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Tufandan uzun  
zaman sonra, dünyadaki 
insanlar bir plan yaptılar. 



“Göklere uzanacak 
 bir kulesi olan büyük 
 bir şehir yapacağız” 

dediler. 



“Daima beraber 
yaşayalım”.  Herkes 

aynı dili konuşuyordu.  



Tanrı yarattığı dünyanın 
 her yerinde insanların 

 yaşamasını istedi. 
  Böylece özel birşey 

                         yaptı. 



Aniden, insanlar gruplar 
 halinde farklı konuşmaya 
 başladılar.  Tanrı onlara 

 yeni diller verdi.  



Aynı dili konuşan insanlar  
birlikte başka yere taşındılar. 



Belki de anlayamadıkları diğer 
insanlardan korkmaya başlamışlardı. 



Bu şekilde, Tanrı insanların farklı 
ülkeleri doldurmalarını sağladı. Terk 
ettikleri şehrin adı Kargaşa anlamına      
                   

 

 
                             gelen Babil’di. 



Yıllar sonra, Kildaniler’in Ur kenti 
olarak bilinen  
bir yerde,  
Tanrı Avram  
adında bir  
adama  
konuştu. 



“Bu topraklardan  
ayrıl”, diye  
buyurdu.   
“Sana  
göstereceğim  
ülkeye git”.  



Avram itaat etti.  Tanrı onu Kenan’a 
götürdü.  Karısı Saray ve yeğeni Lut 
onunla birlikte gitti. 



Kenan’dayken, Avram  
ve Lut’un ikiside zengin  
oldular.  Çok büyük  
sığır sürüleri oldu. 



Bu kadar çok hayvan için  
yeterli otlaklar yoktu.  



Lut’un çobanları Avram’ın 
çobanlarıyla kavga ettiler.   
Avram, “Sorun çıkmasın”  
dedi. “Ayrılacağız.  Lut,  
istediğin yeri ilk sen seç”.  



Lut şehirlerle ve 
köylerle çevrili çok 
büyük yeşil bir  
ovayı seçti. 



Güzel görünen bir yerdi.  
Fakat şehirler çok  
kötü yerlerdi.  



Lut ayrıldıktan sonra, 
Tanrı Avram’a tekrar 
konuştu. 



“Bütün Kenan 
topraklarını sonsuza 
dek sana ve çocuklarına  
veriyorum”. 



Avram ve Saray’ın 
çocukları yoktu.  Tanrı 
büyük vaadini nasıl  
yerine getirebilirdi?  



Avram ve Saray’a   
Tanrı’dan üç adam geldi.  “Çok yakında  
bir bebeğiniz olacak” dediler.  



Saray güldü.  Tanrı’nın mesajına 
inanmadı.  Doksan yaşındaydı. 



Tanrı Avram’a bundan  
böyle İbrahim diye çağırılacaksın ve 
Saray, Sara diye çağırılacak dedi.  



Tanrı ayrıca 
İbrahim’e iki 
 kötü şehri, 
 Sodom ve 
 Gomora’yı 

 yok  
 
 

 
 

    edeceğini söyledi. 



İbrahim’in yeğeni 
Lut ailesi ile 

beraber 
 Sodom’da 

     yaşıyordu.  



Lut Tanrı’nın  
buyruğu  
geldiğinde  
inandı, fakat  
kızlarının  
kocaları  
Sodom’dan  
ayrılmayı  
redettiler. 



Ne kadar  
trajik!  
Tanrı’nın  
Sözü’ne  
inanmadılar. 



Sadece Lut ve iki kızı 
kurtuldu. Ateş ve kükürt 
kötü şehirlerin üzerine  
yağdı. 



Maalesef, Lut’un karısı 
Tanrı’nın uyarısına  
karşı geldi ve koşarken 
geriye baktı. 



Tuzdan bir  
sütuna  
dönüştü. 



Tanrı  
İbrahim’e  
ve Sara’ya  
verdiği  
sözünü  
yerine  
getirdi. 



Tanrı’nın söylemiş  
olduğu gibi  
yaşlılıklarında  
bir  
çocukları  
oldu.  İshak 
doğduğunda  
ne kadar  
sevinmiş  
olmalılar!  



Belki  
İbrahim de  
Tanrı’nın ona  
ve çocuklarına  
Kenan  
 
 
 
 

           diyarını  
               sonsuza dek … 



… vereceği  
vaadi hakkında 
düşünmüştü. 



Tanrı bu  
vaadi de yerine 
getirecekti.  
Tanrı daima 
vaadlerini  
 
 
 
 

             yerine  
                 getirir. 



“Tanrı’nın İbrahim’e Vaadi” 
 

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

 
Yaratılış 11-21 

 
 
 
 

“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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