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Giriş 
 
Yaratılış, başlangıçların kitabıdır. İlk bölümlerde dünyanın yaratılışı, Tanrı‟nın ilk erkeği ve kadını nasıl 
yarattığı, günahın dünyaya girişi, bu günahtan kaynaklanan cezanın başlangıcı, bir Kurtarıcı için verilen 
ilk vaat, müzik aletleri çalmanın kökeni, Nuh‟la yapılan ilk antlaşma vs... gibi konular anlatılmaktadır. 
Bu seride yer alan beş ders, çocukların Kutsal Yazılar‟ın geri kalanını anlamaları için temel bir öğretiş 
sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Kutsal Ruh‟un kendi Sözü‟ne ait bu öğretişi, çocukların yaratılış, doğruluk, 
lütuf ve kurtuluş Tanrısı‟nı tanımaları için kullanacaktır. Bu Tanrı, Yaratılış Kitabı‟nın ilk sekiz 
bölümünde açıklanmıştır. “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih‟i 
tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3).  
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap öyküleri anlatırsak öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam yerine 
getirmemiş oluruz. Çocukların, öykülerin içinde öğrenmemiz için yazılan gerçekleri öğrenmesi ve bizim 
de o gerçeğin günlük yaşamda ne anlama geldiğini göstererek onları bir adım ileri götürmemiz esastır. 
Elbette, belirli bir öykünün içerdiği öğretişin tümünü bir derste aktaramayacağımız için bu derslerin her 
birinde tek bir temel gerçek seçilmiştir.  
 

Temel gerçeğin öğretişi, anlatının tümüne yayılmıştır; ancak hazırlanırken size yardım etmek amacıyla  
TG olarak işaretlenmiştir. Bunlar ders planında da işaretlidir.  
 
Temel gerçeklerin hangi çocuğa uygun olduğunu göstermek için “–” (eksi-kurtulmamış) ve “+” (artı-
kurtulmuş) ile işaretlendiğini fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda metin içinde şu gibi ifadelerle de 
açıkça belirtilmiştir: “günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa‟ya iman etmediyseniz…” veya “Hıristiyan 
(veya imanlı) olanlarınız…”.  
 

Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki bir çizgiyle belirgin hale getirilmiştir. Uygulamaları ders 
verdiğiniz çocuklara daha uygun hale getirmeyi gerekli görebilirsiniz. Verilen uygulama daha büyük 
yaştaki çocuklara daha uygun olabilir, fakat eğer sizinkiler daha da küçükse gerekli gördüğünüz 
değişiklikleri yapınız. Önemli olan Tanrı Sözü‟nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır.  
 
Danışmanlık için hazır olun 

Müjde mesajını ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki bir 
tarihte, Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. 
Ancak yardım isteyecek başkaları olabilir. Soracak soruları, ne söyleyecekleri konusunda yardıma ya da 
teşvike ihtiyaçları olabilir.  
 

Kurtuluşmuş çocuklara öğretirken, zor bir durum karşısında öğüt isteyecekleri zamanlarla da 
karşılabilirsiniz. Belli bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya 
ihtiyaçları olabilir; kendilerini Kutsal Kitap‟a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda 
bulabilirler; onlarla dua etmeniz için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek 
imanlı destek sizseniz.  
 

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de 
sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman, nereye gideceklerini bilmeleri de şarttır. Son olarak, 
kurtulmamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa‟ya gelmeyi birbirine karıştırmamaları son 
derece temeldir.  
 

Müjdeyi ilettiğiniz sırada danışmanlığa hazır olduğunuzdan söz etmeyin ki, çocuklar Mesih‟e sizin 
aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle konuşmak için beklerlerse kurtulacakları 
izlenimini edinmesinler.  
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Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor ama O‟na nasıl geleceğini bilmiyor musun? Size bunu Kutsal 
Kitap‟tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde burada ön tarafta oturuyor olacağım. 
Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa‟ya nasıl 
gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Yanıma gelin; isterseniz oturup 
bunun hakkında konuşabiliriz.” 
 
Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 
olacağım. Sizin de Rab İsa‟yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, 
öyle ki sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 
 
Ezberlenecek ayetler 

Her ders için çocuklara öğretilecek bir Kutsal Kitap ayeti önerilir. Dersleri beş haftalık bir seri halinde 
veriyorsanız, çok iyi öğreteceğiniz iki ya da üç ayet seçmeniz tavsiye edilir ki çocuklar sonradan 
hatırlayabilsinler. Beşini birden öğretmeye kalkarsanız çocuklar hiçbirini iyi öğrenemeyebilirler.  
 
Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce görsel nesneler kullanmaya ve sahneyi değiştirmeye çalışın. Derste hangi 
şekli ne zaman kullanacağınızı iyi bilmek için bütün şekilleri çok iyi tanıyor olmanız gerekir. Bu 
derslerde kullanmak üzere, manzaralı fonlar satın alınabilir. Her sahne için bazı önerilerde bulunuyoruz, 
ancak bunlar hiçbir şekilde temel değildir. Bütün öğretişiniz düz bir bez fon üzerinde de yapılabilir.  
 
Fazladan görsel destek 

Bir kartın üzerine her ders için temel gerçekle ilgili sözleri bastırın; bir bez veya duvar kâğıdını fon yapa-
rak üzerine yapıştırın. Dersin başında ya da derste, temel gerçeği ilk öğrettiğinizde bu kartı tahtaya asın. 
 
Ek yardımlar 

Sol ve sağ kenarlar boyunca konuyla ilgili ek bilgi ve dersinize ilgiyi nasıl arttıracağınız hakkında isteğe 
bağlı fikirler ek yardım olarak verilmiştir.  
 

Bu fikirler, farklı öğrenme tarzlarına yer vermek üzere tasarlanmıştır. Etkili öğrenme için bazı 
çocukların görmeye ya da yazmaya ihtiyacı vardır, bazılarının duyması ve konuşması gerekir, 
bazılarıysa dokunup ellemelidir ve bazıları da etkin katılıma gereksinim duyarlar. 
 

Zamanınız yettiği sürece bu fikirleri grubunuzda kullanabilirsiniz.  
 
Tekrar soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiştir. Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, 
öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye 
devam ederler. Bu zamanı şu amaçlarla kullanabilirsiniz: 
 

1. Çocukların konunun ne kadarını anlayıp hatırladığını öğrenmek için, 
2. Çocukların daha iyi hatırlayabilmelerini sağlayabilmek için, öğretmen olarak neyi daha fazla 

vurgulamanız gerektiğini bilmek için,  
3. Sınıfta eğlenerek öğrenmeye fırsat sağlamak için. Çocuklar rekabeti sever ve programın bu 

bölümünü heyecanla beklerler. Ancak bu sadece bir oyun zamanı değil, öğrenme zamanıdır.  
Bu metinde sadece dersle ilgili sorular bulunur. Aynı zamanda şarkılar, ayet ve öğrettiğiniz herhangi bir 
şey üzerine sorular eklemek de yararlı olacaktır. Bu şekilde çocuklar programın her bölümünün önemli 
olduğunu anlarlar. 
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Genel bakış 
 
 
 
 

Ders Temel Gerçek Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Tanrı, yarattı 
 

Yaratılış 1:1-2:8 
 

Yaratıcı Tanrı‟dır. Kurtulmamış olanlar: Yaratıcınız 
Tanrı‟ya içtenlikle 
tapınabilmek için İsa Mesih‟e 
iman edin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟na tapının. 

“Başlangıçta Tanrı göğü 
ve yeri yarattı.” 
 

Yaratılış 1:1 
 

Dünyaya günah girer 
 

Yaratılış 2:9, 15:25 
Yaratılış 3:1-24 
2.Korintliler 11:3 

Her birimiz 
günahkârız. 

Kurtulmamış olanlar: 
Günahlarınızdan dönün ve bu 
günahları tek kaldırabilecek 
olan İsa Mesih‟e gelin. 

 

“Günah bir insan 
aracılığıyla, ölüm de 
günah aracılığıyla 
dünyaya girdi. Böylece 
ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi 
günah işledi.” 
 

Romalılar 5:12 
İlk çocuklar (Kayin ile 
Habil) 
 

Yaratılış 4:1-16 
İbraniler 11:4 
 

Tanrı‟ya kendi yoluyla 
gelmelisiniz. 

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih‟e 
Kurtarıcınız olarak iman 
etmelisiniz; O, Tanrı‟ya giden 
tek yoldur. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya giden 
yol olan Mesih‟e iman 
ettiğiniz için Tanrı‟ya 
şükredin. 

Romalılar 5:12‟yi 
tekrarlayın 
 

ya da  
 

“... Benim aracılığım 
olmadan Baba‟ya kimse 
gelemez.” 
 

Yuhanna 14:6 
 

Tanrı yolunda 
yürümek (Hanok) 
 

Yaratılış 4:16-22,25-26 
Yaratılış 5:1-29 
İbraniler 11:5 

Tanrı‟yı 
tanıyabilirsiniz. 

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih 
aracılığıyla O‟nu tanırsınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nu daha iyi 
tanıyın. 

“Sonsuz yaşam, tek 
gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih‟i 
tanımalarıdır.” 
 

Yuhanna 17:3 
Tanrı günahı 
cezalandıracak (Nuh) 
 

Yaratılış 6:1-9:17 
İbraniler 11:7 
2. Petrus 2:5 
 

Tanrı günahı 
cezalandıracak. 
 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e 
gelin; yargılanmaktan 
kurtulacaksınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: 
Yargılanmaktan 
kurtulduğunuzdan emin 
olabilirsiniz. 

 

Yuhanna 17:3‟ü 
tekrarlayın  
 

ya da  
 

“Böylece Mesih İsa‟ya 
ait olanlara artık hiçbir 
mahkûmiyet yoktur.” 
 

Romalılar 8:1 
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Ders 1 
Tanrı yarattı 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 1:1–2:8 
 
Temel gerçek 

Tanrı her şeyi yaratandır. 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Yaratıcınız Tanrı‟ya iç-
tenlikle tapınabilmek için İsa Mesih‟e 
iman edin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟na tapının. 
 
Ezberlenecek ayet 

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” 
Yaratılış 1:1 
 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5 ve 1–6 

Veya 

 Şekiller B–1, B–2, B–3, B–4, B–5, B–6 

ve B–7 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Tüm sahneler 

için düz arka zemin kullanın 
 Siyah bir elişi kâğıdını beyaz bir elişi 

kâğıdına yapıştırın ve bu derste 
kullandığımız diğer dairelerle eşit 
büyüklükte bir daire kesin. 

Ve 
 Kart 1-6 veya B-7 bez pano şekli için, 

görsel gereçteki adamı kaplayacak bü-
yüklükte düz bir kağıt parçası kesin (kâ-
ğıt resme bir yapıştırıcıyla iliştirilebilir. 
İnsanın yaratılışından bahsederken bunu 
kaldırıp resmi gösterebilirsiniz). 

 Hazırladığınız başka şeyler (örn. örme 
bir kazak, kâğıt çiçekler, yumuşak 
oyuncaklar vs...). 

 

 

 

 

 

Devam eden etkinlik 

 Sayfa 47‟nin fotokopisini çektirip her 
çocuğa birer tane verin. Kurşun 
kalemleri, keçeli kalemleri ve/veya kuru 
boya kalemlerini hazır bulundurun. Her 
bir çocuğun çizerken yaslanabileceği bir 
yer olmasını sağlayın. 

 
 

Dersin ana hatları 

 
Giriş  

“Pek sesin çıkmadı bugün” 
 

Olayların Gelişimi 

Yeryüzü şekilsizdir 
 

1. Gün Tanrı ışığı yaratır. TG 

2. Gün Tanrı gökyüzünü ve denizi yaratır
  TG 

3. Gün Tanrı bitkileri yaratır. TG+ 

4. Gün Tanrı güneşi, ayı ve yıldızları 
 yaratır. TG– 

5. Gün Tanrı kuşları ve balıkları yaratır. 
  TG+ 

6. Gün  Tanrı hayvanları yaratır. TG 
 

Doruk Noktası 

Tanrı insanı yaratır TG– 
 

Sonuç  

      7. Gün Tanrı dinlenir. TG+, TG– 
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Mademki evrim teorisi  
okullarda serbestçe 
öğretilmeye başlandı,  
o zaman siz de bu fırsatı 
kullanarak çocukların bu 
teoriyle ve dayandırıldığı 
kaynakçayla ilgili mantıksal 
problemleri görmelerine  
yardımcı olun. Daha fazla  
bilgi ve açıklama için Henry  
M. Morris adlı bilim adamının 
Bilimsel Yaratılış Modeli veya 
Kutsal Kitap, Bilim ve Yaratılış 
(Yeni Yaşam Yayınları, 
İstanbul, 2003) adlı 
kitaplarına başvurun.  
 
 
 
Açık Kutsal Kitabınız’ı elinize 
alın ve Yaratılış bölümünü 
gösterin. Ayeti Kutsal 
Kitap’tan okuyun. 
 
Yaratılışın gerçekleştiği 
tarih teologlar arasında 
yüzyıllardır tartışma konusu 
olmuştur. Bunun, İ.Ö. 6984  
ile İ.Ö. 3483 arasında  
herhangi bir tarihte olduğu 
düşünülmüştür. Tam tarih 
bilinmemekle beraber  
genellikle, yerkürenin, bazı 
bilim adamlarının bize 
düşündürdüğünden çok  
daha genç olduğuna 
inanılmaktadır.    

 
 
 TG 

 
Kart 1-1 

 
 
Kart 1-2 
 TG 

 

Ders 

“Okulda bugün pek sesin çıkmadı,” dedi Remzi Fırat‟a okuldan eve 
dönerken. “Öğretmen senden pek memnun kalmadı.”  
“Biliyorum” diyerek içini çekti Remzi, “ama bu konuda yapabilece-
ğim hiçbir şey yok.” 
“Dünya‟nın nasıl var olduğu gerçekten de o kadar önemli mi?” dedi 
Fırat. “Eğer dünya gerçekten de söylendiği gibi büyük patlamayla 
var olmuşsa bu benim için neyi değiştirir? Ya da Tanrı tarafından 
yaratılmış bir dünyada yaşıyor olmamız ne fark eder ki? Benim için 
ikisi de aynı.”  
“Ama Kutsal Kitap her şeyi Tanrı‟nın yarattığını söylüyor. Tanrı, 
bu yaptıklarına karşılık övgüyü hakediyor. Sadece oturup, susup, 
hiçbir şey söylememekle bunu geçiştiremeyiz.”  
Remzi haklıydı. Kutsal Kitap bize açıkça şunu söylüyor: 
“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” (Yaratılış 1:1). Bunu 
Kutsal Kitap‟ın ilk bölümü olan Yaratılış‟ta görüyoruz. Yaratılış 
demek, “başlangıçlar” demektir. Hiç her şeyin nasıl var olduğunu 
merak ettiniz mi? Biz bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Bildiğimiz 
tek şey sadece bunun çok, çok, çok uzun bir zaman önce olduğu. 
Bu, ta Tanrı‟nın yeryüzünü yarattığı zamana dayanıyor. Başlangıçta 
yeryüzü kapkaranlıktı ve bomboştu (siyah daireyi yerleştirin). 
Bulutlar, ağaçlar, kuşlar, insanlar; bunların hiçbiri yoktu. 
Tanrı sembolünü yerleştirin (B-1).  

Ama Tanrı vardı. Daima var olmuştu. Tanrı bu karanlık, boş kütleyi 
ortadan kaldırdı... harika şeyler olacaktı! 
 

1. Gün  
Tanrı buyurdu, “Işık olsun” (Yaratılış 1:3) ve ışık oldu! Güneş, ay 
yoktu ama ışık vardı.  
Dairenin beyaz renkli tarafını çevirin. 

Işığı yaratan şey sadece Tanrı‟nın buyurması olmuştu. Daha sonra 
Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı. Işığa “gündüz”, karanlığa da “gece” 
adını verdi. 
Daha önce kullandığınız dairenin yerine yarısı siyah yarısı beyaz olan daireyi 
yerleştirin (B-2). 

Tanrı‟nın yaratışının ilk günü buydu. 
 

2. Gün 
Artık suların üstünde süzülen bir ışık vardı. Tanrı daha sonra suların 
birbirinde ayrılması gerektiğini buyurdu ve öyle oldu! Yeryüzünde 
büyük bir okyanus ve bunun üstünde, bir bulut “battaniyesiyle” 
kaplı muhteşem bir gökyüzü oluştu.  
Bulutları ve suyu gösteren daireyi yerleştirin (B-3).  

Bu ikinci gündü! Biz Tanrı‟nın böylesi harika şeyleri sadece buyu-
rarak nasıl yaptığını bile anlayamıyoruz. Ama yaptı. Yaratıcımız olan 
Tanrı ne kadar muhteşem bir Tanrı‟dır! O‟nun her şeye gücü yeter.  
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3. Gün 
Tanrı evren için hazırladığı muhteşem, mükemmel planı uygulama-
ya devam etti. Ve Tanrı yine buyurdu: “Göğün altındaki sular bir 
yere toplansın, kuru toprak görünsün” (Yaratılış 1:9). Ve her şey 
aynen Tanrı‟nın buyurduğu gibi oldu. Sular bir tarafa çekildi ve 
kuru toprağın görünmesine izin verdi. Tanrı kuru alana “kara”, 
toplanan sulara “deniz” adını verdi. Tanrı aynı gün yine buyurdu: 
“Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar... meyve ağaçları türetsin” 
(Yaratılış 1:11‟den). Ve her şey O‟nun buyurduğu gibi oldu. 
Denizi, ağaçları ve otları gösteren daireyi yerleştirin (B-4). 

Tanrı bu bitkileri yaratmak için hiçbir şey kullanmadı; sadece 
buyurdu. Ben yanımda, kendi yaptığım bir şeyler getirdim (örme bir 
kazak, kâğıt çiçekler, yumuşak oyuncaklar vs...). Ben bunları 
yaparken bazı şeylere ihtiyaç duydum... (ihtiyaç duyduğunuz 
malzemeleri ve kullandığınız “araç-gereçleri” kısaca özetleyin). 
Eğer bu malzemeler bende olmasaydı, eğer elimde hiçbir şey 
olmasaydı ben bunların hiçbirini yapamazdım. Siz de bu tür şeyler 
yapmaktan hoşlanıyorsunuz ama tıpkı benim gibi siz de kâğıda, 
yapıştırıcıya, makasa, çiviye vs... ihtiyaç duyuyorsunuz. Sadece 
Tanrı yoktan var edebilir; O bizden çok farklıdır! O hepimizden çok 
çok daha büyüktür. Bu nedenle bitkiler hemen büyümeye başladı. 
Ayrıca Tanrı‟nın bir diğer planı da büyüyen bitkilerin tohumlar 
üretmesi ve bu tohumlardan daha çok bitkinin, ağacın ve otun 
türemesiydi. Günümüzde de halen bu böyledir. Gelincik tohumu 
ekin, gelincikler çıksın. Meşe palamudu ekin, meşe ağaçları çıksın. 
İşte bu, Tanrı‟nın mükemmel planıdır. 

