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MOOSES  PALAA  EGYPTIIN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Ensin Aaron ja Mooses kohtaavat Jumalan vuorella (Hooreb). 
Sitten ollaan Egyptin faraon luona.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jatkoa edelliseen VT2_2.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aaron ja Mooses sekä farao eli Egyptin kuningas.

d) Outoja termejä
Pehkut (pahnat) =  rikki puidut oljet
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2. Itse kertomus Raamatusta
Aaron ja Mooses kohtaavat
2 Moos. 4: 27 – 31

Herra sanoi Aaronille: "Mene Moosesta vastaan erämaahan." Aaron meni ja 
kohtasi Mooseksen Jumalan vuorella ja suuteli häntä. Mooses kertoi Aaronille 
kaikki, mitä Herra oli puhunut lähettäessään hänet, ja kaikki ne tunnusteot, 
jotka hän oli käskenyt hänen tehdä. 

Ensin kansa uskoi Moosesta ja Aaronia
Niin Mooses ja Aaron menivät ja kokosivat kaikki israelilaisten vanhimmat. 
Aaron puhui kaikki, mitä Herra oli Moosekselle sanonut, ja Mooses teki 
tunnusteot kansan silmien edessä. Kansa uskoi. Kun he kuulivat, että Herra 
oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he 
maahan ja rukoilivat. 

Ensimmäinen tapaaminen faraon kanssa
2 Moos. 5: 1 - 23

Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: "Näin sanoo Herra, 
Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa." 
Mutta farao vastasi: "Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää 
Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia." 

Niin he sanoivat: "Hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis 
meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, 
Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla." 

Mutta Egyptin kuningas vastasi heille: "Miksi te, Mooses ja Aaron, pidätätte 
kansaa työnteosta? Menkää töihinne. Katsokaa, liian paljon on muutenkin 
joutoväkeä maassa, ja te tahdotte saattaa heidät kulkemaan työttöminä." 

Kansan orjuuttaminen vain pahenee
Farao antoi sinä päivänä käskyn kansan työnteettäjille ja päällysmiehille, 
sanoen: "Älkää enää antako kansalle olkia tiilien tekemistä varten niin kuin 
ennen; he menkööt itse ja kootkoot itselleen oljet. Pankaa kuitenkin heidän 
tehtäväkseen sama tiilimäärä, jonka he ennenkin ovat tehneet, siitä mitään 
vähentämättä; sillä he ovat laiskoja, sen tähden he huutavat näin: 
'Menkäämme uhraamaan Jumalallemme!' Pantakoon miehille raskasta työtä, 
että heillä olisi siinä tekemistä ja että he eivät kuuntelisi valhepuheita." 
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Niin kansan työnteettäjät ja päällysmiehet menivät ja sanoivat kansalle: 
"Näin sanoo farao: 'Minä en anna teille enää olkia. Menkää itse ja hankkikaa 
itsellenne olkia, mistä vain löydätte, mutta työstänne ei vähennetä mitään.'" 
Niin kansa hajosi pitkin Egyptin maata keräämään pehkuja olkien asemesta. 
Työnteettäjät ahdistivat heitä sanoen: "Tehkää työnne valmiiksi, kunkin 
päivän määrä päivälleen, niin kuin silloinkin, kun saitte olkia." Israelilaisten 
päällysmiehiä, joita faraon työnteettäjät olivat heille asettaneet, piestiin, ja 
heille sanottiin: "Miksi ette ole eilen ettekä tänään suorittaneet tähänastista 
määräänne tiilien teossa?" 

Niin israelilaisten päällysmiehet menivät ja valittivat faraolle, sanoen: "Minkä 
tähden teet näin palvelijoillesi? Olkia palvelijoillesi ei anneta, mutta kuitenkin 
sanotaan meille: 'Tehkää tiilet.' Katso, palvelijoitasi piestään, vaikka vika on 
sinun oman väkesi." Mutta farao sanoi: "Te olette laiskoja, laiskoja olette; sen 
tähden te sanotte: 'Menkäämme uhraamaan Herralle.' Menkää vain työhönne. 
Olkia ei teille anneta, mutta määrätty luku tiiliä on teidän hankittava." Niin 
israelilaisten päällysmiehet huomasivat joutuneensa ahtaalle, kun heille 
sanottiin: "Ette saa mitään tiililuvun vähennystä kunkin päivän määrästä." 

Kansa syyttää Moosesta ja Aaronia
Kun he lähtivät faraon luota, kohtasivat he Mooseksen ja Aaronin, jotka 
odottivat heitä, ja he sanoivat näille: "Herra kostakoon teille ja tuomitkoon 
teidät; sillä te olette saattaneet meidät faraon ja hänen palvelijoidensa vihoihin 
ja antaneet heidän käteensä miekan, meille surmaksi." 

Mooses kääntyy Jumalan puoleen
Silloin Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: ”Herra, miksi olet tehnyt niin 
pahoin tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut? Sillä siitä asti, kun minä 
menin faraon tykö puhumaan sinun nimessäsi, hän on tehnyt pahaa tälle 
kansalle, etkä sinä suinkaan ole kansaasi vapahtanut.”

