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SISÄLLYS

1. ISRAEL JOUTUU ORJUUTEEN 2. Mooses 1
2. MOOSEKSEN SYNTYMÄ 2. Mooses 2:1–10
3. PRINSSISTÄ LAINSUOJATTOMAKSI 2. Mooses 2:11–22
4. JUMALA ILMOITTAA NIMENSÄ 2. Mooses 3
5. MOOSEKSEN VASTAVÄITTEET 2. Mooses 4:1–26
6. AMRAMIN POJAT MARSSIVAT FARAON ETEEN 2. Mooses 4:27–5:23
7. HERRA UUDISTAA LUPAUKSENSA 2. Mooses 6:1–7:6
8. KOLME ENSIMMÄISTÄ VITSAUSTA 2. Mooses 7:7–8:15
9. PAARMAT, KARJARUTTO JA PAISEET 2. Mooses 8:16–28 (20–32*) ja 9:1–16
10. RAKEET, HEINÄSIRKAT JA PIMEYS 2. Mooses 9:17–10:29
11. PÄÄSIÄINEN ASETETAAN 2. Mooses 11:1–12:20
12. VIIMEINEN VITSAUS 2. Mooses 12:21–50
13. EGYPTISTÄ LÄHTÖ 2. Mooses 13
14. KAISLAMEREN YLITYS 2. Mooses 14
15. MIRJAMIN VOITTOLAULU 2. Mooses 15
16. LEIPÄÄ TAIVAASTA 2. Mooses 16
17. VETTÄ KALLIOSTA 2. Mooses 17
18. APPI RIENTÄÄ APUUN 2. Mooses 18
19. SAVUAVA VUORI 2. Mooses 19
20. KYMMENEN KÄSKYÄ 2. Mooses 20

Exodus-oppaan 2. osa ilmestyy joskus tulevaisuudessa. Seuraavaksi ilmestyy opas Mooseksen elämän loppupuolesta. Siihen
otetaan noin 25 tekstiä Mooseksen kirjoista 2–5.
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1. ISRAEL JOUTUU ORJUUTEEN (2. Mooses 1)

Taustaa: 2. Mooseksen kirja jatkuu siitä, mihin 1. Mooseksen kirja oli jäänyt. Neljässä vuosisadassa Jaakobin 70–henkisestä
perheestä olit tullut noin kaksimiljoonainen kansa. He olivat karjapaimenia, mahdollisesti myös maanviljelijöitä, ja asuivat
Gosenin maakunnassa Niilin suistossa.

Jakeet 1–5. Ensin mainitaan Lean pojat, sitten Raakelin poika ja lopuksi orjattarien pojat.
• Kuvitelkaa, millaista Israelin lasten elämä oli ollut Egyptissä silloin, kun heitä ei vielä vainottu.
• Heprealaisilla ei ollut lakia, ei juhlia eikä pappeja. Miettikää, miten isien usko saatiin siirretyksi polvelta polvelle

neljän vuosisadan ajan vieraan kansan keskellä?
• Mitkä seikat saivat ehkä aikaan sen, etteivät israelilaiset sulautuneet egyptiläisiin?
• Hesekiel kertoo, että ainakin osa heprealaisista sortui palvomaan egyptiläisiä epäjumalia (Hes. 20:7–8). Miettikää,

millaisia seurauksia siitä tuli yksilölle ja yhteisölle?
• Herra oli profetoinut Abrahamille jo satoja vuosia aikaisemmin kolme asiaa: 1) Abrahamin jälkeläiset joutuisivat

Egyptiin. 2) Siellä heistä tulisi suuri kansa, mutta heidät myös orjuutettaisiin. 3) 400 vuoden kuluttua Herra johtaisi
kansansa Egyptistä pois ja rankaisisi orjuuttajia (1. Moos. 15:13–14) . Mitä esi-isälle annettu lupaus merkitsi Israelin
kansalle näiden vuosisatojen aikana?

Jakeet 6–7. Suomalaisia oletetaan olleen kolmesataa tuhatta 1700–luvun alussa. Runsaat 200 vuotta myöhemmin heitä oli
kolme miljoonaa. Israelilaisilla oli kaksi kertaa enemmän aikaa lisääntyä parimiljoonaiseksi kansaksi.

• Millaisten olosuhteiden vallitessa jokin kansa voi lisääntyä suuresti?
• Kuvitellaanpa, että Suomeen tulleet maahanmuuttajat ja pakolaiset lisääntyisivät niin paljon, että heitä olisi neljäsosa

väestöstä. Millaisia ajatuksia ja reaktioita tilanne ehkä heräisi kantasuomalaisten keskuudessa?

Jakeet 8–10. Joosef oli pelastanut Egyptin nälkäkuolemasta. Hänen kuolemastaan oli kulunut pari- kolmesataa vuotta. ”Fa-
rao” oli Egyptin kuninkaan titteli, joka tarkoittaa ”suurta taloa”.

• Miettikää eri syitä, miksi egyptiläiset eivät halunneet muistella Joosefia ja hänen saavutuksiaan?
• Olivatko faraon mainitsemat pelot mielestänne aiheellisia?

Jakeet 11–14. Uuden käännöksen mukaan heprealaisten status muuttui juuri tässä vaiheessa, niin että heistä tuli orjia (13).
Etninen puhdistus on yleensä toteutettu niin, että miehet on tapettu aseilla tai kovalla työllä ja naiset otettu haaremien asu-
keiksi.

• Mitä kaikkia muutoksia varastokaupunkien rakentaminen toi karjankasvattajien elämään?
• Mikä on mielestänne kaikkein kauheinta orjan elämässä?
• Miten on mahdollista, että kansa lisääntyi orjuudessa vielä enemmän kuin vapaudessa?
• Millaiseen uskonnolliseen kriisiin kansa ehkä joutui tässä tilanteessa?
• Millaista orjuutta meidän aikamme Jumalan lapset joutuvat kokemaan?

Jakeet 15–17. Kätilöitä täytyi olla enemmän kuin kaksi. Sifra ja Puua olivat luultavasti heidän esimiehiään.
• Minkä riskin Sifra ja Puua ottivat toimiessaan faraon käskyä vastaan?
• Sovella nämä jakeet meidän aikamme aborttilakiin. Saako kristitty osallistua abortin tekemiseen, jos esimies käskee?

Perustele vastauksesi.
• Milloin kansalaistottelemattomuus on oikein teidän mielestänne?

Jakeet 18–22. Huom. vanha ja uusi käännös jakeessa 21 ovat molemmat mahdollisia.
• Mitä ajattelette kätilöiden valheesta?
• Millaisen siunaukset abortin vastustajat tuovat omalle kansalleen?
• Katsokaa jaetta 22 ja miettikää, miten Jumala voi sallia tällaista tapahtuvan omalle kansalleen?

Ilosanoma: 2. Mooseksen kirja puhuu myös Jeesuksesta. Jeesus koki samat kärsimykset, jotka hänen kansansa oli Egyptissä
kokenut. Hänkin joutui tekemään lapsena Egyptin reissun. Egyptin lastenmurha muistutti Betlehemin lastenmurhaa. Jo maan
päälle tullessaan Jeesus otti ”orjan muodon”. ”Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti”
(Fil. 2:8). Tähän kaikkeen hän suostui vain siksi, että voisi vapauttaa meidät synnin, kuoleman ja Saatanan orjuudesta.
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2. MOOSEKSEN SYNTYMÄ (2. Mooses 2:1–10)

Taustaa: Mooseksen vanhempien nimet olivat Amram ja Jokebed (4. Moos. 26:59). Aaron oli veljensä syntyessä kolme
vuotta vanha. Isosiskon nimi oli Mirjam. Käytöksestään päätellen hän oli tuossa vaiheessa vähintään viisivuotias. Vetäjä
lukee aluksi jakeen 1:22.

Jakeet 1–4. ”Kaislakori” on hepreassa sama sana kuin ”arkki”. Vrt. Nooan arkki.
• Kysymys niille osanottajille, joilla on omia lapsia. Kuvittele itsesi ja lapsesi jakeen 1:22 ja 2:1–2 kuvaamaan tilantee-

seen. Millaiset olisivat tunnelmasi?
• Miten alle kolmikuinen vauva saatiin pysymään hiljaa?
• Heprealaiskirje kertoo Mooseksen perheestä seuraavaa: ”Usko sai Mooseksen vanhemmat pitämään poikaansa piilos-

sa kolme kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä.” (Hepr.
11:23.) Mistä Amram ja Jokebed saivat motivaation ja rohkeuden piilotella vauvaansa?

• Katsokaa jaetta 3 ja miettikää, pelkäsikö Jokebed lapsensa voivan joutua krokotiilien hampaisiin vai oliko hän aivan
varma siitä, ettei niin kävisi? Perustelkaa vastauksenne.

• Millaiset muutkin vaarat (kuin krokotiilit) vauvaa vaanivat Niilillä?
• Mitä voimme päätellä siitä, että Jokebed laski korin papyrusruokojen sekaan, ei virtaavaan veteen?
• Miksi Jokebed ei jäänyt itse seuraamaan vierestä, mitä vauvalle tapahtuisi?
• Millaiset olivat ehkä pikku Mirjamin mietteet, kun hän seurasi katseellaan kaisla-arkkua?

Jakeet 5–7. Egyptiläiset ympärileikkasivat poikalapsensa kuten heprealaisetkin. Siitä ei pikku Moosesta siis voitu tunnistaa.
• Mistä prinsessa päätteli, että lapsi oli heprealainen? Miettikää eri vaihtoehtoja.
• Miksi egyptiläinen prinsessa ei heittänyt heprealaista lasta jokeen saman tien (2, 6)?
• Mitä mieltä olette, keksikö pikku Mirjam ehdotuksensa siltä seisomalta, vai oliko hän miettinyt sen jo valmiiksi?

Perustelkaa vastauksenne (7)?

Jakeet 8–10
• Mitkä olivat perheen tunnelmat, kun pikkuveli tuotiin takaisin kotiin?
• Mitä kaikkea hyötyä tästä järjestelystä seurasi Amramin orjaperheelle?
• Jokebed sai hoitaa lastaan imetysajan, joka tuohon aikaan kesti 3–5 vuotta. Miten luulette hänen kasvattaneen poi-

kaansa tietäessään, että tämä olisi hänen luonaan vain nuo lyhyet vuodet?
• Millaista uskonnollista kasvatusta isä ja äiti voivat antaa alle viisivuotiaalle lapselleen?
• Miettikää eroa äidin ja pojan kannalta, kun Mooses piti lopulta viedä faraon palatsiin?
• Millainen trauma tuollaisesta erosta voi tulla pienelle lapselle?
• Jos Mooses sai trauman, kenen kädestä se tuli?
• Miettikää, kenen kädestä tulivat ne traumat, joita te olette lapsena saaneet?

Uusi testamentti kertoo, että Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja oli voimallinen sanoissa ja teoissa (Apt. 7:22).
• Millainen oli ehkä prinssin koulutus Egyptin hovissa. Mitä kaikkea siihen kuului?
• Luuletteko, että Mooses voi pitää yhteyttä perheeseensä noina vuosina? Perustelkaa vastauksenne.
• Millainen oli ehkä Mooseksen suhde kasvatusäitiinsä? Miettikää eri mahdollisuuksia.

Heprealaiskirje kertoo Mooseksesta seuraavaa: Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä fa-
raon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa.
Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti
katseensa tulevaan palkintoon. (Hepr. 11:24–26.)

• Millaisen taistelun Mooses joutui käymään sydämessään suunnitellessaan tulevaisuuttaan?
• Egyptin prinssin velvollisuus oli palvoa egyptiläisiä jumalia virallisissa tilaisuuksissa. Minkä käsityksen saatte edellä

olevien jakeiden perusteella siitä, palvoiko Mooses niitä vai ei?
• Miettikää, mitä hovissa puhuttiin sinä päivänä, kun Mooses mahdollisesti kieltäytyi palvomasta epäjumalia en-

simmäisen kerran?
• Mikä sai Mooseksen hylkäämään loistavan tulevaisuuden Egyptin hovissa ja samastumaan orjakansaan?
• Mitä voisimme oppia nuoren Mooseksen uskosta ja elämästä?
• Mitä yhteistä on Jeesuksen ja Mooseksen lapsuudessa?

Ilosanoma: Mooses jätti Egyptin hovin kansansa tähden, mutta Jeesus jätti taivaan valtaistuimen samasta syystä. Hänellä oli
Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. (Fil. 2:6.) Sinunkin
tähtesi.
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3. PRINSSISTÄ LAINSUOJATTOMAKSI (2. Mooses 2:11–22)

Taustaa: Kun Salomo alkoi rakentaa temppeliä 4. hallitusvuotenaan (960–luvulla eKr.), oli Egyptistä lähdöstä oli kulunut
480 vuotta (2. Kun. 6:1). Näin pääsemme 1440–luvulle eKr.. Siihen aikaan hallitsivat Egyptiä Tutmose III ja hänen poikansa
Amenhotep II. Kanaanin maan valloitus sijoittuu tämän laskutavan mukaan 1300–luvun alkuun eKr.

Monet arkeologit ja Raamatun tutkijat pitävät kuitenkin 1200–luvun alkupuolta todennäköisempänä maan valloituksen ajan-
kohtana. Siinä tapauksessa exoduksen farao olisi ollut suuri Ramses II. Tässä raamattupiirioppaassa ei oteta kantaa siihen,
kumpi ajoitus on oikea.

Jakeet 11–15a
• Mitä nämä jakeet kertovat meille Mooseksen luonteesta, hänen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan?
• Stefanos kertoo: ”Mooses luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala oli valinnut hänet heidän pelastajakseen...” (Apt.

