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PEYGAMBER MUSA
Tanrı'nın Sözü'nü Aldı
Tanrı sizinle konuşuyor mu?
Evet. Tanrı Kendisine bu fırsatı veren herkesle
konuşur.
Tabii ki, konuşma sözcüğüyle burada
“iletişim” ya da “bağlantı kurma”yı
kastediyoruz. Buna birkaç konuşma türü
dahildir. Biraz önce Tanrı’nın Yusuf’la rüyalar
aracılığıyla nasıl konuştuğunu gördük. Yani
Tanrı Yusuf’a Kendisini ve Kendi isteğini bu
şekilde göstermişti.
Tanrı’nın Nuh’la konuşup ona tufandan söz
ettiğini hatırlıyoruz. Yol gösteren bir
öğretmenin yapacağı şekilde geminin inşası
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konusunda sabırla kesin talimatlar verdi.
Tanrı’nın İbrahim’le sık sık konuştuğu da
kesindi. Onu yeni bir nesil oluşturmak için
çağıran ses çok açıktı. Tanrı’nın, bıçağı
durdurmak ve sevgili oğlunu kurtarmak için
söylediği sözler ne kadar büyük bir sevinç
getirmişti.
Tanrı, bireylere hitap ederek üç amacı yerine
getirdi. Onları Kendi varlığının bilincine
vardırdı. Onlarla birlikteliği arzuladığını
onlara bildirdi. Belirli planları gerçekleştirmek
için onlara talimatlar verdi.
Şimdi Tanrı’nın sadece bireylerle değil, her
yerdeki bütün insanlarla konuşmak istediğini
görüyoruz. Sadece belirli talimatlar vermeyi
değil, isteğini bütün dünyaya bildirmeyi
arzulamaktadır. Bu yüzden söylediklerinin
yazılmasını istemektedir. Ve insanlarla
çalışmaktaki genel yöntemine göre Tanrı bir
adam seçer.
Bu derste insanlık tarihindeki en ilginç ve
önemli bölümlerden biri olan ve Tanrı’dan
yazılı bir vahiy alan ilk kişi olan, Musa’nın
yaşamı ve işine bakacağız.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Tanrı Musa’yı Neden Çağırdı
Tanrı’nın Sözü’nden Gerçeği Öğreniyoruz
Tanrı Sözü’ne Saygı Duyuyor ve Ona İtaat
ediyoruz
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı
olacaktır...
•
•
•
•

Tanrı’nın Musa’yı neden çağırdığını
açıklamak.
Torah hakkındaki gerçekleri anlatmak.
Tanrı Sözü’nü takdir etmek.
Tanrı Sözü’nü anlamak ve ona itaat etmek.

