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Giriş 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap’tan hikayeler anlatırsak, öğretmenler olarak sorumluluğumuzu tam olarak yerine 

getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin özünde bulunan gerçekleri öğrenmesi ve bu gerçeğin günlük 

yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini göstermek üzere onları bir adım daha öteye götürmek şarttır. Elbette, tek bir 

derste belli bir hikayedeki öğretişlerin hepsini kapsamak mümkün olamayacağından, birlikte işleyeceğimiz derslerin 

her birinde yalnızca bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretilişi tüm metnin içine yayılmış olmasına 

rağmen hazırlıklarınızda size yardımcı olmak üzere ‘TG’ olarak işaretlenmiştir. Bunlar ayrıca ders planı içinde de 
işaretlenmiştir.  

Fark edeceksiniz ki, temel gerçekler o gerçeğin hangi çocuğa uygulandığını göstermek amacıyla ya + ya da - yle 

işaretlenmiştir (Kurtulmuşlar ya da Kurtulmamış olanlar). Bu ayırım, metinde aynı zamanda şu ifadelerle de açık 

hale getirilmiştir: “Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” ya da “İmanlıysan, sen…”  

Gerçeğin uygulanması, metnin yanındaki dikey bir çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları daha uygun hale 

getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Örneğin uygulama bir erkek adı 

kullanırken, grubunuzda sadece kızlar olabilir. Ya da verilen uygulama yaşça daha büyük çocuklara yönelik 

olmasına rağmen grubunuzda küçük çocuklar olabilir. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. Önemli olan Tanrı 

Sözü’nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır. 

 Danışmanlık için hazır olun 

Müjde’yi paylaştığınızda, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileri ki bir tarihte, Rab 

İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. Ancak yardım isteyecek 

çocuklar da olacaktır. Soruların yanısıra, ne söyleyecekleri konusunda yardıma ya da teşviğe de ihtiyaçları olabilir.  

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olabilir. 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 bilmeleri önemlidir. Ayrıca sizinle 

konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtuluşu almamış olan 
(arayan) çocukların, size gelmeyi Rab İsa’ya gelmekle karıştırmamaları son derece temeldir.  

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada, kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey söylememelisiniz 

ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle konuşmak için beklerlerse 
kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 

 

Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor ama O’na nasıl geleceğini bilmiyor musunuz? Size bunu Kutsal Kitap’tan 

açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde şu ağacın orada olacağım. Unutmayın ki, sizin günahlarınızı 

ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa’ya nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım 

etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun. 
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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 olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız 

olarak kabul ettiğinizi bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 

 

Ezber ayetleri 
Her derste çocuklara öğretmeniz için birer ayet öneriyoruz. Eğer dersleri altı haftalık bir süreçte öğretecekseniz, 

çocukların dersler bittikten sonra da bunları hatırlayabilmeleri için, iki veya üç ayeti iyi bir şekilde öğretmek üzere 

seçmeniz tavsiye edilir. Altı ayetin hepsini ezberletmeye çalışırsanız, çocuklar bunların hiçbirini tam olarak 

öğrenemeyebilirler.  

 

Keçeli tahta üzerine şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce şekilleri kullanmayı ve sahneyi değiştirmeyi prova edin. Bütün şekillere tamamen 

aşikâr olun, derste onları ne zaman kullanmanız gerekeceğini bilin. Bu derslerle kullanmak üzere, sahne oluşturan 

fonlar satın alınabilir. Her sahne için bazı önerilerde bulunuyoruz, ancak bunlar hiçbir şekilde temel değildir. Bütün 

öğretişiniz düz bir keçeli fon üzerinde de yapılabilir.  

 

İlave görsel gereçler 
Bir karton üzerine her derse ait temel gerçeği yazın; arkasına keçeli kumaş yapıştırın. (Küçük çocukların da 

kolaylıkla okuyabilmesi için küçük harfler kullanın.) Üzerinde temel gerçeğin yazılı olduğu bu kartonu dersin 

başlangıcında ya da temel gerçeği ilk öğrettiğiniz anda tahta üzerine asın.  

 

Ek yardımlar 
Sol ve sağ tarafta kalan çizgilerin yanında, dersinizi daha ilgi çekici kılmak için olayların geçmişiyle ilgili bilgiler 

ve farklı seçenekler sunan ek yardımlar verilmektedir.  

Bu bilgiler farklı öğrenme yöntemlerini kullanmanızı teşvik etmek üzere hazırlanmıştır. Etkin bir öğretiş için bazı 

çocukların görmesi ya da yazması, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının dokunması ve bazılarının da 

derse etkin katılımı gerekir.  

Bu yardımları zaman el verdiğince derslerinizde kullanabilirsiniz.  

Tekrar soruları 
Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin sonunda ya da bir sonraki hafta yeni dersi öğretmeye 

başlamadan önce kullanılabilir.  
Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat olabilir; bu 
arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Tekrar sorularını... 

1 çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek, 

2 bir öğretmen olarak çocukların daha iyi hatırlamalarını sağlayabilmek için neleri daha çok vurgulamanız 
gerektiğini anlamanıza yardım etmek, 

3 ders sırasında eğlenceli bir zaman sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar yarışmalardan hoşlanır ve 

programınızın bu kısmını dört gözle beklerler. Oysa tekrar soruları sadece bir oyun değil, öğrenme zamanıdır.  

Bu kitapta sadece dersle ilgili sorular verilmiştir. Programınız içinde söylediğiniz şarkılar, ezber ayeti ya da başka 

bir konuyla ilgili sorular da eklemeniz yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her kısmının önemli olduğunu 

anlarlar.  
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Genel Bakış  

Ders  Temel Gerçek Uygulama  Ezber Ayeti 

Dört genç adamın sınanması 

Daniel 1 

Tanrı kendisini 

onurlandıranları 

onurlandıracağını vaadeder.  

Kurtulmamış olanlar: İsa’ya 

Kurtarıcınız olarak iman 

ettiğinizde Tanrı’yı 

onurlandırırsınız.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’yı 

yaşamınızda her zaman ilk 

sıraya koyun. 

“.... Beni onurlandıranı ben de 

onurlandırırım.” 

1. Samuel 2:30 

Daniel’in bilgelik için ettiği dua 

                                                      

Daniel 1:18-2:49 

Tanrı her şeyi bilir ve 

bilgedir.   
Kurtulmuş olanlar: Tanrı’dan 

bilgelik isteyin. 
“İçinizden birinin bilgelikte 

eksiği varsa, ... Tanrı’dan 

istesin; kendisine verilecektir.”  

Yakup 1:5 

Alev alev yanan fırın 

Daniel 3 

“İnsanlardan çok Tanrı’nın 

sözünü dinlemek gerek.” 

Elçilerin İşleri 5:29 

Kurtulmuş olanlar: Diğer 

insanlardan farklı bile 

görünseniz her zaman Tanrı’ya 

itaat edin.  

“Güçlü ve yürekli olun! 

Onlardan korkmayın, yılmayın. 

Çünkü sizinle birlikte giden 

Tanrınız Rab’dir. O sizi 

terketmeyecek, sizi yüzüstü 

bırakmayacaktır.”   

Yasanın Tekrarı 31:6 

Nebukadnessar’ın gurur dolu 

düşüşü                                                       

                   

Daniel 4 

Tanrı kibirlilere karşıdır 

ama alçakgönüllü olanlara 

lütfeder.  

Kurtulmamış olanlar: Gururdan 

uzaklaşın, Mesih’e iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya 

hakettiği yüceliği verin.  

“...Hepiniz birbirinize karşı 

alçakgönüllülüğü kuşanın. 

Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır 

ama alçalkgönüllülere lütfeder.” 

1. Petrus 5:5 

 

Duvara yazılan yazı 

Daniel 5 

Tanrı günahı ciddiye alır ve 

cezalandıracaktır. 
Kurtulmamış olanlar: 

Günahınızdan uzaklaşın ve sizi 

kurtarması için İsa Mesih’e 

gelin. 

“... Rab’be karşı günah işlemiş 

olursunuz; günahınızın cezasını 

çekeceğinizi bilmelisiniz.” 

Sayılar 32:23 

 

Daniel’in aslan çukuruna atılması 

 

Daniel 6 

 

Kontrol her zaman 

Tanrı’nın elindedir. 

Kurtulmuş olanlar: Doğru olanı 

yapın ve sonucu Tanrı’nın 

ellerine bırakın. 

“Rab Tanrı tahtını göklerde 

kurmuştur, O’nun egemenliği 

her yeri kapsar.” 

Mezmur 103:19 
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Ders 1 

Dört genç adamın sınanması 

 

Öğretmenler için ayetler 

Daniel 1 

Temel gerçek 

Tanrı kendisini onurlandıranları 

onurlandıracağını vaadeder.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa’ya Kurtarıcınız olarak 

iman ettiğinizde Tanrı’yı onurlandırırsınız.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’yı yaşamınızda her 

zaman ilk sıraya koyun. 

Ezber ayeti 

“.... Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım.” 

1. Samuel 2:30 

Görsel gereçler 
 Kartlar: 1–1, 1–2, 1-3, 1-4, 1-5 ve 1–6 

Ya da 

 Şekiller: 1DN-1, 1DN-2, 1DN-3, 1DN-4, 

1DN-5, 1DN-6, 1DN-7, 1DN-8, 1DN-9, 

1DN-10, 1DN-11, 2DN-12, 2DN-13, 2DN-

13, 2DN-14 ve 2DN-15 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan görünen 

kent manzarası 

Ve 

* Sözcük şeridi: “Tanrı’yı yaşamınızda her 

zaman ilk sıraya koyun.” 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Şu adam vaaz verip durmaktan keşke vazgeçse.” 

Olayların Gelişimi 

1. Yeremya Yahudileri uyarır           TG 

2.   Nebukadnessar topraklarını fetheder 

3. Nebukadnessar soylu bazı gençlerin kendi 

sarayına getirilmesini buyurur 

4. Daniel ve üç arkadaşı Babil’e sürgüne 

götürülenler arasındadır 

5. Onlara yeni adlar verilir      TG-, TG+ 

6. Kralın yediği yemekler onlara da sunulur     

         TG+ 

7. Putlara sunulmuş olan yiyecekleri yemeyi 

reddederler 

8. On günlük bir test uygulamak isterler ve 

istekleri kabul edilir 

9. Sınavı geçerler ve diğerlerinden daha 

sağlıklı durumdadırlar. 

10. Üç yıl boyunca çalışırlar        TG+ 

Doruk Noktası 

Sınavda üstün başarı sağlarlar 

Sonuç  

Kral, Daniel ve arkadaşlarını önemli konumlara 

yerleştirir              TG+, TG-
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Ezber ayetini öğretme 
Ezber ayeti 

“.... Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım.”  1. Samuel 2:30 

Giriş 

Çok heyecanlı bir yarıştı. İlk üç atlet son bir gayretle bitiş çizgisini 

geçtiler. Birinci kimdi acaba? Birincinin adı açıklandığında kendisini 

destekleyenler büyük bir çığlık kopardılar ve heyecan içinde bayraklarını 

salladılar.  

Haberin yayınını yapan sunucu, “Ne harika bir yarıştı! Büyük bir heyecan! 

Sonunda ülkesi için bir onur kaynağı oldu!” 

Sunum 

Kutsal Kitap’ta onur  hakkında okuruz. Bugünkü ezber ayetimize bakın. 

Kutsal Kitabınıza işaret ederek, bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun ve ayetin yerini nasıl bulduğunuzu açıklayın. Ayeti görsel üzerinden 

çocuklarla birlikte okuyun.  

Açıklama 

Siz ve ben Tanrı’yı onurlandırabiliriz. İnsanlar davranış ve 

konuşmalarımıza bakarak Tanrı’ya ait olduğumuzu anlayabilirler. Kutsal 

Kitap, siz Tanrı’yı onurlandırırsanız, Tanrı’nın da sizi onurlandıracağını 

söyler. Bu da, Tanrı durumları öylesine ayarlayacaktır ki, sonuçta 

saygıdeğer ve aranılan biri olacaksınızdır, anlamına gelir.   

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Kendi isteğinize göre yaşadığınızda Rabbi 

onurlandırmadığınızı anlamalısınız. Günah işlediğinizde Tanrı’yı 

onurlandırmak yerine, kendinizi hoşnut edersiniz. Günahtan uzaklaşmalı 

ve Rab İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman etmelisiniz. Ancak bunu 

yapınca yaşamınız Tanrı’yı onurlandıracaktır.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı sizin ve benim O’na verebileceğimiz tüm 

övgüleri ve onuru, ve hatta çok çok daha fazlasını almaya layıktır. 

Yaşamınızda Tanrı’ya ilk sırayı verdiğinizde, yani Tanrı’yı hoşnut etmek 

başka herhangi birisini hoşnut etmekten daha önemli olduğunda, O’nu 

onurlandırırsınız. 

Tekrarlama 

“Tanrı’yı onurlandır” 

Sekiz adet kağıt şerit üzerine çocukların Tanrı’yı onurlandırabileceği 

çeşitli durumları yazın. Örneğin... 

 Babanız garajı düzenlemesine yardım etmenizi istedi. 

 Arkadaşlarınız okula yeni gelen çocukla alay etmek için 

kendilerine katılmanızı istedi.  
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 Pazar günü televizyon seyretmeyi mi yoksa kiliseye gitmeyi mi 

tercih ederdiniz? 

 Bir arkadaşınız sizi yarı yolda bıraktı. 

 Kapıdaki görevli seni hiç farketmedi. Para ödemeden havuza 

girebilirsin. 

 Öğretmeniniz, “Bu çağda hiç kimse Kutsal Kitabın tamamına 

inanmaz” dedi. 

 Bazı arkadaşlarınız alkollü içecekler içiyor. 

 Kardeşiniz size vurdu. 

Bu kağıt şeritlerini bir torbaya koyun.  

Çocukların birisinden bir kağır seçip sesli olarak okumasını isteyin. 

Herkes birlikte ezber ayetini tekrar etsin ve ardından bu durumda 

Tanrı’nın nasıl onurlandırılacağını tartışın. 

Başka bir çocuk yeni bir kağıt seçer ve sesli olarak okur. Ayet tekrar 

edilir ve durum hakkında konuşulur.  

Torbadaki tüm kağıtlar bitine kadar devam edin. 
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Yeremya’nın peygamberlik 
sözleriyle ilgili olarak Yeremya 
6:22-25; 7:1-17, 13-15; 13:17-19 
ve 25:9, 11”i okuyun. 

 

TG 

 

 

Çocukların harita üzerinde 
Yahuda ve Babil’i bulmasına 
fırsat verin. Babil modern 
İran’dadır. Babil İmparatorluğu 
Pers Körfezinden Mısır’daki Nil 
Nehrine ve Türkiye’nin 
güneydoğu sınırlarına kadar 
uzanmaktaydı.  

 

 

Çocuklar sizinle birlikte Babil, 
Nebukadnessar gibi isimleri 
söylesinler. Bunu yapmak 
hatırlamalarına yardım 
edecektir.  

 

Kart 1-1 

 

Ders  

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası 

“Şu adam vaaz edip durmaktan keşke vazgeçse.” Yahudilerin bir çoğu 

Yeremya peygamber hakkında böyle düşünüyordu. “Bize söylediği tek 

şey yaklaşmakta olan ceza,” diye nefretle şikayet ediyorlardı.  

Tanrı halkı olan Yahudileri olacaklarla ilgili uyarmak üzere göndermişti. 

Tanrı’nın tek gerçek Tanrı olduğunu ve O’nun buyruklarını bildikleri 

halde Tanrı’dan uzaklaşmışlardı. O’na tapınmak yerine putlara 

tapınıyorlardı. Tanrı onlara, Kendisinin yaşamlarında ilk sırada olması 

gerektiğini buyurmuştu – “Benden başka Tanrın olmayacak” (Mısırdan 

Çıkış 20:3) – ama Yahudiler bu söze itaat etmediler ve Tanrı’ya hiç 

aldırmadılar. 

Tanrı’nın bizi O’nu onurlandırmamız için yarattığını bilmemiz 

önemlidir. Bununla kastettiğimiz şey, davranışlarımızın Tanrı’nın 

yaşantımızda ilk sırada olduğunu göstermesidir. Tanrı hakkında 

konuşmalı ve O’nun ne kadar harika olduğunu anlatmalıyız. Ne yazık ki 

sık sık bunun tam aksi davranırız. Tanrı yaşantımızın ilk sırasında 

değildir ve O’nun hakkında konuşmaya hiç niyetimiz yoktur. Oysa O tek 

ve gerçek Tanrı’dır. Kudretli, güçlü ve kutsal olandır. Tanrı sizin ve 

benim – ve Yeremya’nın vaaz ettiği Yahudiler - tarafından 

onurlandırılma hakkına tamamen sahiptir. Putlardan uzaklaşmazlarsa 

büyük bir felaketle karşılaşacakları konusunda onları uyardı. “Bütün 

Yahuda’yı Babil Kralının eline teslim edeceğim; onları Babil’e sürecek 

ya da kılıçtan geçirecek” (Yeremya 20:4).  