7:25). Miten Mooses oli tullut siihen johtopäätökseen, että Jumala oli valinnut hänet kansansa pelastajaksi?
• Mitä Mooses luuli voittavansa tappaessaan egyptiläisen työnjohtajan?
• Miksi omat maanmiehet suhtautuivat Moosekseen ynseästi?
• Miksi farao piti tätä välikohtausta niin vakavana, että aikoi tappaa tyttärensä lahjakkaan ottopojan?

Jakeet 15b-21. Katsokaa kartasta Midian, joka sijaitsee Akaban lahden molemmilla puolilla. Midianilaiset ovat Abrahamin
ja Keturan jälkeläisiä, joiden uskonto oli osittain sama kuin israelilaisten, mutta ei yhtä ankaran yksijumalaista. Reuel oli
paimentolaispappi; hänen nimensä tarkoittaa ”Jumalan ystävää”.

• Katsokaa kartasta, miten paljon Niilin suistosta on matkaa Midianin maahan.
• Mitkä asiat muuttuivat Mooseksen elämässä yhdellä iskulla, kun hän joutui pakenemaan Egyptin hovista?
• Mitä Mooses voi inhimillisesti ajateltuna odottaa loppuelämältään?
• Millaista oli ehkä ollut Reuelin perheen elämä, kun heillä oli seitsemän tytärtä eikä yhtään poikaa?
• Millaisen vastuun isosisko Sippora oli ehkä joutunut kantamaan perheessään?
• Miettikää, mitä eroa oli naispaimenten työssä verrattuna miespuolisiin paimeniin?
• Tekstistä näemme, että Reuelin tyttäret joutuivat joka päivä syrjinnän kohteeksi lampaiden juottopaikalla. Miten he

näyttävät siihen suhtautuneen?
• Miksi Mooses meni sekaantumaan lampaiden juottojärjestykseen?
• Paikalla oli useita midianilaisia paimenia, joilla oli puolellaan kotikenttäetu. Mitä se osoittaa Mooseksesta, että hän

pystyi tukkimaan paimenten suun ja päästämään tytöt kaivolle ennen miehiä?
• Mitä se osoittaa Mooseksesta, että hän juotti itse tyttöjen lampaat?
• Miksi tytöt eivät pyytäneet Moosesta heti kotiinsa?
• Mooses oli jo 40–vuotias, mutta ei vielä naimisissa. Mitkä seikat olivat ehkä estäneet häntä menemästä naimisiin

jonkun egyptiläisen prinsessan kanssa?
• Miksi Mooses ei ollut voinut ottaa puolisokseen heprealaista orjatyttöä?
• Missä suhteessa Mooses ja Sippora sopivat toisilleen?
• Mitä ajattelette siitä tavasta, miten Jumala johdatti Moosesta?

Jakeet 22–25. Yli 80 vuotta oli jo kulunut orjuuden alkamisesta.
• Pojan nimi kertoo jotakin Mooseksen tunnelmista Midianissa. Miettikää, miksi hän ei oikein sopeutunut uuteen olin-

paikkaansa.
• Miksi Jumala piti kansaansa orjuudessa näin kauan?
• Mitkä ovat ne asiat, joita Jumalan kansa ei olisi oppinut vapaana eläessään?
• Mitä meidän pitäisi tehdä, jos tunnemme ikään kuin joutuneemme orjuuteen, eikä Herra näytä kuulevan rukouksiam-

me?

Ilosanoma: Jeesuksen elämä muistuttaa paljon Mooseksen elämää. Hänkin tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet
häntä vastaan (Joh. 1:11). Häneltäkin kysyttiin: ”Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme?” (2.
Moos. 2:14). Hänkin joutui erämaahan paholaisen kiusattavaksi. Ero oli vain se, ettei Jeesus tappanut ketään vapauttaakseen
kansansa orjuudesta – vaan suostui itse tapettavaksi.
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4. JUMALA ILMOITTAA NIMENSÄ (2. Mooses 3)

Taustaa: Mooses oli nyt ollut paimenena 40 vuotta. Sitä ennen hän oli elänyt Egyptin hovissa 35 vuotta. Isänsä kodissa
hän oli asunut vain viisivuotiaaksi asti. Myöhemmin käy ilmi, että Mooses tunsi kertomukset esi-isistään patriarkoista. Ehkä
appikin tunsi ne osittain, olihan hän Abrahamin jälkeläinen.

Jae 1. Midianin maa sijaitsi Akaban lahden molemmilla puolilla, Horeb taas etelässä, 100–200 km päässä Midianista. Lam-
paat kulkevat enintään 10 km päivässä.

• Miksi Mooses vei apen lampaat noin kauas kotoa? Miettikää eri vaihtoehtoja.
• Mitä luulette Mooseksen mietiskelleen paimentaessaan lampaita 40 vuotta yksin autiomaassa?
• Millaisia asioita Mooses ehkä oppi itsestään, ihmisistä ja luonnosta lammaspaimenen vuosinaan?
• Mistä voisi johtua, ettei Mooseksella vielä 40 vuoden kuluttuakaan ollut omia lampaita?

Jakeet 2–6. Jos salama iskee kuivaan orjantappurapöheikköön, se palaa poroksi parissa minuutissa.
• Mitä sinä ajattelisit jos näkisit tuollaisen ilmiön: pensas palaa mutta ei kulu?
• Miksi Herra halusi tässä tilanteessa ilmestyä juuri palavassa pensaassa eikä esimerkiksi enkelin hahmossa?
• Miksi Herra huusi Moosesta nimeltä kahteen kertaan?
• Sana ”pyhä” on esiintynyt tähän mennessä Raamatussa vain kerran: kun Jumala ”pyhitti” sapatin. Mitä tämä teksti

opettaa meille Jumalan pyhyydestä?
• Mitä siitä seuraa, etteivät jälkikristilliset länsimaat pidä Jumalaa enää pyhänä?
• Mitä Jumala tahtoi sanoa itsestään määritellessään itsensä patriarkkojen Jumalaksi?
• Millaisten olosuhteiden vallitessa jokin maa voi tuottaa paljon maitoa ja hunajaa?

Jakeet 7–9. Herra oli siis luvannut Kanaanin maan patriarkoille jo 400 vuotta aikaisemmin.
• Voidaanko mielestänne sanoa, että Herra on nähnyt myös Isiksen kynsiin joutuneiden kristittyjen kurjuuden ja kuullut

heidän huutonsa? Perustelkaa mielipiteenne.
• Herra sanoo sinulle tässä raamattupiirissä: ”Minä tiedän kyllä sinun hätäsi ja tuskasi*.” Mikä ero on kantaa tuskaansa

tietäen, että Herra sen tuntee, verrattuna siihen tilanteeseen, ettei hän siitä tietäisi tai välittäisi?
• Mitä arvelette, oliko Mooseksen helppo vai vaikea uskoa Herran lupaukseen jakeessa 8? Perustelkaa kantanne.

Jakeet 10–12. Farao on vaihtunut sen jälkeen kun Mooses oli paennut Egyptistä (2:23). Hän oli siis ajankohdasta riippuen
Amenhotep II tai Egyptin suurimpiin kuuluva farao Ramses II. Mooses ei voinut tietää, oliko etsintäkuulutus yhä voimassa.

• Mitä sinä vastaisit, jos Herra antaisi sinulle tuollaisen käskyn?
• Mooses oli pyrkinyt nuorena juuri siihen tehtävään, jota Herra hänelle nyt tarjosi. Miksei hän sitä enää halunnutkaan?
• Herra oli valinnut Mooseksen kansansa johtajan tehtävään. Mitä ajattelette ihmisestä, joka pyrkii itse hengellisen

johtajan asemaan?
• Mikä oli Herran vastaus Mooseksen epäröintiin?

Jakeet 13–15. Heprealaiset olivat eläneet vuosisatoja Egyptin jumalten ja temppelien keskellä. Nyt tarvittiin jokin salasana,
josta he tunnistaisivat oman Jumalansa. He saivat sen. JHVH, nuo neljä heprean konsonanttia, ovat suomeksi ”Minä olen se
joka minä olen.” Kun meidän VT:ssämme lukee ”Herra”, hepreaksi siinä lukee JHVH.

• Mitä Jahven nimi tarkoittaa selkokielellä?
• Alkukirkon aikaan piti jokaisen kastettavan lausua uskontunnustus: ”Jeesus on Herra”? (1. Kor. 12:3.) Mitä tämä

tunnustus tarkoittaa tekstimme valossa?
• Miettikää, miksi Herra tahtoi kieltää nimensä väärinkäytön kymmenessä käskyssään? (Mitä ajattelette siitä, että Hel-

singin seurakunnat käyttivät kesällä 2016 Herran nimeä ”Minä olen se joka minä olen” Pride-kulkueessa osoittaakseen,
että ihminenkin saa olla se, mikä hän on?)

Jakeet 16–22.
• Miksi Herra haluaa kertoa Moosekselle jo edeltä käsin, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan?

Ilosanoma: Jeesus täydensi Jumalan nimen sanomalla: Minä olen. . . elämän leipä, tie, totuus, elämä, ylösnousemus, hyvä
paimen, lammasten ovi, totinen viinipuu. Jeesus käytti muutenkin Jahve-nimeä omana nimenään: ”Kun olette ylentäneet
Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen.” (Joh. 8:28). Mutta vasta ristillä Herran (JHWH)
sydän paljastui koko maailmalle, niin että ihmiset voivat nähdä, kuka hän todella on.
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5. MOOSEKSEN VASTAVÄITTEET (2. Mooses 4:1–26)

Taustaa: Mooses oli nuorena luullut olevansa johtaja-ainesta. Kun Herra sitten kutsui hänet kansansa vapahtajaksi, hänellä
oli paljon vastaväitteitä. Inhimillisesti ajateltuna kahden miljoonan ihmisen rahtaaminen autiomaan halki Kanaaniin, joka oli
seitsemän kansan asuttama maa, ei ollut toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

Jakeet 1–5. Huomatkaa, että faraon päähineessä oli iskevän kobran kuva.
• Millaisen loppuelämän Mooses olisi ehkä halunnut elää, jos hän olisi saanut itse valita?
• Mitä syitä Mooseksella oli pelätä, ettei kansa huolisi häntä johtajakseen?
• Miksi Mooseksella ei ollut tässä vaiheessa ollenkaan kunnianhimoa eikä halua päästä elämässään eteenpäin?
• Mitä ensimmäisen tunnusmerkin oli määrä sanoa a) heprealaisille ja b) egyptiläisille?
• Miksi Herra mainitsee tässä yhteydessä patriarkkojen nimet?
• Jae 5 osoittaa, että Mooses tunsi sen lupauksen, jonka Herra oli antanut Abrahamille 400 vuotta aikaisemmin (1.

Moos. 15:13–14). Miten Mooses näyttää suhtautuneen tuohon lupaukseen, että näet Herra vapahtaa kansansa Egyptin
orjuudesta?

Jakeet 6–9
• Mitä toisen tunnusmerkin oli määrä kertoa Jumalasta hänen kansalleen?
• Niili oli Egyptin elämänlanka. Mikä oli siis kolmannen tunnusmerkin sanoma?
• Miettikää, miksi Herra valitsi noin epämiellyttävät merkit osoittaakseen, että Mooses oli hänen asiallaan. Mainittakoon

vielä, että faraon taikurit pystyivät jäljittelemään näitä merkkejä.

Jakeet 10–12. Uusi testamentti kertoo Mooseksesta, että hän oli (jo nuorena?) ”voimallinen sanoissa” (Apt. 7:22).
• Mitkä seikat olivat ehkä vaikuttaneet siihen, että Mooses piti nyt itseään hidaspuheisena ja kankeakielisenä?
• Vertaa jaetta 11 siihen käsitykseen, mikä ihmisillä on nykyään Jumalan toiminnasta.
• Sovella jae 11 omiin sairauksiisi ja ongelmiisi. Miltä jae tuntuu sillä tavalla luettuna?
• Herra lupaa jakeessa 12 olla Mooseksen kanssa ja opettaa hänelle mitä hänen on julistettava. Miksi Mooses silti epäröi?
• Herra on kutsunut sinut tähän raamattupiiriin voidakseen sanoa sinulle jakeen 12 sanat henkilökohtaisesti. Mitä sinä

hänelle vastaat?

Jakeet 13–17. Herra suuttuu Moosekseen ensimmäisen kerran.
• Mistä Herra suuttui?
• Keitä ovat ne ihmiset, jotka ovat meille samalla tavalla Jumalan suuna kuin Aaron oli Mooseksen suuna?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille Raamatun synnystä?
• Miksi jakeet 1–17 on kirjoitettu Raamattuun?

Jakeet 18–20. Reuelin toinen nimi Jetro on arvonimi ”hänen ylhäisyytensä”. Kaikki Jetron tyttäret ovat varmaan jo naimisissa
ja asuvat kukin miehensä kodissa.

• Miksi Mooses tarvitsi matkaa varten appensa luvan?
• Miksi Mooses ei kertonut Jetrolle, millaisen kutsun hän oli saanut Herralta?
• Luuletteko, että Mooses kertoi vaimolleen matkansa tarkoituksen? Perustelkaa vastauksenne.
• Mistä syystä Herra antoi Moosekselle jakeen 19 sisältämän tiedon juuri tässä vaiheessa?

Jakeet 21–23 luetaan, mutta niistä ei keskustella. Paatumuksesta puhumme monta kertaa myöhemmin.

Jakeet 24–26. Jumala oli solminut Abrahamin kanssa liiton, jonka merkkinä oli poikien ympärileikkaus 8 pv ikäisinä. Se oli
suoritettava kuolemanrangaistuksen uhalla. Myös egyptiläiset ympärileikkasivat poikansa ja ehkä midianilaisetkin; olivathan
he Abrahamin jälkeläisiä.

