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Israelin kansa, valtava joukko ihmisiä tavaroineen ja karjoineen kulki kohti Jumalan lupaamaa maata. Juma-
la oli heidän apunsa ja johdattajansa, navigaattorinsa. Hän kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edel-
lään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään. Jumala ei kuitenkaan johdattanut 
heitä lyhintä reittiä, vaan vei heidät kulkemaan autiomaan kautta. Suorin ja helpoin reitti kun ei ole aina pa-
ras. Jumala johti niin, etteivät he joutuneet heti taisteluun eivätkä alkaneet katua ja palata takaisin Egyptiin. 

Minne sinä olet matkalla? Jos uskot Jeesukseen, niin taivaaseen. Meidät on luotu taivasta varten ja taivaa-
seen on elämän mittainen matka. Jumala ei oo luvannut meillekään helppoa elämää, mutta katsotaanpa, 
mitä H on luvannut: 5. Moos. 31:8 Jumala ja Hänen sanansa on paras navigaattori. Jumala on kanssasi ja 
ohjaa eteenpäin; ei helpointa reittiä, vaan parasta reittiä, joka vie varmasti perille Taivaaseen. 

Jumala käski Moosesta ja kansaa leiriytymään lähelle Kaislamerta. Sitten tuli huonoja uutisia. Jumala sanoi: 
”Minä paadutan faraon sydämen, niin että hän lähtee ajamaan israelilaisia takaa.” 2. Moos. 14:4 Miksi Ju-
mala salli israelilaisille ongelmia ja ahdistusta? Siksi, että Jumala saisi näyttää voimansa ja kunniansa, jotta 
egyptiläisetkin ymmärtäisivät Hänen olevan elävä, todellinen Jumala. 

Miksi Jumala ei ota kaikkia vaikeuksia pois sinun ja minun elämästä? Niiden keskellä opit parhaiten tunte-
maan Jumalaa, uskosi Häneen kasvaa ja kasvat myös ihmisenä. Opit paljon sellaista, mikä auttaa tulevissa 
haasteissa. Niistä voi olla apua myös toisille. Kun kaverisi näkee Jumala auttavan sinua selviytymään vaike-
uksista, hän voi ymmärtää, että Jumalaan kannattaa luottaa. 

Egyptissä farao alkoi harmitella, kun päästi israelilaiset vapaaksi. Hän otti sotaväkensä ja hevoset sotavau-
nuineen ja lähti ajamaan israelilaisia takaa. Pian Israelin kansa oli loukussa. Vihollinen toisella ja Kaislameri 
toisella puolella! Toivoton tilanne, ei mitään ulospääsyä. Ihmiset moittivat nopeasti Moosesta ja syyttivät, 
miksi Mooses toi heidät autiomaahan kuolemaan. Pelkonsa ja valitustensa keskellä israelilaiset unohtivat, 
että Jumala oli läsnä ja heidän elämänsä oli hänen hallinnassaan, hän johdatti heitä juuri oikeaa reittiä 
pitkin. Me ihmiset emme taida olla missään tyytyväisiä. Juuri kun kansa oli vapautunut orjuudesta, he vai-
keroivat ja kaipasivat takaisin orjuuteen ja syyttivät Jumalaa, että Hän oli heidät vapauttanut. He todellakin 
tarvitsivat Jumalan apua kaikkeen; heillä oli vaan pelkoa, epäuskoa ja toivottomuutta ilman Jumalaa.  

Niin se on meilläkin. Kun tapahtuu ikäviä asioista, voi tuntua, että asiat eivät ole Jumalalla hallinnassa. 
Läheisesi tai sinä itse voit joutua auto-onnettomuuteen tai sairastua. Vanhempasi voivat menettää työnsä 
tai tulipalo voi viedä kodin. Missä Jumala on silloin, kun ikäviä asioita tapahtuu? Ajattelet kenties, että pa-
rempi olisi elää ilman Jumalaa, kerran Hän ei auta. Mutta mitäs meille luvataankaan: 5. Moos. 31:8 Vaikka 
Jumala sallii vaikeita asioita, ei ole syytä lannistua eikä pelätä. Hän on niissä mukana ja tuo niihin suunni-
telmansa mukaisen ratkaisun. Et voi aina ymmärtää, miksi tiettyjä asioita tapahtuu, mutta voit olla varma, 
että Jumala kulkee edelläsi, on kanssasi ja vie läpi vaikeuksien.