Merak ediyorum; acaba güzel bir çiçeğe baktığınız zaman, bunu 
yaratan Tanrı hakkında hiç düşündüğünüz oluyor mu? Ya da ulu bir 
meşe ağacına baktığınızda aklınıza hiç Yaratan Tanrı geliyor mu? 
Hiç O‟na “Tanrım, sen ne harika ve muhteşem bir Tanrı‟sın – yap-
tıkların için şükürler olsun” dediğiniz oluyor mu? Tanrı sizin, O‟nun 
dünyayı yaratışı hakkında Kutsal Kitap‟ta yazılanlara inanmanızı 
ister. Ayrıca Tanrı sizin O‟na, kendisini sevdiğinizi ve tüm bu 
yaptıkları için şükrettiğinizi söylemenizi de ister. O sizin 
kendisine sık sık “Tanrım, sen çok büyüksün, seni seviyorum ve 
yaptığın her şey için seni yüceltiyorum,” demenizi ister. O 
yapabileceğimiz en büyük övgüyü – ve çok, çok daha fazlasını hak 
ediyor! Sadece O, bu kadar muhteşem ağaçları, bitkileri yoktan var 
edebilir. Bunların tümü yaratılışın üçüncü muhteşem gününde 
gerçekleşti.  

4. Gün 
1. gün, 2. gün ve 3. günde Tanrı‟nın neler yaptığını hatırlayabiliyor 
musunuz? 
Bunları çocuklarla birlikte yeniden gözden geçirin.  

Acaba 4. gün neler olacaktı? Tanrı yine buyurdu ve güneşi, ayı ve 
yıldızları yarattı.  
Güneşi, ayı ve yıldızları gösteren daireyi yerleştirin.  

 
 
 

 
Kart 1-3 

 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 1-4 
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 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kart 1-5 
 

 TG+ 

Okul öncesi çocuklar 
balıkların yüzüşünün ve 
kuşların uçuşunun taklidini 
yapmaktan hoşlanacaklardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güneş ışık saçan, büyük, yanan bir toptur. Ay, güneşten aldığı ışığı 
yansıtır. Milyarlarca yıldız ve galaksi vardır. Tanrı bunların tümünü 
öyle doğru bir nokta üzerine yerleştirmiştir ki, binlerce yıldır 
kusursuz biçimde yörüngelerinde kalmışlardır (Yeşaya 40:26). Ay-
rıca biz doğru zamanı öğrenmek için bile bunları kullanabiliriz. Bu 
muhteşem Yaratıcı Tanrı‟yı sevmediğiniz, O‟na tapınmadığınız ve 
itaat etmediğiniz için birazcık da olsa utanç hissetmiyor musunuz? 
O‟na itaatsizlik etmek günahtır. O‟nu sevmemek ve tüm bu yaptık-
ları için O‟nu yüceltmemek kötü ve yanlış bir şeydir. Her şeyi O ya-
rattı. Belki de bugün günahkâr olduğunuzu biliyorsunuz. O‟nun bü-
yüklüğünü düşündüğünüz zaman belki azıcık da olsa bir korku bile 
hissediyorsunuz içinizde. Yaratıcı Tanrı‟yı hayatınızın dışına mı çı-
kardınız? Bugün O‟na geri dönmek istemez misiniz? Kutsal Kitap-
ta denir ki, O‟nun Oğlu İsa Mesih günahkârların yerine öldü; dola-
yısıyla sizi, sadece İsa Mesih yeniden Tanrı‟ya geri getirebilir. 
O‟ndan bunu sizin için yapmasını şimdi isteyin ve Tanrı‟ya, bu 
günden itibaren kendisini seveceğinizi, yücelteceğinizi ve 
kendisine, olması gerektiği gibi, itaat edeceğinizi söyleyin. Kutsal 
Kitap‟ta denir ki, İsa Mesih kendi aracılığıyla Tanrı‟ya yaklaşanları 
tümüyle kurtaracak güçtedir (İbraniler 7:25). Eğer bu ilginizi 
çekmişse ve Tanrı‟ya İsa Mesih aracılığıyla nasıl 
yaklaşabileceğinizi bilmiyorsanız, toplantı bittiğinde oturduğunuz 
yerde kalın. Böylelikle sizin benimle konuşmak istediğinizi 
anlayacağım ve sorularınızı Kutsal Kitap‟tan yanıtlamaya 
çalışacağım. Tanrı‟ya yaklaşmanız ve O‟nu sevmeniz, O‟na 
Yaratıcınız olarak itaat etmeniz gerçekten de çok önemlidir. Güneşi, 
ayı, yıldızları yaratan ve onları bugünkü yerlerine yerleştiren 
Yaratıcı O‟dur. 
 

5. Gün 
Beşinci gün Tanrı yeniden buyurdu: “Sular canlı yaratıklarla dolup 
taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun” (Yaratılış 
1:20‟den). 
Balıkları ve kuşları gösteren daireyi yerleştirin (B-6). 

Tanrı tek bir sözüyle büyük balinalardan tutun da, minik kırmızı 
balıklara kadar her büyüklükte canlıyı yoktan var etti. Kartalları, 
martıları yarattı. Bana bildiğiniz birkaç kuş ismi söyleyebilir misiniz?  
Çocukların katılımına izin verin. 

Evet, bunların hepsini Tanrı yarattı. Tanrı her bir balığın “kendi 
türüne göre” çoğalmasını buyurdu (Yaratılış 1:21‟den). Bunun 
anlamı, alabalık yumurtalarından yavru köpekbalıklarının değil, 
yavru alabalıkların çıkmasıydı! Kuşlar yumurtlayacaklardı. Ve 
serçe yumurtalarından yavru kuzgunlar değil, yavru serçeler 
çıkacaktı. Günümüzde de halen bu böyle olmaktadır. 
Hiç kimse, dünyanın en zeki insanı bile canlı bir serçe ya da bir 
kırmızı balık yaratamaz. Bunu sadece Tanrı yapabilir ve biz bunun 
için O‟nu yüceltmeli ve O‟na şükretmeliyiz. Bazen aramızdan Rab 
İsa‟ya inananlar bile O‟na tüm bu yaptıkları için şükretmeyi 
unuturlar. O‟na çok, çok muhteşem olduğunu ve O‟nu sevdiğimizi 
söylemeyiz. Sadece O‟ndan bir şeyler isteriz. Ama Tanrı bizim   
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O‟na tapınmamızı ister. Bunun anlamı bizim, O‟nun büyüklüğü 
hakkında düşünmemiz ve O‟na içtenlikle büyüklüğünü 
söylememizdir. Biz sadece O‟nun yüceliği üzerine yazılmış şarkılar 
söyleyerek bile O‟na tapınabiliriz. İçinizden Hıristiyan olmuş, Rab 
İsa‟yı tanıyan ve O‟nu seven çocuklar, Tanrı sizin kendisine 
tapınmamızı istiyor. O yüceltilmeyi hak ediyor. Kutsal Kitap‟ta 
şöyle der: “Gelin tapınalım, eğilelim, bizi yaratan Rab‟bin önünde 
diz çökelim” (Mezmurlar 95:6). Tanrı‟nın dünyayı nasıl yarattığını 
düşündüğünüz zaman yapmanız gereken tek şey bu: O‟na tapının! 
 

6. Gün 
Altıncı gün oldu ve Tanrı yeniden buyurdu: “Yeryüzü çeşit çeşit canlı 
yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin” (Yaratılış 1:24).  
Hayvanları gösteren daireyi(B-7) yerleştirin ancak insanın üstü kapalı olsun.  

Tanrı hayvanları yoktan var etti. Tanrı büyükbaş hayvanlar, inekler, 
koyunlar, keçiler ve atlar yarattı. Kedileri ve köpekleri yarattı. 
Sürüngenleri yarattı; kertenkeleler, yılanlar, solucanlar, örümcekler. 
Tanrı koyunların kuzularının olmasını, tavukların civcivlerinin 
olmasını, kedilerin, maymunların ve fillerin de yavrulara sahip 
olmalarını planladı. Bu daima böyle olmuştur ve günümüzde de 
halen böyle devam etmektedir. Yeryüzünde o kadar farklı türde 
canlı vardır ki! Bunların tümünün yaratıcısı Tanrı‟dır. Tanrı‟nın, 
yarattıkları konusunda şöyle düşündüğünü okuyoruz Kutsal 
Kitap‟tan: “Tanrı bunun iyi olduğunu gördü” (Yaratılış 1:25).  
Ancak Tanrı‟nın altıncı günde yarattığı tek şey hayvanlar değildi. 
Tanrı o gün yarattığı tüm varlıklardan çok daha farklı, çok daha 
harika, çok daha özel bir canlı yarattı. Tanrı insanı yarattı; yetişkin 
bir insan! Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı‟nın bu özel 
canlı hakkında şöyle söylediğini okuyoruz Kutsal Kitap‟tan: “İnsanı 
kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” (Yaratılış 1:26). 
Kutsal Kitap bize Tanrı‟nın ilk insanı topraktan yarattığını söylüyor.  
Bizim bedenlerimiz muhteşem bir yaratılışa sahiptir ama bizi bu 
derece farklı ve özel kılan şey bedenlerimiz değildir. Kutsal Kitap‟ta 
şöyle yazar: “Rab Tanrı Adem‟i topraktan yarattı ve burnuna yaşam 
soluğu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu” (Yaratılış 2:7).  
İnsan şeklinin (B-7) üzerindeki kağıdı kaldırın.  

Böyle bir şey Tanrı‟nın yarattığı hiçbir canlıya olmamıştı. Tanrı in-
sanı bazı açılardan kendisine benzer olması için yaratmıştı. Dola-
yısıyla bizler hayvanlardan farklıyız. Farklı olan yönlerimiz neler? 
Biz yeni fikirler üretebilir, yeni şeyler ortaya çıkarabiliriz; hayvan-
lar bunu yapamazlar. Biz diğer insanlarla ve Tanrı‟yla konuşabili-
riz; hayvanlar konuşamaz. Bizler seçim yapabilme yeteneğine sa-
hibiz ama hayvanların böyle bir özellikleri yok. Hepsinden de önem-
lisi bizler Tanrı‟yı tanıyabilir ve O‟na tapınabiliriz. Biz, Rabbimiz‟i 
tanımak, O‟na tapınmak ve sonsuza dek O‟nunla birlikte olmak için 
yaratıldık. Hayvanlar Tanrı‟yı tanıyamazlar. Bir hayvan öldüğünde, 
bu onun için gerçekten de bir sondur. Ancak bir insan öldüğünde o 
insanın ruhu yaşamaya devam eder. Dolayısıyla görüyorsunuz ki 
insanlar farklıdırlar. Kutsal Kitap‟ta şöyle yazar: “Sana övgüler  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG 

Kart 1-6  
(insanın üstü kapalı) 

 
Okul öncesi çocukların  
sözü edilen farklı hayvanların 
taklitlerini yapmalarına izin verin.  
 
 
 
 
Kutsal Kitap ayetini ya siz 
okuyun ya da yaşça daha  
büyük bir öğrenci okusun.  
 
 
 
Bu, Üçlü Birlik’in işini  
örnekleyen çok güzel bir ayettir. 
Yaşça küçük olan çocuklarla 
Üçlü Birlik konulu bir tartışmaya 
girmek istemeyebilirsiniz, ancak 
zaman bulabilirseniz yaşça daha 
büyük öğrencilerin bulunduğu bir 
sınıfta bu konuyu daha ayrıntılı 
biçimde tartışabilirsiniz.   
 

TG– 

 

Kart 1-6 

 
 
İnsanın, hayvanın daha 
gelişmiş biçimi olduğunu 
savunan çağımız öğretişini  
(New Age) çürütmek için  
bu fırsatı değerlendirin. 
Öğrencilerin, Tanrı’nın  
insanı yaratırken kullandığı 
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özel, eşsiz yöntemi ve  
çok daha üstün bir amaç  
uğruna yaratıldığımızı 
anlamalarını sağlayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sunarım, çünkü müthiş ve harika yaratılmışım” (Mezmurlar 139:14). 
 

Sizi Tanrı‟nın yarattığını asla unutmamalısınız. Sizin Yaratıcınız 
O‟dur. Bu size ne ifade etmelidir? Bunun anlamı bir gün söyle-
diğiniz, yaptığınız ve düşündüğünüz her şey için bir gün O‟na cevap 
vereceğinizdir. Yani, bizler Tanrı‟yı sevmeli ve Yaratıcımız‟a itaat 
etmeliyiz. Belki de şu ana kadar İsa Mesih‟e iman etmediyseniz 
Yaratıcınız‟la olan birlikteliğiniz mutsuzluk ve korku verici bir şey 
olacaktır. Çünkü O‟nu sevmiyorsunuz ve O‟na tapınmıyorsunuz. 
Bugün O‟na dönmelisiniz. İtaatsiz yaşam tarzınıza bir son verip İsa 
Mesih‟e sizi bağışlaması için iman etmeye hazır mısınız? Eğer bunu 
yaparsanız günahlarınız için hesap vermek zorunda 
kalmayacağınızdan Yaratıcınız‟la karşılaşmaya hazır hale 
geleceksiniz. O‟nu sevmeye başlayacak ve O‟na gerektiği gibi itaat 
edeceksiniz. O‟na ne kadar harika ve muhteşem bir Yaratıcı 
olduğunu söylemek için tapınabileceksiniz. Tanrı‟nın çok büyük ve 
yüce olduğunu asla unutmayın; Yaratıcı O‟dur.  
 

Tanrı insanı, Aden bahçesi adındaki bir bahçeye, dünyanın en güzel 
yerine yerleştirdi. Aden “zevk” demektir; muhtemelen burası 
kocaman bir parka benziyordu. Tanrı yaratmış olduğu tüm bu 
şeyleri insanın sorumluluğuna vermişti.  

 
7. Gün 

 

Tanrı yedinci günde neler yapacaktı? Kutsal Kitap bu sorunun da 
cevabını veriyor. Tanrı o gün dinlendi (Yaratılış 2:2). Aslında 
O‟nun dinlenmesinin sebebi yorgun olması değildi. Tanrı yorulmaz 
(Yeşaya 40:28). Tanrı dinlendi, çünkü gerçekleştirdiği yaratılış 
işinin “iyi olduğunu” görmüş, tatmin olmuş ve yaptığı işi bitirmişti 
(Yaratılış 1:31).  
 

Eğer Rab İsa‟ya Kurtarıcınız olarak iman ediyorsanız O‟na her gün 
tapınmayı ve O‟nu her gün yüceltmeyi unutmamalısınız. O sizin 
övgülerinizi hak ediyor ve O‟na tapınmanızı istiyor. O‟nun gücü ve 
büyüklüğünü düşünün ve O‟na ne kadar harika olduğunu söyleyin. 
Dünyanın nasıl var olduğu konusunda başka hikâyeler 
duyduğunuzda Kutsal Kitap‟ın size öğrettiklerini hatırlayın. 
Tanrı‟nın söylediklerine inancınızı kaybetmeyin.  
 

Eğer Rab İsa, Kurtarıcınız değilse günahlarınız sizi Tanrı‟dan 
ayırdığı için gerçek anlamda Tanrı‟ya tapınamazsınız.  
 

Yaratıcınız‟la karşılaşmaya hazır değilsiniz. Bu sizin için büyük bir 
sorundur. Eğer kalbinizde Yaratıcı Tanrı‟yı gerçek anlamda 
sevmek, O‟na itaat etmek ve tapınmak istiyorsanız, bugün İsa 
Mesih‟e gelebilirsiniz. Eğer İsa Mesih‟ten bu güne kadar yapmış 
olduğunuz tüm yanlış şeyleri bağışlamasını isterseniz O sizi yeni bir 
insan haline dönüştürecektir. “Bir kimse Mesih‟teyse, yeni 
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2. Korintliler 
5:17). Yaratıcısı‟na gerçekten tapınan ve itaat eden ve O‟na karşı 
büyük bir sevgi duyan yeni bir insan olursunuz. 
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Tekrar Soruları 

1. “Yaratılış” ne anlama gelir? (Başlangıçlar) 

2. Tanrı ışığı yaratmadan önce yeryüzü nasıldı? (Boş ve 
karanlıktı.) 

3. Tanrı güneşi, ayı, bitkileri vs... yaratmak için hangi malze-
meleri kullandı? (Hiçbir malzeme kullanmadı; Tanrı onları 
yoktan var etti.) 

4. Tanrı‟ya “tapınmak” ne demektir? (Tanrı‟ya, şarkılar ya da 
sözlerle ne kadar büyük olduğunu söylemek.) 

5. Kutsal Kitap‟taki, “Tanrı her bir bitkiyi “kendi türüne göre” 
yarattı (Yaratılış 1:11) ifadesi ne anlama geliyor? (Her bitki 
sadece kendi türünden bir bitki türetebilecekti.) 

6. Tanrı insanı hangi gün yarattı? (Altıncı gün) 

7. İnsanlarla hayvanlar arasındaki farklar nelerdir? (İnsan, 
Tanrı benzeyişinde yaratılmıştır: Biz yeni fikirler üretebilir, 
yeni şeyler ortaya çıkarabiliriz, seçim yapabilme yeteneği-
miz vardır, Tanrı‟yı tanıyabilir ve O‟na tapınabiliriz, beden-
lerimiz öldükten sonra bile ruhlarımız yaşamaya devam 
eder.) 

8. Tanrı nasıl olur da sadece tek bir söz söylemekle her şeyi 
yaratabilir? (Çünkü O çok büyüktür; O‟nun her şeye gücü 
yeter.) 

9. Tanrı yedinci gün ne yaptı? (Dinlendi.) 

10. Kutsal Kitap‟ın ilk sözlerini tekrar edin. (“Başlangıçta Tanrı 
göğü ve yeri yarattı”  Yaratılış 1:1) 

 
Devam eden etkinlik 

 

Sayfa 47‟de yer alan şablondan her çocuğun elinde bir tane bulun-
masını sağlayın.  
 

Her çocuk, Tanrı‟nın yarattığı ve bunun için kendisine şükretmek 
istediği bir canlının resmini çizsin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekrar Oyunu  

 

Zafer 
 
Her biri birer metre  
uzunluğunda olan iki 
parça şerit kesin 
(bu iki şeridi dördüncü  
derste tekrar kullanmak 
üzere saklayın). 
 
A6 boyutunda beş karttan 
oluşan iki seri hazırlayın. 
Bunları ortadan ikiye katlayın 
ve her bir parçanın alt kısmına  
her karta bir harf gelecek şekilde 
“ZAFER” yazın.  
 
Her bir seriyi yüzü aşağıya 
gelecek şekilde yerleştirin.  
 
Sınıfı iki gruba ayırın ve 
her gruptan bir çocuğun  
bir şerit seçmesini isteyin.  
 
Gruplara dönüşümlü olarak  
sorular sorun. 
 