• Mitä se osoittaa Mooseksesta, että hän oli jättänyt poikansa ympärileikkaamatta Midianissa?
• Mitä ajattelette Sipporan käytöksestä tässä tilanteessa?
• Miettikää, miten sana ”veriylkä” voidaan soveltaa Jeesukseen?

Ilosanoma: Tässä luvussa Mooses on uuden Mooseksen eli Jeesuksen vastakohta. Kun Isä tahtoi lähettää Poikansa Vapahta-
jaksi tähän maailmaan, Jeesus ei sanonut: ”Lähetä kuka muu tahansa”, vaan: ”Katso, minä tulen . . . tekemään sinun tahtosi,
Jumala.” (Hepr. 10:7). Jeesus läksi matkaan tietäen varsin hyvin, mikä häntä täällä maan päällä odotti: ihmisten hylkääminen
ja kauhea kuolema. Mutta juuri sillä tavalla hänestä tuli seurakuntansa sulhanen, ”veriylkä”.
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6. AMRAMIN POJAT MARSSIVAT FARAON ETEEN (2. Mooses 4:27–5:23)

Taustaa: Kuten edellä jo mainittiin, oli tekstimme farao joko Amenhotep II (jos Egyptistä lähtö tapahtui 1400–luvulla eKr.)
tai Ramses II (jos lähtö tapahtui 1200–luvulla). Emme tiedä, oliko kansa voinut uhrata uhreja orjuuteen jouduttuaan – ja sitä
oli jatkunut jo melkein sata vuotta. Israelilaiset tiesivät, ettei syntejä saada anteeksi ilman verenvuodatusta. Asiaa mutkisti
se, että maata viljelevät egyptiläiset halveksivat ”aavikon tallaajia” eli lammaspaimenia. He eivät olisi katsoneet eläinuhreja
hyvällä silmällä, olihan esimerkiksi sonni heille pyhä eläin.

Jakeet 4:27–31. Huomatkaa, että Mooses oli asunut kotonaan vain 3–5 ensimmäistä elinvuottaan.
• Miettikää minkä verran veljekset Mooses ja Aaron tunsivat toisiaan.
• Mikä oli ehkä saanut isoveli Aaronin vastaamaan Herran kutsuun myöntävästi?
• Mitkä eri seikat saivat kansan uskomaan, että Herra oli lopultakin lähettänyt heille vapahtajan?

Jakeet 5:1–3. Veljekset joko pyysivät audienssia faraon luo, tai sitten he kohtasivat hänet aamulla, kun hän oli menossa Niilin
rantaan palvomaan auringon jumala Ra’ta. Huomatkaa, että faraota itseäänkin palvottiin jumalana.

• Mitä Amramin pojilta vaadittiin, että he uskaltautuivat marssimaan faraon eteen?
• Kuvitelkaa, että joku esittäisi asiansa Amerikan tai Venäjän presidentille samalla tavalla, kuin Aaron ja Mooses esittivät

omansa faraolle. Millainen olisi luultavasti hallitsijan reaktio?
• Luuletteko veljesten uskoneen tai edes toivoneen, että farao suostuisi tottelemaan Herran käskyä? Perustelkaa vastauk-

senne.
• Jos veljekset tiesivät, että palvontamatkasta tulisi pakomatka, miksi he sitten esittivät asiansa faraolle tällä tavoin?
• Mistä syystä faraon oli vaikea pitää heprealaisten Jumalaa voimakkaana Jumalana?
• Mitä Mooses ja Aaron tarkoittivat sanoessaan Herran rankaisevan kansaansa, jollei se palvo häntä?
• Mitä tapahtuu, jos maallinen hallitsija rupeaa estämään oikean jumalanpalveluksen toimittamista? Muistelkaa Raama-

tun historiaa ja kirkkohistoriaa?
• Mitä sinä aiot tehdä, jos oikea jumalanpalvelus joskus kielletään kotimaassasi?

Jakeet 4–9. Olkia sekoitettiin Egyptissä saveen, koska ne saivat aikaan tiiliä vahvistavan kemiallisen reaktion.
• Farao tiesi Mooseksen nimen. Luuletteko hänen tienneen senkin, että tämä oli 40 v aikaisemmin ollut Egyptin prinssi?

Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä osoittaa se, ettei farao käskenyt pidättää veljeksiä?
• Mitä farao tarkoitti jakeilla 4–5?
• Mitä farao tahtoi saada aikaan tällä toimenpiteellä? (Mitä farao halusi tapahtuvan Moosekselle ja Aaronille?)

Jakeet 10–12
• Miettikää, millaisia seurannaisvaikutuksia uudella lailla oli heprealaisten arkipäivään ja perhe-elämään?
• Mitä uusi laki ehkä vaikutti heprealaisten uskonelämään?
• Mitä heprealaisille olisi tapahtunut, jos tilanne olisi jatkunut tällaisena loputtomiin?

Jakeet 13–18. Työtä valvoivat egyptiläiset voudit eli työnteettäjät, mutta heidän alaisinaan toimivat israelilaiset päällysmiehet.
• Mikä teki israelilaisten päällysmiesten aseman vaikeaksi tässä tilanteessa?
• Miksi kenellekään israelilaiselle ei tullut mieleen, että Herrahan se on tässä vapahtamassa heitä orjuudesta?
• Miksi Herra antoi vielä tämänkin onnettomuuden kohdata kansaansa?
• Miettikää, mitä olisi tapahtunut, jos israelilaisilla olisi ollut Egyptissä ihanteelliset olot?
• Miten sinä itse suhtaudut ”luvattuun maahan” silloin, kun kaikki sujuu sinulta hyvin?

Jakeet 19–21. Luetaan jakeet molemmista käännöksistä.
• Onko päällysmiesten kritiikki mielestänne puolusteltavissa? Perustelkaa vastauksenne.
• Mikä päällysmiesten kritiikissä koski Moosekseen ehkä kaikkein kipeimmin?
• Miksi Mooses ja Aaron olivat tässä tilanteessa hiljaa?
• Sovella nämä jakeet meidän aikamme hengellisiin johtajiin.

Jakeet 22–23. Luetaan molemmista käännöksistä.
• Mikä teki tästä tilanteesta Moosekselle erityisen vaikean? Muistelkaa hänen kutsumistaan.
• Mitä mieltä olette Mooseksen reaktiosta ensimmäiseen kutsumuskriisiinsä? (Miten muuten Mooses olisi voinut tässä

tilanteessa menetellä?)
• Oliko Mooses mielestäsi oikeassa vai väärässä syyttäessään Herraa Israelia kohdanneesta onnettomuudesta?
• Mikä on Mooseksen rukouksen sisältö eli mitä hän tahtoo Herralle sanoa?
• Saako kristitty rukoilla Jumalaa samalla tavalla kuin Mooses tässä rukoilee?
• Miksi Jumala toimii usein niin, että vapauttaessaan ihmistä hän vie tämän ensin entistä kauheampaan orjuuteen?

Ilosanoma: Herra oli luvannut pelastaa kansansa, mutta antoikin sen joutua yhä pahempaan orjuuteen. Näin hän salasi siltä
rakkaudessa tehdyn suunnitelmansa. Yhtä salatulla tavalla hän toimii sinunkin elämässäsi. Kaikkein salatuimmillaan Jumala
oli ristillä riippuessaan. Kukaan muu kuin ryöväri ei silloin tajunnut, että Herra itse oli siinä pelastamassa kansaansa synnin,
kuoleman ja paholaisen orjuudesta.
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7. HERRA UUDISTAA LUPAUKSENSA (2. Mooses 6:1–7:6)

Taustaa: Edellinen luku päättyi Mooseksen kutsumuskriisiin, kun kansan tilanne näytti vain pahanevan hänen Egyptiin
paluunsa jälkeen. Vetäjä lukee Mooseksen valituksen Jumalalle jakeesta 5:23.

Jakeet 6:1–5. Sanontaa Jumalan väkevä (vahva) käsi käytetään usein 2. Mooseksen kirjassa.
• Miltä jakeen 1 lupaus ehkä kuulosti Mooseksen ja Aaronin korvissa?
• Minkä puolen Herra paljasti itsestään jakeissa 1–2?
• Miettikää, miksi Herra aloitti ja lopetti rohkaisun sanat puhumalla nimestään (jakeet 1,8)?
• Abrahamin ajoista oli kulunut jo yli 400 vuotta. Miksi Herra halusi mainita patriarkkojen nimet juuri tässä tilanteessa?
• Mitä jakeen 5 sisältämä lupaus merkitsee sinulle itsellesi tänä päivänä?
• Mistä voit tietää, että Herra muistaa varmasti lupauksensa?

Jakeet 6–8
• Miksi Herra toistelee minä-sanaa näissä jakeissa? Laskekaa montako kertaa se sana näissä kolmessa jakeessa esiintyy?
• Katsokaa tarkkaan, mitä kaikkea Herra lupaa tehdä kansalleen?
• Egyptin orjuudesta alkava erämaavaellus on kristityn vaelluksen ennakkokuva VT:ssä. Sovella kaikki näiden jakeiden

lupaukset omaan elämääsi. Mitä Jeesus niiden kautta sinulle lupaa?

Jae 9
• Mikä sai Mooseksen menemään kansan luo, vaikka se oli vähän aikaisemmin hänet kironnut?
• Miten israelilaiset arvioivat faraon voimaa verrattuna Jumalan voimaan?
• Mitä ajattelet ihmisestä, joka ei kuuntele Jumalan sanaa elämänsä raskaimpana aikana?
• Missä me voimme kuulla Jumalan lupauksia, kun meillä on vaikeaa?

Jakeet 10–13 ja 28–30 ja 7:1–2. Herra oli luvannut Moosekselle aikaisemmin, että Aaron toimisi hänen suunaan.
• Mooses oli valittanut aikaisemmin Herralle, että hänelle on hidas puhe ja kankea kieli. Nyt hän nimittää huuliaan

ympärileikkaamattomiksi (jakeet 12 ja 30; vanha käännös on tarkempi). Mitä hän sillä tarkoittaa?
• Miksi Herra antaa omilleen mahdottomia tehtäviä eikä edes kuuntele heidän vastaväitteitään?
• Mikä näissä jakeissa todistaa meille erityisen selvästi Jumalan kärsivällisyydestä?
• Millainen olisi Mooseksen tilanne ollut, jollei hänellä olisi ollut vierellään veljeään Aronia?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille Raamatun johtajista?

Jakeet 20, 23 ja 25. Tämä on Jaakobin pojan Leevin sukuluettelo. Egyptissä ei ilmeisesti pidetty tarkkoja sukuluetteloita.
Välistä puuttuu sukupolvia. Kaikki israelilaiset kuitenkin tiesivät, kenen Jaakobin pojan jälkeläisiä he olivat. Mahdollisesti
Amram, Mooseksen ja Aaronin isä, oli hengissä vielä Egyptistä lähdettäessä.

• Miksi oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki israelilaiset tiesivät oman heimonsa?
• Mitä opimme Aaronin perheestä näiden kolmen jakeen kautta?

Jakeet 7:3–5. Paatuminen tarkoittaa sitä, että ihminen tukkii tahallaan korvansa Jumalan sanalta.
• Miksi paatuminen on mahdollista vain niille ihmisille, jotka ovat kuulleet Jumalan sanan?
• Mikä oli Herran tarkoitus hänen paaduttaessaan faraon sydämen?
• Missä tilanteessa meidänkin sydämemme on vaarassa paatua?

Ilosanoma: Koska Jeesus kuoli kaikkien puolesta, niin Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden. (2. Tim. 2:4). Jumala ei halua kenenkään paatuvan, mutta jos joku sulkee itsepäisesti korvansa hänen puheeltaan,
hän voi käyttää tuota paatumustakin omiin hyviin tarkoituksiinsa. (Jatkamme keskustelua paatumuksesta vielä monta kertaa
tulevissa raamattupiireissä.)
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8. KOLME ENSIMMÄISTÄ VITSAUSTA (2. Mooses 7:7–8:15 tai -8:19*)

Taustaa: Mooses oli suostunut ryhtymään Israelin johtajaksi Herran painostuksesta. Hänen ensimmäinen kohtaamisensa fa-
raon kanssa oli mennyt penkin alle. Farao oli suuttunut ja lisännyt heprealaisten orjien työpanosta. Nyt Moosekselle vihoit-
telivat sekä farao että oma kansa. Silti Herra käski Mooseksen mennä uudelleen faraon eteen ja lupasi auttaa häntä. Luvussa
8 jakeet on numeroitu eri käännöksissä eri tavalla. Asteriksi tarkoittaa vanhempaa käännöstä.

Jakeet 7:6–13. Säilyneiden dokumenttien valossa ihmeitä tapahtui myös Egyptin uskonnoissa. Esimerkiksi käärmeen lumoo-
jien tiedetään jäykistäneen yhden käärmelajin niin, että se näytti ihan kepiltä.

• Mitä sanottavaa jakeella 7 on meidän aikamme vanhoille kristityille?
• Miten Egyptin loitsijat pystyivät tekemään saman ihmeen, jonka Aaron oli tehnyt faraon edessä – oliko kyseessä

mielestänne oikea ihme vai silmänkääntötemppu? Perustelkaa vastauksenne.
• Ote Jeesuksen vuorisaarnasta: Monet sanovat minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoim-

me, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.” Mutta silloin he
saavat minulta vastauksen: ”En tunne teitä!” (Matt. 7:22–23.) Mistä me siis tiedämme, mikä voimateko on Jumalasta,
mikä Saatanasta?

