DERS 2

PEYGAMBER İBRAHİM
Tanrı'nın Arkadaşıydı
Tanrı’yla olan ilişkinizden tamamıyla emin
olabilirsiniz. İbrahim’in deneyimlerinden
kendinizi Tanrı’ya nasıl teslim edebileceğinizi
ve Tanrı’nın vaat ettiği bereketleri nasıl
alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tanrı,
hizmetkârı ve arkadaşı olması için İbrahim’i
seçti. Tanrı bunu, isteğini yerine getiren
herkesi bereketleme planını uygulamaya
geçirmek için yaptı.
İbrahim’in yaşamının anlatımında, kendi
yaşamınızın gerçek amacını anlamak için
gerekli ilkeleri bulabilirsiniz. İbrahim günahın
doğasını ve ne kadar tehlikeli olduğunu gördü.
Tanrı'nın kendisiyle ve halkıyla ilgilendiğine
inandı. Tanrı'nın vaadini kabul etti. Tanrı'nın
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talimatlarını yerine getirdi. Kendisini itaat ve
sevgi içinde tamamen Tanrı'nın isteğine teslim
etti.
Bu derste, İbrahim’in yaptığı gibi bu ilkeleri
temel alarak nasıl yaşayabileceğiniz hakkında
daha çok bilgi edineceksiniz. Tanrı’nın
arkadaşı olmanın ne anlama geldiğini
anlayacaksınız.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
İbrahim Tanrı’nın Çağrısını Kabul Etti
İbrahim İmanını Kanıtladı
İbrahim Her Şeyini Tanrı’ya Verdi
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı
olacaktır...
•
•
•

İnsanın Tanrı’yla olan ilişkisinin doğasını
açıklamak.
İbrahim’in iman ve boyun eğişini nasıl
gösterdiğini tamamlamak.
Tanrı’nın çağrısına nasıl yanıt
verebileceğinizi anlamak.
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İBRAHİM TANRI'NIN ÇAĞRISINI
KABUL ETTİ
Tanrı İnsanlar Aracılığıyla Çalışır
Tek başınıza ne yapabilirsiniz? Size yardım
edecek, sizinle paylaşacak ya da sizinle
birlikte olacak kimse olmadan ne
başarabilirdiniz?
Tek başınıza dua edebilirsiniz. Ama dua
ettiğinizde başka birisinin varlığını kabul
ediyorsunuz. Tanrı oradadır.
Tek başınıza okuyabilirsiniz. Ama
okuduğunuzda başkalarının varlığını kabul
edersiniz. Orada bir yazar, bir yayıncı, hatta
belki de başka türlü olsaydı sizin için sadece
mürekkep lekeleri olacak lisan simgelerini
konuştuğunuz dile çeviren dikkatli bir
çevirmen vardır.
Tek başınıza yapabileceğiniz çok az şey vardır.
Tanrı tek başına ne yapabilir? Tanrı’nın gücü
her şeye yeter. Tanrı kimseye bağımlı değildir
ve kimseden izin istemez. Tanrı evren
üzerindeki egemen güçtür. Yaratılan her şey
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O’nun eli tarafından yaratılmıştır ve yaratılış
amacı O’nun ismini yüceltmektir.
Buna karşın insanlığı, yalnız olmak istemediği
için yaratmıştır, insanlığı, yaşamı ve
yaratılışın doğasını paylaşmak ve Kendisiyle
iletişim içinde olması ve Kendisine tapınması
için yaratmıştır.
Tanrı’nın yarattığı insanlar için bir planı
olduğunu biliyoruz. İnsanlar günaha
düştüklerinde memnuniyetsizlik duymuştu.
Günahın ne kadar korkunç bir şey olduğunu
göstermek için büyük bir tufan gönderdi.
Günah korkunçtur, çünkü inşanı Tanrı’dan
ayırır. Tufandan sonra halkı üzerinde yeniden
çalışmaya ve onlar için olan amacını
gerçekleştirmeye başladı. Tanrı’yı
onurlandıracak ve bütün insanlığa bir bereket
olacak sadık izleyicilerden oluşan bir ulus
oluşturmaya başladı.
