
Kansa pääsee vapauteen

2. Moos. 7:1-12:42
- Olet vapaa! -21

Mooses ja Aaron menivät uudestaan faraon luo pyytämään kansan pääsyä vapauteen, mutta farao ei suos-
tunut päästämään. Farao oli jo aiemmin sanonut, ettei hän tunne Jumalaa, eikä siksi Häntä tottele. Niin-
pä Jumala lähetti Egyptiin vitsauksia eli kauheita vaikeuksia. (KUVIA NÄKYVIIN) Ensimmäiseksi Niilin vesi 
muuttui vereksi, kalat kuolivat ja virta alkoi haista, niin ettei sitä voinut juoda. Toiseksi sammakot nousivat 
maalle ja tunkeutuivat joka paikkaan, jopa sänkyyn; ne peittivät alleen koko Egyptin. Kolmanneksi tuli syö-
päläisiä, jotain pikkuelukoita, kaikkialle sekä ihmisiin että karjaan. Neljänneksi paarmat tulivat ihmisten 
kimppuun niin, että talot ja maat olivat niitä täynnä ja ne vaivasivat hirmuisesti koko maata. Viidenneksi 
karjaan, eli hevosiin, aaseihin, kameleihin, lehmiin ja lampaisiin tuli rutto, sairaus ja ne kuolivat. Kuuden-
neksi ihmisiin ja eläimiin tuli paiseita ja märkiviä rakkuloita. Seitsemänneksi tuli raemyrsky kaikki maassa 
kasvava kuoli, samoin eläimet ja ihmiset, jotka eivät olleet suojassa. Kahdeksanneksi heinäsirkat söivät lo-
pun, mitä rakeilta oli säästynyt ja vielä puutkin, ja ne täyttivät faraon palatsin ja kaikki talot. Yhdeksänneksi 
pimeys peitti maan. Kolmeksi päiväksi tuli täysi pimeys, ettei ihmiset nähneet toisiaan, eikä kukaan voinut 
mennä minnekään, kun ei nähnyt yhtään mitään.

Jumala kertoi vitsauksista aina etukäteen, joten faraolla oli mahdollisuus varautua. Kun yksi vaikeus oli 
mennyt, hän olisi voinut päästää kansan, mutta hän ei tehnyt sitä, joten Jumala antoi seuraavan vitsauksen. 
Samaan aikaan israelilaiset olivat Jumalan turvassa ja suojassa. Katsotaanpa Room. 8:1 Jumala on meillekin 
ilmoittanut Raamatussa, mitä hän tekee ja miten hän toimii. Jeesukseen uskovana olet suojassa. Jumala ei 
rankaise sinua synnistä (PERUSKUVAT), koska Hän on rankaissut niistä jo Jeesusta. Jonain päivänä Jeesus 
tulee takaisin ja on tuomion aika. Sinulla ei kuitenkaan ole mitään hätää, sinua ei tuomita, koska olet saa-
nut syntisi anteeksi ja olet Jumalan oma. Huippujuttu!

Vitsausten kautta Jumala osoitti voimansa ja sen, ettei ole muuta elävää ja todellista Jumalaa kuin Hän. Fa-
raon sydän pysyi kuitenkin kovana. Välillä hän katui, ettei ollut päästänyt israelilaisia ja lupasi sen tehdä, kun 
vaan vitsaukset loppuvat. Oikeasti hän ei kuitenkaan halunnut tehdä niin. Jumalan ihmeet eivät saaneet 
häntä uskomaan Jumalaan. 

Miksi Jumala ei vienyt kansaansa pois Egyptistä kysymättä faraolta mitään? Jumala on oikeudenmukainen 
ja rakastava Jumala (VALKOISET HANSKAT, joissa toisessa lukee oikeudenmukainen, toisessa rakastava). 
Hän ei pakottanut faraota alistumaan Jumalan tahtoon, vaan antoi mahdollisuuden valita. Jumala ei pakota 
ketään, vaan Hän kunnioittaa jokaista, myös heitä, jotka Häntä vastustavat. Jumala ei pakota sinuakaan 
uskomaan Häneen eikä elämään Hänen tahtonsa mukaan; sinulla on mahdollisuus torjua Jumala. Siitä ei 
kuitenkaan seuraa elämääsi mitään hyvää. Jos et vielä usko Jumalaan, Jumala odottaa, että käännyt pois 
omalta tieltäsi ja palvelet Häntä. Kun tunnustat syntisi ja pyydät anteeksi, Jumala varmasti Jeesuksen täh-
den antaa anteeksi, ottaa omakseen ja sulkee sinut suojaansa. Jumala ei tahdo kenenkään joutuvan kado-
tukseen, ikuiseen eroon Hänestä, vaan Hän tahtoo jokaisen luoksensa Taivaaseen.