• Minkälainen oli Aaronin tekemän ihmeen ja taikurien tekemän ihmeen yhteisvaikutus faraoon?

Jakeet 7:14–18. Ensimmäinen vitsaus. Niili oli Egyptin elämän virta, joka takasi tulvillaan viljelysmaan hedelmällisyyden.
Se oli myös kulkureitti pohjoisesta etelään. Kalaa syötiin paljon, samoin vesilintuja. Niilillä oli oma jumalansakin nimeltä
Heqt.

• Mitä luulette, kävikö faraon kävi mielessä, että Mooseksen sana voisi ehkä toteutuakin? Miksi, miksi ei?
• Miksi farao ei tapattanut Moosesta ja Aaronia vielä tässäkään vaiheessa?

Jakeet 19–25
• Miettikää, mihin kaikkiin asioihin ihmisten arjessa vaikutti se, että Niilin vesi oli päiväkausia juomakelvotonta? (Maan-

viljelijät, perheenäidit jne.)
• Miten farao ehkä takasi itselleen puhtaan veden saannin?
• Voisiko tälle vitsaukselle olla mielestänne jokin luonnollinen selitys? Jos voisi, niin mikä?
• Vaikka saastumisen syy olisi ollutkin luonnollinen, mikä teki tästä vitsauksesta ihmeen?
• Faraon taikurit kaivoivat maasta vettä ja saivat sen muuttumaan punaiseksi. Miettikää, miten he sen tekivät?
• Mitä osoittaa faraosta, ettei hän välittänyt vähääkään koko vitsauksesta?
• Mitä ajattelette jakeen 25 väitteestä, että nimenomaan Herra lähetti tämän onnettomuuden Egyptin kansalle?
• Mistä syystä Herra lähettää maanjäristyksiä, tsunameita, terroristien hyökkäyksiä ym. jonkin kansakunnan niskaan?
• Mitä ajattelette sellaisesta opista, että kaikki negatiiviset asiat tulevat Saatanalta, eivät koskaan Herralta?

Jakeet 8:1–11 (7:26–8:15*). Toinen vitsaus. Sammakoita oli Egyptissä kymmentä eri lajia, pienistä lehtisammakoista suuriin
rupikonniin. Niitä ei inhottu, vaan pidettiin hyödyllisinä eläiminä, joita ei saanut tappaa. Sammakon kurnutus tarkoitti, että
pellot olivat taas tulvillaan vettä.

• Kuvitelkaa kohta kohdalta sammakoista aiheutuvaa riesaa. Mikä sinusta itsestäsi olisi ollut kamalinta, jos olisit joutu-
nut kokemaan tämän vitsauksen?

• Jos sammakkovitsaukselle oli olemassa luonnollinen selitys, niin mikä se olisi voinut olla?
• Miksi sammakkovitsaus vaikutti faraoon enemmän kuin Niilin saastuminen? (Ks. myös jakeita 3–4 ja 28–29.)
• Millainen muutos faraon sydämessä oli tapahtunut vai oliko mitään? Katsokaa jaetta 4 (8*).
• Miksei farao sanonut ”nyt heti”, vaan ”huomenna” (6)?

Jae 8:11 (8:15*). Farao uskalsi syödä sanansa vielä kahden vitsauksen jälkeenkin. Mietimme vielä hänen paatumistaan.
• Mitä paatumus oikeastaan on?
• Miten paatuminen tulee ilmi?
• Miten arvioisit Suomen ja suomalaisten tilannetta paatumuksen suhteen?
• Mitä egyptiläiset ehkä ajattelivat omista jumalistaan näiden vitsausten kestäessä?
• Mitä egyptiläiset ehkä ajattelivat heprealaisten Jumalasta tässä vaiheessa?

Jakeet 8:12–15 (8:16–19*) Kolmas vitsaus. Jakeet luetaan, mutta niistä ei keskustella. Vanha käännös sanoo ”sääsket”, uusi
”syöpäläiset”. Heprean sana tarkoittaa pienen pientä ötökkää, joka tunkee suuhun, silmiin, nenään ja pistää kipeästi.

Ilosanoma: Jeesuksella oli hallussaan se sama Jumalan sormi, joka sai aikaan kaikki Egyptin vitsaukset. ”Jos minä ajan
pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut luoksenne.” hän sanoi (Luuk. 11:20).
Se merkki, jota väärät profeetat eivät koskaan voi jäljitellä, on Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus eli Joonan merkki.
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9. PAARMAT, KARJARUTTO JA PAISEET (2. Mooses 8:16–28 (20–32*) ja 9:1–16)

Taustaa: Mooses ei varmaan saanut faraon luo enää audienssia, mutta hän meni aamulla Niilin rantaan, missä tiesi tämän
käyvän kylpemässä. Uhrilakia vielä ollut annettu, mutta jo patriarkat tunsivat syntiuhrin. Eläimen veren piti vuotaa, jotta
synnit voitaisiin saada anteeksi. Israelin oli vaikeaa uhrata egyptiläisten keskellä, koska egyptiläiset pitivät hiehoa ja sonnia
pyhinä eläiminä, suorastaan jumalina.

Huom. Teksti luetaan hiljaa, koska se on niin pitkä. (Asteriksi * jakeen perässä viittaa vuoden 1938 käännökseen.)

Jakeet 8: 16–20 (20–24*) Neljäs vitsaus. Paarma on iso kärpänen, joka puree kipeästi sekä ihmistä että eläintä.
• Jos olet joskus joutunut paarmojen puremaksi, kerro kokemuksestasi.
• Mitä seurauksia paarmalaumoista tuli tavallisten ihmisten elämään?
• Miettikää tätä vitsausta faraon naisten ja lasten kannalta, miten se vaikutti heidän elämäänsä?
• Mitä ajattelet siitä, ettei Herra lähettänyt paarmoja Gosenin maakuntaan?
• Mitä mieltä olet: tekeekö Herra nykyään eron uskovaisten ja jumalattomien asuinsijojen välillä, kun tulivuorenpurkaus,

tsunami, terrori-isku tms. kohtaavat jotain kansaa? Perustele vastauksesi.

Jakeet 8:21–24 (25–28*).
• Mitä jae 21 (25*) osoittaa faraosta?
• Miksi Mooses ei suostunut faraon ehdotukseen? (22–23 tai 26–27*).
• Farao oli sanonut aikaisemmin: ”Kuka on Herra, että minun pitäisi häntä totella?” (5:2). Miten hänen asenteensa

orjakansan Jumalaa kohtaan oli nyt muuttunut (24 tai 28*)?

Jakeet 8:25–28 (29–32*)
• Miksi Mooses ei koskaan rukoillut Herraa faraon ja hänen hovinsa kuullen (25–27 tai 29–31*)?
• Miettikää, miksi Herra jatkoi yhä egyptiläisten armahtamista, vaikka tiesi lopputuloksen jo edeltä käsin?
• Jos tässä vaiheessa olisi pidetty kansanäänestys siitä, päästetäänkö israelilaiset uhraamaan erämaahan, mikä olisi ehkä

ollut äänestyksen tulos?
• Mitä farao arveli Egyptille tapahtuvan, jos hän antaisi Mooseksen vaatimuksille periksi?
• Mitä ajattelette siitä, että kokonainen kansakunta joutuu kärsimään hallitsijansa väärien valintojen seurauksia?

9:1–7. Viides vitsaus
• Millaisia seurauksia lähes koko karjan kuolemasta tuli egyptiläisille?
• Miten egyptiläiset ehkä suhtautuivat siihen, että israelilaisten karja säästyi?

Jakeet 9:8–12. Kuudes vitsaus. Huomaamme, etteivät kaikki eläimet olleet kuolleet edellisen vitsauksen aikana, tai sitten
niitä oli jo ehditty ostaa ulkomailta.

• Mitä noen heittäminen ilmaan symbolisoi tämän vitsauksen yhteydessä?
• Mikä merkitys sillä oli egyptiläisille, etteivät heidän tietäjänsäkään voineet puolustautua paiseita vastaan?
• Lopun ajoista ennustetaan näin: Ensimmäinen (enkeli) lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä

paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. . . . He pilkkasivat taivaan Jumalaa
tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. (Ilm. 16:2,11*). Mitä ajattelet siitä, että
Egyptin vitsaukset toistuvat vielä ennen maailmanloppua?

• Mitä Egyptin vitsausten pitäisi opettaa meille lopun ajan kristityille?

Jakeet 9:13–16. Tässä kohden sanotaan ensimmäisen kerran, että Herra itse paadutti faraon sydämen.
• Jumala ei koskaan houkuttele ihmisiä syntiin. Miten on siis selitettävissä se, että hänen sanotaan paaduttaneen faraon

sydämen?
• Mitä Herra halusi saada egyptiläisissä aikaan lähettäessään heidän niskaansa vitsauksen toisensa perään?
• Mikä on Herran tarkoitus, kun hän lähettää maanjäristyksiä, liikenneonnettomuuksia, taloudellisia romahduksia ja

muita katastrofeja meidän maailmaamme?
• Miten suomalaisten suhtautuminen katastrofeihin muuttuisi, jos he uskoisivat niiden tulevan Herralta?
• Mitä mieltä olette seuraavasta määritelmästä: ”Herran paaduttaminen tarkoittaa sitä, että hän jatkaa sitkeästi faraolle

puhumista, vaikka tietää lopputuloksen jo edeltäpäin.”
• Heprealaiskirjeessä sanotaan kristityille: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne.”

(Hepr. 4:7). Millaisesta paatumuksesta Herra haluaa varoittaa meitä itse kutakin näiden sanojen kautta?

Ilosanoma: Herra rankaisee vihollisiaan vitsausten kautta – mutta niin hän rankaisi omaa Poikaansakin. Jeesus nimittäin
asettui Jumalan vihollisten asemaan ja kuoli heidänkin puolestaan. Vitsaukset eivät tarkoita, ettei Jumala rakastaisi niiden
kohteeksi joutuneita egyptiläisiä. Ei, hän rakastaa heitä ja tahtoo kutsua heitä yhteyteensä näiden onnettomuuksien kautta.
Sama pätee myös Jumalan hylänneeseen Suomen kansaan. . .
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10. RAKEET, HEINÄSIRKAT JA PIMEYS (2. Mooses 9:17–10:29)

Taustaa: Farao kieltäytyy yhä itsepintaisesti päästämästä israelilaisia erämaahan palvelemaan omaa Jumalaansa. Kuusi vit-
sausta on jo koettu: Niilin saastuminen, sammakot, syöpäläiset, paarmat, karjarutto ja paiseet. Ne olivat koetelleet ankarasti
sekä Egyptin ihmisiä että eläimiä. Kasvit ovat vielä säästyneet.

Jakeet 9:17–21. Seitsemäs vitsaus. Rakeet tuhosivat pellavan ja ohran (31). Huomatkaa, että egyptiläiset käyttivät etupäässä
vain pellavavaatteita.

• Mitä se Mooseksesta osoittaa, että hän neuvoi faraota suojautumaan seuraavalta vitsaukselta?
• Faraon palvelijat olivat jo kokeneet kuusi vitsausta. Miksi vain osa heistä totteli Mooseksen neuvoa, toinen osa ei

totellut?
• Miltä Mooseksesta ehkä tuntui toimia Jumalan rangaistuksen välikappaleena sen kansan parissa, jonka keskuudessa

hän oli elänyt elämänsä neljä ensimmäistä vuosikymmentä?

Jakeet 9:22–26
• Mitä seurauksia tästä vitsauksesta tuli egyptiläisten kansantaloudelle?
• Mitä luulette tavallisen kansan ajatelleen tässä vaiheessa orjiensa Jumalasta?

Jakeet 27–35. Nisu tarkoittaa tavallista vehnää ja kolmitahkoinen vehnä tarkoittaa spelttiä.
• Mitä jakeet 27–28 ja 34–35 osoittavat faraon suhteesta Israelin Jumalaan?
• Verratkaa faraon sydäntä meidän aikamme ihmisten sydämeen. Mitä yhtäläisyyksiä, mitä eroja?
• Faraon hoviväki ja hänen palvelijansa olivat kaksi eri ihmisryhmää. Mikä sai aikaan sen, että nimenomaan hoviväki

paadutti sydämensä?
• Lopun aikana raevitsaus toistuu vielä pahempana: Isoja, järkälemäisiä rakeita satoi taivaalta ihmisten päälle, ja ihmi-

set herjasivat Jumalaa tämän raevitsauksen tähden, sillä vitsaus oli tavattoman ankara. (Ilm. 16:21*). Miksi lopun
ajan ihmiset pilkkaavat Jumalaa vaikeuksiensa keskellä, sen sijaan että turvautuisivat häneen?

Jakeet 10:1–11
• Jakeessa 9:34 oli sanottu, että farao paadutti sydämensä, mutta nyt sanotaan, että Jumala paadutti sen. Miten nämä

kaksi väitettä voivat sopia yhteen?
• Miten faraon paatumus koitui Jumalan valtakunnan voitoksi (1–2)?
• Miettikää, voiko länsimaiden nykyisestä paatumuksesta tulla jotain voittoa Jumalan valtakunnalle?
• Miksi oli tärkeää, että israelilaiset kertoivat näistä tapahtumista lapsilleen ja lapsenlapsilleen?
• Miksi Mooses ei suostunut siihen, että vain miehet lähtisivät palvontamatkalle (9)?

Jakeet 12–20. Kahdeksas vitsaus. Heinäsirkat laskeutuvat yleensä satojen neliökilometrien alueelle, ja niitä voi voi olla sata
miljoonaa yksilöä yhdellä ainoalla neliökilometrillä.