Herra vastasi Moosekselle:
2 Moos. 6: 1 - 13

"Nyt saat nähdä, mitä minä faraolle teen; sillä väkevän käden pakottamana 
hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät 
maastansa." "Minä olen Herra. Minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole 
tehnyt itseäni heille tunnetuksi. Minä tein myös liittoni heidän kanssansa, 
antaakseni heille Kanaanin maan, sen maan, jossa he muukalaisina asuivat. 
Nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät 
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heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni. Sano sen tähden israelilaisille: 
'Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan 
teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla 
rangaistustuomioilla. Niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän 
Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, 
joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta. Minä johdatan teidät siihen 
maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, 
Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.'" 

Mooses puhui näin israelilaisille; mutta he eivät kuulleet Moosesta 
tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden. Sitten Herra puhui 
Moosekselle ja sanoi: "Mene ja sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, että hän 
päästää israelilaiset maastansa." Mutta Mooses puhui Herran edessä ja sanoi: 
"Katso, israelilaiset eivät kuulleet minua; kuinka sitten farao kuulisi minua, 
joka olen huuliltani ympärileikkaamaton?" Mutta Herra puhui Moosekselle ja 
Aaronille ja käski heitä menemään israelilaisten ja faraon, Egyptin kuninkaan, 
tykö ja viemään israelilaiset pois Egyptin maasta.

Ihmeteko faraon edessä
2 Moos. 7: 8 – 13

Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi: "Kun farao puhuu teille ja 
sanoo: 'Tehkää jokin ihmetyö', niin sano sinä Aaronille: 'Ota sauvasi ja heitä se 
faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi'." Niin Mooses ja Aaron menivät 
faraon tykö ja tekivät, niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa 
faraon ja hänen palvelijoidensa eteen, ja se muuttui käärmeeksi. 

Faraokin kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin tietäjät tekivät 
samoin taioillansa: he heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat 
käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa. Faraon sydän paatui, 
eikä hän kuullut heitä, niin kuin Herra oli sanonutkin. 

I vitsaus, vesi muuttuu vereksi
2 Moos. 7: 14 - 25

Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Faraon sydän on kovettunut, hän kieltäytyy 
päästämästä kansaa. Mene faraon luo huomenaamuna, kun hän menee veden 
luo, ja seisahdu hänen tielleen Niilivirran partaalle. Ota käteesi se sauva, joka 
oli muuttunut käärmeeksi, ja sano hänelle: 'Herra, hebrealaisten Jumala, on 
lähettänyt minut sinun luoksesi ja käskenyt sanoa: Päästä minun kansani 
palvelemaan minua erämaassa. Mutta katso, sinä et ole totellut tähän asti. Sen 
tähden Herra sanoo näin: Tästä olet tunteva, että minä olen Herra: katso, minä 
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lyön sauvalla, joka on kädessäni, virran veteen, ja se muuttuu vereksi. Kalat 
virrassa kuolevat, ja virta rupeaa haisemaan, niin että egyptiläisiä inhottaa 
juoda vettä virrasta.'" 

Herra sanoi Moosekselle: "Sano Aaronille: 'Ota sauvasi ja ojenna kätesi 
Egyptin vetten yli, sen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja kaikkien niiden 
paikkojen yli, joihin on vettä kokoontunut, niin ne muuttuvat vereksi. Verta 
on oleva Egyptin maassa kaikkialla, sekä puuastioissa että kiviastioissa.'" 
Mooses ja Aaron tekivät, niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja 
löi Niilivirran veteen faraon ja hänen palvelijoidensa nähden; ja kaikki vesi, 
joka virrassa oli, muuttui vereksi. Kalat virrassa kuolivat, ja virta haisi, niin 
että egyptiläiset eivät saattaneet juoda vettä virrasta; ja verta oli kaikkialla 
Egyptin maassa. Mutta Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa. Faraon 
sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niin kuin Herra oli sanonutkin. 

Farao kääntyi ja palasi kotiinsa eikä välittänyt tästäkään. Mutta kaikki 
egyptiläiset kaivoivat Niilivirran ympäriltä vettä juodaksensa; sillä he eivät 
voineet juoda virran vettä. Näin oli kulunut seitsemän päivää siitä, kun Herra 
oli lyönyt Niilivirtaa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
”Minä olen Herra. Minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; 
ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät 
pois egyptiläisten sorron alta. Minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä 
olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; 
ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.” Jumala oli valinnut Israelin 
kansan omaksi kansakseen sen tähden, että Jumalan Poika (Jeesus) oli syntyvä
ihmiseksi tämän kansan keskuudessa. Jumala vapahtaa meidät synnin ja 
sielunvihollisen orjuudesta. Me sanomme: ”Sinuun, Herra, minä turvaan.
"Sinä olet minun Jumalani." Ps. 31:15.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. 
Ps. 72:18.

6. Lauluehdotus VK 34 (UVK 38)
Oi, kuule, Herra, huutomme, kun puolees täältä nousee ne.
Isäimme turva, lohdutus, suo kansallemme siunaus.
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