
Kertauskisa – Jumala kutsuu Mooseksen 
 

1. Kuina Mooses, israelilainen lapsi, päätyi asumaan faraon palatsiin? (Prinsessa löysi hänet kellumasta 

korissa Niilin virrassa, ja adoptoi hänet). 

2. Missä Mooses vietti elämänsä vauvana? (Oikeiden vanhempiensa luona, koska prinsessa antoi 

Mooseksen hänen äidilleen niin kauan kuin hän imetti sitä) 

3. Mitä Mooses teki nähtyään egyptiläisen lyövän erästä israelilaista orjaa? (Hän surmasi egyptiläisen.) 

4. Miksi Mooses pakeni autiomaahan? (Hänen surmatyönsä tuli julki ja faarao määräsi hänet 

kuolemaan.) 

5. Kenen luo Mooses pääsi asumaan ja mitä hän teki työkseen? (Jetro-nimisen miehen luo 

lammaspaimeneksi) 

6. Kuinka monta vuotta hän toimi lammaspaimenena? (40vuotta) 

7. Mitä ihmeellistä Mooses näki eräänä päivänä vuorella? (palavan pensaan, joka ei kuitenkaan palanut 

poroksi)  

8. Miksi Mooses peitti kasvonsa, ja riisui kenkänsä, kun Jumala puhui hänelle? (Hän tiesi seisovansa 

Pyhän Kaikkivaltiaan Luojan edessä ja osoitti sillä olevansa Jumalan palvelija, kunnioitti Jumalaa.) 

9. Mitä tarkoittaa pyhä? (Puhdas, Jumala on täydellisen puhdas, synnitön, ei hyväksy syntiä) 

10. Miksi sinun tulee saada syntisi anteeksi, päästäksesi taivaaseen ja miten voit saada anteeksi? 

(Jumala on Pyhä, ja taivaaseen ei pääse mitään syntiä, uskomalla Jeesukseen, tunnustamalla syntisi) 

11. Miksei Mooses halunnut ottaa vastaan Jumalan antamaa tehtävää ja johtaa israelilaisia pois 

orjuudesta? (Hän ajatteli, ettei kykenisi tekemään niin suurta työtä.) 

12. Mitä raamatunlauseemme, ”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” 1. Tess. 

5:24 tarkoittaa? (Jumala tulee auttamaan sinua tekemään sen, mitä Hän sinulta pyytää.) 

13. Minkä lupauksen Jumala antoi Moosekselle? (Jumala olisi Mooseksen kanssa auttaen häntä 

tietämään mitä sanoa.) 

14. Mitä merkkejä (ihmeitä) Jumala antoi Moosekselle osoitukseksi, että Hän itse oli Mooseksen 

lähettäjä? (Mooseksen sauva muuttui käärmeeksi, hänen kätensä oli spitaalinen, kun hän veti sen 

ulos povestaan, Niilin vesi muuttui vereksi.) 

15. Mitä sinun pitäisi tehdä, kun Jumala pyytää sinua tekemään jotain, mihin et luule pystyväsi? (Muista 

Jumala tulee auttamaan sinua, eikä hän pyydä mitään sellaista, mitä et kykene tekemään.) 


