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A fáraó dühös volt. 
Az Isten Mózesen 
keresztül parancsolta 
meg neki, hogy hagyja 
elmenni az izraelita 
rabszolgákat 
Egyiptomból.
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A Fáraó felkiáltott : 
"Hívjátok ide a 
varázslóimat !" Amikor 
azok odajöttek, a földre 
tették a botjaikat, 
amelyek szintén
kígyókká változtak. De 

Áron kígyója lenyelte a 
többi kígyót. És a Fáraó 
mégis megtagadta, hogy

a nép elmenjen.

A nép Mózest és Áront
okolta mindezekért a

kellemetlenségekért
Mózes félrevonult, 
hogy imádkozzék. 
"Ó Uram !" –

kiáltott hozzá. –
"Te egyáltalán nem 

mentetted meg a 
népedet." Isten így 
válaszolt : "Én az 
Örökkévaló vagyok, 
és ki foglak 
benneteket hozni
Egyiptomból."

"Gyűjtsetek magatoknak szalmát ! Tőlünk ugyan 
nem kaptok egy szállal se többet. De ugyanannyi 
téglát kell csinálnotok, mint ennek előtte !" –
hangzottak a Fáraó 
legújabb parancsai.

Ekkor az Isten újra 
odaküldte Mózest és 
Áront a Fáraóhoz. 
Amikor ez utóbbi 
valamilyen jelt 
kért Isten 
szolgáitól, Áron 
botja kígyóvá 
változott.

Az építésvezetők 
megkorbácsolták azokat 
a rabszolgákat, akik 
nem tudták a szalmát 
betakarítani és így 
elegendő téglát sem 
tudtak csinálni.

"Csak hagy 
dolgozzanak még többet !" 
– parancsolta a Fáraó a 
rabszolgahajcsároknak. 
Most a dolgok még 
rosszabbra fordultak 
az izraeliták számára.

7 8

5 6

3 4



Aztán Isten bogarakkal 
árasztotta el az 
országot. Isten 
betegséggel verte meg 
az egyiptomiak állatait.

a békákat !" –
kérte a Fáraó.
– Utána el

fogom engedni a
népeteket." De
amikor a békák
eltűntek, a Fáraó
nem változtatta
meg korábbi
elhatározását.
Nem engedte
szabadon a
rabszolgákat.

"Járjatok közbe értem 
Istennél, hogy vegye le rólunk 

De a Fáraó még mindig megkeményítette a 
szívét. Nem akarta, hogy az izraeliták 
elhagyják Egyiptomot.

Ekkor Isten több milliárd tetűt küldött rájuk. 
Minden egyes ember, minden egyes állat telis-tele 
volt tetűkkel, de a Fáraó semmiről sem akart tudni.

De a Fáraó ismét
nemet mondott.
Ekkor Isten egy

másik csapást
mért rájuk :
Egész Egyiptomot
ellepték a békák.
Minden egyes ház,
minden egyes
helyiség telis-tele 
volt békákkal. 

Mózes újra kérlelte a Fáraót,
hogy engedje elmenni őket.

Másnap reggel Mózes és Áron a folyónál találkoztak 
a Fáraóval. Amikor Áron felemelte a botját, Isten 
vérré változtatta a vizet. A halak elpusztultak 
benne ! A nép sem tudott többé 
inni belőle.
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"Menjetek ! – kérte 
a Fáraó Mózest. –
Menjetek és szolgáljátok 
az Örökkévalót !" Isten 
népe gyorsan Egyiptom 
határai felé indult.

"Egy utolsó 
csapást küldök 
rájuk – mondta 
Isten. – Éjféltájt 
valamennyi 
újszülött meg 
fog halni, legyen 
az ember, vagy 
legyen az állat." 
Isten azt mondta 
az izraelitáknak, 
ha bárányvérrel 
bekenik az ajtófélfákat, 
az ő gyermekeik életben maradnak.

Isten jégesőt 
zúdított egész 
Egyiptomra, majd 
sáskák lepték el, 
s ezek felfalták 
az ország összes 
termesztett 
növényét.

Éjfélkor nagy 
jajveszékelés támadt 
Egyiptomban. Lecsapott 
a halál. Legalább egy 
halott lett minden 
egyes házban.

Ekkor Isten három 
napon keresztül 
sötétségbe burkolta 
Egyiptomot. De a 
makacs Fáraó még 
mindig nem akarta 
elengedni az 
izraelitákat.

Isten fájdalmas 
fekélyekkel fertőzte 
meg a népet, amelyektől 
az rettenetesen 
szenvedett. 
De a Fáraó még 
mindig ellent állt 
Istennek. 15 16
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Ekkor a Fáraó serege bevágtatott a Vörös tengerbe. 
"Rövidesen utolérjük őket" – gondolták a katonák. 
De Isten ekkor összezárta az átjárót és az 
egyiptomi hadsereg a vízbe fulladt. Most 
a Fáraó megtanulhatta, hogy 
Izráel Istene az Örökkévaló 
Mindenható.

"Az Örökkévaló küzdeni fog értetek" –
mondta Mózes. Azután a tengerpartra 
ment és széttárta a karjait.

Az Egyiptomban eltöltött 430 
év után Isten népe most újra

szabad lett. Nappal Isten egy 
felhőoszloppal, éjszaka pedig egy 
lángoszloppal vezette a népet.

Nagy
csoda történt. 
Isten átjárót 
nyitott nekik a 
tenger közepén. 
A nép teljes 
biztonsággal át 
tudott kelni rajta.

De Fáraó nem engedte 
el egykönnyen
az izraelitákat. 

Újból megfelejtkezett 
Istenről és újból 

véleményt változtatott.
Összeszedte a seregét 
és a rabszolgák 
nyomába eredt. 
Nemsokára utol is érte 
őket a sivatag és a 
tenger között.

Isten arra kérte Mózest, ne
felejtkezzenek meg a Pászka éjszakájáról,
amikor Isten angyala az izraeliták házai fölött 
átrepülve lecsapott a Fáraóra és a népére. 21 22

23 24

25 26



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké 

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16
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Vége

Isten veled Fáraó ! 

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Exodus 4-15

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 27 28
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