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Musa Firavun’un sarayında bir
prens olarak yetiümiü ve
eùitim almıü olmasına
raùmen, o da bir
úbrani’ydi. Köleye
yardım etmesi
gerekiyordu.

Bir gün Musa bir
Mısırlının bir
úbrani köleyi
dövdüùünü
gördü.
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Ertesi gün, Musa iki úbrani’nin kavga ettiùini
gördü. Onları durdurmaya çalıütı. Biri, “Mısırlıyı
öldürdüùün gibi beni de mi öldüreceksin?” dedi.
Musa korkmuütu. Herkes önceki gün olanları
biliyordu. Firavun’da öùrendi. Musa’nın kaçması
gerekti. Midyan denilen ülkeye gitti.

Hiç kimsenin kendisini görmediùinden emin olmak
için etrafına baktıktan sonra, Musa kölenin kötü
efendisine saldırdı. Kavgada, Musa Mısırlıyı
öldürdü. Çabucak bedenini gömdü.
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Diùer çobanlar onları kovmaya çalıütılar. Musa
kadınları korudu ve onlara yardım etti.

Musa kuyunun yanında dinlenirken, Midyanlı kahinin
yedi kızı babalarının sürüsü için yalakları suyla
doldurdular.
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Mısır’da Firavun öldü.
Tanrı’nın halkı, úbraniler,
hala köleydiler. Acılarının
içinde nasıl da inlediler!

“Erkenden evdesiniz!” diye
çıùlık attı Reuel, kızların
babası. Kızlar nedenini
açıkladıklarında, babaları,
“Adamı buraya getirin,”
dedi. Musa Yitro da
denilen Reuel’le
yaüadı. Daha
sonra, Musa
Reuel’in büyük
kızıyla evlendi.
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Musa bilmiyordu ama Tanrı
úbranileri kölelikten kurtarmak
için onu kullanmayı planlamıütı.
Musa’nın Mısır’dan ayrılmasından
sonra kırk yıl geçmiüti. Reuel’in
sürüsünün çobanıydı. Fakat
Mısır’daki kendi halkını
özlemiü olmalı.

Tanrı’nın onlara
yardım etmesi için ne
kadar çok dua ettiler!
Tanrı dualarını iüitti.
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Musa yaklaütıùında, Tanrı ona çalıdan seslendi.
“Musa!” “Buradayım,” dedi Musa. “Çok yakına
gelme,” dedi Tanrı. “Çarıklarını çıkar, çünkü
bastıùın yer kutsal topraktır.”

Bir gün Musa yakınlardaki bir
çalının yandıùını fark etti. Fakat
ateü çalıyı tüketmedi. Musa ne
olduùunu öùrenmek istedi.
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Sonra Tanrı Musa’ya büyük gücünü gösterdi.
Musa’nın deùneùini bir yılana çevirdi.

“Halkımı Mısır’dan çıkarmak için seni
Firavun’a göndereceùim,” dedi Tanrı.
Fakat Musa gitmeye
korkuyordu.
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Musa yılanı kuyruùundan tuttuùunda tekrar deùnek
oldu. Tanrı baüka bir belirti daha verdi.

“Elini koynuna koy,” diye buyurdu Tanrı. Musa öyle
yaptı. Eli cüzamdan beyaza döndü.
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Musa hala itiraz etti. “úyi konuüamam,” dedi
Tanrı’ya. Tanrı öfkelendi. “Ona söyleyeceùin
sözleri konuüması için kardeüin, Harun’u
kullanacaùım,” dedi Tanrı.

Bunu tekrar yaptıùında, eli iyileümiüti.
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Tanrı Musa’nın kardeüi
Harun’un Musa’yı daùlarda
karüılamasını saùladı. Musa
Harun’a Tanrı’nın úbranileri
Mısırlılardan kurtarmak
için olan bütün planını
anlattı.

Musa Yitro’ya geri döndü, eüyalarını topladı ve
Mısır’a gitmek üzere ayrıldı.
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Cesur bir üekilde Musa ve Harun
Firavun’a gittiler. “Tanrı, ‘Bırak
halkım gitsin’,” diyor dediler Firavun’a.

Beraber haberi úbrani
liderlere götürdüler. Musa
úbrani ileri gelenlerine
belirtileri gösterince,
Tanrı’nın onlara yardım
edeceùini anladılar.
Beraber, Tanrı’ya
tapındılar.
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Tanrı’nın Firavun’un fikrini
deùiütirmek için büyük gücünü
kullanması gerekecekti.

“úsraillerin gitmesine izin
vermeyeceùim,” dedi Firavun.
Tanrı’ya itaat etmeyecekti.
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“Bir Prens Çoban Oluyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Misirdan Çikiü Bölümler 2’den 5’e Kadar

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

