Jumalan vitsaukset kohdistuivat ensisijaisesti
egyptiläisten palvomiin jumaliin
2 Moos. 12;12. ”Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion,
jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra”

1. Veri

Hapi jumala symbolisoi Niilin hedelmällisyyttä

Jumalan käskystä Aaron nosti sauvansa Niilin ylle, jolloin kaikki sen vesi muuttui vereksi,
samoin kaikki kanavien ja lammikkojen veri. Kaikki Niilin kalat kuolivat, ja virta alkoi haista.

2. Sammakot

Haget jumala symboloi Niilin hedelmällisyyttä

Jumalan käskystä Aaron nosti sauvansa veden ylle, jolloin suunnaton määrä sammakoita nousi
vedestä ja täytti Egyptin. Niitä tunkeutui suurin joukoin ihmisten asuintaloihinkin. Egyptin tietäjät
pystyivät hekin tuomaan esiin sammakoita, mutta kun ne alkoivat suuresti vaivata faaraotakin,
hän pyysi Moosesta rukoilemaan, että sammakot katoaisivat.

3. Sääsket tai syöpäläiset

Geb jumala
Jumalan käskystä Aaron löi sauvallaan maata, jolloin kaikkialle Egyptiin ilmestyi suuri
joukko syöpäläisiä sääskiä), jotka ahdistivat sekä ihmisiä että karjaa. Myös Egyptin tietäjät yrittivät
samaa, mutta eivät onnistuneet, minkä vuoksi he sanoivat tapausta "Jumalan sormeksi..

4. Paarmat

Shu jumala. Ilmojen jumala
Egyptiin tuli suuri määrä paarmoja, ei kuitenkaan Goosenin maakuntaan,
jossa israelilaiset asuivat. Niitä tuli faaraon ja hänen palvelijoidensa taloihinkin. Faarao kutsui Moo
seksen ja Aaronin luotaan pyytäen heitä uhraamaan Jumalalle, jotta paarmoista päästäisiin eroon. He
kuitenkin kieltäytyivät tekemästä niin Egyptissä, koska se olisi ollut egyptiläisille kauhistus, ja pyysivät
sen sijaan, että he pääsisivät autiomaahan uhraamaan. Faarao aluksi myöntyi tähän edellyttäen, että
he eivät menisi kovin kauas. Kun Mooses rukoili, paarmat katosivat seuraavaan aamuun mennessä.
Silloin faarao kuitenkin muutti mielensä eikä päästänyt israelilaisia lähtemään.[9]

5. Karjarutto

Apis härkä

Egyptiin levisi karjarutto, joka tappoi kaikki egyptiläisten hevoset, aasit, ka
melit ja lampaat. Israelilaisten kotieläimet kuitenkin säästyivät kaikki. Nytkään faarao ei
suostunut Mooseksen ja Aaronin pyyntöön.

6. Paiseet

Jumalan pyynnöstä Mooses ja Aaron heittivät tulisijan nokea kohti taivasta, jolloin se
muuttui tomuksi, joka peitti koko Egyptin maan. Egyptiin levisi kulkutauti, jonka Shu ilman jumala
vuoksi sekä ihmisiin että karjaan tuli paiseita. Egyptin tietäjätkään eivät voineet
pitää puoliaan Moosesta vastaan, sillä hekin sairastuivat samaan tautiin. Faarao ei edelleen
kään tehnyt myönnytyksiä.[

7. Rakeet

Egyptiin tuli ennennäkemättömän rankka raesade ja myös ukkonen, ja Nut jumala. Taivaan jumalatar
maahan iski runsaasti salamoita. Rakeet olivat niin suuria, että ne tap
poivat kaikki, jotka olivat ulkona. Ne tuhosivat myös kaiken kasvavan pellavan ja ohran, eivät kuiten
kaan vehnää, sillä se ei ollut vielä kasvanut. Goosenin maakunnassa rakeita ei kuitenkaan satanut.
Faarao myönsi tehneensä väärin ja pyysi Moosesta ja Aaronia rukoilemaan, jotta raesade lakkaisi.
Kun Mooses ojensi kätensä, raesade ja ukkonen lakkasivatkin, mutta samalla myös faarao muutti
mielensä eikä päästänyt israelilaisia lähtemään
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8. Heinäsirkat