Israelin kansa hätääntyi pelon keskellä, mutta Mooses ei. Hän sanoi: ”Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillan-
ne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläi-
sille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!”2. Moos. 14:13,14 
Ei huolta, Jumalalla on tilanne hallussa. Jumala kertoi Moosekselle, kuinka Hän valmistaisi heille pakotien. 
Pilvi, joka oli johtanut heitä, siirtyi taka-alalle, sulkien egyptiläisten tien. Pilvi aiheutti pimeyden egyptiläis-
ten ylle, mutta antoi valoa israelilaisille. Läpi yön Jumalan läsnäolon pilvi suojasi Israelia viholliselta. 

OPETUS

“Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä 

sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.” 5. Moos. 31:8



Kun sinulla on kaikkein vaikeinta, kaikkein pimeintä, etkä tiedä yhtään mitä sinun pitäisi ajatella tai tehdä, 
silloinkin Jumala ympäröi sinut totuudellaan ja rakkaudellaan. Saat nähdä, kuinka Hän sinut pelastaa. Ju-
mala toimii aina parhaaksesi; voit vain ihmetellä Hänen apuaan ja hyvyyttään.

Jumalan ohjeitten mukaan Mooses kohotti sauvansa ja ojensi kätensä meren ylle. Jumala nosti voimakkaan 
tuulen, joka siirsi vedet syrjään molemmille puolille, jättäen keskelle kuivan maa, joka muodosti polun me-
ren halki. Jumala avasi heille pelastustien! Ajattele, jopa meren aallot olivat Jumalan hallinnassa!

Kun Jumala kulkee edelläsi, Hän voi avata sinulle tien, mikä tuntuu sinusta aivan mahdottomalta. Luulet 
olevasi umpikujassa, kaikki on huonosti ja pilalla, mutta Jumalalla on aina suunta selvänä. Me hätäännym-
me helposti, on vaikea olla hiljaa ja odottaa Jumalaa. Entäs jos opettelisimme kiittämään niissä hetkissä 
Jumalaa, että Hän on kanssamme ja kulkee edellämme vieden turvallisesti eteenpäin. 

Israel näki jopa meren tottelevan Jumalaa heidän hyväkseen! Valtava joukko ihmisiä astui merenpohjaan, 
seuraten polkua, jonka Jumala oli heille valmistanut. Jännittävää! Mutta voi ei, egyptiläiset lähtivät takaa-
ajoon. Pelottomina he ajoivat vaunuillaan kuivaan uomaan, mutta Jumala aiheutti sekaannuksen, heidän 
vaunujensa pyörät jäivät kiinni pehmeään maahan. ”Käännytään takaisin ja mennään pois israelilaisten luo-
ta!” he huusivat. ”Jumala taistelee heidän puolestaan!” Egyptiläiset tajusivat, etteivät he voi taistella elävää 
Jumalaa vastaan. Kun israelilaiset olivat päässeet toiselle puolen merta, Mooses ojensi sauvansa meren 
ylle, jolloin egyptiläiset jäivät purkautuvien aaltojen alle ja hukkuivat. Jumalalla oli täysi hallintavalta! Juma-
la taisteli omiensa puolesta ja suojeli heitä, nyt he olivat turvallisesti meren toisella puolella. He kiittivät ja 
ylistivät Jumalaa. 

Sinäkin saat luottaa siihen, mitä Raamattu lupaa: 5. Moos. 31:8 Jumala voi auttaa sinua tavalla, mitä järki 
ei käsitä. Odota siis Herraa, Hän toimii parhaaksesi. 

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: navigaattori
Aloitus: Navigaattori ohjaa, mitä reittiä tulee kulkea, jotta pääsee perille. Jos menee harhaan, se sanoo: 
”tee uu-käännös, niin pian kuin mahdollista.” Meille on annettu myös taivaallinen navigaattori, mutta 
tiedätkö, miten se toimii? Lähdetäänpä tutkimaan... 
Lopetus: Emme aina tiedä, mihin pitäis mennä ja mitä tehdä, siksi on tärkeää, että sinä kuuntelet ja 
seuraat taivaallista navigaattoria, Jumalaa ja Hänen sanaansa, joka varmasti ohjaa perille taivaaseen.

Pohdintakysymyksiä: 
Minkälaisissa asioissa tarvitset Jumalan johdatusta ja apua? 
Oletko kokenut olevasi joskus kuin umpikujassa – miten Jumala on auttanut sinua eteenpäin?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että hän kulkee edelläsi ja johdattaa sinua, eikä hylkää ikinä sua. Rukoile, että voisit luottaa, 
että Jeesuksella on aina suunta selvänä, sinunkin elämässäsi, vaikka itse kokisit olevasi jumissa. 


