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“Kootkaa omat olkenne. Me emme niitä teille enää
anna. Mutta teidän on tehtävä sama määrä tiiliä.”
Tämä oli faaraon uusi käsky.

Faarao
oli
vihainen!

Jumala oli Mooseksen kautta
käskenyt häntä antamaan
israelilaisten orjien lähteä
Egyptistä. Hän kieltäytyi.
“Teettäkää heillä
enemmän työtä”, faarao
käski orjien esimiehiä.
Israelilaisten tilanne
paheni entisestään.

1

2

Ihmiset syyttivät
Moosesta ja
Aaronia
vaikeuksistaan.
Mooses rukoili.
“Oi Herra,” hän
huusi, “sinä et
olekaan
vapauttanut

Työnjohtajat ruoskivat
joitakin orjia, koska he
eivät pystyneet kokoamaan
itselleen olkia ja tekemään
tarvittavaa määrää tiiliä.
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omiasi.” “Minä olen
Herra, ja minä tuon
teidät pois sieltä,”
Jumala
vastasi.
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“Kutsukaa minun
loitsijani,” faarao käski.
Kun egyptiläiset
loitsijat heittivät omat
sauvansa maahan, nekin
muuttuivat käärmeiksi.
Mutta Aaronin sauva
nieli ne muut. Vieläkään
faarao ei suostunut
päästämään kansaa
vapaaksi.

Sitten Jumala
lähetti Mooseksen
ja Aaronin takaisin
faaraon luo. Kun
tämä mahtava
hallitsija pyysi
Jumalan
palvelijoilta
merkkiä Jumalalta,
Aaronin sauva
muuttui
matelevaksi
käärmeeksi
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Mutta faarao kovetti sydämensä. Hän ei antanut
israelilaisten lähteä Egyptistä.

Seuraavana aamuna Mooses ja Aaron tapasivat
faaraon joen rannalla. Kun Aaron ojensi sauvansa,
Jumala muutti veden vereksi.
Kalat kuolivat!

Ihmiset eivät
voineet juoda
joesta!
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“Rukoile puolestani, että
Jumala ajaisi sammakot
pois,” faarao
pyysi. ”Ja minä
annan kansan
lähteä.” Mutta
kun sammakot
olivat menneet,
faarao muutti
mielensä. Hän
ei päästänyt
orjia vapaiksi.

Mooses käski jälleen
faaraota päästämään
Jumalan kansan
vapaaksi. Faarao
kieltäytyi taas.
Jumala lähetti
toisen vitsauksen.
Koko Egypti täyttyi
sammakoista.
Joka ikinen talo,
huone ja jopa
uunit olivat
sammakoita
täynnä!
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Sitten Jumala lähetti miljoonittain pieniä
syöpäläisiä. Joka ikinen ihminen ja eläin kutisi
niiden puremista, mutta faarao ei antanut
Jumalalle periksi. Seuraavaksi Jumala lähetti
paarmoja laumoittain.
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Paiseiden jälkeen
Jumala lähetti
suuret määrät
heinäsirkkoja.
Ne söivän kaikki
vihreät kasvit
maasta.
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Jumala lähetti sairauden
tappamaan egyptiläisten
karjaa. Jumala lähetti
kipeitä paiseita. Ihmiset
kärsivät suunnattomasti.
Mutta faarao yhä
vastusti Jumalaa.
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Sitten Jumala
lähetti kolmeksi
päiväksi täydellisen
pimeyden. Mutta
itsepäinen faarao
ei vapauttanut
israelilaisia.
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“Minä lähetän vielä
yhden vitsauksen,”
Jumala varoitti.
“Puolenyön aikaan
kaikki ihmisten ja
eläinten esikoiset
kuolevat.” Jumala
sanoi israelilaisille,
että heidän
esikoisensa
säästyisivät, jos
he sivelisivät
karitsan verta
ovenpieliinsä.
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Keskiyöllä Egyptissä
nousi suuri itku.
Kuolema oli iskenyt.
Joka talossa oli
kuollut ainakin
yksi ihminen.
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“Lähtekää tiehenne”,
faarao pyysi Moosesta.
“Menkää ja palvelkaa
Herraa.” Nopeasti Jumalan
kanssa marssi Egyptin
rajojen yli.
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Jumala käski Moosesta
muistamaan pääsiäisyötä, koska Jumalan
enkeli oli kulkenut israelilaisten kotien ohi
ja rankaissut faaraota ja hänen kansaansa.
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430 Egyptin vuoden
jälkeen Jumalan kansa oli nyt vapaa.
Jumala johti heitä pilvipatsaan kautta
päivisin ja tulipatsaan kautta öisin.
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Mutta faarao ei ollut
vielä unohtanut
israelilaisia. Hän
unohti taas Jumalan.
Taas hän muutti
mielensä. Hän kokosi
armeijansa ja lähti
ajamaan orjia takaa.
Pian hän sai heidät
kiinni kallioiden
ja meren välistä. 20

“Herra taistelee puolestanne.” Mooses sanoi.
Mooses meni meren rantaan ja ojensi kätensä.

Tapahtui
suuri ihme.
Jumala avasi tien
veden keskelle.
Ihmiset pääsivät
turvallisesti
21 meren yli.

Vedet nielaisivat Egyptin
vahvan armeijan. Nyt faarao
tiesi, että israelilaisten
Jumala oli Herra.

Sitten faaraon armeija lähti ylittämään
merta. “Nyt saamme heidät kiinni,”
sotilaat ajattelivat. Mutta
Jumala sulki tien.
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Hyvästi, Faarao!
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Moos.4-15

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130
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Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