Tanrı bir kez daha, halkıyla olan ilişkisinin
doğasını gösterdi. Egemen Tanrı, insanlar
aracılığıyla çalışmayı seçti. Her şeyi Kendisi
tek başına yapabilirdi, ama sorumluluğu
paylaştı ve insanları yeryüzündeki temsilcileri
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olarak atadı. Bu bizlere, yaşamlarımızın
Tanrı’nın amacıyla karışık ve bileşik olduğunu
göstermektedir. O’nun isteğini yapmazsak
esenlik bulamayız. Ve O bizleri bize merhamet
sunmadan terk etmez. O’nun çağrısına
karşılık vermemizi istemesi, O’nun doğasının
bir parçasıdır. Yeni ulusunu oluşturmaya tek
başına çalışarak başlamadı. Kendi isteğini
insanlara bildirecek bir adam buldu. İbrahim’i
iman dolu ve sadık olanların babası olmak
üzere seçti. İbrahim’in Kendisinin arkadaşı
olduğunu söyledi.
Yapmanız için . . .
1 Aşağıdaki cümleyi doğru bir şekilde
tamamlayan şıkları daire içine alın. İnsanların
Tanrı için önemli olduklarını biliyoruz, çünkü
a) Tanrı'nın onların yardımına ihtiyacı
vardır.
b) İbrahim’in Kendisinin arkadaşı
olduğunu söylemişti.
c) insanların Kendisine tapınmalarını ister.
d) onlarla birlikte sorumluluk ve
ayrıcalıkları paylaşır.
e) başarısız olduklarında onları terk eder.
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Çağrı İçin Olan İhtiyaç
Tufandan sonra Nuh Tanrı için bir sunak inşa
etti. Başlangıçta kendisi ve ailesinin Tanrı’ya
tapındıkları ve O’nun isteğini yapmayı
istedikleri kesindi. Ama günah, tufanı izleyen
nesillerde de yönetimdeydi. Ayartılmalara
karşı koymakta zayıf ve başarısızdılar. Tanrı’yı
reddettiler. Ancak yüreklerinde tapınma
ihtiyacını duyuyorlardı, çünkü bütün insanlar
bu ihtiyacı duyarlar. Çok geçmeden aya ve
kendi yapmış oldukları putlara tapmaya
başladılar.
İnsanlığın kötülüğünden ötürü Tanrı’nın
yarattıkları yeniden yok edilecek gibi
gözüküyordu. Ama yeryüzünde tek Yaratıcı
Tanrı’yı hatırlayan ve anlayan birkaç kişi
vardı. İbrahim Tanrı’ya inananlardan biriydi.
Babası putperest olduğu halde, kendisi putlara
tapmayı reddetti.
Tanrı, yeryüzündeki insanların umutsuz
kalmasına izin vermeyecekti. Günah işledikleri
zaman bile, merhamet ve acımayla doluydu.
İnsanları putlardan uzaklaşmaya yöneltmek ve
onlara gerçeğin yolunu göstermek için bir
planı vardı. Tanrı’nın planı, Tanrı'nın isteğini
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yapacak ve bütün insanlara bereket getirecek
bir adamı lider olarak seçmekti.
Tanrı, İbrahim’in halkının putlarına tapmayı
reddettiğini gördü. Tanrı, “Ülkeni,
akrabalarını, baba evini bırak (Yaratılış
12:1)” dedi. İbrahim’in kötülük ve
putperestlik ortamından uzaklaşıp Tanrı’yı
sadık bir şekilde izleyecek yeni bir grup
kurmasını istiyordu.
İbrahim, babası ve diğer akrabalarıyla birlikte
Kildaniler’in Ur kentinden Haran’a yolculuk
etti. Ama hâlâ yanlarında putlar vardı. Tanrı,
“Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana
göstereceğim topraklara git” diyerek onunla
yeniden konuştu.
Gördüğünüz gibi, İbrahim’in günahlı bir etki
oluşturan ortamdan ayrılması gerekliydi.
Etrafınızda bu tür etki olduğunda, aklınızı ve
kalbinizi bunlardan ayrı tutmak zordur.
