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Vaarao oli vihane!  
Jumal oli käskinud 
teda Moosese kaudu 
et lasta Iisraeli orju 
lahkuda Egiptusest.  
Ta keeldus.  



"Tee nende  
töö raskemaks"  
vaarao kaskis tema  
orja meistridele.   
Nüüd asjad olid  
isegi halvem  
Iisraelile. 



"Koguge oma õlgi.  Meie ei paku seda enam.  Aga 
peate tegema sama palju telliseid."  Need olid 
vaarao uusi tellimusi. 



Ülevaatajad peksid  
mõned orjad, kuna neil  
ei olnud aega koguda  
õlgu ja veel teha  
piisavalt tellised. 



Inimesed 
süüdistasid 
Mooses ja Aaronit 
nende murede üle.  
Mooses leidis koha 
kus sai palvetama.  
"Issand," hüüatas 
ta, "Sa ei ole 
päästnud oma  

rahvast üldse."  
"Mina olen Issand, 
ja ma toon teid 
välja," Jumal 
vastas. 



Siis läkitas Jumal 
Mooses ja Aaron  
tagasi vaarao  
juurte.  Kui  
võimas vaarao  
palus Jumala 
teenistujate  
jaoks märki  
 
Jumalalt, Aaroni  
vars muutus  
maoks. 



"Kutsu minu võlurid," 
vaarao karjus.  Kui 
Egiptuse võlurid 
viskasid nende vardad, 
iga varras sai maoks 
ka.  Aga Aaroni varras 
neelas teisi.  Ikka, 
vaarao keeldus lasta 
inimestel minna.  



Järgmisel hommikul, Mooses ja Aaron kohtasid 
vaaraot jõe ääres.  Kui Aaron pani välja oma 
varrase, Jumal pöördus vee vereks.  Kalad surid!  
Inimesed ei suutnud juua seda! 



Aga vaarao karastas oma südat.  Ta ei lasknud 
Iisraeli lahkuda Egiptusest.  



Jällegi Mooses 
rääkis vaaraole et 
lasta Jumala 
rahvast minna.  
Vaarao keeldus 
jällegi.  Jumal 
saatis teise 
nuhtluse.  Kõik 
Egiptus oli täis 
konne.  Iga maja, 
igas toas isegi 
keetmise ahjudes 
olid täis konne! 



"Palvetage minu 
eest, et Jumal 
eemaldab  
 konnad" 
vaarao palus. 
"Ja ma lasen 
 sinu inimestel 
minna."  Aga kui 
konnad olid  
läinud, vaarao 
muutis meelt.   
Ta ei vabastanud  
orjad. 



Jumal saatis siis miljardite väikseid putukad 
kutsutud säski.  Iga inimene ja loom sügeles nende 
hammastustest, aga vaarao ei andis Jumalale. 



Järgmiseks Jumal  
saatis väga palju  
kärpseid.  Jumal  
saatis haiguse mis  
tappis egiptlaste  
karja. 



Jumal saatis valusa  
paised.  Inimesed  
kannatasid kohutavalt.   
Veel vaarao seisis  
Jumalale vastu. 



Pärast paisu 
nuthlust, läkitas 
Jumal kohutavalt 
palju rohutirtsu.  
Rohutirtsid sõid 
kõik rohelised  
taimed ära. 



Jumal saatis 
kolm päeva 
täieliku 
pimeduse.  Aga  
kangekaelne 
vaarao ei  
ole ikka  
vabastanud 
Iisraeli. 



"Ma saadan veel 
ühe nuhtluse," 
Jumal hoiatas.  
"Kesköö paiku 
kõik esimese 
sündinud mehe ja 
loomade sureb."  
Jumal rääkis 
Iisraeli oma 
esimese  
sündinud oleks 
salvestatud, kui 
need paigutavad 
lamba verega 
oma ukseraamile. 



Südaööl, suur nutmine 
tekkis Egiptuses.  Surm 
oli tabanud.  Vähemalt 
üks isik suri iga majas. 



"Minge väjla," vaarao palus 
Moosest.  "Minge teenige 
Issandat."  Kiiresti, 
Jumala rahvas marssis  
üle Egiptuse piiri. 



Jumal ütles Moosesele et  
meeles pidada hapnemata leiva 
Püha sest Jumala Ingel oli 
möödunud üle iisraelide  
kodudest ja löödi vaarao ja  
tema rahva. 



Pärast 430 aastat Egiptuses,  
Jumala rahvas oli nüüd vaba.   
Jumal viis neid pilve sambaga  
päeval ja tule sambaga öösel. 



Aga vaarao ei olnud 
lõpetanud Iisraeliga.  
Jällegi ta unustas 
Jumalat.  Jällegi ta 
muutis meelt.  
Kogunes oma armed 
ja läks ta orjadele 
järele.  Varsti tuli 
neile juurte ja nemad 
jäid kalju ja  
mere vahele.  



"Issand hakkab võitlema teie jaoks," Mooses 
ütles.  Mooses läks edasi vee servale, ja 
sirutas käe. 



Suur ime juhtus.  
Jumal avas  
tee läbi vee.  
Inimesed 
pääsesid  
ohutult üle. 



Siis vaarao sõjavägi läks Punase merde.  "Nüüd 
jõuame neile:" sõdurid mõtlesid.  Aga Jumal  
tõi veed tagasi.  Egiptlase võimas sõjavägi  
oli neelatud ära.  Nüüd vaarao  
teadis, et Iisraeli Jumal oli  
Issand üle kõige. 



Nägemist Vaarao! 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese teine Raamat 4-15 

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



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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