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                 Tanrı İsraillileri Mısır’dan kurtardığında,  
                 Musa insanları tapınmaya yönlendirdi.  Bir 
                 şükür ilahisi yazdı.  “Ezgiler sunacağım  
                 Rab’be, çünkü yüceldikçe yüceldi.”  Musa  
                 Tanrı’nın İsrail için yapmış  
olduğu bütün yüce işleri  
için ilahi söyledi. 
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Tanrı çölde      
İsraillilere      
baktı.  Onlara     
yemek ve su verdi –          
ve onları düşmanlardan 
korudu.  Amelekliler 
saldırdığında, İsrail Musa 

Tanrı’nın değneğini yukarı   
   kaldırdığı sürece yenmeye 
 devam etti. 

Her gün yeni yiyecek için Tanrı’ya güvenmeleri 
gerekiyordu.  Fakat bazıları Tanrı’nın bir gece 
içinde çürüyeceğini söylemiş olmasına rağmen 
ekstra man topladılar. 

    İnsanlar herşeyden şikayet 
    ediyor gibiydiler.  “Mısır’da 
yiyeceğimiz vardı.  Çölde açlıktan öleceğiz,” diye 
yakındılar.  O akşam Tanrı bıldırcın denilen kuşları 
gönderdi.  İnsanlar onları kolayca yakalayabildiler. 

Gerçekten, bir önceki günün manı kurtlanmıştı – 
Şabat Günü hariç.  O özel yedinci günde insanlar 
dinlendiler ve bir önceki günün manını yediler. 

Ertesi gün Tanrı man 
gönderdi.  Ballı ince 
bisküvi gibi tadı olan 
bir çeşit ekmekti.  Her 
sabah man yerde 
toplanmaya hazırdı.  
    
   
 Bu şekilde Tanrı 
 çölde halkını 
 doyurdu. 

Çölde üç gün sonra susamış insanlar 
su birikintisi buldular.  Fakat acı 
suyu içemezlerdi.  Dua etmek yerine, 
insanlar şikayet ettiler.  Tanrı çok 
nazikti.  Suyu içebilecekleri bir hale 
    getirdi. 
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Musa buzağıyı ve dans 
eden insanları 
gördüğünde, taş 
levhaları yerde 
paramparça etti. 
Kızgınlıkla Musa altın 
putu yoketti.  Ona 
tapınmış olan kötü 
insanları öldürdü. 

6. “Adam 
öldürmeyeceksin.  

7. “Zina 
etmeyeceksin.  

8. “Çalmayacaksın. 

9. “Göz 
dikmeyeceksin.” 

10.“Yalan 
söylemeyeceksin.  

Musa kırk 
gün boyunca 
dağda 
Tanrı’ylaydı. 
Tanrı iki taş 
levhaya On 
Emri yazdı. 
Musa’ya 
halkının nasıl 
yaşamalarını 
istediğini 
söyledi. 

Musa Sina Dağı’nda 
Tanrı’ylayken İsrailliler 
çok kötü birşey 
yaptılar.  Harun’un altın 
bir buzağı yapmasını 
istediler – ve Tanrı’ya 
tapınmaktansa ona 
tapındılar.  Tanrı çok 
kızgındı.  Musa da. 

1. “Benden başka 
tanrın olmayacak.  

2. “Put 
yapmayacaksın ve 
putların önünde 
eğilmeyeceksin.  

3. “RAB’bin adını bş 
yere ağzına 
almayacaksın.  

4. “Şabat Günü’nü 
kutsal sayarak 
anımsa.  

5. “Annene babana 
saygı göster.” 

Tanrı İsraillilere, “Eğer Benim sesime itaat 
ederseniz Benim özel halkım olacaksınız,” dedi. 
Halk Musa’ya “Tanrı’nın HER dediğini yapacağız,” 
dedi.  Sina Dağı’nın eteklerine geldiler ve Musa 
Tanrı’yla buluşmaya gittiğinde beklediler. 
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“Kırk Yıl” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
 hikaye 

 
Mısır’dan Çıkış 15 den Çölde Sayım 14’e 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 

Halk inanmayan on casusu takip etti.  Ağladılar ve 
Mısır’a geri dönmek için hazırlandılar.  Hatta 
Musa’yı öldürmeyi bile denediler! 

Kenan’a yaklaştıklarında, Musa Tanrı’nın halkına vaat 
ettiği ülkeyi görmeleri için oniki casus gönderdi. 
Casusların hepsi ülkenin güzel olduğu konusunda aynı 
fikirdeydiler!  Fakat sadece iki tanesi, Yeşu ve Kalev, 
ülkeyi Tanrı’nın yardımıyla fethedebileceklerine   
   inandılar. 

Tanrı Musa’nın yaşamını korudu.  Sonra halka, “Kırk 
yıl boyunca çölde dolaşacaksınız.  Sadece Kalev, 
Yeşu, ve çocuklarınız küçümsediğiniz ülkeye girmek 
için yaşayacaklar.”  dedi.  

Diğer on casus güçlü şehirlerden 
ve ülkedeki devlerden 
korkuyorlardı.  “Ülkeyi   
alamayız,” diyerek inlediler. 
Tanrı’nın onları       
Mısır’dan        
çıkarmak için           
yaptığı büyük     
       
işleri unuttular. 

Tanrı iki taş levhayı yeniden 
verdi.  Musa’ya bir Konut  
inşaa etmesini söyledi – 
etrafında çit olan büyük bir 
çadır – Tanrı’nın halkıyla 
yaşayacağı yer.  Orada 
Tanrı’ya tapınacaklardı.  Ateş 
ve bulut sütunu Tanrı’nın 
onlarla olduğunu gösterdi. 
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Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 60 12 

Son 
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