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Sayfa 5 

Başlarken 
 
Sevgili öğretmenler, 
 
Her ne kadar hiçbirimiz lisanslı öğretmenler olmasak da sizlere “öğretmenler” diyerek sesleniyoruz. 
Çocuklarımızı seven bizler onların sevgili Tanrı’larını, Baba’yı, Oğul olan İsa Mesih’i ve Kutsal Ruh’u 
daha yakından tanımaları ve öğrenmelerini, Tanrı’yla yürümelerini de yürekten istiyoruz. Bu nedenle 
Rabbimizin yardımıyla öğretmenlik görevini üstleniyoruz. 
 
Bu görevi yerine getirmenize yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız kaynaklardan birini elinizde 
bulunduruyorsunuz. Elinizdeki yedi bölümlük/haftalık ders dizisi, özellikle pazar günleri tapınma 
toplantısı sırasında çocukların eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanmış kaynaklardır. Önemle 
belirtmeliyiz ki bunlar hazır dersler değil, hazırlayacağınız dersler için yardımcı kaynaklardır. 
Tabii ki ana kaynağınız Kutsal Kitap olacaktır. Peki bu derslerin kullanım amacı ve yöntemi ne 
olmalıdır? 
 
Bu kaynakların amacı, özellikle deneyimsiz ve özel eğitim sahibi olmayan Türk çocuk öğretmenlerine 
çocuklar için pazar günü derslerini hazırlarken ve bu dersleri verirken yol göstermek, onları bir 
anlamda yetiştirmektir. Bu nedenle bütün yönleriyle bitmiş dersler hazırlamamayı uygun gördük. 
Önerdiğimiz yöntemle öğretmenler Kutsal Ruh’un yardımını isteyip önce kendilerini eğiterek bu 
hazırlık sürecine girebilirler. Böylece kendi topluluklarına, çocukların yaşına, bilgisine, yeterliliklerine, 
ruhsal ve sayamadığımız başka durumlarına uygun dersler ortaya koyabilirler. Bu süreç içinde 
kendilerini de öğretmenlikte yetiştireceklerdir. Bazen uygun ilahileri kendileri seçecek (ilahi 
hazinemiz sürekli genişliyor) ya da bazı konuları öne çıkaracaklardır. Öğretmenlerin kendilerini 
hazırlama yöntemi şöyle olabilir: 
 
1. Dua 

 
2. Kutsal Kitap parçalarının okunması (derslerde Okuma bölümü) 

 
3. Öykünün ya da parçanın değişik öğelerinin çalışılması 

a. Kişiler: Öyküde/parçada kim(ler) bulunuyor? 
b. Yer:  Öykü/parça nerede geçiyor? Yere ilişkin ayrıntılı bilgiler var mı?  
c. Zaman:   Günün zamanı, mevsim nedir? Olay tarihe bağlı mı? Önceki olaylar neydi? 
d. Olay:    Kısa tümcelerle olayı toparlayın. (Derslerin içinde verilmiştir.)  
e. Tema:   Bu öykü/parça bize ne anlatıyor? Neyi açıklıyor? Nasıl bir ders veriyor? Ana fikri 

nedir? (Derslerin içinde yardımcı düşünceler verilmiştir.) 
 

4. Okuma parçalarının incelenmesi, karşılaştırılması 
İsa’nın yaşam öyküsüne ilişkin ilk dört kitap için özellikle geçerlidir. Aynı olayı anlatan değişik 
bölümler incelenmeli, karşılaştırılmalı, bilgiler bir araya getirilmelidir. Kutsal Kitap içerisinde 
temasal benzerlikler gösteren ama ayrı bölümlerde bulunan parçalar için de aynı işlem yapılabilir. 

 
5. Soru uyandıran noktaların çalışılması 

Öyküde / parçada hangi sorularla karşılaşıyorsunuz? Bunları nasıl yanıtlayabilirsiniz? (Dersin akışı 
içinde bazı örnekler bulunmaktadır.) 

 
6. Alıştırma / çalışma kağıtlarının çalışılması 

Bu kağıtları önce kendiniz çalışın. Bilmeceleri çözün. Çocukların ne gibi sorular sorabileceğini 
düşünün. 
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7. Ezberlenecek ayetin çalışılması 
Ayet düşünülmeli, dersle ilgisi kurulmalıdır (derslerde ipuçları bulunmaktadır). Ayeti kendiniz 
ezberlemelisiniz. Ezberlemede ne gibi zorluklar var? Ayeti nasıl bir yöntemle öğreteceksiniz? 
(Tahtaya yazıp, sözcük sözcük silerek; okutarak; hızlı başlayıp giderek yavaşlatarak beş kere 
okumak; her öğrenciye bir sözcük verip art arda okutarak; vb.) 
 

8. Dersin anlatımı 
Dersi toparladıktan sonra evde kendi kendinize ya da bir arkadaşınıza anlatın. Bu, çocuklara 
anlatırken size kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca derse inanlı olmayan çocukların da katılabileceğini 
düşünerek dersin akışı içinde onlara Müjde’yi verebileceğiniz uygun bir yer seçin ve kesinlikle 
Mesih’in müjdesini paylaşın 
 

9. Uygun İlahi Seçimi 
Dersin başında söylenebilecek genel tapınma ilahilerinin dışında eğer varsa, her dersle doğrudan 
ilgili bir ilahinin ders bitiminde söylenmesi, öğrenilmesi dersin akılda kalıcı ve hoş bir biçimde 
bitmesini sağlayacaktır. Örneğin ibrahim’i konu alan bir derste “Ah, bir olsa, İbrahim gibi olsam” 
veya “Git, İbrahim, git” ilahisi okunabilir. 

 
10.  Ders planının yazılması 

Çocuklarla bir araya geldiğiniz andan başlayarak yapacaklarınızın planıdır. İçinde tapınma, 
paylaşım, dua, ezber tekrarı, yeni ayetin ezberlenmesi, konu anlatımı, Kutsal Kitap çalışması, 
elişleri, alıştırmaların yapılması bölümleri olmalıdır. 

 
11.  Dua 
 
Her derse ek olarak verdiğimiz alıştırma/çalışma kağıtları, dersin çocuklar için kalıcı olmasını sağlar. 
Çocuklar uygulayarak daha iyi öğrenirler. Ders sırasında da olabildiğince onları derse katmalısınız. 
Alıştırmalar yaş grupları için iki seçeneklidir. Küçükler 7-10, büyükler 11-15 yaş arası olarak 
ayrılabilir. Ancak yine de sınır yaştakilerin ya da değişik gelişim göstermiş çocukların hangi 
çalışmaları yapması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Yine bir öneri olarak her çocuk için bir dosya 
açılmasının ve her dersin sonunda işlenen çalışma kağıtlarının bu dosyada biriktirilmesinin, 
çocukların bilgi ve gelişimini, dersi ne kadar anladıklarını göstermesi açısından yararlı olacağına 
inanıyoruz. Rab, Söz’ün uygulayıcısı olacak sevgi dolu çocuklar yetiştirmenize yardımcı olsun ve 
sizleri kullanıp kutsasın. 
 
İlahiler Tanrı’nın Çocuklarıyız kitabından alınmıştır. Tanrı’yı Yüceltelim (TY) kitabından alınan 
ilahilerin numaraların önünde ise TY harfleri yer almaktadır 
 

KUCAK 
Çocuk Dersleri Birimi 
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1. Ders: İbrahim’e Çağrı 
 
OKUMA:  Yaratılış 11:26-32; 12:1-9 
 
EZBERLEME: İbraniler 11:1 
 a) Büyükler: 

“İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin 
olmaktır.” 

 b) Küçükler: 
“İman, umut edilen şeylere güvenmektir.” 

 
İLAHİLER:  (2) Ah, Bir Olsa 

(43)  Git, İbrahim Git  
 (TY 361) Sana Bakıyorum, Rabbim 
 (95) Rab’be Güven 
 
ANA FiKiR:  Tanrı’nın herkes için ayrı ve özel bir planı vardır. Biz bu planı önceden 

göremeyebiliriz ama yine de imanla güvenmeliyiz. 
 
 
Ders 
Acaba İbrahim kimdir? Belki önce ortaya bu soruyu atıp çocukların doğru ve yanlış bildiklerini ortaya 
çıkarabiliriz. Bazılarının aklında hala eski inançlarından kalma bilgiler olabilir. 
 
İbrahim, Kildaniler’in Ur kentinde doğdu. O zaman adı Avram’dı; Tanrı onun adını daha sonra 
İbrahim’e çevirdi. Babası Terah’tı ve iki erkek kardeşi vardı. Adları Nahor ve Haran’dı. Avram, Saray 
adında bir kadınla evliydi, ama Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu. Kardeşi Haran erken öldü. Bu 
yüzden Avram Haran’ın oğlu Lut’u yanına aldı ve büyüttü. 75 yaşına kadar kendi ülkesinde kaldı. 
Kutsal Kitap bu 75 yıla ilişkin hiçbir şey anlatmıyor. Avram diğer kişiler gibi normal bir yaşam sürmüş 
olmalı. 
 
Acaba Ur nasıl bir kentti ve Kildaniler nasıl bir halktı? Bu sorunun yanıtını pek bilmiyoruz ama 
arkeologlar güney Mezopotamya’da yaptıkları kazılar sonucunda eski Ur kentini buldular. Burası 
bugün Irak’ta, Fırat Irmağı’nın yanındadır. Orada kocaman ve olağanüstü güzellikte kral mezarları 
bulundu. Ayrıca yıkıntı halinde tapınak duvarları ve halkın tapındığı taş ilahlar da bulunmuştur. O 
dönemlerde özellikle ay tanrısına tapınıyorlardı. Ay tanrısı için ayrılmış kocaman bir tapınma alanı 
bulundu. Ur kenti çok canlı bir ticaret merkeziydi. Arabistan’dan Hindistan’a kadar ticaret 
yapılıyordu. İbrahim, yani Avram herhalde zengindi ve aynı işlerle uğraşıyordu. 
 
Ne var ki Avram, öbür Kildaniler’den bir noktada ayrılıyordu. O, Kildani ilahlarına ve putlara değil, 
yüce Rabbimize tapardı. Herkes Rab’den ayrılıp yoldan saptığı halde o sadık kaldı. Babası ve 
kardeşinin de sadık kalıp kalmadığını bilemiyoruz, çünkü yıllar sonra kardeşinin evinden putlar çıktı. 
Avram ise yalnızca Rab’be tapardı. (Küçük bir olasılık ama, Avram Nuh’u da tanımış olabilir; çünkü 
Kutsal Kitap’a göre Nuh, Avram 60 yaşındayken öldü.) 
 
Avram, babası, Saray ve Lut’la birlikte Ur’dan ayrıldı ve kuzeye, Haran’a gitti ve orada kaldılar. 
Bunun nedenini bilmiyoruz. Zaten o dönemde birçok kişi büyük aileler olarak yaşamak amacıyla yeni 
yerler bulmak için göç ederdi. Daha sonra kardeşinin ailesi de orada bulundu. Babası da orada öldü. 
 