İnsanın zayıflığı ve günahlı durumu,
insanların bunu yapmanın yanlış olduğunu
bildiklerinde bile başkalarının yollarını
izlemelerine neden olur. Tanrı, İbrahim’in
geçmişinden tamamen kopmasını ve kendisini
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sadece Tanrı'nın planını gerçekleştirmeye
adamasını istiyordu.
Bunun amacı İbrahim’i, kendisi aracılığıyla
bereketin milyonlarca insana akabileceği bir
kanal haline getirmekti. Tabii ki, Tanrı bir
insan aracılığıyla çalışmayı seçtiğinde,
Kendisine itaat etmeye razı olan birini seçer.
İbrahim kafirlerin arasında değildi. Putların
önünde eğilmeyi ve onlara tapınmayı
reddetmişti. Göklere baktı, ama bunu aya
tapınmak için değil, evrenin Yaratıcısı olan
tek gerçek Tanrı’yı onurlandırmak için yaptı.
İbrahim Tanrı’nın arkadaşıydı ve Tanrı onun
halkına önderlik etmesini istiyordu.
Yapmanız için . . .
Aşağıdaki soruları birkaç kelimeyle yanıtlayın.
2 İnsanlar tufandan sonra neden günahlı
yollarına döndüler?
......................................................................
3 İnsanlar neden putlara tapıyorlardı?
......................................................................
4 Tanrı ne yaptı?
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......................................................................
5 İbrahim’in halkını terk etmesi neden
gerekliydi?
......................................................................
Vaatler ve Talepler
Yüreğinizde Tanrı’yı hoşnut etmek için büyük
bir dürtü hissediyor musunuz? Kendinizi O’nu
daha iyi tanımak için büyük bir arzuyla O’na
doğru uzanır buluyor musunuz? Size Tanrı’yı
çağırıyör müşsünüz gibi gelebilir, ama gerçek,
Tanrı’nın sizi çağırdığıdır. Tanrı’yı daha iyi
anlama ihtiyacı ve arzusuna sahip oluşunuz
Tanrı'nın size olan büyük sevgisinin sonucu
olan bir çağrıdır. Tanrı bütün insanlara bu
şekilde uzanır ya da onları çağırır. Bazıları
işitmezler, çünkü dinlemezler. Diğerleri açık
bir şekilde işitirler ve her şeyi bir kenara
bırakıp Tanrı'nın isteğini arama dürtüsüne
itaat etmeye istekli olurlar.
İbrahim’e gelen çağrı, bazı bakımlardan
Tanrı'nın sesini dinleyen herkese gelen bu
çağrıya benziyordu. Ama başka bir bakımdan,
başka hiç kimsenin hiçbir zaman duymamış
olduğu çok özel bir çağrıydı. Tanrı, İbrahim’e
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yaptığı bu çağrı aracılığıyla bütün insanlar için
yeni bir gün başlattı. Tanrı, İbrahim’e,

“Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni
kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket
kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları
kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim.
Yeryüzündeki bütün halklar Senin
aracılığınla kutsanacak. (Yaratılış 12:1-2)”
dedi.
İbrahim’in çağrısında üç ana vaat
bulunuyordu. Tanrı,
İbrahim’e soyundan geleceklere hangi
toprakların ait olacağını bildirmeyi,
İbrahim’i büyük bir ulus ve ismini ünlü
yapmayı,
İbrahim’i kutsamayı ve onun aracılığıyla
bütün ulusları kutsayacağını vaat etmişti.
Tanrı günümüzde de insanları çağırdığında
onlara bunlara benzer vaatlerde bulunur.
Onlara yeni bir yaşam biçimi gösterecektir.
Onları farklı ve daha üstün özellikli yeni
kişiler yapacaktır. Onları kutsayacak ve onları
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aileleri, arkadaşları ve daha birçok kişiye
bereket yapacaktır.
Tanrı, vaatler vermenin yanı sıra taleplerde de
bulundu. İbrahim’den bildik, geleneksel ve
güvenli olan şeyleri geride bırakmasını istedi.
