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Üks päev Mooses nägi Egiptlane 
kes peksis ühe heebrea  
orja.  Kuigi Mooses oli  
kasvatatud ja haritud  
kui prints vaarao  
palees, ka tema oli  
       heebrealane.   
       Tema pidi  
       aitama orja. 



Tema vaatas ümber ringi, et keegi teda ei näinud, 
Mooses ründas julma orja ülema.  Võitlemisel, mis 
järgnes, Mooses tappis Egiptlase.  Kiiresti, ta 
mattis keha.  



Järgmisel päeval, Mooses nägi kaks Hebrealast 
võitlemas.  Ta püüdis neid peatada.  Üks ütles: "Kas 
te mind tappate nagu tapsite Egiptlast?"  Mooses 
kartis.  Kõik teadsid eilsest juhtumist.  Vaarao 
teadis.  Mooses pidi põgenema.  Ta jätkas, et minna  
riiki nimega Midiani. 



Siis kui Mooses puhkas ühe kaevu kõrval, seitse 
Midiani preestri tütred  täitsid rennid veega nende 
isa karjale. 



Teised karjalased proovisid lükata neid kõrvale.  
Mooses kaitses ja aitas naisi.  



"Teie olete kodus vara!"  Reuel, 
tüdrukute isa seletas.  Kui  
tüdrukud selgitasid, miks nad  
         kodus on vara, ta ütles:  
         "Too mees siia."   
                    Mooses elas  
                    Reueliga, kes  
                      oli tuntud ka  
                      Jetrona. 
 
                  Hiljem, Mooses  
                  abielus Reueli  
                  vanim tütraga. 



Egiptuses, vaarao suri.   
Jumala rahvas, Hebralased,  
olid ikka veel orjad.  Kuidas  
nad oigasid nende kannatusi!   
Nad kangesti  
 
 
 
 
 
 
 
palvetasid  
Jumala abit!  Jumal  
kuulis nende palveid. 



Mooses ei teadnud seda, aga  
Jumala kavas oli kasutada teda et 
aidata orjastatud Hebrealasi.   
Nelikümmend aastat oli  
möödunud sest ajast kui  
Mooses lahkus Egiptusest.   
Ta oli Karjane Reueli karjas.   
Aga ta pidi olema  
 
 
 
 
 
katkestatud  
oma rahvast Egiptuses. 



Ühel päeval Moosese märkas 
lähedal põõsa põlemas.  Aga tuli ei 
põlend pöösat.  Mooses otsustas 
välja selgitada, miks pöösas  
                     ära ei põlenud. 



Kui Mooses tuli lähedale Jumal kutsus pöösast välja 
teda.  "Mooses!"  "Siin ma olen," ütles Mooses. "Ära 
tule liiga lähedale," Jumal ütles.  "Võta oma 
sandaalid ära, sest koht, kus sa seisad on  
                                               püha maa." 



"Ma saadan sind vaaraole et viia oma  
rahvast Egiptusest," Jumal ütles.  Aga  
                           Mooses kartis minna. 



Jumal näitas Moosesele Tema suure jõudu.   
Ta pöördus Moosese varrsa maduks.   



Kui Mooses tõstis madu sabalt muutus  
varraks veel kord.  Jumal andis ühe teise  
märku. 



"Pane oma käe oma rinnale," Ta käskis.  Mooses tegi 
seda.  Tema käsi muutus valgeks leepraga. 



Kui ta tegi seda jälle käsi oli paranenud. 



Mooses ikka vastas.  "Ma ei räägi hästi," ütles 
Jumalale.  Jumal sai vihaseks.  "Ma kasutan Aaronit 
sinu venna, rääkida sõnad, mida talle ütled," ütles ta. 



Mooses pöördus tagasi Jetrole, pakkis oma asjad ja  
                                                      lahkus Egiptusse. 



Jumal viis Moosese venna 
Aaronit et Moosest kohtuda 
mägedes.  Mooses ütles 
Aaronile kõike Jumala plaane 
kehtestada heebrea inimesi 
vabaks Egiptlastest.  Koos 
nad viisid uudiseid 
heebrealastele.   
Kui Mooses näitas  
märgid heebrea  
vanematele, nad  
teadsid et Jumal  
aitab neid.  Koos  
nad kummardasid  
Jumala auks. 



Julgelt, Mooses ja Aaron läksid 
vaaraole.  "Jumal ütleb: ‘Lase mu 
rahvas minna’," öeldsid talle.  



"Ma ei lase Iisraeli minna," vaarao 
vastas.  Ta ei ole täiuslik Jumalale.  
Jumal peab kasutama oma kanget 
jõudu et     muuta varao    meele. 



Prince Muutub Karjalaseks 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Mooses Teine Raamat 2-5 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 
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Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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