TANRI MUSA’YI NEDEN
ÇAĞIRDI
Tanrı’nın halkının başı yine dertteydi. Tanrı
tufan zamanında Nuh’u çağırarak onları
korumuştu. İbrahim’i çağırarak onları
putperestlikten korumuştu. Yusuf’u çağırarak
onları kıtlıktan korumuştu. Şimdi zalim ve
kötü bir çevredeki kölelikten kurtarılmaya
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ihtiyaçları vardır. Bunun üzerine Tanrı onlara
yol göstermek için Musa’yı çağırdı.
İnsanlar kölelikte inleyip feryat ettiler ve
feryatları Tanrı'ya ulaştı. Tanrı onlara baktı ve
onlarla ilgilendi. Musa’ya, “Halkının çektiği
acıları gördüm. Şimdi git, seni onlara
yolluyorum” dedi. (Mısır'dan Çıkış 3:1-10)
Musa kuvvetli, akıllı bir adamdı. Annesinden,
küçükken Tanrı’nın kendisini ölümden
koruduğunu öğrenmişti. Tanrı’nın yollarını
biliyordu ve Tanrı’ya boyun eğiyordu. Buna
karşın Tanrı’nın çağrısını aldığında
alçakgönüllüydü. Tanrı’ya, “Ben kimim ki,
Senin halkını yöneteyim?” dedi. “Belki de
insanlar beni izlemezler. Beni Senin
yolladığını onlara nasıl açıklayacağım Rabbim?
Eğer bana Rabbim’in ismini sorarlarsa ne
söyleyeceğim?” (Mısır'dan Çıkış 3:11-22)
Tanrı Musa’ya, İbrahim’in Tanrısı’nın ismiyle
gitmesini söyledi. Bundan sonra da insanların
kendisine inanması için ona mucizeler yapma
gücünü verdi.
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Başka insanların da Tanrı’nın hizmetinde özel
görevlere çağrıldığını gördük. Ama daha önce
Tanrı kimseye Musa’ya verdiği türde bir görev
vermemişti.
Musa’nın görevi, önderlik ve ikna göreviydi.
Diğer insanlara Tanrı’nın onlar için isteğini
söylemek ve onlara Tanrı’yla olan ilişkilerinde
yol göstermek için gönderilmişti. Tanrı onu
misyonu için üç şekilde donattı: Kendi ismi,
Kendi gücü ve Kendi yasalarını ona bildirerek.
Kutsal Yazılar’da, isim terimi, birisinin
karakteri ve içsel doğası anlamındadır. Varlık
ve amaç bildirir. Rab Musa’ya BEN’İM ismini
kullanmasını söylemişti. Bu, Tanrı’nın
değişmez doğası ve sadakatinin bir
bildirişiydi. Musa’nın bütün işinin ve
kaydedeceği bütün sözlerin Tanrı’nın
karakterini temel alması gerekiyordu.
Tanrı’nın gücü, Musa aracılığıyla yaptığı
mucizeler ve yolladığı belalar aracılığıyla
gösterilmişti. Bundan önce Tanrı, mucizeler
yapmak için insanları kullanmamıştı. Musa’ya,
“İbrahim’in Tanrısı’nın sana gözüktüğüne
inanmaları için” bu mucizeleri kullanmasını
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söylemişti. Tanrı’nın gücü aracılığıyla
Musa’nın elindeki değnek bir yılan oldu; eli
cüzam oldu ve sonra iyileşti; ve su yere
döküldüğünde kan olabiliyordu. Bu güç
belirtileri Musa’nın işini onayladı. Daha sonra
Tanrı, yazılı Sözü’nü onaylamak için gücünü
fiziksel bir şekilde gösterdi.
Tanrı’nın yasaları Musa’ya Tanrı’nın Kendisi
tarafından verilmişlerdi. Musa’nın halka
Tanrı’nın yollarında yol göstermesi
gerekiyordu. Bu yüzden Tanrı onların
davranışlarında kendilerine yol göstermek için
bir dizi kural verdi. Bu yasalara itaat başarı
getirecek ve insanların Tanrı’yla ve
birbirleriyle barış içinde yaşamalarına yardım
edecekti. Böylece Musa’nın işi ve sözlerinin,
Tanrı’nın karakterini temel aldığını,
mucizelerle onaylandığını ve Tanrı’nın yasaları
aracılığıyla etkinleştirildiğini görüyoruz.
Yapmanız için . . .
1 Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için
boşlukları doldurun:
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a) Tanrı, Musa’yı görevi için Kendi ..........
gösterimiyle donattı.
b) Musa, Tanrı’nın Sözü’nü ..........nı
istediği ilk kişiydi.
c) Musa, Tanrı’nın kendisi aracılığıyla
.......... yaptığı ilk kişiydi.
Tanrı insanlarla konuşup onları Kendi isteğini
yapmaya çağırdığında birden fazla amacı
olabilir. Tanrı’nın Musa’yı, kölelikteki
halkının kendilerine yardım etmesi için feryat
ettiğinden ötürü çağırdığını gördük. O zaman
Musa’nın çağrılmasının nedenlerinden biri,
İbrahim’in halkının kurtarılmasıydı.
Firavun’un diyarından kaçışları için Tanrı’nın
planlarını izlemelerine yardım edecek bir
öndere ihtiyaçları vardı.
Ancak Tanrı’nın başka nedenleri de olduğu
açıktır. Tanrı, Musa’nın Firavun’a gidip
halkının Kendisine tapınmak için
salıverilmesini talep etmesini söylemişti. Kral
yüreğini katılaştıracak ve halkın gitmesine
izin vermeyi reddedecekti. Bundan sonra
Musa, Tanrı’nın kendisine verdiği mucizeleri
kullanacaktı. Tanrı, “Mısır’a karşı elimi
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kaldırdığım ve İsraillileri aralarından
çıkardığım zaman, Mısırlılar benim RAB
olduğumu anlayacak (Mısır'dan Çıkış 7:5)”
diye bildirdi. Bu, Musa’nın çağrısının ikinci
nedeninin bir örneğiydi. Tanrı Kendisini,
sadece birkaç kişiye değil, tüm insanlara
tanıtmak istemektedir.
Musa’nın çağrısının üçüncü ve çok özel bir
nedeni de, Tanrı’nın kendisine yazılı yasayı
vereceğiydi. Bundan sonra onu Kendi
karakteri, gücü ve tapınma ve insanların
davranışları konusundaki talimatlarını
yazmakta kullanacaktı. Bu, insanlara yol
göstermek için bir vahiy olacaktı.
Bunlardan, Tanrı’nın Musa’yı sadece o zaman
kölelikte olan insanlara değil, günümüzde
hepimiz için olan ilgisinden ötürü çağırdığını
öğreniyoruz. Musa aracılığıyla Tanrı’dan gelen
vahiy şimdi elimizdeki Tevrat’tır (Eski
Antlaşma’nın ilk beş kitabı). Tanrı’nın
harikulade sağlayışından ötürü bu sözler
günümüze kadar aynen gelmişlerdir. Yazılı söz
her birimiz için Tanrı’nın bize seslenmesi
gibidir. Tanrı’yı dinlemek— O’nun mesajını