Çocuklardan biri bir soruyu  
doğru cevaplandırdığında,  
kendi takımına ait kartlardan  
birini seçerek şeridin üzerine 
asma hakkına sahip olur.  
Bu mesajı doğru sıralamaya  
göre tamamlayan takım  
oyunu kazanır.  
 
Okul öncesi  

tekrar oyunu 

 

Hayvan eşleştirme oyunu 
 

Dört ila altı adet A6 kartonu  
ortadan ikiye kesin ve  
kestiğiniz her bir yarıma 
eşleştirilecek hayvanlardan  
birini yapıştırın.  
 
Kartları yüzleri aşağıya dönük 
olacak şekilde yerleştirin (yaşça 
daha küçük olan öğrenciler için 
kartlar yüzleri açık şekilde 
bırakılabilir). 
 
Bir tekrar sorusu cevaplandıran 
her bir çocuk iki kart seçme hakkı 
kazanır. Eğer seçilen iki resim 
birbirinin aynıysa çocuk onları  
alıp kendi önüne koyar.  
 
Bu, bütün sorular sorulup 
bitirilinceye kadar devam eder.  
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Ders 2 
Dünyaya günah girer 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
 

Yaratılış 2:9.15-25 
Yaratılış 3:1-24 
2. Korintliler 11:3 
 
Temel gerçek 
 

Her birimiz günahkârız 
 
Uygulama  
 

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınızdan dönün 
ve günahlarınızı kaldırabilecek tek kişi 
olan İsa Mesih‟e gelin. 

 
Ezberlenecek ayet 
 

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah 
aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün 
insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.” 
Romalılar 5:12 
 
(Yaşça daha küçük olan çocuklar “Böylece” 
ifadesine kadar olan kısmı öğrenebilirler.) 
 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5 ve 2–6 

Veya 

 Şekiller B–9, B–10, B–11, B–12, B–13, 

B–14, B-15 ve B-16 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân ya 

da bahçesi sahnesi 
 
 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

“Keşke dünyada hiç yabani ot olmasaydı” 
 
Olayların Gelişimi 
 

1. Adem hayvanlara isim verir. 

2. Tanrı kadını yaratır. 

3. Tanrı‟nın Adem ve Havva‟ya buyrukları.
 TG– 

4. Şeytan Havva‟yı ayartır. 

5. Havva meyvenin tadına bakar ve onu 
Adem‟e de verir. TG 

6. Tanrı‟dan korkarlar. TG 

7. Saklanmaya çalışırlar. 

8. Tanrı onlarla konuşur. TG– 

9. Tanrı Adem‟i, Havva‟yı ve yılanı ceza-
landırır. 

10. Tanrı, deriden giysiler verir. 

 
Doruk Noktası 
 

Tanrı bir Kurtarıcı vaat eder. TG– 

 
Sonuç  
 

      İsa Mesih sizi kurtarmak istiyor                                                     
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Aden bahçesinin yeri  
kesin olarak bilinmemekle 
birlikte bazı yorumcular bu 
bahçenin, Dicle ve Fırat 
ırmaklarına yakın Basra 
Körfezi’nin kuzeyinde yer  
aldığı ortak görüşündedirler. 
Yaratılış 2:10-14’e bakınız.  
Bu pasajda adı geçen diğer 
iki ırmağın yerleri 
bilinmemektedir.  

 

 
 
 
 
 
Kart 2-1 
 

 
 

Okul öncesi çocukların,  
Adem’e gelen çeşitli  
hayvanların adını söyleyip 
seslerini taklit etmelerine 
izin verin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 2-2 
 

Okul öncesi çocuklar  
Adem gibi uyuma 
taklidi yapsınlar. 

Ders 

“Keşke dünyada hiç yabani ot olmasaydı,” diye yakındı İskender 
arka bahçenin temizliğinde babasına yardım ederken. Daha 
geçenlerde taşınmışlardı bu eve ve arka bahçe yabani otlarla, deve 
dikenleriyle ve fundalıklarla doluydu. 
“Bir zamanlar hiç yabani ot, deve dikeni yokmuş” diye yanıtladı 
babası. “Ama bu çok, çok uzun bir zaman önceydi.” 
“Ne zamandı acaba?” diye sordu İskender. 
“Adem ve Havva‟nın Aden bahçesinde yaşadıkları zaman öyleymiş. 
Adem orada yaşarken hiçbir zaman yabani otlarla uğraşmak 
zorunda değilmiş.” 
“Adem ne şanslıymış,” diye mırıldandı İskender koparmaya 
çalıştığı birkaç yaban gülü yüzünü tırmalarken. 
Evet, Adem Aden bahçesinde yaşarken dünya gerçekten de çok 
farklı bir yerdi.  
Adem’i yerleştirin (B-9).  
Adem bahçenin bakımını yapmaktan zevk alıyordu. Tanrı ona 
yapması için özel bir iş vermişti. O Adem‟e hayvanları birer birer 
gösterdi ve... 
 

Sahne 1 
Hayvanları yerleştirin (B-10). 

Adem tüm hayvanlara birer isim verdi. Tanrı, tüm bu hayvanlara 
isimler verebilmesi için Adem‟i çok zeki yaratmış olmalıydı. Adem 
aslanlardan ve kaplanlardan saklanmak zorunda değildi. O zamanlar 
tehlikeli olan tek bir hayvan bile yoktu. O zamanlar hayvanlar 
birbirleriyle dövüşmüyorlar, birbirlerini öldürüp yemiyorlardı. Bu 
mükemmel dünyada her şey birbiriyle barış içindeydi. 
Fakat Adem yalnızdı. Tabii ki hayvanlarla çok yakın arkadaş 
olamazdı; o onlardan fazlasıyla farklıydı. Hangi açılardan 
hayvanlardan farklı olduğunu hatırlayabiliyor musunuz?  
Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Tanrı Adem için yalnız olmanın pek de iyi bir şey olmadığını 
biliyordu ve bunun için bir plan yaptı.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
Adem’i yerleştirin (B-11).  

Tanrı Adem‟e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Tanrı‟nın ne 
yaptığını bir tahmin edin. Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini 
çıkardı ve bu kaburga kemiğini çıkardığı yeri kapattı. Peki, Tanrı bu 
kaburga kemiği ile ne yapacaktı? O, sadece Tanrı‟nın yapabileceği 
muhteşem bir şey yaptı. O, kaburga kemiğini bir insana, bir kadına 
dönüştürdü. 
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Sahne 3 
Adem’in (B-11) yerine şekil B-9’u koyun ve Havva’yı (B-12) yerleştirin.  

Kimbilir, Adem uyandığında bu ona ne kadar büyük bir sürpriz 
olmuştur. İşte orada duruyordu; çok güzel bir kadındı! Tanrı onu 
Adem‟e eş olarak verdi. Adem için ne kadar harika bir hediyeydi! 
Adem artık hiç yalnızlık hissetmeyecekti. Sevecek, konuşacak biri 
vardı artık. Adem eşine bir isim verdi: Havva.  
Tanrı Havva‟yı yaratmadan önce Adem‟e şöyle demişti: 
“Bahçedeki bütün ağaçları sana meyvelerinden yemen için veriyo-
rum. İstediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin. Ama iyiyle kötüyü bil-
me ağacından yeme.” Orada Adem ve Havva‟ya verilmiş olan çok 
sayıda ağaç vardı, fakat onlar şu kuralı unutmamalıydılar: “İyiyle 
kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle 
ölürsün” (Yaratılış 2:16-17‟den). Onları Tanrı yaratmıştı. Onlar için 
en iyisinin ne olduğunu ancak Tanrı biliyordu. Adem ve Havva‟ya 
neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini söylemeye hakkı vardı. Bu 
sizin ve benim için de geçerlidir. Tanrı bizim Yaratıcımız‟dır, O bi-
zim Efendimiz‟dir. Bize de neler yapıp neler yapmamamız ge-
rektiği konusunda buyruklar vermiştir. Tanrı‟nın bize yapmamızı 
buyurduğu şeylerden bazılarını bana söyleyebilir misiniz?  
Çocukların katılımına izin verin. 
Örneğin, Rabbin’i bütün kalbinle sev, komşunu sev, anne babanın sözünü 
dinle gibi.  

Tanrı‟nın bize yapmamamızı buyurduğu şeylerden bazılarını bana 
söyleyebilir misiniz?  
Örneğin, başkalarının malına göz dikme, çalma, yalan söyleme gibi.  

Bunlar Tanrı‟nın kurallarıdır; bunları Kutsal Kitap‟ta okuyoruz. Şu 
an aramızda, ta doğduğu günden bu yana her gün Tanrı‟nın 
kurallarına uyan hiç kimse yoktur. Ben de Tanrı‟nın sözünü 
dinlemedim, siz de dinlemediniz. Tanrı bu itaatsizliği “günah” 
olarak isimlendiriyor. Kutsal Kitap‟ta denir ki, “Herkes günah 
işledi” (Romalılar 3:23). Kalbinizde bunun doğru olduğunu 
biliyorsunuz; biliyorsunuz ki Tanrı‟ya itaatsizlik ettiniz. O zamanlar 
Adem ve Havva günah işlemenin ne demek olduğunu bilmiyorlardı.  
Ama Tanrı‟nın dünyasında onlara günah işletmeye kararlı biri vardı. 
Bu kişi Tanrı‟dan nefret ediyordu ve Tanrı‟nın kusursuz dünyasını 
bozmak istiyordu. O, Adem ve Havva‟nın iyi olmalarındansa, kötü 
olmalarını istiyordu. Bu kişi Tanrı‟nın büyük düşmanı Şeytan‟dı. 
Bir zamanlar o da cennetteki bir melekti, ancak pak ve iyi 
kalamadı. Tanrı‟ya karşı isyan etti ve Tanrı ona bir ceza verdi; 
onu cennetinden çıkardı. Şeytan güçlü bir düşmandı ama Tanrı 
kadar güçlü değildi. Şeytan (bazen ona İblis de denir), Adem ve 
Havva‟ya itaatsizlik ettirebilirse onların da Tanrı‟yla birlikte 
yaşayamayacaklarını biliyordu. Şeytan‟ın istediği de buydu zaten. 
Bu nedenle de Şeytan onları Yaratıcıları‟na ve Efendileri‟ne karşı 
günah işlemeleri için ayartmaya koyuldu. Çok kurnazca bir plan 
düşündü. Bahçede ağaçların arasında yürürken Havva‟yla 
konuşması için en güzel hayvanlardan biri olan yılanı seçti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsal Kitap’tan ayeti  
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine 
okutun. 
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Kart 2-3 
 

 
 

Havva’yla yılan arasındaki 
konuşmayı tiyatro yapmak 
çocukların hoşuna gidebilir. 
Orada geçen konuşmayı, 
çocukların okuyabilmeleri  
için kartlara bastırın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-4 
 

 
 

 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti  
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine 
okutun. 

 
 

Sahne 4 
Adem’i (B-9) çıkarın. Yılanı (B-13) yerleştirin.  
Yılan kadına sordu: “Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçlardan hiçbiri-
nin meyvesini yemeyin mi dedi?”  
Tanrı‟nın söylediği şey gerçekten de bu muydu? Hayır, yılan Hav-
va‟yı sanki Tanrı‟nın, bu ağaçlardan hiç birinin meyvesini 
yemelerine  izin vermediğine inandırmaya çalışıyordu. Oysa Tanrı 
onların tek bir ağaç hariç, bütün ağaçların meyvelerinden 
yemelerine izin vermişti. Tanrı onlara karşı çok iyi ve cömertti.  
“Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz ama Tanrı 
„Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; 
yoksa ölürsünüz‟ dedi,” diye cevapladı Havva. 
Şeytan yılanı kullanarak Havva‟nın, Tanrı‟nın söylediği şeyi sorgula-
masını istiyordu. “Kesinlikle ölmezsiniz; çünkü Tanrı biliyor ki o 
ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bile-
rek Tanrı gibi olacaksınız.” Şeytan, Tanrı‟nın yaşamdaki en iyi şey-
lere kavuşamamaları için onları kandırdığına Havva‟yı inandırmaya 
çalışıyordu. Havva onu akılsızca dinledi. Ağaca yaklaştı ve meyveye 
baktı. O kadar güzel ve lezzetli görünüyordu ki… Havva o anda daha 
akıllı olmak istediğini, iyiyi nasıl biliyorsa kötüyü de bilmek istediği-
ni düşündü. Elini uzattı, meyveye dokundu ve onu ağaçtan kopardı.  
 

Sahne 5 
Havva’nın eline meyveyi (B-14) yerleştirin.  
Daha sonra Havva meyvenin tadına baktı. Kocasını çağırdı, ona da 
biraz verdi ve kocası da yedi.  
Yılanı (B-13) çıkarın. Adem’i (B-9) yerleştirin.  
Onları yaratan, seven, onlar için harika şeyler yapan Tanrı‟ya 
itaatsizlik etmeleri nasıl da büyük bir kötülüktü. Onlar artık 
kötülüğün de, günahın da ne olduğunu biliyorlardı.  
Tanrı‟yla karşılaşmaktan korkuyorlardı; artık onlar Tanrı‟yı gerçek 
anlamda sevmiyorlardı. Kendilerini çok suçlu hissettiler; artık onlar 
günahkârdı! Adem ve Havva‟nın kendilerini Şeytan‟a teslim etme-
leri ve Tanrı‟ya başkaldırmaları, bugün dünyada yaşayan tüm insan-
ların da günahkâr olmalarına neden olmuştur. Onların işledikleri bu 
günah sizin ve benim üzerimde büyük bir fark yarattı. Bunun anla-
mı, sizin ve benim günahkâr olarak dünyaya gelmemizdir (Roma-
lılar 3:23; 5:18). Bizler Tanrı‟ya itaat etmekten çok başkaldırma 
isteğiyle doğduk. Bu biraz bir futbol takımında bulunmaya benzer 
(siz bunu kendi bulunduğunuz duruma uyarlayın) ve farz edin ki 
sizin takımınızdan biri gole gidiyor. Eğer oyuncu o golü atarsa bu 
tüm takım adına alınan bir sayı olacaktır, ancak eğer kaçırırsa bütün 
takım kaybedecektir. İşte Adem de bizim takım liderimiz gibidir; o 
Tanrı‟ya başkaldırmakla “golü kaçırdı” ve bu nedenle de hepimiz 
kaybettik. Hepimiz itaatsiz ve suçluyuz, çünkü Adem böyleydi. 
Kutsal Kitap‟ta şöyle yazar: “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de 
günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12).  
Adem‟in günahıyla dünyada büyük bir değişiklik oldu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 



 Başlangıçlar 

 19 

Sahne 6 
Adem ve Havva’yı (B-15)  yerleştirin.  

Adem ve Havva utanç hissettiler. Birdenbire çıplak olduklarını an-
ladılar ve aceleyle incir yapraklarından kendilerine önlük yaptılar.  

Tanrı, eğer buyruğuna itaat etmezlerse onlara kesinlikle öleceklerini 
söylemişti. Bu gerçekten oldu mu? Bedenleri hemen ölmedi ama 
yıllar sonra bu gerçek oldu. Ancak o anda Adem ve Havva başka 
açılardan –daha korkunç açılardan– ölmüşlerdi. Bu itaatsizliklerin-
den önce Tanrı‟yı gerçekten özel bir şekilde tanıyorlar ve seviyor-
lardı. Akşamüstü her gün Tanrı, Aden bahçesine geliyor ve onlarla 
konuşuyordu. Onlar günün bu saatini daima dört gözle bekliyor-
lardı. Ama şimdi O‟ndan korkuyorlardı. Tanrı‟yla olan arkadaşlık-
ları bozulmuştu. Kutsal Kitap Tanrı‟dan ayrılmayı “ölüm” olarak 
adlandırıyor. Zaten Adem‟le Havva‟ya olan şey de buydu ve aynısı 
bizim de başımıza geldi. Kutsal Kitap‟ta şöyle yazar: “Herkes nasıl 
Adem‟de ölüyorsa...” (1. Korintliler 15:22). Bu hem sizin hem de 
benim Tanrı‟dan ayrıldığımız anlamına geliyor. Eğer bu yolda yürü-
meye devam ederseniz asla Tanrı‟yla birlikte yaşayamayacak, son-
suza dek ondan uzak olacaksınız. Bu insanın başına gelebilecek en 
kötü şeydir. Ne kadar üzücü ki günah artık dünyaya girmişti! 

Adem ve Havva korkuyorlardı. Tanrı‟dan saklanmaya çalıştılar; 
ama hiç kimse bunu yapamazdı! Tanrı gerçekte nelerin olduğunu ve 
onların nerede olduklarını çok iyi biliyordu. Tanrı onlarla konuş-
maya gelmişti.  

“Adem nerdesin?” dedi Tanrı.  

Adem şöyle cevapladı: “Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü 
çıplaktım, bu yüzden gizlendim.” 

Daha sonra Tanrı şöyle söyledi: “Çıplak olduğunu sana kim söyle-
di? Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” 

İyi olacağına daha da kötüleşen Adem karısını suçladı: “Yanıma 
koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim.”  

Daha sonra Tanrı Havva‟ya döndü: “Nedir bu yaptığın?” 

Havva da yılanı suçlamaya çalıştı: “Yılan beni aldattı, o yüzden 
yedim.”  

Bizler de aynı onlar gibi olabiliriz, değil mi? Bizler de kendi 
günahlarımız için başkalarını suçlarız. Bu gibi bir durumda şöyle 
söylersiniz, “kız kardeşimdi, evet kavgayı o başlattı” ya da “aslında 
küfretmek istemedim, istemeden oldu” ya da “gerçekten de yalan 
söylemedim; aslında sadece yalan söylüyormuş gibi yapıyordum.” 
Tanrı kimin suçlanması gerektiğini çok iyi bilir. Eğer ona itaatsizlik 
ederseniz suçlanması gereken tek kişi sizsinizdir! O sizin kendisine 
şöyle söylemenizi ister: “Tanrım, günah işledim; suçluyum.” Adem 
ve Havva Tanrı‟ya karşı bunu yapmadılar ama Tanrı aslında onların 
yapmış olduğu her şeyi biliyordu. Tanrı onlara işlediği bu günahın 
sonuçlarının neler olacağını tek tek söyledi.  

Kart 2-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İki çocuğa, Adem ve  
Havva’nın Tanrı’nın  
sorularını cevaplan- 
dırmasını tiyatro 
yaptırabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG– 
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Kart 2-6 
 

 
 

 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kutsal Kitap’tan ayeti  
okuyun ya da büyük  
çocuklardan birine okutun. 