İbrahim’den günlük ihtiyaçlarını karşılaması
için Tanrı’ya güvenmesini istedi. En önemlisi,
İbrahim’den bir oğlunun doğacağına
inanmasını istedi. Yoksa onun soyu
aracılığıyla gelecek kutsanma vaadinin bir
anlamı olmayacaktı. İbrahim’in oğlu yoktu.
Karısı kısırdı. Çocuğu olmuyordu.
Bu yüzden talep sayısının da üç olduğunu
görüyoruz. İbrahim, Tanrı’nın çağrısına şu üç
şekilde karşılık verdi:
Sadece tek gerçek Tanrı’ya inandı.
Tanrı’nın vaatlerinin bir birey olarak kendisi
için olduğunu kabul etti.
Tanrı’nın bütün talimatlarına itaat ederek
teslimiyet içinde hareket etti. Bu, ülkesini ve
akrabalarının çoğunu terk edip yabancı bir
ülkeye giderek daha önce hiç var olmayan
türde bir ulus başlatmak anlamına geliyordu.
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Yapmanız için . . .
6 Boşlukları aşağıdaki listeden uygun
sözcüklerle doldurun.
İbrahim / diğer insanlar / inanmak / ulus /
hareket ederek / çağrı
a)Tanrı’yı arama dürtüsü, dinleyen herkese
gelen bir tür ............. dır.
b) .............’e gelen çağrı, ............. kendisi
aracılığıyla kutsanacağı vaadini içeriyordu.
c) İbrahim sadece Tanrı’ya ............. la
kalmayıp Tanrı’nın talimatlarına itaat
içinde ............. karşılık verdi.

İBRAHİM İMANINI KANITLADI
İmansızlık edip Tanrı’nın vaadinden
kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve
Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine
getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.
Bunun için de aklanmış sayıldı. (Romalılar
4:20-22)
İbrahim, Tanrı’nın çağrısını izlemek için
akrabalarının çoğunu bıraktı ve yabancı bir
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ülkeye gitti. Kendine ait toprağı ve çocukları
yoktu. Buna karşın kendi soyuyla başlayacak
büyük bir ulusun önderi olacağı konusunda
Tanrı’nın Sözü’ne inandı. İbrahim, iman
edenlerin, sadıkların babası olacaktı.
Tabii ki yanına, karısı ve adı Lut olan yeğeni
dahil bazı insanlar aldı. Ayrıca, o zamanın
adeti olduğu üzere göçebe hayatı için yanına
aletler, çadırlar ve bazı hayvanlar da aldı.
Tanrı İbrahim’e gözüktü ve birkaç kez de
onunla konuştu, ama Tanrı ayrıca İbrahim’in
kendi başına da bazı dersler öğrenmesine izin
verdi. Çağrı, bulunduğu yerden ayrılmasına
ilişkin bir çağrıydı. İbrahim uzun bir süre
boyunca yabancı yerlerde dolaşmak zorunda
kaldı. Tanrı ona öğretmek, onu sınamak ve
onu gerçekten de sadık olanların babası
olmaya hazırlamak için hayatına bazı sıkıntılar
ve sınanmaların gelmesine izin verdi.
Tanrı kendisini bereketledikçe İbrahim’in
sürüleri ve davarları büyüdü, yeğeni
Lut’unkiler de öyle oldu. İbrahim’in
çobanlarıyla Lut’un çobanları her birine
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ayrılan otlak ve su konusunda tartışmaya
başladılar.
İbrahim esenlik ve merhamet dolu bir adamdı.
Lut’a, “Kavga etmeyelim. Hepimiz için yeteri
kadar yer var. Yayılalım. Sen bir yöne git, ben
öbür yöne gideyim” dedi.
İbrahim daha büyük olduğu için en iyi ot ve
suyu seçme hakkı vardı. Ama Lut’a, “Seçim
senin” dedi. Gördüğünüz gibi, İbrahim
Tanrı’nın kendisine yol göstereceğini ve
koruyacağını biliyordu. Kendi seçimlerine
güvenmedi ve işleri kendi istediği şekilde
yapmaya kalkmadı. Tanrı’ya güvendi.