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okuyup ondaki gerçeği kendi yaşamlarımız
için kabul etmek—hem ayrıcalığımız, hem de
görevimizdir.
Yapmanız için . . .
2 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire
içine alın.
a) İbrahim’in halkı günahlı bir diyarda
köleydi.
b) İnsanlar kendi kendilerini
kurtaramıyorlardı, bu yüzden Tanrı onların
kurtuluşu için bir plan sağladı.
c) Tanrı Musa’yı halkı organize etmesi ve
onlara önderlik etmesi için çağırmıştı.
d) Tanrı Musa aracılığıyla gücünü gösterdi.
e) Musa’nın çağrısı, Tanrı’nın insanlarla
yazılı Söz aracılığıyla konuşma planının bir
parçasıydı.
Her şey aynen Tanrı’nın planlamış olduğu
şekilde gerçekleşti. Musa Firavun’a gidip,
“Halkımı salıver (Mısır'dan Çıkış 7:16)”
dedi. Firavun bunu reddetti ve Musa,
Tanrı’nın kendisine vermiş olduğu mucizevi
güçlerini kullandı. Firavun’un inatçı yüreği
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ülke üzerine korkunç belalar gelmesine neden
oldu. Evleri kurbağalar ve sinekler doldurdu.
Davarlar öldü. İnsanlarda büyük çıbanlar çıktı.
Dolu ve çekirgeler ürünleri yok etti ve diyarın
üzerine karanlık çöktü.
Sonunda Tanrı Musa’ya, “Firavun’un üzerine
bir bela daha yollayacağım. Ondan sonra sizi
salıverecek” dedi. Bela, ülkedeki her ilk doğan
oğulun ölümüydü. Tanrı Musa’ya, bu belanın
insanlar için bir ders ve bir simge olacağını
söyledi. Bundan, Tanrı’nın günah karşısındaki
gazabını ve Kendisine inanan ve itaat edenleri
koruma gücünü öğreneceklerdi. (Mısır'dan
Çıkış 7:14-10:29)
Tanrı Musa’ya, “Her aile bir kuzu kessin ve
kanının bir kısmını evlerinin kapısının
süvelerine sürsün. Oradan geçtiğinde, her ilk
doğanı öldürecek ve bütün sahte tanrıların
üzerine yargı getireceğim. Ancak evlerinizin
kapılarının üzerinde kanı gördüğümde kapının
önünden geçeceğim. Hiçbir yok edici belâ size
dokunmayacak.” Bir kez daha, bir hayvanın
kurban edilmesinin bir insan hayatının yerini
aldığını görüyoruz. Tıpkı İbrahim’in oğlu
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ölümden fidye ile kurtarıldığı gibi aynı şekilde
Tanrı’nın halkı da ölümcül beladan kuzunun
kanı aracılığıyla kurtarılmıştı. Tanrı bütün
bunlar aracılığıyla neler söylemek istiyor? Bu
gizemin içinde hangi gerçek bulunmaktadır?
Bunun Tanrı’nın nesiller sonra sağladığı
Kusursuz Kurban’a işaret ettiğini göreceğiz.
(Mısır'dan Çıkış 12:1-11)
Musa ve halk bütün düzenlemeleri Tanrı’nın
sözlerine göre yaptılar. Korkunç ölüm gecesi,
Tanrı'nın söylemiş olduğu gibi geldi. Tanrı’nın
halkı Tanrı’ya inandıkları ve O’na itaat
ettikleri için korundular. Bundan sonra
Firavun panik içinde, “Ülkeyi en kısa zamanda
terkedin. Her şeyinizi alın ve Mısır’dan gidin!”
diye haykırdı (Mısır'dan Çıkış 12:31-32) .
Tanrı bu şekilde Musa’yı, halkını kölelikten
Kendi Sözü’nü alabilecekleri ve Kendi planına
uygun bir şekilde yaşayıp tapınabilecekleri bir
yere götürmekte kullandı.
Binlerce insanın hayvan ve erzaklarıyla,
Mısır’dan yürüyerek çıkması manzarasını
gözümüzün önüne getirebiliriz. Birdenbire
Firavun fikrini değiştirdi ve onları yakalayıp
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geri getirmesi için arkalarından bir ordu
gönderdi. Askerlerin geldiğini gördüklerinde
tabii ki çok korktular ve Tanrı’ya yakardılar.
Bir kez daha çaresiz bir durumdaydılar.
Arkalarında ordu, önlerinde deniz vardı.
Kendilerini kurtarabilmelerinin hiçbir yolu
yoktu.
Tanrı Musa’ya değneğini denizin üzerine
uzatmasını söyledi. Sular ayrıldı ve ortada
kuru toprak oluştu. Böylece İbrahim’in ulusu
yürümeye devam etti. Ama Firavun’un ordusu
onları izlemeye başladıklarında Tanrı suların
geri dönmesini sağladı ve hepsini boğdu.
Sonunda Tanrı’nın halkı gerçekten kaçmıştı.
Musa halkı organize etti ve günlük ihtiyaçları
için Tanrı’ya güvenmeyi öğrenmelerine yardım
ederek yolculuk boyunca onlara kılavuzluk
etti. Tanrı’nın gösterdiği yolda gittiler ve Sina
Çölü’nde kamp kurdular.
Musa, kendisini dağdan çağıran Tanrı’nın
yanına çıktı. Tanrı'nın sözlerini direkt olarak
Tanrı’dan dinledi ve Tanrı'nın mesajlarını
halka taşıdı. Tanrı varlığını, duman,
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gökgürültüsü, şimşek ve yüksek sesli bir
borazanla kanıtladı.
Tanrı, Musa’ya Kendisine hizmet, tapınma ve
günlük yaşam için kurallar konusunda bütün
talimatları verdi. Musa dağdan, tanıklık
levhaları adı verilen iki taş levha indirdi. Bu
levhaların her iki tarafına da yazılmıştı. Yazı,
levhaların üzerine kazınmış olan Tanrı’nın
yazısıydı.
Firavun’dan kurtuluş ve dağda taş levhaların
alınmasının anlatımı, Tanrı’yla olan ilişkimiz
hakkında bize üç önemli gerçek gösterir.
Önce, kuzuyu öldürüp katımı kapının
süvelerine (pervazlarına) sürmek insanın
Tanrı’nın sözüne imanla hareketine örnektir.
İkinci olarak, denizi geçmek Tanrı’nın
kurtarma gücünü gösterir. Üçüncü olarak,
tanıklık levhaları Tanrı'nın dinleyenlere kesin
yol gösterim ve talimatlar verdiği konusunda
güvence verir.
Yapmanız için . . .
3 Her cümleyi tamamlamak için listeden
doğru sözcükleri seçin.
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insanın imanı / belalar / Tanrı’nın yazısı /
kurbanlar / tartışma / Tanrı’nın gücü
a) Firavun birçok ..........dan sonra halkın
gitmesine izin verdi.
b) Kapının süvelerine sürülen kan,
..........nın bir göstergesiydi.
c) Deniz ..........nün bir etkinliği olarak
açıldı.
d) Tanıklık levhaları ..........ydılar.