 

Tanrı ilk olarak yılanla konuştu: “Bu yaptığından ötürü bütün evcil 
ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnının üzerinde 
sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin.” Bu pırıl pırıl 
parlayan güzel hayvan artık çekiciliğini yitirecekti; artık insanlar 
onu gördüğünde ondan korkacak ve nefret edeceklerdi. O günden 
bu yana bütün yılanlar karınları üzerinde sürünürler.  
Daha sonra Tanrı Havva‟yla konuştu: “Çocuk doğururken sana çok 
acı çektireceğim” dedi. “Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek.” 
Dolayısıyla hastalık, zayıflık ve acı ilk kez o zaman dünyaya girdi.  
Tanrı, Adem‟e o günden sonra yeterince yiyecek bulabilmesi için 
çok daha zor şartlar altında çalışması gerektiğini söyledi; çünkü 
bundan sonra ekinlerin büyümesini engelleyecek olan dikenler, 
yabani otlar, devedikenleri yetişecekti toprakta. Adem çok çalışacak, 
alın teri dökecekti. Daha sonra ölecekti ve bedeni toprak olacaktı.  
Daha sonra Tanrı, Adem ve Havva‟yı güzel Aden bahçesinden 
çıkardı. Yaşam ağacının yolunu denetlemek ve onların tekrar geri 
dönmelerini engellemek için Aden bahçesinin kapısına her yana 
dönen alevli bir kılıç ve Keruvlar denen göksel varlıklar yerleştirdi. 
O muhteşem mutlu günler artık sona ermişti, çünkü Adem ve Havva 
Efendileri‟ne, Yaratıcıları‟na başkaldırmışlardı. 
Kendilerini örtmek için incir yapraklarından yaptıkları giysiler pek 
sağlam değildi o nedenle Tanrı onlara hayvan derisinden yapılmış 
daha sağlam giysiler verdi. 
 

Sahne 7 
Adem ve Havva’nın (B-15) yerine Şekil B-16’yı koyun.   

Adem ve Havva‟nın böyle hayvan derisinden yapılmış giysiler 
giyebilmeleri için bazı hayvanların öldürülmüş olması gerekiyordu. 
Belki de Tanrı bundan sonra bağışlamanın ölüm ve kan dökme ile 
olabileceğini gösteriyordu.  
Tanrı bunun yanı sıra harika bir vaat de verdi. Bu vaade göre, Tanrı 
bir gün, Şeytan‟ın gücünü yok edecek Biri‟ni gönderecekti. Günah-
kârları günahlarından kurtaracak Biri gelecekti; bizi yeniden Tan-
rı‟ya yaklaştıracak Biri. Sizin ve benim böyle Biri‟ne çok ihtiyacı-
mız var; öyle değil mi? Tanrı vaadini yerine getirdi ve binlerce yıl 
sonra o Kişi‟yi, tek Oğlu‟nu, yani Rab İsa Mesih‟i gönderdi. İsa 
Mesih asla Tanrı‟ya itaatsizlik etmedi. O bir günahkâr değildi. An-
cak Tanrı bizim itaatsizliğimize karşılık biricik sevgili Oğlu‟nu 
cezalandırdı. İsa Mesih çarmıha gerildi ve orada bizim hak ettiğimiz 
cezaların bedelini ödedi. Kanını akıttı, bizim günahlarımıza karşılık 
öldü, sonra ölümden dirilerek Şeytan‟ın gücünü yendiğini gösterdi. 
Sizi ancak İsa Mesih, yeniden Tanrı‟ya bir daha hiç ayrılmayacak 
şekilde yaklaştırabilir. Sizi başkaldırılarınızdan kurtaracak olan sa-
dece İsa Mesih‟tir. Ancak O sizin Tanrı‟ya itaat etmenize yardım 
edebilir. Ne var ki, İsa Mesih‟in bunu sizin için yapabilmesi için 
O‟na iman etmeniz gerekir. Kutsal Kitap‟ta şöyle yazar: “Sözümü 
işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri 
yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir” (Yuhanna 5:24). Söz din-
lemezliğinizden ötürü gerçekten de pişmansanız ve artık Tanrı‟dan  
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uzak olmak istemiyorsanız şimdi İsa Mesih‟e gelin. Sadece oturdu-
ğunuz yerden O‟na pişman olduğunuzu söyleyin (bunu yüksek sesle 
söylemek zorunda değilsiniz). Günahlarınızın cezasını çektiği için 
O‟na teşekkür edin. O‟na Kurtarıcınız olmasını istediğinizi söy-
leyin. Tanrı‟ya itaat edebilmek için O‟ndan yardım isteyin. İsa Me-
sih‟in bir çocuğu kurtarması gerçekten de harika bir şeydir. O bunu 
sizin için yapmak istiyor. 

 

Tekrar Soruları 

 

1. Dünyada ne zaman hiç diken, yabani ot ve yaban gülü yok-
tu? (Adem ve Havva Aden bahçesinde yaşarken ve henüz 
günah diye bir şey yokken.) 

2. Tanrı ilk kadını nasıl yarattı? (Adem‟in kaburga 
kemiğinden.) 

3. Aden bahçesinde her akşamüstü ne oluyordu? (Tanrı her ak-
şamüstü onlarla konuşmak için bahçeye geliyordu.) 

4. Tanrı‟nın Adem ve Havva‟ya buyruklar vermesi niçin doğru 
bir şeydi? (Çünkü onları O yaratmıştı ve onlar için en iyisini 
sadece O biliyordu.) 

5. Tanrı‟nın yaptıklarını bozma kararı alan kimdi? (Şeytan) 

6. Şeytan bunu yapmak için hayvanlardan hangisini kullandı? 
(Yılanı) 

7. Adem‟in günahının bize etkileri neler oldu? (Bu günah 
nedeniyle hepimiz günahlı doğuyoruz.) 

8. Niçin günah hepimiz için böyle büyük bir problem? (Çünkü 
günah bizi Yaratıcımız Tanrı‟dan uzaklaştırır.) 

9. Tanrı Adem ve Havva‟ya hangi harika vaadi verdi? (Bir 
gün, Şeytan‟ın gücünü yok edecek Biri‟ni göndereceğini 
söyledi. Günahkârları günahlarından kurtaracak Biri gele-
cekti; bizi yeniden Tanrı‟ya yaklaştıracak Biri.)  

10. Adem ve Havva Tanrı‟ya itaatsizlik ettikten sonra ne 
yapmaya çalıştılar? (Tanrı‟dan gizlenmeye çalıştılar.) 

11. Günahın sonuçları olarak gerçekleşen değişimlerden bir ka-
çını söyleyebilir misiniz? (Tanrı‟dan ayrılık; kendi günah-
larımız için başkalarını suçlama; yılanların yerde karınları 
üzerinde sürünmeleri; hastalıkların, zayıflıkların ve acının 
dünyaya girmesi; ölümün dünyaya girmesi; hayvanların bir-
birlerini yemeleri, dikenlerin, yabani otların, devedikenleri-
nin büyümesi; Adem ve Havva‟nın artık Aden bahçesinde 
yaşayamayacak olmaları.) 

12. Adem ve Havva niçin Aden bahçesine tekrar geri döneme-
diler? (Çünkü girişe bir Keruv ve her yana dönen alevli bir 
kılıç yerleştirildi.) 

Tekrar Oyunu  

 

Şerit numaraları 
 
30-40 cm uzunluğunda on iki 
adet şerit kesin. Her birinin bir 
ucuna bir kâğıt parçası ya da 
yapışkan bant iliştirin ve onları 
1’den 12’ye kadar numaralandırın. 
 
Şeritleri bir bez panoyla örtün 
ya da bir kutunun kenarından 
sarkıtın, verilen numaralar arka 
kısımda kalsın ve görünmesin. 
 
Sınıfı iki takıma ayırın. 
 
Dönüşümlü olarak her bir  
takımdan bir çocuğun bir şerit 
seçmesini isteyin. Seçilen her 
bir şeritteki numara onu seçen 
çocuğun hangi numaralı soruyu 
cevaplandıracağını 
göstermektedir. 
 
Eğer çocuk soruyu doğru  
yanıtlarsa soru numarasının  
onla çarpılmış değerini puan 
olarak takımına kazandırır 
(örneğin soru 4 => 4*10=40 puan). 
En çok puanı toplayan takım 
oyunu kazanır. 
 
 
Okul öncesi  

tekrar oyunu 

 

Atlama Oyunu 
 

Yere 30 cm uzunluğunda bir 
şerit bant yerleştirin. Bu şeridin 
önünde bir çocuğun atlayacağı 
kadar bir boşluk bırakın.  
 
Bir çocuk kendisine sorulan 
soruyu doğru yanıtladığında, 
o çocuğun şeridin üzerinde iki 
ayağını birleştirerek yapabildiği 
kadar öne atlamasını sağlayın. 
Kısa bir şerit bantla da çocuğun 
atlayınca ayağını ilk bastığı yeri 
işaretleyip üzerine ad ve  
soyadının baş harflerini yazın.  
 
Oyun bittikten sonra 
çocuklara alkış yaptırın.  
 
Zaman elverdiğince çocuklar 
kendi rekorlarını kırmayı 
deneyebilirler, ancak onları 
yarışa teşvik etmeyin.  
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Ders 3 
İlk çocuklar (Kayin ile Habil) 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 4:1-16 
İbraniler 11:4 
 
Temel gerçek 

Tanrı‟ya Tanrı‟nın yoluyla gelmelisiniz 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih‟e Kurtarıcınız 
olarak iman etmelisiniz; O, Tanrı‟ya 
giden tek yoldur. 

 
Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya giden yol olan Me-

sih‟e iman ettiğiniz için Tanrı‟ya şük-
redin. 

 
Ezberlenecek ayet 

Romalılar 5:12‟yi tekrarlayın 
 
Ya da 
 
“... Benim aracılığım olmadan Baba‟ya kimse 
gelemez” Yuhanna 14:6 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5 ve 3–6 

Veya 

 Şekiller B–1, B–17, B–18, B–19, B–20, 

B–21, B-22, B-23, B-24, B-25 ve B-26 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

 
Giriş  
 

İlk bebeğin doğumu 
 
Olayların Gelişimi 

1. Habil doğar.  

2. Oğlanlar büyürler. TG 

3. Kayin çiftçi olur. 

4. Habil çoban olur. 

5. Habil Tanrı‟ya bir sunu getirir. 
 TG+,TG– 

6. Kayin Tanrı‟ya bir sunu getirir. TG– 

7. Tanrı Habil‟i ve sunusunu kabul eder. 
  TG– 

8. Tanrı Kayin‟i ve sunusunu reddeder. 
  TG– 

9. Kayin kıskanır ve kızar. 

10. Tanrı Kayin‟e bir şans daha verir. TG– 

 
Doruk Noktası 
 

11. Kayin Habil‟i öldürür 

12. Tanrı Kayin‟le konuşur 
 
Sonuç  
 

Kayin Tanrı‟nın huzurundan ayrılır. TG– 
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Kart 3-1 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar 
kollarında bir bebek  
sallıyormuş gibi yapabilirler.  
 

Kayin “kazanılmış” demektir. 
Görünüşe göre Havva bu 
bebeğin kendisine Tanrı 
tarafından verildiğinin 
farkındaydı. 

 
Kart 3-2     
 

Habil “nefes” demektir.  
 

Adem, Havva ve oğulları 
arasında geçen bu  
konuşmayı bir oyun  
haline dönüştürmek için  
dört çocuk seçebilirsiniz. 
Çocuklara yardımcı olmak 
açısından söyleyecekleri 
sözleri kâğıtlara yazıp verin. 

 
 TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG 
 
 

Ders 

Sahne 1 
Havva ve bebek Kayin’i (B-17) yerleştirin. 
Adem ve Havva minik erkek bebeklerine sevinçle baktılar. O 
dünyada doğan ilk bebekti. Adem ve Havva onun minik el ve ayak 
parmaklarını, kulaklarını dikkatle incelemiş olmalılar. “Ona Kayin 
adını verelim” dedi Havva, Adem de kabul etti.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
Adem’i Havva’yı ve iki oğullarını (B-18) yerleştirin.  

Bir zaman sonra ikinci oğulları oldu. Ona da Habil adını verdiler. 
Adem ve Havva oğullarının büyümelerini, yürümeyi, konuşmayı 
öğrenmelerini zevkle izlediler. Çocuklar büyüdükleri zaman “Bize 
Aden bahçesinden söz edin” demiş olmalılar.  
Çocuklardan, Adem ve Havva’ymış gibi yapmalarını ve oğullarına 
neler söyleyeceklerini paylaşmalarını isteyin. O yerin güzelliğini, 
Tanrı’yla olan dostluklarını, hayatın kolaylığını, yabani otların, 
ölümün yokluğunu ve girişteki Keruv’u da konuşmalarına dâhil 
etmelerini sağlayın.  
“Tanrı bugün bizi sevmiyor mu?” diye sormuştur belki de oğlanlar.  
Bildiğimiz kadarıyla Adem ve Havva şöyle yanıtladılar bu soruyu: 
“Evet, biz hak etmediğimiz halde Tanrı bize çok iyi davrandı. Bize 
bağışlanmanın yolunu gösterdi. Günahlarımızdan pişmanlık duydu-
ğumuzda bir hayvan öldürürüz, kanını akıtırız ve böylece de Tanrı 
bizi bağışlar.” İsa Mesih yeryüzüne gelmeden binlerce yıl önce bile 
Tanrı kendisine yaklaşmanın tek yolunun ne olduğunu göstermiştir. 
Bir hayvanın ölümü, aslında Tanrı‟nın Oğlu‟nun yapacak olduğu 
şeyin sembolüydü. Biz günahımızdan dolayı Tanrıya yaklaşamayız. 
Ama İsa Mesih‟in, Tanrı‟nın Oğlu‟nun hiç günahı yoktu. Cennetten 
gelmişti. Mükemmel bir hayat yaşamış ve çarmıhta sizin, benim 
gibi günahkârlar için ölmüştü. Günahlarımızı kaldırmak için değerli 
kanını akıtmıştı. Bugün O ölü değildir; çünkü O ölümden dirildi ve 
sadece O, bizi Tanrı‟ya yeniden yakınlaştırabilir. Tanrı‟ya giden yol 
budur; Tanrı‟yla barışmanın başka hiçbir yolu yoktur. Bunu 
aklınızda tutmanız çok çok önemlidir. Bu hayvan kurban etme 
konusu Habil ve Kayin için de akılda tutulması gereken çok önemli 
bir konuydu. 
Kayin ve Habil hiç okula gitmediler. Her şeyi anne-babaları öğretti 
onlara. Çiftçiliği öğrendiler, çalışmayı öğrendiler, yabani otların te-
mizlenmesine yardım ettiler ve çoğu kez işleri bitene dek çok çok 
terleyip yoruldular. 
Adem ve Havva‟nın onlara kavga etmeyi, itaatsizlik etmeyi öğret-
melerine gerek yoktu. Onlar daha kendilerine böyle şeyler öğretil-
meden zaten çok yanlış şeyler yaptılar. Çünkü onlar da Tanrı‟ya 
itaatsizlik etmek isteyen günahkârlar olarak doğmuşlardı. Bu hem 
sizin hem de benim için geçerli bir durumdur. Bir sorundan sıyrıl-
manın en kolay yolunu yalan söylemek olarak görürüz. Öğretmen  
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hakkında kötü şeyler düşünmek çok kolaydır. Çabucak sinirlenip 
bağırırsınız. Bu yanlış şeyler (Kutsal Kitap‟ta bunlara günah denir) 
sizi Tanrı‟dan uzaklaştırır. Bu günahı bağışlatmalısınız; aksi halde 
asla Tanrı‟yla birlikte yaşayamazsınız. Bir günahkârın kendisine 
nasıl yaklaşabileceğinin kararını yalnızca Tanrı verir. Siz ve ben 
O‟nun belirlediği yolla O‟na yaklaşmalıyız. Bu, Kayin ve Habil için 
de geçerliydi. 
Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
Kayin’i (B-21) yerleştirin. 

Çocuklar büyüdüklerinde Kayin bitkiler, sebzeler, meyveler, 
çiçekler yetiştirmeyi öğrendi. İyi ekin yetiştirebilmek için yabani 
otları temizledi; çok çalıştı. Toprağı çapalarken, tırmıklarken, bir 
şeyler ekerken yeryüzünün bu yumuşak parçasını hissetmekten çok 
hoşlanıyordu. Yetiştirdiği güzel bitkiler, ağaçlar ve lezzetli 
yiyeceklerle gurur duyuyordu. Kutsal Kitap, Kayin‟in çiftçi 
olduğunu söyler (Yaratılış 4:2).  
Habil’i (B-19) ve koyunları (B-20) yerleştirin.  

Habil bitkiler ya da ağaçlardan çok hayvanlara ilgi duyuyordu. 
Özellikle de koyunları ve kuzuları çok seviyordu. Onları tehlikeler-
den korurdu. Onlara yiyecek ve su bulabilecekleri yerlere yönlendi-
riyordu. Kutsal Kitap‟ta denir ki: “Habil çoban oldu” (Yaratılış 4:2).  
Ama daha önce de öğrendiğimiz gibi Kayin ve Habil günahkârdılar. 
Kendilerinin Tanrı‟yla olan ilişkisi hakkında düşünmeye başladılar. 
İşledikleri günahlar onları Tanrı‟dan ayırmıştı. Bu konuda bir şeyler 
yapılmalıydı. Adem ve Havva‟dan Tanrı‟ya yaklaşmanın ve 
bağışlanmanın tek yolunun ne olduğunu öğrenmişlerdi. Bu yol, 
kendi yerlerine bir hayvanın kanının akıtılarak öldürülmesiydi. 
İbraniler 9:22‟de denir ki: “Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen 
her şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.” 
Tanrı‟ya giden yol budur. 
 

Sahne 4 
Koyunları (B-20) çıkarın. 

Acaba Tanrı‟nın yoluna gelecekler miydi? Habil dışarıya çıktı ve 
koyunlarına dikkatle baktı. En iyilerinden birini seçti, onu kesti ve 
kanını akıttı. 
Habil’in sunağını (B-23) yerleştirin.  

O bunları yaparken Tanrı‟nın kendisinin günahlarını bağışlayacağı-
na inanıyordu. Kutsal Kitap bize Habil‟in Tanrı‟ya imanı olduğunu 
söylüyor (İbraniler 11:4). Habil, Tanrı‟nın gösterdiği yolla Tanrı‟ya 
yaklaştı. Ne kadar akıllıca! Aynı şekilde Tanrı sizin de O‟na kendi 
yoluyla yaklaşmanızı istiyor. O‟nun yolu şu anda bir hayvanı 
öldürmekten geçmiyor. Şu anda bu yol İsa Mesih‟e iman etmekten 
geçiyor. İsa Mesih Kutsal Kitap‟ta “Tanrı Kuzusu” olarak isimlen-
diriliyor. Tanrı günah için son kurban olarak tek Oğlu İsa Mesih‟i 
dünyaya gönderdi. İsa Mesih günahlara karşılık çarmıhta öldü. Bizim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Okul öncesi öğrenciler Habil  
gibi bir çoban ya da Kayin gibi 
bir çiftçi taklidi yapmaktan 
zevk duyacaklardır.  
 