Lut farklı bir karaktere sahipti. Kendi
seçimlerine güveniyordu ve Tanrı’nın isteğini
aramıyordu. Saygılı bir şekilde amcasına
seçme hakkını vermedi. Hırslıydı ve her şeyin
en iyisini kendisi için istiyordu. En güzel ve
verimli görünen toprakları seçti. Ürdün
Nehri’nin bulunduğu ova, kentleriyle onu
heyecanlandırıyor ve ayartıyordu.
Bu seçimi bencillik ve gururla yapmıştı. Bu
onu Tanrı’dan daha da uzaklaştırdı. Kentler
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kötüydü ve daha sonra Tanrı onları yok etti.
Lut’un ailesi dağıldı, bazıları öldü, diğerleri
zorluklar içinde yaşadı.
İbrahim Kenan’ın yüksek bölgesinde kalmıştı.
Burası insan gözüne çekici gelen bir yer
değildi. Ama İbrahim, Tanrı’nın kendi hayatı
için en iyisini sağlayacağına inanıyordu. Bu
nedenle imanım harekete geçirerek o tepelere
güven içinde gitti.

“Bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya,
batıya dikkatle bak” dedi, “Gördüğün bütün
toprakları sonsuza dek sana ve soyuna
vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar
çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın
tozunu sayabilirse, senin soyunu da
sayabilecek. Kalk, sana vereceğim toprakları
boydan boya dolaş.
(Yaratılış 13:14-17)”
Böylece İbrahim, imanla gittiği o yüksek
tepelerde, Tanrı’nın insanlık için hazırladığı
hedefi gördü. İnsanın imanını doğruluk sayan
Tanrı tarafından yeniden bereketlendi.

15

Yapmanız için . . .
7 İmanı harekete geçirmeye örnek veren her
cümlenin önündeki harfi daire içine alın.
a) İbrahim, Tanrı’nın kendisine bir oğul
vereceğine inandı.
b) İbrahim, Tanrı kendisine gitmesini
söylediği için yabancı bir ülkeye gitti.
c) Nuh, bir tufan olacağına inandı.
d) Nuh gemi yaptı.
e) İbrahim, Tanrı'nın kendisine en iyisini
sağlayacağına iman ettiği için Lut'a istediği
toprakları almasını söyledi.
8 Tanrı’dan size vaatlerine inanmanız ve
kendinizi O’na bütün yürekle teslim etmeniz
için iman vermesini isteyin. Şu sözleri
söyleyerek dua edebilirsiniz:
DUA
Merhamet ve acıma dolu olan ey Tanrı, sana
sonsuzluklar boyunca övgüler olsun. İbrahim
peygambere uzanıp onu çağırdığın gibi ben de
seni dinledikçe beni çağırmaktan da hoşnut
olasın diye dua ediyorum. Benim için en
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iyisinin ne olduğunu sen biliyorsun. Bana
gerçek ve yaşam yolunda yön göster.
Amin

İBRAHİM HER ŞEYİNİ TANRI’YA
VERDİ
İbrahim imanda gelişmeyi sürdürdü ve Tanrı
birçok bakımdan onu kutsadı. Ayrıca Tanrı
ona imanını göstermesi için birkaç fırsat
verdi. İbrahim her seferinde Tanrı’nın
arkadaşı olduğunu bilerek hareket etti. Bunu
Tanrı’yla konuşarak, başka insanlara sevgi ve
ilgi göstererek ve her durumda Tanrı’nın
isteğine tamamen itaat edip ve boyun eğerek
gerçekleştirdi.
Tanrı İbrahim’e soyundan büyük bir ulus
doğacağı vaadini tekrarladı. Hem İbrahim,
hem de Sara çocukları olacak yaşı geçmişlerdi.
Bir oğulları olmasını çok istiyorlardı. Yıllar
geçip de bir oğulları doğmayınca neredeyse
ümitlerini kaybetmişlerdi.
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Bundan sonra RAB bir görümde Avram'a
[İbrahim'e], “Korkma, Avram” diye seslendi,
“Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük
olacak Avram RAB'be iman etti. RAB bunu
ona doğruluk saydı
(Yaratılış 15:1,6)."