• Mikä heinäsirkkavitsauksessa oli mielestänne pahinta?
• Myös lopun aikana tapahtuu eräänlainen heinäsirkkavitsaus: Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annet-

tiin sama valta kuin on skorpioneilla maan päällä. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoa eivätkä
mitään muutakaan vihantaa eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan
sinettiä. (Ilm. 9:3–4). Mitä tämä lopun aikojen vitsaus voisi ehkä tarkoittaa?

Jakeet 21–29. Yhdeksäs vitsaus. Tässä ei voi olla kysymys auringonpimennyksestä. Jos luonnollista syytä etsitään, niin
hiekkamyrsky voisi olla mahdollinen. Huomatkaa, että auringonjumala Ra oli yksi Egyptin suurimpia jumalia

• Miksi pimeys on ihmisille erityisen pelottava asia?
• Miettikää, mitä kaikkia vaikeuksia säkkipimeys aiheutti egyptiläisten arkeen?
• Mikä oli faraon ajatus, kun hän vaati Moosesta jättämään eläimet Egyptiin?
• Mitä ajattelette noiden kahden ”Egyptin prinssin” viimeisestä kohtaamisesta (28–29)?
• Raamatussa kerrotaan, että naapurikansat puhuivat näistä vitsauksista vielä vuosikymmenten kuluttuakin. Mikä vaiku-

tus niillä oli Egyptin ja sen jumalien maineeseen?
• Mistä johtuu, etteivät tyrannit kuten farao, Hitler ja Stalin, välitä oman kansansa kärsimyksestä?
• Ovatko nämä vitsaukset mielestänne Jumalan rangaistusta vai kuritusta egyptiläisille? Perustelkaa kantanne.
• Ilmestyskirja kertoo pimeydestä lopun ajan vitsauksena: Viides enkeli tyhjensi maljansa pedon valtaistuimelle, ja pe-

don valtakunta pimeni. Ihmiset purivat tuskissaan kielensä verille mutta herjasivat taivaan Jumalaa tuskansa ja haa-
vojensa tähden. He eivät kääntyneet, eivät luopuneet pahoista teoistaan. (Ilm. 16:10–11). Miettikää, miksi pimeys
aiheuttaa pedon valtakunnassa niin suurta tuskaa, että ihmiset purevat kielensä rikki?

Ilosanoma: Vanhassa testamentissa Herran koston päivää kuvataan aina pimeyden päiväksi. Siksi myös Jeesuksen kuollessa
täytyi olla pimeää. Tämä yksityiskohta osoittaa, että Jeesus kärsi itse omassa ruumiissaan Egyptin vitsaukset voidakseen
pelastaa heidät ja meidät kaikkein pahimmalta vitsaukselta – helvetin pimeydeltä.
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11. PÄÄSIÄINEN ASETETAAN (2. Mooses 11:1–12:20)

Taustaa: Yhdeksän vitsauksen toimeenpaneminen oli kestänyt ehkä noin vuoden. Jäljellä oli pahin niistä. Herra koettaa
varoittaa faraota siitä, mitä tuleman pitää. Huomatkaa, että se mikä oli tuomio Egyptille, siitä tulikin suuri juhla (pääsiäinen)
Jumalan kansalle.

Jakeet 11:1–3. Myös miehet käyttivät koruja muinaisessa Egyptissä.
• Miettikää eri selityksiä sille, että egyptiläiset antoivat avokätisesti koruja orjilleen.
• Israelilaiset olivat tehneet orjan työtä egyptiläisille ainakin sata vuotta. Olivatko korut mielestänne riittävä palkka

heidän työstään? Perustelkaa vastauksenne.
• Mikä oli saanut monet egyptiläiset ja jopa faraon palvelijat kunnioittamaan Moosesta?
• Missä tilanteessa kristittykin voi saada osakseen ympäröivän maailman arvostuksen? (Vaikuttaako asiaan mielestänne

se, miten ”jyrkkä” ko. kristitty on?)

Jakeet 11:4–10. Mooses oli jo aikonut lähteä faraon luota lopullisesti, mutta sitten hän oli kuitenkin jäänyt jatkamaan puhet-
taan vielä vähäksi aikaa.

• Mitä opimme ihmisen paatumuksesta näiden jakeiden kautta?
• Jos sinä olet joskus pelännyt paatuvasi, niin millaisessa tilanteessa se tapahtui?
• Mikä nimenomainen seikka suututti Mooseksen niin, että tämä suorastaan hehkui vihasta?

Jakeet 12:1–7. Abib oli uskonnollisen kalenterin ensimmäinen kuukausi, joka osui maalis- huhtikuulle. Myöhemmin sitä
alettiin nimittää nisan-kuuksi.

• Mikä kiinnittää huomiotanne näissä säännöissä?
• Miettikää, mikä on luonteenomaista karitsalle. Miksi Jumala valitsi pääsiäisuhrikseen juuri karitsan?
• Kuvitelkaa, mitä karitsan ja perheen välillä tapahtui niinä neljänä päivänä, kun eläintä pidettiin kotona (6,9).
• Mikä mahtoi olla syy siihen, että karitsa piti syödä kokonaan, eikä siitä saanut jättää mitään seuraavaan aamuun?

Jakeet 12:8–14
• Mikä on jakeen 11 symboliikka?
• Miten esikoisten kuolema oli rangaistus Egyptin jumalille (12)?
• Miksi juuri veren piti olla se merkki, joka sai tuhon enkelin kulkemaan talon ohi(13 ja 23)? (Miten karitsa ja ovenpie-

lien verensively kuuluvat yhteen?)
• Miten jakeet 13 ja 23 voitaisiin soveltaa kristittyjen elämään? (Miten meidän kotimme ovenpielet voisivat tulla ”Jee-

suksen verellä sivellyiksi”?)
• Mitä israelilaisten oli määrä oppia Jumalastaan, kun he viettivät pääsiäistä joka vuosi (14)?
• Mikä on hengellisten juhlien ja kesäpäivien merkitys kristityille ja heidän lapsilleen?
• Miten nämä jakeet voidaan soveltaa ehtoolliseen?

Jakeet 12:15–20. Leipä oli hapanta siksi, ettei sitä ollut ehditty hapattaa kiireisen lähdön keskellä.
• Miettikää, miksi tämä oli niin tärkeä säädös, että sen rikkomisesta langetettiin kuolemanrangaistus.
• Paavali soveltaa hapantaikinan kristittyjen elämään näin: Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä

tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. (1.
Kor. 5:7.) Mitä siis tarvitaan siihen, että meistä kristityistä voi tulla ”uusi taikina”?

Kokoavat kysymykset
• Karitsa piti teurastaa ”iltahämärissä” (6b). Historioitsija Josefus kertoo, että se tarkoitti kello kolmea iltapäivällä. Miksi

Jeesuksen piti kuolla juuri sillä hetkellä, kun ihmiset teurastivat temppelissä pääsiäislampaitaan?
• Miten jae 13 kuuluu Jeesuksen historiaan?
• Mitkä muut seikat tässä luvussa voidaan soveltaa Jeesuksen kuolemaan?

Ilosanoma: Jesaja kirjoittaa uhrikaritsasta näin: Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa,
jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. (Jes. 53:7). Kun
Johannes Kastaja näki Jeesuksen, hän tunnisti tämän ”Jumalan Karitsaksi, joka ottaa pois maailman synnin” (Joh. 1:27).
Ilmestyskirjassa Karitsa mainitaan 33 kertaa, ja aina sillä tarkoitetaan Jeesusta.
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12. VIIMEINEN VITSAUS (2. Mooses 12:21–50)

Taustaa: Viimeinen vitsaus kertoo siitä, miten tuhon enkeli kulki Egyptin läpi ja surmasi kaikki esikoiset, mutta ohitti
israelilaisten kodit. Sen sijaan, että enkelin miekka olisi osunut Jumalan kansan esikoisiin, se osuikin karitsaan, jolla talon
ovenpielet oli sivelty. Tästä tulee pääsiäisen englanninkielinen nimi: ”pass over”, hypätä yli, kulkea ohi.

Jakeet 21–28. Nämä ovat kertausta edellisen kerran tekstistä.
• Mitä mieleenne tulee, kun luette näitä jakeita?
• Miettikää, miksi juuri nuo kolme kohtaa piti sivellä verellä: oven päällinen ja molemmat sivut?
• Millaista uskoa siihen vaadittiin, että israelilaiset sivelivät ovenpielensä verellä ja pysyttelivät sen jälkeen talonsa

sisäpuolella?
• Miten egyptiläisperheille olisi käynyt, jos he olisivat sivelleet omat ovenpielensä karitsan verellä?
• Miten paljon seitsenvuotias lapsi ymmärsi vanhempiensa selostuksesta jakeissa 26–27?
• Mieti, miten itse voisit siirtää sanoman Jumalan Karitsasta seuraavalla sukupolvelle?

Jakeet 29–30. Huomatkaa, että Egyptin faraota pidettiin jumalana, samoin hänen esikoispoikaansa.
• Entä jos tällainen katastrofi tapahtuisi meidän omassa maassamme. Miten suomalaiset siihen ehkä suhtautuisivat?
• Mikä on nykyihmiselle kaikkien vaikeinta hyväksyä tässä tekstissä?
• Mihin nämä lapset ja eläimet oikein kuolivat?
• Voimmeko mielestänne tehdä tästä tekstistä sen johtopäätöksen, ettei Jumala rakastanutkaan egyptiläisiä? Miksi voim-

me? Miksi emme voi?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille Raamatun Jumalasta?
• Aikamme ideologian, humanismin, korkein arvo ovat ihmisoikeudet. Mikä näyttäisi näiden jakeiden mukaan olevan

Jumalan arvoasteikon korkein arvo?

Jakeet 31–39. Koska sotakuntoisia miehiä oli 600000, oletetaan, että kansaa olisi ollut yhteensä pari miljoonaa. Sekakan-
sa tarkoittaa egyptiläisten ja israelilaisten seka-avioliitoista syntyneitä lapsia ja ehkä myös muita seemiläisiä orjia, jotka
käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja läksivät israelilaisten kanssa Egyptistä.

• Mitkä olivat tunnelmat tuona yönä faraon palatsissa?
• Mitä osoittaa se, että farao alkoi toimia keskellä yötä eikä odottanut aamun valkenemista?
• Miten Mooseksen uhkaus jakeessa 10:29 sopii yhteen tämän tekstin kanssa?
• Missä kaikissa kiistakysymyksissä farao joutui antamaan periksi?
• Mitä mieltä olette, aikoiko farao nyt päästää israelilaiset kokonaan pois maastaan? Perustelkaa vastauksenne.
• Mihin farao arveli tarvitsevansa Israelin Jumalan siunausta?
• Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos aikoo liikutella parimiljoonaista kansaa erämaassa?
• Katsokaa kartalta Ramses ja Sukkot. Kauanko menee niiden välisen matkan kulkemiseen, jos karja kulkee enintään

kymmenisen kilometriä päivässä?

Jakeet 40–41: Exodus tapahtui joko 1440–luvulla tai 1200–luvun alussa eKr.
• Mitä nämä kaksi jaetta osoittavat Jumalan suunnitelmasta?
• Mieti omaa ”Egyptin orjuuttasi” ja sovella nämä kaksi jaetta omaan elämääsi?

Jakeet 42–50
• Mikä oli näiden säädösten merkitys israelilaisille?
• Miksi vain ympärileikatut saivat syödä pääsiäislammasta, miksi eivät kaikki ihmiset?
• Ketkä saavat syödä uuden liiton pääsiäislammasta eli osallistua ehtoollisen viettoon?
• Mitä tapahtuu, jos ehtoolliselle päästetään myös ne, jotka eivät ole Herran kansan jäseniä tai jotka halveksivat hänen

Sanaansa?

Ilosanoma: Jeesus kärsi omissa nahoissaan faraon paatumuksen seuraukset. Faraon esikoinen kuoli, mutta niin kuoli Ju-
malankin. Synti piti rangaista, ja niin suostui Jumalan Esikoinen sen kantamaan. Että Jeesus oli todellakin tässä tekstissä
esiintyvä pääsiäislammas, sen todistavat nämä Johanneksen sanat: Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: ”Älköön
häneltä luuta rikottako.” (Joh. 19:36*).
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13. EGYPTISTÄ LÄHTÖ (2. Mooses 13)

Taustaa: Tässä luvussa Herra alkaa opettaa kansalleen, mitä lunastus tarkoittaa. Esikoispoikien lunastaminen tapahtui joko
niin että heidät vaihdettiin leeviläisiin tai sitten heistä maksettiin maksu uhrin muodossa. ”Minä otan israelilaisten joukosta
omikseni leeviläiset, kaikkien Israelin esikoisten, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden asemesta.” (4. Moos.
3:12). Lunastus-sanaa käytettiin myös siitä tapahtumasta, kun Herra osti kansansa vapaaksi Egyptin orjuudesta.

Jakeet 1–2 ja 11–16. Raamatussa esikoinen tarkoittaa aina perillistä. Muistamme, että myös Joosef ja Maria uhrasivat kaksi
kyyhkystä Jeesus-vauvan lunastusmaksuna (Lk. 2).

• Miten keskiverto suomalainen ymmärtää sanan ”lunastus” tai ”lunnaat”?
• Määrittele näiden jakeiden perusteella, mitä lunastus on.
• Mitä israelilaisten oli määrä oppia, kun he veivät lampaittensa esikoisia uhrattavaksi? Entä kun he maksoivat lunastus-

maksua vanhimmasta pojastaan?
• Miten esikoisuus ja Egyptistä lähtö kuuluvat yhteen (14–16)?
• Mitä merkitystä on sillä tosiasialla, että Jeesus oli Jumalan ”esikoinen”?