Bir gün Tanrı, Avram ile konuştu: “Ülkeni, halkını ve aileni bırak, sana göstereceğim topraklara git” 
dedi. Ayrıca ona büyük vaatlerde bulundu. Bu vaatler şunlardı: 
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1. Seni büyük bir ulus yapacağım, 
2. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, 
3. Bereket alacaksın. Seni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. 

Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacak. 
 
Tanrı Avram’a bu buyruğu neden verdi? Onu neden seçti? Tanrı yeni bir dönem başlatmak, bir 
kurtuluş yolu açmak istedi. Avram’ın soyundan İsa gelecekti. Tanrı, O’na bakan, O’na güvenen 
kişileri özel tasarıları için seçiyor. (Samuel, Davut, Yusuf ve başka örneklere de bakabiliriz.) Tanrı 
Avram’a kendi görkemini göstermek ve Avram’ın güvenini ortaya çıkarmak ve denemek istiyordu. 
Avram bulunduğu yerde, güvenli olacağını bildiği yerde kalsaydı, Tanrı’nın yüceliğini hiç 
görmeyecekti. 
 
Avram bütün güvenliğini bırakıp bilmediği bir yere gitti. Güvendiği tek bir şey vardı: Tanrı ona yol 
gösterecek ve sözünü tutacaktı. Gittiği yol çoğunlukla çöldü, birçok tehlike onu bekliyordu. Susuz 
kalabilir, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabilir, haydutlar ya da başka kabilelerin saldırısıyla 
karşılaşabilir, hayvanları yemsiz kalabilir ve daha nice olanaksızlıklar yüzünden acı çekebilirdi. Ama 
Avram imanla Rab’be güvendi. 
 
Avram bizim için bir örnek oldu. Bizim yaşamımız da bilinmeyen bir yoldur. Bazen çok korkarız, 
saldırılar ve tehlikelerle karşı karşıya kalırız. Bu nedenle insanlar hep kendilerine güvenli bir ortam 
yaratmaya çalışırlar. Ama biz Rab’be imanla güvenirsek, Tanrı’nın korumasını ve yönetmesini 
olağanüstü bir biçimde görebiliriz. Buna çocukken bile başlayabiliriz.  
 
Dersi mutlaka duayla bitirin, duayı öğrendiklerini uygulamak şeklinde yönlendirin. 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu yaşlarda çocuklar genellikle önceki çağlara çok ilgi duyarlar. Bu nedenle tarihsel örnekler 
üzerinde çalışabilirsiniz. Olanaklıysa resimler bulmak için kütüphaneden tarih kitapları edinin. 
Ansiklopedilerde ve internette de Mezopotamya, Ur, Haran, Kildaniler maddelerinde resimler 
bulabilirsiniz. 
 
Avram’ın yaşadığı çevreyi, bulunduğu ortamı, ailesini, yaşam biçimini vb. çocuklarla birlikte 
kafanızda canlandırmaya çalışmalısınız. Daha sonra Tanrı’nın çağrısı ve Avram’ın O’na duyduğu 
güven konusunda konuşmalısınız. Birlikte tartışarak “Rab’be güvenmek” kavramının onların 
yaşamlarındaki uygulamasına kesinlikle girmelisiniz. Konunun Yeni Antlaşma ve imanlı yaşamıyla 
ilgisini kurmak için “iman, umut edilen şeylere güvenmektir, görünmeyen şeylerin varlığından emin 
olmaktır” (İbraniler 11: 1) ayetini çalışın.  
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Kutsal Kitap’taki bölüm çok kısa ve kurudur. Bu nedenle küçük çocuklar için düş gücünüzü 
olabildiğince kullanıp Avram’ın durumunu, ailesini (kardeşi öldü, çocuk babasız kaldı, Saray’ın çocuğu 
olmuyordu vb.), kent yaşamını (sürekli gelip giden kervanlar, eşsiz güzellikte ticaret ürünleri vb.) ve 
putperestliği anlatın. 
 
Tanrı’nın kendisini çağırdığı zamanki düşüncelerini, korkularını ve imanını ayrıntılı bir biçimde 
anlatmalısınız. Böylece çocuklar kendilerini öykünün içinde bulabilir ve öyküyü kendi açısından 
düşünebilirler. Çocukların aklından, “Ben Avram’ın yerinde olsaydım ....”, “Acaba ben de Avram gibi 
her durumda Tanrı’ya güvenir miydim?” gibi sorular geçmelidir. 
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1. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

1. Ders: İbrahim’e Çağrı 
 

 
 
Yukarıdaki resimleri kesip aşağıdaki haritaya yapıştırın. 
Öyküyü birbirinize anlatın. 
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1. Ders — Büyükler için Çalışma Kağdı 

1. Ders: İbrahim’e Çağrı 
 

• Avram üç şey 
bırakmalıydı: 

   

______________ ______________ ______________  
 

• Avram’a üç şey vaat 
edilmişti:    

______________ ______________ ______________  
 
• Tanrı acaba neden Avram’ı seçti? 

___________________________________________________________________ 
 
Rab Avram’a “Ülkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git!” dedi. 
 
• Kendi hayatımıza bakalım. Yaşamımızda Rab’be hangi konuda daha çok güven duymalıyız? 

Bunu birlikte düşünün ve tartışın. 
 
 
• Aşağıdaki ayete yanlışlıkla yazılmış sözcükleri çizin ve ayeti doğru şekilde yazıp ezberleyin. 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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2. Ders: İbrahim Mısır’da 
 
OKUMA:  Yaratılış 12: 10-20; 13: 1-4 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5,6 

“RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte 
RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” 

 b) Küçükler: İbraniler 11: 1 b 
“lman, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.” 
 

İLAHiLER:  (2) Ah, Bir Olsa  
(21)  Bütün Yüreğinle  
(95) Rab’be güven 

 
ANA FİKİR: Biz çok kötü durumda olsak bile Rab’be güvenebiliriz. Güvenin bir tohum gibi 

büyümesi gerekir. Sonuçlarını, yani meyvesini zamanla, deneyimlerle gösterecektir. 
 
Ders 
Çalışacağımız öyküyü ders dizimizin başlığı altında okursak hemen, “Bu ikisi birbirine uymuyor” diye 
düşüneceğiz. Gerçekten de bu öykü İbrahim’in, yani Avram’ın (Avram o zaman hala İbrahim adını 
almamıştı) Rab’be güvensizliğini anlatıyor. 
 
Avram bizim gibi bir insandı. Bizler doğuştan kusursuz değiliz, Avram da değildi. Güvenmek ve 
özellikle Tanrı’ya güvenmek öğrenilecek bir şeydir. Okul zamanımızı sanırım çok iyi anımsıyoruzdur: 
dersler bazen iyi bazen kötü geçmişti, ama zamanla kötü olduğumuz dersleri de öğrendik ve şimdiki 
yaşamımızda bu öğrendiklerimizi kullanıyoruz. 
 
Avram Ur’dan çıktığı zaman Tanrı’ya güvenmiş ve O’nun kendisine yol gösterdiğini görmüştü. Bu 
güvenle aylarca, yıllarca yürüyebildi! Rab’bin bağlılığını tattı. Yolculuğu sırasında hiç eksiği olmadı ve 
bütün tehlikelerden korundu. Vaat edilen ülkede Tanrı’nın bakımına, ilgi ve korumasına alıştı, her 
şeye doğal gözüyle bakmaya başladı. Tanrı’ya gereksinimi olduğunu neredeyse yavaş yavaş 
unutuyordu. Kıtlık durumu Avram’ı yeniden harekete geçirdi. Ne var ki Kutsal Kitap’ta Avram’ın o 
zaman Tanrı’dan yol göstermesini dilediğini okumuyoruz. Kendi aklına güvenip Mısır’a gitti. Yolda 
kendisini bir korku kapladı: Saray uğruna Mısırlılar onu öldürebilirdi. Acaba daha önce Kenan’a doğru 
yolculuk ederken aynı tehlike yok muydu? Tabii ki vardı, ama o zaman Tanrı’nın sözüne inanıp O’na 
güvenmişti. Şimdiyse Tanrı’nın sözünü unutmuş görünüyordu. Kendi aklından çok ilginç bir çözüm 
buldu. Saray onun kardeşi olduğunu söyleyebilirdi. Aslında bu tam bir yalan değildi. Yaratılış 
20:12’de kendisi şöyle diyor: “Saray gerçekten kızkardeşimdir. Babamız bir, annemiz ayrıdır. Onunla 
evlendim.” Oysa Avram bunu Mısır’da gerçeği söylemek için değil, düşmanlarını kandırmak için 
kullandı. Ama ne yazık ki kendi yollarından gidenler her zaman düşüyorlar. Önceleri kendisini 
bereketli gibi hissetti çünkü koyunlar, sığırlar, eşekler, develer, köleler ve cariyeler aldı. 
 
Ne var ki Rab, Avram’a verdiği sözleri yerine getirmek istedi. Bu yüzden onun yalanlarını ortaya 
çıkardı. Avram hem Firavun’un önünde hem de Rab’bin önünde epey rezil oldu. Ama Tanrı bizi 
çukurda bırakmıyor, bizi yeniden doğru yola döndürüyor ve bizimle her şeye yeniden başlıyor. 
Avram’a da böyle yaptı. Avram aynı yoldan, ta yolculuğa başladığı yere kadar geri döndü. Orada 
Tanrı’yla yeniden ilişki kurdu. Bu uzun yol Avram için, her ne kadar çok zor da olsa, gerçekten bir 
“güven” dersi oldu. Rab’be kıtlıkta bile güvenseydi, Rab onun ve hayvanlarının gereksindiği her şeyi 
sağlayacaktı. Gelecek dersteki öykü Avram’ın bu dersi iyi öğrendiğini gösterecek. 
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Bu derste bizim de yanıtlamamız gereken önemli sorular var: 
• Ben gerçekten her durumda Rab’be güveniyor muyum? 
• Güvenemediğim durumlar var mı? 
• Acaba ne gibi durumlarda, hangi konularda güvenemiyorum? 
• Bu konularda Rab’be neden güvenemiyorum? 

 
Haydi şimdi ortaya çıkan konuları da Rab’be verelim. O’na güvenelim. Ezberleyeceğimiz ayet bize 
teşvik veriyor: “RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB’bi 
an, O senin yolunu düze çıkarır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6)  
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Okuma ayetlerini birlikte okuyabilirsiniz ya da onlara anlatabilirsiniz. Avram’ın izlediği yolu 
haritada çizerek göstereceksiniz.  
 
Sonra gurubunuzla 4 konuda konuşacaksınız: 

1. Yalan söylemek (gerçeğin birazını söylemek) 
2. Avram’ın korkusunun nedeni güvensizlikti. Güvenmek öğrenilecek bir şeydir (derse 
 ilişkin açıklamaya bakın).  
3. Avram öldürülmesini engellemek istiyordu, ama aynı zamanda yaşamının kaynağını da yitirdi.  
4. Ezberlenecek ayetler ve çalışma kağıdındaki sözleri tartışmalısınız.  

 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
İlkin geçen derste yarısını ezberledikleri ayeti tamamlamalı ve ayetin tümünü tekrarlamalısınız. 
 