Tanrı vaatlerini hiçbir zaman yerine
getirmezlik etmez. İbrahim’e nasıl yol
göstereceğini ve onu hayatındaki en önemli
deneyim için nasıl hazırlayacağını biliyordu.
Bu deneyim hayatındaki en büyük sınav
olacaktı. Ve bu İbrahim’in imanının
sınanmasından çok daha fazlası olacaktı.
Bütün insanlığa bir şey gösterecek ve bir ders
öğretecekti. Tanrı, bütün insanlara Tanrı ile
insan arasındaki gerçek ilişkiyi göstermek için
İbrahim’i kullanıp bir yöntem oluşturmuştu.
Olay şöyle gerçekleşti: Vaat edilen oğul
doğmuştu! İbrahim’in imanı ödüllendirilmişti.
Soyundan büyük bir ulus doğacağını ve bütün
ulusların kendi soyu aracılığıyla kutsanacağını
biliyordu. Oğlunu, adanmış bir baba olarak
çok seviyordu. Buna ek olarak, oğlu özel
biriydi, çünkü birçok ulus için umut olacaktı.
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Bundan sonra Tanrı insanların anlayamayacağı
bir şey yaptı. İbrahim’e oğlunu kurban
etmesini söyledi. Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin
biricik oğlunu al. Sana göstereceğim bir
dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun
(Yaratılış 22:22)” diyerek İbrahim’i sınadı.
İbrahim’in imanı o kadar büyüktü ki,
Tanrı’nın talimatlarını hemen yerine
getirmeye başladı. Yine, davranışlarıyla
imanını ortaya koydu.
İbrahim, ertesi sabah erkenden oğlunu ve
kurban için odun ve ateş taşıyan iki
hizmetkârı yanına aldı. Eline bir bıçak aldı.
Çocuğunu seven bir baba böyle bir şeyi ancak
Tanrı’nın gücüyle yapabilirdi. İbrahim,
Tanrı'nın planını kendisi ve bütün insanlık
için en iyi olacak şekilde gerçekleştireceğini
biliyordu.
Dağa vardıklarında İbrahim odunları oğlunun
sırtına yükledi. İkisi kurban sunulacak yere
doğru yürüdüler.
Delikanlı, “Ateşle odun burada, ama
yakmalık sunu kuzusu nerede? (Yaratılış
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22:7)” diye sordu. İbrahim, “Oğlum,
yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi
sağlayacak (Yaratılış 22:8)” dedi. Bu sözleri
söylediğinde, bu sözleri okuyacak herkese
bütün insanlık için verilen büyük bir gerçeği
bildiriyordu. “Yakmalık sunu için kuzuyu
Tanrı kendisi sağlayacak.” Oğlan da itaatkâr
ve imanla doluydu. Babasına başka bir soru
sormadı.
İbrahim sunağı inşa etti, üzerine odunları
yerleştirdi, oğlunu bağladı ve onu odunların
üzerine yatırdı. Bundan sonra onu öldürmek
için eline bıçağı aldı. Bu sahneyi gözlerinizin
önüne getirebiliyor musunuz? Oğlan, zalim
bağları hissediyor. Birazdan kanı kurban
sunusununki gibi akacak. İbrahim sevgili
oğluna bakıyor, yüreği sızlıyor. Ama Tanrı’nın
isteği ve amacına kendini adamış. Bıçak
inmeye başlıyor.
Gökten, “İbrahim, İbrahim” diye bir ses
geliyor. “Çocuğa dokunma. Ona hiçbir şey
yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu
anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.
(Yaratılış 22:11-12)”
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İbrahim bundan sonra, çalılara kurban
sunmaya uygun bir hayvanın takılmış
olduğunu gördü. Tanrı gerçekten de önceden
bildirmiş olduğu gibi kurbanı sağlamıştı.
İbrahim oğlunu çözüp onun yerine hayvanı
sunağa bağladı. Bundan sonra çocuğun yerini
alan hayvan, bedeninde odunların baskısını
hissetti. Kurbanın kanı aktı. Tanrı’nın amacı
gerçekleşmişti. Tanrı kurbanı sağlamış
olduğundan İbrahim o yerin adını, “TANRI
SAĞLAYACAKTIR” koydu.