Kart 3-3 
 

 
 
Kutsal yazılarda Kayin ya da  
Habil’in Adem’in Tanrı’ya sunu 
sunmasına tanık olup olmadıkları  
ya da Tanrı’nın bu sunuların 
sunulmasıyla ilgili herhangi  
bir isteminin bulunup bulunmadığı 
açık bir şekilde belirtilmemektedir.  
Ancak Yaratılış 4:3’ten açıkça 
anlaşılan şey, sunuların  
sunulacağı belirli bir zamanın  
var olduğudur.  
 

 
 

TG– 
 

“Kurbanın” ne demek olduğunu 
açıklama gereği duyabilirsiniz.  
 
İbraniler 11:4’e bakın. Burada yer 
alan bir listede Tanrı’nın önünde 
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 TG+ 
imanı nedeniyle doğru  
kabul edilen insanların ilk 
sırasında Habil gelmektedir. 
Habil’in imanı, Tanrı’nın 
Yaratılış 3:15’te verdiği bir 
Kurtarıcı’nın geleceğine dair 
vaadini özümsemiş olmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 3-4 
 

 
 

 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kayin’in sunusunun Tanrı 
tarafından neden geri 
çevrildiğine ilişkin farklı 
görüşler vardır.  
 TG– 
 

Bazı yorumcular bunun  
getirilen sununun türüyle  
ilgili olduğuna inanırlar. 
Bazılarıysa Levililer’e kurallar 
verilene dek sunuyla ilgili 
düzenin kurulmadığını ileri 
sürerler. Bununla beraber 
Kutsal Kitap’ın en eski kitabı 
olan Eyüp’te yakmalık 
sunulardan söz edilmektedir 
(Eyüp 42:8). İbraniler’de  
Habil’in sunusunun imanla 
verilen bir sunu olduğunu  
söylemesine bakılırsa  

bağışlanmamız için o değerli kanını akıttı. Siz de günahtan dönmek 
istiyorsanız; İsa Mesih‟in sizin günahlarınızın kurbanı olduğuna 
inanın ve Tanrı‟dan sizi bağışlamasını dileyin. 

Bu Tanrı‟ya giden tek yoldur. Eğer İsa Mesih yoluyla Tanrı‟ya gel-
diyseniz günahlarınızın bağışlandığı ve O‟na ait olduğunuz için her 
gün şükretmelisiniz. Eğer Tanrı‟ya kendi gösterdiği yoldan gelmez-
seniz O‟na asla yaklaşamazsınız. Kardeşi de aynı şeyi mi yapacaktı 
acaba? 

Kayin yetiştirdiği sebzelere, meyvelere gururla baktı. Belki de şöyle 
düşündü: “Başka hiçbir şey bunlardan daha iyi olamaz. Tanrı‟nın 
memnun olacağından eminim. Eminim ki beni kabul edecektir. 
Yaptığım şey gerçekten de çok iyi bir şey.” 
Kayin’in sunağını (B-22)  yerleştirin.    

Ancak Tanrı‟nın gösterdiği yol bu değildi.  

Belki sizler de Kayin gibisiniz; her birinizin kafasında Tanrı‟nın sizi 
nasıl kabul edeceği, nasıl bağışlanabileceğiniz konusunda fikirler 
var. Belki de şöyle düşünüyorsunuz: “İyi olmaya çalışıyorum ve za-
ten sınıftaki diğer öğrencilerin çoğundan daha iyiyim.” Ne kadar iyi 
olduğunuzun hiçbir önemi yok; siz hâlâ bir günahkârsınız. İyi olma-
ya çalışmak asla sizi Tanrı‟yla barıştırmayacaktır. O‟na giden yol 
bu değildir. O‟na giden yol İsa Mesih‟tir.  

Ya da belki de şöyle düşünüyorsunuz: “Dua ediyorum, Rab‟bin Sof-
rası‟na katılıyorum ve kiliseye gidiyorum.” Ancak bunların hiçbiri si-
zi Tanrı‟ya götüremez; Tanrı‟ya ulaşmanın yolu İsa Mesih‟ten geçer.  

Ya da belki biri size şöyle dedi: “Daha çok gençsin, Tanrı seni asla 
cennetin dışında bırakmaz.” Kutsal Kitap yeni doğmuş bile olsanız 
Tanrı‟nın yüceliğinden yoksun kaldığınızı söylüyor (Romalılar 
3:23; 5:18). Evet yaşlı değilsiniz, ancak siz de İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı‟nın yoluna gelmelisiniz.  

Tanrı‟nın yolunu kullanmaktansa Kayin gibi kendi belirlediğiniz 
yollarla mı Tanrı‟ya gelmeye çalışıyorsunuz? 

Tanrı, Kayin ve Habil‟in farklı sunuları konusunda ne düşünmüş 
olabilir? Tanrı ne düşündüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymuş-
tur. Kutsal Kitap‟ta, Tanrı Habil‟in sunusu olan hayvanı ve Habil‟i 
kabul ettiği yazar. Habil Tanrı tarafından bağışlandı. Habil o kadar 
minnettar ve o kadar mutluydu ki! Sizler de onun gibi olabilirsiniz; 
Tanrı tarafından kabul edilmiş ve bağışlanmış. İsa Mesih‟in sizin 
günahlarınızın kurbanı olarak kanını akıttığına ve öldüğüne inan-
malı, sizi bağışlaması için O‟na iman etmelisiniz. Eğer bunu yapar-
sanız Tanrı sizi kabul edecek ve Tanrı‟yla barışmış olacaksınız. 
Belki de kendi kendinize şöyle diyorsunuz, “Evet, ben de böyle ol-
mak istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.” Eğer öy-
leyse toplantının sonunda size bu konuda Kutsal Kitap‟tan daha faz-
la bilgi vermekten mutluluk duyacağım. Sadece diğer arkadaşlarınız 
odadan çıkarlarken siz oturduğunuz yerde kalın (ya da başka bir yer 
işaret edin). Ben böylelikle sizin Habil gibi Tanrı‟yla nasıl barışa-
bileceğiniz konusunda konuşmak istediğinizi anlayacağım. 
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Ancak Kayin ne Tanrı‟ya minnettardı ne de mutlu. Tanrı Kayin‟i ve 
sunusunu kabul etmediğini açıkça göstermişti. O‟nun getirdiği sunu 
Tanrı‟nın buyurduğu sunu değildi. Kayin‟in hayatı ve kalbi günah 
doluydu; Kayin bu günahtan dönmek istemedi. O Tanrı‟ya Tan-
rı‟nın yoluyla gelmek istemedi. Kayin gibi olabileceğinizi düşün-
mek ne kadar kötü bir şey. İyi olmaya çalışıyorsunuz, dua ediyor-
sunuz, kiliseye gidiyorsunuz ama İsa Mesih‟e sizi bağışlaması için 
iman etmiyorsunuz. Tanrı‟nın sizi de kabul etmeyeceğinden kesin 
olarak emin olabilirsiniz, çünkü O‟nun yoluna gelmelisiniz. Tanrı 
bu konudaki fikrini değiştirmeyecektir; söylediği şey daima sabit 
kalacaktır. O bu yüzden Kayin‟i ve sunusunu geri çevirdi. Kayin 
erkek kardeşini kıskanmış, Tanrı‟ya da kızmış, suratını asmıştı.  
 

Sahne 5 
Tanrı sembolünü (B-1) yerleştirin. Kayin’in (B-21) yerine Şekil B-24’ü koyun. 
Habil (B-19) ve Habil’in sunağı (B-23) şekillerini çıkarın.  

Rab, Kayin‟e sordu: “Niçin öfkelendin? Niçin suratın asık? Doğru 
olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı 
yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen 
olmalısın. Hangi yolda gideceksin?”  
Tanrı Kayin‟e bir şans daha veriyordu. Ne kadar da iyiydi! Kayin 
hangi yolda gidecekti; Tanrı‟nın yolu mu yoksa kendi yolu mu? 
Kayin üzgün bir şekilde suratını asmıştı ve kalbinde kıskanç 
düşünceler vardı. Kurban edilmiş bir hayvan getirmeyi reddetti. 
Tanrı‟ya imanı yoktu.  
Tanrı‟nın kendisiyle bir kez daha konuştuğu biri var mı bugün 
aramızda? Böyle bir şeyden haberdar olduğunuzda yapmanız 
gereken tek şey İsa Mesih‟e gelmeniz ve günahlarınızı kaldırması 
için O‟na iman etmenizdir. Ama siz bunu yapmadınız. Günümüzde 
de bu böyledir. Kalbinizin derinliklerinde İsa Mesih‟e ve Tanrı‟ya 
giden tek yolun O olduğuna iman etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. 
Siz hak etmediğiniz halde Tanrı size karşı çok iyidir. İsa Mesih‟e 
iman edin; bunu bugün yapın. Kutsal Kitap‟ta şöyle yazar: 
“Kurtuluş günü işte şimdidir” (2.Korintliler 6:2). Tanrı‟nın iyiliğini 
reddeden Kayin gibi olmayın.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Aradan günler geçti. İki erkek kardeş kendi işleriyle meşgul olmaya 
devam ettiler; ancak Kayin kardeşinden intikamını almaya kararlıydı.  
Bir gün birlikte tarladaydılar ve Kayin gerçekten de korkunç bir şey 
yaptı; kardeşini öldürdü. Aniden vurdu, küt! Habil‟in cansız bedeni 
yere yığıldı; yığıldığı yerdeki toprak akan kandan dolayı kıpkırmızı 
olmuştu.  
 

Sahne 6 
Habil’i (B-25) yerleştirin. 

Belki de Kayin şöyle düşünmüştü: “Yalnızız. Yaptığım şeyi hiç 
kimse görmedi.” Ama yanılıyordu! Tanrı görmüştü ve Tanrı konuş-
tu.  

Habil’i (B-25) çıkarın. 
Habil, hayvanların Adem ve 
Havva’ya giysiler sağlamak için 
öldürüldükleri zaman Tanrı 
tarafından ortaya konan örneğin  
TG– 
aynısını uyguluyordu. Kutsal 
Yazılar’da, doğruluk sayılan 
imanın, Rab İsa Mesih’e iman ve 
günaha karşılık feda ettiği kanına 
iman olduğunu öğretme konusunda 
tutarlıdır. Habil gelecekte 
gerçekleşecek olan o vaade tüm 
kalbiyle iman ederken, bizim 
imanımız geçmişte gerçekleşmiş 
olan bu vaade dayanıyor. 
 

Kart 3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG– 

 
Kutsal Kitap’tan ayeti okuyun 
ya da büyük çocuklardan 
birine okutun. 
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 TG– 

 
 
 
 
 
 

Kart 3-6 
 

 
 

Kayin’in bedenine konulan 
nişanın fiziksel bir nişan mı, 
yoksa farklı tarzda bir işaret 
mi olduğu bilinmemektedir.  
 

Kutsal Kitap’tan ayeti okuyun 
ya da büyük çocuklardan 
birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 TG 

 

 
 
 
 
 

Sahne 7 

Kayin’i (B-24) ve Tanrı sembolünü (B-1) yerleştirin. 

“Kayin, kardeşin Habil nerede?” 
Kayin, “Bilmiyorum,” diyerek yalan söyledi. “Kardeşimin bekçisi 
miyim ben?” 
Tabii ki Tanrı tüm olanları biliyordu, yine de Kayin‟e günahını 
itiraf etmesi ve ondan dönmesi için bir şans daha veriyordu. Ama 
Kayin Tanrı‟nın iyiliğini istemedi; Tanrı‟ya Tanrı‟nın yoluyla 
gelmek istemedi. 
Tanrı yeniden konuştu: “Kayin ne yaptın? Kardeşinin kanı 
topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için 
ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle 
sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın.”  
Kayin bu cezayı hak etmiş miydi? Evet, hak etmişti. Tanrı‟nın ver-
diği ceza daima adildir. Eğer Tanrı‟ya kendi gösterdiği yoldan yak-
laşmaya çalışmazsanız o zaman işlediğiniz bu günah için sizin de 
cezalandırılmanız gerekir. Tanrı sizi sonsuza dek kendisinden uzak 
tutmak zorunda kalır. Tanrı‟nın yoluna gelmenin ve O‟nun 
buyurduğu yolla bağışlanmanın ne kadar önemli olduğunu 
görmüyor musunuz? 
 

Sahne 8 
Kayin’in (B-24) yerine şekil B-26’yı koyun.  

Kayin bunu akılsızca reddetti. Başına gelecekleri duyduğu zaman 
Kayin korktu ve kendine acıdı.  
“Cezam kaldıramayacağım kadar ağır” diye sızlandı. “Artık huzu-
rundan uzak kalacak, aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldüre-
cek beni.”  
“Ben seni bundan koruyacağım” dedi Tanrı. “Kimse bulup 
öldürmesin diye senin üzerine bir nişan koyacağım. Seni kim 
öldürürse ondan yedi kez öç alınacak.”  
Tanrı, Kayin‟e hâlâ iyilik yapıyordu. Ama Kutsal Kitap‟ta bundan 
sonra yer alan sözler gerçekten de çok üzücü sözler: “Kayin 
Rab‟bin huzurundan ayrıldı” (Yaratılış 4:16).  
Kayin’i (B-26) çıkarın. 

Annesini ve babasını da terk eden Kayin, Nod adında uzak bir 
ülkeye gitti. Orada yalnız bir yaşam sürdü. İyi bir seçim mi yap-
mıştı? Hayır! Tanrı‟ya Tanrı‟nın yoluyla yaklaşmayı reddetmişti, 
böylece de Rab‟den uzaklaşmıştı; üstelik hâlâ günahlarla doluydu. 
Sizler onun gibi olmayın! Eğer başka yollar kullanarak Tanrı‟ya 
ulaşmaya çalışıyorsanız bu yollardan hemen dönün. İsa Mesih‟e 
iman edin. Sadece oturduğunuz yerden, yüksek sesle olmasına 
gerek yok, O‟na “Rab İsa, sen Rab‟be giden yolsun. Senin çarmıhta 
bizim günahlarımıza karşılık kendi kanını kurban ettiğini biliyorum. 
Lütfen beni bağışla ve beni Tanrı‟yla barıştır,” deyin. Tanrı‟nın  
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yolu budur. Habil‟e de olduğu gibi, Tanrı tarafından kabul edilip 
bağışlanacaksınız. 
 

Tekrar Soruları 

 

1. Dünyaya gelen ilk bebek kimdir? (Kayin) 

2. Adem‟in hangi oğlu çiftçi, hangi oğlu çobandı? (Habil 
çoban, Kayin ise çiftçiydi.) 

3. Niçin Kayin ve Habil Tanrı‟ya bir sunu sunmalıydılar? 
(Çünkü onların yaşamlarında günah vardı / çünkü onlar 
günahkârdılar.) 

4. Kuzunun ölümü neyi simgeliyor? (İsa Mesih‟in ölümünü.) 

5. Nasıl Kayin gibi olabilirsiniz? (Tanrı‟ya kendi belirlediğim 
yollarla yaklaşmaya çalışarak; iyi olmaya çalışmak vs...) 

6. Nasıl Habil gibi olabilirsiniz? (Tanrı‟ya O‟nun kendi belir-
lediği yolla yaklaşmaya çalışarak; İsa Mesih‟in benim gü-
nahlarım için öldüğüne iman ederek ve O‟ndan bağışlanma 
dileyerek.) 

7. Hangi oğul Tanrı tarafından kabul edildi? (Habil; Tanrı‟ya 
iman etmişti.) 

8. Kayin bu konuda kendisini nasıl hissetti? (Çok kızgındı.) 

9. Kayin kardeşine ne yaptı? (Habil‟i öldürdü.) 

10. Tanrı Kayin‟i nasıl cezalandırdı? (İşlediği toprak artık ona 
ürün vermeyecekti ve bundan sonra yeryüzünde aylak aylak 
dolaşacaktı.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tekrar Oyunu  

 
İp düşürmece 
 
Sınıfı iki takıma ayırın  
ve her bir takıma soruları 
sırayla sorun.  
 

Soruyu doğru yanıtlayan 
çocuk, yerde duran bir 
kâğıt tabağın üzerinden 
bakıp 30 cm.lik bir ipi 
üzerine düşürmeye  
çalışsın. Eğer ipin tamamı  
tabağın üzerine düşerse 
100 puan, bir kısmı denk 
gelirse 50 puan, tabağın  
içine düşmezse 25 puan 
kazanır.  
 

En yüksek puanı alan  
takım oyunu kazanır. 

 
Okul öncesi 

tekrar oyunu  

 
Atlama Oyunu 
 

Bkz. Ders 2 sayfa 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Başlangıçlar 

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

Ders 4 
Tanrı yolunda yürümek (Hanok) 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 4:16-22, 25-26 
Yaratılış 5:1-29 
İbraniler 11:5 
 
Temel gerçek 

Tanrı‟yı tanıyabilirsiniz 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih aracılığıyla O‟nu 
tanırsınız 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nu daha iyi tanıyın 
 
Ezberlenecek ayet 

“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih‟i tanımalarıdır.” Yuhanna 
17:3. 
 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 4–1, 4–2, 4–3, 4–4, 4–5 ve 4–6 

Veya 

 Şekiller B–1, B–16, B–27, B–28, B–29, 

B–30 ve B-31 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Bu ders için 

manzaralı arka zemine gerek yoktur. 

Son sahneler için belki düz bir mavi 

zemin kullanılabilir. 
Ve 

 Üzerlerinde “konuş”, “dinle”, “zaman 

geçir” ve “itaat et” yazan sözcük şeritle-

ri hazırlayın. 

 Yakın arkadaş olan iki çocuk seçin ve 

Kulüp gününden birkaç gün önce onlar-

la birlikte bir diyalog hazırlayın. Asıl 

metinden alacağınız diyalogu, onların 

kendi arkadaşlıklarını anlatacak şekilde 

uyarlayın. 

Dersin ana hatları 

 
Giriş  
 

Fırat ve televizyon yıldızı. TG 

 
Olayların Gelişimi 
 

1. Kayin‟in soyu akıllıdır. 

2. Tanrı‟yı tanımıyorlar. TG 

3. Şit‟in doğumu. 

4. Hanok‟un doğumu. 

5. Hanok Tanrı‟yı tanır. TG– 

- Tanrı‟yı konuşarak tanımak. TG+ 

- Tanrı‟yı dinleyerek tanımak. TG+ 

- Tanrı‟yı, O‟nunla zaman geçirerek   
   tanımak. TG+ 
- Tanrı‟yı sözünü dinleyerek tanımak.
 TG+ 

 
Doruk Noktası ve Sonuç 
 

Hanok cennete alınır. TG+, TG– 
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Okul öncesi: Bu konuyu 
okul öncesi çocuklara 
öğretmek biraz zordur, bu 
konuyu atlayıp Nuh’un 
hikâyesine geçebilirsiniz  
(Ders 5). Bu dersi  
kullanmayı seçenler  
için kenar sütunlarda 
okul öncesi çocuklar 
için verilmiş ipuçları 
bulacaksınız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çoğu yorumcu Yaratılış 
5:4’te, Adem ve Havva’nın 
başka çocukları olduğuna 
göre Kayin’in kız 
kardeşlerinden biriyle 
evlendiği konusunda  
hem fikirdirler.  