• Avram umut edilen hangi şeylere güvendi? (yol bulmak, hayvanları korumak, o ülkeye 
yerleşmek,.. ) 

• Avram görünmeyen hangi şeylerin varlığından emin oldu? (Bir oğlu olacaktı, bir ülkeye sahip 
olacaktı... ) 

• Acaba Avram gerçekten güvenmeyi öğrendi mi? 
 
Bu sorulardan sonra öyküyü anlatmalı ve Avram’ın güvenmediğini ortaya çıkartmalısınız. 
Güvenmemesinin nedenini Tanrı’nın verdiği sözleri unutması ve bu yüzden korkması olarak 
açıklayabilirsiniz. Biz hepimiz birçok şeyi unutuyoruz ve sonra yanlış davranışlarda bulunuyor, 
korkuyoruz (örneğin annemizin sözlerini ya da öğretmenlerimizin sözlerini unutabiliyoruz). Bu 
nedenle “Bizim için önemli olan sözleri sürekli yineleyelim, Tanrı’nın bizim için neler yaptığını hiç 
unutmayalım, ezberlediğimiz ayetleri de unutmamaya çalışalım” diyerek onlara teşvik verebilirsiniz. 
 
En son olarak resmi boyatın! 
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Avram ve Saray yolculuk ediyorlar. 

 
 
Resim’de gizli olan iki çadır, bir 
kâse, bir kuzu, bir lamba ve dua 
eden eller var. 
Onları bulabilir misiniz? 
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Avram’ın izlediği yolu yandaki haritada gösterin. 
 
Dilersiniz haritayı boyayabilirsiniz: 
Mavi = ırmak ve denizler 
Yeşil = vadiler 
Sarı = çöller 
 
 
 
 

 
• Avram neden Mısır’a kaçtı? ______________________________________________ 
• Avram neden korktu? __________________________________________________ 
• Bu korku nereden kaynaklanıyordu? ________________________________________ 
 

SÖZ DİNLEMEZLİK, BAĞIŞLAMAZLIK, KAVGA, DÜŞMANLIK, 
KİN, KISKANÇLIK, BENCİLCE TUTKULAR, GÜVENSİZLİK, 
AYRILIKLAR, ZİNA, ÇILGINCA EĞLENCELER, KURNAZLIK 

 
•  Avram kendini akıllı sanarak gerçeğin bir bölümünü söylediğinde neler kazandı? (Harflerin 

yerini değiştirerek doğru biçimde yazın). Yaratılış 12:16 
 

KUNYOLAR LAĞIRSIR KEŞELER VEDELER ÖLEKLER RİCAYELER 
________ ________ ______ _______ _______ ________ 
 
• Neler kaybetti? 
 

İİŞEN 
_______  

TANRI’NIN TAVALERİNİ 
________________  

 
• Tanrı’nın vaatleri Avram’ın yaşam amacı ve kaynağıydı. Bunları kaybedince yaşamının hiçbir 

değeri kalmadı; yani ruhsal olarak ölü gibiydi. Yeni Antlaşma’da (İncil) İsa’nın aynı şeyden 
söz ettiğini anımsıyor musunuz? (Matta 16:26) 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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3. Ders: Barışçı İbrahim  
 
OKUMA:  Yaratılış 13:5 - 14:24 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Süleymanın Özdeyişleri 11:25 

“Cömert olan bolluğa erecek, başkasına su verene su verilecek.” 

 b) Küçükler: 1. Petrus 5:7 
“Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.”  
 

İLAHİLER:  (2) Ah, Bir Olsa  
 (TY 285) Hiç Bir Şeyde Kaygı Çekmeyin  
 (TY 248) Tadın ve Görün  
 
ANA FİKİR: Barışçı olmak istediğimizde kendi haklarımızdan vaz geçersek ve Rab’de kalırsak, 

en kötü durumda bile kazancımız bereket olur. 
 
Ders 
Geçen derste İbrahim’in, yani Avram’ın Rab’be güveni bütünüyle yok olmuştu. Ama Rab onu 
bırakmadı, her şeye yeniden başladı ve ona yeni bir “güven dersi” verdi. Kutsal Kitap büyük 
adamların ve peygamberlerin zayıflıklarını saklamaz, bize açıkça gösterir. Bu da bize yardım eder 
çünkü onlar da bizim gibi insandır ve biz de onlar gibi Tanrı’yla yürümeyi öğrenebiliriz. 
 
Bugünkü dersimizde Avram bize iyi bir örnek olacak. Çünkü bu kez “güven dersi”ni başarıyla verdi. 
Bu derste iki öykü var ve Avram ikisinde de Tanrı’ya güvenerek barışçı davrandı. Birinci öyküde 
Avram’ın oturduğu yere yeniden bir sıkıntı gelir. Bu kez doğal bir kıtlık yoktur, ama toprak Avram’ın 
ve Lut’un sürülerini birlikte kaldıramaz. İkisinin sürüsü de çok kalabalıktır ve çobanlar birbirleriyle 
kavga etmektedirler. İkisinin sürüsüne birden yetecek kadar yem ve su yoktur. Ne var ki, Avram bu 
kez başka yere kaçmaz. Tanrı’nın bu yeri ona sahip olması için verdiğine inanır ve orada kalır. 
Tanrı’nın hem kendisinin hem de Lut’un malını koruyacağına güvenir. Ama çobanlar arasındaki 
kavgalar ciddidir ve bu soruna bir çözüm bulması gerekmektedir. Bu nedenle Lut’u çağırıp onunla 
konuşur. 
 
Avram, Lut’tan yaşlıydı ve Lut, Avram’a saygı göstermeliydi. Avram’ın seçim hakkı vardı, ama bu 
hakkını Lut’a verdi ve, “Sen sola doğru gidersen ben sağa gideceğim. Sen sağa doğru gidersen ben 
sola gideceğim” dedi. Burada Avram’ın çok alçakgönüllü ve cömert davrandığını görüyoruz. Kendisi 
nereye giderse gitsin Rab’bin onu bereketleyeceğine güveniyor. 
 
Lut o zaman en iyi, en verimli yeri seçiyor ve ayrılıyor. Burada onu açgözlü olarak görüyoruz. 
Amcasının iyiliğini değerlendirmiyor, ona teşekkür etmiyor. En iyi yeri kendisinin seçtiğini sanarak 
oradan ayrılıyor. Lut, Rab’be bakmadan gidiyor. Yaratılış 13:13’ü dikkatle okuyalım. Acaba Lut 
gerçekten en iyi yeri mi seçmiş? 
 
Avram’a ise otlakları azalmış, çokça kullanılmış olan taraf kaldı. Belki yüreğinde bir üzüntü 
yaşamıştır. Ne var ki Tanrı hemen Avram’ı teselli etmek için onunla konuştu ve kendisine kalan 
büyük ülkeyi göstererek vaadini yineledi: “Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna 
vereceğim.” Bundan sonra vaadini daha da büyüttü. “Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım.” O 
zaman Avram şunu anladı. Ona kalan yer belki bize daha kötü gibi görünüyor ama Tanrı’yla 
kesinlikle bereketlenecektir. 
 
İkinci öykü Lut’un seçiminin iyi olmadığını anlatır. Çevresindeki krallar birbirleriyle savaşmaktadırlar. 
Lut savaşa karışmadığı halde Sodomluların düşmanları onu Sodomlularla beraber esir alırlar; bütün 
varlığına da el koyarlar. Lut’un durumu gerçekten çok kötüydü. Daha önce böyle şeyler görmemişti 
çünkü Rab onu amcasıyla beraber bütün saldırılara karşı korumuştu. 
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Avram olayı duyunca, “Hah hah, Tanrı şimdi onun cezasını verdi. Bana saygı göstermedi, ayıp etti ve 
şimdi kendi başının çaresine baksın da görelim” demedi. Tam tersini yaptı. Kendi adamlarını toplayıp 
onu kurtarmak için harekete geçti. Yalnızca Lut’un ailesi ve varlığını değil, bütün Sodomluları 
kurtardı. 
 
Bundan sonra yine Avram’ı çok alçakgönüllü bir biçimde görüyoruz. Yardım etmekte hiçbir çıkarı 
yoktu, bir ödül ya da kazanç istemedi. Tersine onu bereketleyen kralına varlığının ondalığını verdi. 
 
Bu derste, bütün sıkıntı ve dertler içinde Avram’ın tek amacı olduğunu görüyoruz. Bu amaç, Rab’be 
güvenmek, gereksindiği her şeyi vereceğini bilmek ve O’nu hoşnut etmektir. Bunu öğrendiği zaman 
kendi çıkarlarından vazgeçerek gerçekten barışçı olabildi. 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Birinci öyküyü çocuklar kendileri okuyabilirler ama ikinci öyküde yabancı ad çok olduğu için ve 
anlaşılmasının zorluğu nedeniyle öyküyü kendiniz anlatın. Ayrıntılar bu ders için pek önemli değildir. 
 
Dersi çalışırken hem barışçı davranmak hem de Tanrı’ya güvenmek için kendi çıkarlarımızdan 
vazgeçmemiz gerektiğini vurgulayın. Aşağıdaki konular bu dersle ilgili tartışmalar için ipucu 
verecektir. Bu konulardan birini seçin. İki seçeneğini de tiyatro şeklinde oynayın ve sonuçları 
karşılaştırarak tartışın. 
 
1. Konu: Zengin bir adamın üç oğlu vardır. Biri çok çalışkan ve başarılı, ikincisi de çok çalışkan ama 
pek başarılı değildir. Üçüncüsü ise sakat ve hastadır. Pek çalışamadığı için yoksul kalmaktadır. Bir 
gün zengin baba ölür ve varlığını çocuklarına bırakır. 

a) Oğullar dünyasal yollarla her şeyi paylaşırlar 
b) Oğullar Avram gibi davranırlar 

 
2. Konu: Üç arkadaş okullarını bitirdikten sonra iş ararlar. Birinin karnesi çok iyidir. İkincisinin 
yabancı dili çok iyidir. Üçüncüsü ise pek başarılı değildir çünkü babası ölmüştür, annesi hastadır ve 
bir sürü kardeşi vardır. Bu üç arkadaş da aynı işi ister ve işyerine başvururlar. Patronsa işe yalnızca 
birini alacaktır. 

a) Arkadaşlar dünyasal davranırlar 
b) Arkadaşlar Avram gibi davranırlar 

 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu iki öyküyü renkli bir biçimde anlatabilirsiniz. Dağları, ovaları, çayırları, sürüleri, yemlik ve sulakları 
güzelce anlatın. Gözlerinde iyice canlanmalıdır. Onların düşgücünü uyandırın. Günlük hayattan 
örnekler de verebilirsiniz. Örneğin bir misafir eve iki oyuncak getirir. İki kardeşe aralarında 
paylaşmalarını söyler. Biri çok gösterişli, diğeri ise daha sağlam olsun. Tabii hangisinin sağlam 
olduğunu bilmemektedirler. 
 