Yeremya’yı (1DN-4) çıkarın. Kralı (1DN-5) yerleştirin.  

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Tanrı’nın uyarıları gerçekleşti. Babil 

Kralı Nebukadnessar’ın orduları Yeruşalim’i ele geçirdi. Askerler 

tapınaktan (Yahudilerin tapınma yeri) aldıkları, tek ve diri Tanrı’ya 

tapınmada kullanılan eşyaları Babil’e getirdiler. 

Kral ayrıca askerlerinden, o topraklarda yaşayan soylu ailelerin iyi 

görünümlü, güçlü, sağlıklı ve zeki gençlerini de Babil’e getirmelerini 

istedi. Bu gençler kralın sofrasındaki yiyecekleri yiyecekler ve 

şarabından içeceklerdi. İmparatorluktaki diller ve edebiyat hakkında 

eğitileceklerdi. Üç yılın sonunda bu gençler arasından krala hizmet 

edecek en iyileri seçilecekti.  

Kralı (1DN-5) çıkarın.  

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Sürgünleri (1DN-1 ve 1DN-

2) ve muhafızları (1DN-3) yerleştirin.  

Bu sürgünler arasında yaşları büyük ihtimalle on beş ila on altı arasında 

değişen dört delikanlı da vardı. Adları Daniel, Hananya, Mişael ve 

Azarya’ydı. Bu gençlerin aileleri gerçek ve diri Tanrı’yı tanıyor ve 



 
11 

 

seviyor olmalıydılar çünkü her birinin adı Tanrı’yla ilgili özel bir anlam 

içeriyordu. Daniel’ “Tanrı benim yargıcımdır”; Hananya “Rab 

lütufkardır”, Mişael “Tanrı gibi başkası var mı?” ve Azarya da “Rab 

yardım etti” anlamlarına geliyordu.  

Muhafızlar kenti çevreleyen dev gibi çiftli surlardaki kemer şekilli 

kapılardan sürgünleri içeri doğru yönlendirdi. Surların içinde Babil 

tanrılarına ait kocaman bir tapınağın da olduğu yüksek binalar, rengarenk 

boyanmış aslan, boğa ve ejderha resimleri görülmekteydi. Bu ilginç kentte 

dört delikanlı kendilerini, tek ve diri Tanrı’yı tanıyan, O’nu seven 

ailelerinden ve arkadaşlarından çok uzak hissediyorlardı herhalde.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Görevliyi (1DN-6) ve genç 

adamları (1DN-7 ve 1DN-8) yerleştirin.  

Kralın saray görevlisi onları karşıladı ve ilk iş olarak onlara yeni adlar 

verdi. Daniel’in adını Belteşassar’a, Hananya’nın adını Şadrak’a, 

Mişael’in adını Meşak’a ve Azarya’nın adını Abed-Nego’ya değiştirdi. 

Kendilerine verilen bu yeni adlar Babilin putlarıyla ilişkiliydi. Saray 

görevlisi niçin bu gibi adlar verdi dersiniz? 

Çocukların konuşmasına fırsat verin.  

Tek Tanrı’yı unutmalarını istiyordu da ondan! Peki unutacaklar mıydı? 

Hayır! Onların adlarını değiştirmek, kişiliklerini değiştirmeye yetmedi. 

Tanrı onların Tanrısıydı. Bu gençler Tanrı’yı seviyor, O’na iman ediyordu 

ve O’na itaat etmeye kararlıydılar.  

Siz de öyle misiniz? Günahınızdan kurtulana kadar Tanrı’yı gerçek 

anlamda hoşnut edemezsiniz. İç varlığınızda bir değişikliğe ihtiyacınız 

vardır ve bunu da sadece Tanrı yapabilir. Sizi sadece Tanrı, kendisini 

onurlandırmak isteyen bir kişi haline sokabilir. Eğer yaşamınızda bunun 

gerçekleştiğini biliyorsanız, gelin birlikte okulda, örneğin ödevlerinizi 

yaparken Tanrı’yı nasıl onurlandırabileceğiniz hakkında düşünelim.  

Bu konuyu çocuklarla tartışmak için zaman ayırın.  

Bu dört genç gibi siz de gerçek anlamda Tanrı için yaşayın. 

Dört genci (1DN-7 ve 1DN-8) çıkarın. Daniel (1DN-10) ve arkadaşlarını (1DN-9) 

masanın etrafına yerleştirin.  

Yemek zamanı geldiğinde Daniel ve üç arkadaşı diğer gençlerle birlikte 

sofraya oturdular. Hizmetkarlar kralın sofrasından getirdikleri tabak 

dolusu yiyecek ve şarap sürahilerini onlara sunmaya başladılar. Mmmm! 

Karınları aç olan sürgünlerin burnuna bu yiyecek kokuları kimbilir ne 

kadar da hoş geliyordu! Ama dört genç gözlerinde endişeyle birbirlerine 

baktılar. Tanrı Yahudilere, yememeleri gereken belli yiyeceklerle ilgili 

olarak çeşitli kurallar vermişti ve bu yiyeceklerin bazıları kralın 

sofrasından getirilen tabaklar üzerinde olmalıydı. Ayrıca Babil’deki 

geleneğe göre, et ve şarabın yenilmeden önce putlara adandığını da  

 

“Rab” sözcüğü Yahve için 
kullanılmaktadır. 

Beltaşassar (“Bel, kralı 
koru”) Babil’in tanrısı olan 
Marduk ya da Bel’le 
alakalıydı.  

Şadrak (“tanrıdan korkan”) 
ay tanrısı Aku’yla alakalıydı. 

Meşhak (“tanrının 
huzurunda alçalan”) Aku’yla 
alakalıydı. 

Abed-Nego (“Nebo’nun 
kulu”) Babil’in baş tanrısı 
olan Nebo (ya da Nego) ile 
alakalıydı.  

 

Kart 1-2 

 

 

 

TG- 

Bu ders Hıristiyanların 
büyümesi üzerine 
odaklandığı 

TG+ 

için kurtuluş bildirisi 
yüzeysel olarak verilir. 
Müjdeyi ders sırasındaki 
başka bir noktada 
vurgulamalısınız. 

Kart 1-3 

Levililer 11:41-47 ve 17:10-
14’e bakın. Babilliler eti 
hazırlarken hayvanın kanını 
gerektiği gibi akıtmadıkları 
için Tanrı’nın kendi halkına 
verdiği kurallar çiğnenmiş 
olurdu.  
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Yasanın Tekrarı 32:37-38 
putlara sunulan yiyeceklerle 
ilgili olarak Yahudi 
olmayanların 
uygulamalarından söz eder. 

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocuklar için 
hazırlanan yazıyı gösterin: 
“Tanrı’yı yaşamınızda her 
zaman ilk sıraya koyun.” 

Grubunuzdaki çocuklarla 
ilgili ve anlayabilecekleri 
türden örnekler kullanın.  

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

Daniel’in görevliye saygılı 
bir şekilde yaklaştığına 
dikkat çekin. İstediği şey 
hakkında kesin kararlıydı 
ama kaba değildi. Benzeri 
durumlarda bizim de aynı 
şekilde davranmamız için iyi 
bir örnektir.  

 

Daniel’in görevli ve 
muhafızla yaptığı 
konuşmalar canlandırılabilir.  

Kart 1-4 

 

biliyorlardı. Bu yiyecekleri yemek tek ve diri Tanrı’yı 

onurlandırmayacaktı. Kutsal Kitabın dediğine göre Daniel, kralın 

yediklerinden yiyerek kendisini dinsel açıdan kirletmemeye kararlıydı. 

Daniel ve arkadaşları Tanrı’nın huzurunda temiz kalmak istiyorlardı.  

Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz Tanrı, yaşamınızı temiz 

tutarak Kendisini onurlandırmanızı ister. Büyük ihtimalle putlara adanmış 

yiyecekler yemeniz gerekmeyebilir ama yaşamınızı kirletebilecek olan 

başka şeyler olabilir. Arkadaşınız, anne ve babası evde yokken sizi bira 

içmeye davet edebilir. Ya da bazı arkadaşlarınız sigara içiyor veya 

uyuşturucu kullanıyor olabilir ve sizden de denemenizi isteyebilirler. Ya 

da bir arkadaşınız “açık saçık” bir video ya da dergiye bakmanızı 

isteyebilir. Bu gibi şeyler sizi hasta ederek ya da zihninizi ve bedeninizi 

Tanrı’yı hoşnut etmeyen şekilde kontrolları altına alarak size zarar 

verebilirler.  

Arkadaşlarınıza “hayır” demek zordur. Belki sizi alaya alıp adlar 

takabilirler. Fakat Tanrı bedeninizin çok özel olduğunu söyler. Rab İsa’ya 

Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde, sonsuz yaşamı aldınız ve Kutsal Ruh 

Tanrı gelip içinizde yaşamaya başladı. Tanrı şöyle der: “Bedeninizin 

Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu 

bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın 

alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin” (1. Korintliler 6:19-

20). Tanrı yaşamınızı temiz, bedeninizi kirletecek ve zarar verecek 

şeylerden uzak tutarak Kendisini onurlandırmanızı ister.  

Daniel kralın sofrasından getirilen yemekleri yiyerek kendisini 

kirletmemeye kararlıydı. Arkadaşlarıyla birlikte yaşantılarını Tanrı’nın 

huzurunda temiz tutmak istediler. Ama aldıkları bu kararı uygulamak o 

kadar da kolay değildi. Babil’e sürülen tutsaklar olarak önlerine konanı 

yemeleri beklenirdi.  

Daniel’i (1DN-10) şekil 1DN-7 ile değiştirin. 

Daniel sessizce sofradan kalkıp görevliye gitmiş ve arkadaşlarıyla birlikte 

kralın yiyeceklerinden yememeyi tercih ettiklerini nazik bir şekilde dile 

getirmiş olmalıydı. Kutsal Kitabın dediğine göre Tanrı, görevlinin bu dört 

gence karşı sevgi ve sevecenlikle davranmasını sağladı. Ama yine de bu 

isteklerini reddetti.  

“Efendimiz kraldan korkarım” diye karşılık verdi görevli. “Sizlerin en iyi 

yiyecekleri yemesinden beni sorumlu tuttu. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan 

diğer gençlerin yüzünden daha solgun görürse, başımı tehlikeye sokmuş 

olursunuz!” 

Görevliyi (1DN-6) çıkarın. Muhafızı (1DN-11) yerleştirin. 

Daniel vazgeçmedi. Bu kez kendilerinin başına konan muhafızla konuştu.  

Daniel, “lütfen kullarınıza on gün olanak tanıyın” diye ricada bulundu. 

“Bu on gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin. Sonra 

yüzlerimizi öbür gençlerle kıyaslayın.” 
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Muhafız bunun hakkında iyice düşünmüş olmalıdır. Çünkü o da, gençler 

sağlıklı bulunmazsa cezanın ne olduğunu biliyordu. Sonunda Daniel’in on 

günlük süre isteğini olumlu karşıladı. 

Daniel’i (1DN-7) 1DN-10’la değiştirin. 

On gün boyunca sadece sebze yeyip su içmek herhalde kolay değildi. Kralın 

lezzetli yemekleri ağızları sulandırıyordu ve hatta belki diğer gençler onlarla 

alay bile ettiler. Bu sınavdan başarıyla geçebilecek gücü bulmak için 

Tanrı’ya güvenmek zorundaydılar. Ama yaşantılarını temiz tutarak Tanrı’yı 

onurlandırmanın doğru bir davranış olduğunu göstermek için, bu fırsatı 

kendilerine Tanrı’nın verdiğini biliyor olmalıydılar.  

Tüm şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (1DN-7), arkadaşlarını 

(1DN-8) ve muhafızı (1DN-11) yerleştirin. 

Aradan on gün geçince muhafız bu dört genci dikkatle inceledi. Onların, 

kralın sofrasından yiyen diğer gençlerden daha sağlıklı ve daha güçlü 

olduğunu görünce şaşırdı! Daniel ve üç arkadaşı için çok heyecanlı bir andı 

bu! Tanrı onları onurlandırmış ve sağlıklı olmalarını sağlamıştı. Tanrı 

Kutsal Kitap’ta “Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım.” (1. Samuel 

2:30) diye vaadeder. Tanrı’ya yaşamınızda ilk sırayı verdiğinizde geri kalan 

her şeyle O ilgilenir. Böylece muhafız, gençlerin eğitimi boyunca sadece 

onların Tanrısını onurlandıran yiyecekler yemelerine izin verdi.  

Ama bununla birlikte üç yıl süren bir sınav daha vardı! Şadrak, Meşak ve 

Abed-Nego üç yıl boyunca Babil’de yaşamanın kurallarını öğrendiler – 

dilini, geleneklerini, dinini. Herhalde inançlarını değiştirmeleri için baskı 

altında kalmışlardı. Gençler canla başla çalıştılar ama kendi inançlarına 

aykırı şeylere inanmadılar.  

Eğer bir Hıristiyansanız, Tanrı, kendi Sözü olan Kutsal Kitaba iman ederek 

O’nu onurlandırmanızı ister. Diğer kişiler dünyanın milyonlarca yıldır var 

olduğunu iddia eden  “Big Bang” teorisine ve maymunlardan geldiğimize 

inanmanızı isteyebilirler. Oysa bu düşünceler Kutsal Kitabın öğretişine 

aykırıdır. Belki şu anda bile kendinizi bu gibi baskılar altında 

hissediyorsunuz ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz hakkında Tanrı 

Sözünden öğüde ihtiyacınız var. Dersimizin sonunda olduğunuz yerde 

oturmaya devam ederseniz, sizinle konuşmak beni memnun edecektir. 

Aynen bu dört gencin yaptığı gibi, Tanrı Sözüne iman etmek ve O’na 

inanarak Tanrı’yı onurlandırmak önemlidir.  

Tüm şekilleri çıkarın. 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Tahta üzerinde (2DN-13) oturan 

kralı (2DN-12) ve genç adamları (2DN-14 ve 2DN-15) yerleştirin. 

Kral onları öğrendikleri tüm konular hakkında sorguladı. Kutsal Kitap neler 

olduğunu anlatır. Bu ayette Daniel’in üç arkadaşının gerçek adları verilir.  
 

Daniel’in ricası “ekilen” 
yiyecekler için olduğundan, 
sebzenin yanısıra buğday 
gibi tahıllar da yemiş 
olabilirler. Dersin sonunda 

 

öğrendiklerini 
hatırlamalarına yardım 
etmek için taze sebze ve su 
dağıtmak isteyebilirsiniz.  

Kart 1-5 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

Kart 1-6 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocuğa 
yönelik uygulama kartını 
gösterin. 

 

 

TG- 

Çocukları Rab İsa’ya iman 
etmeye çağırın. 

 

 

Tekrar Oyunu 

Sorular ve puanlar 

Tekrar sorularının fotokopisini 
çekin ve kesin (sayfa 69). Bu 
soruları üzerinde büyük bir 
soru işaretinin olduğu kağıt bir 
torba içine koyun. 

Üzerinde “puan” yazılı bir 
diğer kağıt torba içine de, 
üzerlerinde çeşitli puan 
değerlerinin yazıldığı kağıt 
parçaları koyun.  

Sınıfı iki takıma ayırın ve 
sırayla soruları yöneltin. 

Sırayla her çocuk soru 
torbasından bir soru çeker. 
Soruya doğru yanıt verilirse 
takımı için puan torbasından 
da bir kağıt çeker.  

 

Daniel 1:19-20’yi sesli olarak okuyun. 

“... içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu... Kral 

bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci 

ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu.” 

Böylece üç yıllık sınavı da başarıyla geçtiler! 

Tanrı, Daniel ve arkadaşlarını yaşantılarını temiz tutmayı seçtikleri için 

onurlandırdı! 

Kral bu dört genç adama hizmetinde önemli görevler verdi ve onlar da 

krala sadakatle hizmet ettiler. Tanrı Daniel ve arkadaşlarına Rab’de 

güçlü olmaları için yardım etti. İçinde bulundukları durum zor olmasına 

rağmen başardılar ve Tanrı onları onurlandırdı! 

Bütün bunlar aynen Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta vaadettiği gibi oldu – 

“Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım” (1. Samuel 2:30). Eğer bir 

Hıristiyansanız, bu vaat sizin içindir. Gittiğiniz yerlerde, okuduğunuz 

kitaplarda, kurduğunuz arkadaşlıklarda, inançlarınızda, davranışlarınızda 

her zaman Tanrı’yı ilk sıraya koyun. Tanrı’dan yardım isteyin – size 

mutlaka yardım edecektir. 

Eğer Hıristiyan değilseniz, Tanrı sizi değiştirip kendi çocuğu haline 

getirene kadar Tanrı’yı gerçek anlamda onurlandıramayacağınızı 

unutmayın. İsa Mesih’e iman edin ve Tanrı’nın çocuğu olun. Kutsal 

Kitap, “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın 

çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12) der. İsa Mesih’i 

Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Tanrı’yı onurlandırırsınız.  