Aamon jumala

Mooses ja Aaron varoittivat faaraota, että ellei hän suostu heidän pyyntöönsä, Egyptiin tulee suun
naton määrä heinäsirkkoja, jotka syövät kaiken kasvillisuuden. Faaraon palvelijatkin kehottivat hän
tä myöntymään, sillä alkoi jo olla ilmeistä, että muussa tapauksessa koko Egypti joutuisi tuhoon.
Mooses pyysi, että israelilaiset pääsisivät viettämään juhlaa Herran kunniaksi, mutta hänet karkotet
tiin faaraon edestä. Tuli voimakas itätuuli, joka jatkui koko päivän ja seuraavan yön, ja seuraavana
aamuna Egyptiin tuli enemmän heinäsirkkoja kuin koskaan aikaisemmin tai myöhemmin. Ne söivät
kaikki kasvit, jotka olivat säästyneet rakeilta. Faarao kutsui jälleen Mooseksen ja Aaronin luokseen
ja pyysi heitä rukoilemaan, että heinäsirkoista päästäisiin eroon. Tuuli kääntyi kovaksi länsituuleksi,
joka ajoi heinäsirkat Kaislamereen, eikä niitä lainkaan jäänyt Egyptiin.

9. Pimeys

Mut taivaan jumalatar

Mooses nosti kätensä kohti taivasta. Koko Egyptiin, israelilaisten asuma-alueita lukuun ottamatta, tuli
kolmeksi päiväksi täydellinen sakea pimeys, johon "voitiin käsin koskea", niin että ihmiset eivät voi
neet nähdä toisiaan eikä kukaan voinut liikkua minnekään. Faarao myönsi israelilaisille luvan mennä
autiomaahan viettämään juhlaa, mutta heidän oli jätettävä lampaansa ja muut kotieläimensä Egyp
tiin. Mooses kuitenkin sanoi, ettei niitä voitu jättää, sillä niitä tarvittiin uhreiksi. Tämän kuultuaan faa
rao kielsi Moosesta kuoleman uhalla enää saapumasta hänen eteensä. Mooses lupasikin, ettei hän
enää palaisi.

10. Esikoisten kuolema

Amon tai Amon-Ra jumala = Aurinkojumala

Mooses kertoi israelilaisille, että Jumala aikoi rangaista egyptiläisiä vielä yhdellä vitsauksel
la. Keskiyöllä Herra lähtisi kulkemaan kautta koko Egyptin, jolloin kaikki esikoiset, faaraon esikoi
sesta orjattarien esikoisiin saakka, vieläpä karjankin esikoiset kuolisivat. Israelilaiset kuitenkin
välttyisivät tältä vitsaukselta, mutta sitä varten heidän oli teurastettava karitsa ja siveltävä kotinsa
oven pielet ja kamana sen verellä. Keskiyöllä Jumala toteuttikin uhkauksensa. Samalla kaikki
henkiin jääneet egyptiläiset heräsivät ja huomasivat, mitä oli ta
pahtunut, ja itkivät, sillä jokaisessa talossa oli kuolleita. Vasta
tämän jälkeen israelilaiset pääsivät poistumaan Egyptistä, ja nyt
egyptiläiset suorastaan vaativatkin heitä poistumaan maasta,
sillä he pelkäsivät muussa tapauksessa kuolevansa kaikki.

Vaikuttavin kaikista vitsauksista oli tämä viimeinen 10. vitsaus. Sen vaikutuksesta israelilaiset pääsivät lopulta lähtemään Egyptlstä.
Egyptissä Amon- Ra tai Ra jumalaa kuvaa paviaani tai karitsa. Ra jumala oli heidän tärkein jumalansa. Ra jumalan arvovalta joutui kyseenalaiseksi, kun juutalaiset tappoivat ja grillasivat heidän
jumalaansa karitsaa ja ovien pihtipielet siveltiin karitsan verellä. Karitsa piti valmistaa kokonaisena.
Silloin selvisi mitä he grillasivat. Tuoksu myös levisi ympäristöön.
Egyptin jumalat lyötiin näin alas.

Kun egyptiläiset huomasivat israelilaisten lähteneen, katuivat he kun päästivät israelilaiset lähtemään. Kaikki Egyptin sotilaat lähetettiin ajamaan takaa israelilaisia. He kaikki kuolivat kun Mooses
nosti sauvansa ja meri sulkeutui. Kun israelilaiset olivat kaikki päässet meren yli, niin Mooses ojensi sauvansa ja meri sulkeutui ja kaikki seuraavat egyptiläiset hukkuivat. Eikä yksikään pelastunut.
Kaislameri on muuten ylityskohdasta noin 19 km leveä.
Muuttajien kulkue on ollut pitkä. Jos 10 ihmistä on kävellyt rinnakkain ja keskinäinen etäisyys on
ollut 1 m, niin 2 miljoonasta ihmisestä muodostuu 200 km pituinen jono!
Siitä alkoi sitten israelilaisten vaiherikas matka kohti Luvattua maata. Matka kesti 40 vuotta. Alkuperäisistä lähtijöistä pääsi perille kaksi ihmistä: Joosua ja Kaaleb! Mooseskaan ei päässyt perille.
www.einoniemi.fi
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