Avram’ın ve Lut’un duygu ve düşüncelerini unutmayın. Avram’ın ve Lut’un davranışlarındaki zıtlık 
üzerinde durun. Özellikle, Rab için bir şeyden vazgeçtiğimizde O’nun bizi daha çok 
bereketleyeceğini, sevinç ve umut vereceğini vurgulayın. 
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Avram ve Lut ayrılıyorlar: 
Her resmin altına bir cümleyle öyküyü yazın ve boyayın. 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

• Aşağıdaki ayetteki sesli harfler karışmış. Siz düzeltin, sonra 
da ayeti ezberleyin. 

 
B_T_N  K_YG_L_R_N_Z_  _’N_  Y_L_Y_N. 
 
Ç_NK_  _  S_Z_  K_A_Y_R_R. 
 
1. PETRUS 5:7 
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• Avram ve Lut neden ayrıldılar? ___________________________________________ 
• Kimin istediği yeri seçme hakkı vardı? Neden? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Lut’un seçtiği yeri yeşile, Abram’a kalan yeri 
kahverengiye boyayın. 
 
Lut’un yerinin 

iyi yanları: __________________________ 
  ________________________________ 

kötü yanları: ________________________ 
  ________________________________ 
 
Avram’a kalan yerinin 

iyi yanları: __________________________ 
  ________________________________ 

kötü yanları: ________________________ 
  ________________________________ 

 
Kim daha iyi yeri seçti? 
Yanıtınızı yazmak için aşağıdaki ayetleri kullanın. Üzerinde tartışın. 
Matta 16:26; Luka 12:16-21; Matta 6:19-21; Süleyman’ın Özdeyişleri 10:22; 11:25 
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4. Ders: Tanrı’nın İbrahim’le Antlaşması  
 
OKUMA: Yaratılış 15 ve 16 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: 2. Timoteyus 2: 13 

“Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı 
davranamaz. “ 

 b) Küçükler: Ibraniler 13:8 
“İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.” 

 
İLAHİLER:  (2) Ah, Bir Olsa  
 (36) Dün, Bugün ve Sonsuza Dek  
 (121) Tanrı’nın Lütfu 
 
ANA FİKİR:  Biz sözümüzü yerine getirmesek de, Tanrı sözünü mutlaka tutar. 
 
Ders 
Bugünkü dersimiz hem Tanrı’nın eşsiz ve sonsuz bağlılığını gösteriyor hem de Tanrı’dan son derece 
iyilik gördükleri halde insanların zayıflıklarını anlatıyor. 
 
Rab, Avram’la ilişkisini pekiştirmek ve ilerletmek istiyordu. “Senin kalkanın Ben’im. Ödülün çok büyük 
olacak” dedi. Ne kadar büyük bir söz! ‘Senin kalkanın Ben’im’, yani seni koruyacağım. Seni 
yaralamak ya da zarar vermek isteyen hiç kimse sana ulaşamayacak. Ben, sana gelecek bütün 
zararları uzak tutuyorum. “Ödülün çok büyük olacak” yani, ben seni ödüllendireceğim. Senin 
zorlukların boşuna değil. Kendi zenginliğimden sana büyük bir ödül sağlayacağım. 
 
Ne var ki, Avram armağanının büyüklüğünü kavrayamadı. Avram yalnızca eksiklerini görüyordu. 
“Bana ne vereceksin? Çocuğum yoktur. Mirasçım olması için evimde doğan biri olması gerekir” diye 
düşündü. Ama Tanrı O’nu azarlamadı ve reddetmedi. Aksine, özenle ilgilenerek onu kendi 
düşüncelerini bırakıp, Tanrı’nın büyüklüğünü görmeye yönelttiğini görüyoruz. O’na sayısız yıldızları 
göstererek, soyunun sayısını açıklıyor ve tekrar o ülkeye sahip olacağına söz veriyor. 
 
Acaba Avram’ın imanı bu olayla pekiştirilmiş miydi? Sonraki bölümden Avram’ın tekrar düştüğünü 
öğreniyoruz. Bu kez eşi Saray onu etkiledi. Saray imansızlığını Avram’a bulaştırdı. Saray, kendinin 
doğal olarak anne olacağına imanını yitirdi. Tanrı’nın sözünü, kendince mantıklı bambaşka bir çözüm 
bularak yerine getirmek istedi. “Git, cariyemle yat. Belki bu yolla bir çocuk sahibi olabilirim” dedi. O 
dönemde böyle bir çözüm çok normaldi. Avram eşinin sözünü dinledi ve Tanrı’nın ne diyeceğini hiç 
sormadan Hacer’i karı olarak yanına aldı. Tasarıları gerçekleşti. Ne var ki Avram, Tanrı’ya bu konuyu 
hiç sormamıştı. Sorsaydı, Tanrı’nın bundan hiç hoşlanmayacağını görecekti. 
 
Tanrı bazen kendi seçtiğimiz yoldan gitmemizi engellemiyor. Tanrı, gönüllü izleyiciler istiyor, bizi 
kendi yoluna zorla döndürmüyor. Neden sonra yalnış seçimlerimizi farkediyoruz ve işte o zaman af 
dileyebiliyoruz. 
 
Avram’ın kendi seçtiği yol felaketler getiriyor. Hacer hamile kaldığı zaman Saray’a hor baktı ve 
kendisini Saray’dan daha üstün saydı. Evde gerçekten büyük bir huzursuzluk oluştu. Yine ne Avram 
ne de Saray, Tanrı’dan öğüt aldı. Avram, Hacer konusunda Saray’a, “Neyi uygun görürsen yap” diye 
öğüt verdi. Tanrı’nın uygun bulduğunu değil, Saray’ın uygun bulduğunun gerçekleşmesini istedi. 
 
Ne kadar yazık! Avram imanını unuttu, kullanmadı! Ama Rab yeniden bağlılığını gösterdi. Avram’a 
soyunun büyük bir halk olacağını söyledi. Tabii, Hacer’den gelecek olan çocuktan, bereketli bir soy 
oluşmayacaktı ama yine de onun soyunun da bir halk olmasını istedi. Bu nedenle, Tanrı’nın meleği 
Hacer’i çölde buldu ve ona Tanrı’nın tasarısını söyleyip Avram’ın evine geri gönderdi. Tanrı onu çölde 
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bırakmadı, ona hem bir gelecek hem de bir kuyu gösterdi. 
 
Rab her zaman bizim imanımızı pekiştirmek ister. Yanlış yola gitsek bile bizi bırakmaz, bize hemen 
dönüş yolunu gösterir. 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu derste iki bölüm var.  

1. Avram’la Tanrı’nın antlaşması.  
2. Avram’ın dünyasal çözümü.  

 
Önce Tanrı’ nın Avram’ la antlaşması hakkında tartışın. 15. bölümü okuduktan sonra (belki yalnızca 
11 ve 18-21 ayetler) aşağıdaki soruları işleyerek Tanrı’nın Avram’ la konuştuklarını daha iyi 
açıklayabilirsiniz. 

1. Tanrı, Avram’ın imanını nasıl pekiştirdi? (1., 5. ve 18-21. ayetler).  
2. a) “Senin kalkanım Ben’im” sözünün anlamı nedir? 
 b) “Ödülün çok büyük olacak” sözünün anlamı nedir? 
3. Avram’ın imanı hangi bakımdan zayıftı (2. ve 3. ayetler)? 

 
Bunlardan sonra Avram’ın dünyasal çözümü hakkında konuşacaksınız. Bu parçayı iki açıdan 
çalışacaksınız. Birincisi insanların bakış açısı, ikincisi Tanrı’nın bakış açısı. 16. bölümü ya okuyun ya 
da kendi sözlerinizle anlatın. Çocuklar çalışma kağıdında 1,2,3. alıştırmaları yapsınlar. Sonra 
Tanrı’nın planını ve Tanrı’nın çözümünün neden Hacer ile gerçekleşmediğini açıklayacaksınız. 
 

Bilgi 
Hacer, Tanrı’nın tasarısı içinde değildi. O herhalde Tanrı’nın tasarısına ilişkin hiçbir şey 
bilmiyordu. Mısırlı bir cariyeydi ve diri Tanrı’yı hiç tanımadı. Belki Avram’ın evinde O’na ilişkin 
bazı şeyler duydu ama Avram’ın Tanrısı Hacer’in kendi Tanrısı değildi. 

 
Artık antlaşmanın dengesizliği üzerine daha derin bir çalışma yapabilirsiniz. Tanrı’ nın tarafıyla 
Avram’ ın tarafını karşılaştırmak için çalışma kağıdındaki kutuları kullanın. 4. Alıştırmayı şimdi 
yapabilir ve ardından Ezberleme Ayetini öğretebilir (5. Alıştırma Bulmaca) ve dersin ana fikrini 
vurgulayabilirsiniz. Sonra 6. Alıştırma’daki soru hakkında konuşun. 
 
Öğretmenler, örnekleri verirken ve sohbet ederken özgür davranın. Kendi yaşamınızdan örnekler 
verip utanç duygularınızı paylaşırsanız çok yararlı olabilir. 
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Çocukların yaşamından örnekler vererek önce bir antlaşmanın anlamını anlatmalısınız. Birkaç çocuk 
bir kulüp kurup kulübün üyelik kurallarını koyarlar. Her üye bu kurallara sadık kalmalıdır. Çocukların 
kendileri de örnekler versin. Böyle bir anlaşmaya uymak için yemin edilir. Bu yemin herkes için 
geçerlidir. Bütün üyeler eşit durumdadır. Çocuklar aralarında dostluk antlaşmaları da yaparlar. İki 
arkadaş her şeyi birlikte yapmak ve paylaşmak ister. Aralarındaki antlaşmada iki taraf da eşit 
durumdadır. Bunu kavradıktan sonra Tanrı ile Avram’ ın yaptığı antlaşmayı daha kolaylıkla 
anlatabilirsiniz. Onlar da daha kolay kavrayacaklardır. 
 
Bu antlaşmadaki dengesizliği de örnek aracılığıyla daha kolay belirtebilirsiniz. Avram bu antlaşmaya 
sadık kalmadı, ama Tanrı yine de sadık kaldı. Bunu göstermek için büyük çocukların 
alıştırmalarındaki kutuları kullanabilirsiniz. Tanrı her zaman böyledir. Tanrı’nın her zaman sözünü 
tutacağını ve aynı kalacağını vurgulayın. Ezberleme ayetini tam burada öğretmelisiniz. 
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4. Ders: Tanrı’nın İbrahim’le Antlaştması 
 
 
• Avram’ın, yani İbrahim’in soyu ne kadar olacak? 

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 
 
 
• Rab Avram’a yıldızları gösterdi. 

 
 

• Aşağıdaki sözcükleri bulmacanın içinde bulabilir 
misiniz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayet Bulmacası 
Şekillere bakıp sözcükleri yerleştirin (İbraniler 13:8) 

B L İ A M S İ Ç R Z 
V A A T H E L Y P O 
F G V H I K A L H M 
U N Ç R O R P İ A R 
S Ş Ö T A U M S C V 
A Y L S Z M E Ö E B 
Y I L D I Z L A R D 
M A C E F G E İ H I 
A İ K L M N K L O P 
K R V S Y T Z U B A 

Avram İsmail 

Vaat 
Melek 

Yıldızlar 

Hacer Saymak 

Saray Çöl 
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• Çocuk sahibi olmak için Saray, Avram’a ne önerdi? 

