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                  Kun Jumala vapautti israelilaiset  
                  Egyptistä, Mooseksen johdolla kansa  
                  ylisti Jumalaa.  Hän lauloi ylistyslaulun.   
                  “Minä laulan ylistystä Herralle, Hän on  
                  mahtava ja suuri.”  Mooses  
lauloi kaikista Jumalan suurista teoista  
mitä Hän oli Israelille tehnyt. 
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Jumala  
huolehti  
israelilaisista  
erämaassa.  Hän  
antoi heille syötävää  
ja juotavaa – ja varjeli  
heitä vihollisilta.   

Kun amalekilaiset    
     hyökkäsivät, Israel 

 oli voitolla niin kauan 
 kuin Mooses piti 

 Herran sauvaa 
 koholla. 

Heidän tuli luottaa joka päivä, että Jumala  
antaisi ruokaa.  Mutta jotkut ihmiset keräsivät 
ylimääräistä mannaa, vaikka Jumala oli sanonut,  
että se pilaantuisi aamuun mennessä. 

 
                            Tuntui, että ihmiset valittivat 

kaikesta.  “Egyptissä meillä oli ruokaa.  Erämaassa 
kuolemme nälkään,” he itkivät. Sinä iltana Jumala 
lähetti lintuja, viiriäisiä, ja ihmisten oli niitä helppo 
pyydystää. 

Ja niin kävi, vanha manna oli täynnä toukkia – paitsi 
sapatinpäivänä.  Seitsemäntenä päivänä ihmiset 
lepäsivät ja söivät edellisen päivän mannaa. 

Seuraavana aamuna Jumala lähetti mannaa.  Se oli 
leivän tapaista, ja maistui hunajaiselta. Mannaa oli    
                                         maassa joka aamu,  
                                         valmiina kerättäväksi. 

                             Näin Jumala ruokki  
                                 kansaansa erämaassa. 

Kolmen päivän kuluttua erämaassa 
janoiset ihmiset löysivät lähteen.  
Mutta vesi oli kitkerää eikä sitä 
voinut juoda.  Ihmiset valittivat, 
sen sijaan että olisivat rukoilleet.   
 
 
 
 
 
 
 
                Jumala oli ystävällinen. 
                Hän teki veden  
                juotavaksi. 
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Kun Mooses näki 
vasikan ja ihmiset 
tanssimassa, hän 
paiskasi kivitaulut 
maahan.  Vihaisena 
Mooses tuhosi 
kultaisen epäjumalan.  
Hän surmasi sitä 
palvoneet pahat 
miehet. 

6. Älä tapa.  

7. Älä tee    
    aviorikosta.  

8. Älä varasta.  

9. Älä valehtele.  

10. Älä tavoittele 
     toisen  
     omaisuutta. 

Mooses oli 
vuorella Jumalan 
0kanssa 40 
päivää. Jumala 
kirjoitti 
kymmenen 
käskyä kahteen 
kivitauluun. 
Hän kertoi  
Moosekselle,  
 
 
miten Hän 
halusi kansansa 
elävän. 

Kun Mooses oli Jumalan 
kanssa Siinain vuorella, 
israelilaiset tekivät 
jotain kauheaa.  He 
käskivät Aaronin tehdä 
kultaisen vasikan – ja 
he palvoivat sitä 
Jumalan sijasta.  
Jumala oli vihainen.  
Mooseskin oli. 

1. Sinulla ei saa olla 
muita jumalia.  

2. Älä tee äläkä 
kumarra muita 
jumalia. 

3. Älä käytä väärin 
Herran nimeä. 

4. Muista pyhittää 
lepopäivä. 

5. Kunnioita isääsi 
ja äitiäsi. 

Jumala sanoi israelilaisille, “Jos te kuuntelette 
minua, te olette minun oma kansani.”  “Kaiken, mitä 
Jumala sanoo, me teemme,” kansa sanoi 
Moosekselle.  He tulivat Siinain vuoren juurelle ja 
odottivat, kun Mooses meni kohtaamaan Jumalaa. 
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40 vuotta 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

2 Moos. 15 – 4. Moos. 14 

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

Ihmiset seurasivat niitä kymmentä epäuskoista 
vakoojaa.  He itkivät ja valmistautuivat  
palaamaan takaisin Egyptiin. He yrittivät jopa  
tappaa Mooseksen! 

Kun he lähestyivät Kanaaninmaata, Mooses lähetti 
12 vakoojaa tutkimaan sitä maata, minkä Jumala oli 
kansalleen luvannut.  Kaikkien vakoojien mielestä 
se oli kaunis maa!  Mutta vain kaksi heistä, Joosua   
 ja Kaaleb, uskoivat, että he  voisivat Jumalan  
       avulla valloittaa maan. 

Jumala pelasti Mooseksen hengen.  Sitten hän sanoi 
kansalle, “Te vaellatte 40 vuotta erämaassa.  Vain 
Kaaleb, Joosua ja teidän lapsenne elävät ja pääsevät 
siihen maahan, mitä te  
olette halveksineet.” 

Muut 10 vakoojaa pelkäsivät 
maan vahvoja kaupunkeja ja 
suurikokoisia asukkaita.   
“Emme voi vallata maata,”  
he valittivat.   
He unohtivat  
ne suuret  
ihmeet,  
 
joita Jumala  
oli tehnyt  
vapauttaakseen  
heidät Egyptistä. 

Jumala antoi uudet  
kivitaulut.  Hän käski  
Mooseksen rakentaa 
Ilmestysmajan, suuren teltan, 
jonka ympärillä oli aita, ja missä 
Jumala asuisi kansansa keskellä.  
Siellä he ylistäisivät Jumalaa.  
Pilvipatsas ja tulipatsas  
olivat merkkinä  
Jumalan  
läsnäolosta. 
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Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 60 12 

Loppu 
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