
Kertauskisa – Mooses ja kansa ylittää punaisen meren 
 

1. Kuinka paljon Israelin kansaa oli, kun he pääsivät pois Egyptistä? (yli 2miljoonaa) 

2. Kuinka Jumala osoitti israelilaisille, Hänen olevan heidän kanssaan sekä aamulla että yöllä? (Hän oli 

pilvenpatsaassa päivällä, ja tulenpatsaassa yöllä.) 

3. Miksi Jumala ei johdattanut israelilaisia lyhintä reittiä kohti luvattua maata, vaan pitempää reittiä 

autiomaan kautta? (parempi johtaa kansa niin, etteivät joudu heti taisteluun vihollista vastaan) 

4. Mitä faarao päätti tehdä, israelilaisten lähdettyä Egyptistä? (Koota parhaat vaununsa ja sotilaansa, ja 

lähteä takaa-ajoon.) 

5. Miksi Jumala paadutti faraon sydämen, että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia? (joka egyptiläiset 

näkevät Jumalan voiman ja ymmärtävät Hänen oleva elävä, todellinen Jumala) 

6. Kun israelilaiset kuulivat egyptiläisten tulevan, he pelkäsivät. Mitä he unohtivat? (Jumalalla oli heidän 

elämänsä hallinnassaan) 

7. Miten israelilaiset osoittivat sen, että he eivät muistaneet Jumala ja luottaneet hänen apuun? (He 

valittivat Moosekselle.) 

8.  Mitä sinun on hyvä muistaa, silloin kun sinusta tuntuu, että elämäsi asiat eivät ole hallinnassa? 

(Jumala on kaikkivaltias, sinulle ei tapahdu mitään Jumalan sitä sallimatta. Voit olla varma, että 

Jumala valvoo elämääsi) 

9.  Mitä Jumala käski israelilaisten tehdä, kun egyptiläiset olivat tulossa? (Pysykää aloillanne, herra 

taistelee puolestanne, olkaa hiljaa) 

10. Miten Jumala suojeli israelilaisia, kun egyptiläiset lähestyivät heitä Punaisen meren rannalla? 

(Jumala jakoi meriveden Mooseksen ojentaessa sauvaansa.) 

11. Mitä tapahtui, kun egyptiläiset aloittivat meren ylityksen? (Heidän keskelleen tuli sekaannus, ja 

merivesi palautui takaisin.) 

12. Miten israelilaiset näkivät, että Jumalalla on kaikki hallinnassaan? (Hän jakoi vedet; Hän aiheutti 

sekaannuksen egyptiläisten keskuuteen ja vedet palautuivat heidän päälleen.) 

13. Kun tilanne näyttää mahdottomalta, mitä sinun tulisi tehdä? (Muista Jumala hallitsee kaikkea; 

rukoile ja pyydä Jumalaa auttamaan sinua ja luottamaan Häneen kaikessa ja odottamaan Hänen 

aikaansa.) 

14. Mitkä sanat puuttuvat: ”Me tiedämme, että ____ ____ ___ ___ _____, jotka rakastavat Jumalaa.” 

(kaikki koituu niiden parhaaksi) 

15. Mitkä sanat puuttuvat: ”me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, ____ _____ _____”  

(jotka rakastavat Jumalaa) 

 

 