___________________________________________________________________ 
 
• Saray’ın Avram’a önerdiği çözüm kendi evinde nasıl bir durum yarattı? 

(Yanıtı aşağıdaki harfleri yeniden düzenleyerek bulacaksınız) 
 

U R U U S L Z H U K Z 
           

 
• Avram’ın zayıf noktası neydi? ________________________ 

 
Tanrı Avram’la antlaşma yaptı 
 

Tanrı, Avram’a hangi vaatlerde 
bulundu 

 

 

 

  

 Avram, Tanrı’ya hangi vaatlerde 
bulundu 

 

 

 

  
 
Bu antlaşmayı değerlendirin. Sizce bu antlaşmada taraflar eşit mi? ____________ 
 

Tanrı, Avram’dan ne bekledi? 

 

Tanrı, Avram’a verdiği sözü tuttu mu? 

  

 Avram, Tanrı’dan ne bekledi? 

 

Avram Tanrı’ya isteğini verdi mi? 

  
 
• 2. Timoteus 2:13. Sözcüklerin yerini düzeltip ayeti bulun 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
• Acaba kendi yaşamlarınızda, Tanrı’nın bu ayette okuduğumuz sadakatini hiç gördünüz mü? 

Anlatır mısınız? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ÖZÜNE SADIK 
DAVRANAMAZ

KALMASAK 
DA 

KALACAK 
ÇÜNKÜ SADIK 

AYKIRI 
KENDİ O BİZ
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5. Ders: Tanrı İbrahim’e Vaadini Yineliyor 
 
OKUMA:  Yaratılış 17 ve 18:1-15 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Filipililer 1:6 

“Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek 
bitireceğine güvenim vardır.” 

 b) Küçükler: Yaratılış 18:14a 
“Rab için olanaksız bir şey var mı?” 

 
İLAHİLER:  (2) Ah, Bir Olsa  
 (40) Evet, Evet 
 (95) Rab’be Güven 
 
ANA FİKİR: Tanrı için gerçekten imkansız bir şey yoktur, ancak bizden iman ve güven 

istemektedir. 
 
Ders 
Bugün öğreneceğimiz olay geçen dersimizdekinden 13 yıl sonra gerçekleşti. Bu 13 yıl boyunca Tanrı 
ile Avram arasında önemli bir şey olmadı. Olsaydı, yazar kesinlikle belirtirdi. Bizler 13 yılda birçok 
şeyi unutabiliriz. Bizim için daha önce gerçek olan şeylerden kuşku duyabiliriz. Avram 13 yıldır 
Tanrı’nın sesini duymamıştı. Acaba bu süre içinde neler düşündü? İsmail’in, Tanrı’nın seçtiği oğul 
olduğuna inandı mı? Kendini suçlu hissetti mi? Tanrı’nın onu bıraktığını mı düşündü? Neyse, biz 
bunların hiçbirini bilmiyoruz. 
 
On üç yıl sonra Tanrı yeniden Avram’la konuştu. Konuşurken yine en baştan başladı. Tanrı vaadini 
hem tekrarladı hem de genişletti. Tanrı’yla Avram arasında bir antlaşma olduğunu, Avram’ın bir soyu 
olacağını ve Kenan ülkesinin sahibi olacağını anımsattı. Bu antlaşmaya 6 madde daha ekledi.  
 

1. Avram’ın soyu sayılamayacak kadar çok olacak. 
2. Avram yalnızca bir ulusun değil, birçok ulusun babası olacak.  
3. Avram’ın soyundan krallar çıkacak.  
4. Tanrı’yla Avram arasında yapılan antlaşma sonsuz olacak. 
5. Avram’ın soyu Kenan diyarına sonsuza kadar sahip olacak. 
6. Yüce Tanrı Avram’ın soyunun Tanrısı olacak. 

 
Bu büyük vaatleri biz hemen anlamıyoruz, ama onlar Tanrı’nın büyüklüğünü ve bize her zaman 
fazlasıyla vereceğini gösteriyor. 
 
RAB, bu sözlerin gerçek olduğunu vurgulamak için Avram’ın adını değiştiriyor. Avram, yani ‘Yüce 
Baba’ artık İbrahim, yani ‘Ulusların Babası’ oluyor. Tanrı, Avram’ın eşi Saray’ı da bu vaatlere dahil 
ediyor ve adını Sara, yani ‘prenses’ olarak değiştiriyor. Yeni adların kendileri vaatlerdir. Ne kadar 
güzel! Biz de bir gün yeni adlar alacağız (Vahiy 2:17’yi okuyun). Tanrı bize bir ad verdiğinde, bir 
tasarısını açıklıyor. 
 
Tanrı bu tasarıya göre çalışacaktır. İbrahim ulusların babası, Sara da prenses, yani kralların annesi 
olacaktır. 
 
Geçen dersimizde adil olmayan bir antlaşmanın varlığından söz ettik. Tanrı her şeyi verip Avram’dan 
yalnızca güven istedi. Şimdi Tanrı isteğini daha ayrıntılı bir biçimde açıklıyor. “Benim yolumda yürü, 
kusursuz ol” (17: 1), “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin 
hepsi sünnet edilecek” (17:10) diyor. 
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Tanrı’nın birinci isteği yani O’ na güvenilmesi yaşam boyu, her gün için geçerlidir. Bunu uygulamak 
için Avram’ın her an, Tanrı’ya güveniyor mu diye yaşamını denetlemesi gerekiyordu. İkinci buyruk 
ise bir kuraldır. Yahudiler bu kuralı günümüze kadar uygulamaktadırlar. 
 
Sonunda Tanrı vaatlerini yerine getireceğini iki kez kesinleştirdi. Bir kez İbrahim’e, bir kez de 
Sara’ya, Sara’nın bir yıl sonra belli zamanda bir oğul doğuracağını söyledi. Bu sözü duyduklarında 
ikisi de tepkisiz kalmadı. İkisi de güldü ama gülüşlerinin anlamı farklıydı. İbrahim aynı zamanda yüz 
üstü düştü yani Tanrı’ya tapındı. Onun gülüşü büyük bir sevinç anlatıyor. Bekleyerek geçirdiği bütün 
sıkıntılar belli bir zamanda geçecekti. Rab’bin olanaksızı yaparak vaadini yerine getirmesine çok 
sevindi ve bu sevinçle güldü. 
 
Ancak Sara’nın gülüşü güvensizliğinden kaynaklanıyor. Sara, dünyasal olarak bu vaadin 
olanaksızlığını düşünerek Tanrı’yla alay ediyor. “Bu yaştan sonra bu mutluluğu tadabilir miyim?” 
(18:12) diyor. 
 
Ne var ki Avram’ın güvensizliği henüz bütünüyle yenilmemişti. Rab’be, “Keşke İsmail’i mirasçım 
kabul etseydin!” (17:18) dedi. Ama Rab söylediğini tekrarladı: “Karın Sara sana bir oğul doğuracak, 
adını İshak koyacaksın.” İshak adının anlamı “güler” dir. İshak’ın doğumu gerçekten herkesi 
güldüren bir mucizedir. Kutsal Kitap’ta bazen Rab’bin bize anlamsız ve aptalca gelen sözleri 
olduğunu görüyoruz. Ama insanlar Tanrı’ ya güvenerek böyle sözlere inandıkları zaman sevinçle 
güldüler (örneğin Musa, Yeşu, Gideon, Davut, Yoşafat, Petrus, vb.). (Mezmur 34:5 ve Süleymanın 
Özdeyişleri 10:28a’yı okuyun!) Sonunda İbrahim Tanrı’ya bütünüyle güvendi ve ödülünü aldı. 
 
Acaba Tanrı’ nın İbrahim’ le yaptığı antlaşmanın bizim için bir anlamı var mı? Rab antlaşmasını 
neden yalnızca İshak’la sürdürdü? İsmail’le neden sürdürmedi? 
 
Rab imana ve güvene çok önem veriyor. İsmail, İbrahim’in güvensizliği yüzünden dünyaya geldi. 
İsmail’in inanıp inanmadığını bilmiyoruz ama güvenseydi büyük olasılıkla öğrenirdik. İshak ise Tanrı’ 
ya tam bir güvenin sonunda doğan bir çocuktur. İshak, bütün insansal olanaksızlıklara karşın doğdu. 
Daha sonra onun soyundan İsa geldi. Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı antlaşma, Rab İsa’nın aracılığıyla 
bizim için de geçerli oldu. Biz de İsa Mesih’in aracılığıyla, iman ve güvenle Tanrı’nın yaptığı 
antlaşmaya katılabiliriz (Galatyalılar 3:13). Yalnızca güvenerek “Tanrı’nın yapamayacağı bir şeyin 
olmadığını” görebiliriz (18:14). 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu iki bölümü öğrencilere bazı yerlerini okuyarak ya da anlatarak öğretebilirsiniz. Önce, ilk verilen üç 
vaadi tekrarlayıp ardından sonraki altı vaadi anlatın. 
 
Adlarının değişmesi, İbrahim ve Sara’da bir ümit doğuruyor. Sanki artık her şeyin farklı olacağına 
ilişkin bir kanıttır. Ancak Tanrı İbrahim’den iki şey istiyor (1. ve 10. ayetleri okuyun). Sonra Tanrı, 
vaatlerini tutacağını kesinleştiriyor (19. ve 21. ayetler). İbrahim’in nasıl etkilendiğini anlattıktan 
sonra Sara’nın tepkisini vurgulayın (18:12). İshak’ın anlamını belirtip, İbrahim ve Sara’nın 
gülmelerini karşılaştırın. 
 
Tanrı, vaadini yenileyip kesinleştirince İbrahim’in güveni için gerçek bir ümit veriyor. Rab bizim 
güvenimiz için de ümit vermektedir. Ezberleme ayetini burada işleyelim. Filipililer 1:6 (Kitaptan 
okuyun) “Tanrı bizde başlattığı iyi işi mutlaka bitirecektir”. Son bitiş tarihi, Mesih İsa’ nın günü, yani 
O’nun yeniden gelişidir. (Bu, bazı çocuklar için zor olabilir. Belki İsa’nın yeniden gelişi ve son 
günlerde olacakları bilmiyorlardır. Kısaca İsa’nın yeniden gelip sadece imanlıları göğe alacağını ve 
yepyeni ve bütünüyle eksiksiz bir yaşama başlayacağımızı anlatabilirsiniz.) Çocuklar, güvendiğimiz 
şeyi kesinlikle alacağımızı bilmelidir. Sonucu şimdi göremesek bile, en geç İsa’nın gelişinde 
göreceğiz. 
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Çocuklarla, Tanrı’nın onların yaşamlarında hangi iyi işleri başlattığını ve hangi konuda güven 
duyduklarını, geleceğe ilişkin dua konularını konuşun. Önce öğretmen kendi yaşamından örnekler 
verebilir. Çocuklar paylaşırken öğretmen biraz uyanık olmalıdır. Ümitsiz ve güvensiz olan varsa onu 
teşvik edip birlikte dua edin. Bunu duruma göre grup içinde ya da yalnızken yapabilirsiniz. 
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu iki bölümü ders’ten öğrendiklerinizle anlatacaksınız. Yalnız, dikkat etmeniz gereken konular 
vardır. Örneğin yaşlı insanların doğal olarak çocuk sahibi olamayacağını, İbrahim ve Sara’nın 
durumunun gerçekten bir mucize olduğunu abartarak anlatabilirsiniz. Kendi dedelerini ve ninelerini 
akıllarına getirip özdeşlik kurabilirsiniz. Sara’nın ve İbrahim’in duygularını iyice işleyin. Çocukları 
olacağını duyduklarında ve olduğu zaman acaba nasıl hissettiler diye onlara sorun. İkisinin 
gülmelerini taklit ederek akıllarında kalmasını sağlayın. Olayları kendi gözlerinde 
canlandırabilmelidirler. 
 
