
Mooses ja kansa ylittää punaisen meren, 
 2. Moos. 13.17-15:21 

Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/moses-red-sea/ 

 

Kuva 1  

Jes, Vapaita ollaan! Nyt kiireesti matkaan! Israelilaiset olivat jo niin pitkään rukoilleet ja odottaneet Jumalaa 

päästämään heidät vapaaksi Egyptin orjuudesta. Vihdoin viimein, kymmenen vitsauksen jälkeen, Egyptin faa-

rao päästi israelilaiset lähtemään. Egyptiläiset antoivat heille hopeaa, kultaa ja vaatteita, ja pyysivät heitä 

lähtemään nopeasti. Monien varmaan ajatteli, että nyt he olivat jättämässä ongelmat taakseen Egyptiin, 

mutta todellisuudessa taistelut olivat vasta alkaneet. Tulevina päivinä heidän tulisi luottaa Jumalan hallinta-

valtaan elämässään enemmän kuin koskaan ennen.  

 

Kuva 2 

Mooseksen ja Aaronin johdolla, valtava yli kahden miljoonan ihmisen joukko, aloitti matkansa pois Egyptistä. 

Voitko kuvitella, millaista on johtaa yli kahta miljoonaa ihmistä eläimineen ja tavaroineen? Jumala auttoi 

Moosesta ja Aaronia. 

 

Kuva 4 

2. Moos. 13:21 

 

Kuva 5 

2. Moos. 13:21b-22 Aika hyvä navigaattori, eikö vain? On varmaan ollut hyvin lohdullista tietää, että Jumala 

kulkee mukana heidän matkassaan. Jumala ei nimittäin johdattanut israelilaisia lyhintä reittiä kohti luvattua 

maa, vaan pitempää reittiä, autiomaan kautta. Miksi? Jos olisivat menneet suorinta tietä, heitä olisi heti ollut 

vastassa viholliskansa, filistealaiset ja he olisivat joutuneet heti taisteluun. Joten Jumala viisaasti ajatteli, että 

parempi johtaa kansa niin, ettei ne joudu heti taisteluun, jotteivat ala katua ja palaa takaisin Egyptiin. 

 

Kuva 6 

Jumala käski Moosesta leiriytymään lähelle merta. Sitten Mooses sai huonoja uutisia Jumalalta. 2. Moos. 14:4 

Faaraon sydän oli kova Israelia ja Jumalaa vastaan synnin tähden. Hän ei uskonut Jumalaan. Synti, pahuus, 

hallitsi häntä. Mutta Raamatunkohta sanoo, että Jumala paaduttaa faraon sydämen, mikä tuottaa israelilai-

sille ongelmia ja ahdistusta. Miksi Jumala teki niin? Sen takia että Jumala voi näyttää voimansa ja kunniansa, 

jotta egyptiläiset ymmärtävät, Hänen olevan elävä, todellinen Jumala.  

 

Joskus Jumala voi sallia sinunkin elämään jotain vaikeuksia, ja oikeaan aikaan ja oikealla tavalla niissä sinua 

sitten auttaa, jotta hänen jollekin toiselle ihmiselle voi sinun elämän kautta näyttää voimansa. Että joku toi-

nen näkee sun elämän kautta, että Jumalaan kannattaa uskoa, vaikkei se elämä sittenkään ole aina kovin 

helppoa. 

 

Kuva 7 

2. Moos. 14:5-7 

 

Kuva 8 

Ehkä israelilaiset kuulivat vaunujen kaukaisen jyrinän tai hevosten kavioiden kopseen. He katsoivat taakseen 

ja kauhukseen huomasivat faaraon armeijan lähestyvän. Vihollinen toisella ja Punainen meri toisella puolella, 

he olivat loukussa! Tämä näytti toivottomalta tilanteelta, josta ei ole ulospääsyä. Miksi he olivat tässä pelot-

tavassa tilanteessa? Eikä Jumala itse ollut johdattanut heidät pois Egyptistä, sinne meren rantaan? Eikö Ju-

mala tiennyt, mitä oli tekeillä? Ihmiset moittivat nopeasti Moosesta ja sanoivat hänelle: 2. Moos. 14:11,12 
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(näkyviin, ääneen) Pelkonsa ja valitustensa keskellä israelilaiset unohtivat jotain hyvin tärkeää. Mitä? Juma-

lalla oli heidän elämänsä hallinnassaan!  

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen, muista, että Jumala valvoo elämääsi. Joskus saattaa näyttää siltä, että asiat eivät 

olisi hallinnassa. Olet varmasti kuullut maanjäristyksistä, pyörremyrskyistä ja tulvista, jotka ovat maailmalla 

tuhonneet kokonaisia kaupunkeja. Joskus ihmiset, joita rakastamme, sairastuvat ja kuolevat. Vanhemmat 

menettävät työnsä tai perheet kotinsa. Missä Jumala on silloin, kun näitä asioita tapahtuu? 

 

Raamattu opettaa, että Jumala on Kaikkivaltias. Hän hallitsee kaikkia asioita ja ”Hän, joka saattaa kaiken ta-

pahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaan” (Ef.1:11). Hän sallii asioiden tapahtuvan elämässäsi, ja tuo nii-

hin suunnitelmansa mukaisen ratkaisun. Sinulle ei tapahdu mitään viisaan Jumalan sitä sallimatta. Et voi aina 

ymmärtää, miksi tiettyjä asioita tapahtuu, mutta voit olla varma, että Jumala valvoo elämääsi.  

