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Ki Tisza        2. Moos. 30: 11 - 34: 35  

 

 

Tämän Ki Tisza-luvun keskeinen kertomus on kultaisen vasikan rakentaminen. 

Luku koskee sitä, mitä tapahtui Israelin kansan keskellä. Koko kansasta osallistui 

suureen juhlatapahtumaan vain 3000 israelilaista, kun kultainen vasikka oli 

rakennettu(koko kansan luku oli 600 0000). Siitä huolimatta heidän suuri 

ilojuhlansa ja huutonsa kuului Siinain vuorelle asti.  

 

Jumala puhui Moosekselle, että sinun pitää laskeutua alas ja mennä katsomaan 

omaa kansaasi, koska kansa on epäjumalanpalveluksessa. Mooses alkoi rukoilla 

Herran edessä pyytäen, ettei Jumalan viha tulisi Israelin kansan päälle. 

2Moos.( 32: 11 - 13 ).  

 

Mooses aloitti rukouksen sanomalla: ” Herra, miksi vihasi syttyy omaa kansaasi 

vastaan? ” Näemme, että Mooses aloitti rukouksen niin kuin kapinoimalla Herraa 

vastaan. Syntyy kysymys, miten Mooses voi aloittaa rukouksen näillä sanoilla? 

Sillä kyllä Israelin kansa oli rakentanut itselleen epäjumalan. Minkä takia 

Mooses sitten esitti tämän kysymyksen Herran edessä? Minkä tähden ja mitä 

varten? Jumalan vihahan syttyi juuri sen tähden, että kansa oli 

epäjumalanpalveluksessa. Mutta siitä huolimatta Mooses aloitti rukouksen näillä 

erikoisilla sanoilla, joissa näkyy hänen kapinahenkensä Herraa vastaan.   

 

Monet juutalaiset Tooran kommentoijat pyrkivät selvittämään, minkä tähden 

Mooses aloitti rukouksen sillä tavalla. Voimme löytää kaksi selitystä tämän 

rukouksen muodolle. Kun me luemme Tooran sanat, me näemme Mooseksen 

puhuvan Herran ihmeistä, kun Hän suurella, voimallisella kädellä vei oman 

kansansa Egyptin maasta. Sillä silloin Israelin kansa oli orjuuden hengessä. Se oli 

kansa, joka ei nähnyt edessään muuta kuin heinää ja savea. Voimallisella kädellä 

Herra oli vienyt kansan pois Egyptistä. Tässä sananpaikassa Mooses puhui näin, 

että sinä Herra olet voimallasi vienyt orjajoukon ulos. Siis minkä tähden sinä nyt 

vihastut kansaasi? Miten voi vihata ihmisiä, jotka suurimman osan elämästään 

ovat olleet orjina? He olivat saaneet kasvatuksen orjuuteen. Koko kansa oli 

Egyptin aikana hengellisesti Egyptin vallan alla. Ja jos Egyptissä koko kansa 

palveli vasikoita, miksi ihmetellä sitä, että Israelin kansa nyt palveli epäjumalaa, 

kultaista vasikkaa? Miksi nyt piti vihata kansaa?  

 

On olemassa toinenkin mielipide, miksi Mooses aloitti rukouksen sillä tavalla. 

Siinä me näemme, minkälaisia lupauksia Herra oli puhunut Moosekselle. Jumala 

oli luvannut viedä kansansa Egyptin maasta. Jos kansa saisi surmansa erämaassa, 

silloin kaikki muut maailman kansat puhuisivat, että Israelin kansan Jumala ei 

ollut voimallinen auttamaan omaa kansaansa ja viemään heitä Pyhään maahan.   
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Näin on kaksi selitystä, minkä takia Mooses aloitti rukouksensa Herran edessä 

sillä tavoin. Mutta lyhyesti voimme sanoa, että molemmat mielipiteet tuovat 

meidät yhteen asiaan:  ” Tee rauha omien lastesi kanssa. ”  

 

Mooses itse kyllä ymmärsi, että kansa teki synnin. Kun hän lähestyi Israelin 

kansaa, me näemme hänen tunteensa. Hän vihastui ja rikkoi Herran taulut. Mutta 

puhuessaan Jumalan kanssa Mooses kuitenkin rukoili ja pyysi, että Herran viha ei 

astuisi kansan keskelle.  

 

Mooses etsi kaikin keinoin puolustusta Israelin kansan; hän on hyvin tunnettu 

opettaja koko historian aikana, ensimmäinen Israelin johtaja ei kiirehtinyt 

tekemään tuomiota. Hänen ensimmäinen pyrkimyksensä oli puolustaa kansaa. 

Mooses hyvin rohkeasti tuli Herran eteen puolustamaan omaa kansaansa. Tänä 

päivänä tämä on meille uskovaisille hyvin tärkeä opetus. Silloin kun me näemme, 

että tapahtuu joku synti, meidän pitää samalla tavalla kuin Mooses pyytää 

Herralta armoa eikä vihastua siihen syntiin. Valitettavasti me näemme 

todellisuudessa, että jokainen meistä pyrkii tuomitsemaan syyllistä. Kutsumme 

Herran vihaa sen ihmisen päälle, joka teki synnin. Mutta Mooses teki eri tavalla. 

Tässä me näemme hänen elämästään esimerkkinä, että Mooses oli todellinen 

opettaja. Mooses sanoi rohkeasti Herran edessä sanat: ”Jos sinä Herra et anna 

anteeksi tälle kansalle, pyyhi minun nimeni pois elävästä kirjastasi. ”  

 

Toisaalta nämä sanat kuulostavat röyhkeiltä. Mutta huolimatta siitä 

luonteenpiirteestä, joka Mooseksella oli, Jumala oli valinnut nimenomaan hänet 

sellaisena kuin hän oli. Monta sataa vuotta myöhemmin apostoli Paavali kirjoitti, 

että hän oli valmis luopumaan erotettuna Kristukselle oman kansan tähden.  

 

Jumala kutsui nimenomaan Paavalin, että hän jakaa iloviestin muille. Nyt me 

näemme, että jos me haluamme puolustaa omaa kansaa, silloin meillä pitää olla 

samat tunteet ja luonteenpiirteet ja olla niin kuin röyhkeä Herran edessä. Ja olla 

valmis antamaan oma henkemme oman kansan edestä. Nimenomaan armon 

tähden eikä Jumalan vihan meidän pitää rukoilla Herraa, että Hän armahtaa 

kansaansa. Meidän pitää rukoilla Herran edessä ja pyrkiä rukouksessa 

puolustamaan syntisiä ihmisiä. Se on opetus, jonka Herra haluaa opettaa meille, 

ja nähdä meissä.  
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