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PALAVA  PENSAS

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Mooses oli nyt 80-vuotias. Tämä kertomus tapahtuu 40 vuotta sen jälkeen kun 
Mooses oli paennut Midianiin.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses ja hänen appensa, Jetro
d) Outoja termejä
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2. Itse kertomus Raamatusta
2 Moos. 3: 1 - 3

Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Kun hän kerran ajoi 
lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.  
Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura-
pensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuiten-
kaan kulunut. Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, 
miksi ei pensas pala poroksi." 

Jumalan ja Mooseksen vuoropuhelu 2 Moos. 3: 4 – 22 ja 4: 1.

Kun Herra näki Mooseksen tulevan katsomaan Jumala huusi Moosekselle 
pensaasta ja sanoi: 

Herra: "Mooses, Mooses!" 
Mooses: "Tässä olen." 
Herra: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. 

Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin 
Jumala." 

Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 

Herra: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa 
sortajiensa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen 
astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan hei-
dät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja 
mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivvi-
läiset ja jebusilaiset asuvat. Nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluvii-
ni, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin 
mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, 
pois Egyptistä." 

Mooses: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptis-
tä?" 

Jumala: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä 
olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette 
Jumalaa tällä vuorella." 

Mooses: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Ju-
mala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä 
hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 
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Herra: "Minä olen se, joka minä olen. Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti mi-
nut teidän luoksenne. Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, 
Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän 
luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon 
sukupolvesta sukupolveen. Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille: 
Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on il-
mestynyt minulle ja sanonut: 'Totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän sil-
mällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. Minä olen päättänyt näin: minä johda-
tan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, 
perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa 
maitoa ja mettä.' He kuulevat sinua. Niin mene sitten, sinä ja Israelin van-
himmat, Egyptin kuninkaan tykö, ja sanokaa hänelle: 'Herra, hebrealaisten 
Jumala, on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka 
erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.' Mutta minä tiedän, että 
Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. 
Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita 
minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. Minä annan tämän kansan 
päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin. 
Vaan jokainen vaimo on pyytävä naapuriltaan ja luonaan majailevalta vaimol-
ta hopea- ja kultakaluja ja vaatteita. Niihin te puette poikanne ja tyttärenne ja 
viette ne saaliina egyptiläisiltä." 

Mooses: "Katso, he eivät usko minua eivätkä kuule minua, vaan sanovat: 'Ei Herra ole 
sinulle ilmestynyt'." 

Jumala varustaa Mooseksen ihmeteoilla 2 Moos. 4: 2 – 9.

Herra: "Mikä sinulla on kädessäsi?" 
Mooses:  "Sauva." 
Jumala: "Heitä se maahan." 

Mooses heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi; ja Mooses pakeni sitä. 

Herra: "Ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön." 
Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädes-
sänsä. "Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Aabrahamin Juma-
la, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, on sinulle ilmestynyt." 

Herra: "Pistä kätesi poveesi." 

Mooses pisti kätensä poveensa. Kun hän veti sen ulos, niin katso, hänen kä-
tensä oli pitalista valkoinen niin kuin lumi. 
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Herra: "Pistä kätesi takaisin poveesi." 
Mooses pisti kätensä takaisin poveensa. Kun hän veti sen ulos povestansa, 
niin katso, se oli taas niin kuin hänen muukin ihonsa. 

Herra: "Jos he eivät usko sinua eivätkä tottele ensimmäistä tunnustekoa, niin he us-
kovat toisen tunnusteon. Mutta jos he eivät usko näitäkään kahta tunnustekoa 
eivätkä kuule sinua, niin ota vettä Niilivirrasta ja kaada kuivalle maalle, niin 
se vesi, jonka virrasta otat, on muuttuva vereksi kuivalla maalla." 

Kuka puhuu kansalle 2 Moos. 4: 10 – 17

Mooses: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään 
jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea 
kieli." 

Herra: "Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän 
tai sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja 
opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava." 

Mooses: "Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa!" 

Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: 
Herra: "Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. 

Hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestän-
sä. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Minä olen sinun suusi 
apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä. Aaron
on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä 
olet oleva hänellä Jumalana. Ota käteesi tämä sauva, jolla olet tekevä nuo tun-
nusteot." 

Mooses lähtee Egyptiin 2 Moos. 4: 18 - 23
Niin Mooses tuli takaisin appensa Jetron luo ja sanoi hänelle: "Anna minun 
mennä takaisin veljieni tykö Egyptiin, katsomaan, ovatko he vielä elossa." Jet-
ro sanoi Moosekselle: "Mene rauhassa." Herra sanoi Moosekselle Midianissa: 
"Mene takaisin Egyptiin, sillä kaikki ne ovat kuolleet, jotka väijyivät sinun 
henkeäsi." Niin Mooses otti vaimonsa ja poikansa ja pani heidät aasin selkään 
ja palasi Egyptin maahan; ja Mooses otti käteensä Jumalan sauvan. Herra sa-
noi Moosekselle: "Kun tulet takaisin Egyptiin, niin katso, että teet faraon edes-
sä kaikki ne ihmeet, jotka minä olen pannut sinun käteesi. Mutta minä paadu-
tan hänen sydämensä, niin että hän ei päästä kansaa. Sano silloin faraolle: 
'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani; sen tähden minä sanon si-
nulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt pääs-
tämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi.'"
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala itse valitsi Mooseksen suureen tehtävään vapauttamaan kansan or-
juudesta. Jeesus valitsi opetuslapsensa/apostolinsa viemään pakanoille ilosa-
nomaa, joka vapauttaa heidät ja meidät synnin orjuudesta.

Jumala puhui Moosekselle palavasta pensaasta. Meille Jumala puhuu Raama-
tussa.

Huomaa, mitä Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun kanssasi; ja tämä 
olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vie-
nyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella.” Kuulem-
me myöhemmin, kuinka kansa oli Hoorebin vuoren juurella. (VT2_8). 

Jeesus lähetti meidät ja lupasi meille: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat mi-
nun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. 
Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Matt. 
28: 19 – 20. = lähetyskäsky.

Huom. Herra sanoi Moosekselle nimekseen "Minä Olen". Jeesus käytti toisinaan tätä 
nimeä maallisen vaelluksensa aikana (esim. Joh.  8:58, 18:8), vaikka  suomalai-
nen raamatunkäännös ei selvästi tuo sitä esiin. Jumala on iankaikkinen ole-
vainen, "joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias" (Ilm. 1: 8). Tätä tar-
koittaa myös heprean Jahve.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Kun Jumala kutsui Jeremian profeetakseen: ”Minulle (Jeremialle) tuli tämä 
Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut 
tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin si-
nut kansojen profeetaksi." Mutta minä (Jeremia) sanoin: "Voi Herra, Herra! 
Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi 
minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähe-
tän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä mi-
nä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Herra ojensi kätensä ja 
kosketti minun suutani. Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun 
suuhusi.” Jer. 1: 4 – 9.

5. Opeteltava Raamatun lause
Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matt. 28: 20.
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6. Lauluehdotus SK 208 
Minä olen ystävistäs parhain. Minä olen Herras, Jumalas
Missä kuljetkin sä tiellä harhain, etkö kuule ääntä auttajas.

Minä olen, vaikket näe vielä, aina seuraamassa sivullas.
Älä pelkää myöskään tuskain tiellä. Minä olen lohduttajanas.

Myrsky-yönä saavun luokses laivaan. Tuulten raivon jälleen hillitsen.
Minä ohjaan kotirantaan taivaan. Minä ensimmäinen, viimeinen.

Lina Sandell

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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