
Prints 
Alates 
Jõest 

Piibel Lastele 
 Esindab 



Kirjutatud: Edward Hughes 
 

Joonistused: M. Maillot; Lazarus 
 

Muudatud: M. Maillot; Sarah S; Alastair Paterson 
 

Tõlkitud: Jaan Ranne  
 

Tekitatud: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
©2021 Bible for Children, Inc. 

Luba: Teie võite koopeerida või trükkida  
selle juttu, peasi et ei müü juttu. 



Peaminister  Joosep 
oli surnud!  Kõik 
Egiptus pakkus  
 
oma pere  
kurbust. 



Jumal oli kasutanud 
Joosepit Heebreat  
et päästa riiki  
näljahädast. 



Ta oli tark ja  
armastatud juht.  
Nüüd oli ta  
läinud.  



Üle kolmsada pikka aastat möödus.  
Joosepi inimesi, Heebrealastele, … 



… oli muutunud kangest  
rahvuseks Egiptuse sees. 



Uus Farao kartis, et Heebrealased 
võivad pöörduda tema vastu, nii et ta 
tegi need kõik orjaks. 



Farao käsitas Heebrealastele 
julmalt.  Ta sundis neid ehitada 
suuri linnu. 



Aga ükskõik kui kõvasti ta töötas 
neid, Heebrea orjadel jätkuvalt 
kasvas suuremaks. 



Ühel päeval, mis hirvittäväne käsk 
tuli Faraolt.  “Kõik uued sündinud 
Heebrea poisid tuleb visata  
Niiluse  
jõkke.” 



Kuritegija Farao oli otsustanud 
vähendada Heebrealapsi.  Ta isegi 
mõrvas beebeid! 



“Mida me saame teha?” pere pidi 
olema mõelnud.  Nad otsustasid 
panna lapse Niiluse Jõe peale.  Aga 
teda panti veekindla  korvi siise. 



Väike korv paat oma vääris lapsega, 
ujus         pilliroode seas. 



Mis võiks juhtuda tillukesse lapsele? 



Eemalt, lapse õde vaatas, väärtuslik 
korvi,   kuna see õrnalt ujus  
     pilliroogi   seas.  



Järsku Faraon tütar ja tema   
             teenistujased tulid 
             jõe juurde, et ujuda. 



Puudus võimalust peita korvi. 
  Võib-olla nad jalutavad 

                   mööda, ja siis ei näe 
                       seda. 



“Oi!  Üks Korv.  
Seal  pilliroode 
juures.  Ma ei  
tea, mis on sees.”  
Faraoni tütar 
käskis oma 
teenistujat et 
toogu korvi 
temale. 



Kui ta avas korvi - 
laps hakkas nutma.  
“See on Heebrea 
laps,” printsess 
hüüdis. 



“Vaene väike asi.  Sa oled nii ilus.”  
Tõenäoliselt Faraoni tütar rääkis   
                                    lapsele, … 



… kuidas paljud täiskasvanud teevad. 



Ta võis isegi öelnud “Ootchie-
kootchie Koo-ums” – Egiptuse 

 keeles, muidugi. 



Jumal pidi andma erilist  
tarkust lapse õele.   
Ta jooksis Faraoni  
tütre juurde. 



“Kas ma leian Heebrea naise  
et hoolitstada lapse sulle?”   
“Lase kaia,” oli vastus.   
Keda sa arvad,  
et tüdruk  
läks  
tooma? 



“Ema!  Tule kiiresti!  Oi, kiirusta!”  
Võibolla tüdrukul ei olnud aega  
seletada. 



Kahekeisi Koos jooksid tagasi jalgtee  
peal. 



Tagasi jõe ääres, Faraoni tütar  
hoidis välja beebit.  “Toita ta mulle.   
Mina maksan  
teile.  Kutsu  
tema nimeks  
Mooses.”  



Mooses võib Egiptuse keeles 
tähendada vee-poeg. 



Nii saigi Mooses tagasi 
tema vanemate juurde ja 
koju.  Nad õpetasid teda 
armastama Jumalat  
ja Heebrea  
inimesi. Varsti  
ta elab  
palees koos  
Faraoni  
tütaraga. 



Jumalal, kes päästis  
tema elu, oli  
suur tulevik  
planeeritud  
beebi  
Moosesele. 



Prints Alates Jõest 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Teine Raamat 2  

"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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