Tüm şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1  Tanrı, kral Nebukadnessar’ın Yahuda topraklarını fethetmesine niçin 

izin verdi? (Çünkü halk Tanrı’ya itaat etmemişti) 

2  Kral Nebukadnessar yakalanıp Babil’e sürülen gençlerle ne yapmak 

istiyordu? (Bu gençler kralın sofrasındaki yiyeceklerle beslenecek ve en 

iyi eğitimi alacaklardı ki, aralarında en iyi olanlar krala hizmet 

edebilsin.) 

3  Gençlerin adları niçin değiştirilmiş olabilir? (Eski adları gerçek ve diri 

Tanrı hakkında olduğundan, muhafızları Tanrılarını unutmalarını 

istemişti.) 

4  Tanrı’yı yüceltmek ve O’nu onurlandırmak için yaşamınızı nasıl 

değiştirebilirsiniz? (Tanrı’dan sizi günahınızdan kurtarmasını isteyerek) 

5  Daniel ve arkadaşları niçin kralın yiyeceklerinden yemek istemediler? 

(Tanrı’nın yiyeceklerle ilgili olarak Yahudilere verdiği özel kurallara 

aykırı olduğu için) 
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6  Tanrı’yı okulda nasıl onurlandırabilirsiniz? (Yanıtlar çeşitlilik 

gösterecektir) 

7  Daniel muhafızdan kendisi ve arkadaşları için ne istedi? (On gün 

boyunca sadece sebze yemelerine ve su içmelerine izin vermesini) 

8  Daniel ve arkadaşları diğer gençler gibi sağlıklı görünmeseydi, 

muhafızların başına ne gelirdi? (Öldürülebilirlerdi.) 

9  Bedeninize zarar verecek bir şey yapma isteğiyle karşılaştığınızda ne 

yapabilirsiniz? (Durun ve bedeninizin ne kadar özel olduğunu düşünün; 

dua edin ve Tanrı’dan cesaret isteyin; hayır deyin ve sizin yanlış bir şeyler 

yapmanızı isteyen kişilerden uzaklaşın.) 

10  Daniel ve arkadaşlarının sadece sebze yeyip su içtiği on günün 

sonunda nasıl bir sonuç elde edildi? (Bu dört genç diğer gençlerden daha 

sağlıklı ve güçlüydü) 

11  Doğru olan bir şeyi yapmak için gerekli olan gücü nereden 

bulursunuz? (Tanrı’dan size vermesini isteyin) 

12  Kral, Daniel ve arkadaşlarını sınadığında neyle karşılaştı? 

(Egemenliğindeki diğer tüm kişilerden on kat daha bilgeydiler) 

Devam eden etkinlik 

“Acaba...?” kutusu 

Küçük bir kutu alın ve üzerine “Acaba...?” yazın. 

Sayfa 70’in fotokopisini çektikten sonra bunları kesin ve kutunun içine 

yerleştirin. 

Her takım kutudan bir durum çeker ve yaşamlarını Tanrı için temiz tutmak 

üzere neler yapabilecekleri hakkında konuşurlar. 

Takımları biraraya getirin ve neler bulduklarını paylaşmalarına fırsat 

verin.  

 

 



 
16 

 

 

 

 



 
17 

 

Ders 2 

Daniel’in bilgelik için ettiği dua  

 

Öğretmenler için ayetler 

Daniel 1:18-2:49 

Temel gerçek 

Tanrı her şeyi bilir ve bilgedir.   

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’dan bilgelik isteyin. 

Ezber ayeti 

“İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, ... 

Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir.”    

Yakup 1:5  

Görsel gereçler 

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

Ya da 
 Şekiller: 2DN-12, 2DN-13, 2DN-13, 2DN-

14, 2DN-15, 2DN-16, 2DN-17, 2DN-18, 

2DN-19, 2DN-20 ve 2DN-21 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan görünen 

kent manzarası 

Ve 

 Sözcük şeridi: “Tanrı’dan bilgelik isteyin” 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Kral ilginç bir düş görür 

Olayların Gelişimi 

1 Nebukadnessar düşünü yorumlamaları için 

bilgelerini çağırır              TG 

2 Düşünü onlara anlatmayı reddeder 

3 Ne gördüğü düşü ne de anlamını söyleyebilirler     

                                   TG+ 

4 Öfkeli kral tüm bilgelerin öldürülmesini 

buyurur 

5 Daniel kralla konuşma talebinde bulunur 

6 Daniel biraz zaman ister ve kral izin verir 

7 Daniel ve arkadaşları dua ederler            TG+ 

8 Tanrı, Daniel’e düşün ne olduğunu gösterir 

9 Daniel Tanrı’yı yüceltir 

10 Daniel kralın huzuruna çıkar 

Doruk Noktası 

Daniel düşü krala anlatır 

Sonuç  

Kral, Daniel’in Tanrısını kabullenir 

Daniel ve üç arkadaşı ödüllendirilir    

                                              TG+, TG- 
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Ezber Ayetini Öğretme 

Ezber ayeti 

“İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, ... Tanrı’dan istesin; kendisine 

verilecektir.”    Yakup 1:5 

Giriş 

Akıllı ya da zeki olmak ne demektir? 

Çocukların düşüncelerini öğrenmeye çalışın – çok şey bilmek, doğru yanıt vermek gibi. 

Okuldaki en akıllı çocuk olmanıza rağmen bilge olamayacağınızı biliyor 

musunuz? Gerçek bilgelik Tanrı’dan gelir. Bilgelik, Tanrı’dan gelen bilgi 

ve gerçeğin günlük yaşantılarımızda uygulanmaya konmasıdır. Gelin 

birlikte nasıl bilge olabileceğimize bakalım. 

Sunum 

Kutsal Kitabınızı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun ve nerede bulduğunuzu gösterin. Çocuklarla birlikte görselden ayeti 

sesli olarak okuyun. 

Açıklama 

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa – Doğru kararı vermek için 

bilgeliğiniz yoksa Tanrı ne yapmanız gerektiğini söylüyor. 

Tanrı’dan istesin; kendisine verilecektir – Bilgeliğe ihtiyacınız varsa, 

kendisinden istemenizi ve size bilgelik vereceğini söylüyor.  

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Neyin doğru olduğunu bilmenize rağmen yanlış 

olanı yaparsanız, bu günahtır. İsa günahınızın cezasını üstlenmek üzere 

öldü. Eğer henüz yapmadıysanız, Rab İsa’ya bugün iman edebilirsiniz ve 

günahlarınız bağışlanacaktır.  

Kurtulmuş olanlar: Bazen ne yapmanız gerektiğini bilemediğiniz zor 

durumlarla karşılaşıyor musunuz? Sizi kurtarması için İsa’ya iman 

ettiyseniz, Tanrı’dan bilgelik isteyebilirsiniz. 

Tekrarlama 

“Dur ve geç” 

Ayeti tekrar ederken çocukları yönlendirmek üzere iki el işareti 

kullanacağınızı açıklayın. Elinizi havaya kaldırın ve parmaklarınızla gel 

işareti yaparak “geç” komutunu verin. Avuç içinizi göstererek “dur” 

komutunu verin.  

“Geç” işaretiyle başlayın. Çocuklar ayeti – önce ayet referansı, ayet ve 

tekrar ayet referansı olarak – “dur” işareti verilene kadar tekrarlasınlar. 

“Geç” işareti yaptığınızda devam etsinler. 
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“Geç” ve “dur” işaretlerini tekrarlayarak ayeti bir kaç kez da tekrar 

edin. Ardından gönüllü bir çocuktan etkinliği devam ettirmesini 

isteyin.
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Bazı kişiler Kral 
Nebukadnessar’ın bu düşü 
krallığının ikinci yılında ve 
Daniel’le arkadaşlarının üç 
yıllık eğitimlerinin sonuna 
doğru gördüğünü düşünürler.  

 

Kart 2-1 

 

 

 

 

 
 

TG 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

Besbelliki kral bunun çok 
önemli bir düş olduğunu 
hissetmişti ve doğru şekilde 
yorumlanmasını istiyordu. 
Kendisine hizmet eden bilge 
kişilerin güvenilirliğinden 
şüphe ediyor gibiydi ve onları 
sınadı. Acaba gerçekten 
gelecekte olacakları söyleme  
gücüne sahipler miydi, ayrıca 
geçmişte olup bitenleri de 
söyleyebilmeliydiler.  

 

 

 

Ders  

Kral Nebukadnessar gecenin karanlığında uyanık bir halde yatıyordu. 

Yine aynı düşü görmüştü. Bu ilginç düşün anlamı neydi acaba? 

“Acaba tanrılar bana bir haber ulaştırmaya mı çalışıyor?” diye düşündü.  

Bu sorunun yanıtını bulana dek uyuyamayacağını biliyordu. Peki ama 

böylesine sır dolu bir düşü yorumlayacak bilgeliğe sahip olan kimse var 

mıydı? 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Taht (2DN-13) üzerinde 

oturan kralı (2DN-12) ve bilgeleri (2DN-16) yerleştirin. 

Sabah olunca kral ülkenin bilge kişilerini çağırttı. Daniel ve arkadaşları da 

bilge kişilerden sayılıyordu. Kralla yakın bir ilişkide çalışıyor ve önemli 

konularda ona öğütler veriyorlardı. Fakat o gün kralın çevresinde toplanan 

grubun içinde değillerdi.  

Bu bilgelerden bazıları, gezegenlerin insanların yaşamında olup bitenleri 

etkilediğine inanan yıldızbilimcilerdi. Günümüzde karşımıza çıkan burçlar 

gibi çeşitli konularda kehanetlerde bulunurlardı. Ayrıca büyü yapan ve 

gelecekten haber vermeleri için cinler çağıran sihirbaz ve falcılar da bu 

bilge kişiler arasındaydı. Bu adamların hepsi de, kendilerine bilgelik 

verdiğine inandıkları Babil’in sahte tanrılarına tapınıyorlardı.  

Her şeyi bilen gerçek ve diri Tanrı’ya inanmıyorlardı. Tanrı geçmişte, 

şimdi ve gelecekte olacak olan her şeyi bilir. Dünyaya gelmiş herkesle 

ilgili her şeyi bilir. Siz öğrenmek için okula gidersiniz. Yetişkinler de 

sürekli olarak öğrenirler. Ama Tanrı’nın öğrenmesine gerek yoktur çünkü 

O her şeyi zaten bilir. Asla hiç bir şeyi unutmaz. Bir durum karşısında asla 

şaşırmaz. Kutsal Kitabın ne dediğine kulak verin: “Oturup kalkışımı 

bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden 

inceye elersin” (Mezmur 139:2-3). Tanrı sahip olduğu bilgiyi en iyi 

planları yapmak üzere kullanır. Her zaman bilgece ve iyi olan şeyi yapar. 

Kralın çevresinde toplanan bu bilge kişilerin kulluk ettiği tanrılardan ne 

kadar da farklı değil mi! 

Kral onlara şöyle dedi: “Beni üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama 

geldiğini öğrenmek istiyorum.” 

Bilge kişiler, “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, “Düşünü bu kullarına anlat 

ki, ne anlama geldiğini söyleyelim.” 

“Hayır” diye yanıtladı kral. “Gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana 

açıklamalısınız.” 

Belki kral gördüğü düşü hatırlıyor belki de hatırlamıyordu. Ama düşleri 

gerçekten yorumlayıp yorumlayamayacaklarını sınamak istiyordu. 
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Kral konuşmasına devam etti, “Düşümü ve ne anlama geldiğini 

açıklayabilirseniz, sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. 

Ama açıklamazsanız, hepiniz öldürüleceksiniz.” 

Kralın bu isteği karşısında şaşkınlığa düşen bilge kişiler tekrar, “Ey kral, 

düşü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim” dediler. 

Kral iyice öfkelendi. “Boşuna zaman harcamayın!” diye buyurdu. “Bana 

düşün ne olduğunu söyleyemezseniz, ne anlama geldiği konusunda yalan da 

söyleyebilirsiniz. Ancak gördüğüm düşün ne olduğunu söylerseniz, gerçeği 

söylediğinizden emin olurum.” 

Adamların hepsi çaresizlik içinde kralı ikna etmeye çalıştılar. “Söylediğinizi 

yapabilecek hiç kimse yoktur! İmkansız bu!” diye açıkladılar. “Güçlü hiç bir 

kral böyle bir şey istememiştir. Bunu yalnızca insanlar arasında yaşamayan 

ilahlar açıklayabilir.” 

Bu düşün ne olduğunu bilmenin ve ne anlama geldiğini anlatmanın doğaüstü 

bir bilgelik gerektirdiğini biliyorlar ama kulluk ettikleri ilahların böylesi bir 

bilgeliği olup olmadığını bilmiyorlardı.  

Bilgelik nedir ve ihtiyaç duyduğunuzda bilgeliği nereden bulursunuz? 

Bilgelik Tanrı’dan gelen bilgi ve gerçeği günlük yaşantılarınızda 

uygulamaya koymaktır. En yakın arkadaşlarınızın kimler olması, ne gibi 

etkinliklere katılıp katılmamanız ya da sorunlarla nasıl başa çıkmanız 

gerektiği hakkında bilgeliğe ihtiyacınız vardır.  

Belki arkadaşlarınız burçlarını (gezegenlerin durumlarına göre başınıza 

gelme ihtimali olan olayları varsayan kehanetler) okuyarak yardım bulmaya 

çalışıyorlar. Belki bazıları kötü güçlere güvenen kristal topa ya da ruh 

çağırma gibi şeylere başvurur. Hatta gelecekte olacakları söyleme gücüne 

sahip olduğunu iddia eden falcı ve medyumlara bile gidenler olabilir.  

Oysa bunlar bilgeliğin gerçek kaynağı değillerdir. Aksine Kutsal Kitap “Rab 

bunları yapanlardan tiksinir” (Yasanın Tekrarı 18:12) der. Bunlar gizem 

dolu şeylerdir. Düşüncelerinizi şüphe ve kötü düşüncelerle doldururlar. 

Bazen işe yaradıklarını düşünürsünüz ama bunların arkasındaki güç 

Tanrı’nın düşmanı olan şeytandan gelir. Bu tür şeyleri yapan kişiler şeytan 

tarafından aldatılmıştır. Gücü her şeye yeten ve tüm bilgeliğin kaynağı olan 

sadece tek bir gerçek Tanrı vardır. Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak 

tanıyorsanız, Tanrı’dan bilgelik isteyin. Doğru kararlar alabilmeniz için size 

bilgelik verecektir.  

Kral Nebukadnessar’ın bilge adamları, kulluk ettikleri ilahların kralın 

gördüğü düşü ve anlamını bilip bilmediğini ve bilseler bile kendilerine 

söyleyip söylemeyeceğini bilmiyorlardı. Çaresizlik içinde kralı ikna etmeye 

çalıştılar.  

İşittiği bahanelere kızan kral, muhafızlarına bilge adamların öldürülmesini 

buyurdu! 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocuklar için 
hazırlanan uygulama kartını 
gösterin: “Tanrı’dan bilgelik 
isteyin.” 

Bu fırsatı kullanarak 
grubunuzdaki çocukları 
etkileyebilecek olan gizemli 
durumlar için uyarıda 
bulunun. Çocukların 
seyrettiği filmleri ya da 
okuduğu kitapları 
incelemek, karşılaştıkları 
baskıları anlamak açısından 
yararlı olabilir.  

 

Bu ders inanlı çocuğun 
gelişimi üzerine 
odaklandığından kurtuluş 
bildirisi detaylı olarak 
verilmemiştir. Müjde 
sunumunu programınız 
içinde uygun başka bir 
yerde yapmalısınız.  
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Kart 2-2 

 

Aryok’un Daniel’le olan 
konuşmasını 
canlandırabilirsiniz. 

Kart 2-3 

 

 

 

Kart 2-4 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocuklar için 
hazırlanan uygulama kartını 
gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası.Daniel’i (2DN-14), arkadaşlarını 

(2DN-15) ve Aryok’u (2DN-17)  yerleştirin. 

Muhafızlar kralın buyruğunu yerine getirmek üzere harekete geçti. Daniel 

ve üç arkadaşını da diğerlerinin yanına getirmeye gittiler. Muhafız birliğinin 

komutanı Aryok, büyük ihtimalle ölüm fermanı hakkında bir şey işitmemiş 

olan Daniel’e gitti. Daniel sakin bir şekilde kralın böylesine sert bir karar 

almasına neden olan şeyin ne olduğunu sordu. Aryok düş hakkında anlatınca 

Daniel kralla konuşmak istediğini söyledi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası.Daniel’i (2DN-14) ve taht (2DN-

13) üzerinde oturan kralı (2DN-12)  yerleştirin. 

Daniel öfkeli kraldan bilge kişileri öldürme kararını bir süre için 

ertelemesini istedi. Düşün ne olduğunu ve anlamını bulmak için zamana 

ihtiyacı vardı. Kral bunu kabul etti. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (2DN-14) ve 

arkadaşlarını (2DN-15)  yerleştirin. 

