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Firavun kızgındı! 
Tanrı ona Musa 
aracılığıyla İsrailli 
kölelerin Mısır’dan 
ayrılmaları için 
izin vermesini 
buyurmuştu. 
Bunu reddetti. 1 2



“Büyücülerimi çağırın” 
diye Firavun kükredi.
Mısırlı büyücüler 
değneklerini yere 
attıklarında, her bir 
değnek de yılan oldu.
Fakat Harun’un 
değneği diğerlerini 
yuttu. Firavun hala 
halkın gitmesine izin 
vermedi.

İnsanlar sorunlarından 
dolayı Musa’yı ve

Harun’u suçladılar.
Musa dua etmek
için bir yer
buldu. “Ya Rab,”
diye seslendi,
“Halkını hiç de
kurtarmıyorsun.”

“Ben RAB’bim
ve sizi dışarı
çıkaracağım,”
diye Tanrı
yanıtladı.

“Kendi samanınızı toplayın. Onu artık size 
vermeyeceğiz. Fakat aynı sayıda tuğla 
yapacaksınız.” Bunlar Firavun’un yeni buyruklarıydı.

Sonra Tanrı 
Musa ve Harun’u 
tekrar Firavun’a 
gönderdi. Kudretli 
hükümdar Tanrı’nın 
hizmetkârlarından 
Tanrı’dan bir işaret 
göstermelerini 

istediğinde, 
Harun’un değneği 
kaygan bir yılana 
dönüştü. 

Angaryacılar bazı 
köleleri dövdüler çünkü 
saman toplamak ve hala 
yeterli tuğla yapmak için 
zamanları olmamıştı. 

“Onları daha çok 
çalıştırın”, diye 
Firavun kölelerin 
ustalarına emretti. 
Şimdi her şey 
İsrailliler için 
çok daha da 
kötü olmuştu. 
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Sonra Tanrı sürü 
halinde atsineği 
yolladı. Tanrı 
Mısırlıların 
hayvanlarını 
öldürmek için 
hastalık gönderdi.

etti Firavun.
“Ve halkınızın

gitmesine
izin vereceğim.”
Fakat kurbağalar
gittiğinde
Firavun fikrini
değiştirdi.
Kölelere
özgürlüklerini
vermeyecekti. 

“Benim için dua edin, Tanrı kurbağaları 
uzaklaştırsın,” diye feryat

Fakat Firavun yüreğini katılaştırdı. İsraillilerin 
Mısır’ı terk etmelerine izin vermeyecekti.

Tanrı sonra sivrisinek denilen milyarlarca küçük 
böceği gönderdi. Bütün insanlar ve hayvanlar 
onların ısırıklarından dolayı kaşınmaya başladılar 
ama Firavun Tanrı’ya teslim olmayacaktı. 

tekrar söyledi.
Firavun tekrar

reddetti. Tanrı
başka bir bela
gönderdi.
Mısır’ın her
yanı kurbağalarla
dolmuştu. Her ev,
her oda, hatta
pişirme fırınları
bile kurbağalarla
dolmuştu! 

Musa Firavun’a Tanrı’nın halkının 
gitmesine izin vermesini

Ertesi sabah, Musa ve Harun nehrin kenarında 
Firavun’la bir araya geldi. Harun değneğini 
uzattığında, Tanrı suyu kana döndürdü. Balıklar 
öldü! İnsanlar onu içemediler! 
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“Gidin,” diye Firavun 
Musa’ya yalvardı. 
“Gidin, Rab’be kulluk 
edin.” Tanrı’nın halkı 
çabucak Mısır’ın sınır 
ötesine yürüdü. 

“Son bir bela 
göndereceğim,” 
diye Tanrı uyardı.
“Gece yarısı, 
insanların ve 
hayvanların 
bütün ilk 
doğanları ölecek.” 
Tanrı İsraillilere 
eğer evlerinin 
sövelerine kuzunun 
kanını sürerlerse ilk doğan 
çocuklarının kurtulacağını söyledi. 

Çıban belasından
sonra, Tanrı çekirge
ordularını gönderdi.
Çekirgeler
ülkedeki yeşil her 
bitkiyi yediler. 

Gece yarısı Mısır’da büyük 
bir çığlık duyuldu. Ölüm 
vurmuştu. Her evde en 
azından bir kişi ölmüştü. 

Sonra Tanrı üç
gün zifiri karanlık 
gönderdi.  Fakat 
inatçı Firavun 
İsraillileri serbest 
bırakmayacaktı.

Tanrı acı verdiren 
çıbanlar gönderdi.
İnsanlar çok kötü 
şekilde acılar 
çektiler. Firavun 
Tanrı’ya hala 
direndi. 15 16
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Sonra Firavun’un ordusu Kızıldeniz’e dörtnala koştu.
“Şimdi onları yakalayacağız,” diye askerler
düşündüler. Ama Tanrı suları döndürdü. 
Mısır’ın güçlü ordusu sular tarafından yutuldu. 
Şimdi Firavun İsrail’in Tanrısı’nın 
her yerdeki Rab olduğunu 
biliyordu. 

“RAB sizin için savaşacak,” dedi Musa. 
Musa suyun kenarına gitti ve kolunu uzattı. 

Mısır’da geçen 430 yıldan sonra, artık 
Tanrı’nın halkı özgürdü. Tanrı onlara gündüz bulut 
sütunu ve gece de ateş sütunu ile yol gösterdi. 

Büyük bir 
mucize oldu. 
Tanrı suların 
arasında bir 
yol açtı. Halk 
güven içinde 
geçti. 

Fakat Firavun’un 
İsrailliler ile işi 
bitmemişti. Yine, 
Tanrı’yı unuttu. Yine, 
fikrini değiştirdi.
Ordusunu toplayarak, 
kölelerin arkasından 
gitti. Kısa bir süre 
sonra, onları uçurum 
ve deniz arasında 
tuzağa düşürdü. 

Tanrı Musa’ya Fısıh Gecesini
hatırlamalarını söyledi çünkü Tanrı’nın

Meleği İsraillilerin evlerinin üzerinden 
geçmiş ve Firavun ve halkını vurmuştu. 21 22
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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
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Son

“Güle güle Firavun!”

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

Mısır’dan Çıkış 4-15

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130

27 28

29