 

Israelin kansa hätääntyi pelon keskellä, mutta Mooses ei. 

 

Kuva 11 

Mooses sanoi: 2. Moos. 14:13,14 Ei huolta, Jumalalla on tämänkin tilanne hallussa.  

Jumala kertoi Moosekselle, kuinka Hän valmistaisi heille pakotien. Ja ohjeisti, mitä Mooseksen tulee tehdä.  

Sitten pilvi, joka oli johtanut heitä, siirtyi taka-alalle, sulkien egyptiläisten tien. Pilvi aiheutti pimeyden egyp-

tiläisten ylle, mutta antoi valoa israelilaisille. Läpi yön Jumalan läsnäolon pilvi suojasi Israelia viholliselta.  

 

Kuva 114 

Seuraavaksi tapahtui jotain hyvin ihmeellistä, mikä osoitti israelilaisille, että kaikki todellakin oli Jumalan hal-

linnassa. Jumalan ohjeitten mukaan, Mooses kohotti sauvansa ja ojensi kätensä meren ylle. Kun kansa katseli 

ihmeissään, Jumala nosti voimakkaan tuulen, joka siirsi veden syrjään molemmille puolille. Näkyviin ilmestyi 

kuiva maa, joka muodosti polun meren halki. Jumala avasi pakotien! Jopa meren aallot olivat Jumalan hallin-

nassa!  

 

Muista, että Jumalaa valvoo elämääsi. Hän valvoo luontoa, ja kaikkea, mikä koskettaa elämääsi, ja tulee sal-

limaan vain sen, mikä on parasta sinulle. Sinä et ehkä ymmärrä, miksi tiettyjä asioita tapahtuu tai kuinka niistä 

selvitään, mutta voit luottaa Jumalaan, että Hänen suunnitelmansa toteutuu.  

 

Raamatussa sanotaan: Room.8:28 Silloin kun asiat eivät näytä olevan hallinnassa, sinulla on tapana hätään-

tyä, eikö niin! Sen sijaan muista, että Jumala on Kaikkivaltias, Hän hallitsee kaikkia asioita. Kiitä Häntä siitä. 

Pyydä Häneltä luottamusta ja kärsivällisyyttä odottaa Hänen aikaansa ja tapaansa ratkaista asiat. Jopa silloin-

kin, kun Jumala ei aina osoita, miksi jotkut asiat menevät niin kuin menevät, voit silti luottaa Hänen rakkau-

delliseen huolenpitoonsa.  

 

Israel näki, kuinka jopa meren aallot tottelivat Jumalaa! 

 

Kuva 15 

Valtava joukko astui rannalta kuivaan merenpohjaan, seuraten polkua, jonka Jumala oli heille valmistanut. 

Kuinka jännittävää on täytynyt olla marssia meren halki vesien ollessa kuin seininä molemmilla puolilla! Egyp-

tiläiset näkivät israelilaisten pakenevan mereen, joten he lähtivät takaa-ajoon. 

 

Kuva 16 

Pelottomina he ajoivat vaunuillaan kuivaan uomaan. Mutta Jumala aiheutti egyptiläisten keskuuteen sekaan-

nuksen, heidän vaunujensa pyörät jäivät kiinni pehmeään maahan. ”Käännytään takaisin ja mennään pois 



israelilaisten luota!” he huusivat. ”Jumala taistelee heidän puolestaan!” Egyptiläiset tajusivat, etteivät he voi 

taistella totista, elävää Jumalaa vastaan 

 

Kuva 18 

Taas Mooses ojensi sauvansa meren ylle, jolloin egyptiläiset jäivät purkautuvien aaltojen alle. Pian vesiseinät, 

joita Jumala oli pidättänyt sivuilla, murtuivat, hukuttaen egyptiläiset hevosineen ja vaunuineen. Israelilaiset 

näkivät nyt, että Jumalalla oli täysi hallintavalta! He olivat nähneet Jumalan suojelevan ja taistelevan heidän 

puolestaan, ja nyt he olivat turvallisesti Punaisen meren toisella puolella. Raamatussa sanotaan heidän pe-

länneen Jumalaa ja uskoneen Häneen ja johtajaansa Moosekseen. 

 

Kuva 20 

Israelilaiset juhlivat tanssien ja laulaen. He ylistivät Jumalaa Hänen voimastaan ja hallinnastaan heidän elä-

mässään.  

 

Muista, että Jumalalla on elämäntilanteesi täysin Hänen hallinnassaan. Vaikka tilanteesi olisi kuinka mahdo-

ton tahansa, Jumala tietää siitä kaiken, ja johdattaa kaiken sinun parhaaksesi. Muista Room.8:28. (näkyviin, 

ääneen) Kiitä Jumalaa, että Hän hallitsee ja pyydä Häneltä kärsivällisyyttä odottaa Hänen aikaansa ja tapaansa 

toimia.  

 

Kun olet neuvoton, voit kertoa Jumalalle tilanteestasi. Voit rukoilla, kun asiat eivät tunnu olevan hallinnassa: 

”Kiitos Jumala, että hallitset kaikkea elämässäni. Kiitos Jumala, että sinun paras tahtosi tapahtuu kohdallani. 

Auta minua luottamaan sinuun, että toimit joka tilanteessa suunnitelmasi mukaan. Jeesuksen nimessä. Aa-

men.” 

 

Rukous, ok. 

 