TANRI’NIN SÖZÜNDEN
GERÇEĞİ ÖĞRENİYORUZ
Daha sonra Musa dağdan indiğinde ne
olduğunu öğreneceğiz. Ama önce Tanrı’nın
Musa’ya verdiği mesajların temel içeriği
üzerinde düşünelim. Bu kursta bu gerçekleri
ele almak için zamanımız kısıtlıdır. Bu yüzden
en önemli noktaların anahatlarını vereceğiz.
Bu sizin için bazı önemli soruları
yanıtlayacaktır. Aynca daha sonra Tevrat ve
diğer kutsal yazılar hakkında daha tam bir
çalışma yapmanıza yardımcı olacaktır. Böyle
bir çalışmayı çok ilginç ve yararlı bulacaksınız.
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Çalışmaya Tevrat, Mezmurlar ve Incil’in ilk
dört bölümünden başlayabilirsiniz.
Tevrat’ta Bildirilen Gerçekler
• Tanrı’dan başka bir tanrıya
tapınmamamız gerekir. Tanrı birdir.
Başka tanrı yoktur.
Azizlere, meleklere ya da başka bir insana
tapınmamalıyız.
Hiçbir putumuz olmamalıdır. Tevrat bu
konuda açık bir şekilde konuşur: “Kendine
yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya
da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir
canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların
önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın.
(Mısır'dan Çıkış 20:4)”
Herhangi bir şey yüreklerimizde Tanrı'nın
yerini aldığında bir tür putperestlik yaratırız.
Onlara Tanrı’dan daha çok önem veriyorsak para, arazi ya da başka mal mülk- bizler için
put olurlar.
•