 

 TG 

 
Kart 4-1 
 

 
 

 
Kart 4-2 
 

Bu eski yerlerin, var oldukları 
düşünülen diğer yerlerle  
birlikte haritalarını gösterin  
ve çocukların Aden ve Nod’u 
işaretlemelerine izin verin.  
 

Arp büyük olasılıkla lirdi ve 
genellikle “org” diye çevrilen 
sözcük aslında bir flüttür.  
 

Adem’in Kayin tarafından 
olan yedinci soyu Lemek’tir. 
Lemek’in iki karısı vardı; 
Kutsal Kitap’ta çok eşliliğin  
sözünün edildiği ilk yer TG 
burasıdır. Ayrıca Yaratılış 

Ders 

 

Fırat, televizyonda en sevdiği programda başrol oynayan yıldızın 
imzasını almayı çok istiyordu.  
 

Sizin durumunuza uyum sağlaması açısında metnin tümünde aynı “yıldızın” 
ismini kullanın.  
 

Televizyonun önemli şahsiyeti hastanenin yeni bir bölümünün 
açılışına gelecekti. Fırat iyi görebileceği bir yer kapmak amacıyla o 
gün evden erkenden çıktı. Sonunda Yılmaz bey geldi. Fırat, Yılmaz 
beyin imzasını isteme fırsatını yakalayabilmek için 
sabırsızlanıyordu. “Şu anda kimseyle konuşmuyor, bu iyi bir fırsat 
olabilir,” diye düşündü Fırat. Bu ünlü adama yaklaşırken Fırat‟ın 
kalbi heyecandan küt küt atıyordu. “Lütfen bana bir imzanızı 
verebilir misiniz efendim,” diye nazikçe sordu Fırat.  
 

“Elbette!” diye yanıtladı Yılmaz bey. “İsmin ne?” Fırat ona ismini 
söyledi ve hatta bundan sonra Yılmaz bey, Fırat‟la konuşmak için 
biraz zaman bile ayırdı. Fırat‟a ailesinden, bir model treni 
olduğundan ve kırmızı balıkları sevdiğinden söz etti. Daha sonra da 
şöyle dedi: “Fırat, bak ne diyeceğim, önümüzdeki cumartesi bir 
grup çocukla birlikte stüdyoda gösteri yapacağız. Sen de gelmek 
ister misin?” Yılmaz bey ona bu özel ziyaret için bilet verdiğinde 
Fırat hâlâ olanlara inanamıyordu. O gece güçlükle uyuyabildi. Ünlü 
birinin imzasını almak güzel bir şeydi, ancak onunla konuşmak ve 
onu dinlemek çok daha güzeldi. Ama öyle biri var ki, O‟nu tanımak 
herhangi bir televizyon yıldızını tanımaktan çok daha harika. Rab 
Tanrı sizin kendisini tanımanızı istiyor. Her şeyin Yaratıcısı olan 
Tanrı sizi, kendisini tanımanız için yarattı. Adem ve Havva Aden 
bahçesinde Tanrı‟yı çok özel bir şekilde tanıdılar. Tanrı onlarla 
konuştu. Onlar Tanrı‟yla konuştu. O, onların Tanrısı ve dostuydu. 
Tanrı bir ruhtur, bedeni yoktur ama yine de bir kişidir O düşünür, 
hisseder, konuşur, yani tanıyabileceğiniz biridir.  
 

Adem ve Havva‟nın Tanrı‟yla özel arkadaşlıklarını yitirmeleri ger-
çekten de çok üzücüydü. O zamanlar yeryüzünde büyük bir mut-
suzluk vardı. Oğulları Habil öldürülüp kızgın Kayin eşiyle birlikte 
evi terk ettiğinde Adem ve Havva nasıl da üzülmüşlerdi. 
 
Sahne 1 
 

Kayin’i ve onun soyundan gelenleri (B-27) yerleştirin.  
 

Nod ülkesinde Kayin‟le eşinin çocukları oldu ve onların çocukla-
rının da çocukları oldu, bu böyle devam etti. Belki de bu insanların 
çoğu Kayin gibiydiler; Tanrı‟yı sevmeyi ve O‟na iman etmeyi red-
dettiler. Ama onların çoğu çok zeki insanlardı. İlk müzik aletini 
yapan insan onlar arasından çıktı. Bu adam flüt gibi, arp gibi müzik 
aletleri yaptı. Dolayısıyla ilk müzik aletinin sesi o zaman duyuldu. 
Bir diğeri pirinç ve demiri yumuşayıncaya kadar ısıtarak bunları 
dövmek suretiyle şekillendirip bıçaklar, kılıçlar ve sabanlar yaptı. 
Bu icatlar ne kadar çok şeyi değiştirdi. Ama bu zeki insanlar Tan-
rı‟yı tanımadılar. İş Tanrı‟yı tanımaya gelince zeki olmanın hiçbir   
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faydası olmuyor. Kutsal Kitap‟ta denir ki: “Dünya… Tanrı‟yı kendi 
bilgeliğiyle tanımadı” (1. Korintliler 1:21). Tanrı insanlara kendini 
tanıtır. İnsanların, kendisi hakkında Kutsal Kitap‟ta yazılmış olan 
şeyleri anlamalarına yardımcı olur. İnsanların kendisini tanımasına 
yardımcı olur. Bunu yapabilmek için okullarda çok fazla eğitim 
görünceye kadar beklemeniz gerekmediğini hatırlamanız da 
önemlidir. Aslında Kutsal Kitap bize Tanrı‟nın kendisini sık sık 
çocuklara tanıttığını söylemektedir. O sizin kendisini tanımanızı 
ister. O sizin hayatınızda gerçek bir yere sahip olmak ister; tıpkı 
Adem‟in ailesinin O‟nu tanımasını istediği gibi. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
Adem ve Havva’yı (B-16) ile bebek Şit’i (B-28) yerleştirin.  

Tanrı, Habil‟in yerini alması için Adem ve Havva‟ya bir oğul daha 
verdi.  
Ona Şit adını verdiler. Şit büyüdüğünde ailesiyle birlikte Rab Tan-
rı‟yı tanımak ve O‟na itaat etmek istedi. 
Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
Şit’i ve onun soyundan gelenleri (B-29) yerleştirin.  

Tanrı, onların kendisini tanımalarına yardım etmekten memnundu. 
Adem ve Havva, Tanrı hakkında bildikleri şeyleri torunlarına, to-
runlarının torunlarına ve onların torunlarına öğretebilirlerdi. Torun-
larının torunlarının torunlarının ne demek olduğunu düşünebiliyor 
musunuz? Bu bir sürü torun demek! 
Şimdi şunu dinleyin! Adem öldüğünde Torunlarının torunlarının 
torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının 
(parmaklarınızla altıya kadar sayın) torunları vardı. Adem 
öldüğünde 930 yaşındaydı; bu neredeyse 1.000 yıl ediyor. İnsanlar 
o zamanlar, bugünkünden çok daha uzun yaşıyorlardı. Bunun niçin 
böyle olduğundan emin değiliz. Belki de o zamanlar dünya daha 
sağlıklı bir yerdi ve insanlar daha dinçti. Belki de Tanrı, yaşlı 
olanların daha genç olanlara öğretecek çok şeyi olduğu için bunun 
böyle olmasını istemişti. Zaten onlar bildikleri her şeyi bu yolla 
öğreniyorlardı; o zamanlar kitap diye bir şey yoktu.  
Adem‟in Hanok adında torununun torununun torununun torununun 
torunu vardı. Adem‟in Hanok‟a çok şey öğrettiğinden eminim. 
Kutsal Kitap‟ta Hanok‟tan çok fazla söz etmiyor, ancak anlatıldığı 
kadarıyla Hanok‟un iyi biri olduğunu anlıyoruz.  
Elbette ki Hanok, Tanrı hakkında öğrendiklerini başkalarından öğ-
rendi; Kutsal Kitap‟tan değil, çünkü o zamanlar Kutsal Kitap yoktu. 
Günahı öğrendi, nasıl günahkâr olduğunu ve bağışlanması gerekti-
ğini öğrendi. Tanrı‟nın, Şeytan‟ın gücünü yok edecek ve günahları 
kaldıracak bir Kurtarıcı göndereceğine dair verdiği vaadi öğrendi. 
Hanok‟un bildikleri sadece bunlarla sınırlı değildi; o, Tanrı‟ya iman 
etti. Tanrı‟nın bir gün bir Kurtarıcı göndereceğine inandı ve kendini 

4:23-24’te, Lemek’in işlediği 
bir cinayetten dolayı böbürlendiği  
görülmektedir. Kayin’in ailesinde 
gelişmiş kültür pek çok açılardan 
ilerideydi, ancak onların başlıca 
peşinde koştukları şey bencil 
mutluluklardı. Öyle görünüyordu 
ki, ne Tanrı’yı tanımak ne de  
O’nu memnun etmek için  
içlerinde hiçbir istek  
duymuyorlardı. Yahuda 
14-15’teki Hanok’a ait sözler, 
o zamanki dünyanın  
günahkârlığını gözler  
önüne sermektedir. 
 
 

Kart 4-3  
 

 
 
Şit, “atanmış olan” demektir.  
 

Kart 4-4 
 
Yaratılış 4:26’daki ifadenin 
sözcüğü sözcüğüne çevirisi 
şudur: “Daha sonra insanlar 
Yahve’nin adını duyurmaya 
başladılar.” 
 

 
 
Sizinle birlikte dört 
“torunlarının torunlarını”  
saymak okul öncesi  
çocukların hoşuna gidecektir.  
 
 
Hanok’un imanına ve 
itaatkarlığına yapılan  
övgüyü görmek için  
İbraniler 11:5’e bakınız.  
 
Hanok’un anlamı “adanmış”  
ya da “kutsanmış”tır. Hanok, 
Yaratılış 4:17’de sözü edilen 
Hanok’tan faklı biridir. Şit’in 
ailesinden olan Hanok, Adem’in 
torununun torununun torununun 
torunu Lemek’le aynı zamanda 
yaşamıştır.  
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 TG– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük  
çocuklardan birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
Kart 4-5 
 

 
 

Eski zamanlarda insanların 
niçin bu kadar uzun süre 
yaşadıklarını açıklayan 
kuramlar vardır. Bazıları 
daha sağlıklı bir iklim 
koşullarından olduğunu  
düşünür. Ayrıca, günah  
etkilerini daha yeni yeni 
göstermeye başladığından 
belki de daha sağlıklı  
bedenlere sahiptiler.  
Bazılarıysa bunu Tanrı’nın 
yeni yeryüzünü daha çabuk 
bir yoldan insanlarla 
doldurmasının bir yolu 
olduğuna inanmaktadır.  
 

 

 

 TG+ 
 

bağışlaması için Tanrı‟ya iman etti. O sadece Tanrı hakkında bildiği 
şeylerle yetinmedi, aynı zamanda Tanrı‟yı tanıdı. Birinin hakkında 
bir şeyler bilmekle o kişiyi tanımak arasında çok fark vardır. Baş-
langıçta sözünü ettiğimiz Fırat, Yılmaz Erdoğar hakkında çok şey 
biliyordu. Ama o kişiyle tanışması, konuşması gerçekten de çok bü-
yük bir fark yarattı! Ancak ondan sonra Fırat, Yılmaz beyi kişisel 
anlamda tanımaya başladı. Belki sizler de Tanrı hakkında çok şey 
biliyor olabilirsiniz. O‟nunla ilgili bir testin sorularını yanıtlaya-
bilecek kadar çok bilginiz olabilir ama sizi Tanrı‟dan uzak kalmaya 
mahkûm eden hayatınızdaki o günahtan asla kurtulmadınız. O‟nun 
hakkında bir şeyler biliyorsunuz ama O‟nu kişisel olarak tanımıyor-
sunuz. Tanrı‟nın vaadi üzerine gelen Kurtarıcı‟ya, İsa Mesih‟e gel-
melisiniz. O, günaha karşılık öldü. O, Şeytan‟ın gücünü kırdı. O, sizi 
bugün bağışlayabilir. Ondan sonra da Tanrı‟yı tanımaya başlaya-
caksınız. O, şöyle söyledi: “Benim aracılığım olmadan Baba‟ya 
kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). Tanrı‟yı tanımanız ancak İsa 
Mesih aracılığıyla olabilir. Belki de bunu anlamıyorsunuz ama 
Tanrı‟yı tanımayı gerçekten istiyorsunuz. Eğer öyleyse, toplantı 
bittiğinde sizinle konuşmak beni sevindirir. Sadece gelin ve ön 
sıralardan birine oturun (ya da kendinize daha uygun bir yer 
belirleyin) ve ben böylelikle sizin benimle konuşmak istediğinizi 
anlayacağım. Tanrı‟nın gerçekten yaşamınızda olması ve Hanok 
gibi Tanrı‟yı gerçekten tanımanız harika bir şeydir. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 4 
Hanok’u (B-30) yerleştirin.  

Hanok büyüdü ve evlendi. 65 yaşındayken eşi bir erkek çocuk do-
ğurdu, adını Metuşael koydular. Onlar oğullarını büyütmenin zevki-
ni yaşarken eminim ki onun, Kutsal Kitap‟ta sözü edilen en yaşlı in-
san olacağını hiç düşünmemişlerdi! Metuşael 969 yaşına kadar ya-
şadı! Ancak, babası Hanok‟tan daha önce öldü! Bu bir bilmecedir. 
Metuşael babasından önce ölmüşse nasıl olur da Kutsal Kitap‟ta en 
yaşlı kişi olarak sözü edilir? Bu sorunun cevabını dersin sonunda 
öğreneceksiniz. Eğer cevabı biliyorsanız o zamana kadar hiçbir şey 
söylemeyin! 
Metuşael bu kadar uzun süre yaşadığı için herkesten farklıydı. Ba-
bası Hanok ise başka bir nedenden ötürü özeldi. Kutsal Kitap‟ta Ha-
nok hakkında şöyle denir: “Tanrı yolunda yürüdü” (Yaratılış 5:22). 
Bunun anlamı nedir? 
Çocukların katılımına izin verin. 

Biriyle yürüyüşe çıktığınızda konuşursunuz, birbirinizi dinlersiniz, 
birlikte olursunuz. İşte Tanrı‟yla Hanok arasında da tam böyle bir 
şey oldu. Hanok Tanrı‟yı çok iyi tanıdı.  
Tanrı sembolünü (B-1) yerleştirin.  

Tanrı sizin de O‟nu tanımanızı istiyor. Eğer İsa Mesih‟e Kurtarıcı-
nız olarak iman etmişseniz bu sizin Tanrı‟yı tanıma yolunda attı-
ğınız ilk adım olacaktır. Zaman geçtikçe O‟nu daha iyi tanıma yo-
lunda daha büyük adımlar atacaksınızdır.  
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Önceden büyük çocuklardan ikisiyle birlikte bir diyalog hazırlayın. 
Metni aynen kullanmayın, seçtiğiniz bu iki çocuğun doğal yoldan 
birbirlerini nasıl tanıdıklarını göstermek için uyarlayın. 
Biliyoruz ki Kardelen ve Şeyda iyi arkadaşlar. Bize birbirlerini nasıl 
tanıdıklarını anlatacaklar. 
Şeyda: Aynı okula gidiyoruz. İlk gün yan yana oturduk ve 

konuşmaya başladık. 
Kardelen: Şeyda bana nerede yaşadığını söyledi. 
Şeyda: Kardelen bana kedileri sevdiğini ve Betül adında bir 

kedisi olduğunu söyledi.  
Kardelen: Şeyda bana henüz bebek olan bir erkek kardeşi 

olduğunu söyledi.  
Şeyda: Kardelen bana bir hemşire olmak istediğini söyledi.  
Öğretmen:  Birbirinizle epeyce konuşmuşsunuz. İnsanları tanıma-

nın yollarından biri budur. Eğer Rab İsa‟yı Kurtarıcınız 
olarak görüyorsanız Tanrı‟yla da sık konuşun.  

 “Konuş” sözcük şeridini yerleştirin. 

 Tanrı‟yı daha iyi tanımanın yollarından biri budur. Her 
gün zamanınızın belli bir kısmını ona farklı şeyler söy-
lemek için ayırın. Tanrı‟ya O‟nu sevdiğinizi, O‟nun ha-
rika olduğunu düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz, yaptı-
ğınız yanlış bir şeyden ötürü üzgün olduğunuzu söyle-
yebilirsiniz, O‟na sizin için yaptığı ya da size verdiği 
bir şey için teşekkür edebilirsiniz, O‟nunla sorun-
larınızı paylaşabilirsiniz. Eğer O‟nunla konuşmazsanız 
O‟nu yakından tanıyamazsınız. 

 Kardelen, diyelim ki hep Şeyda konuştu ve seni hiç 
dinlemedi. O zaman kendini nasıl hissederdin? 

Kardelen: Bu hiç hoşuma gitmezdi. Eğer beni dinlemeseydi beni 
tanıyamazdı. Ama o her zaman konuşmaz, aynı 
zamanda beni de dinler.  

Öğretmen: Ne kadar iyi! Aynı Tanrı‟yla olduğu gibi. Eğer siz 
Hıristiyan iseniz, Tanrı‟nın söylediği şeyleri dinlemek 
de sizin O‟nu daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır.  

 “Dinle” sözcük şeridini yerleştirin. 

 Tanrı‟yı dinlemenin en iyi yolu her gün biraz Kutsal 
Kitap okumaktır. Okuduğunuz şeyleri hatırlamaya ve 
bunlar hakkında düşünmeye çalışın. Ayrıca buraya 
geldiğinizde ve Kutsal Kitap‟tan size bir şeyler 
öğretildiğinde de Tanrı sizinle konuşacaktır; işte o 
zaman da O‟nu dinlemelisiniz. 

 Şeyda ve Kardelen birlikte uzun zaman geçiriyor musu-
nuz? 

Şeyda: Evet, okulda birlikte oynuyoruz. 
Kardelen: Ayrıca birbirimizi ziyaret ediyoruz. Bazen birbirimizin 

evinde kalıyoruz.  
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 TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti okuyun 
ya da büyük çocuklardan 
birine okutun. 

 
Kart 4-6 
 

 

Şeyda: Ve birbirimize telefon edebiliyoruz.  

Öğretmen: Eğer birlikte zaman geçirmeseydiniz bu kadar yakın 
arkadaş olamazdınız. Tanrı her Hıristiyan‟ın kendisiyle 
zaman geçirmesini istiyor.  
“Zaman geçir” sözcük şeridini yerleştirin. 

