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Baş nazir Yusif öldü! Bütün
Misir onun ailəsinin kədərini
paylaşdı.  Allah ölkəni  
aclıqdan xilas etmək üçün
İbrani Yusifi istifadə etdi.  

O, müdrik  
və sevimli  
rəhbər idi.  
Artıq o
daha  
yox idi. 
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Körpənin bacısı kənardan dəyərli səbətin qamışlar arasında
ehtiyatla yırğalandığına tamaşa etdi. 

“Biz nə edə bilərik?” bir ailə yəqin ki, fikirləşirdi.  Onlar öz
övladlarını Nil çayına qoymağı qərara alırlar.  Lakin o, su
keçirməyən səbətin içində olacaq. 

Firon İbranilərlə qəddarcasına davranırdı.  Onları
böyük şəhərlər tikməyə məcbur edirdi. Lakin
onları nə qədər ağır işlətməsinə baxmayaraq, 
İbrani kölələr sayca artmağa davam edirdilər. 

Öz dəyərli yükünü daşıyaraq, balaca səbət qamışlar arasında
üzdü. Balaca körpə ilə nə baş verəcəkdi?

Bir gün Firondan bir əmr gəldi: “Bütün yeni doğulmuş
İbrani oğlan uşaqları Nil çayına atılmalıdır”.  Zalım Firon
İbranilərin sayını azaltmaqda qərarlı idi.  O hətta körpələri
belə, qətl edərdi! 

Üç yüz il ötüb keçdi.  Yusifin xalqı olan İbranilər Misirdə
qüdrətli bir xalq oldu.  Yeni Firon İbranilərin ona qarşı
çıxmasından qorxdu, buna görə də onların hamısını kölə etdi.
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Fironun qızı qucağındakı körpəni ona uzatdı: “Onu mənim
üçün əmizdir.  Sənə bunun haqqını verəcəyəm. Onun adını
Musa qoy”.  Musa ola bilsin  
ki, Misir dilində su  
oğlu deməkdir. 

Allah yəqin ki, körpənin bacısına
xüsusi bir müdriklik vermişdi.  O, 
Fironun qızının yanına qaçdı.  
“Sizin üçün körpəyə baxmaqdan
ötrü İbrani bir qadın tapımmı?”
“Bəli, tap” o dedi.  
Səncə, qız kimi  
gətirməyə  
getdi?

“Ah!  Səbət.  Qamışlıqda  
səbət.  Görəsən içində nə var?”
Fironun qızı qulluqçularına
səbəti gətirmələrini əmr etdi.
Səbəti açanda körpə ağlamağa
başladı. Şahzadə qız  
ucadan dedi: “Bu, bir  
İbrani körpəsidir”. 

“Ana!  Tez gəl! Tələs!”  Bəlkə qızın  
izah etməyə vaxtı yox  
idi.  İkisi birlikdə  
cığırla sürətlə  
geri döndülər.

“Yazıq uşaq.  Sən necə də gözəlsən”.  Yəqin ki, Fironun qızı
körpə ilə bir çox yetkinlərin danışdığı kimi danışdı. Bəlkə o

hətta “Ay bucu-bucu-bucu” da dedi.
                     Sözsüz ki, Misir dilində. 

Birdən Fironun qızı və onun qulluqçuları
çimmək üçün çaya gəldilər.  Səbəti
gizlətmək mümkün deyildi.  Bəlkə onlar  
          səbəti görmədən keçib gedəcəklər. 
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Bu Müqəddəs Kitab hekayəsi bizə, bizi yaradan və Onu tanımağımızı
istəyən Allahımızdan bəhs edir. 

Allah, Onun günah adlandırdığı pis şeyləri etdiyimizi bilir. Günahın  
cəzası ölümdür, lakin Allah səni o qədər çox sevir ki, O, Öz yeganə

Oğlunu, İsanı Çarmıxda ölmək və sənin günahlarına görə cəzalandırılmaq
üçün göndərdi. Sonra İsa dirildi və Göylərə getdi! Əgər sən İsaya inansan

və Ondan günahlarını bağışlamasını diləsən, O, bunu edəcək!; O indi
gələcək və daxilində yaşayacaq və sən əbədiyyən Onunla birlikdə

yaşayacaqsan.

Əgər sən bunların həqiqət olduğuna inanırsansa, onda bunu Allaha de: 
Əziz İsa, mən inanıram ki, Sən Allahsan və mənim günahlarıma görə

ölmək üçün insan oldun və indi Sən yenidən yaşayırsan. Xahiş edirəm, 
həyatıma gəl və mənim günahlarımı bağışla ki, mən indi yeni həyata malik

ola və bir gün Səninlə birlikdə əbədiyyən yaşaya bilim. Sənə itaət
etməkdə və Sənin övladın kimi yaşamaqda mənə kömək et.  Amin. 

Müqəddəs Kitabı oxu və hər gün Allahla danış!   Yəhya 3:16 

Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə  

Allahın Sözü, Müqəddəs Kitabdan  
olan bir hekayədir

Çıxış 2 

“Kəlamının açıqlanması nur saçır”. 
Məzmur 119:130
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Son

Beləliklə, Musa öz valideynlərinə və
evinə qayıtdı. Onlar ona Allahı və İbrani
xalqını sevməyi öyrətdilər.  Tezliklə  
o, Fironun qızı ilə  
birlikdə sarayda  
yaşayacaqdı.  
Onun həyatını  
xilas edən Allah 
körpə Musa 
üçün böyük  
bir gələcək  
planlaşdırmışdı.
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