämä kivi ei ole kivi, vaan kissa, ei se 
kissaksi muutu, kivi se on ja pysyy. Jumala ja hänen lupauksensa ei ikinä muutu. Toisekseen Jumalan ajatuk-

OPETUS

“Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, 

vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.” Sananl. 3:5



set eivät ole niin kun meidän ajatuksemme. Et voi aina ymmärtää, kuinka Jumala toimii. Epäilyksemme ja 
pelkomme tulevat viholliseltamme, joka ei halua meidän luottavan Jumalaan. Pyydä Jumalaa auttamaan, 
että voisit luottaa Häneen. Pyydä kärsivällisyyttä odottaa, kunnes näet Hänen toimivan sinun parhaaksesi. 
Jumala ei koskaan tee virheitä elämässäsi. Voit luottaa Häneen silloinkin, kun et ymmärrä! >  San. 3:5

Mooses rukoili: ”Herra, miksi tuotat onnettomuutta tälle kansalle? Minkä tähden lähetit minut? Siitä saak-
ka, kun minä sinun käskystäsi menin puhumaan faraolle, hän on kohdellut tätä kansaa aina vain huonom-
min, etkä sinä ole tehnyt mitään kansasi pelastamiseksi.” Moos. 5:22,23 Mooses sai olla heikko ja voimaton 
Jumalan edessä, esittää miksi-kysymyksiä ja tunnustaa, ettei ymmärrä Jumalaa. Sinäkin saat kertoa Juma-
lalle kaiken, mikä ärsyttää, pelottaa, tuntuu epäreilulta ja senkin, ettet ymmärrä, etkä jaksa aina luottaa 
Jumalaan. Jumala kuuntelee ja auttaa. Hän ei ikinä hylkää sinua.

Jumala vastasi Moosekselle rohkaisten, että Mooses saa vielä nähdä, kuinka kansa pääsee vapauteen. Hän 
käski Moosesta muistuttamaan israelilaisia, että Hän on heidän Jumalansa, joka pelastaa heidät orjuudesta 
ja vie heidät Luvattuun maahan, ihan varmasti! Jumala haluaa Sanansa kautta rohkaista myös sinua: Juma-
la on kaikkivaltias – hänelle kaikki on mahdollista - Jumala on sinun pelastajasi, antaa syntisi anteeksi Jee-
suksen tähden ja vie sinut kerran taivaaseen, kun uskot Häneen - Jumala tekee, minkä on sinulle luvannut.

Israelin kansa kieltäytyi uskomasta Jumalan lupaukseen vapautumisesta. He näkivät vain tuskansa ja ras-
kaan työnsä, eikä Jumalan suunnitelmia. Niin, meidänkin on helpompi katsoa ja ajatella vaikeuksia, kipuja 
ja epäoikeudenmukaisuutta, vaikka Jumala tahtoo meidän katsovan Häneen, joka voi ja tahtoo auttaa. Ju-
mala toimii silloinkin, kun et jaksa uskoa, etkä näe Jumalan tekoja. Vaikka Mooseskin epäröi, Jumala rohkai-
si uudestaan luottamaan Häneen ja menemään faraon luo pyytämään kansan vapaaksi pääsemistä. Heidän 
tuli luottaa Jumalaan, vaikkeivat ymmärtäneet, miten kansa voisi päästä vapauteen. Tee sinä samoin, luota 
Jumalaan, vaikket ymmärrä kaikkea.  San. 3:5 

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 PowerPointteija käyttäessä 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: älypeli
Aloitus: Tämän ratkomiseen vaaditaan nokkelia aivoja, rutkasti viisautta, mutta onhan meillä Jumalan 
luomat aivot. Saamme olla kiitollisia ymmärryksestä, jonka olemme saaneet. Mitenkähän Jumala tahtoo 
meidän käyttävän ymmärrystämme?
Lopetus: Vaikka olisit kuinka älykäs, älä turvaa elämääsi oman ymmärryksesi varaan, et ymmärrä kaikkea. 
Turvaa Jeesukseen, jolla on kaikki viisaus ja kaikkivalta sinunkin elämässäsi. Hän ei tee virheitä.

Pohdintakysymyksiä: 
Miksi voit luottaa Jumalaan silloinkin, kun et ymmärrä Jumalaa etkä sitä, mitä elämässäsi tapahtuu? 
Millaisissa asioissa sinun on tällä hetkellä opittava luottamaan Jumalaan ja odotettava, mitä hän tekee? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta siitä, ettei Hän tee koskaan virheitä ja Hän on paras turvasi. 
Rukoile, että voisit turvautua Jeesukseen, silloinkin kun et ymmärrä, miksi Hän sallii elämääsi vaikeuksia.