Her gün, sakin kalabileceğiniz, Kutsal Kitap okuyabi-
leceğiniz ve Tanrı‟yla konuşabileceğiniz özel bir zaman 
ayırmaya çalışmalısınız. Bazı Hıristiyanlar bu zamanı 
okula gitmeden hemen önceye ayarlamışlardır; bazıları 
okuldan eve döndükten hemen sonra televizyon izleme-
den ya da ev ödevi yapmadan önce bunu yapmayı ter-
cih ederler; bazılarıysa bu zamanı yatmadan hemen ön-
ce yatakta geçirirler. Hangi zamanın sizin için en iyi za-
man olduğunu ancak siz bilebilirsiniz. Tanrı O‟nu daha 
iyi tanımanızı istiyor bu yüzden de kesinlikle O‟nunla 
birlikte zaman geçirin. 

Hanok Tanrı‟yla birlikte çok zaman geçirirdi. Bu 
nedenle Kutsal Kitap‟ta onun hakkında “Tanrı yolunda 
yürüdü,” ifadesi yer alıyor. Hanok bunun yanı sıra 
Tanrı‟nın ona yapmasını söylediği şeyleri de yaptı. 
Eğer Tanrı‟yı iyi tanımak istiyorsanız O‟na itaat 
etmeniz çok önemlidir.  
“İtaat et” sözcük şeridini yerleştirin. 

Eğer itaatsizseniz, Tanrı‟ya yakın olamazsınız. Dolayı-
sıyla, eğer Kutsal Kitap‟ta yapmanız gereken bir şey 
okursanız onu yapın. Eğer Tanrı‟nın sizin yapmanızı 
istemediği bir şey okursanız onu yapmayın. Tanrı‟ya 
itaat edin! 

Bir Hıristiyan olarak yapmanız gereken dört şeyi hatırlıyor musu-
nuz? (Tanrı‟yla konuşun, O‟nu dinleyin, O‟nunla zaman geçirin ve 
O‟na itaat edin.) 

Hanok bunların tümünü 300 yıl boyunca yaptı. Bir gün ailesi ve 
arkadaşları onu bulamadılar. 
Bütün şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 5 
Belki biri diğerine şöyle sordu, “Hanok‟u gördün mü?” “Hanok‟un 
nerde olduğunu biliyor musun?” her yere baktılar ama onu bulamadı-
lar. Yoktu. Kutsal Kitap‟ta şöyle deniyor: “Tanrı yolunda yürüdü, son-
ra ortadan kayboldu; çünkü Tanrı onu yanına almıştı” (Yaratılış 5:24).  
Hanok’u (B-31) yerleştirin.  

Buna göre, Tanrı onu yeryüzünden cennete aldı! O ölmemişti! Bu 
nedenle Metuşael‟in babasından önce öldüğünü söyleyebiliriz, çün-
kü Hanok hiçbir zaman ölmedi! Bu, Kutsal Kitap‟ta anlatıldığına 
göre sadece iki kişiye oldu; diğer kişi İlyas‟tır. 
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Şimdi Hanok cennette, Tanrı‟yı daha önce tanıdığından çok daha iyi 
tanıyor. Eğer İsa Mesih‟i severseniz siz de cennete gideceksiniz ve 
orada Tanrı‟yı şimdi tanıdığınızdan çok daha iyi tanıyacaksınız. 
Sadece İsa Mesih yeryüzüne tekrar geldiğinde hayatta olan insanlar 
ölmek zorunda kalmayacaklar. Ama siz bundan önce ölmüş bile ol-
sanız sizin ruhunuz -gerçek siz-cennete gidecektir. Tanrı‟yla birlikte 
olacak ve sonsuza dek O‟nu tanıyacaksınız. Ne kadar harika! 
Ama bu sadece İsa Mesih‟i Kurtarıcı olarak kabul edip Tanrı‟yı ta-
nımaya başlayanlar için geçerlidir. Peki ya siz? Bugün günahları-
nızın tümünü bağışlaması ve sizi Tanrı‟ya götürmesi için İsa Me-
sih‟e iman edebilirsiniz; İsa Mesih sizin Tanrı‟yı tanımanızı istiyor! 

 
Tekrar Soruları  

 

1. Tanıyabileceğiniz en önemli kişi kimdir? (Tanrı) 

2. Kayin‟in ailesinden olanlardan bazıları ne gibi icatlar 
yaptılar? (Flüt, arp gibi müzik aletleri; pirinç ve demirden 
yapılmış bıçak vs…) 

3. Tanrı‟yı tanımadan önce niçin çok fazla şey öğrenmeyi bek-
lemenize gerek yoktur? (Çünkü Tanrı insanların O‟nu ve 
Kutsal Kitap‟ta kendisi hakkında söylediği şeyleri anlamala-
rına yardımcı olur; Tanrı sık sık kendini çocuklara tanıtır.) 

4. Bu derste “Tanrı yolunda yürüdü” diye bahsettiğimiz kişi 
kimdir? (Hanok) 

5. Tanrı‟yı gerçek anlamda yaşamınızda tanımaya nasıl 
başladınız? (İsa Mesih‟ten günahlarınızı bağışlamasını 
isteyerek.) 

6. Tanrı‟yı daha iyi tanımak isteyen bir Hıristiyan‟ın yapması 
gereken dört şeyi hatırlayabiliyor musunuz? (Konuş, yani 
dua et; dinle, yani Kutsal Kitap‟ı oku; zaman geçir, yani her 
gün özel bir zaman ayır; itaat et, yani Tanrı‟nın Kutsal Ki-
tap‟ta gösterdiği gibi, yap dediklerini yap, yapma dedikle-
rini yapma.) 

7. Hanok‟un ailesi ve arkadaşları bir gün nasıl bir sürprizle 
karşılaştılar? (Hanok ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu ya-
nına almıştı.) 

8. Hanok nerdeydi? (Cennette) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
TG– 
 
 
 

 
Tekrar oyunu 

 

Gizemli sözcükler 
 

Beş ya da altı karttan oluşan iki 
seri hazırlayın. Bunları ortadan  
ikiye katlayın ve her bir parçanın  
alt kısmına her karta bir harf  
gelecek şekilde bir gizemli sözcük 
yazın (yazacağınız sözcükleri bu 
dersin içinden, ezberlenecek  
ayetten ya da şarkılardan 
seçebilirsiniz).   
 
Her biri yaklaşık bir metre olan  
iki ip kesin; Ders 1’den 
kalanları kullanabilirsiniz.   
 
Sınıfı iki takıma ayırın ve her 
takımdan bir çocuğun bir ip 
seçmesini isteyin.  
 
Kâğıtların her birini yüzleri yere 
gelecek şekilde yerleştirin. 
 
Takımlara dönüşümlü olarak  
sorular sorun. 
 
Çocuklardan biri bir soruyu doğru 
cevaplandırdığında takımına 100 
puan kazandırır ve kendi takımının 
ipinden bir kartın yüzünü 
çevirme hakkını kazanır. Böylece 
bir harf belirlenmiş olacaktır. Eğer 
çocuk kelimenin ne olduğunu 
doğru tahmin edebilirse o zaman 
takımına 200 puan kazandırır.  
 
En çok puanı alan takım oyunu 
kazanır.  
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Hayvan eşleştirme oyunu 
   
Bkz. Ders 1 – sayfa 13. 



 Başlangıçlar 

 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

Ders 5 
Tanrı günahı cezalandıracak (Nuh) 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 6:1 – 9:17 
İbraniler 11:5 
2. Petrus 2:5 

 
Temel gerçek 

Tanrı günahı cezalandıracak. 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e gelin; yargılan-
maktan kurtulacaksınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: Yargılanmaktan kurtulduğu-
nuzdan emin olabilirsiniz. 

 
Ezberlenecek ayet 

Yuhanna 17:3‟ü tekrarlayın  
 

Ya da  
 

“Böylece Mesih İsa‟ya ait olanlara artık hiçbir 
mahkûmiyet yoktur” Romalılar 8:1 

 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 5–1, 5–2, 5–3, 5–4, 5–5 ve 5–6 

Veya 

 Şekiller B–1, B–23, B–32, B–33, B–34, 

B–35, B-36, B-37, B-38, B-39, B-40, B-

41 ve B-42 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân ya 

da su sahnesi 
 Nuh’un gemisini işaretlenmiş hat bo-

yunca kesiniz (Şekil B-36), böylece der-

sin uygun yerinde kapı açılıp kapanabil-

sin 

Ve  

 Üzerinde “Dikkat” ya da “Tehlike var” 

yazan tabela ya da tehlike işareti 
 
 
 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Tehlike işareti hakkında konuşma 
 
Olayların Gelişimi 
 

1. İnsanlar Tanrı‟ya itaatsizlik ederler. 

2. Nuh doğru bir yaşam sürer. 

3. Tanrı Nuh‟la konuşur. TG 

4. Nuh insanları Tanrı‟ya itaate çağırır. TG 

5. Nuh gemiyi yapar. 

6. İnsanlar onunla alay ederler. TG– 

7. Gemi tamamlanır. 

8. Hayvanlar içeri alınır. 

9. Nuh ve ailesi gemiye girer. 

 
Doruk Noktası  
 

10. Tufan başlar. 

11. Geminin dışındaki herkes ölür. TG– 

12. Geminin içindeki herkes güvendedir. 
 TG– 

13. Gemi Ararat dağları üzerinde durur. 
 TG+ 

14. Nuh, ailesiyle gemiden çıkar ve Tanrı‟ya 
tapınırlar. TG+ 

 
Sonuç 
 

Tanrı gökyüzüne bir gökkuşağı yerleştirir. 
 TG– 
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Üzerinde “Dikkat” ya da 
“Tehlike var” yazan bir  
işareti dönüşümlü olarak 
kullanabilirsiniz ve vereceğiniz 
örnekleri bunlara göre 
uyarlayabilirsiniz.  
 
Okul öncesi için: 4. dersi 
atladıysanız, Hanok’tan söz 
edilen kısımları çıkarın. 

 
 
 
 
 
 
Kart 5-1 
 

Eğer sınıfa yeni gelen 
çocuklar varsa bir önceki 
derste orada olan diğer 
çocuklar geçen dersin 
olaylarını kısaca özetlesinler.  

 

 
 
Kart 5-2 
 

 
 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG 
 
 
 
 
 

Ders 

Bir tehlike işareti gördüğünüzde (yanınızda varsa onu gösterin) 
bunun anlamının ne olduğunu düşünürsünüz? 
Çocukların katılımına izin verin.  

Tehlike işaretini yol kenarlarında görebilirsiniz; ya bir yol çalışması 
vardır, ya da sahillerde görürsünüz. Bu gibi işaretler size o bölgede 
yüzmemeniz gerektiğini gösterir. Bazen de ağır vasıtaların üzerinde 
görürsünüz; bu da aracın, araçtan dışarı sarkacak şekilde 
yerleştirilmiş bir yük taşıdığını gösterir. Bir uyarı işaretidir. Eğer bu 
işarete önem vermezseniz kendinizi tehlikeye atmış olursunuz.  
 

Sahne 1 
Çok uzun zaman önce büyük bir tehlike altında olan çok sayıda 
insan vardı. Hanok‟un yaşadığı zamanlarda ve bunun sonrasında 
insanlar Tanrı‟dan yüz çevirmişler ve O‟nun kurallarına itaatsizlik 
etmişlerdi. Her şeyi kendi istedikleri gibi yapmaya başladılar. Sanki 
insanlar düşünüp planlıyor ve Tanrı‟ya en korkunç gelecek şeyleri 
yapıyorlardı. Gerçekten de insanlar öylesine kötüydüler ki, Tanrı 
onları yarattığına pişman olmuştu. 
Ama Tanrı‟yı seven ve O‟na itaat eden bir kişi vardı.  
Nuh’u (B-32) yerleştirin.  

Bu kişi Hanok‟un torunu Nuh‟tu. Tanrı bu kişi hakkında, Hanok 
için söylediklerinin aynısını söylüyor: O “Tanrı yolunda yürüdü” 
(Yaratılış 6:9).  
Tanrı sembolünü (B-1) yerleştirin.  

Tanrı dünyadaki bu kötülük ve günah konusunda ne yapacağını 
Nuh‟a söyledi. “İnsanlığa son vereceğim. Çünkü onlar yüzünden 
yeryüzü zorbalıkla doldu.” Tanrı Nuh‟a, insanların günahlarının 
cezası olarak yeryüzüne korkunç bir tufan göndereceğini söyledi. 
Tanrı öylesine iyi ve paktır ki, “insanların bana itaatsizlik etmesinin 
hiçbir önemi yok,” diyemez. O kutsaldır ve günahtan nefret eder. O 
buna karşı bir şeyler yapmalı ve günahı cezalandırmalıdır. Eğer o 
bir ceza verirse bu ceza daima haklı ve adaletli bir ceza olur. Bu 
ceza insanın O‟na itaatsizlik ederek hak ettiği cezadır.  
Nuh, Tanrı‟nın kendisine söylediklerini diğer insanlarla paylaştı. O 
zaman 480 yaşındaydı. Onlara Tanrı‟nın, onların itaatsizliklerinden 
artık nefret ettiğini söyledi. Onları günahtan dönüp Tanrı‟ya 
yönelmeye çağırdı. Onları yaklaşan korkunç ceza konusunda 
uyardı. Öyle görünüyor ki, Nuh‟un sözünü gerçekten dinleyenler eşi 
ve Sam, Ham ve Yafet adlarındaki üç oğluydu. Amcaları, teyzeleri, 
kuzenleri ve diğerleri Tanrı‟nın uyarılarına hiç kulak asmadılar. 
Belki Tanrı bugün de sizi uyarıyor. Belki de sizin hayatınızda da 
Tanrı‟yı hoşnutsuz eden bazı şeyler var. Belki de bencilsiniz. Belki 
kardeşiniz sizden okumak için ödünç bir kitap istedi ve siz verme-
diniz. Tanrı‟yı ve başkalarını kendinizi sevdiğiniz gibi sevmenizi 
söyleyen Tanrı‟yı üzdünüz (Matta 22:37-39). Ama siz en çok ken-
dinizi seviyorsunuz, bu da Tanrı‟yı gerçekten çok mutsuz ediyor. 
Ya da belki televizyonu kapatmanız söylendiğinde sinirleniyorsu-  
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nuz ya da sorunlardan sıyrılmak için yalan söylüyorsunuz. Bunlar 
ve yaptığınız daha birçok kötü şey hayatlarınızdaki günahı göste-
riyor ve Tanrı‟nın size bir uyarısı var: O günahınızı cezalandırmak 
zorundadır ve cezalandıracaktır. Size vereceği ceza büyük bir tufan 
olmayacak ama sonsuza dek O‟ndan uzak kalacaksınız. Bu bir kişi-
nin başına gelebilecek en kötü şeydir. Tanrı‟nın uyarıları konusunda 
dikkatlice düşünün ve Nuh‟u dinlemeyi reddeden insanlar gibi ol-
mayın. 
Bütün şekilleri çıkarın.  

Sahne 2    
O günlerde Nuh sadece Tanrı‟nın sözlerini insanlara duyurmakla 
kalmadı. Tanrı ona alışılmışın çok çok dışında bir şey yapmasını 
söylemişti. Bir gemi yapacaktı. 
Gemiyi (B-34) yerleştirin.  

Gemi çok büyüktü! Nuh‟un üç oğlu vardı ve bu durumu onlara 
açıklamalıydı: “Tanrı benim bir gemi yapmamı istedi, çünkü 
yeryüzüne bir tufan gönderecek. Yaptıkları zorbalıklardan dolayı 
insanların tümünü yeryüzünden silecek. Ben insanları günah-
larından dönmeye ve Tanrı‟ya yönelmeye çağırıyorum. Biz birço-
ğunun bizimle birlikte gemiye girip o korkunç tufandan kurtulma-
sını istiyoruz.” 
Sam, Ham ve Yafet artık yetişkin birer erkek olduklarından her biri 
kendisine birer eş buldu; bu kızlar Nuh‟un geliniydiler. Büyük 
olasılıkla bu genç kızların arkadaşları onlarla alay etmişlerdir.  
Alay eden insanları (B-35) yerleştirin.  

Ancak başkaları onlarla alay edip kendi kötü yollarına devam eder-
ken bu genç kızlar da, Nuh‟un oğulları gibi Tanrı‟nın savunucusu 
oldular.  
Nuh’u (B-33) yerleştirin.  

Nuh, ailesiyle her gün geminin yapımında çalıştı; ağaçları kesmede, 
kütükleri taşımada, onları şekillendirmede ve yerlerine çekiçleme-
de. İnsanlar yanlarında durup onlarla alay etmiş olmalılar. Onlar 
asla böyle bir kayık görmemişlerdi. Aslında onlar hiç yağmur da 
görmemişlerdi. Nuh onlara gökyüzünden su düşeceğini anlatıyordu. 
Tanrı‟nın onları cezalandıracağını söyledi ama onlar güldüler, kötü 
yollarında yürümeye devam ettiler ve hiçbir şey olmadı. Nuh ve 
ailesiyle alay ettiklerinden eminim.  
“Hey, gemi yapanlar, acele etseniz iyi olur! Yağmur yağmaya 
başlamadan önce sandalınızı bitiremezseniz ne olacak sonra?”  
“Hiç suyun olmadığı bir yerde sandalın içinde oturarak kendinizi 
aptal gibi hissetmeyecek misiniz?  
“Deli, bunak Nuh!”  
Uzun yıllar boyunca insanlar Nuh‟la alay etmeye devam ettiler. Git-
tikleri kötülük yolundan dönmediler, sözü edilen cezadan 
kurtulduklarını sanıyorlardı. Sanki Tanrı hiç kimseyi cezalandırma-
yacakmış gibi görünüyordu ama O bunu yapacağını söylemişti! 
Bu, bugün de böyledir.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 5-3 
 

Eğer mümkünse geminin  
boyutlarını sınıfınızın ya da  
diğer buna benzer binaların 
boyutlarıyla kıyaslayın. 
The Ryrie Açıklamalı  
Kutsal Kitap (Moody Yayınları, 
Chicago, 1978) bu geminin  
taşıma kapasitesinin  
demiryollarında kullanılan  
(her biri 240 gemi kaldırabilen)  
stok vagonlarıyla eşdeğer  
olduğunu ifade etmiştir... 
Günümüzde 17.600 hayvan  
türünün var oluşu, Nuh’un  
gemisine almış olduğu hayvan 
türü sayısının da yaklaşık bir 
tahmini değer olarak 45.000 
olduğunu düşündürmektedir.   
 
Okul öncesi öğrencileriniz  
gemi inşa etme taklidi  
yapmaktan büyük zevk 
duyacaklardır.  
 

İbraniler 11:7’ye bakınız 
2. Petrus 2:5’e bakınız.  
 
 
 

 
 
 
 
TG– 
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Kutsal Kitap’tan ayeti  
okuyun ya da büyük  
çocuklardan birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kart 5-4 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar 
gemiye binen hayvanların 
taklidini yapmaktan zevk 
duyacaklardır. Yaşça daha 
büyük olanlar orada bulunan 
hayvanların türlerini 
tartışabilirler. 