İbrahim imanını kanıtladıktan sonra bile
Tanrı’nın neden kurban törenini sürdürmeyi
istediğini düşünüyorsunuz? Bu olayın
İbrahim’in imanının sınanmasından çok daha
fazlası olduğu belliydi. Tanrı’nın bir gün
insanlığı yargının kılıcından kurtarmak için
fidyeyi ödeyeceğini gösteren çok güzel bir
resimdi. Tanrı’nın nasıl merhamet
gösterdiğini, buna karşın isteğini
gerçekleştirdiğini göstermişti.
Yapmanız için . . .
9 Boşlukları doldurun.
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a) İbrahim ............. imanının
ödüllendirildiğini hissetti.
b) Tanrı, İbrahim’in soyunun
.......................... olacağını vaat etmişti.
c) Tanrı, bundan sonra İbrahim’e .............
söyledi.
d) İbrahim, Tanrı’nın ............. itaat etti.
e) Tanrı ............. sağladı.
Bu dersin başında, Tanrı’yla olan ilişkinizden
kesinlikle emin olabilirsiniz sözlerini
okudunuz. Bu bildiri doğrudur, çünkü Tanrı
değişmemiştir. Tanrı, yarattıklarının en
harikası olan insanla ilgilenmekte ve bütün
insanların Kendisiyle İbrahim’in sahip olduğu
türde bir ilişkisi olmasını arzulamaktadır.
İbrahim, iki nedenden ötürü Tanrı’nın
arkadaşlığının tadını çıkarttı.
Tanrı yarattığı insanlarla ilgilenmektedir ve
onlarla iletişim içinde olmak Tanrı’nın
isteğidir.
İbrahim Tanrı’yı tam bir iman, boyun eğme ve
sevgiyle izlemeye olan gereksinimi görmüştü.
Etrafınızdaki durumlardan ötürü cesaretiniz
kırılmış olabilir. Bazı durumlar hakkında
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belirsizlik ve endişe hissedebilirsiniz.
İbrahim’in Tanrı’nın çağrısını ilk duyduğu
zaman hissettiklerini hissetmiş olabilirsiniz.
Sizler de aynen İbrahim gibi Tanrı'nın
yarattığı birisiniz. Tanrı size yeni bir iman
yaşamında yol göstermek istemektedir. Şimdi
atabileceğiniz bazı pratik adımlar vardır. İlk
önce, içtenlikle dua etmelisiniz. Tanrı’dan
yüreğinizi ve aklınızı Kendi gerçeğine
yöneltmesini isteyebilirsiniz. Bundan sonra
büyük Tanrı adamlarının yaşamlarını ve
öğretilerini etüde devam edebilirsiniz. Bu
serideki bir sonraki ders YUSUF—TANRI’NIN
SEVGİSİNİ GÖSTERDİ’dir. Bu derste,
yaşamınızın nasıl yönlendirileceğine ilişkin
daha çok bilgi edineceksiniz.
Yanıtlarınızı kontrol edin . . .
10 Bu duayı okuyun. Bunu daha kişisel
yapmayı istiyorsanız, bir kez daha, bu kez
yüksek sesle okuyun ve altına imzanızı atın.
DUA
Merhamet ve Acıma dolu Olan, Evrenin Rabbi
ve Ruhumuzun Efendisi Olan ey Tanrı. İsmine
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sonsuzluklar boyunca övgüler olsun; çünkü
Sana alçakgönüllülük içinde dua ediyor ve
Sana yaklaşıyorum. İbrahim peygamberi
çağırdığın gibi, beni de Kendine boyun eğmeye
çağırmak Seni hoşnut etsin. Yaşamımı Sana
teslim ediyor ve Senden benim Yoldaşım ve
Koruyucum olmanı istiyorum, çünkü ruhum
için neyin en iyi olduğunu Sen bilirsin. Bana
gerçek ve yaşam yolunda yol göster ki, Seninle
daha derin bir ilişki yaşayabileyim.
Amin.
İmza
Yanıtlarınızı Kontrol Edin
5 Çünkü putlara tapıyorlardı. Günahlı etkiden
ötürü. Tanrı’nın halkına yol gösterebilmek
için.
