
Epäjumalanpalvelus

 2. Moos. 24:12-18; 31:18; 32, 34 

-  Sinun Jumalasi? -25

Mooses oli vuorella kohtaamassa Jumalaa 40 päivää ja yötä. Kansa odotti hänen paluutansa päivästä toi-
seen. Kun Mooses viipyi, kansa mietti, että mitähän Moosekselle on tapahtunut. He menivät Aaronin luo ja 
sanoivat: ”Tee meille jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moo-
sekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä.” 2.Moos.32:1 Täh! Juurihan he yksimielisesti lupa-
sivat totella Jumalan käskyjä. Mitä käskyä he nyt rikkoivat? ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” ja ”Älä tee 
itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa”. Kansa oli saanut nähdä ja kokea Jumalan pelastavan 
heidät, auttavan ja pitävän huolen ihmeellisellä tavalla ja Jumala joka hetki tahtoi elää kansansa keskellä. 
Nyt kun kansa joutui paikallaan vain odottamaan Moosesta ja Jumalaa, eikä tapahtunut mitään erityistä 
eikä matka jatkunut, he hylkäsivät Jumalansa.

Jumala haluaa elää joka hetki sinunkin kanssasi. Hän tahtoo olla Jumalasi silloin, kun saat kokea Hänen te-
kevän suuria asioita, mutta myös silloin, kun tuntuu, ettei tapahdu mitään ja joudut odottamaan Jumalaa. 
Katsotaanpa, mitä Jumala lupaa: Jes. 41:10 Sinun ei tartte pälyillä ympärille, ja miettiä, mitä tapahtuu, 
miksi nyt on hiljaista, miksi joudun odottamaan tai pelätä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sulla on Jumala, 
joka on kanssasi ja johon saat turvautua ihan 100%. Hän auttaa ja tukee ihan varmasti.

Mutta Aaron sanoi israelilaisille: ”Ottakaa pois kultaiset korvakorut ja tuokaa ne minulle.” Hän sulatti kan-
san kulta-aarteet ja valoi kultaisen sonnipatsaan. Ihmiset olivat innoissaan ja huusivat: ”Katsokaa! Tuossa 
on jumalamme, joka toi meidät pois Egyptistä!” He hylkäsivät ainoan, oikean, elävän Jumalan ja rakensivat 
itse kuolleen sonnijumalan.

Voikos meillä olla epäjumalia? Joo, epäjumalaksi voi tulla raha, älypuhelin, harrastukset, terveys, joku idoli 
tai vaikka kaveriporukka ja heidän mielipiteensä tms. Mikä tahansa, mikä tulee rakkaammaksi kuin Jeesus, 
mikä tahansa, mihin turvaat ja mistä haet onnea elämääsi ja mikä vaikuttaa kaikkeen elämässäsi. Tuoko 
raha, puhelin tai joku muu asia todellisen turvan ja avun? Ei, ne ovat hetkellisiä iloja ja apuja. Itsessään 
hyviä ja tarpeellisiakin asioita, mutta jos ne ottavat elämässäsi Jumalan paikan, silloin menee mönkään. Ju-
mala on ainoa todellinen Jumala, joka yksin voi tuoda avun ja turvan ja pelastaa sinut. Häneen voit luottaa 
joka tilanteessa. Hän lupaa sinulle näin: Jes. 41:10 

Aaron rakensi sonnipatsaan eteen myös alttarin ja sanoi: ”Huomenna vietämme erityistä juhlaa Herran 
kunniaksi.” Kun kansa oli tuonut uhrinsa, he istuutuivat syömään ja viettivät hillitöntä juhlaa. Jumala näki 
kaiken sen ja oli varmasti todella vihainen ja pettynyt. Hän kertoi Moosekselle, mitä kansa oli tehnyt ja 
sanoi, että Hän aikoo tuhota koko kansan, paitsi ei Moosesta ja hänen perhettään. Mooses kuitenkin ru-
koili ja Jumalan viha lauhtui, eikä Hän tuhonnut kansaansa. Mooses palasi vuorelta mukanaan kymmenen 
käskyn kivitaulut, joihin Jumala itse oli kirjoittanut käskynsä, jotta Mooses voi opettaa ne kansalle. Kun hän 
näki kansan tanssivan kultaisen sonnin ympärillä, hän raivostui ja murskasi kivitaulut. Hän sulatti kultaisen 
sonnin tulessa. Jauhoi kullan hienoksi, heitti jauheen veteen ja juotti sen kansalle. Veljeltään Aaronilta hän 
kysyi: ”Mitä pahaa tämä kansa on tehnyt sinulle, kun johdatit sen näin suureen syntiin?” Aaronin olisi tullut 
johtaa kansa etsimään Jumalan tahtoa ja odottamaan, mitä Jumala tekee. Sen sijaan Aaron yhdessä kansan 
kanssa toimi vastoin Jumalan tahtoa, vaikka yrittikin pakoilla vastuutaan asiassa. 