Ezberlenecek ayetle çocukların imanını ve güvenini pekiştirin. Zamanınız kalırsa ve çocuklar 
yeterince Kutsal Kitap öyküsü biliyorsa küçük bir sınav yapabilirsiniz. 
 
Örneğin: Kutsal Kitap’ ta Tanrı tarafından birkaç adama daha bize anlamsız gelen emirler verildi ve 
onlar Tanrı’ya güvendikleri zaman sevindiler.  
Ipuçları:  Kim bir değnek ile denizi ikiye böldü ve kayadan su çıkarttı?  
 Kim bir kentin duvarlarını, çevresinde yürüyerek çökertti?  
 Kim küçük olduğu halde, bir devi yendi? 
 Bütün balıkçılar olanaksız derken, kim güpegündüz çok sayıda balık tuttu? 
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RAB İÇİN OLANAKSIZ 
BİR ŞEY VAR MI? 

 
Yanıt: 
 

 
 

 
Sara’nın yüzünü kesip yapıştırın. 
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BULMACA 

Sorulara yanıt verin. Yanıtları sayılara göre boş 
karelere yazın. Okla işaretli dikey sırada bulmacanın 
çozümünü bulacaksınız. Yaratılış kitabının 17. ve 18. 
bölümünden yararlanabilirsiniz. 
 
Sorular 
1. Hakkında ders gördüğünüz kişi kim? 
2. Onun yeni adının anlamı, “çokların babası”dır. Yeni 

adı nedir? 
3. Rab, İbrahim ve Saray’a neyi vermeye söz verdi? 
4. Onun adı ne olacak? 
5. Oğlanın adının anlamı nedir? 
6. Saray’ın adının yerine hangi ad kondu? 
7. Rab, İbrahim’e vaadini yineliyor. Ne ile yineliyor? 
8. Saray’ın yeni adının anlamı nedir? 
9. İbrahim vaat edilen toprağa gelince iki kentin 

arasına çadır kurdu ve orada Rab’be bir sunak 
yaptı. Birinci kentin ismi neydi? (Yarat. 12:8) 

10. 9 nolu sorudaki ikinci kentin ismi neydi? 
11. İbrahim’in soyundan bütün dünyayı kutsamak için 

gelen adam kimdir?  
12.  İbrahim’in ilk oğlunun adının anlamı “Tanrı işitir” 

idi. Onun adı neydi? 
13. Rab Avram’ı nereden çağırdı? (Yarat. 11:28) 

 
• Kutsal Kitap bize bir şey vaat ediyor. Bulmacayı çözün ve ayeti ezberleyin (Filipililer 1:6). 

Acaba bu gizli dili çözebilecek misiniz? 
 

 

           
   1.        
  2.         
   3.        
   4.        
  5.         
   6.        

7.           
   8.        
   9.        
      İ     
  10.       
  11.        
      P     
 12.         
   13.       
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6. Ders: İbrahim Vaadin Yerine Geldiğini Görüyor 
 
OKUMA:  Yaratılış 21:1-21; Romalılar 4:16-25; Galatyalılar 4:21-30; İbraniler 11:8-12 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Süleyman’ın Özdeyişleri 10:28a 

“Doğrunun umudu onu sevindirir.” 

 b) Küçükler: Yaratılış 21:17a 
“Tanrı çocuğun sesini duydu.” 

 
İLAHİLER:  (2) Ah, Bir Olsa  
 (103) Rab’de Her Zaman Sevinelim 
 (67) İsa Duamızı Kabul Eder  
 
ANA FİKİR :  a) Sabırla ve güvenerek beklersekTanrı’nın mucizelerini göreceğiz. 
 b) Tanrı, çocukların dualarını işitir. 
 
Ders 
Bugünkü ders, İbrahim’in güvenine karşılık aldığı ödül ile ilgilidir. Tam Rab’bin söylediği zamanda 
Sara gebe kalıp bir oğul doğurdu. İbrahim yüz, Sara doksan yaşındaydı. Bu gerçekten, her duyanı 
güldüren bir mucizedir. İshak adı sürekli olarak bunu anlatmakta ve anımsatmaktadır; çünkü anlamı 
‘gülmek’tir. Ancak geçen derste de işlendiği gibi bu gülmenin birkaç anlamı vardır. Bu anlamlardan 
şimdiki dersimizde şunu vurgulayacağız: İbrahim güvenine karşılık aldığı ödül nedeniyle sevinçten 
güldü. 
 
İbrahim yirmi beş yıl boyunca Tanrı’nın vaadinin gerçekleşmesini bekledi. Yirmi beş yıldır Tanrı’ya 
güveniyordu. Bu yirmi beş yıl içerisinde elbette bazen güveni zayıfladı ve sarsıldı, ama hiç 
kaybolmadı. Kendisi yüz, Sara doksan yaşındayken, yani çocuk sahibi olmak için bütün doğal 
olasılıklar tükendiği halde İbrahim, “ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden” 
(Romalılar 4:17) Tanrı’ya güvendi, “umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına 
umutla iman etti” (4:18). “Yüz yaşına yaklaşmışken, ölü denebilecek bedenini ve Sara’nın ölü 
rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı” (4:19) . Sonunda Sara gerçektan ona bir oğul doğurdu. 
İbrahim bunu güveninin bir ödülü olarak gördü ve sevinçten güldü. Yirmi beş yıl gerçekten çok uzun 
bir zaman. Ama İbrahim dayandı. 
 
Acaba İncil’de İbrahim’in ne kadar güçlü ve güvenine sadık olduğuyla ilgili ayetler ile yine onun daha 
önceki derslerde gördüğümüz zayıflıkları birbirleriyle nasıl bağdaşıyor? Avram, soyunun anasının 
Saray olacağını bildiği halde Mısır’da Firavun’a eş olarak onu nasıl bırakabildi? Bir cariyeyle evlenip 
soyunu sürdürmek üzere bir oğul sahibi olmayı nasıl kabul etti? Eğer gerçekten güvenseydi bunları 
yapmazdı diye düşünebiliriz.  
 
Güven doğuştan, her yönüyle ve eksiksiz sahip olduğumuz bir nitelik değildir. Bize verilen bir 
armağandır, ancak kocaman bir göl ya da durmadan akan bir ırmak gibi de değildir. Güven aslında 
bir tohuma benzer. Güvenin ve imanın büyümesi gerekir. Yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız her 
durum, özellikle de sorunlar güvenimizin büyümesi için bir fırsattır. Tanrı, her sorun karsısında bize 
bir söz veriyor. Güven tohumumuzu ekersek, Tanrı’nın sözünün gerçekleştiğini göreceğiz ve aynı 
zamanda güvenme gücümüz artacak.  
 
Eğer sorunlar içerisinde güven tohumumuzu ekmezsek, güvenimiz zayıf kalacak ve zamanla 
çürüyecek. Onun yerine korkular ve ümitsizlik büyüyecek. Bu nedenle, bizi seven ve sevindirmek 
isteyen Tanrı, güvenimizi güçlendirmek ve bizi yüreklendirmek için zaman zaman zorluklar içinde 
kalmamıza izin veriyor.  
 
Gördüğümüz gibi Ibrahim bazen güvenini kullanıp güçlendi, bazen kullanmayıp zayıf kaldı. Buna 
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rağmen Tanrı’nın vaadinin gerçekleştiğini gördü. Sonuca bakarak, “İmansızlık edip Tanrı’nın 
vaadinden kuşkulanmadı” (Romalılar 4:20) diyebiliriz. Tanrı, sonuçlara bakıyor. Bu sonuca ulaşırken 
düştüğümüz yanlışlıklar, zayıflıkları anımsamıyor. Sonuç olarak İbrahim, ‘Rabbe güvenen bir kişi’dir. 
Tanrı bu nedenle İbrahim’e bir diploma vermiştir. Biz de onu örnek alabiliriz. 
 
Dersimizde yanıtlamamız gereken bir soru daha var. İbrahim neden İsmail’i annesi Hacer ile birlikte 
evinden çıkardı? Onun babası değil miydi? Galatyalılar 4:21-30 ayetleri bize bir yanıt veriyor. 
İbrahim’in güveninin ödülü, Sara’nın oğlu İshak’tır. Bu nedenle İshak, Tanrı’nın kutsaması ve 
koruması altındadır. Ne var ki İsmail doğal yoldan doğdu. Tanrı’nın planının bir parçası değildi. 
Ayrıca bir kölenin çocuğuyudu. Doğal yolları izlediğimizde biz de köle oluyoruz. Ama imanla ve 
güvenle yaşarsak Tanrı’nın büyüklüğünü, görkemini ve yaptığı olağanüstü işleri göreceğiz. 
 
İbrahim, İsmail ve Hacer’i kovduktan sonra Tanrı onları unutmadı. Duasını işitip onu ölümden 
kurtardı ve ona da bir soy verdi. Ancak görkemini göstermesi, imanla dünyaya gelen çocukla, yani 
İshak’ la gerçekleşti. O’nun soyundan bizim kurtarıcımız İsa geldi. Biz de O’na iman edip güvenerek 
yaşamımızda bizim için geçerli olan vaatlere ulaşacağız ve İbrahim ile Sara gibi güleceğiz. 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Öncelikle okuma parçalarına bağlı kalarak dersi anlatacak, Yaratılış 21:1-8; Romalılar 4:3,16-25 ve 
İbraniler 11:8-12 ayetlerini birlikte okuyarak İbrahim’in güveni hakkında konuşacaksınız. Dersin 
içinde birçok nokta açıklanmıştır. Kendi güveninizin büyümesi hakkında konuşun. Zor durumlarda 
güvenmek kolay mı? Özellikle hangi durumlarda güvenmek zorlaşıyor? Biz zor durumları engel 
olarak mı, büyüme fırsatı olarak mı görüyoruz? 
 
Bu derste çocuklar kendi özel koşulları içerisinde Rab’be nasıl güvenebileceklerini görmeli ve bunun 
için bir adım atmalılar. Bu nedenle onlarla sohbet etmeniz çok önemlidir. Dersinizi mutlaka duayla 
bitirin.  
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Küçük çocuklara öyküyü genel olarak anlatın. Onlar için olaylar, ayrıntılardan daha ön plana 
çıkmalıdır. Aslında bütün bu olaylar çok heyecanlıdır. Çarpıcı biçimde, abartarak anlatın. Onlara 
sorun, anlatsınlar, örneğin, Hacer ve İsmail’in yolculuğu, karşılaştıkları zorluklar, İsmail’in yakarışı ve 
mucizeyle gelen kurtuluş onların gözünde canlanmalıdır. Tanrı’nın duaya nasıl hemen yanıt 
verebildiğini anlamalılar. 
 