Tanrı halkıyla olan antlaşmasını
yeniledi ve Kendisine sadık bir şekilde
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hizmet ettikleri sürece onları
bereketlemeyi vaat etti.
•

Tanrı insanları ve ulusları, buyruklarını
anlamaları, onlara inanmaları ve itaat
etmeleri için çağırır.

Tanrı insanlara uygun bir temel oluşturmak
için Tevrat’ı sağladı.
Tanrı yasaları ve insanlarla çalışma yolları
hakkında açık ve birlik içinde bütün bir bildiri
sunar. Böylece,
o
o

•

Tevrat, bütün diğer Kutsal Yazılar’ın
temelidir.
Tevrat, insanların Tanrı’yla ve diğer
insanlarla olan ilişkilerinin temeli;
başarılı yaşamın anahtarıdır.

Tanrı simgesel bir tören olarak
hayvanların kurban edilmesiyle ilgili
kesin talimatlar verdi.

Masum hayvanların kurban edilmesi günahın
ölüm getirdiğini ve Tanrı'nın bir ceza olmasını
talep ettiğini gösterir. İnsan kurbanı sunarak,
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bunu anladığını ve Tanrı'nın günahı
bağışlayacağına iman ettiğini gösterebilirdi.
•

Dahası, Tanrı'nın planında O’nun
insanın günahlı durumuna ve ruhsal
ayrılığına Kendisinin müdahale
etmesindeki gizeme işaret etmiştir.

İbrahim’in oğlu için fidye olarak verilip onun
yerine geçen kurbanı hatırlıyor musunuz?
Musa’nın halkını beladan fidye ile kurtarıp
onların yerine geçen kurbanı hatırlıyor
musunuz? Hayvanların kurban edilmesinin
buyrulması, insanlara Tanrı’nın Kendisinin
bütün insanlığı günahın köleliğinden ve
cehennemin ölümcül belasından özgür kılmak
için sağlayacağı bizim yerimizi alan Kusursuz
Kurban’ı hatırlatacaktı.
Musa'ya verilen vahiy geleceğe işaret eden bir
başlangıçtı. (Tanrı'nın Sözü'nü dikkatle
dinleyip itaat edersek) Kendisini bize tam ve
kusursuz bir biçimde tanıtma planını
anlamamıza yardım eder.
Yapmanız için . . .
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4 Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanın
önündeki harfi daire içine alın. Sonra cümleyi
düzeltip doğru biçimini boşluğa yazın.
a) Hiçbir puta ya da azize
tapınılmamalıdır.
b) Mezmurlar ve Müjdeler (İncil'in ilk dört
bölümü), Musa'nın mesajlarını temel
alırlar.
c) Bütün putlar, tahta, taş ya da metal gibi
maddelerden yapılmışlardır.
......................................................................
......................................................................