Sovellutuskysymykset
• Mistä meidät on lunastettu ja miten?
• Keneltä Jeesus osti meidät vapaaksi ja millä valuutalla?

Jakeet 3–10. Egyptistä lähtö piti muistaa sukupolvesta toiseen (3,10). Huomatkaa, että kaikki maailman ihmiset syntyvät
synnin, kuoleman ja paholaisen orjina.

• Miksi Egyptistä lähdön päivää ei saanut unohtaa tulevaisuudessakaan?
• Mikä on sinun elämässäsi orjuuden maasta lähdön päivä ja miten sitä pitää muistella?
• Mitä israelilaiset tiesivät luvatusta maasta Egyptistä lähtiessään (5)?
• Kun Jeesus puhui kirkastusvuorella omasta ”poislähdöstään”, hän käytti sanaa ”exodus” (Luuk. 9:31). Miten orjuuden

maasta lähteminen liittyy Jeesuksen kuolemaan?
• Miksi juuri Mooseksen piti olla kirkastusvuorella keskustelemassa tästä aiheesta Jeesuksen kanssa, ei esimerkiksi

Abrahamin tai Daavidin?

Jakeet 17–22. Filistean kautta kulki luvattuun maahan valtatie nimeltä Via Maris, mutta sen varrella oli paljon egyptiläisiä
sotilastukikohtia. Erämaan tie taas kulki Siinain niemimaan poikki.

• Millaiset olivat ehkä tunnelmat, kun kansa läksi liikkeelle kohti luvattua maata?
• Katsokaa kartasta, montako kilometriä olisi ollut lyhin reitti luvattuun maahan.
• Karja kulkee enintään 10 km päivässä. Miten kauan kotimatka olisi kestänyt, jos Israel olisi saanut kulkea pitkin Via

Marista?
• Miettikää, mitä kaikkea hyötyä pilvi- ja tulipatsaasta oli israelilaisille?
• Millaisia pilvi- ja tulipatsaita on Herra lähettänyt sinun elämääsi kuljettamaan sinua haluamalleen tielle? (Jos tajuat

jälkeenpäin, miksi Jumala ei johdattanut sinua suorinta tietä pisteestä A pisteeseen B, niin kerro se muillekin.)
• Katsokaa kartasta, miten pitkä matka on Sukkotista Etamiin. Montako päivää sitä siis kuljettiin?

Jae 19. Joosefin luut. Koska Herra oli ennustanut Egyptin orjuuden loppumisen Abrahamille, niin varmasti Joosefkin tunsi
tuon lupauksen.

• Joosef oli kuljetettu Egyptin orjuuteen 450 vuotta aikaisemmin, mutta myöhemmin hänestä oli tullut maan
pääministeri. Miten Joosefin ja Mooseksen urat muistuttivat toisiaan?

• Miettikää, miksi Joosef oli halunnut ehdottomasti, että hänen luunsa haudattaisiin luvattuun maan multiin?
• Miten luuarkkua oli pystytty säilyttämään 450 vuotta?
• Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. (Hepr.

11:22.) Mihin Joosef siis uskoi kuollessaan?
• Miten me voisimme saada kuollessamme saman uskon, mikä Joosefilla oli?

Ilosanoma: Jeesuksesta sanotaan näin: Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.
(Kol. 1:15). Ilmestyskirjassa koko Jumalan kansaa nimitetään esikoisiksi Jeesuksen lunastustyön perusteella: Nämä ovat ne,
jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle. (Ilm.
14:4).
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14. KAISLAMEREN YLITYS (2. Mooses 14)

Taustaa: Kaislameren ylitys eli exodus oli Israelin historian ratkaisevin hetki, johon Vanhassa testamentissa palataan yhä
uudelleen. Katsokaa karttaa. Kaislameri tarkoittaa Suezin lahtea, mutta kukaan ei tiedä, miten pitkälle s ulottui Mooseksen
aikaan. Se saattoi tuohon aikaan sulkea sisäänsä myös Katkerat järvet. Tai sitten ”Kaislameri” tarkoitti Isoa Katkerajärveä.
Huomatkaa, että vesi oli ollut Jumalan rankaisuväline myös Nooan aikaan.

Jakeet 1–4. Herran käskyn saadessaan israelilaiset olivat paikassa, mistä olisi ollut vapaa pääsy itään. Herra kuitenkin käski
heidän mennä meren rannalle, missä pakoreitti sulkeutui.

• Miksi Herra tahtoi johtaa kansansa toivottomalta näyttävään tilanteeseen?
• Mitä Herra meiltä odottaa johdattaessaan meidätkin joskus toivottomalta tuntuvaan tilanteeseen?
• Mitä Herra toivoi egyptiläisille tapahtuvan?
• Minkä verran faraolla itsellään oli valinnan vapautta tässä tilanteessa?

Jakeet 5–9. Paaduttaminen ei siis ole sitä, että Jumala pakottaisi jonkun tekemään syntiä. Se on sitä, että hän jatkaa sellaisel-
lekin ihmiselle puhumista, jonka hän tietää sulkevan korvansa.

• Mitkä ovat mielestänne tämän faraon suurimmat erehdykset?
• Mitä luulette Egyptin ratsuväen ajatelleen tästä takaa-ajosta?
• Onko meidän aikanamme olemassa poliittisia johtajia tai ihmisryhmiä, jotka ovat samalla tavalla paatuneita kuin tämä

farao? Jos on, niin keitä he ovat?

Jakeet 10–14. Egyptiläisillä oli hevosia ja sotavaunuja. Israelilaiset eivät olleet aseistautuneita, eikä heillä ollut harjoitettua
armeijaakaan. Nyt heidän takanaan oli ratsuväki ja edessään meri.

• Mikä israelilaisten valituksessa (jakeissa 11–12) oli erityisen epäreilua Moosesta kohtaan? Entä Jumalaa kohtaan?
• Miksi ihmiset koettavat aina ja kaikkialla etsiä syyllistä onnettomuuksiinsa?
• Millaisissa tilanteissa nykyiset kristilliset johtajat joutuvat kestämään samantapaisia paineita kuin Mooses ja Aaron

Kaislameren rannalla?
• Mitä jakeet 13–14 osoittavat meille Mooseksen uskosta?
• Sovella jae 14 Jumalan kansan elämään tänä lopun aikoina.
• Sovella jae 14 omaan elämääsi. Mitä se sinulle näin luettuna sanoo?

Jakeet 15–18. Ulkonaisesti Mooses oli näyttänyt luottavaiselta, mutta itse asiassa hän oli koko ajan huutanut sydämessään
Herralta apua.

• Millainen Mooseksen usko oli jakeiden 13–15 mukaan?
• Mitä Mooses ehkä ajatteli nostaessaan sauvansa meren yli (16)?
• Miten Herran suuruus näkyi tässä tilanteessa?

Jakeet 19–22, 29.
• Mikä oli enkelin ja pilven funktio (tehtävä) tuossa tilanteessa?
• Kuvaile omin sanoin, miltä Kaislameri näytti tuona aamuna.

Jakeet 23–25. Oli vielä pimeää, kun tämä tapahtui.
• Millä mielellä luulette egyptiläisten sotilaiden ja vaununajajien laskeutuneen Kaislameren pohjalle?
• Mitä ajattelette egyptiläisten sanoista jakeessa 25; huomatkaa että he käyttävät Israelin Jumalasta nimeä ”Herra”?

Katsokaa myös jaetta 14.

Jakeet 26–31
• Miltä luulette Mooseksesta tuntuneen nostaa sauvansa meren yli uudemman kerran?
• Jos sinä olisit ollut Israelin kanssa merta ylittämässä, miten kauan tämän jälkeen olisit jaksanut uskoa Jumalan apuun

sitä yhtään epäilemättä (31)?
• Paavali rinnastaa Kaislameren ylityksen kasteeseen (1. Kor. 10:2). Etsikää mahdollisimman monta yhtymäkohtaa Kais-

lameren ylityksen ja kasteen väliltä.

Ilosanoma: Jeesukselle kävi kuten egyptiläisille: hän hukkui kaaosvesiin. Ristiinnaulitut ihmiset näet kuolivat tukehtumalla.
Tällä tavalla kuvaa kärsimyspsalmi Jeesuksen kuolemaa: Pelasta minut, Jumala! Vesi on noussut kaulaani saakka. Olen va-
jonnut pohjattomaan liejuun, jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin, pyörre tempaa minut mukaansa.
(Ps. 69:2–3). Näin kova hinta piti Vapahtajan maksaa meidän exoduksestamme.
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15. MIRJAMIN VOITTOLAULU (2. Mooses 15)

Taustaa: Mirjam oli ilmeisesti se isosisko, joka oli seissyt Mooses-vauvan koria vahtimassa Niilin rannalla. Tässä vaiheessa
hänellä oli ikää jo yli 80 vuotta, mutta hän oli aivan yhä yhtä nuorekas kuin veljensäkin. Mirjam ei ilmeisesti ollut naimisissa;
olihan hänen ikäpolvensa poikalapset surmattu. Mirjam kuului veljiensä kanssa Israelin johtotiimiin: Minä olen tuonut sinut
Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta, olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. (Miika 6:4).
Koska Mirjamia nimitetään naisprofeetaksi jakeessa 20, monet uskovat, että juuri hän sepitti tämän Raamatun ensimmäisen
psalmin.

Jakeet 1 ja 20–21.
• Miettikää, millaista Mirjamin elämä oli ollut orjaperheen naimattomana tyttärenä?
• Millaisena johtajana nämä jakeet kuvaavat Mirjamin?
• Mitä eroa oli varsinaisen johtajan eli Mooseksen ja Mirjamin tehtävissä?

Jakeet 1b-5
• Millaisena Jumalana Herra kuvataan Mirjamin voittolaulussa?
• Mitä nämä jakeet kertovat meille Mirjamin omasta Jumala-suhteesta?

Jakeet 6–12
• Nämä jakeet kuvaavat meille Herran vihaa. Mistä Jumala siis vihastuu ja mitä hänen vihansa saa aikaan?
• Miksi vain harvat pelkäävät nykyisin Herran vihaa, myös kristityt?
• Milloin sinä olet viimeksi pelästynyt Jumalan vihan tähden?
• Sovella nämä jakeet Jumalan kansan eli kristittyjen vihollisiin?

Jakeet 13–18. Näissä säkeissä Mirjam ennustaa tulevaisuutta ”uskon imperfektissä”, kuin se olisi jo tapahtunut. Kaislame-
ren ylitys on valoisan tulevaisuuden tae. Jakeen 17 pyhä vuori on ennustus Jerusalemin temppelistä, joka rakennettaisiin
myöhemmin.

• Mitä nämä jakeet kertovat meille Jumalan kansan tulevaisuudesta silloin ja nyt?
• Mitä tarkoittaa, että Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti?
• Sovella jae13 itseesi ja perheeseesi. Mitä se näin luettuna sinulle sanoo?

Jakeet 22–27. Näin alkoi kotimatka Kaislameren dramaattisen ylityksen jälkeen. Katsokaa kartasta Israelin vaeltama kolmen
päivän reitti Kaislamereltä Surin erämaan Maraan ja sieltä Elimiin.

• Kuvitelkaa, mitä tapahtuu, kun lapset, vanhukset ja karja eivät saa juotavaa kolmeen päivään.
• Millaiset olivat ehkä Mooseksen tunnelmat noiden kolmen päivän aikana?
• Mirjamin voittolaulussa oli luvattu, että kansa pääsee varmasti perille kotimaahansa. Mitä osoittaa se, että israelilaiset

olivat jo unohtaneet tuon lupauksen?
• Maran lähteelle raahauduttiin viimeisillä voimilla, mutta siellä kansaa kohtasi shokki: vesi olikin juomakelvotonta.

Mitä kansan olisi pitänyt tuossa vaiheessa tehdä?
• Jakeesta 25 käy ilmi, että kolmen päivän jano oli Herran lähettämä testi. Mitä Herra siinä testasi?
• Mikä on se uskon testi, johon Herra on sinut viime aikoina asettanut, ja miten sinä sen läpäisit?
• Miten jae 26 kuuluu asiayhteyteen?
• Mitä niiden pitäisi ajatella jakeesta 26, joita Herra ei ole parantanut?
• Kuvitelkaa kansan tunnelmia, kun saavuttiin Elimin keitaalle. Luuletteko, että väki heittäytyi ensimmäiseksi polvilleen

ja kiitti Herraa?
• Kristallimeren rannalla kiitetään kerran Herraa Mooseksen ja Karitsan virren sanoilla: Suuret ja ihmeelliset ovat sinun

tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas! Kuka ei sinua pelkäisi,
Herra, kuka ei ylistäisi nimeäsi? Sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat eteesi ja kumartavat sinua, sillä sinun
oikeat tuomiosi ovat tulleet julki. (Ilm. 15:2–4) Mitä aineksia tämä virsi on saanut Mirjamin voittolaulusta?

Ilosanoma: Jeesus on se kuningas, josta puhutaan jakeessa 18. Hän oli kuitenkin maanpäällisen elämänsä aikana salattu,
piikkikruunulla kruunattu kuningas. Moni muukin asia Jumalan valtakunnassa on salattua, esimerkiksi jakeen 26 toteutu-
minen meidän kristittyjen elämässä. Kun pääsemme päämääräämme pyhälle vuorelle eli uuteen Jerusalemiin, silloin kaikki
nämä salaisuudet meille paljastuvat.
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16. LEIPÄÄ TAIVAASTA (2. Mooses 16)

Taustaa: Katsokaa karttaa. Joissakin kartoissa on kaksi Sinin erämaata. Tässä ei tarkoiteta Siinain niemimaan itäpuolella
sijaitsevaa autiomaata, vaan sitä, joka sijaitsi etelään Marasta ja Elimistä. Vasta kuukausi Egyptistä lähdöstä oli kulunut.
Pilvi oli johtanut Israelin kansan sille tielle, mitä se nyt oli kulkemassa.

