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Pääministeri 
Joosef oli  
kuollut!   
 
Koko  
Egypti  
otti  
osaa  
perheen  
suruun. 



Jumala oli 
käyttänyt 
heprealaista 
Joosefia  
 

pelastaakseen  
maan  
nälästä. 



Hän oli viisas ja  
rakastettu  
johtaja.   
 
Nyt  
hän oli  
poissa. 



Siitä oli kulunut jo yli 300 vuotta.  
Joosefin suvusta, heprealaisista, oli 
tullut Egyptissä mahtava kansa. 



Uusi faarao pelkäsi, että heprealaiset 
kääntyisivät häntä vastaan, ja hän teki 
heistä kaikista orjia. 



Faarao kohteli heprealaisia julmasti.  
Hän pakotti heidät rakentamaan 
suuria kaupunkeja. 



Mutta vaikka faarao teetti heillä 
kovaa työtä, heprealaisten  
lukumäärä vain  
kasvoi. 



Eräänä päivänä faarao antoi 
kauhistuttavan käskyn.  “Kaikki 
vastasyntyneet heprealaispojat  
on heitettävä    Niilin  
virtaan.” 



Ilkeä faarao oli päättänyt vähentää 
heprealaisten määrää.  Hän tappaisi 
vaikka lapsia! 



“Mitä voisimme tehdä?” eräs perhe 
varmaan mietti.  He päättivät laittaa 
lapsensa Niilin virtaan.  Mutta hän 
olisi sopivan kokoisessa   
                    vedenpitävässä korissa. 



Arvokkaassa lastissa pieni korivene 
kellui kaislojen joukossa. 



Mitähän pienelle lapselle tapahtuisi? 



Pienen matkan päästä lapsen sisar 
katsoi   koria, kun se kellui   
               kaislikossa.  



 Yhtäkkiä faaraon 
 tytär tuli palvelijoineen 
 joelle peseytymään. 



Koria ei voinut piilottaa mihinkään.    
Ehkä he       kävelisivät ohitse   
                    huomaamatta sitä. 



“Hei, tuolla kaislikossa  
on kori.  Mitähän  
siinä on.”  Faaraon  
tytär käski  
palvelijansa  
hakemaan  
korin. 



Kun hän avasi  
sen – vauva alkoi  
itkeä.  “Se on 
heprealaisten  
lapsi,”  
prinsessa  
huudahti. 



“Lapsiraukka.  Sinä olet niin kaunis.” 



Faaraon tytär varmaan puhui 
vauvalle niin kuin monet aikuiset 
   puhuvat. 



Mutta hän teki sen tietysti 
egyptiksi. 



Jumala antoi vauvan sisarelle  
paljon viisautta.  Hän  
juoksi faaraon  
tyttären  
luo. 



“Menenkö etsimään heprealaisen 
naisen, joka voisi hoitaa lasta 
puolestasi?”  “Mene  
vain.” hän vastasi.   
Kenenköhän  
luo tyttö  
juoksi? 



“Äiti, tule äkkiä! Nyt heti!”  Tytöllä  
ei varmaan ollut aikaa selittää.  
Yhdessä he  
juoksivat  
polkua pitkin  
joelle. 



Joella faaraon tytär ojensi vauvan heille. 
“Hoida häntä puolestani.  Minä maksan  
sinulle siitä.   
Anna hänelle  
nimeksi  
Mooses.” 



Nimi tarkoittaa ehkä ‘vedestä nostettu’. 
Niin Mooses palautettiin kotiin vanhem-
piensa luo. He opettivat  
häntä rakast- 
amaan  
Jumalaa ja  
heprea- 
laista  
kansaa.  



Pian hän asuisi palatsissa faaraon 
tyttären kanssa. Jumalalla, joka pelasti  
hänen henkensä, oli  
suuria  
suunnitelmia  
Moosesta  
varten. 



Prinssi joesta 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
  

2 Ms. 2 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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