Daniel’in yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Daniel evine dönüp olup bitenleri arkadaşlarına anlattı. (Bu ayetlerde tekrar 

gerçek adlarının kullanıldığını görürüz – Hananya, Mişael ve Azarya.) Sonra 

hep birlikte yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar.  

Daniel (2DN-14) ve arkadaşlarını (2DN-15), 2DN-18 ve 2DN-19’la değiştirin. 

Gerçek ve diri olan tek Tanrı’ya dua edip bilgelik istediler. Sonra da 

Tanrı’nın yanıtlamasını beklediler.  

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Tanrı’dan bilgelik isteyin 

ve sizi yanıtlamasını bekleyin. Bir karar vermeniz ya da zor bir durum 

karşısında doğru davranış şeklini bilmeniz gerektiğinde, yanıtı günah dolu, 

büyücülük vb uygulamalarda aramayın. Kutsal Kitap şöyle der: 

Birlikte Yakup 1:5’i söyleyin.  

Tanrı’nın bir çocuğu olarak size bilgelik vermesi için her zaman O’na 

gelebilirsiniz. 

Tanrı Kendisinden istemenizi ister! Şunu unutmayın: 

1. Tanrı’dan bilgelik isteyin: Örneğin kiminle yakın bir arkadaşlık 

kurmanız gerektiği hakkında Tanrı’dan size bilgelik vermesini 

isteyebilirsiniz. 
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2. Yanıtı Tanrı Sözünde ve Tanrı’nın halkında arayın: Kutsal Kitabınızı 

okuyun, arkadaşlıkla ilgili ayetlere bakın ve bu ayetlerin sizin durumunuza 

nasıl uyarlanabileceğini düşünün. Tanrı’yı bilen ve O’nu sevenlerden fikir 

alın. Kilise çobanınız, Pazar okulu öğretmeniniz, inanlı olan aile fertleri ve 

arkadaşlarınız size tavsiyede bulunabilirler. Onlara sizin yerinizde olsalar ne 

yapacaklarını ve yakın bir arkadaşta ne gibi özellikler arayacaklarını sorun.  

3. Tanrı’nın duanızı yanıtlayacağına inanmaya devam edin: Arkadaşlık 

etmeniz gereken doğru kişileri gösterecektir.  

Bilgeliğe ihtiyaç duyduğunuz her durumda aynı adımları atabilirsiniz. Eğer 

bir şeyi yapmanın doğru olup olmadığına karar vermek istiyorsanız, 1-2-3 

SORUN. Gazete ve dergilerde karşınıza çıkan günah dolu fikirlere ya da 

falcılık ve büyücülük gibi şeylere aldanmayın. Tanrı’dan bilgeliğe ihtiyaç 

duyduğunuzda bunu O’ndan isteyin ve yanıtlamasını bekleyin.  

Daniel ve arkadaşları Tanrı’dan bilgelik istediler ve beklemeye başladılar. 

Tanrı’nın, kralın düşünü ve anlamını kendilerine açıklayacağını 

bekliyorlardı.  

Daha sonra, büyük ihtimalle aynı akşam Tanrı yanıtladı! Daniel kralın 

gördüğü düşü gördü ve anlamını kavradı! Daniel çok heyecanlanmış 

olmalıydı ama aceleyle krala gitmek yerine, durdu ve dualarını yanıtladığı 

için Tanrı’ya şükretti.  

“Tanrı’nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun” dedi Daniel, 

“bilgelik ve güç O’na özgüdür. Ey atalarımın Tanrısı, sana şükreder seni 

överim. Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimizi bana 

bildirdin” (Daniel 2:20-23’den). 

Daniel kendisine bilgelik vermesi için Tanrı’ya dua edip güvenerek Rab’de 

güçlü olduğunu gösterdi ve Tanrı da duasını yanıtladı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (2DN-14) ve Aryok’u 

(2DN-17)  yerleştirin. 

Ardından Daniel Aryok’u buldu.  

“Kralın bilge adamlarını öldürme!” dedi Daniel. “Beni krala götür, düşünün 

ne anlama geldiğini açıklayayım!” 

Aryok hemen krala gitti ve Daniel’in düşü açıklayabileceğini söyledi.  

Kralı (2DN-12) taht (2DN-13) üzerine yerleştirin. 

Nebukadnessar Daniel’e bunun doğru olup olmadığını sordu. “Ne düş 

gördüğümü ve ne anlama geldiğini bana söyleyebilir misin?” 

Daniel şöyle yanıtladı: “Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne 

falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. 

İşte O Tanrı düşünü açıkladı. Yatarken krallığının geleceğiyle ilgili 

düşüncelere daldın. Tanrı’nın sana verdiği düş de sorularının yanıtıdır.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar sizinle birlikte      
1-2-3 adımlarını tekrar 
etsinler. 

 

 

 

 

 

 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 2-3 
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Kart 2-5 

 

Düşün anlamıyla ilgili olarak her 
detaya girmenize gerek yoktur. 
Fakat grubunuzda yaşça büyük 
çocuklar varsa ve zaman el 
veriyorsa, hakkında daha çok 
konuşmak isteyebilirsiniz. Belki 
heykelin farklı kısımlarının ne 
anlama geldiğini araştırması için 
bir öğrenciyi görevlendirip 
öğrendiklerini sınıfta 
paylaşmasına imkan 
sağlayabilirsiniz. Heykelin herbir 
parçası dünyadaki bir krallığı 

Kart 2-6 

 

 

TG+ 

temsil eder. Yukarıdan aşağıya 
doğru tarih sırasına göredir: 
altın – Babil imparatorluğu; 
gümüş - Pers İmparatorluğu; 
tunç – Grek İmparatorluğu ve 
demir / kil - Roma İmparatorluğu 
(Demir gibi güçlü bir şekilde 
başlar ve zayıflayarak kil gibi 

 

TG- 

  

Kral, Daniel’i dinlerken heyecan içinde öne doğru eğilmiş olmalıydı.  

Sözüne devam eden Daniel, “Tanrı bunu bana diğer insanlardan daha 

bilge olduğum için açıklamadı” dedi. 

Daniel krala bilgeliğin Tanrı’dan geldiğini hatırlattı. 

Heykeli (2DN-20) yan tarafa doğru ya da ayrı bir keçeli tahta üzerine yerleştirin. 

Daniel düşü anlatmaya başladı. Altın, gümüş, tunç, demir ve kilden 

yapılmış çok büyük heykel olduğunu söyledi. Büyük bir taşın heykele 

çarpıp heykeli paramparça ettiğini söyledi. Heykele çarpan taş büyük bir 

dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Daniel bütün bunları anlatırken kralın 

gözleri hayret içinde açılmış olmalıydı. Gördüğü düş aynen buydu! 

Daniel konuşmasına bu düşün ne anlama geldiğini açıklayarak devam 

etti. “Ey kral, altından yapılmış olan baş sensin. Göklerin Tanrısı sana 

egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. Ama sen sonsuza dek saltanat 

sürmeyeceksin. Heykeli oluşturan diğer kısımlar senden sonra gelecek 

olan diğer krallıkları temsil eder. Heykele çarpan taş ise tüm krallıkların 

üstesinden gelecek olan Tanrı’nın krallığını simgeler.” Daniel şu sözlerle 

konuşmasını bitirdi, “ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala 

açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir.” 

Kral şaşkınlık içinde Daniel’e bakıyor olmalıydı. 

Tanrı, kralın mantıksız isteğini karşılamak üzere Daniel’e bilgelik 

vermişti! 

Heykeli (2DN-20) çıkarın. Kralı (2DN-12) şekil 2DN-21 ile değiştirin.  

Kral Nebukadnessar hayret içindeydi ve Daniel’in önünde eğilerek, 

“Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların Tanrısı, 

kralların Efendisi” dedi. 

Kral ölüm cezasını iptal etti ve Daniel’i armağanlarla ödüllendirdi. 

Ayrıca Daniel’i daha da önemli bir konuma terfi ettirdi. Daniel diğer üç 

arkadaşının da terfi ettirilmesini isteyince kral bunu da onayladı. Daniel 

Tanrı’dan bilgelik istediği için memnun olmalıydı! 

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Tanrı’dan bilgelik 

isteyerek Rab’de güçlü olacak mısınız? Almanız gereken bir karar ya da 

yüzleştiğiniz durumla ilgili olarak size bilgelik vermeye hazırdır ve bunu 

yapabilecek güçtedir. İstemekten asla çekinmeyin. Bugünkü ayetimizin 

ne dediğini hatırlayın.  

Birlikte Yakup 1:5’i tekrar edin. 

Çocukları Tanrı’dan bilgelik istediğinde, Tanrı onlara bunu vermekten 

büyük mutluluk duyar! Kutsal Kitabı okuyup itaat ettikçe gitgide daha 

bilge olursunuz.  

Aşağıdaki metin kurtulmamış olan çocuklara Müjde çağrısını duyurmak için 

kullanılabilir. 
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Daniel ve Nebukadnessar’ı bugünlük terketmeden önce gelin, kralın düşüne 

bir kez daha bakalım. 

Heykeli (2DN-20) havaya kaldırın.  

Taşın ne yaptığını hatırlıyor musunuz?  

Çocukların düşün bu kısmını gözden geçirmesine fırsat verin.  

Taş, İsa Mesih’i ve O’nun Egemenliğini simgeler. Tanrı’nın harika ve 

bilgece bir planı vardı. Roma İmparatorluğu döneminde Oğlu’nu dünyaya 

gönderdi. İsa kusursuz bir yaşam sürdü ve çarmıha gerilmeye katlandı. 

Ölürken bizim günahımızın cezasını üstlendi. Ölümden dirilişiyle her şeyin 

üzerinde (ölüm, günah ve şeytan) Kral olduğunu gösterdi.  

O günden bu yana insanlar bağışlanmak için O’na gelirler çünkü “O’na 

inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin İşleri 10:43). 

İsa Mesih’e iman eden herkes O’nun Egemenliğine girer. Peki Tanrı’nın 

Egemenliği ne kadar sürecektir? Evet, sonsuza dek. O’nun Egemenliğinde 

olanlar sonsuzlarca O’nunla birlikte yaşayacaktır. 

Siz de O’nun Egemenliğinde misiniz? O’na bugün iman etmez misiniz? Sizi 

bağışlamasını ve Kralınız olmasını isteyin. O zaman siz de 

Nebukadnessar’ın rüyasında gördüğü o yüce Egemenliğe girersiniz.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1  Nebukadnessar niçin krallığındaki bütün yıldızbilimcileri ve sihirbazları 

yanına çağırttı? (Gördüğü düş hakkında bilgi vermelerini istedi) 

2  Tanrı ne kadar şey bilir? (Her şeyi) 

3  Acaba kral yıldızbilimcilere gördüğü düşü niçin anlatmak istemedi? 

(Düşünü anlatırsa kendisine yalandan bir yorum yapabileceklerini düşündü) 

4  Karar verirken bilge olmanızı gerektiren ne gibi durumlarla 

karşılaşırsınız? (Arkadaş seçerken, ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini 

düşünürken, sorunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz hakkında vb.) 

5  Daniel, kralın tüm bilgeleri öldürtmek istediğini işitince ne yaptı? (Krala 

gitti ve süre istedi. Ardından arkadaşlarıyla biraraya gelip dua ettiler ve 

Tanrı’dan düşün ne olduğunu ve anlamını göstermesini istediler) 

6  Tanrı burçlar, büyüler, astroloji, kristal top, muska gibi şeyler hakkında 

ne düşünür? (Bunlardan tiksinir, nefret eder. Hepsi şeytandan kaynaklanır.) 

7  Doğru kararı vermek için gereken bilgeliği nereden bulursunuz? (1-2-3 

adımlarıyla Tanrı’dan istersiniz. Yanıtları Kutsal Kitap’ta ve Tanrı’nın 

halkında arayın; inanmaya devam edin, Tanrı yanıtlayacaktır.) 

8  Kral ne hakkında düş gördü? (Altın, gümüş, tunç, demir ve kilden 

yapılmış kocaman bir heykel gördü. Heykele çarpan büyük bir taş heykeli 

paramparça etti. 

 
 

parçalanır.)  Bir dağ gibi 
büyüyen taş ise Tanrı’nın 
Egemenliğini temsil eder. 
Bu egemenlik İsa Mesih’in 
tekrar gelişinde kurulacaktır 
ve yeryüzündeki tüm 
krallıkları ele geçirecektir. 

Kral, Daniel’in tanrısal 
yetkisinin farkına vardı ve 
bu yetkiyi Daniel’in 
Tanrısının kudretine atfetti.  

Daniel Babil bölgesinin 
valisi oldu. Üç arkadaşı da 
onun yetkisi altında 
görevlendirildi.  

Harita üzerinde Babil’i 
gösterin. 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Gizemli sözcükler 

Tahta ya da büyük bir kağıt 
üzerine “Tanrı’nın bilgeliği” 
ifadesindeki her harf için bir 
çizgi çizin.  

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Grubunuzu takımlara ayırın.  

Bir takım üyesi doğru yanıt 
verince gizemli sözcük 
içinde bulunduğunu tahmin 
ettiği bir harfi söyler. 

Eğer tahmin edilen harf 
doğruysa uygun boşluğa 
(boşluklara) yazın. Doğru 
değilse, yan tarafa not alın.  

Oyuna tüm sorular bitene ya 
da gizemli sözcük bulunana 
kadar devam edin.  

Gizemli sözcüğe son harfi 
yazan takım kazanır.  
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9  Daniel düşün ne anlama geldiğini nasıl öğrendi? (Tanrı ona 

gösterdi) 

10 Heykele çarpan taş neyi simgeliyordu? (Yeryüzündeki tüm 

krallıkların üstesinden gelecek olan Tanrı’nın Egemenliğini) 

11 Yakup 1:5 Tanrı’dan bilgelik istersek ne olacağını söyler? (Size 

bilgelik vereceğini) 

12 Daniel’in krala düşü hakkında söylediklerinin sonucunda ne oldu? 

(Kral, Daniel’in Tanrısının yüce olduğunu kabul etti. Daniel’e 

armağanlar verdi ve onu krallığında önemli bir konuma yerleştirdi) 

 

Devam eden etkinlik 

Bilgelik avı 

Sayfa 71’deki durumlar sayfasının fotokopisini çekin ve kestikten 

sonra bir kağıt torba içine koyun.  

Çocuklara “bilgelik avına” çıkacağınızı söyleyin. 

Çocuklardan biri torbadan bir kağıt çeksin ve sesli olarak okusun. 

Çocuklara bilgeliği bulmak için bunun iyi bir yer olup olmadığını 

sorun.  

Her bir durum hakkında konuşun ve gerçek bilgeliğin sadece duanın 

sonucu olarak Tanrı Sözünden ya da Tanrı’nın halkından geleceğini 

vurgulayın.  
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Ders 3 
Alev alev yanan fırın 

 
Öğretmenler için ayetler 

Daniel 3 

Temel gerçek 

“İnsanlardan çok Tanrı’nın sözünü dinlemek 

gerek.”    Elçilerin İşleri 5:29 

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Diğer insanlardan farklı bile 

görünseniz her zaman Tanrı’ya itaat edin. 

Ezber ayeti 

“Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, 

yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız 

Rab’dir. O sizi terketmeyecek, sizi yüzüstü 

bırakmayacaktır.”  Yasanın Tekrarı 31:6 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: 3DN-23, 3DN-24, 3DN-25, 3DN-

26, 3DN-27, 3DN-28, 3DN-29a-b ve 

3DN-30 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan 

görünen kent manzarası 

 Bir fırın görseli yapın (Sayfa 33-34’deki 

talimatlar ve diyagramdan yararlanın) 

 20 cm uzunluğunda kahverengi yün ip 

Ve 

 Sözcük şeridi: “Diğer insanlardan farklı 

görünseniz bile Tanrı’ya itaat etmeye her 

zaman hazır olun.” 

 Sigara içilen bir ortamda bulunan bir parça 

kumaş  

Dersin ana hatları 

Giriş  

Ceren’in ağabeyi, Ceren’den kendisi için yalan 

söylemesini ister. 

Olayların Gelişimi 

1  Kral Nebukadnessar altından bir heykel yaptırır 

2  Ülkedeki bütün önderleri bu heykelin adanma 

törenine çağırır 

3  Hepsine heykele tapınmalarını buyurur         TG 

4  Şadrak, Meşak ve Abed-Nego dışında herkes 

tapınır          TG+ 

5  Öfkeli kral buyruğuna itaat etmeleri için bir fırsat 

daha tanır        TG+ 

6  Üç adama reddeder 

7  Kral onların bağlanmasını ve fırının sıcaklığının 

yedi kat arttırılmasını emreder 

8  Kral fırında dört adam görür 

9  Kral fırından çıkmalarını ister 

10  Alevlerden hiç zarar görmezler 

Doruk Noktası 

Kral Tanrı’nın yüceliğini ilan eder       TG+ 

Sonuç  

Kral herkesten Tanrı’yı onurlandırmalarını ister 

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego terfi ederler       TG+ 

 



 
28 

 

 

Bu dersteki öğretiş Hıristiyan 
çocuklara yönelik olduğu için 
programınızın başka bir 
bölümünde kullanmanız için 
kısa bir Müjde sunumu 
hazırladık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde Sunumu 

İki takım 

Hangi futbol takımını tutuyorsunuz? 