Jakeet 1–3.
• Minkä verran hyvä ja vaihteleva ruokavalio merkitsee teidän itse kunkin tyytyväisyydellenne?
• Miten on mahdollista, että meren ylitys ja muut ihmeet olivat unohtuneet kansalta kuukaudessa?
• Mitä Israelin kansan olisi pitänyt tehdä sen sijaan, että se napisi Moosesta ja Aaronia vastaan?
• Hiljaa vastattavaksi: Mistä asiasta sinä olet viimeksi napissut Jumalallesi?
• Mitä sinun pitäisi tehdä sen sijaan, että kapinoit Jumalalta saamaasi kohtaloa vastaan?
• Miksi kukaan ei ryhtynyt puolustamaan johtajiaan sanomalla, että he ovat toimineet koko ajan Jumalan käskyjen

mukaisesti?
• Missä asioissa kristityt napisevat eniten johtajiaan vastaan meidän päivinämme?

Jakeet 4–8.
• Herra antoi kansalleen lupauksen ruuasta, jota sataisi alas taivaasta. Millä perusteella mekin voimme uskoa, että Herra

antaa meille kaiken tarvitsemamme, vaikka sen sitten pitäisi sataa alas taivaasta?
• Herra tahtoi testata, noudattaisiko hänen kansansa hänen käskyjään vai ei (4 B). Kansa reputti tentin. Mitä sinä olisit

tehnyt tuollaiselle kansalle, jos asia olisi ollut sinun päätettävissäsi?

Jakeet 9–13 luetaan, mutta niistä ei keskustella. Viiriäisistä puhumme tarkemmin toisessa yhteydessä.

Jakeet 14–21. Ks. myös jakeet 31, 35–36. Herra siis aikoi elättää 2 miljoonaa ihmistä 40 vuotta autiomaassa.
• Mannalle on koetettu etsiä erilaisia luonnollisia selityksiä: että se olisi ollut eräs makea jäkälälaji, joka kasvaa autio-

maassa, tai erään hyönteisen erittämää nestettä tamariskipuissa. Mitä mieltä olette näistä selityksistä?
• Miten sinä itse selittäisit mannaihmeen?
• Miksi Herra ei tahtonut antaa kansalleen useamman päivän manna-annosta kerralla?
• Jeesusta koeteltiin autiomaassa samalla tavalla kuin Israelia. Paholainen koetti saada 40 päivää paastonneen Vapahtajan

muuttamaan kivet leiviksi. Jeesus lainasi silloin mannaihmeen kohtaa: ”Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan
että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.” (5. Moos. 8:3). Mitä Jeesus tarkoitti vastatessaan näin
Saatanalle?

• Sovella nämä sanat omaan elämääsi. Mitä se tarkoittaa sinun kohdallasi, ettet elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee?

Jakeet 22–30. Sapattia ei ole mainittu Raamatussa sitten luomiskertomuksen. Sapattikäsky annettiin vasta myöhemmin Sii-
nailla. Israel ei ollut voinut pitää sapattia orjuudessa.

• Mitä Herra tahtoi opettaa kansalleen sellaisen systeemin kautta, että kuutena päivänä kerättiin mannaa, mutta vain
sapatin aattona voitiin kerätä kahden päivän annos?

• Mitä niiden ihmisten uskossa oli vikana, jotka menivät keräämään mannaa sapattina?
• Millaista uskoa lepopäivän pyhittäminen vaatii meiltä nykyajan kristityiltä (jae 29)?
• Mieti, miten sinun pitäisi valmistautua lepopäivään edeltä käsin niin, että voisit sen pyhittää?

Jakeet 31–36. Eefa sisälsi 36 litraa ja omer sen kymmenesosan eli 3,6 litraa.
• Jos kansaa oli 2 miljoonaa henkeä, joista jokainen kulutti kolme ja puoli litraa mannaa joka päivä, paljonko sitä kului

päivässä?
• Miksi oli tärkeää säilyttää manna-astia sukupolvesta toiseen?

Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta
tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se,
joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi
elää.” (Joh. 6:48–51.)

• Mitä Jeesus tarkoitti nimittäessään itseään taivaasta tulleeksi mannaksi; mitä yhteistä hänellä oli alkuperäisen mannan
kanssa? Mitä eroa?

• Mitä nämä Jeesuksen sanat opettavat meille ehtoollisleivästä?

Ilosanoma: Jeesuksen piti kuolla ristillä, että hänestä voisi tulla se manna eli ehtoollisleipä, joka antaa meille napisijoille ja
epäilijöillekin ikuisen elämän.
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17. VETTÄ KALLIOSTA (2. Mooses 17)

Taustaa: Oli kulunut vain pari kuukautta siitä, kun kansa kulki kuivin jaloin Kaislameren yli. Kerran se oli jo saanut ih-
meellisellä tavalla vettä janoonsa, ja joka päivä se sai mannaa nälkäänsä. Mirjamin voittovirsi oli vakuuttanut, että Herra vie
varmasti kansansa perille. Ja silti napina jatkui. Refidimin paikkaa ei tiedetä tarkasti.

Jakeet 1–3 ja 7. Parempi on vanha käännös, joka puhuu ”Herran kiusaamisesta” jakeissa 2 ja 7.
• Miksi kukaan kansasta ei sanonut: ”Onhan Herra auttanut meitä ennenkin, kyllä hän varmasti auttaa nytkin.”
• Ajatteletko sinä nykyisen ongelmasi kohdalla: onhan Herra aina auttanut, kyllä hän auttaa nytkin.
• Mistä johtuu, että Herran apu unohtuu meiltäkin kovin nopeasti?
• Millaisen ihmisryhmän luulette olleen napinaa aloittamassa?
• Määrittele, mitä Herran kiusaaminen on tämän tekstin mukaan (jakeet 2 ja 7)?
• Saatana koetti houkutella Jeesusta todistamaan, että hän on Jumalan poika. Vapahtajan olisi vain pitänyt hypätä alas

temppelin harjalta, niin että enkelit olisivat voineet ottaa hänestä kopin. Siihen Jeesus vastasi: ”Älä kiusaa Herraa,
sinun Jumalaasi.” (Matt. 4:7). Mikä olisi tehnyt temppelin harjalta hyppäämisestä Herran kiusaamista?

• Mitä Herran kiusaaminen voisi tarkoittaa meidän elämässämme?

Jakeet 4–6. Vanhan käännöksen mukaan Mooses ”huusi”, uuden mukaan hän ”rukoili”. Jae 4.
• Mitä ajattelette Mooseksen reaktiosta kansan kapinaan ja veden puutteeseen?
• Miksi Herra tahtoi näyttää tämän ihmeen vain kansan vanhimmille, ei koko kansalle?
• Mitä se tarkoittaa, että Herra seisoi Horebin kalliolla Mooseksen edessä?
• Mitä tämä episodi opettaa meille Jumalasta?

Jakeet 8–9. Sinain niemimaalla asui amalekilaisia, jotka olivat Esaun pojanpojan jälkeläisiä (1. Moos. 36:12). He olivat
hurja kameleilla ratsastava kansa, joka eli ryöstöretkistä muiden heimojen alueelle. Nyt amalekilaiset hyökkäsivät Israelin
väsyneen jälkijoukon kimppuun ja koettivat eristää sen pääjoukosta (5. Moos. 25:17–19). Huomatkaa, että tämä oli Israelin
ensimmäinen sota ja kaikkien tulevien Jumalan kansan sotien ennakkokuva, myös hengellisten.

• Voidaanko amalekilaisten käytöstä mielestänne jotenkin puolustella?
• Miettikää mahdollisimman monta syytä siihen, miksi amalekilaisten voitto olisi ollut inhimillisesti katsottuna to-

dennäköisempi kuin israelilaisten voitto?

Jae 10. Tässä mainitaan Joosuan nimi ensimmäistä kertaa Raamatussa. Nimi tarkoittaa ”Herra on Vapahtaja” ja se on sama
kuin Jeesuksen nimi Uudessa testamentissa.

• Mitä Joosuasta osoittaa se, että hän suostui Mooseksen antamaan tehtävään vastaan sanomatta?
• Millaisen yleisvaikutelman saatte Joosuasta Raamatun ensimmäisen ”esittelyn” perusteella?

Jakeet 11–13.
• Mikä oli Joosuan rooli sodan voittamisessa?
• Mitä tämä episodi opettaa meille rukouksesta?
• Minkä verran luulette rukouksen vaikuttaneen viime sotiemme lopputulokseen?
• Mieti, mihin asioihin tarvittaisiin tällä hetkellä sinun esirukouksiasi?
• Mitä sinun pitäisi tehdä, jos koet, ettei sinulla ole aikaa rukoilla?
• Justinos Marttyyri on sanonut: Mooses levitti kätensä ristin muotoon Joosua eli Jeesus nimisen miehen johtaessa

taistelua. Mitä ajattelet tästä tulkinnasta?

Jakeet 14–15. Amalekin kansa on Raamatussa Jumalan kansan vihollisten prototyyppi. Amalek soti Israelia vastaan vielä
monta sataa vuotta tämän jälkeenkin. Daavid heidät lopulta kukisti.

• Mitä tarkoittaa, että Herra on kansansa lippu sen sodissa?
• Tämä on ensimmäinen kerta Raamatussa, kun Herra käskee jonkun kirjoittaa sanansa muistiin. Miksi juuri Amalekin

tappion muistiin merkitseminen oli tärkeää?
• Mitä tämä taistelu ennustaa Jumalan kansan tulevista taisteluista vihollisiaan vastaan?

Ilosanoma: Koska Kristus-kallion vettä saivat juoda jopa napisevat israelilaiset, saamme sitä juoda mekin. Paavali sanoo,
että kallio, joka Israelia seurasi, oli Kristus (1. Kor. 10:4). Kun Kristus-kalliota lyötiin, siitä kumpusi vettä. Näin Jeesus
hankki meille kasteveden, joka pesee meidät puhtaaksi synneistämme. Hän tarjoaa meille myös sanojensa elävää vettä joka
päivä.
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18. APPI RIENTÄÄ AVUKSI (2. Moos. 18)

Taustaa: Nyt israelilaiset olivat jo Horebin vuoren juurella etelä Siinailla. Mooses oli käynyt siellä paimenessa ja nähnyt juuri
siellä palavan pensaan. Siitä nimi ”pyhä vuori”. Jetro oli ehkä samanlainen ”korkeimman Jumalan pappi” kuin Melkisedek
aikoinaan. Huomatkaa, että appi ja vävy olivat asuneet saman katon alla 40 vuotta ja tunsivat hyvin toisensa.

Jakeet 1–4. Jostakin syystä Mooses oli lähettänyt vaimonsa ja poikansa Egyptistä takaisin appensa luo. Mooseksen pojat
olivat tässä vaiheessa varmaan jo 25–35 vuoden ikäisiä.

• Miettikää eri syitä, miksi Mooses oli lähettänyt perheensä takaisin appensa luo.
• Mooses oli ollut poissa perheensä luota vuoden pari. Kuvitelkaa, millaista Sipporan ja poikien elämä oli ollut sillä

aikaa?
• Mooses oli elänyt viimeisen vaikean vuoden ilman perhettään. Mitä vaimon ja lasten poissaolo oli ehkä vaikuttanut

hänen elämäänsä?
• Katsokaa kartalta Horeb ja Midian. Mistä se on osoitusta, että Israelin uutiset olivat tulleet jo Jetronkin korviin?
• Mooses oli antanut pojilleen nimet Geersom (”karkotus”) ja Elieser (”Jumalani on apu”). Missä suhteessa nämä nimet

olivat osoittautuneet profeetallisiksi?

Jakeet 5–12.
• Millainen oli Mooseksen ja Jetron suhde tervehdyksistä päätellen?
• Mitä se merkitsee ihmiselle, että joku iloitsee hänen ilojaan ja suree hänen surujaan?
• Miksi Mooseksen olisi ehkä ollut vaikea kertoa ahdistuksistaan muille ihmisille? (Miksi hengellisen johtajan on vaikea

kertoa muille voitoistaan ja tappioistaan?)
• Miettikää, mitä Mooses saattoi kertoa vaimolleen, ja mitkä asiat hänen piti pitää omana tietonaan?
• Minkä muutoksen Mooseksen kertomus sai aikaan hänen appensa sydämessä?
• Mikä oli yhteisen uhriaterian merkitys?

Jakeet 13–16. Ehkä amalekilaisilta saadun saaliin jako oli tuonut mukanaan erityisen paljon riitajuttuja.
• Naiset eivät tuohon aikaan voineet nostaa oikeusjuttua, mutta miehiäkin leirissä oli 600000. Esittäkää arvio, montako

riitajuttua päivässä Mooses joutui käsittelemään.
• Kuinka kauan ihminen kestää tuollaista arkea kokematta burn out’ia (loppuun palamista)?
• Mitä voisimme oppia Jetron tavasta lähestyä vävynsä ongelmaa?
• Mitä vastuutehtäviä Mooses joutui laiminlyömään tuomarin tehtävänsä tähden?
• Mitä tämä hullunmylly merkitsi Mooseksen jumala-suhteelle?
• Miksi Moosekselle ei ollut tullut mieleen jakaa vastuuta muiden, esimerkiksi Aaronin, kanssa?
• Miksi hengellisten johtajien joskus on vaikea jakaa vastuuta muiden kanssa?
• Miksi jokaisella hengellisellä johtajalla pitäisi olla oma Jetronsa?
• Missä on vika, jos hengellinen johtaja saa burn out’in?