Öyküleri anlatırken iki noktayı vurgulamalısınız: 

1. Tanrı, İbrahim’e söylemiş olduğunu yaptı; ona oğul verdi. Çünkü Tanrı her dediğini yapar. 
Bizim yaşamımızda da sözünü tutar. 

2. Rab, İbrahim’den Hacer ile çocuğunu evden çıkarmasını istedi ama Hacer’i de İsmail’i de 
unutmadı, bırakmadı. Tanrı, çocuğun sesini işitti ve yaşamını sürdürmesinde ona yardım etti. 
Biz de bazen kendimize göre haksızlığa uğramış olabiliriz. Biz de İsmail gibi Tanrı’ya 
yalvarırsak O bizi işitecek ve yardım edecektir. Çocukların duasında büyük bir güç vardır. 
Buradan yola çıkarak dua konularını konuşup hemen dua edin. 

 
Bu derste ek olarak kullanabileceğiniz bir nokta daha var. Anne-baba ya da Tanrı tarafından konan 
bazı adlar çocuğun yaşamıyla ilgili bir planı anlatıyor olabilir. Bir ad Tanrı tarafından verildiği zaman 
bu kesinlikle gerçektir. Örneğin: 

 
İbrahim = Çok ulusların babası. 
Musa = Çıkarmak. 
Samuel = Rab işitir. 

  İsa = Kurtaran Tanrı. 

Eğer adların anlamlarının açıklandığı bir sözlük 
bulabilirseniz çocukların adlarının anlamlarını 
bulup onlar için düşlenen gelecek ya da yaşam 
hakkında konuşabilirsiniz. Bu çocukların çok 
ilgisini çekecektir. 
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• Rab İbrahim ve Sara’yı gördü. Bebeğin ilk resmini güzelce boyayın. 

 

 
 

Tanrı her dediğini yapar! 
 
BULMACA 

1. Sözü edilen oğlan kimdi?  
 
2. Rab kimin sesini işitti? 
 
3. Rab onu ziyaret etti ve daha önce 

söylediği gibi yaptı. 
 
4. Rab’be güvenen biri. 
 
5. Rab ona baktı. Evden kovulduğunda onu 

bırakmadı. 
 
 
 

 

 
 

_________________________ 

• Yandaki resimlerin ilk harflerini 
birleştirin 
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• Avram Tanrı’nın  vaadini ilk duyduğundan bu vaadin gerçekleştiğini görene kadar kaç yıl 

bekledi? ________ yıl 
 
• Avram hangi konuda diploma aldı? Abram ___________________________________ 
 
• Rab bize bir diploma vermek istiyor. (Boşluğa kendi adınızı yazın.) 
 

 
 
• İbrahim, oğlu İsmail’i acaba neden annesiyle gönderdi? Aşağıdaki yanıtlar karışıktır. Doğru 

olanların altını çizin. Yaratılış 21:8-14’e bakarak doğru yanıtları bulun. 
 

İbrahim İsmail’i sevmedi. İsmail küçük kardeşi İshak’a güldü. 

İsmail Tanrı tarafından vaat edilen oğul değildi. İsmail İshak’ı 
dövdü. 

İsmail İshak ile birlikte mirasçı olmasın. Tanrı böyle buyurdu. 

Aslında Sara bunu istedi. İbrahim kötü bir baba olduğu için 
yaptı. 
 
 

• İsmail yalnızca İbrahim’in doğal oğludur. İshak ise hem doğal, hem de ruhsal oğludur. 
Çünkü İbrahim onu imanla aldı. Yuhanna 3:3’ü dipnotla birlikte okuyun. Şu soruyu aranızda 
konuşun: “Sen yalnızca doğal olarak mı doğdun, yoksa ayrıca yukarıdan da doğdun mu?” 

 
HESAP BİLMECESİ 
İsmail İshak’tan _____ yaş büyüktü. İshak’ın sütten kesildiği 
ziyafetten sonra (yani 2-3 yıl sonra) çöle gönderildi. İsmail acaba o 
zaman kaç yaşındaydı? _______ 
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7. Ders: İbrahim, Oğlunu Tanrı’ya Teslim Ediyor 
 
OKUMA:  Yaratılış 22:1-19 
 
EZBERLEME: a) Büyükler: Romalılar 8:32 

“Öz Oğlunu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, 
O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?” 

 b) Küçükler: Yuhanna 20:29b 
“Görmeden iman edenlere ne mutlu!” 

 
İLAHİ: (2) Ah, Bir Olsa  
 (95) Rab’be Güven 
 (TY364) Senin Senin İzindeyiz  
 
ANA FİKİR :  Tanrı’ nın yollarını her zaman anlamıyoruz ama güvenerek O’nun dediğini yaparsak 

mucizeler göreceğiz ve imanımız güçlenecektir. 
 
Ders 
İshak’ın doğumuyla birlikte İbrahim’in Rab’be güvenmeye ilişkin öğreneceklerinin bittiğini görüyoruz. 
İbrahim sona dek dayandı ve “Rab’be güvenen bir kişi” olarak diplomasını aldı. Ne var ki Tanrı bize, 
bir hedefe ulaştıktan sonra yeni bir hedef gösteriyor. Daha yetkinleşmemizi, daha ustalaşmamızı 
istiyor. Bu nedenle Tanrı İbrahim’in güvenini bir kez daha deniyor. 
 
Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik sevgili oğlunu al, Moriya bölgesine git. Orada sana göstereceğim bir 
dağda oğlunu yakılmalık sunu olarak sun” dedi. Ne kadar sert bir buyruk! Yaşam veren Tanrı bir 
insanı kurban edilmesini nasıl isteyebilir? Biz Tanrı’nın amaçlarını, sonunda vereceği bereketleri 
önceden bilemediğimiz için bu gibi durumları ilk başta anlayamıyoruz. 
 
İbrahim de anlayamadı. Ama önceki denemelerde güvenmeyi öğrendiği için Tanrı’nın istediğini 
yaptığını görüyoruz. Ters bir söz söylemeden, isyan etmeden erken kalkıp hazırlıklar yapıyor. İki 
uşağını ve biricik oğlunu yanına alıp yola çıkıyor. 
 
İshak’ın o zaman kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama, üç gün (65 kilometre) yol yürümek ve ağır 
bir odun yükünü taşımak için gücü vardı. Belki 12-15 yaşlarındaydı. Akıllı bir çocuktu. Gelenekleri ve 
Tanrı’nın kurallarını da iyi biliyor olmalıydı. Çünkü “Ateşle odun burda, ama yakılmalık sunu kuzusu 
nerede?” diye sordu. İbrahim böyle bir soru bekliyor muydu bilmiyoruz. Ama karşılaşabileceği en zor 
ve acı veren soru bu olmalıydı. Ne diyebilirdi? “Bilmiyorum” dese, yalan söylemiş olacaktı. “Kurban 
sensin” demek ona çok acı verecekti. İshak, Tanrı’nın ve babasının kendisini sevmediğini 
düşünebilirdi. Bir çocuk Tanrı’nın böyle bir isteğini anlayabilir ve ona boyun eğebilir miydi? Korkup 
kaçmak isteyebilirdi. Tabii, bu durumda İbrahim Tanrı sözünü yerine getiremezdi. O zaman Tanrı’ya, 
“Afedersin Rab, ben söylediğini yapacaktım ama İshak kaçtı. Ne yapayım?!” mı diyecekti? İbrahim 
kendi kendine böyle bir çözüm bulmak istemedi ve bilgece bir yanıt vermeye çalıştı. Rab de ona 
gerçekten yardım etti ve “Oğlum, yakılmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. Daha 
iyi bir yanıt veremezdi. Artık konuşmadılar. İbrahim yüreğinde Tanrı’ya güvenmekle güvenmemek 
arasında gidip geliyordu. İshak da büyük olasılıkla bu sözün anlamını düşünüyordu. 
 
Moriya Dağı’na vardılar. Sessizce sunağı kurdular ve odunları tek tek özenle yerleştirdiler. İbrahim 
oğlunun ellerini ve ayaklarını nasıl bağladı, onu sunağın üzerine nasıl yatırdı bilmiyoruz. İshak 
korkuyla bağırarak kaçmak mı istedi yoksa sessiz bir kuzu gibi boyun mu eğdi, onu da bilmiyoruz. 
Ancak onların yerinde olsaydık neler düşündüklerini anlayabilirdik. İbrahim adım adım Tanrı’nın 
sözünü dinliyordu. Her şey bitene kadar gerginlik içindeydi. Ama bu arada güveni artıyor ve imanı 
güçleniyordu. 
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Tanrı bizi fazla merakta bırakmıyor ve İbraniler 11:17-19 ayetlerinde İbrahim’in gerçek düşüncelerini 
bize anlatıyor. O, Tanrı’nın “Senin soyun İshak’la sürecek” vaadine güvendi. Ve, “Tanrı’nın ölüleri 
bile diriltebileceğini düşündü”. Tanrı’ya güveni tamdı. Kendisinden böyle bir şey istediği için O’na 
öfkelenmedi. O’nun kötü bir Tanrı olacağını düşünmedi. Tersine bir mucize göreceğine ve oğlunun 
dirileceğine inandı. Ve bir mucize gerçekleşti. Bir melek onu durdurup çalılara takılmış duran koçu 
gösterdi. Onu İshak’ın yerine kurban edecekti. Bu güven sınavından da başarıyla geçmişti. 
Güvenmek konusunda bir kat daha güçlenmişti.  
 
Bu olayla Tanrı yalnızca İbrahim’i denemekle kalmıyor, aynı zamanda ileride gerçekleşecek olan 
Kendi planını simgesel bir biçimde anlatıyordu. İbrahim Tanrı’yı hoşnut etmek için kendi biricik 
oğlunu ölüme vermeye razıydı. Ama Tanrı onu korudu. Ne var ki Tanrı, Kendi sevdiği biricik Oğlunu 
gerçekten de ölüme verdi. O’nu korumadı. Bunu bizim için yaptı.  
 
(Dersin burası inanlı olmayan çocuklara Müjde’yi vermek için en uygun yerdir. Çocuklar arasında 
böyle biri varsa bu olanağı değerlendirin.)  
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Çocuklarla İbrahim’in önceki derste aldığı diplomayı tartışın. Öğrendiklerinizi tekrarlayın. İbrahim bu 
diplomayı nasıl almıştı? 
 
Bir diploma ile neler yapılabileceğini tartışın. Bir diplomanın kullanıldiğinda bir anlam taşıdığını ve bu 
konuda ilerlemek gerektiğini vurgulayın. Örneğin: Bir kişi avukat olmak isterse, ilköğretimi bitirdikten 
sonra liseye ardından da üniversiteye gitmelidir.  
 
Sonra Yaratılış 22. bölümü aşama aşama okutarak alıştırma kağıdındaki soruları çözebilirsiniz. 
 

