
Mısır’dan Çıkış  

 



Mısır’dan 
Çıkış          
(1-18)   

Sina Dağı 
Antlaşması 

(19-40)  



1. Mısır’dan 
Çıkış   

2. Sina 
Dağına 

yolculuk 

3. Sina Dağı 
Antlaşması  

4. Buluşma 
Çadırı  



Hazırlık 
(1- 4) 

10 bela  
(5-13)  

Kızıl 

Deniz      
(14-15:21)  



İnsani çaba(2:11-24)   

Ç ağrı: Ehye Aşer Ehye(3-4) 

Sünnet  

Prens Musa (1-2) 

Musa Ç oban(3-4) 

Peygamber Musa (5-6)  



Mısır tanrıları mı? 

İsrail’in Tanrısı mı? 

İsrailliler bilsin!    



  
Hayanların 

ölümü(9:1-7) 

 

İlk oğul  

(11:1-13:16) 

karanlık 

(10:21-29) 
Ç ekirge  

(10:1-20) 

Dolu  

(9:13-35) 

çıban 

(9:8-12) 

kan 

(7:14-25) 

kurbağa 

(8:1-15) 
Sivrisinek 

(8:16-19) 

Atsineği 

(8:20-32) 



Ptah  Atum Ra Aten ya da Aton 

Yaratıcı  tanrı İmparatorluk Tanrısı Güneş Tanrısı 
Yaratıcı tanrı ;tek tanrı(Akhen

aton döneminde kuruldu) 



Shu(hava) Tefnut (bulut ve nem) 

 

  



Geb(yer) Nut(gök) 



Osris İsis Seth Mephtys 

Yeraltı ve         

Ö lü ler Tanrısı 

anneliği,tedaviyi ve   

büyüyü simgeler. 

Ç öl ve firtina      

Tanrısı 
Setin eşi  



Horus eşi Hator Anubis 

Gök ve Işık Tanrısı 

tü m firavunların koruyucusu 
Neşe ve Aşk Tanrıçası Ölüler ve mumyalama tanrısı  





Chnum 

(Nil ırmağın koruma tanrısı)Sembol - koç  

-Hapi(Nil nehrinin tanrısıdır. Hapi’nin bir 

su tanrısı olarak doğurganlık, yaratma, yaşam 

ve bereket tanrısı olduğu düşünülür.) 



Heket  

(doğum ve bolluk 

tanrıçası; sembolü 

kurbağa)  

kurbağa bolluk, 

çoğalma sebolü vardır 



-Geb ya da Seb  

(toprak tanırsı) 

Yerdeki toz - sivrisinekler 



Kepere  

(sinek tanrısı) 



-Set  

Hator  

(inek) 

 

Chnum(koç) 
Apis(boğa tanrısı) 

        (bolluk tanrısı) 



İmhotep 

(tıbi tanrı)  



  

İsis(ana tanrıçası, 

annelik,tedavi ve bü yü  

ve bolluk) 

Nut(gök tanrıçası) 

Set(kuzey gök tanrısı, 

gökgürleme, fırtına, 

bulutlu hava tanrısı) 



                                     ┿ 

İsis  

(ana tanrıçası, bolluk) 
Serapis(Apis ve Osiris’in birleşmiş tanrısı) 



  

Ra 

Horus-  

Gök ve Işık Tanrısı 

tüm firavunların 

koruyucusu 

Aten  



  
 Osiris 

Yeraltı ve Ö lü ler Tanrısı 





Fısıh Bayramı  



1. Mısır’dan çıkış  

2. Çölde(sayım 9) 

3. Kenan diyarında(Sünnet olduktan sonra. Yeşu 5:10) 

4. Hikiya döneminde(2.Tar 30) 

5. Kral Yoşiya(2.Tar 35) 

6. Sürgünden sonra –Ezra(Ezra 6:19) 

7. İsa (Luk 22:15: 1. kor 5:7)  