TANRI SÖZÜNE SAYGI
DUYUYOR VE ONA İTAAT
EDİYORUZ
Şimdi Musa’ya dönelim. İki tanıklık levhasını
aldıktan sonra onları dağdan aşağıya indirdi.
Bağırma ve şarkı seslerini duyduğunda halkın
bulunduğu kamp yerinden hâlâ uzaktaydı.
Halk ne yapıyordu? İnanamıyordu! Bir put —
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altından bir dana yapmışlardı. Ona bir
tanrıymış gibi tapınırlarken etrafında dans
ediyorlardı.
Musa o kadar hayal kırıklığına uğramış ve o
kadar kızmıştı ki, taş levhaları elinden attı ve
yere düşüp parçalandılar. Bu Tanrı’nın yazılı
vahyinin bir sonu mu olacaktı? Kesinlikle
hayır! Musa iyi bir önderdi. Kampı yönetim
altına aldı. Sonra halk için bağışlama dileyerek
Tanrı’ya dua etti. Tanrı halkı bir belayla
vurarak onları cezalandırdı, ama
merhametliydi. Musa’nın dualarını yanıtladı
ve isteğini yazılı olarak yeryüzünde bildirme
planını sürdürdü.
Tanrı Musa’ya, “Öncekiler gibi iki taş levha
kes. Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri
onlara yazacağım (Mısır'dan Çıkış 34:1)”
dedi. Tanrı bu şekilde sözünün yok
edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini
gösterdi. Levhaların üzerine yeniden Kendi
eliyle yazdı. Ayrıca Tanrı Musa’ya onun
ağzıyla beraber olacağını söyledi. Yani Tanrı
onu hatalar yapmaktan koruyacaktı. Böylece