Yhdeksän vitsausta oli takana. Faraon uppiniskaisuus oli ajanut Egyptin perikadon partaalle. Vieläkään hän 
ei ollut halukas päästämään Israelin kansaa vapaaksi. Mooses antoi viimeisen varoituksen itsepäiselle fa-
raolle: Keskiyöllä jokainen Egyptin esikoinen, eli perheen vanhin lapsi, mutta vanhin myös eläinten pennuis-
ta, tulee kuolemaan. Jopa faraon oma poika kuolee. Tämä tulee olemaan pahin kaikista vitsauksista. Jumala 
neuvoi, kuinka Israelin kansan tuli toimia pelastuakseen. Jokaisen perhekunnan piti ottaa virheetön karitsa 
teurastaa se illalla, paistaa ja syödä se Jumalan ohjeiden mukaisesti. Karitsasta tuleva veri piti sivellä oven 
pieliin ja kaikkien piti pysyä koko yö sisällä talossa. Kun Jumala kulkee surmaamassa esikoiset ja näkee veren 

OPETUS

“Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, 

jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.” Room. 8:1



ovenpielissä, hän kulkee ohi ja kaikki sisällä talossa olevat pelastuvat. Kaikkien piti olla myös valmiustilassa, 
sillä kun tämä tapahtuu, egyptiläiset ajavat israelilaiset äkkiä pois heidän maastaan. 

Keskiyöllä Jumalan enkeli kulki läpi Egyptin maan. Jokaisessa egyptiläisessä kodissa kuoli esikoinen. Tuska oli 
suuri, mutta israelilaiset olivat turvassa kuolemalta. He eivät pelastuneet sen tähden, että he olisivat olleet 
parempia kuin egyptiläiset, ei, vaan sen tähden, että he uskoivat Jumalaa ja olivat karitsan veren suojassa. 

Jumala on valmistanut pelastuksen sinullekin. Sinun turvasi on Jeesuksen veressä. Jeesus on kuin karitsa, 
joka kuoli sinun puolestasi ja kun Hän kuoli (RISTI), Hänestä vuoti verta. Kun uskot Jeesukseen, olet Jee-
suksen veren turvassa; mikään paha, ei edes kuolema voi sinua voittaa. Saat elää aina Jeesuksen kanssa, 
sillä Hän ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin. Sen tähden: Room. 8:1 Mikään Jumalan 
tuomio eikä rangaistus kohtaa sinua, joka uskot Jeesukseen, ei ikinä. Olet vapaa! Mikä riemuviesti!Jippii!

Kun esikoiset kuolivat, oli vielä yö, farao kutsui Mooseksen ja Aaronin luokseen. Vihassa ja tuskassa farao 
huusi: ”Menkää! Jättäkää minun kansani. Ottakaa lapsenne, laumanne ja karjanne, ja menkää palvelemaan 
Jumalaanne, kuten olette pyytäneet. Menkää jo!” Israelilaisilla ei ollut edes aikaa leipoa leipää matkaa var-
ten – he ottivat taikinan mukaansa! Kuinka iloisia he olivatkaan päästyään vapauteen! Se oli israelilaisten 
pääsiäisjuhla, pelastuksen juhla. Jumala käski viettää sitä joka vuosi, että lapset ja lastenlapset, kaikki tule-
vatkin sukupolvet muistaisivat, kuinka Jumala vapautti heidät orjuudesta. Kaikki entinen jäi taakse ja matka 
kohti Luvattua maata, Jumalan antamaa hyvää maata, sai alkaa! 

Mitäs me juhlimme pääsiäisenä? Juhlimme, kuinka Jumala vapautti sinut ja minut synnin orjuudesta. Hän 
vapautti kuolemalta ja tuomiolta, mikä synnistä seuraa. Ristillä Jeesus vuodatti verensä, nousi kuolleista, 
jotta sinä saat anteeksi ja saat olla matkalla taivaaseen, meille luvattuun, ihanaan maahan. Siinä on syytä 
juhlaan, ei vain pääsiäisenä, vaan ihan joka päivä!

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: tuomarin nuija
Aloitus: Apua, joudutaanko nyt tuomiolle. Onkos tullut rikottua lakia? Tällä kertaa onneki pääsemme tu-
tustumaan turvalliseen, taivaalliseen, tuomariimme, jota ei tarvitse pelätä.
Lopetus: Tuomarin nuija muistuttaa taivaallisesta tuomaristamme Jeesuksesta, joka itse kärsi rangaistuk-
sen puolestasi, jotta sinä saat olla vapaa eikä tuomio sinua kohtaa.

Pohdintakysymyksiä: 
Onko Jeesus saanut pelastaa sinut synneistäsi? Oletko vapaa ja matkalla taivaaseen? 
Tahdotko sinä palvella elävää Jumala vai torjua hänet?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että Hän on kärsinyt sinun synneistäsi kuuluvan rangaistuksen, jotta sinä saat olla vapaa ja 
matkalla Taivaaseen. Rukoile, että saisit halun kuunnella ja palvella elävää Jumalaa.