 

Pek çok insan Tanrı‟ya itaatsizlik eder ve onlara hiçbir şey olmaz. 
Okulda kopya çekersiniz ama Tanrı sizi cezalandırmaz. Aklınıza 
kötü düşünceler gelir ama size bir şey olmaz. Ama Kutsal Kitap 
Tanrı‟nın günahı cezalandıracağını söylüyor. “Bir kez ölmek, sonra 
da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının 
günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi” (İbraniler 9:27). 
Bunun anlamı hayatınız sona erdiğinde, Tanrı‟yla buluştuğunuzda, 
Tanrı‟nın sizi günahlarınızdan ötürü cezalandıracağıdır. Tanrı o 
zaman sizi cehennem adındaki ceza yerine koyacak ve sonsuza dek 
O‟ndan uzak kalacaksınız. Gülen, alay eden ve bunun asla 
gerçekleşmeyeceğini düşünen kişiler gibi olmayın!  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
Bir gün ne çakılacak başka bir ağaç ne de taşınacak bir odun parçası 
kaldı. Nuh bu gemiyi, yapmaya başladıktan 120 yıl sonra bitirebildi; 
gemi üç kat yüksekliğindeydi ve içi pek çok odaya ayrılmıştı.  
Gemiyi (B-36) kapısı açık olarak yerleştirin. 

Geminin her yeri ziftle kaplanmıştı. Bu katran gibi yapışkan bir 
maddeydi ve iç ve dış kısımlarına sürüldüğünde geminin tahtala-
rının su geçirmez bir özellik kazanmalarını sağlıyordu. Ancak yağ-
murun başlamasından önce yapılacak daha çok iş vardı.  
Nuh’u ve oğullarını (B-37) yerleştirin.  

Nuh ve oğulları gemiye yiyecek taşımalıydılar; çok yiyecek! Sadece 
insanlar için değil, hayvanlar için de yiyecek taşımaları 
gerekiyordu. Çünkü Tanrı Nuh‟a, gemiye her bir hayvan türünden 
birer çift ve bunun yanı sıra kuşlardan, böceklerden de almasını 
söylemişti. Kuşlardan ve sunu olarak kullanılan hayvanlardan 
yedişer çift alınacaktı. Bu yiyecek taşıma işi büyük olasılıkla 
etraflarında toplanıp onları seyreden insanları daha çok güldürmüş 
ve daha büyük bir alay konusu olmuştur.   
Alay eden insanları (B-35) yerleştirin.  
 

Sahne 4 
Kutsal Kitap bize tüm bu hayvanların o gemiye nasıl getirildiğini 
söylemiyor. Ancak büyük olasılıkla onları Tanrı getirmiştir. 
Nuh ve oğullarını (B-37) çıkarın. Hayvanları (B-38) ve Nuh’u (B-32) 
yerleştirin. 

İki tane fil, iki tane zürafa, iki tane dinozor, kangurular, aslanlar, 
kaplanlar, maymunlar, köpekler, kediler, inekler, atlar, fareler, 
aklınıza gelebilecek tüm hayvan türleri. Yedi koyun ve sunu olarak 
sunulabilen diğer hayvanlardan yedişer tane getirildi. Tanrı‟nın 
orada olmasını istediği tüm hayvanlara gelene dek bu devam etti. 
Hayvanları yaratan ve onlara göç etme alışkanlıklarını veren Tanrı 
istediği zaman onlara gemiye doğru gitmelerini sağlayabilirdi.  
Hayvanları (B-38) çıkarın. 

Daha sonra Tanrı Nuh‟la konuştu: “Gemiye binin,” dedi.  
Nuh ve eşi, Sam ve eşi, Ham ve eşi, Yafet ve eşi, hepsi gemiye bindiler.  
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Orada kaç kişi vardı? Evet, sadece sekiz kişi! Diğerleri gelmeyi 
reddetmişlerdi. 

Yedi uzun gün boyunca hiçbir şey olmadı. Hiç yağmur yağmadı. 
Her şey önceden olduğu gibiydi. Dışarıdaki insanlar muhakkak kıs 
kıs gülüyorlardı. Nuh ve oğullarının arkasından kim bilir ne gibi 
kötü şeyler söylemişlerdi.  

“Deliler, bunak babanızın sözünü dinleyecek kadar aptalsınız!”  

“Yanıldığınızı ne zaman kabul edeceksiniz?” 

“Yağmur diye bir şey görmüyoruz.” 

“Ailece deliler!” 
Nuh’u (B-32) çıkarın ve geminin kapısını (B-36) kapatın.  

Pat! O neydi? Kapı kapanmıştı! Nuh tarafından değil, Tanrı 
tarafından! Daha sonra olanlar oldu! Yağmur başladı. Sizin ve 
benim şu ana kadar gördüğümüz tüm yağmurlardan daha hızlı 
yağıyordu. Sanki gökyüzünde var olan büyük fıskiyelerden fışkırır 
gibi yağıyordu yağmur. Sadece gökyüzünden yağmur yağmıyordu, 
yerden de su fışkırıyordu. Çok kısa bir süre içinde gemi su üzerinde 
yüzmeye başlamıştı. 
Bütün şekilleri çıkarın.  
 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Su sahnesi. Gemiyi (B-36) ve dalgaları (B-39) 

yerleştirin. 

Artık gülmeler ve alay etmeler yoktu. Bunların yerini yardım ve 
merhamet çığlıkları almıştı. Büyük olasılıkla bazı insanlar geminin 
orasına burasına vurmuşlardı. Bazı insanlar dağlara kaçmış, 
bazılarıysa ağaçlara tırmanmış olmalılar. Ama su yükselmeye 
devam etti. Artık çok geçti; tüm insanlar öldü! Tanrı onlara 
günahlarından dönmeleri için 120 sene vermişti ama hiçbiri bunu 
yapmaya yanaşmadı. Tanrı‟nın uyarılarını dinlemeyi reddettiler. 
Tanrı onları hak ettikleri şekilde cezalandırdı. Hepsi 
cezalandırıldılar; genç, yaşlı, akıllı, akılsız, zengin, fakir. Çünkü 
Tanrı öylesine adil bir Yargıç‟tır ki, günahı daima cezalandıracak 
ve herkese karşı adil olacaktır. Tanrı tufanın geleceğini söyledi ve 
öyle oldu. Kutsal Kitap, ölmeden önce İsa Mesih‟e Kurtarıcı olarak 
iman etmemiş ne kadar insan varsa bunların tümünün sonsuza dek 
cezalandırılacağını söylüyor. Hiç kimse “Haksızlık bu,” diyemez, 
çünkü her biri bu cezayı hak etmiş olacak. Peki ya siz? Siz de 
sonsuza dek Tanrı‟dan ayrı kalacak insanlar arasında mı 
olacaksınız? Söz dinlemezliğe devam etmeyin, bundan vazgeçin ve 
İsa Mesih‟e iman edin. Nuh‟a gülen akılsız insanlar gibi olmayın.  

Nuh ve ailesi geminin içinden yağmurun sesini duyabiliyorlardı, 
suyun ağırlığını hissedebiliyorlardı. Geminin yükseldiğini fark 
ediyorlardı. Ama onlar güvendeydiler. O anda tek bir güvenli yer 
vardı ve onlar oradaydılar. O büyük gemi, tüm bu yağmura ve suya 
dayandığı için ne kadar mutlu ve minnettardılar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kart 5-5 
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 TG– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti okuyun 
ya da büyük çocuklardan 
birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Gemi... Ararat dağlarına 
oturdu” (Yaratılış 8:4). 
Ararat (Ağrı Dağı),  
Türkiye-İran sınırında  
büyük bir volkanik dağ 
olarak bilinmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belki de Tanrı‟nın günaha verdiği cezayı duyduğunuzda bunun si-
zin de hak ettiğiniz şey olduğunu anlayıp üzüldünüz ve kaygılan-
dınız. Aklınızda, “Hak ettiğim cezadan kurtulmanın bir yolu var 
mı?” diye bir soru varsa bunun cevabını Kutsal Kitap vermektedir; 
cevap “Evet”tir! Sizi güvende kılabilecek tek bir Kişi vardır. Ben 
gemiyi düşündüğüm zaman aklıma bu Kişi geliyor. Gemi suyun, 
dalgaların gücünü yendi ve Nuh‟la ailesini güvende kıldı. İsa Me-
sih, Tanrı‟nın Oğlu günahtan ötürü cezalandırılmayı hak etmeyen 
tek kişiydi. Asla günah işlemedi; ancak O‟nun, Tanrı‟nın biricik 
sevgili Oğlu‟nun, bizim yapmış olduğumuz kötü şeylerden dolayı 
cezalandırılmış olması Tanrı‟nın planıydı. İsa Mesih çarmıha gerildi 
ve öldü. Ölümden dirildi ve şimdi gerçekten yaşamaktadır. Nuh ve 
ailesinin, korunmak için o gemiye girmeleri gerekiyordu. Tanrı si-
zin İsa Mesih‟e gelmenizi ve hak ettiğiniz cezadan sizi güvende kıl-
ması ve kurtarması için O‟na iman etmenizi ister. Kutsal Kitap‟ta 
şöyle yazar: “Böylece Mesih İsa‟ya ait olanlara artık hiçbir mahkû-
miyet yoktur” (Romalılar 8:1). İsa Mesih‟e geldiğinizde artık gü-
vende olduğunuzdan emin olabilirsiniz, çünkü sizin cezanızı İsa 
Mesih çekmiştir ve Tanrı da sizi cezalandırmayacaktır. O‟na iman 
etmiş olmak ve tıpkı Nuh ve ailesinin güvende olduklarını bilmeleri 
gibi güvende olduğunuzu bilmek ne harika bir şeydir! 
40 gün, 40 gece boyunca hem yerden su çıkmaya hem de gökten 
yağmur yağmaya devam etti. Yüksek dağlar bile artık tamamen 
sular altında kalmıştı. Balıklar ve suda yaşayan canlılar dışında her 
şey, her canlı ölmüştü. Daha sonra yağmur durdu. Güneş tekrar 
parlamaya başladı. Rüzgâr esti. Gemi o güne kadar su üzerinde 
yüzmüştü ama şimdi sular yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı. Bir 
gün Nuh ve ailesi geminin yeniden karaya temas ettiğini fark etti. 
Ama tabii ki hâlâ gemide kalmaları gerekiyordu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 6 
Dağı ve gemiyi (B-40) yerleştirin.  

Güneş hâlâ parlıyordu. Rüzgâr hâlâ esiyordu. Sular çekilmeye 
devam ediyordu. Sonunda dağların dorukları görünmeye başladı. 
Nuh 40 gün daha bekledi. Daha sonra bir gün Nuh pencereyi açtı ve 
bir kuzgunu dışarıya gönderdi. Kuzgun güçlü bir kuştur; kuzgun bir 
o yana bir bu yana uçtu ve bir daha gemiye geri dönmedi. Nuh 
ayrıca bir de güvercin gönderdi dışarı. Güvercin uçtu, uçtu ancak 
konup dinlenecek bir yer bulamadığı için ve sürekli uçmaya da 
devam edemeyeceği için gemiye geri döndü. Nuh onu içeri aldı. Bir 
hafta sonra Nuh güvercini tekrar dışarı gönderdi. Bu kez güvercin, 
gagasında bir zeytin yaprağıyla geri geldi. Nuh o zaman suların 
çekilmiş olduğunu anladı. Bir hafta sonra güvercini tekrar dışarı 
gönderdiğinde güvercin artık gemiye geri dönmedi. Geminin karaya 
oturmasından yaklaşık altı ay sonra, Nuh ve oğulları geminin 
çatısını açtılar. Yer kuru görünüyordu ama Tanrı onlara henüz 
gemiyi terk etmelerini söylememişti. Nuh akıllılık edip Tanrı‟nın 
buyruklarını bekledi.   
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Neredeyse iki ay geçti. Bu zaman Nuh ve ailesine kim bilir ne kadar 
uzun gelmiştir. Çünkü tam bir yıldır o geminin içindeydiler.  
Sonunda Tanrı konuştu: “Karın, çocukların ve gelinlerinle gemiden 
çık. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngen-
leri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar.”  
Tertemiz yeryüzüne adım atmak nasıl da heyecan verici olmuştur.  
Hepsi sağ salim hayattaydılar! 
Eğer siz Tanrı‟nın yargısından korunmak için İsa Mesih‟e iman et-
tiyseniz, yani Hıristiyansanız artık güvendesiniz demektir. 
Günahlarınız nedeniyle Tanrı tarafından asla cezalandırılmaya-
caksınız, çünkü Tanrı sizin yerinize biricik sevgili Oğlu‟nu 
cezalandırdı. Artık ölümden korkmanıza gerek yok, çünkü sonsuza 
dek Tanrı‟yla birlikte yaşayacaksınız. Tanrı‟nın vaadi şudur: 
“Böylece Mesih İsa‟ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur” 
(Romalılar 8:1). Hıristiyan çocuklar bunun için minnettar değil 
misiniz? 
Sahne 7 
Sunağı (B-23) ile Nuh ve ailesini (B-41) yerleştirin.  

Nuh ve ailesi şükran doluydular. Nuh‟un yaptığı ilk şey bir sunak 
yapmak ve Rab‟be kurbanlar kesmek oldu. Tanrı‟ya, kendilerini 
koruduğu için dua ettiler ve şükrettiler. Tanrı harika bir vaatte 
bulundu, bir daha asla yeryüzünü tufan sularıyla mahvetmeyecekti. 
Daha sonra Tanrı bu vaadi onlara ve bize hatırlatmak için 
gökyüzüne çok güzel bir gökkuşağı yerleştirdi.  
Gökyüzüne gökkuşağını (B-42) yerleştirin.  

Sizler de gökkuşağını görmüşsünüzdür. Bu, size Tanrı‟nın vaadini 
hatırlatmalıdır; daima yerine getirdiği vaadini.  
Nuh ve ailesi Tanrı‟nın kendilerine gösterdiği bu iyiliğe öylesine 
minnettarlardı ki. Güvenli bir yerde korunabildikleri için çok 
mutluydular. Siz de onlar gibi misiniz? İsa Mesih‟e iman ettiğiniz 
için güvende olduğunuzu biliyor musunuz? 
Yoksa siz diğer insanlar gibi misiniz? Onlar Tanrı‟nın uyarılarını 
duydular ama kulak asmadılar. Güvenli bir yer vardı ama onun içine 
girmediler. Onlar itaatsiz yollarında yürümeye devam ettiler ve 
Tanrı onları cezalandırmak zorunda kaldı. Lütfen Tanrı‟nın uyarıla-
rına kulak verin! Sizi hak ettiğiniz cezadan tek kurtarabilecek olan 
İsa Mesih‟e iman edin. Güvende olmayı gerçekten istiyorsanız 
şimdi O‟na gelin. Oturduğunuz yerde, kalbinizden konuşun onunla. 
Ona şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, Tanrı‟nın 
cezasını hak ettiğimi biliyorum. İtaatsizlik ettiğim için üzgünüm ve 
farklı olmak istiyorum. Günahlarımın cezasını benim yerime sen 
çektiğin için çok mutluyum, beni şimdi kurtarmanı istiyorum.” 
 

Tekrar Soruları 

 

1. Tanrı niçin yeryüzüne büyük bir tufan gönderdi? (Tanrısız, 
kötü yollarda yürüyen insanların işledikleri günahlar nede-
niyle.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TG+ 

Kutsal Kitap’tan ayeti  
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 
 

 
 
 
Sınıfa beş ya da altı tane 
büyük taş getirip çocuklara 
bu taşları üst üste koydurarak  
bir sunak yaptırabilirsiniz.  
 

Kart 5-6 
 

 
 

TG+ 

 
 

TG– 
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Tekrar Oyunu  

 

Bir çift seç 
 

Birkaç ipi bir kutunun  
veya kese kâğıdının  
kenarından sarkıtın,  
böylece bir veya her iki uç 
kenarın dışında kalsın.  
 
Sınıfı takımlara ayırın  
ve soruları dönüşümlü  
olarak sorun. 
 
Eğer bir çocuk soruya  
doğru yanıt verirse iki  
şerit çekebilir. Eğer çocuk  
aynı şeridin iki ucunu  
çekerse 50, eğer iki farklı  
şeridin birer ucunu çekerse 
100 puan kazanır.  
 
En çok puanı toplayan 
takım oyunu kazanır.   
 
Okul öncesi  

tekrar oyunu 

 

Kulübümüzün Favorisi 
 

İhtiyaç duyabileceğiniz 
malzemeleri yanınıza 
alarak hazırlıklı gelin ve 
okul öncesi öğrencilerin 
en sevdikleri oyunu 
oynamalarına izin verin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuh gemiyi yaparken aynı zamanda da ne yapıyordu? 
(Yaklaşan ceza konusunda insanları uyarıyordu.) 

3. Nuh‟un gemisini tamamlaması ve bu arada da insanları 
doğru yola çağırması ne kadar sürdü? (120 yıl) 

4. Tanrı niçin günahı daima cezalandıracaktır? (Çünkü O pak-
tır, kutsaldır ve adildir. Bu nedenle günahı daima cezalan-
dırmalıdır.) 

5. Gemide her hayvandan kaç tane vardı? (Sunu olarak sunula-
bilen hayvanlardan yedişer tane, diğer türlerden ikişer tane.) 

6. Geminin kapısını kim kapattı? (Tanrı) 

7. Geminin dışındaki diğer insanlara ne oldu? (Hepsi cezalan-
dırıldı ve öldü.) 

8. Gemi bize Rab İsa Mesih hakkında ne düşündürüyor? (Ge-
mi Nuh ve ailesini gemide nasıl koruduysa, İsa Mesih de 
sizi hak ettiğiniz cezadan kurtarır.) 

9. Nuh ve ailesi, gemiden çıktıktan sonra ne yaptılar? (Nuh bir 
sunak yaptı ve Rab‟be kurbanlar sundu.) 

10. Tanrı gökyüzüne neden bir gökkuşağı yerleştirdi? (Dünyayı 
bir daha tufanla yok etmeyeceğine ilişkin verdiği vaadin bir 
işareti olarak.) 

11. İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak iman etmeyen tüm bu in-
sanlara ne olacak? (Sonsuza dek Tanrı‟dan ayrı kalacaklar.) 

12. Nuh, hangi açılardan Hanok‟a benziyordu? (Tanrı yolunda 
yürümesi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

Teşekkürler Tanrım 
Devam eden etkinlik – Ders 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

…
ya

ra
ttı

ğı
n 

iç
in

 
te

şe
kk

ür
le

r T
an

rım
 

“B
aş

la
ng

ıç
ta

 T
an

rı 
ye

ri 
ve

 
gö

ğü
 y

ar
at

tı”
 Y

ar
at

ılı
ş 

1:
1 

…
ya

ra
ttı

ğı
n 

iç
in

 
te

şe
kk

ür
le

r T
an

rım
 

“B
aş

la
ng

ıç
ta

 T
an

rı 
ye

ri 
ve

 
gö

ğü
 y

ar
at

tı”
 Y

ar
at

ılı
ş 

1:
1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi seviyor. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında biraz tavsiyede bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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