19

Tanrı Sözü’nde hatalar olmadığından emin
olabiliriz.
Musa birçok kereler, Tanrı’nın yazılı Sözü’nün
halkının en değerli varlığı olduğunu
bildirmişti. Tanrı’dan gelmişti ve Tanrı
tarafından sonsuza dek korunacaktı. Onu
veren Tanrı, her şeye gücü yeten Tanrı’dır ve
Sözü’nü her durumda korumaya gücü yeter de
artar bile. Gördüğümüz gibi Tanrı Sözü’nü
zaten harikulade belirtiler ve mucizelerle
onaylamıştı. “Bunlar bütün nesiller için olan
buyruklarımdır” demişti.
Şimdi tarihe dönüp bakarak Tanrı’nın Sözü’nü
gerçekten de koruduğunu ve sakladığını
görebiliriz. Onu yok etmek için birçok
çabalarda bulunulduğu halde pak ve her
ayrıntısıyla doğru olarak günümüze kadar
gelmiştir.
Kötü niyetli kişiler Kutsal Yazılar’ın anlamını
kendi dilleriyle çarpıtmaya çalışmışlar ve
kendi yorumlarına belirli gizemli gerçekler
saklamışlardır. Ancak Tanrı inkâr edilemez. O
her şeyin üzerinde Zaferli’dir ve Sözü sonsuza
dek değişmezdir.
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Günümüzde Tevrat’ı okuduğumuzda, bizlere
antik el yazmalarında bulunan mesajın
aynısını veriyor. Bilginler, Tevrat’ın
korunmasının, Musa peygambere veriliş biçimi
gibi, Tanrı’nın gücünü ve Kutsal Yazılar’ın
gerçeğini ortaya koyan bir mucize olduğunu
bildirirler.
Yapmanız için . . .
5 Tevrat’ın Tanrı’dan geldiğini nasıl
bildiğimizi açıklayan her cümlenin önündeki
harfi daire içine alın.
a) Tevrat’ın bazı kısımları Tanrı’nın Kendi
eliyle yazılmıştı.
b) Tevrat’ın bütünü taş levhalara
kazılmıştı.
c) Tanrı Sözü, mucizelerle onaylanmıştır.
d) Tevrat’ın mesajı günümüze dek
değişmemiştir.
Musa, hayatının büyük bir kısmını insanların
Tanrı Sözü’nü almalarına, anlamalarına ve
itaat etmelerine yardım etme görevinde
geçirdi. “Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı
sözlerin tümünü benimseyin. Bu yasanın
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bütün sözlerine dikkat etmeleri ve yerine
getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin.
Bunlar ... sizin yaşamınızdır. Ömrünüz bu
sözler sayesinde uzun olacaktır. (Yasa'nın
Tekrarı 32:46-47)”
Musa yazılı sözü kahinlere okumaları ve
öğretmeleri talimatıyla verdi. Musa hayatının
sonuna geldiğinde bu onun gelecek için tek
umuduydu. Günümüzde Tanrı Sözü bütün
insanların umududur. Tanrı Sözü’nü okumak
bütün insanların görevi ve ayrıcalığıdır.
Neden? Kutsal bir kitabı okumanın özel bir
değeri mi vardır? Bazı insanlar dinsel kitapları
bir tür dinsel tören olarak okumaları
gerektiğini düşünürler. Diğerleri kutsal
kitapları dinsel öğeler olarak evlerinde tutup
onlara saygı gösterirler, ama onları okumazlar.
Ama bizim Tanrı Sözü’nü okuma nedenimiz
farklıdır. Kitapların kendilerinin bizleri
Tanrı’ya yaklaştıramıyacaklarını biliriz.
Önemli ve güçlü olan, kitaptaki mesajdır.
Bizler onu dinsel bir etkinlik olarak değil,
mesajı işitmek, Tanrı’nın bizlerle yazılı Sözü
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aracılığıyla konuşmasına izin vermek için
okuruz.
Musa’nın halkının bir puta taptıklarını
gördüğünde levhaları kırdığını hatırlayın. Bu
levhalar Tanrı tarafından yazılmışlardı ve
Musa için değerliydiler. Buna karşın Tanrı’nın
yasasına itaatin bu sözlerin taşlara kazınmış
olmasından daha önemli olduğunu biliyordu.
‘‘İnsanlar eğer içerdikleri mesaja itaat
etmiyorlarsa bunların ne yararı var?”
Yine de, Tanrı levhaları yeniden verdi ve bu da
Tanrı’nın Yazılı Sözü’nün bizde bulunmasını
istediğini gösterir. Tanrı onu okumamızı ister.
Onu tıpkı Musa gibi sevip saygı göstermemizi
ister. En önemlisi Sözü aracılığıyla bizlerle
şahsen konuştuğunu bilmemizi ister.
Öğretileri anlamak için dua etmemizi ve onları
anladığımızda da günlük hayatlarımızda ona
itaat etmemizi ister.
Yapmanız için . . .
6 Tanrı Sözü’nden azami yardımı edinebilmek
için ne yapabilirsiniz? Buraya üç kısa yanıt
yazın.
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......................................................................
......................................................................
......................................................................
DUA
Musa’nın Kurtarıcısı ve Yüce Olan ey Tanrı;
sadece sen güçlü ve bilgesin. Senden başka
hiçbir Tanrı olmadığını ve Senin Söz’ünden
başka bana yol gösterecek hiçbir şey
olmadığını alçakgönüllü bir şekilde itiraf
ediyorum. Çünkü sadece Senin Söz’ün, Yol,
Gerçek ve Yaşam’dır. Kutsal Kitap’ı araştırıp
ruhumu besleyebilmem için bana cesaret ve
derin bir arzu ver. Kulun Musa ve halkı gibi,
Sözlerini imanla kabul edip onlara itaat
etmem için bana yardım et. Beni günahın
köleliği ve karmaşasından kurtarmaya yetecek
olan görkemli gücüne sığınmama yardım et.
Senin vahyedilmiş sözünde yüreğime hitap
eden ve beni sonsuz yaşama götüren yolda
şahsen yol gösterme isteğini onaylayan bir
güvence bulayım.
Amin.
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Yanıtlarınızı kontrol edin
4c) Tanrı’dan daha çok önem verdiğimiz her
şey bir puttur.
1a) isim, güç ve yasalar
b) yazması
c) mucizesel belirtiler
5a) Tevrat’ın bazı kısımları Tanrı’nın Kendi
eliyle yazılmıştı.
c) Tanrı Sözü mucizelerle onaylanmıştır.
d) Tevrat’ın mesajı günümüze dek
değişmemiştir.
2) Bütün cümleler doğrudur.
6) Önerileri yanıtlar. Okuyun. Etüt edin.
Onun hakkında daha çok şeyler öğrenin.
Anlayış için dua edin. Öğretilerine itaat edin.
3a) belalar.
b) insanın imanı,
c) Tanrı'nın gücü,
d) Tanrı'nın yazısı.
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DERSİN TESTİ
Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın
arkasında Ders 4 için verilen ÖĞRENCİ
RAPORU YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Çok
seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı
bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan
yerlere işaretleyin.