Jakeet 17–23. Myöhemmin käy ilmi, että heimojen johtajat nimittivät uudet ryhmänjohtajat.
• Mikä oli Jetron mielestä Mooseksen tärkein tehtävä, jota tämä ei saanut missään nimessä laiminlyödä?
• Laskekaa, montako ryhmänjohtajaa tarvittiin kaikkiin noihin ryhmiin, jos leirissä oli 600000 miestä.
• Oletetaan, että A:lle ja B:lle tuli riita lampaan omistuksesta. Miten asia käsiteltiin tämän uuden systeemin puitteissa?
• Tuhannen miehen ryhmänjohtajia oli siis 600. Paljonko tuomarin töitä Moosekselle jäi keskimäärin päivässä, jos jo-

kainen heistä toi hänelle kaksi riitajuttua vuodessa.
• Mitä kaikkea hyötyä delegoinnista koitui kansalle ja sen johtajille? Miettikää mahdollisimman monta asiaa.

Jakeet 24–27
• Mitä hyötyä Moosekselle oli prinssin ja paimenen koulutuksesta hänen järjestäessään tätä asiaa?
• Miten kansanopetus voitiin hoitaa tämän uuden systeemin puitteissa?
• Miten Jetron ohjetta voitaisiin soveltaa meidän aikamme seurakuntiin ja kristillisiin järjestöihin? (Mitä tämä teksti

opettaa meille seurakunnan pienpiireistä, esimerkiksi raamattupiiristä?)
• Millä mielellä Mooses ehkä hyvästeli appensa?
• Miten Jeesus noudatti omassa toiminnassaan Jetron ohjeita?
• Miten me voisimme erottaa toisistaan ne asiat, jotka ovat meidän vastuullamme Jumalan seurakunnassa, niistä asioista,

joiden pitäisi olla muiden vastuulla?

Ilosanoma: Jetro on Jeesuksen ennakkokuva. Itse asiassa Jeesus tahtoisi olla meidänkin työnohjaajamme ja sanoa meille:
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28.) Sen sijaan että
Jeesus olisi koettanut evankelioida koko maailman kolmessa vuodessa, hän käyttikin suurimman osan ajastaan delegoimalla
työnsä 12 opetuslapselle. Tärkeimmän tehtävänsä hän joutui kuitenkin täyttämään ihan yksin: sovittamaan ristinpuulla koko
maailman synnit.

Exodus 1 • www.raamattupiiri.fi • 19



19. SAVUAVA VUORI (2. Mooses 19)

Taustaa: Egyptistä lähdöstä oli kulunut vasta kaksi kuukautta. Nyt kansa oli Siinain erämaassa Jumalan vuoren (Horebin eli
Siinain) juurella. Tässä luvussa Herra ilmoittaa valitsevansa Israelin omaksi, pyhäksi kansakseen. ”Pyhä” sana on esiintynyt
Raamatussa tähän mennessä vain neljä kertaa kerran. Mooses oli kohdannut Jumalan pyhyyden palavan pensaan ääressä.

Jakeet 1–2
• Mitä arvelette, minkä verran kansa oli ehtinyt tottua erämaassa elämiseen kahdessa kuukaudessa? Mitkä asiat olivat

sille ehkä vielä hankalia?

Jakeet 3–6. Herra ryhtyy tekemään Israelista pyhää kansaa.
• Miksi Herra tahtoi saada itselleen omaisuuskansan? (Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.)
• Mitä kotka-vertaus merkitsi Israelin tilanteessa?
• Sovella kotka-vertausta omaan elämääsi. Mitä se sanoo sinusta ja perheestäsi?
• Mitä kansan piti tehdä, jotta se voisi olla Herran oma kansa?
• Mitä teille tulee mieleen sanasta ”pappiskansa” / ”pappisvaltakunta” (6)?
• Miettikää, miten Israelin piti muuttua, että se voisi olla pyhä kansa (6)? Vastaus tämän tekstin ulkopuolelta.
• Pietari kirjoittaa pakanakristityille: ”Mutta te olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa’

” (1. Piet. 2:9). Miksi nämä määreet, jotka ennen tarkoittivat vain Israelia, sovelletaankin yhtäkkiä pakanakristittyihin?
• Millä perusteella sinä voit pitää itseäsi pyhänä ja lukea itsesi Jumalan omaisuuskansaan kuuluvaksi?

Jakeet 7–9
• Mikä oli Mooseksen rooli tässä tilanteessa?
• Luuletteko, että kansa tajusi, mitä se näissä jakeissa Herralle lupasi? Perustelkaa vastauksenne.
• Oletko sinä koskaan tehnyt Jumalalle tuollaista lupausta – miten siinä kävi?
• Miksi kansan piti olla sataprosenttisen varma siitä, että se oli nimenomaan Herra, joka oli puhunut Mooseksen kanssa?
• Miettikää, miksi Jumala ilmestyy Raamatussa usein pilven keskeltä?

Jakeet 10–15.
• Millaisen kuvan saatte Jumalasta näiden jakeiden perusteella?
• Miksi Raamatun Jumalaa ei saa lähestyä kuka vain, miten vain, milloin vain?
• Miten Mooseksen oli määrä pyhittää kansa?
• Miksi Jumalan lähestyminen oli hengenvaarallista?
• Mitä tapahtuu, jos Jumalaa aletaan pitää vain kilttinä pappana pilven reunalla?

Jakeet 16–19. Kuvaus muistuttaa tulivuorenpurkausta ja sitä seurannutta maanjäristystä.
• Mihin tarvittiin kaikki tuo dramatiikka ja rekvisiitta?
• Miten sinä olisit reagoinut tuollaisessa tilanteessa?
• Miettikää, miltä Mooseksesta tuntui lähteä ylittämään tuota vaarallista viivaa ja kiipeämään tuolle vaaralliselle vuorel-

le?

Jakeet 20–25. Tämä on jo kolmas kerta, kun Mooses kiipeää pyhälle vuorelle ja laskeutuu sieltä alas.
• Mitä opimme Mooseksen ja Herran suhteesta näiden jakeiden kautta?
• Mitä kansa ajatteli nähdessään, millainen Herran ja Mooseksen suhde oli?
• Mitä Herra tahtoi opettaa kansalleen kaiken tämän dramatiikan kautta?
• Kansa napisi Moosesta vastaan vielä monta kertaa tämän jälkeenkin. Miten se uskalsi sen tehdä?

Kokoavat kysymykset
• Mitä meidän aikamme kirkkojen pitäisi oppia tästä tekstistä?
• Miksi Jeesus ei tullut tähän maailmaan tällaisen dramatiikan säestyksellä, vaan syntyi talliin?

Ilosanoma: Jeesus teki meille syntisille mahdolliseksi lähestyä Jumalaa ja jäädä silti henkiin – ottamalla päälleen kaiken
meidän epäpyhyytemme. Siitä edestä hänen itsensä piti astua meidän syntejämme kantaen tuon maagisen rajan yli Golgatan
kummulle. Hänen ansiostaan meidän ei tarvitse astua Siinaille vaan Siionin vuorelle. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren
tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kaiun
tykö. . . vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja . . . taivaallisen Jerusalemin tykö. . . ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen,
tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. (Hepr. 12:18–24.)
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20. KYMMENEN KÄSKYÄ (2. Mooses 20)

Taustaa: Raamatussa käskyjen numerointi on toinen kuin luterilaisessa katekismuksessa. Kuvakielto on toinen käsky ja
himoitsemiskiellot muodostavat yhdessä 10. käskyn. Jokainen käsky on tehty suojelemaan jotain ihmiselämän osa-aluetta.
Näiden kysymysten käsittelemiseen saattaa mennä kaksikin kokoontumiskertaa. Jos piiriläiset haluavat tutustua käskyjen
tematiikkaan tarkemmin, he voivat lukea Mailis Janatuisen kirjan Ihmisen käyttöohjeet.

Jakeet 1–3. Ensimmäinen käsky eli oikean uskon suoja.
• Miksi Herra tahtoi sanoa jakeen 2 esipuheen, ennen kuin hän ilmoitti kansalle käskynsä?
• Miettikää, mikä oli ja on epäjumalien viehätys?
• Mitkä ovat meidän aikamme yleisimmät epäjumalat?
• Mitä tapahtuu yhteiskunnassa, jossa jonkin epäjumalan palvonta tehdään yleisesti hyväksytyksi?

Jakeet 4–6. Toinen käsky eli oikean jumalanpalveluksen suoja. Juutalaiset tulkitsivat tätä käskyä niin, ettei mistään saanut
tehdä kuvaa. Kristilliset kirkot ovat olleet erimielisiä kuvan merkityksestä. Kalvinistit eivät tuo kuvia kirkkoonsa, ortodoksit
hyväksyvät esimerkiksi ikonit ja rukoilevat niiden edessä.

• Miksi Jumala ei sallinut tehdä itsestään kuvaa?
• Miksi kuvien palvonta on aina ollut ihmiskunnalle suuri houkutus?
• Aikamme kulttuuri on kuvan kulttuuria. Millaisia muotoja kuvien palvonta on saanut internetin aikakaudella?
• Mitä ajattelette siitä, että 1. käskyn ja kuvakiellon rikkomisesta tulee rangaistus myös jälkipolville?

Jae 7. Kolmas käsky eli Herran nimen suoja.
• Mikä Jumalan nimen väärinkäytön muoto on mielestänne yleisintä tämän päivän Suomessa?
• Miksi Jumalan nimeä pitää suojella myös yhteiskunnassa, ei vain kirkossa?
• Mitä ajattelette väitteestä, että harhaopin opettaminen rikkoo räikeimmin tätä käskyä vastaan?
• Miten meidän pitäisi taistella Jumalan pyhän nimen puolesta?

Jakeet 8–11. Neljäs käsky eli levon suoja.
• Mikä on lepopäivän merkitys ihmiselle itselleen, hänen lähimmäiselleen ja hänen Jumala-suhteelleen?
• Mitä seurauksia tulee yhteiskunnan, perheen ja yksilön elämään, jollei lepopäivää pyhitetä?
• Mitä konkreettisia muutoksia sinun pitäisi tehdä lepopäivän viettotapaasi?

Jae 12. Viides käsky eli auktoriteetin suoja. Paavali tekee tähän käskyyn hieman toisenlaisen lopun: ”että menestyisit ja
kauan eläisit maan päällä” (Ef. 6:3).

• Miksi vanhempien kunnioittaminen lisää ihmisen elinikää?
• Mikä tekee vanhempien ja lasten suhteista erityisen vaikeita meidän päivinämme?
• Miten me oppisimme hyväksymään omat vanhempamme ja kunnioittamaan heitä heidän virheistään huolimatta?

Jae 13. Kuudes käsky eli ihmisruumiin suoja.
• Kuuluvatko abortti ja eutanasia mielestäsi tämän käskyn piiriin? Perustelkaa vastauksenne.
• Miten voisit koettaa varjella itsesi ja lapsesi väkivallan näkemiseltä, kokemiselta ja siihen turtumiselta?

Jae 14. Seitsemäs käsky eli avioliiton ja perheen suoja.
• Mitä sinä tekisit, jos rakastuisit peruuttamattomasti jo naimisissa olevaan ihmiseen?
• Mitä toivoisit sen ihmisen tekevän, joka on rakastunut peruuttamattomasti sinun puolisoosi?
• Mitä toivoisit puolisosi tekevän, jos hän rakastuisi johonkuhun toiseen?
• Miten voisimme opetella uskollisuutta jo silloin, kun emme ole vielä naimisissa?
• Miten voisimme opettaa lapsillemme tätä käskyä?

Jae 15. Kahdeksas käsky eli omaisuuden suoja
• Millä tavalla mammonan palvonta tulee ilmi aikamme kristittyjen elämässä? Entä sinun elämässäsi?
• Miten voisimme auttaa varoillamme maailman köyhiä?
• Mitä Suomen kristikansalle ja kristilliselle työlle tapahtuisi, jos jokainen uskova maksaisi kymmenykset tuloistaan?

Jae 17. Yhdeksäs käsky eli maineen suoja.
• Mitkä ovat tavallisimpia tapoja, miten aikamme ihminen valehtelee?
• Miten oppisimme hillitsemään kielemme, niin ettemme päästäisi suustamme juoruja, valheita ja panettelupuheita?
• Mitä tarkoittaa tämän käskyn yhteydessä Jeesuksen sana: ”Sydämen kyllyydestä suu puhuu”?

Jae 17. Kymmenes käsky eli mielikuvituksen suoja.
• Miten mielikuvitus ohjaa meidän tekojamme?
• Miten ihmiset yleensä suhtautuvat himoihinsa?
• Miksi himoista, niiden orjuudesta ja hillitsemisestä puhutaan niin vähän meidän aikanamme?
• Paavali sanoo, että lopun aikana himot laillistetaan. Mitä tapahtuu, kun ihmisille annetaan lupa toteuttaa himojaan

käytännössä?

(jatkuu)
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Jakeet 18–26. Luetaan, mutta ei keskustella.

Kokoava kysymys
• Miten meidän pitäisi julistaa evankeliumia ihmiselle, joka tietää rikkoneensa Jumalan käskyjä vastaan ja olevansa

matkalla kadotukseen?

Ilosanoma: Jeesus täytti kaikki kymmenen käskyä – sinun sijaisenasi. Kuitenkin häntä rangaistiin, ikään kuin hän olisi kaikki
ne rikkonut – ettei sinua tarvitsisi rangaista. Viimeisiksi sanoikseen Jeesus huusi ristiltä: ”Se on täytetty!” (Joh. 19:30.) Laki
on siis täytetty – sinunkin puolestasi.
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