Anlamı : Kölelik ve ölümden Kurtluş ve bir devletin doğuşu  



Vaftiz: ölü m ve yeni bir başlangıç  



12 Güneş batarken Avram derin bir uykuya daldı. Ü zerine 
dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü. 13 RAB Avram’a şöyl
e dedi: “Şunu iyi bil ki, senin soyun yabancı bir ü lked
e, gurbette yaşayacak. Dört yü z yıl kölelik edip baskı 
görecek. 14 Ama soyuna kölelik yaptıran ulusu cezala
ndıracağım. Sonra soyun oradan bü yü k mal varlığıyla 
çıkacak. 15 Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. 
İleri yaşta ölüp gömüleceksin. 16 Soyunun dördüncü kuşağ
ı buraya geri dönecek. Ç ünkü Amorlular’ın yaptığı kötülü
kler henüz doruğa varmadı.” 

Rab’bin vaadi Yar15:12-16 

https://incil.info/YC2009/arama/Yaratilis+15:12
https://incil.info/YC2009/arama/Yaratilis+15:13
https://incil.info/YC2009/arama/Yaratilis+15:14
https://incil.info/YC2009/arama/Yaratilis+15:15
https://incil.info/YC2009/arama/Yaratilis+15:16


Denenme  

1. Su(15) 

2. yiyecek(16)  

3. su(17) 

Yitro’nun ziyareti ve düzen  



  
Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün 

uluslar içinde Öz halkım olursunuz. Ç ünkü yeryüzünün tümü 
benimdir. Siz benim için Kahinler krallığı, Kutsal ulus olaca-

ksınız(19:5-6) 



Tanrı şöyle konuştu: 
 2 “Seni Mısır’dan, köle olduğun ü lkeden çıkaran Tanrın RAB benim. 

1 3 “Benden başka tanrın olmayacak. 

 

 

 

 

2 

“Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer 

altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put 

yapmayacaksın 

5 Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın.  

Ç ünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret 

edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, 

dördüncü kuşaklardan sorarım. 6 Ama beni seven, buyruklarıma 

uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. 

3 7 “Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Ç ünkü RAB, 

adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. 

4 8 “Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. 

https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:2
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:3
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:5
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:6
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:7
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:8


Tanrı şöyle konuştu: 
 2 “Seni Mısır’dan, köle olduğun ü lkeden çıkaran Tanrın RAB 

benim. 

 

5 
 12 “Annene babana saygı göster.  

 Ö yle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün 

uzun olsun. 

6  13 “Adam öldürmeyeceksin. 

7  14 “Zina etmeyeceksin. 

8 15 “Çalmayacaksın. 

9  16 “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.  

10  17 “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, 

öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.” 

https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:2
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:12
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:13
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:14
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:15
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:16
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+20:17


Kroki (25-31)  

Altın buzağı(32-34)  

Yapım (35-40)  







Bozulan Antlaşma–kırılan taş levhası(32:1-8) 

Musa’nın aracılığı–imanuel(32:9-34:16)  

Yenilenen Antlaşma–yeni taş levhası(34:17-35) 



Besalel ve Oholiav 

Rab’bin ruhuyla meshedildiler 

Kiliseyi kuranlar  



• 29talant 730 şekel(880kg) – iç bölümündeki kaplamalar 

• 100 talant 1775 şekel(3,2ton) iç bölümün tabanları (70talant2400şekel(2.1ton)  

• dış bölümün tabanları ve kazıklar, ızgara ve   takımlar    

- Altın 

- Gümüş 

-Tunç 

• - Akasya ağacı   Masalar ve direkler 

• Deriler (çarıklar)  Ö rtü  

• İplikler(mor, kırmızı, mavi ve beyaz)  Perdeler 

• Bayanların aynası  Yıkanma kazanı 

• Değerli taşlar Efod ve göğüslük 



60 direk ve  100 arşın(45m) x 50arşın(22.5m)  

60  = 6 * 10  

6: insan, eksik.  10: buyruk – Yasa 

Sınır  

5 arşın(2.25m) 

Malzeme: akasya ağacı tunç 
kaplama 

Ü stü gümüş ve Taban tunç 



20 arşın(9 m) 4 renk 
Mor, lacivert,kı
rmızı ve beyaz    

Yuh 10:8,9,10; 14:6; işler 4:12 





Yuhanna 3.bölüm ve 13.bölümü   







Bütün yapı Rab’be ait kutsal bir tapınak 
olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliy
or. Siz de Ruh aracılığılya Tanrı’nın kon
utu olmak üzere hep brilikte Mesih’te i
nşa ediliyorsunuz(Efe 2:21-22) 

