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KANSA  SAA  VETTÄ  JA  MOOSES  TUKEA

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka – Refidimissä

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin – erämaa vaelluksen aikana

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aaron, Mooseksen vanhempi veli
Joosua, Nuunin poika. Efraimin sukukunnasta. Joosua oli yksi niistä kahdes-
tatoista, jotka lähetettiin vakoilemaan Kanaanin maata, johon israelilaiset
pääsivät hänen johdollaan.
Huur
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Jetro, Mooseksen appi eli Mooseksen vaimon, Sipporan, isä, jonka luona
Mooses oli asunut 40 vuotta maanpaossa. Tekstissä mainitaan myös Sippora
ja kaksi Mooseksen poikaa: Geersom ja Elieser.

d) Outoja termejä

2. Itse kertomus Raamatusta
Vettä kalliosta
2 Moos. 17: 1 – 7

Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaasta ja mat-
kusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. He leiriytyivät Refi-
dimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja
sanoi: "Antakaa meille vettä juoda!" Mooses vastasi heille: "Miksi riitelette mi-
nua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa?" Mutta kansalla oli siellä jano, ja he na-
pisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat: "Minkä tähden olet tuonut meidät
Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon?"

Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi: "Mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon
puutu, että he kivittävät minut." Herra vastasi Moosekselle: "Mene kansan
edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla
löit Niilivirtaa, ja mene. Minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin
luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda." Moo-
ses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

Hän antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba sen tähden, että israelilaiset
siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen: "Onko Herra meidän keskelläm-
me vai ei?"

Taistelu amalekilaisia vastaan. Aaron ja Huur kannattelevat Mooseksen käsiä
2 Moos. 17: 8 - 16

Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä.  Niin
Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna
amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessä-
ni." Joosua teki, niin kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia
vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Niin kauan
kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kä-
tensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, ot-
tivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur
kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kesti-
vät vahvoina auringon laskuun asti.
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Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Herra sanoi
Moosekselle: "Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen:
Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta." Mooses rakensi altta-
rin ja pani sille nimeksi: "Herra on minun lippuni." Mooses sanoi: "Minä nos-
tan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupol-
vesta sukupolveen."

Jetron vierailu ja viisas neuvo
2 Moos. 18: 1 – 27

Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla kaikki, mitä Jumala oli teh-
nyt Moosekselle ja kansalleen Israelille, kuinka Herra oli vienyt Israelin pois
Egyptistä. Jetro, Mooseksen appi, otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vai-
mon, jonka tämä oli lähettänyt kotiin, ja hänen kaksi poikaansa; näistä oli toi-
sen nimi Geersom, koska Mooses oli sanonut: "Minä olen muukalainen vie-
raalla maalla", ja toisen nimi Elieser, koska hän oli sanonut: "Isäni Jumala oli
minun apuni ja pelasti minut faraon miekasta." Jetro, Mooseksen appi, tuli
hänen poikiensa ja hänen vaimonsa kanssa Mooseksen luo erämaahan, jossa
tämä oli leiriytynyt Jumalan vuoren (Hoorebin) juurelle. Jetro käski sanoa
Moosekselle: "Minä Jetro, sinun appesi, ynnä vaimosi kahden poikansa kanssa
olemme tulleet luoksesi."

Niin Mooses meni appeansa vastaan, kumarsi ja suuteli häntä. Kun he olivat
tervehtineet toisiansa, menivät he telttaan. Mooses kertoi apellensa kaikki, mi-
tä Herra oli tehnyt faraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, ja kaikki ne vai-
keudet, jotka heitä olivat kohdanneet matkalla, ja kuinka Herra oli pelastanut
heidät. Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille, pe-
lastaessaan heidät egyptiläisten kädestä. Jetro sanoi: "Kiitetty olkoon Herra,
joka on pelastanut teidät egyptiläisten ja faraon kädestä, Herra, joka on pelas-
tanut kansansa egyptiläisten vallasta. Nyt minä tiedän, että Herra on suurem-
pi kaikkia jumalia; sillä sen tähden, että egyptiläiset ylpeilivät, on heidän näin
käynyt." Jetro toimitti polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle; ja Aaron ja kaikki
Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan
eteen.

Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Moo-
seksen ympärillä aamusta iltaan asti. Kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä
Mooses teki kansalle, sanoi hän: "Mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan
kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta il-
taan asti?" Mooses vastasi apellensa: "Kansa tulee minun luokseni kysymään
Jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni, ja
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minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait."
Niin Mooseksen appi sanoi hänelle: "Siinä sinä et menettele viisaasti. Sinä uu-
vutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi; sillä tämä tehtävä on si-
nulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa. Kuule nyt, mitä minä
sanon. Minä neuvon sinua, ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan
edusmies Jumalan edessä, ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen. Opeta heille
säädökset ja lait, ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava, ja mitä heidän
on tehtävä. Mutta valitse koko kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä,
luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä, ja aseta ne heille tuhannen, sa-
dan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi. Nämä tuomitkoot kansaa
joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun tietoosi, mutta kaikki vähäi-
set asiat ratkaiskoot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi, ja kantakoot he
kuormaa sinun kanssasi. Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin si-
nä jaksat sen kestää; ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa."

Mooses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut. Moo-
ses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon, tu-
hannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi. Nämä tuomitsi-
vat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset
asiat he ratkaisivat itse. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan, ja tämä meni
omaan maahansa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Mekin voimme tukea toisiamme uskontaisteluissa ja elämän matkalla rukoi-
lemalla Jumalalta apua heille (= esirukous).

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Alkuseurakunnassa valittiin myös taitavia miehiä huolehtimaan avun tar-
peessa olevista – diakoneiksi.

5. Opeteltava Raamatun lause
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Gal. 6:2.

6. Lauluehdotus
SK 185 Löytyy lähde hyvä, Selkeä ja syvä,

Lähde autuuden Avoin, salainen.

Elon lähde kallis, Virvoittamaan altis
Olet kaikkia janoovaisia.
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