1. Yaratılış 22:1-3 
2. Yaratılış 22:4-6; İbraniler 11:17-19  
3. Yaratılış 22:7 
4. Yaratılış 22:8 
5. Yaratılış 22:9-19 

 
Biz kendi yaşamımız boyunca da simgesel olarak sunaklar yapmak zorunda kalırız. Bazen çok 
sevdiğimiz şeyleri Tanrı’yı hoşnut etmek için kurban etmemiz gerekebilir. Öğretmen kendi 
yaşamından bazı örnekler verirse çok etkili olacaktır. Eğer deneyiminiz yoksa şu örnekleri 
kullanabilirsiniz:  
 

1. Ümit gitar çalmayı çok istemektedir. Ama yoksul bir ailenin çocuğudur, parası yoktur. Dua 
eder. Tanrı’ya, gitar öğrenirse kilisede gitar çalacağına söz verir. Uygun bir iş bulur, çok 
çalışır, ek işlerde de çalışır. Aylarca bütün kazancını biriktirir. Sonunda gerekli olan parayı 
toplar. Vaiz o hafta kilisede paramızın ondalığını vermemiz konusunda çok etkili bir konuşma 
yapar. Ümit ondalığını verirse, parası gitar almaya yetmeyecektir. Sence Ümit için “sunak 
yapmak” ne demektir? Ümit’in yerinde olsan ne yapardın? 

 
2. Deniz çok başarılı bir sporcudur. Öğretmeni sürekli onu övmekte ve milli sporcu olarak 

yetiştirmek istemektedir. Çalışmalar Cumartesi ve Pazar’dır. Ancak Deniz İsa’yı çok sevmekte 
ve Pazar günleri kiliseye gitmektedir. Sence Deniz için “sunak yapmak” ne demektir? Deniz’in 
yerinde olsan ne yapardın? 

 
Dersten sonra çalışma kitabındaki “Mini Sınav”ı yapabilirsiniz.  
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Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Kutsal Kitap’taki bu olay küçük çocukları çok korkutabilir. İyi anlamazlar ya da eksik anlarlarsa 
Tanrı’nın çocukların kurban edilmesini istediğini sanabilirler. Tanrı’nın gerçek amacını yani İbrahim’in 
güvenini güçlendirmek istediğini iyice vurgulamalısınız. Bu arada İbrahim’in düşünceleri de çok 
önemlidir. İbraniler 11:17-19 bunun için çok iyi ayetlerdir. Bu ayetleri basit cümlelerle, konuşma 
diliyle anlatın.  
 
Ezberleme ayetine sıra geldiğinde ezberledikleri bütün ayetleri tekrarlatın ve aralarında bağlantı 
kurun. 
 
Dersten sonra çalışma kitabındaki “Mini Sınav”ı yapabilirsiniz. 
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7. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

7. Ders: İbrahim, Oğlunu Tanrı’ya Teslim Ediyor 
 
• Rab İbrahim’e ne söyledi? _______________________________________________ 
 
• Resimde gizlenen koçu bulabilir misniz? 
 

 
 
• İbrahim’in yaşamından ne öğrendik? 
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7. Ders: İbrahim, Oğlunu Tanrı’ya Teslim Ediyor 
 

 
 

• Tanrı normal yaşamımızda olduğu gibi ruhsal yaşamımızda da biz bir hedefe ulaşınca, bizi 
daha da ilerletmek istiyor. İbrahim güven diplomasını alınca Rab birkaç yıl sonra onu tekrar 
sınadı. İbrahim’den ne istediğini biliyor musunuz? (Yaratılış 22:2) 
_____________________________________________________ 

 
• Ama yoldayken İbrahim çok zor bir durumdaydı. İshak ona ne sordu? (Ayet 7) _______ 

_____________________________________________________ 
 

İbrahim düşünmeden bir yanıt verseydi ne olacaktı? Olasılıkları değerlendirin. 
Örneğin, “Bilmiyorum” deseydi ne olurdu? ____________________________ 
“Kurban sensin” deseydi ne olurdu? ________________________________ 
Ama İbrahim insansal bir yanıt vermedi. Onun verdiği ruhsal yanıtı neydi? __________ 
_____________________________________________________ 

 
• Ve yine de çocuğu sunağa koyması gerekti. Bundan sonra Rab, meleği aracılığıyla İbrahim’i 

durdurdu ve bir koç sağladı. Biz de İbrahim gibi Tanrı’nın yaptığı bazı şeyleri anlamıyoruz. 
Bazen Tanrı bizden O’na olan sevgimizi sunağa koymamızı istiyor. Çünkü böylece hem 
Tanrı’yı hoşnut edebiliriz, hem de güvenimiz güçlenecektir. 

 
• Bu konu hakkında tartışın. 
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Göçebeler 
 
İbrahim ailesiyle birlikte bir göçebe 
yaşamı sürdürüyordu. Göçebeler sürekli 
aynı yerde yaşamayan, her zaman bir 
yerden başka bir yere göç eden ve 
çadırlarda yaşayan bir topluluktur. 
Genellikle inek, koyun, kuzu, keçi gibi 
hayvanların süt, yoğurt, peynir, yün gibi 
ürünlerini satarak geçinirler. Yerleşmek 
için su kenarlarını seçerler. Bir akarsu 
yoksa kendileri kuyu kazarak su 
bulmaya çalışırlar. İbrahim’in kullandığı 
çadırlar günümüzde Arap 
yarımadasında kullanılan çadırlardan 
pek farklı değildi. Çadırların yapıldığı 
çadır bezleri keçi kıllarından yapılırdı. 
Kadınlar keçi kıllarını dokuma 
tezgâhlarında dokurdu. Bu dokunmuş 
keçi kılları yağmur altında ıslandıkları 
zaman şişip su geçirmez hale gelirlerdi. 
Kuru ve sıcak havada rüzgarı kolayca 
geçirirler ve dolayısıyla çadırların içerisi 
serin olurdu. Nemli havada da bez 
genişleyip büyük bir eğimle yere kadar 
sarkardı. Böylece içerideki ısının dışarı 
kaçmasına olanak tanımazlardı. Resimde görüldüğü gibi çadırların içi iki perdeyle üç odacığa 
bölünürdü. Yandakilerden biri kadınlar, diğeri erkekler içindi. Ortadaki bölümü konuklar kullanırdı. 
Böylece Sara’nın çadıra gelen konukların sözlerini nasıl dinlediğini de kolayca anlayabiliyoruz. 
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Mini Sınav 
 
1. Avram hangi kentteyken Rab onu çağırdı? 

2. Rab, Avram’a üç vaatte bulundu. Bunlar neydi? 

3. Avram ailesini bıraktığı zaman kaç yaşındaydı? 

4. Avram yanına kimleri aldı? 

5. Rab, Avram’ı hangi ülkeye götürdü? 

6. Avram hangi ülkede krala Saray’ın kendi kardeşi olduğunu söyledi? 

7. Avram neden Mısır’a gitti? 

8. Avram’ın yeğeninin adı neydi? 

9. Avram ile Lut’un ayrılması neden gerekti? 

10. Toprağı bölüştüklerinde Lut nereyi seçti? 

11. Rab, Avram’la antlaşma yaparken ona soyunun çok fazla olacağını söyledi ve iki örnek kullandı. 

Bu örnekler neydi? 

12. Avram’ın ikinci karısını adı neydi? 

13. Avram Hacer’le neden evlendi? 

14. Avram’ın Hacer’den doğan oğlunun adı neydi? 

15. Rab, Avram’ın adını değiştirdi. Ne yaptı? Anlamı nedir? 

16. Rab, Saray’ın adını değiştirdi. Ne yaptı? Anlamı nedir? 

17. Bir gün İbrahim’e üç konuk geldi. İbrahim’e ne söylediler? 

18. Sara bunu duyduğunda neden güldü? 

19. İbrahim’e vaat edilen oğulun adı neydi? Anlamı nedir? 

20. İshak doğunca İbrahim ile Sara’nın yaşları kaçtı? 

21. İbrahim, Hacer ile İsmail’i neden evinden çıkardı? 

22. Hacer çölde ağlarken melek ona ne söyledi? 

23. İbrahim, oğlu İshak’ı kurban etmek üzere hangi dağa çıkmıştı? 

24. Yanlarına neler aldılar? 

25. İshak, “Kuzu nerede?” diye sorduğunda İbrahim’in yanıtı neydi? 

26. İbrahim oğlunu boğazlamak üzereyken onu kim durdurdu? 

27. İshak’ın yerine kurban olarak ne sunuldu? 

28. Bu hayvan nereden bulundu? 

29. Kim gerçekten biricik oğlunu kurban olarak verdi? 
30. İbrahim bizim için hangi bakımdan örnek oldu? 
 



 

 

 
Kucak Dijital Eser 

SON KULLANICI LİSANSI 
 
Kucak Yayıncılık olarak dijital formatta sunduğumuz bu eser size aşağıdaki koşullara göre 
kullanmanız için bir (1) şahsi lisans vermiştir. Bu lisans sadece dosyayı indiren şahıs için geçerlidir. 
 
Bu kapsamda yapmanıza izin verilen şunlardır: 
 

1. Bu eserin tümünü çıktı olarak alabilirsiniz. 
 
2. PDF dosyasını korumak için toplam üç kere kopyalayabilirsiniz. 

 
3. Çalışma Kağıtlarını çocuk sayısına göre çoğaltabilirsiniz. 

 
 
Bu kapsamda yapmanıza izin verilmeyenler şunlardır: 
 

1. Bu sayfayı çıktıdan imha etmek lisansı geçersiz kılar. 
 
2. Bu PDF dosyasını veya kopyasını başka bir şahsa vermeniz kesinlikle yasaktır. 

 
3. Bu PDF dosyasını kırıp içindekilerini değiştirmeniz yasaktır ve lisansı hemen geçersiz kılar. 

 
4. Bu PDF dosyasını, çıktılarını veya fotokopilerini satmak kesinlikle yasaktır. 

 
Eğer bu eseri başkası için indirip yazdırırsanız, PDF dosyasını bilgisayarınızdan, disketlerinizden veya 
flaş belleğinizden silmeniz gerekir. Çıktıyı vereceğiniz kişi bu lisanstaki koşulları okuyup onları kabul 
etmelidir. 
 
Bunu niye yazdık? 
Bu eseri hazırlamak için çok çaba sarfettik ve İsa Mesih’in dediği gibi, “İşçi ücretini hak eder.” (Luka 
10:7) Bunları hazırlayıp sunarak, hem ekmek parası kazanıyoruz, hem de size değerli bir hizmet 
sağlamaktayız. Bu yüzden, hem bize ve telif hakları yasalarına saygı göstermenizi hem de Tanrı’yı 
hoşnut etmenizi isteyerek size bu koşulları sunuyoruz. 
 
Eğer bu dijital eserle lisansın dışında olan bir şey yapmak isterseniz, bize başvurabilirsiniz. Bunun 
için haklar@kucakyayincilik.com‘a e-mail yazabilirsiniz. Çocuklarınıza daha iyi hizmet  edebilmeniz 
için, size yardımcı olmayı çok seviyoruz. Rab sizi bereketlesin! 
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