Futbolla ilgili olarak konuşun. 

Hasan Karanfil pek de mutlu bir futbolcu değildi. Ligin en sonundaki 

takımında oynuyordu ve her zaman  da öyle olacaktı.  

Ona “Hangi takımda oynamak isterdin?” diye sorabiliriz. 

“Hiç farketmez. Başka bir takıma gitmek başarı olur” diye yanıtlayabilir.  

Bizlerin de bir takımda dünyaya geldiğini biliyor musunuz? Bir futbol 

takımında değil ama insanlardan oluşan bir takımda. Bizler Adem’in 

takımındayız (Romalılar 5:12-19’a göre). İlk yaratılan insan oydu. 

Tanrı’ya itaatsizlik etti ve o günden itibaren dünyaya gelen herkes 

Adem’in takımına katılarak günahkar oldu. Bu takım her zaman 

kaybeden bir takımdır; çünkü Adem’in takımında bağışlanma, esenlik, 

sevinç, sonsuz yaşam, cennet yoktur. Her zaman kaybeden takım ... 

Hasan Karanfil’in takımı gibi. 

Belki Hasan Karanfil’e “Neden daha iyi bir takıma katılmıyorsun?” diye 

sorabilirsiniz. 

“Başka bir antrenörün beni istemesi ve transfer ücretimi ödemesi 

gereklidir.” 

“Kendin ödeyemez misin?” 

“Hayır, seni isteyen takımın bu ücreti ödemesi gerekir.” 

Çocuklarla futbolculara ödenen transfer ücretleri hakkında konuşun. 

Adem’in takımından çıkmak istiyorsanız, katılabileceğiniz sadece bir 

takım vardır. Bu da İsa Mesih’in takımıdır. Adem’in takımında 

doğmayan tek kişi O’dur. Günahkar olarak doğmadı, O tamamen 

kusursuzdu. Ama çok büyük bir transfer ücreti ödedi – insanları 

Adem’in takımından kendi takımına aktarmak için. Bu ücreti para olarak 

ödemedi çünkü bu bedeli ödemeye para yetmez. Çarmıh üzerinde ölüme 

katlandı ve değerli kanı aktı. Adem’in takımından Mesih’inkine transfer 

olabilmemiz için gereken ücret buydu işte (1. Petrus 1:18-19). 

İsa ölü kalmadığı için bugün sizi kendi takımına aktarabilir. Gerçek 

şampiyonlar O’nun takımındadır. Bağışlanma, esenlik, sevinç, sonsuz 

yaşam O’ndadır. İsa takımındakilerin sonsuza dek Kaptanı ve Dostudur. 

Sadece iki takım vardır – Adem’in ve İsa Mesih’in. Siz hangi 

takımdasınız? Günahkar ve Adem’in takımında olduğunuz için 

gerçekten üzgün müsünüz? İsa’ya ait olmayı gerçekten istiyorsanız, 

bunu O’na söyleyin. Sizi Adem’in takımından alıp Kendi takımına
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aktarması için O’na güvenin. O zaman O’nun için yaşar ve sonsuza 

dek O’na ait olursunuz.  

Günah Adem aracılığıyla geldi, bağışlamasaysa İsa Mesih aracılığıyla 

gelir. “O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” 

(Elçilerin İşleri 10:43).  

Grubunuzdakilerle birlikte uygun bir şarkı söyleyin ve danışmanlık için hazır 

olduğunuzu dile getirin. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: 

Belki artık Adem’in takımında olduğunuzu görüyor ve bunu kesinlikle 

istemiyorsunuz. Rab İsa Mesih’e ait olmak istiyorsunuz ama kafanızda 

sorular var. Bu soruların yanıtlarını Kutsal Kitap’tan vermek beni 

memnun eder. Dersin sonunda gelin ve benimle konuşun. Ben .... (yer 

belirleyin) olacağım.  
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Ezber ayeti öğretme 

Ezber ayeti 

“Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle 

birlikte giden Tanrınız Rab’dir. O sizi terketmeyecek, sizi yüzüstü 

bırakmayacaktır.”  Yasanın Tekrarı 31:6 

Giriş 

Leyla başka bir şehre taşındığında, orada İsa Mesih’e Kurtarıcısı olarak 

iman eden sadece bir kaç kişi olduğunu farketti. Hıristiyan olduğu için 

bazı çocuklar onunla alay ettiler. Tanrı için dimdik ayakta durmaktan 

çekiniyor ve kendisini çok yalnız hissediyordu. Tam o  sırada Kutsal 

Kitaptan öğrendiği bir vaadi hatırladı. Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak 

kabul ederseniz, bu ayet size de yardım edebilir.  

Sunum 

Kutsal Kitabınızı göstererek bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun ve nasıl bulduğunuzu açıklayın. Ayeti çocuklarla birlikte 

görselden okuyun.  

 Açıklama 

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın – Tanrı size güçlü 

ve yürekli (cesur) olmanızı buyurur. Size karşı duranlardan korkmanıza 

gerek yoktur.  

Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab’dir – İçinizde yaşayan Tanrı 

her zaman sizinle olduğu için cesur ve yürekli olabilirsiniz. 

 O sizi terketmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır – Tanrı sizi asla 

terketmeyeceğini ya da yüzüstü bırakmayacağını vaadeder. Size güç ve 

cesaret vermesi için Tanrı’ya güvenebilirsiniz. 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’nın Kendisi için dimdik ayakta duranlara 

güç ve cesaret vereceği vaadi, sadece Rab İsa’yı Kurtarıcısı olarak kabul 

edenler içindir. Eğer Rab İsa’ya iman etmediyseniz, bunu bugün 

yapabilirsiniz. Bunun hakkında daha sonra yine konuşacağız. 

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, Tanrı 

için dimdik ayakta durabilirsiniz. Doğru olanı yapmanız için gerekli olan 

cesareti ve gücü size verecektir.  

Tekrarlama  

“İp üzerindeki ayet” 

Ayeti beş kısma ayırın. Her kısmı bir kağıt üzerine yazın. Mandal ya da 

ataç kullanarak ayetin farklı kısımlarını sırasıyla ip üzerine asın. 
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Ayeti bir kaç kez tekrar edin. Ardından sırayı karıştırın ve bir gönüllüden 

tekrar sıraya koymasını isteyin. Ayeti tekrarlayın ve başka bir gönüllü 

seçip devam edin. 
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Çocuklar harita üzerinde Babil’i 
göstermekten hoşlanacaktır. 

Heykelin yüksekliğini sekiz katlı 
bir binayla, üstüste konan iki 
telefon direğiyle ya da 
yaşadığınız bölgede 
kıyaslayabileceğiniz başka bir 
şeyle ifade edin.  

 

Okul öncesi çocuklar boru 
çalarmış gibi davranabilirler. 

 

Kart 3-1 

Kutsal Kitap Daniel’in niçin 
orada olmadığını söylemez. 

 

Ders 

Ceren’in ağabeyi arkadaşlarıyla birlikte evden çıkmak üzereydi.  

Ceren, “Nereye gidiyorsunuz?” diye sordu.  

“Şu yeni çıkan korku filmi var ya ona gidiyoruz” dedi, “ama annem 

sorarsa ders çalışmak için kütüphaneye gittiğimi söyle.” 

“Ama bu yalan söylemek olur ve doğru olmaz” diye yanıtladı Ceren. 

Ağabeyi öfkeyle, “Ya sana söylediğim şeyi yaparsın ya da bisikletin 

“kazayla” bir arabanın altında kalıverir!” dedi. 

Ceren ne yapmalıydı? 

Ceren’in neler hissetmiş olabileceğini ve önünde hangi seçeneklerin olduğunu tartışın.  

Yanlış bir şeyi yapmanız için baskı altında kaldığınız oldu mu hiç? 

Kutsal Kitap’ta sözü edilen üç genç, Tanrı’nın dediklerini yapmazlarsa 

öldürüleceklerini söyleyen bir kralla yüzyüze kaldılar! Nasıl bir seçim 

yapacaklardı? 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (3DN-23) yerleştirin.  

Babil İmparatorluğunun güçlü yöneticisi kral Nebukadnessar 

Yahudilerin toprakları da dahil olmak üzere bir çok ülkeyi fethetmişti. 

Fethettiği bu ülkeleri biraraya getirip hem kendisini hem de ilahlarını 

onurlandırmaya zorlamak istiyordu. Belki de Daniel’in yorumladığı 

düşün etkisiyle halkının tapınması için dev gibi bir heykel yaptırmaya 

karar verdi.  

Heykeli (3DN-24) yerleştirin. 

Sanatçılar 27.5 metre yüksekliğinde ve 2.75 metre genişliğinde bir 

heykel yaptılar ve üzerini altınla kapladılar. Bunu ağaçsız ve dümdüz bir 

ova üzerine yerleştirdiler.  

Halk bu heykele bakarken “Acaba bu ne işe yarayacak? Kral niçin bu 

kadar büyük bir heykel istiyor ki?” diye merak ediyor olmalıydı.  

Kral halkı biraraya toplaması için habercisini gönderdi. 

“İmparatorluğun dört bir köşesindeki tüm hükümet yetkilileri yüce 

heykelin adanma törenine katılacaktır” diyen buyruğu duyurdular.  

Sahne 2 

Bu buyruk her eyaletteki yöneticilere gönderildi. Kısa bir süre içinde 

önemli kişiler pırıl pırıl parlayan altın heykelin çevresinde toplandılar.  

Kalabalığı (3DN-25 ve 3DN-26), gençleri (3DN-27) ve haberciyi (3DN-28) yerleştirin.  

Kalabalığın arasında Daniel’in üç arkadaşı da vardı – Şedrak, Meşak ve 

Abed-Nego. Babil’e sürülmüşler ve krallıkta önemli bir makama terfi 
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edilmişlerdi. Ama Babil’deki ilahlara inanmıyorlardı. Gökleri ve yeri 

yaratan tek ve gerçek Tanrı’yı biliyorlardı. Diğer kişilerle birlikte bu 

altın heykelin çevresinde toplandılar ve olanları sessizce izlemeye 

başladılar.  

Kralın müzisyenleri yerlerini aldı ve borucular borularını öttürmeye 

başladılar.  

Kralın habercisi yüksek sesle okumaya başladı. “Ey halklar, uluslar, 

her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor! Müzik sesini 

duyar duymaz yere kapanıp kral Nebukadnessar’ın dikmiş olduğu altın 

heykele tapınacaksınız.” 

Kralın buyruğunda önemli bir sözcük geçmektedir; bu sözcük 

“tapınmaktır.” Tanrı şöyle buyurmuştur, “Kendine ... herhangi bir 

canlıya benzer bir put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, 

onlara tapmayacaksın” (Mısırdan Çıkış 20:4-5). 

Kimin buyruğu daha önemlidir – Tanrı’nın ya da Nebukadnessar’ın? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, Tanrı’nın. Tek Tanrı O’dur ve her önderin üzerinde egemenlik 

sürer. O’na itaat edilmesi gerekir. Kutsal Kitap’ta bize neyin doğru 

neyin yanlış olduğunu öğretir. Eğer Tanrı bir şeyin doğru olduğunu 

söylerse, bu doğrudur. Yanlış olduğunu söylerse, her zaman yanlıştır. 

Asla değişmez. Artık biliyoruz ki Nebukadnessar’ın buyruğu Tanrı’nın 

yasasına karşıydı ve yanlıştı. 

Şedrak, Meşak ve Abed-Nego endişeyle birbirlerine bakmış 

olmalıydılar. Belki de sessizce “Bu heykelin önünde asla diz 

çökmeyeceğiz” diye fısıldaştılar. “Tanrı sadece O’na tapınmamızı 

buyurdu.” 

Haberci kralın buyruğunu okurken onlar da sessiz kaldılar. 

“Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır!” 

Sahne 3 

Fırını ve alevleri (3DN-29a) yerleştirin. 

Üç genç herhalde fırına bir göz attılar – bu fırın tuğlaları pişirmekte 

kullanılırdı. İçerisi alev alevdi ve bacasından duman çıkıyordu. 

Yaşamınızın tehlikede olduğunu bilirseniz, putun önünde diz çökmek 

yine de yanlış mı olur acaba? 

Çocukların bu konu hakkında tartışmasına fırsat verin. 

Tanrı’ya itaatsizlik etmek her zaman yanlıştır. Kutsal Kitap, 

“İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek” (Elçilerin İşleri 

5:29) der. Şadrak, Meşak ve Abed-Nego da bunu mu yapacaktı? 

 

 
 

Belki de kral adına bir seyahate 
çıkmıştı. 

 

 

Okul öncesi çocuklar boru 
çalanları taklit ederek bu sahneyi 
canlandırabilirler.  

Bu sözleri bir kağıt üzerine yazıp 
çocuklardan birini haberci olarak 
görevlendirebilirsiniz.  

 

TG 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

 
Bu ders Hıristiyanların büyümesi 
üzerine odaklandığı için kurtuluş 
bildirisi yüzeysel olarak verilir. 
Müjdeyi ders sırasındaki başka bir 
noktada vurgulamalısınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 3-2 

 

TG 

Mukavva kullanarak sayfa 34’de 
gösterildiği gibi bir fırın yapın. 
Fırın arkasına keçeli kumaş 
yapıştırın. Alevler (3DN-29a) 
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fırının içine, küçük alevlerse 
(3DN-29b) fırının üst kısmına 
sığacaktır. Şekil 3DN-29a 
katlanan çizgilerden, genç 
adamların (3DN-27) ve 
dördüncü adamın (3DN-30) 
içeriye yerleştirilebilmesi için 
kesilmelidir.  

 

TG+ 

 

 

 

 

 

Kart 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kral Nebukadnessar müzisyenlere çalmalarını buyurdu. Müzik 

aletlerinin sesleri ortalığı çınlatınca kalabalıktaki herkes yere kapanıp 

heykele tapındı. Neredeyse herkes demek daha doğru olur. 

Kalabalığı (3DN-25 ve 3DN-26), gençleri (3DN-27) ve haberciyi (3DN-28) çıkarın. 

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego heykele tapınmayı reddedip cesaretle 

ayakta kalmaya devam ettiler. Tanrı’ya itaat etmeyi ve doğru olanı 

yapmayı seçtiler. Tanrı onlara, herkes diz çökerken ayakta kalabilmeleri 

için cesaret verdi.  

Eğer bir Hıristiyansanız, Tanrı’ya itaat ettiğiniz için diğer insanlardan 

farklı davrandığınız anlar mutlaka olacaktır. Arkadaşlarınızın sizi, içinde 

bir çok şiddet sahnesi ve küfür dolu konuşmaların geçtiği bir filme 

gitmeye ikna ettiğini varsayın. Tam bir korku filmi. Arkadaşlarınız, 

“Haydi canım, herkes gidiyor” diye ısrar ediyorlar. Oysa Tanrı, “Gerçek, 

saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve 

övülmeye değer ne varsa, onu düşünün” (Filipililer 4:8) der. Tanrı’ya 

itaat etmeyi seçerseniz, ne yaparsınız? 

Çocukların konuşmasına fırsat verin. 

Kalabalıktan farklı davranmak kolay değildir ama Hıristiyanlar sık sık 

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego gibi böylesi  durumlarla karşılaşırlar.  

Oradaki herkes Nebukadnessar’ın fermanına itaat etmeyen birileri 

olmasını şaşkınlıkla karşılamış olmalıydılar.  

Danışmanları (3DN-25) ve kralı (3DN-23) yerleştirin. 

Kralın yakınında bir hareketlenme göze çarptı. Kralın yıldızbilimcileri 

onunla konuşmak üzere ayağa kalktılar.  

“Ey kral sen çok yaşa! Her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp 

altın heykele tapınacak; kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına 

atılacak diye bir buyruk çıkardın ey kral. Oysa egemenliğinde yüksek 

görevlere atadığın bazı Yahudiler seni saymadılar. Senin ilahlarına 

kulluk etmiyor, diktiğin altın heykele tapınmıyorlar.” 

Büyük öfkeye kapılan Nebukadnessar, “Onları buraya getirin!” diye 

bağırdı. 

Sahne 4 

Genç adamları (3DN-27) ve kralı (3DN-23) yerleştirin.  

Gençler huzuruna getirilince kral onları sorguladı. 

“Şadrak, Meşak ve Abed-Nego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim 

altın heykele tapınmadığınız doğru mu?” 
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Belki de kral buyruğunu tam olarak anlamadıklarını düşündü. Onlara 

bir fırsat daha tanımak istedi.  