Meidänkään ei ole aina helppo odottaa Jumalaa, vaan on kiusaus toimia omin päin tai turvautua johonkin 
muuhun kuin Jumalaan. Kiusaus ei ole väärin, mutta se voi johtaa toimimaan tyhmästi. Rukoile, että Jumala 
saisi olla sinun Jumalasi, kaikista rakkain ja tärkein sulle, ja apusi aina ja kaikessa. 

OPETUS

“Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi  

minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, 

minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. ” Jes. 41:10



Jumala rankaisi Israelin kansaa ja monia kuoli tuona päivänä. Mooses meni ylös vuorelle rukoilemaan, että 
Jumala antaisi heidän syntinsä anteeksi. Siellä Jumala sanoi: ”Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa an-
teeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille 
ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta.” 2. Moos. 34:6b-7a 

Jumala rankaisi Jeesusta meidän puolestamme, ja sen tähden sinä ja jokainen, joka Häneen uskoo, saa syn-
tinsä anteeksi Jeesuksen tähden. Jos sinua painaa joku synti, tunnusta se ja pyydä anteeksi, Jumala varmasti 
antaa. Jos ainoa todellinen Jumala ei ole vielä sinun Jumalasi, mutta tahtoisit turvata Häneen, voit rukoilla. 
Tunnusta syntisi ja pyydä anteeksi. Kerro, että haluat turvautua yksin Häneen. Hän kuulee ja vastaa; antaa 
anteeksi Jeesuksen tähden ja ottaa sinut omakseen.

Jumala antoi Israelin kansallekin anteeksi ja uudisti liittonsa heidän kanssansa; kun kansa noudattaa Juma-
lan tahtoa, palvelee yksin Jumalaa, Jumala on heidän kanssaan. Mooses veisti kaksi uutta kivitaulua, johon 
kirjoitettiin Jumalan antamat käskyt, liiton ehdot. Kun Mooses tuli alas vuorelta taulujen kanssa, hänen kas-
vonsa säteilivät, Miksi? Koska hän oli puhunut Jumalan kanssa. Itse hän ei sitä nähnyt, mutta toiset näkivät. 

Kun sinä vietät aikaasi Jumalan kanssa, Raamattua äärellä ja rukoillen, etsien Jumalan tahtoa, se muuttaa 
sinua, vaikket sitä itse aina huomaisikaan. Pysyt itsessäsi tavallisena syntisenä, anteeksiantamusta tarvit-
sevana ihmisenä, mutta Jumalan valo loistaa kauttasi. Toiset näkevät, että Jeesus asuu sinussa ja on sinun 
pelastajasi, sinun puhtautesi ja valosi, sinun Jumalasi, todellinen apusi ja turvasi. Saat aina muistaa tämän 
Jumalan lupauksen: Jes. 41:10 

Vaikka Israelin kansa hylkäsi Jumalansa, Jumala oli heitä kohtaan uskollinen ja anteeksiantava. Matka Luvat-
tua maata kohti sai jatkua. 

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 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: valtaistuimen kuva
Aloitus: Kukas onkaan hallitsijasi, joka johtaa elämääsi? Kuka istuu sinun elämäsi valtaistuimella? Onko 
väliä, ketä palvelet ja tottelet? Lähdetäänpä selvittämään asiaa...
Lopetus: Valtaistuin muistuttaa, että Jeesus tahtoo olla sinun elämäsi hallitsija, Jumalasi, joka on kanssasi. 
Jumalasi, joka vahvistaa, tukee ja auttaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Häneen kannattaa turvautua nyt 
ja aina.

Pohdintakysymyksiä: 
Onko Jeesus sinun Jumalasi, johon sinä turvaat? 
Milloin sinun on vaikea odottaa Jumalaa? 
Millaisista asioista sinulle voi tulla epäjumalia?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että Hän on Jumalasi, joka johtaa elämääsi.
Rukoile, ettei mikään tulisi sinun elämässäsi tärkeämmäksi ja rakkaimmaksi kuin Jeesus, 
vaan Hän saisi olla aina sinun Jumalasi, johon sinä turvaat. 


