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Kui Jumal päästis Iisraeli välja 
Egiptusest, Mooses viis inimesi 
Jumalat teenida.  Ta koosnes 
kiituse laulu.  "Ma laulan Issandale, 
ta on võitnud hiilgavalt."  Mooses 
laulis kõige suurte asjadest mis 
Jumal oli teinud Iisraelile. 



Peale kolme päeva kõrbes jänused 
inimesed leidsid vett.  Aga nad ei 
saanud juua seda kibedat vett.  
Selle asemel kui oleks pidand 
palvetama, inimesed kaebasid.    
                   Jumal oli väga  
                   kena.   
 
 
 
 
 
                        Ta tegi vee  
                        hea joogiks. 



                                    Tundus et inimesed kurtsid  
kõige asjade üle.  "Meil oli toitu Egiptuses.  Kõrbes 
me sureme nälga," nad hüüdsid.  Sellel õhtul  
Jumal saatis linde mis nimetatakse vutid.   
Inimesed püüdsid neid kergesti. 



Järgmisel hommikul Jumal saatis 
Manna.  See oli selline leib 

     mis maitses nagu mesi. 
        Igal hommikul Manna tuli 

          kohale valmis kogumiseks. 
       Sel moel Jumal toidetas 

  
 

                  Tema inimesi kõrbes. 



Nad pidid usaldama Jumalat iga päev uue toitule.  
Aga mõned inimesed kogunesid ekstra Manna, kuigi 
Jumal ütles ta mädaneb üleöö. 



Muidugi jah, eilne Manna oli täis tõugud - välja 
arvatud hingamispäeval.  Selle erilise seitsmendal 
päeval inimesed puhkasid ja sööid eilset Mannat. 



            Jumal             hoolitses Iisraeli kõrbes.  Ta  
        andis neile             toidu ja vett - ja kaitsis neid  
  vaenlastest.  Kui             Amalekitlased ründasid,  
    Iisrael alati võitis            lahinguid, kui Mooses  
                                                      hoidis Jumala  
                                                                   varsa.  



Jumal ütles Iisraelile "Kui teie kuulate Minu häält 
teist teen Mina erilisi inimesi."  "Kõik mis Jumal 
ütleb, teeme," rahvas ütles Moosesele.  Nad tulid 
Sinai Mäe servale ja ootasid kui Mooses läks  
ülese Jumalat kohtama. 



Mooses oli 
Jumala mäel 
nelikümmend 
päeva.  Jumal 
kirjutas 
kümme käsku 
kahe kivi 
tahvli peale.  
Ta ütles 
Moosesele, 
kuidas Ta 
tahtis oma 
rahvastel 
elada. 



1. "Teil ei tohi olla 
muid jumalaid 
minu ees."  

2. "Ärge tehke või 
kummardage 
kujudele."  

3. "Ära võta Jumala 
nime asjata." 

4. "Mäleta 
hingamispäeva, 
et hoida seda 
pühaks."  

5. "Austa oma isa 
ja emat." 



6. "Sa ei tohi    
    mõrvata."  
 
7. "Sa ei tohi   
    abielu rikkuda." 
 
8. "Sa ei tohi  
    varastada."  

9. "Sa ei tohi  
     öelda valet."  
 
10. "Sa ei tohi 
      ahnitseda." 



Kui Mooses oli Jumala 
Siinai mäel Iisraeli tegi 
midagi kohutavat.  Nad 
käskesid Aaronile teha 
kuldse vasika - ja nad 
kummardasid sellele, ja 
mitte Jumalale.  Jumal 
oli väga vihane.  Nii oli 
ka Mooses.  



Kui Mooses nägi vasikat 
ning inimesi tantsimas, 
ta purustas kivist 
tabletid maha.  Vihaselt 
Mooses hävitas Kuldse 
iidoli.  Ta tappis kurjad 
mehi kes kummardasid 
seda. 



Jumala asendas kahe  
kive tablette.  Ta ütles  
Moosesele et ehitada  
Ilmutus Maja - suur telk mille 
ümber oli aed- kus Jumal elas koos 
oma rahvaga.  Nad pidid teenima 
Jumalat seal.  Samba pilve ja 
tulega näitas et Jumal  
oli kohal koos  
nendega. 



Kui nad satusid Kanaanile lähedale, Mooses saatis 
kaksteist spioone et uurida maad mis Jumal lubas 
oma rahvale.  Spioonid kõik ütlesid et maa oli ilus!  
Aga ainult kaks, Joosua ja Kaleb, uskusid et nad 
võiksid vallutada maad  
         Jumala abiga.  



Ülejäänud kümme spioonid olid 
kartlikud tugeva linnade ja 
hiiglased mis maa peal olid.   
"Me ei saa võtta maad,"  
nad meenisid.  Nad  
unustasid suuri  
asju mis Jumal  
oli teinud, et  
 
pästa neid  
Egiptusest. 



Inimesed jälgisid kümme uskmatu spioonidega.  
Nad ütlesid ja valmistasid minema tagasi 
Egiptusesse.  Nad isegi proovisid Moosest tappa! 



Jumal salvestas Moosese elu.  Siis Ta ütles 
inimestele, "nelikümmend aastat teile tuleb kõrbes 
elada.  Ainult Kaleb, Joosua, ja teie lapsed saavad 
siseneda maale, mis  
teie põlgasite." 



Nelikümmend aastat 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Teine raamat 15  
ja Neljas raamat 14 

"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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