“Şimdi her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım 

heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi! Ama ona tapınmazsanız, hemen 

kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden 

kurtaracak?” 

Siz olsaydınız ne yapardınız? Unutmayın, yanlış olan her zaman 

yanlıştır, doğru olansa her zaman doğrudur. Şadrak, Meşak ve Abed-

Nego şöyle düşünebilirlerdi: “Gelin eğilelim ama yüreğimizde bu 

heykele tapınmayız.” Fakat Tanrı Sözü çok açıktır, “Putların önünde 

eğilmeyeceksin” (Mısırdan Çıkış 20:5). Bu üç adam sevdikleri ve 

güvendikleri Tanrı’ya itaat etmeye kararlıydılar. Ne yanıt 

verdiklerini dinleyin. 

Daniel 3:16-18’i sesli olarak okuyun. 

Bir diğer deyişle, “Yanlış yapan kişileri izlemeyeceğiz, Tanrı’ya 

itaat etmemiz gereklidir.” Belki de Tanrı’nın peygamber Yeşaya 

tarafından verdiği şu vaadi biliyorlardı: “Korkma, çünkü seni 

kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin.... Ateşin içinde 

yürürken yanmayacaksın, alevler seni yakmayacak. Çünkü senin 

Tanrın, İsrail’in kutsalı, seni kurtaran Rab benim” (Yeşaya 43:1-3). 

Kalabalık içindeki insanlardan farklı olmanız gerektiğinde Tanrı’nın 

vaatlerini hatırlayabilirsiniz. Bunları Kutsal Kitabınızda işaretleyin, 

ezberleyin. Siz de Tanrı için, Şedrak, Meşak ve Abed-Nego kadar 

önemlisiniz.  

Nebukadnessar fazlasıyla öfkelendi. Bu üç gence nefret dolu gözlerle 

baktı. 

“Fırını her zamankinden yedi kat daha çok ısıtın” diye haykırdı. 

Fırının üst kısmına küçük alevleri de ekleyin. 

Fırın istenen o korkunç sıcaklığa ulaşınca kral en iyi askerlerini 

çağırdı.  

“Bu üç adamı bağlayın ve fırına atın” diye buyurdu. 

Gençlerin çevresine 20 cmlik kahverengi ipi sarın. 

Askerler bu üç adamı yakalayıp sıkı sıkı sardılar ve fırına doğru 

ittiler ama fırın o kadar sıcaktı ki, askerler hemen orada öldüler! 

Sahne 5 

Gençleri (3DN-27) fırına yerleştirin.  

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego alev alev yanan fırının içine atıldılar. 

Kral, bedenlerinin alev alev yandığını göreceğini zannederek 

gözlerini fırına dikti. Fakat şaşkınlık içinde adamların bağının 

çözüldüğünü ve alevlerin arasında yürüdüklerini gördü.  

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

 

Kurtulmuş olan çocuklar için 
hazırlanan kartı gösterin: Diğer 
insanlardan farklı bile görünseniz 
her zaman Tanrı’ya itaat edin. 

 

 

 

Yedi parmağınızı göstererek okul 
öncesi çocuklardan sizinle birlikte 
saymalarını isteyin.  

 

Kart 3-4 
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Kart 3-5 

 

Bazı kişiler, kralın “ilahi bir 
varlığa” ya da “İnsanoğluna” 
benzettiği  dördüncü şahsın, 
Rab İsa Mesih’in 
doğumundan önce kendisini 
göstermesi, bazı kişiler de 
Tanrı’nın özel olarak 
görevlendirdiği  bir melek 
olduğuna inanırlar.   

 

TG+ 

Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulamanın yazılı olduğu 
kartı gösterin. 

 

 

 

 

 

Kart 3-6 

Durumu daha canlı kılmak için 
dumana maruz kalmış bir 
parça kumaşı çocuklar 
arasında dolaştırın. Bununla 
çocukların duyularıyla 
öğrenme tecrübesi 
edinmesine yardımcı olarak, 
bu mucizeyi daha iyi 
anlamalarını sağlarsınız.  

 

 

 

 

Üstelik fırında gençlerin yanında bir adam daha vardı! 

Gençleri bağlayan yünü çıkarın (3DN-27). Dördüncü adamı (3DN-30) fırına yerleştirin. 

“Şuraya bakın!” dedi kral. “Ben dört kişi görüyorum, hiç bir zarara 

uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de bir ilahi varlığa benziyor!” 

Bu gençlerle birlikte fırına giren dördüncü adam kimdi dersiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Dördüncü adam Rab İsa’nın kendisi ya da Tanrı’nın genç adamları 

kurtarmak üzere gönderdiği bir melek olabilirdi. Tanrı onları zarardan 

korudu ve Kendisi uğruna dimdik durmaları için cesaret verdi.  

Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, O’nun için dimdik durmanızı sağlamak 

üzere Tanrı size ihtiyacınız olan tüm cesareti verebilir. Baskılarla 

karşılaşabilirsiniz ama Tanrı ayakta durmanıza yardım edecektir. Tanrı 

için ayakta durmaya çekindiğiniz zaman, bugünkü ezber ayetinde verdiği 

vaadi hatırlayın.  

Hep birlikte Yasanın Tekrarı 31:6’yı tekrar edin. 

Rab’de güçlü olun! Tanrı sizi asla terk etmez. Size yardım eder. Doğru 

olduğunu bildiğiniz şeyi söylemeye ve yanlış olan şeyi yapmayı 

reddetmeye cesaret verecektir. Arkadaşlarınız Tanrı’yı hoşnut etmeyen 

türden filmleri seyretmeniz ya da müzikleri dinlemeniz için ısrar ettiğinde 

Tanrı’nın vaadini hatırlayın ve “hayır” diyebilmeniz için size yardım 

etmesini isteyin. Diğer arkadaşlarınız evrim teorisi hakkında tartışırken, 

Tanrı’nın vaadini hatırlayın ve Yaratıcı olan Tanrı için konuşarak gerçeği 

dile getirmenize yardım etmesini isteyin. Diğer kişiler kötülük ya da hile 

yaptığında, Tanrı farklı olmanız için size yardım edecektir. Bu gibi 

durumlarda ne yapmanız gerektiği konusunda size yardım edecektir. Belki 

arkadaşlarınıza başka bir filmi ya da müziği önerebilirsiniz. Belki 

öğretmeninizle yaratılışa inandığınız hakkında konuşabilirsiniz.  

Tanrı bu üç genci korumak ve Kendisi uğruna dimdik ayakta durmalarına 

cesaret vermek için fırında bile onlarla birlikteydi. Kral adamların hiç bir 

zarar görmediğini ve dördüncü bir adamın onlarla birlikte yürüdüğünü 

anlayınca ne kadar da şaşırmıştı kimbilir! 

Fırına biraz yaklaşan kral ateşin sıcaklığını hissetti ve yüksek sesle, “Ey 

yüce Tanrı’nın kulları Şadrak, Meşak ve Abed-Nego, dışarı çıkıp buraya 

gelin!” dedi.  

Dördüncü adamı (3DN-30) fırından çıkarın. 

Sahne 6 

Kalabalığı (3DN-26) yerleştirin. Genç adamları (3DN-27) kalabalığa doğru yaklaştırın. 

Kralın danışmanları alevlerin içine atılmalarına rağmen hiç zarar 

görmemiş olan bu adamların çevresini sardılar. Giysileri ve saçları ateşten 

hiç etkilenmemişlerdi. Hatta ateşin kokusu bile üzerlerine sinmemişti!
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Kral bu gençleri kurtaran tek gerçek Tanrı’nın yüceliğini ilan etti. 

Onların bu cesur hareketi kralı Tanrı hakkında düşündürmeye 

yönlendirdi. Sizin için de aynı şey olacaktır. Tanrı’ya itaat 

ettiğinizde ve diğerlerinden farklı olduğunuzda, Tanrı hakkında 

düşüneceklerdir. Hatta size soru bile sorabilirler. 

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego kralın, gerçek ve diri Tanrı’ya karşı 

konuşanların öldürüleceğini buyuran yeni bir ferman çıkaracağından 

haberdar bile değillerdi. Bu üç genç krallıkta daha da önemli bir 

konuma getirildiler. Tanrı uğruna dimdik ayakta durmaları için 

Tanrı’nın kendilerine cesaret ve güç vermesinden dolayı kimbilir ne 

kadar şükran doluydular! 

Tanrı dimdik durmanız için size de cesaret ve güç verebilir. Eğer 

Tanrı’nın çocuğuysanız, bu hafta ne olursa olsun Tanrı için dimdik 

duracak mısınız? Sizinle alay ederlerse, Tanrı’ya olan inancınız 

konusunda sorgulanırsanız ya da Tanrı’yı hoşnut etmeyen bir şey 

yapmanız istenirse, Yasanın Tekrarı 31:6’daki Tanrı’nın vaadini 

hatırlayın. 

Ayeti birlikte tekrar edin. 

Unutmayın Tanrı sizinledir ve “insanlardan çok, Tanrı’nın sözünü 

dinlemeniz için” (Elçilerin İşleri 5:29) size cesaret vermesini isteyin.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Tekrar Soruları 

1  Kral Nebukadnessar niçin dev gibi bir heykel yaptırdı? (Halkın 

ona tapınmasını istiyordu) 

2  Şadrak, Meşak ve Abed-Nego kime inanıyordu? (Göklerin ve 

yerin yaratıcısı tek gerçek Tanrı’ya) 

3  Tüm krallar üzerinde Kral olan kimdir? (Tanrı) 

4  Heykelin önünde diz çöküp tapınmayanlara ne yapılacaktı? 

(Derhal alev alev yanan fırına atılacaklardı) 

5  Şadrak, Meşak ve Abed-Nego heykele niçin tapınmadılar? (Tanrı, 

sadece Kendisine tapınılmasını buyurduğu için) 

6  Ne gibi durumlarda Tanrı için dimdik ayakta durmanız 

gerekebilir? (Yanıtlar farklı olacaktır – örneğin, yanlış olduğunu 

bildiğiniz bir şeyi yapmanız ya da bir şeye inanmanız istendiğinde) 

7  Kral heykele tapınmalarını istediğinde üç genç adam nasıl karşılık 

verdi? (Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir ama bizi kurtarmasa 

bile bil ki heykele tapınmayız) 

8  Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’yu bağlayıp fırına atan askerlere ne 

oldu? (Ateşin etkisiyle öldüler) 

 

 

 

TG+ 

Kral, İsrail’in Tanrısının bir mucize 
yapıp genç adamları koruduğunu 
kabul etmesine rağmen, Tanrı’ya 
kişisel olarak iman etmedi (Kutsal 
Kitap Bilgisi Yorumları) 

 

 

 

TG+ 

 

Kurtulmuş çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin. 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Zonk 

A6 büyüklüğünde 20 adet kart 
hazırlayın ve her birinin üzerine 
büyük harflerle “Zonk” yazın. 

Bu kartların 16 tanesinin arkasına 
farklı puanlar, geriye kalan dört 
kartın arkasına da “Zonk” yazın. 

Grubunuzu takımlara ayırın. 
Kartları puan değerleri 
görünmeyecek şekilde yere koyun 
ya da duvara asın.  

Bir çocuk doğru yanıt verdiğinde 
bir kart seçer. 

Kartın arkasındaki puan değeri 
takımı için kaydedilir.  

Eğer kartın arkasında “Zonk” 
yazılıysa, hiç puan alamaz. 

En çok puan toplayan takım 
kazanır. 

Farklı versiyonlar: 
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 Takımlara bölünmek 
yerine gruptakilerin 
hepsi önceden 
belirlenen puana 
ulaşmaya çalışabilir.  

 Grubunuzda büyük 
çocuklar varsa, sıra 
kendilerine geldiğinde 
istedikleri kadar kart 
seçebilirler. Eğer 
arkasında “Zonk” yazan 
kartlardan birini 
seçerlerse o seferlik hiç 
puan kazanamazlar. 
Diğer takım oynamadan 
önce kartları tekrar 
yerine koyun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Üç adam fırına atılınca Kral Nebukadnessar’ı şaşırtan şey neydi? 

(Fırında üç yerine dört adam gördü ve hiç biri de bağlı değildi. Ayrıca 

ateşten zarar görmediler) 

10  Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, bugünkü ezber ayetinde sözü edilen 

hangi vaade her zaman güvenebilirsiniz? (Tanrı her zaman sizinle 

olacaktır) 

11  Alevler adamların saçına ve giysilerine ne yaptı? (Hiç bir şey – 

üzerlerine duman kokusu bile sinmemişti) 

12  Kralın verdiği yeni ferman neydi? (Tek ve diri Tanrı’ya karşı 

konuşan kişi öldürülecek) 

Devam eden etkinlik 

Tanrı için dimdik durmak 

Sayfa 72’nin fotokopisini çekin ve kesin. 

Çocuklardan biri olay seçsin ve sesli olarak okusun. 

Olayın okunmasının ardından aklına Tanrı’dan yardım isteyen türden bir 

dua gelen ilk kişi ayağa kalkar ve diğer çocuklara bu konu hakkında 

nasıl dua edeceğini söyler.  

Grup olarak dua edin ve o hafta boyunca Tanrı uğruna dimdik ayakta 

durabilmeleri için gerekli olan gücü bulacakları konusunda onları teşvik 

edin.  
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Ders 4 
Nebukadnessar’ın gurur dolu düşüşü  

 

Öğretmenler için ayetler  

Daniel 4 

Temel gerçek  

Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçakgönüllü 

olanlara lütfeder.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Gururdan uzaklaşın, 

Mesih’e iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya hakettiği yüceliği 

verin. 

Ezber ayeti 

“...Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü 

kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır ama 

alçakgönüllülere lütfeder.” 1. Petrus 5:5 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: 4DN-32, 4DN-33, 4DN-34, 

4DN-35, 4DN-36, 4DN-37, 4DN-38, 

4DN-39, 4DN-40 ve 4DN-41 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan 

görünen kent manzarası 

Ve 

 Sözcük şeridi: “Tanrı’ya hakettiği 

yüceliği verin” 

 

 
 

Dersin ana hatları 
 

Giriş  

Yüzme yarışı        TG 

 

Olayların Gelişimi 

1 Nebukadnessar krallığıyla övündü      TG 

2 Kralın düşü 

 - çok güzel bir ağaç 

 - kesildi 

 - melek: “Bir hayvan gibi olsun” TG 

3 Krallıktaki bilgeler düşün anlamını 

açıklayamadı 

4 Daniel kralın huzuruna çıktı                 TG-  

5 Daniel düşün anlamını açıkladı            TG- 

6 Daniel krala günahından uzaklaşmasını önerdi      

                                                                 TG- 

7  Bir yıl sonra kral başarılarıyla övündü 

8  Göklerden gelen ses krallığının elinden 

alınacağını söyledi 

9  Kral hemen bir hayvan gibi oldu         TG+ 

Doruk Noktası 
Yedi yılın sonunda Nebukadnessar Tanrı’yı övdü       

        TG-, TG+ 
Sonuç  
Kral tekrar eski haline geldi 

Kral, Tanrı’yı yücelten duyurular yaptı           

        TG-, TG+ 
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Ezber ayeti öğretme 

Ezber ayeti 

“...Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü Tanrı 

kibirlilere karşıdır ama alçakgönüllülere lütfeder.” 1. Petrus 5:5 

Giriş 

Size bazı sözcükler söyleyeceğim, bakalım bu sözcüklerin zıt anlamlılarını 

bana söyleyebilecek misiniz? 

Sözcükleri söyleyin ve çocuklar zıt anlamlısını söylesinler – örneğin hızlı (yavaş), yüksek 

(alçak), uzun (kısa), başlangıç (son), iç (dış). Son olarak “gururlu” (alçakgönüllü) ile 

bitirin. Gerekirse yardım edin. 

Alçakgönüllü olmak hakkında pek fazla konuşmayız ama bu konuda 

Tanrı’nın söylediği çok önemli şeyleri vardır. 

Sunum 

Kutsal Kitabınızı göstererek bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun ve nasıl bulduğunuzu açıklayın. Ayeti çocuklarla birlikte görselden 

okuyun.  

 Açıklama 

Birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın -  Tanrı’nın sizi yarattığı tavır ve 

tutuma bürünün. Kendinizi olduğunuzdan daha üstün görmeyin. Tanrı’nın 

önünde hiç kimse bir başkasından daha üstün değildir. 

Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır – Tanrı kendilerine gereğinden çok değer 

verenlere karşıdır.  

ama alçakgönüllülere lütfeder – Aksine Tanrı alçakgönüllü bir tavır ve 

tutum takınanlara özel ilgi gösterir. 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmemiş bile olsanız 

Tanrı sizi sever. Sizi olduğunuz gibi yaratan O’dur. Sizinle ilgili her şeyi 

bilir ve Oğlu Rab İsa’ya iman etmenizi ister. Bugünkü dersimizde bu konu 

hakkında daha çok konuşacağız.  

