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Bir gece Tanrı 
İbrahim’e ilginç bir 
buyruk verdi.  Bu 
İbrahim’in oğlu İshak’ı 
Tanrı’dan daha çok mu 
sevdiğini görmek için 
 bir denemeydi. 



“Oğlun İshak’ı al ve onu 
yakmalık sunu olarak sun,” 
diye buyurdu Tanrı.  İshak’ı 
sun?  Oğlunu kurban  
et?  İbrahim için  
zordu.  Oğlunu çok  
sevdi. 



Fakat İbrahim anlamadığı 
zamanlarda bile Tanrı’ya 
güvenmeyi öğrenmişti. 
Sabah İshak ve iki uşağıyla 
kurban dağına doğru yola 
çıktı.  



Ayrılmadan önce, İbrahim 
yakmalık sunu için ağaç 
parçaları yardı.  İbrahim 
Tanrı’ya itaat etmeyi 
planladı. 



      Üç gün sonra dağa     
    yaklaştılar.  İbrahim  
       uşaklarına “Burada kalın”, dedi.  
“Gideceğiz ve tapınacağız, ve  
size geri geleceğiz.”  
 

 

 

        İshak odunları 
      taşıdı; İbrahim 
    ateşi – ve bir 
     bıçak taşıdı. 



“Yakmalık sunu için kuzu 
nerede?”  diye İshak 
sordu.  “Tanrı’nın Kendisi 
bir kuzu sağlayacak,” diye 
İbrahim yanıtladı. 



İkisi Tanrı tarafından seçilmiş doğru yere 
geldiler.  Orada, İbrahim bir sunak kurdu 
   ve Tanrı’nın önünde kurbanı yakmak 
       için odunları hazırladı.  İbrahim 
     birçok sunaklar kurmuştu. 
     Elbetteki bu seferki şimdiye 
             kadarki enzor olanıydı. 



İbrahim İshak’ı bağladı ve biricik oğlunu sunağın 
üzerine yerleştirdi.  İbrahim gerçekten Tanrı’ya 
itaat edecek ve sevgili İshak’ını,  
tek oğlunu kurban edecek miydi?  



Evet!  Bıçağın ağzı 
İbrahim onu yukarı 
kaldırdığında 
parıldadı.  Yüreği 
kırılıyor olmalıydı, 
fakat İbrahim 
Tanrı’ya itaat etmesi 
gerektiğini biliyordu.  



 “DUR!”  
       Rab’bin  
Meleği bağırdı.  
“Şimdi Tanrı’dan 
korktuğunu 
 anladım.  Oğlunu, 
     tek oğlunu 
      Benden 
      esirgemedin.” 



Çalılıklarda bir koçu görerek, 
İbrahim İshak’ı çözdü ve onun 
yerine koçu kurban etti.  Belki 
  İshak, “Tanrı, aynen 
  babamın dediği gibi 
     sağladı” diye düşündü.  



Baba ve oğul tapınırlarken, Rab’bin Meleği İbrahim’e 
konuştu.  “İtaat ettiğin için çocuklarınla, bütün  
        uluslar kutsanacaklar.”  Birgün, İsa 
     İbrahim’in soyundan doğacaktı.  



İbrahim ve İshak eve geri döndüler.  Bir süre sonra, 
üzüntü geldi.  Sara öldü.  İbrahim karısını 
kaybetmişti, ve İshak annesini kaybetmişti. 



Cenaze töreninden  
sonra, İbrahim baş  
uşağını İshak için bir eş  
bulması için yolladı.  Uşak onların eski 
memleketlerine İbrahim’in akrabaları  
        arasında bir eş bulmaya  
                 gitti.  



Uşak Tanrı’dan bir işaret istedi.  “Develerim için su 
teklif edecek kız İshak için doğru kişi olsun” dedi. 
Tam o anda Rebeka onlara su vermeyi teklif etti.  O 
İbrahim’in akrabalarından biriydi.  Uşak Tanrı’nın 
duasını yanıtladığını anladı.  



Rebeka İshak’la evlenmek için ailesinden ayrıldı. 
Annesi öldükten sonra onu teselli etti.  İshak onu ne 
    kadar çok sevdi! 



“Tanrı İbrahim’in Sevgisini Deniyor” 
 

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

 
Yaratılış 22-24 

 
 
 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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