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Eräänä päivänä
Mooses näki,
miten egyptiläinen
löi heprealaista
orjaa.

Vaikka Mooses oli saanut
prinssin kasvatuksen
faaraon hovissa, hän
oli myös heprealainen.
Hänen oli pakko
auttaa orjaa.
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Mooses varmisti ensin, ettei kukaan ollut
näkemässä, ja hyökkäsi sitten julman orjapiiskurin
kimppuun. Tappelussa Mooses surmasi egyptiläisen.
Nopeasti hän hautasi ruumiin.

Seuraavana päivänä Mooses näki kahden
heprealaisen tappelevan. Hän yritti mennä väliin
rauhoittamaan tilannetta. Toinen miehistä sanoi:
“Surmaatko minutkin niin kuin sen egyptiläisen?”
Mooses pelästyi. Kaikki tiesivät eilisestä.
Faaraokin tiesi. Mooseksen piti paeta. Hän
meni Midianin
kaupunkiin.
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Muut paimenet yrittivät työntää heitä
sivuun. Mooses suojeli ja auttoi naisia.

Kun Mooses lepäsi kaivolla, midianilaisen
papin seitsemän tytärtä olivat täyttämässä
juottoaltaita juottaakseen isänsä karjalaumoja.
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Mooses jäi asumaan
Reuelin luo, jota
myös kutsuttiin
Jetroksi. Mooses
meni myöhemmin
naimisiin Reuelin
vanhimman
tyttären
kanssa.

“Olettepa te aikaisin
kotona!” Reuel,
tyttöjen isä huudahti.
Kun tytöt kertoivat,
mitä oli tapahtunut,
isä sanoi: “Tuokaa
mies tänne.”
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Mooses ei sitä vielä tiennyt,
mutta Jumala suunnitteli
käyttävänsä Moosesta
heprealaisten vapauttamiseen.
Hän oli lähtenyt Egyptistä
40 vuotta sitten. Hän
paimesi Reuelin karjaa.
Mutta hänellä oli

Egyptin faarao
kuoli. Jumalan kansa,
heprealaiset, olivat
yhä orjia. He kärsivät
kovasti.

He rukoilivat
Jumalalta apua!
Jumala kuuli heidän
rukouksensa.
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varmasti ikävä omaa
kansaansa Egyptissä.
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Kun Mooses lähestyi, Jumala puhutteli häntä
pensaasta. “Mooses!” “Tässä olen,” Mooses sanoi.
“Älä tule liian lähelle,” Jumala sanoi. “Ota kengät
pois jaloistasi, sillä paikka, missä seisot, on pyhää
maata.”

Eräänä päivänä Mooses näki,
miten lähellä oleva pensas
oli tulessa. Mutta tuli ei
polttanut pensasta. Mooses
meni tutkimaan asiaa.
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Sitten Jumala näytti Moosekselle suuren
voimansa. Hän muutti Mooseksen
sauvan käärmeeksi.

“Minä lähetän sinut faaraon
luo johtamaan kansani pois
Egyptistä,” Jumala sanoi.
Mutta Moosesta
lähteminen pelotti.
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“Työnnä kätesi poveesi,” Hän käski. Mooses teki
niin. Hänen kätensä oli spitaalista valkoinen.

Kun Mooses nosti käärmettä hännästä, se muuttui
taas sauvaksi. Jumala antoi toisenkin merkin.
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Mooses vastusteli yhä. “En ole hyvä puhuja,” hän
sanoi Jumalalle. Jumala suuttui. “Minä lähetän
Aaronin, veljesi, puhumaan sanoja, jotka sinä
hänelle annat,” Hän sanoi.

Kun hän teki niin uudestaan,
hänen kätensä parani.
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Mooses palasi Jetron luo, pakkasi
tavaransa ja lähti Egyptiin.
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Jumala johdatti Mooseksen
veljen Aaronin vuorille
Moosesta vastaan. Mooses
kertoi Aaronille kaiken
Jumalan suunnitelmasta
heprealaisten
vapauttamiseksi
Egyptistä.
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Rohkeasti Mooses ja Aaron menivät
faaraon luo. “Jumala sanoo, ‘Päästä
minun kansani lähtemään’,” he sanoivat
faaraolle.

Yhdessä he veivät uutisen
heprealaisten johtajille.
Kun Mooses näytti heille
Jumalan antamat
merkit, he tiesivät,
että Jumala
auttaisi heitä.
Yhdessä he
ylistivät
Jumalaa.
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Hän ei aikonut totella Jumalaa.
Jumalan piti käyttää suurta
voimaansa, että faaraon mieli
muuttuisi.

“En anna israelilaisten lähteä,”
faarao vastasi.
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Prinssistä paimeneksi

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.

2 Moos. 2-5

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