Kurtulmuş olanlar: İsa Mesih’e iman ettiyseniz, gurur dolu düşünce ve 

tutumların yüreğinize sızmasına izin vermeyin. Tanrı sizi olduğunuz gibi 

yarattı; bu yüzden yaşamınızda hakettiği yüceliği Tanrı’ya verin.  

Tekrarlama 

“Öğretmen .... der” 

Çocuklar talimatlarınızı yerine getirirken aynı zamanda ayeti tekrarlasınlar – 

örneğin “Ellerinizi başınızın üzerine koyun.” 
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Hareketleri mümkün olduğunca basit tutun ki çocuklar tekrar 

ederlerken sözler hakkında düşünsünler. Diğer örnekler: elinizle 

yavaş yavaş başınıza vurun, yerinde say, ellerini çırp, gözlerini kapat, 

başını salla, tek ayak üzerinde dur. 
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TG 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

Kart 4-1 

 

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 

Bayraklı yüzme yarışıydı. 

Metin yüzerken Fatih “Haydi, Metin! Daha hızlı!” diye bağırıyordu. 

Metin elinden geleni yapmasına rağmen yarışı rakibinin hemen 

arkasından tamamladı. Gerekli olan zamanı tutturamadıkları için 

ikincilikle yetinmek zorunda kaldılar. 

“Ben daha hızlı yüzebilirdim” diye söylendi Fatih. “O yarışı kolaylıkla 

kazanabilirdim.” 

Fatih havuzda, koşu pistinde ya da futbol sahasında çok hızlıydı.  

“Çok antreman yapıyorum da ondan” dedi kibirle, “Onun için en iyi 

benim.” 

Bu doğruydu. Her gün antreman yapıyor ve abur cubur yemiyordu. 

Fatih’in kibirlenmeye hakkı var mıydı acaba? 

Tartışın. 

Tanrı Kutsal Kitap’ta şöyle der: “Seni başkasından üstün kılan kim? 

Tanrı’dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi 

övünüyorsun?” (1. Korintliler 4:7). Fatih’e güçlü bacaklar ve iyi bir 

sağlık veren kimdi? Tanrı verdi. Fatih’in kibirlenip gururlanmaya hiç 

hakkı yoktu. Bunu hepimiz öğrenmeliyiz. Kral Nebukadnessar bu dersi 

zor bir şekilde öğrendi.  

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (4DN-31) yerleştirin.  

Kral kibirli bir adamdı. Şahane bir kentin içindeki muhteşem bir sarayda 

yaşıyordu. Çok büyük bir imparatorluğun kralıydı ve çok güçlü bir 

ordusu vardı. 

“Bütün bunları ben başardım. Gerçekten de çok büyük bir kralım” diye 

düşünüyordu. 

Kibir doluydu. Kibir her zaman “ben” der. Kibirli kişiler “ben çok 

akıllıyım” ya da “ben oldukça iyi birisiyim, başka insanlardan daha 

iyiyim” ya da “haklı olduğumu biliyorum, ben her zaman haklıyım 

zaten” der. Her şey “ben” hakkındadır. Nebukadnessar çok kibirli 

olduğu için Tanrı’nın kendisine karşı durmasını beklemeliydi. Kutsal 

Kitap bize Tanrı’nın kibirden nefret ettiğini ve kibirli kişilere karşı 

durduğunu söyler.  

1. Petrus 5:5’i okuyun. 

Nebukadnessar’a ne yapacaktı acaba? 

Kralı (4DN-31) çıkarın. 
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Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (4DN-32) ve kralın 

üst kısmına ağacı (4DN-33) yerleştirin.  

Tanrı krala bir düş verdi. Evet, bir düş daha! 

Dünyanın ortasında çok yüksek bir ağaç gördü. Nebukadnessar’ın o 

güne kadar gördüğü en yüksek şeydi. Ağaçlardan çok hoşlanırdı ve 

böylesine güzel bir ağaca daha önce hiç rastlamamıştı. Büyüyüp gelişti 

ve boyu göklere erişti. Dünyanın dört bucağından görülüyordu. Ağacın 

sadece yaprakları değil, meyveleri de güzeldi. Üzerinde bol meyve 

vardı. İster insan ister hayvan ya da kuş olsun, her canlı bu ağacın 

meyvesiyle besleniyordu. Elbette bu kocaman ağacın gölgesinde bir 

çok hayvan barınıyor, kuşlar da dallarına tünüyordu. 

Nebukadnessar düşündeki bu harika ağaçtan büyük bir zevk alırken 

çok ilginç bir şey oldu. 

Ağacı (4DN-33) çıkarın ve kesilmiş kütüğü (4DN-35) yerleştirin. Meleği (4DN-34) 

yerleştirin.  

Göklerden bir meleğin indiğini gördü. Nebukadnessar bunu şöyle 

anlattı: 

“Gökten inen bir kutsal varlık yüksek sesle ‘Ağacı ve dallarını kesin, 

yapraklarını yolun, meyvesini atın. Altında barınan hayvanlarla 

dallarına tüneyen kuşlar kaçsın. Ama köklerin bulunduğu kütüğü 

demir ve tunçla çevreleyip yerde, otların içinde bırakın.’” 

Düş henüz bitmemişti. Meleğin bundan sonra söylediği sözler daha da 

ilginçti.  

“Göğün çiğiyle ıslansın. Ondaki insan yüreği değiştirilsin, yerine 

hayvan yüreği verilsin. Üzerinden yedi vakit geçsin. Öyle ki, her canlı 

Yüce Olan’ın insan krallıkları üzerinde egemen olduğunu bilsin. 

Dünyada egemenlik sürmesi için dilediği kişiyi seçer.” 

Ne kadar da ilginç bir düştü! Eminim bu size anlamsızmış gibi geliyor 

ama bundan bir şey çıkartabiliriz: Tanrı, Nebukadnessar’ın her şeyin 

üzerinde sadece Tanrı’nın egemen olduğunu anlamasını istedi. 

Tanrı’nın ne kadar büyük, güçlü ve kudretli olduğunu gördüğünüzde 

kendinizin ne kadar küçük ve zayıf olduğunu anlamaya başlarsınız. 

Tanrı’yla kıyaslandığımızda çok ama çok küçüğüzdür ve övünmeye 

hiç yer yoktur. Acaba Nebukadnessar bunu anlayacak mıydı? Uyandı. 

Kendisini hiç de iyi hissetmiyordu. Korku içindeydi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (4DN-36) ve 

danışmanlarını (4DN-37) yerleştirin.  

“Bilge adamlarımı çağırın” diye buyurdu. “Bana bu düşün anlamını 

söylemelerini istiyorum.” 

 

Kart 4-3 

(Kralın ve Daniel’in üzeri ağaçla 
örtülü) 

Bu düş büyük ihtimalle kızgın fırın 
olayından yaklaşık 30 yıl sonra 
görüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yedi vakit” (Daniel 4:16) yedi yıla 
işaret eder. 

TG 

 

 

Çocuklar korku içindeki kralın 
nasıl bir yüz ifadesine sahip 
olabileceğini göstersinler.  

Kart 4-2 
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TG- 

 

 

 

 

 

Daniel krala saygı göstermek 
amacıyla ona “efendim” diye 
hitap etti. 

 

 

Kart 4-3 

 

 

Günümüzde “aoanterofi” adıyla 
tanımlanan bir zihinsel bozukluk  

TG- 

 

 

Bilge adamlar geldiler. Sihirbazlar, yıldızbilimciler, falcılar. Düşün 

anlamını açıklayabildiler mi dersiniz? Hayır! 

Danışmanları (4DN-37) çıkarın. Daniel’i (4DN-38) yerleştirin.  

Sonunda Daniel kralın huzuruna çıktı. Nebukadnessar onu Babil 

dilindeki adıyla çağırdı. 

“Belteşassar, senin diğer tüm bilgelerden daha bilge olduğunu 

biliyorum. Kutsal ilahların ruhu sendedir ve senin için zor olan bir şey 

yoktur. Düşümün ne anlama geldiğini bana anlat” dedi. 

Daniel bu önemli görevi kendisine verenin Tanrı olduğunu biliyordu. 

Daniel düşün anlamını söyleyebilmek için kendi zekasına değil, Tanrı’ya 

güvendi. Daniel kibirlinin zıttıydı – alçakgönüllüydü. Tanrı bizim böyle 

olmamızı ister. Kendinizi Kutsal Kitabın dediği gibi görmenizi ister. 

Günahkar olduğunuzu ve kendinizi kurtarmak için hiçbir şey 

yapamayacağınızı farketmeniz önemlidir. Tanrı Kutsal Kitap’ta 

“alçakgönüllülere lütfettiğini” (1. Petrus 5:5) söyler. İşte Daniel için 

bunu yapmıştı. 

Kral, Daniel’e düşünü anlattı. Neler anlattı acaba? 

Uygun görselleri gösterip çocukların düşü hatırlamasına ve tekrarlamasına fırsat 

verin.  

Düşünü anlattıktan sonra kral anlamını beklemeye başladı. Bekledi ve 

bekledi. Daniel suskundu. Tanrı’nın kendisine gösterdiği kötü haberi 

krala vermek istemiyordu. 

Ağacı (4DN-33) kralın (4DN-36) üzerine yerleştirin. 

Sonunda Daniel konuştu. “Ey efendim, keşke bu düş senden nefret 

edenlerin, yorumu da düşmanlarının başına gelseydi.” 

Duraklayın. 

“Kral Nebukadnessar, düşünde gördüğün o harika ağaç sendin. Gelişip 

büyüdün ve dünyadaki en büyük hükümdarlık oldun. Seni ve yüceliğini 

herkes tanır.” 

Ağacı (4DN-33) kütükle (4DN-35) değiştirin. Meleği (4DN-34) yerleştirin. 

“Gökten inip ‘Ağacı kesip yok edin’ diyen bir melek gördün.” Daniel 

sözlerini dikkatle seçiyor olmalıydı. “Yüceler yücesi Tanrı, insanlar 

arasından ayrılıp yabanıl hayvanlarla yaşayacağını buyurdu. Öküz gibi 

otla beslenecek ve açık havada uyuduğun için sabahları göğün çiğiyle 

ıslanacaksın. Yüce Tanrı’nın dünyadaki gerçek Egemen olduğunu 

anlayıp dünyadaki tüm egemenlikler üzerinde Tanrı’nın söz sahibi 

olduğunu kabul edene kadar aradan yedi yıl geçecek.” 

Ne kadar da korkunç bir haberdi bu? Tanrı bu kibirli krala karşı 

duruyordu. Tanrı günah dolu gurur ve kibirden nefret eder, karşı durur. 

Kibir bir anlamda, Tanrı’ya gitmesi gereken övgüleri kendimiz için 

sahiplenmektir. Kibirden dolayı siz de suçlu musunuz? 
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Belki matematikte ya da sporda ne kadar başarılı olduğunuz hakkında 

övünüyorsunuz. Belki diğer kızlardan daha güzel olduğunuzu 

düşünüyorsunuz. Belki de iyi biri olduğunuzu düşünüp İsa Mesih’e 

Kurtarıcınız olarak iman etmeyi reddediyorsunuz. Unutmayın, Tanrı 

kendilerini gereğinden üstün görenlere karşı durur. Bu nedenle kral 

Nebukadnessar’a bu haberi gönderdi. 

Daniel’in hala söyleyecekleri vardı. “Köklerin bulunduğu kütüğün 

bırakılması için buyruk verildi. Bunun anlamı şu: Sen göklerin 

egemenlik sürdüğünü anlayınca krallığın sana geri verilecek.” 

Daniel uzun yıllardır kral için çalışıyordu ve bu korkunç şeylerin onun 

başına gelmesini istemediği için bilgece bir öğütte bulundu. 

“Günahından, suçundan vazgeç ve doğru olanı yap.” 

Tanrı sizin de günah dolu kibirinizden vazgeçmenizi ve alçakgönüllü 

olmanızı ister. Kişiliğinizin ve sahip olduğunuz her şeyin Tanrı’dan 

geldiğini anlamanız ve bunlar için şükretmeniz önemlidir. Yeterince 

iyi olmayan ve Tanrı’nın cezasını hakeden günahkardan başka biri 

olmadığınızı anlamanızı ister. Alçakgönüllü kişilere lütfeder. Lütuf 

haketmediğiniz bir sevgidir. Tanrı günahlarımız uğruna çarmıhta 

ölmesi için biricik oğlunu verdi. Biz bunu haketmedik ama Tanrı yine 

de yaptı. Tanrı günahtan ve gururdan uzaklaşıp İsa’ya Kurtarıcısı 

olarak iman eden herkesi bağışlar ve kurtarır. Tanrı sizi kabul 

edecektir. Günahınızı bağışlayacak ve sizi sonsuza dek çocuğu 

yapacaktır. Sizi seven ve her gün kayıran Göksel Babanız olacaktır. 

Tanrı’nın lütfuna sahip olmak varken niçin kibirli olasınız ki? 

Nebukadnessar gururundan uzaklaşmaya hazır değildi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (4DN-39) 

yerleştirin.  

Aradan tam bir yıl geçti. Kral Nebukadnessar hiç değişmedi. Bir gün 

kral Babil Sarayı’nın damında geziniyor ve büyük Babil kentine 

bakıyordu.  

Kral, “İşte onurum ve yüceliğim için kurduğum büyük Babil! Kendim 

için yaptığım şu güzelim saraya bak. Bütün bunları kendi gücümle 

yaptım. Ne kadar da büyük birisiyim ben!” dedi. 

Kibirli kral konuşurken göklerden bir ses geldi.  

“Ey kral Nebukadnessar, krallık senden alındı. İnsanlar arasından 

kovulacak, yabanıl hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla 

besleneceksin. Yüce Olan’ın insan krallıkları üzerinde egemenlik 

sürdüğünü anlayıncaya dek yedi yıl geçecek.” 

Kralı (4DN-39) şekil 4DN-40’la değiştir.  

 
 
 
 
 

insanların kendilerini hayvan 
olarak görüp öyle davranmalarına 
neden olmaktadır. Belki 
Nebukadnessar’ın başına gelen 
de buydu.  

 

 

 

Kart 4-4 

 

 
 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 4-5 

 

Okul öncesi çocuklar yerde 
emekleyip ot yermiş gibi 
davranabilirler. 

Kart 4-6 
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TG+ 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

Kurtulmuş çocuklar için 
hazırlanan uygulama kartını 
gösterin. “Tanrı’ya hakettiği 
yüceliği verin.” 

 

Okul öncesi çocuklar yılları 
parmaklarıyla saymaktan 
hoşlanacaklardır. 

 

 

Kart 4-1 

 

 

 

TG-, TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sözler kralın düşündeki gibi hemen yerine geldi. Nebukadnessar deli 

gibi hemen saraydan uzaklaştı ve kırlarda bir hayvan gibi yaşamaya 

başladı. Öküz gibi otla beslendi. Saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi 

gibi uzadı.  

Ne kadar da korkunç bir yaşam tarzıydı! 

Kutsal Kitap’ta Tanrı, “Kibir insanı küçük düşürür” (Süleyman’ın 

Özdeyişleri 29:23) der. Kibir sizi mahvedebilir. Yaşamınıza zarar verir, 

sizi Tanrı’dan uzak tutar ve Tanrı’nın kibiri cezalandırması gerekir. Eğer 

bir Hıristiyansanız, kibirden uzaklaşın. Bir ödül kazandığınızda hava 

atıp böbürlenmeyin. Sesiniz güzelse, zekiyseniz ya da sporda 

başarılıysanız, Tanrı’nın sizi böyle yarattığını hatırlayın ve bunun için 

şükredin. Niçin bağışlandınız? Niçin sonsuz yaşama sahipsiniz? Niçin 

cennete gideceksiniz? Bunların nedeni Rab İsa Mesih’tir. O’nun 

hakkında övünebilirsiniz ama kendiniz hakkında değil. Kim olduğunuzla 

ilgili olarak Tanrı’ya yücelik verin. İşte Nebukadnessar bunu yapmayı 

henüz öğrenmemişti.  

Yıllar yavaş yavaş ilerliyordu. Bir... iki.... üç... 

Tam yedi yıl boyunca Nebukadnessar’ın aklı karmakarışıktı ve bir 

hayvan gibi düşünüp hayvan gibi yaşadı. Herkesin saygı gösterip 

hayranlık duyduğu güçlü kraldan eser kalmamıştı. Aksine akli dengesi 

tamamen bozulmuştu. Günah dolu kibiri sonunda yaşamını mahvetmişti. 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (4DN-39) şekil 4DN-

41’le değiştirin. 

Yedi yılın sonunda Nebukadnessar şöyle dedi: “Gözlerimi göğe 

kaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan’ı övdüm. Sonsuza dek Diri 

Olan’ı onurlandırıp yücelttim.” 

Kral hala kibir dolu muydu? Hayır! Nebukadnessar’ın değil, Tanrı’nın 

yüce olduğunu öğrenmişti. Tanrı yaşamındaki kibirin ve bencilliğin 

yerine geçmişti. Tanrı kralı alçalttı. 

Kibirli ve gururlu kişi, “Tanrı olmadan da yaşayabilirim” der. 