Çok Seçenekli Sorular
1 Tanrı Musa’yı halkını kurtarmak, ismini
bildirmek ve
a) Firavun’u cezalandırmak için çağırdı.
yazılı yasayı vermek ve Kendisinin tapınma
ve hizmet konusundaki talimatlarını
insanlara göstermek için çağırdı.
b) Musa’nın nesline yargı getirmek için
çağırdı.
2 Tanrı Musa’yı görevi için, ona Kendi ismini,
yasayı ve
a) yasaları yorumlama yeteneği vermesi
aracılığıyla donattı.
b) eşsiz bir anlayış vermesi aracılığıyla
donattı.
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c) güç vermesi aracılığıyla donattı.
3 Tanrı’yı dinlemek — O’nun sözünü okumak
ve,
a) gerçeğini kabul edip yaşamını ona
göre düzenlemek herkesin görevi ve
ayrıcalığıdır.
b) orada yazılı olan törensel tapınma
hakkında bilgi edinmek herkesin görevi
ve ayrıcalığıdır.
c) taleplerini entelektüel olarak
onaylamak herkesin görevi ve
ayrıcalığıdır.
4 Tevrat’tan, putlara tapmanın,
a) kişinin tapabileceği fiziksel olan her şey
olduğu izlenimini ediniyoruz.
b) kişinin sevdiği şeylerle ilgili olduğunu
ve kişinin yaşamında Tanrı’nın yerini alan
herhangi bir şey olduğu izlenimini
ediniyoruz.
c) Eski Antlaşma zamanlarında var olan bir
uygulama olduğu ve artık böyle bir
uygulama olmadığı izlenimini ediniyoruz.
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5 Musa ilk tanıklık levhalarını kırdığı halde,
Tanrı Sözlerini yeniden başka taş levhalara
yazdı, bu da,
a) Tanrı’nın Sözü’nün yok edilemeyeceğini
gösteriyordu.
b) insanlar başarısızlığa uğradıklarında
Tanrı’nın yeni bir vahiy vereceğini
gösteriyordu,
c) insanların başarısızlığının Tanrı’nın
standartlarında bir değişim gerektirdiğini
göstermektedir.

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular
Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır.
Bir cümle,
DOĞRU ise A boşluğunu
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun.
6 Tanrı Musa’yı, Kendi karakterini, gücünü ve
Kendisine nasıl hizmet edileceğini gösteren
yazılı yasayı vermek için çağırdı.
7 Tanrı Firavun üzerine yargı yolladığında,
Musa sağlanılan tek kaçış yolunun ülkeyi terk
etmek olduğunu gördü.
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8 Tevrat, bir putun tahta, taş, metal ya da
benzeri bir şeyden yapılarak bir tapınma
objesi haline gelen bir imaj olduğunu açık bir
şekilde öğretmektedir.
9 Tanrı Sözü mucizevi bir şekilde verilmiş ve
harikulade bir şekilde korunmuş ve
saklanmıştır. Bu nedenle, Kutsal Yazılar hâlâ
Tanrı'nın insana değişmez vahyi, iman, hizmet
ve davranışlarımızda yetkili kılavuzumuzdur.
İçindekiler'e dön
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