1b) İbrahim’in Kendisinin arkadaşı olduğunu
söylemişti.
c) insanların Kendisine tapınmalarını ister,
d) onlarla birlikte sorumluluk ve ayrıcalıkları
paylaşır.
6 a) çağrı
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b) İbrahim, diğer insanlar
c) inanmak, hareket ederek
2 Zayıftılar. Günah insanlığın içinde
bulunduğu konumdur.
7b) İbrahim Tanrı’nın kendisine gitmesini
söylediği için yabancı bir ülkeye gitti.
d) Nuh gemi yaptı.
e) İbrahim, Tanrı'nın kendisine en iyisini
sağlayacağına iman ettiği için Lut’a istediği
toprakları almasını söyledi.
3 Tapınma gereksinimini hissettiler, ama tek
gerçek Tanrı'yı reddettiler.
8 Verilen duayı tekrarlayın.
4 İbrahim’i çağırdı. Bir adam aracılığıyla
çalışmayı planladı.
9a) bir oğul doğduğunda
b) büyük bir ulus
c) oğlunu kurban etmesini
d) talimatlarına
e) onun yerine geçecek bir kurban
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DERSİN TESTİ
Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın
arkasında Ders 2 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, yarattıklarıyla olan ilişkisinde kimin
aracılığıyla çalışmayı seçti?
a) Kuruluşlar ve yasalar.
b) Ruhsal aracılar.
c) insanlar.
2 Tanrı’yı daha iyi anlama ihtiyacını duymanız
ve bunu arzulamanız Tanrı’nın size olan
ilgisini gösteren bir tür çağrıdır. Siz de
İbrahim gibi, hangi şekilde Tanrı’ya karşılık
vermelisiniz?
a) Evinizi, ülkenizi, dostlarınızı terk edip
yeni bir ülkeye giderek.
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b) Olduğunuz yerde kalarak, halkınızın
geleneksel yaşam biçimlerini değiştirmeye
çalışarak.
c) Tek gerçek Tanrı'ya inanarak, O’nun
vaatlerini kişisel olarak kabul ederek ve
O’na itaat ve teslimiyet içinde hareket
ederek.
3 İbrahim, imanını nasıl kanıtladı?
a) Yalnız bir göçebenin yaşamını kabul
ederek.
b) Tanrı’nın talimatlarına inanıp onları
yerine getirerek.
c) Tanrı’nın bereketlerini alma konusunda
kendi yollarında ısrar ederek.
4 İbrahim’in oğlunu sunması örneği bize neyi
öğreten bir iman ve teslimiyet örneğidir?
a) Tanrı kurtuluşumuz için bir kurban
sağlamıştır.
b) Bizler de kurtuluşu hak etmek için
benzer bir deneyim geçirmeliyiz.
c) Günahlarımızdan kurtulmak için uygun
bir kurban bulmalıyız.
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5 Tanrı, yaratılmış varlıkların en harikası olan
insanla ilgilenmekte ve bütün insanların,
a) İbrahim gibi birer peygamber olmalarını
istemektedir.
b) Kendisiyle İbrahim’in sahip olduğu
türde bir ilişkisi olmasını istemektedir.
c) İbrahim’in iyi niteliklerinden bazılarını
geliştirmelerini istemektedir.

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 insanlarla sorumluluk ve ayrıcalık
paylaştığından, onlarla olan ilişkisi, insanların
Kendisi için önemli olduğunu göstermektedir.
7 ..... Tanrı, İbrahim'in imanının yaşadıkları
aracılığıyla gelişmesine izin verdi. Bu da onun
zor şeyler yaşamaktan uzak durduğu anlamına
gelmektedir.
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8 ..... İbrahim, başka insanlara olan sevgisini
göstererek ve Tanrı'ya tamamen itaat edip
boyun eğerek Tanrı'ya olan imanını ortaya
koydu.
9 ..... Tanrı'nın, İshak'ın yerine geçecek bir
kurban sağlaması, Tanrı'nın bizleri yargının
kılıçından saklamak için her zaman bir fidye,
kursusuz bir kurban sağladığını
hatırlatmaktadır.
İçindekiler'e dön
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