Ruh’un birliğini esenlik                             
bağıyla korumaya dikkat edin Efe 4:3)   



KUTSAL YER   

1. Kandilik  

2. Mayasız  

ekmek masası  

3. Buhur sunağı  

EN KUTSAL 
YER  

1. Antlaşma       
sandığı  



1 Talant saf altın(34kg) 

Badem çiçeği motifi- yaşam sebolü, b
aharda en erken açılan çiçek  

7 kandil, 7 dal, her dalda 7 badem çiç
eği  

1. RAB ışıktır  

• Kenti aydınlatır(Vah21:23)  

• Gözlerimizi aydınlatmak(Ezra 9:8) 

• Kulları aydınlatır(Mez 31:16) 

• Yüreklerimizi aydınlatır(Efe 1:18-20) 

2. Kutsal yeri aydınlatan tek ışık. 

- Kutsallar birer tapınaktır(1.kor 3:6). 3. 
Mayasız ekmek masasını aydınlatır.  

Yağ 

Kutsal Ruh(Yeş
aya61) 

Ruhu söndü r
meyin                

(1.sel   5:19)  



Ekmek 

• yüzlerin ekmeği Tanrı’nın halkı 
12 oymak 

• Kutsallar yani kilise  

2. Yaşam Ekmeği   

   (Yuh6:35,51)  

3.  Ruhsal ekmek                 
(Mez 119:72; 131; Mat 4:4)  

4.Şabat gü nü nde yenilir     
(Lev 24:5-9). 

5. Her zaman Tanrı’nın ön
ü ne sunulur(Çıkış 25:30) 



1. Buhur – dua  

2. Boynuz-Dua’nın gücü. kefaretsiz dua boştur(çık30:
10; Yuh 14:13-14; 15:16; 16:23-24,26)                               
dua Tanrı’nın lütfudur. 

3. Ateş – Sunu sunağındaki ateş kullanmalı                   
(Lev 10:1-2)  

4. Dua kutsalların duası(Vah5:7-8; 8:3-5) 

• - Aracıların duası- İsa(Rom8:34), Kut
sal Ruh(Rom 8:36) 

• Samuel ve Pavlus(1.sam12:23) 

5. Sabah-akşam 

• durmadan dua edin(1.sal 5.17) 

Kutsal Ruh’un aydınlatması, Sözüne göre dua etmek güçlüdür(1:18-20) 



Matta 27:51 

İbr 10:19-22 



Tanrı’nın tahtı  

Yılda br kez Tanrı’
yla görüştüğü yer 



Ağabeyin Harun’a görkem 
ve saygınlık kazandırmak  
için kutsal giysiler yap       
(28:2)  











Kadoş le 

Adonay(Yahve)  





40:17 Böylece ikinci yılın birinci ayının birinci günü konut kuruldu. 

34  O zaman bulut Buluşma Çadırı’nı kapladı ve RAB’bin 

görkemi konutu doldurdu. 35 Musa Buluşma Çadırı’na   

giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RAB’bin gör- 

kemi konutu doldurmuştu. 36 İsrailliler ancak bulut         

konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. 

37 Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü 

beklerlerdi. 38 Böylece bütün yolculuklarında konutun  

üzerinde gündüzün RAB’bin bulutu, gece de ateş            

İsrailliler’e yol gösterdi.ci günü konut kuruldu. 

https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:17
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:34
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:35
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:36
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:37
https://incil.info/YC2009/arama/Misirdan+Cikis+40:38


Gü n  Bölü mler  Konu  

1.Gün 1-7:7 Rab’bin hazırlığı 

2.Gün 7:8-12:30 10 bela  

3.Gün 12:31-18  Sina dağına yolculuk  

4.Gün 19-24 Antlaşma  

5.gün 25-31 Kroki 

6.gün 32-40 Antlaşma yenileniyor ve 

tapınak yapımı 