Alçakgönüllü kişi ise, “Tanrı’ya çok ihtiyacım var” der. 

Kibirli kişi, “Ben bir çok kişiden daha iyiyim. Tanrı beni cezalandırmaz” 

der.                                                                                                  

Alçakgönüllü kişi ise, “Ben kötü ve günahkar bir insanım. Tanrı’nın 

yargısını hakediyorum” der. 

Kibirli kişi, “Kendi yaşamımı kendim yönetmek istiyorum” der. 

Alçakgönüllü kişi ise İsa’nın her şeyi kontrol etmesini ister. 

Yanıtlanması gereken soru nasıl olduğunuzdur. Kibirli mi alçakgönüllü 

mü?
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Sonunda Nebukadnessar alçakgönüllü olmuştu ve Tanrı Sözünden 

biliyoruz ki, Tanrı “alçakgönüllülere lütfeder.” 

Tanrı kralın aklını iyileştirdi. Ayrıca krallığını da ona geri verdi. Kral 

Tanrı hakkında öğrendiği şeyi gizli tutmadı, herkesin bilmesini istedi. 

Kralı (4DN-41) şekil 4DN-31’le değiştirin 

“Kral Nebukadnessar dünyadaki bütün halklara, uluslara ve her dilden 

insanlara şu bildiriyi gönderdi: Esenliğiniz bol olsun! Yüce Tanrı’nın 

benim için gerçekleştirdiği belirtileri ve şaşılası işleri size bildirmeyi 

uygun gördüm” (Daniel 4:1-2).  

Kral, Tanrı’nın Egemenliğinin (kendi krallığının değil) sonsuza dek 

süreceğini söyledi. Nebukadnessar, Tanrı’nın bütün yaptıklarından 

dolayı yüceliği tamamen Tanrı’ya vermek istedi. Kibir ve gurur 

hakkında bir ders öğrenmişti. Peki siz öğrendiniz mi? Eğer Tanrı’nın 

çocuğuysanız, sizin için yaptıklarından dolayı tüm yüceliği mutlaka 

O’na verin. Kibir ve gururun yaşamınıza sızmamasına özen gösterin. 

Tanrı’dan alçakgönüllü olmanıza yardım etmesini isteyin.  

Kibirin en kötü çeşidi günah sorunumuzu kendimizin halledebileceğini 

ve kendi çabalarımızla Tanrı’yla olan ilişkimizi düzeltebileceğimizi 

düşünmemizdir. Bu kibirden vazgeçip bunu Tanrı’ya söylemeye ne 

dersiniz? Rab İsa’ya Kurtarıcınız ve Kralınız olarak iman edin. Tanrı 

sizi geri çevirmez. “Alçakgönüllü olanlara lütfeder” (1. Petrus 5:5). 

Kralı (4DN-31) çıkarın. 

Dua edin ve danışmanlık için hazır olduğunuzu söyleyerek bitirin. Bunu şöyle ifade 

edebilirsiniz: 

Belki günahtan ve kibirden uzaklaşıp yaşamınızı Rab İsa’ya vermek 

istiyorsunuz ama bununla ilgili sorularınız var. Bu soruların yanıtlarını 

Kutsal Kitap’tan göstermek beni mutlu edecektir. Dersin sonunda 

sizinle konuşabilirim (bir yer belirleyin).  

Tekrar Soruları 

1  Kibir nedir? (Kendinizi gereğinden fazla üstün görmek) 

2  Güzel ya da akıllı ya da sporda başarılı olmak gibi konularda niçin 

kibirli olmamalıyız? (Bunları bize veren Tanrı’dır) 

3  Kralın gördüğü düş neydi? (Çok büyük ve güzel bir ağacı kesmeye 

gelen bir melek) 

4  Düş kralın başına neler geleceğini gösteriyordu? (Akli dengesi 

bozulacak ve yedi yıl boyunca kırlarda yaşayıp öküz gibi ot yiyecekti) 

5  Tanrı kibirli kişilere ne yapar? (Onlara karşı durur) 

6  Tanrı alçakgönüllü kişilere ne yapar? (Onlara lütuf verir) 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocuk için 
hazırlanan uygulama kartını 
gösterin. 

 

 

TG- 

Çocukları bu yöntemi kullanarak 
ya da kendinizin etkin bulduğu 
başka bir yöntemle Rab İsa’yı 
kabul etmeye çağırın. 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Alış-Veriş 

Kağıt parçaları üzerine çeşitli 
puan değerleri yazın ve bunları 
üzerinde “Puanlar” yazan bir 
torbaya koyun.  

Başka bir torba üzerine “Alış-
Veriş” yazın ve içine on adet “Alış” 
ve sekiz adet “Veriş” yazılı kağıt 
parçası yerleştirin.  

Doğru yanıt veren çocuk puanlar 
torbasından bir kağıt çeker.  

Ardından alış-veriş torbasından 
çektiği kağıtla puanın sınıfa mı 
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(alış) yoksa öğretmene mi 
(veriş) ait olduğunu tesbit eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Daniel krala nasıl bir iyi haber verdi? (Tanrı’nın her şeyi kontrol eden 

olduğunu kabul ettiğinde krallığının kendisine geri verileceğini söyledi) 

8  Kibir insanları Rab İsa’ya iman etmekten nasıl alıkoyar? (Rab İsa 

olmadan da iyi olduklarını düşünürler) 

9  Daniel krala ne öğüt verdi? (Günahından vazgeç ve Tanrı’yı yücelt) 

10  Nebukadnessar ne hakkında övündü? (Kent, saray ve ne kadar yüce 

olduğu hakkında) 

11  Kral öğrenmesi gereken dersi öğrenince, halkına nasıl bir duyuru 

yaptı? (Gerçek ve diri olan Tanrı yücedir, her şeyin üzerinde sonsuzlara 

dek egemenlik sürecektir) 

12  Kibirli davranma durumunda kalacak olursanız ne yapabilirsiniz? 

(Tanrı’nın size yardım edeceğini hatırlayın. Şükredin ve O’nu yüceltin) 

Devam eden etkinlik 

Alçakgönüllülüğü seçin 

Sayfa 73’deki farklı durumların fotokopisini çekip kesin. 

Çocuklar bunları birer birer okusunlar. 

Okunan durumun kibir ya da alçakgönüllülükle ilgili olup olmadığına 

sınıf karar versin. Okunan şey kibir ve gururla ilgiliyse, çocuklar ayağa 

kalkıp kendilerine işaret etsinler. Alçakgönüllülük örneğiyse yerlerinde 

oturup birbirlerine işaret etsinler. 

Kibir örneği gösteren bir durum okunduğunda bunun alçakgönüllülüğe 

nasıl dönüştürülebileceği hakkında konuşun.  
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Ders 5 
Duvara yazılan yazı 

 

Öğretmenler için ayetler 

Daniel 5 

 

Temel gerçek 

Tanrı günahı ciddiye alır ve cezalandıracaktır.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahınızdan uzaklaşın ve 

sizi kurtarması için İsa Mesih’e gelin.  

Ezber ayeti 

“... Rab’be karşı günah işlemiş olursunuz; 

günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz.” 

Sayılar 32:23 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: 5DN-42, 5DN-43, 5DN-44, 5DN-

45, 5DN-46, 5DN-47, 5DN-48, 5DN-49 ve 

5DN-50 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan görünen 

kent manzarası 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Yaptığı yanlış hakkında övünen birisini 

dinlediniz mi hiç?   

Olayların Gelişimi 

1  Kral Belşassar büyük bir şölen verdi  

2  Tapınaktan getirilen kaplar kullanıldı     TG- 

3  Ansızın bir el belirdi ve duvara bir şey yazdı  

         TG- 

4  Dehşete kapılan kral bunun anlamını sordu  

5  Bilge adamlar ne anlama geldiğini 

çıkaramadılar 

6  Kraliçe, Belşassar’a Daniel’e danışmasını 

söyledi. 

7  Daniel kralın yanına gelince günahını yüzüne 

vurdu              TG- 

8  Daniel yazının anlamını söyledi 

9  Kral Daniel’i ödüllendirdi 

Doruk Noktası 

Düşmanları Babil’i ele geçirdi 

Sonuç  

Belşassar krallığını ve yaşamını kaybetti 

Medli Darius kral oldu                      TG- 
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Ezber ayeti öğretme 

Ezber ayeti 

“... Rab’be karşı günah işlemiş olursunuz; günahınızın cezasını 

çekeceğinizi bilmelisiniz.” Sayılar 32:23 

Giriş 

Saklanbaç oyununun amacı nedir? 

Çocukların açıklamasına fırsat verin. 

Bazen çok iyi bir saklanma yeri bulursunuz ve ebenin sizi bulması çok 

uzun zaman alır. Ama Tanrı’dan saklanmak mümkün değildir. O’ndan 

asla saklanamayız ve yaptıklarımızı da gizli tutamayız. Gelin birlikte bu 

konu hakkında neler dediğine bakalım. 

Sunum 

Kutsal Kitabınızı göstererek bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun ve nasıl bulduğunuzu açıklayın. Ayeti çocuklarla birlikte 

görselden okuyun.  

 Açıklama 

Rab’be karşı günah işlemiş olursunuz – Tanrı, Kendisine karşı günah 

işlediğinizi bilmenizi ister. Tanrı’yı hoşnut etmeyen türden yaptığınız, 

söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyi günah olarak görür. Günah 

sadece birisine karşı değil, Tanrı’ya karşıdır.  

günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz – Günahınızı Tanrı’dan 

saklayamazsınız ve sonuçlarından kurtulamazsınız. Tanrı Kendisine itaat 

etmeyi öğrenmemizi istediği için, günahın sonuçlarının yaşantılarımızda 

er ya da geç görülmesine izin verir.  

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Eğer İsa’ya iman etmediyseniz günahınız 

yüzünden Tanrı’dan ayrısınız demektir. İsa’nın sizin yerinize öldüğüne 

inanmanız ve O’nu günahtan Kurtarıcınız olarak kabul etmeniz gerekir.  

Kurtulmuş olanlar: İsa’nın Kurtarıcınız olduğuna halihazırda iman etmiş 

bile olsanız, günah işlemeye kışkırtılacaksınızdır. Bir günah 

işlediğinizde bu günahın sonucunu hemen görmeyebilirsiniz ama emin 

olun ki yarattığı sonuçlar olacaktır. Tanrı işlenen günahı karşılıksız 

bırakmaz.
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Tekrarlama 

“Sıradaki” 

Altı ila sekiz kağıt parçası üzerine, ayeti kimin söyleyeceğini yazın – 

örneğin erkekler, kızlar, ayakkabısında bağ olanlar, dondurma 

sevenler, spor yapmayı sevenler, telefonda konuşmayı sevenler, 

bugünkü derse gelenler, tahtaya yazı yazmayı sevenler gibi.  

Bu kağıtları bir torba içine koyun ve çocukların birinden kağıt 

çekmesini isteyin. Okunan gruba uyan çocukların hepsi ayağa kalkarak 

ayeti tekrar ederler. 

Kağıt çekip ayeti tekrar etmeye devam edin. 
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Bu dersteki öğretiş kurtulmamış 
olan çocuklara yöneliktir. 
Hıristiyan çocuklara yönelik bir 
öğretişi program içinde başka 
bir yerde kullanabilirsiniz.  

 

 

 

Belşassar’ın babası Nebonidus, 
uzun süreli olarak Babil’den ayrı 
kaldığı için 

Kart 5-1 

Belşassar’ı taht ortağı yapmıştı.  

 

Şölen hakkında konuşurken 
çocuklarla kraker ya da meyve 
gibi bir şeyler atıştırabilirsiniz.  

Babil kenti surlarının 300 metre 
yüksekliğinde ve 60 metre 
genişliğinde olduğu söylenir.  

Babilliler her yıl aynı günlerde 
ilahları için şölenler verirdi.  

 

Kart 5-2 

 

TG- 

 

 

 

Ders 

Belki yanlış bir şeyi yaptığınızı bilmenize rağmen 

farkedilmeyeceğinizi düşündüğünüz olmuştur.  

Bugünkü Kutsal Kitap dersinde hakkında işiteceğimiz kral da bile bile 

yanlış bir şey yaptı. Tanrı kendisine dehşet verici bir haber ulaştırana 

kadar da bunu gizleyebileceğini düşündü! Sarayda büyük bir şölenin 

verildiği akşamdı... 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Eğlenen insanları (5DN-

42) yerleştirin. 

Kral Nebukednessar ölmüştü. Onun bir akrabası olan Belşassar 

Babil’in yeni kralıydı. Belşassar krallığındaki asiller ve eşleri için bir 

şölen veriyordu. Binden fazla insan gelmişti! 

Şölen için pek de uygun bir zaman değildi aslında. Düşman askerleri 

kent surlarının hemen dışında, içeri girmeye çalışıyordu! Kral 

Belşassar bunu biliyordu ama herhalde endişelenmeye gerek olmadığı 

düşünüyordu. Kentin surları o kadar büyüktü ki! Üzerine 

tırmanılamayacak kadar yüksek ve yıkılamayacak kadar genişti. 

Kentin ortasından bir nehir akıyordu ve ambarlar yiyecekle doluydu. 

Düşman askerleri kente saldırırken kral Belşassar putlara tapınmak 

için bir şölen vermekte sakınca görmemişti.  

Kral ve konukları en lezzetli yiyecekleri yiyip en iyi şaraptan içerken, 

kral çok kötü bir şey yapmaya karar verdi. 

“Nebukadnessar’ın Yeruşalim’deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve 

gümüş kapları getirin de şarabımızı onlardan içelim” diye buyurdu. 

Bu özel kapların gerçek Tanrı’ya tapınmada kullanılması gerekiyordu 

ama Belşassar bunları ilahları simgeleyen putlara tapınmada 

kullanacaktı! 

Hizmetkarları (5DN-43) yerleştirin. 

Kaplar getirilince herkes ilahları yücelterek bunlardan içmeye başladı. 

Göklerin yaratıcısı olan tek Tanrı’ya tapınmak için kullanılan bu 

kaplardan içerek O’nunla alay ediyorlardı! Kral Belşassar bu kapları 

böyle kullanmanın yanlış olduğunu biliyordu. Tanrı’ya karşı günah 

işlemeye hiç aldırış etmiyordu. Bile bile Tanrı’ya karşı geliyordu. 

Belki kendi kendinize, “Ben asla Belşassar gibi Tanrı’ya karşı 

gelmem” diyorsunuz. Gerçekten mi? Tanrı’ya karşı her itaatsizliğinizle 

O’na karşı durursunuz. Tanrı anne babanızın sözünü dinlemenizi ister 

ama siz her zaman bunu yapmıyorsunuz. Bilgisayarı kapatmanızı 

söylediklerinde kapatmıyorsunuz. Evde olmanızı söyledikleri saatte 

evde olmuyorsunuz. Bazen onlarla tartışıyorsunuz. Bunları 

yaptığınızda Tanrı’ya karşı geliyorsunuz demektir. Her yalan 
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söylediğinizde, öfkeyle bağırdığınızda, hile yaptığınızda da Tanrı’ya 

karşı gelirsiniz. Tanrı kutsal ve iyi olduğu için bu çok ciddi bir 

durumdur. Günahı cezalandırması gerekir. Kutsal Kitap, “Günahın 

ücreti ölüm...” (Romalılar 6:23) der. Bunun hakkında düşünün. 

Belşessar gibi olup Tanrı’ya aldırmazlık etmeyin.  

Kral Belşassar günahından dolayı cezalandırılacağını düşünmedi. 

Tanrı’ya karşı günah işlemiş olmasına hiç aldırış etmedi. Canının 

istediği şeyi yapabileceğini ve yaptıklarının karşılığını almayacağını 

düşündü.  

Hizmetkarları (5DN-43) çıkarın. 

Sahne 2 

Eli (5DN-44) yerleştirin. 

Kral ve konukları tapınak kaplarından içip putlarını yüceltirlerken 

duvar üzerinde aniden bir kolla ya da bedenle ilişkili olmayan bir el 

beliriverdi! 

Sözcükleri (5DN-45) yerleştirin. 

El yavaş yavaş hareket edip duvar üzerine bir şeyler yazmaya başladı. 

Kral Belşassar o kadar korktu ki benzi soldu. Kutsal Kitabın dediğine 

göre eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü! Yaşamı boyunca 

hiç bu kadar korkmamıştı! Krala bu yazıyı gönderen kimdi acaba?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet, Tanrı’ydı. Tanrı kralın yaptıklarından hiç hoşnut değildi. Tanrı 

%100 pak ve iyidir. Günaha tahammül edemez, tiksinir. Hiç bir günah 

cezasız bırakılmayacaktır. Belki kendi kendinize, “Tanrı beni 

cezalandırmaz” ya da “Çok daha kötü şeyler yapan çocuklar bile 

yaptıklarının cezalarını almıyorlar” diye düşünüyorsunuz. Kutsal 

Kitap, bir gün herkesin Tanrı’ya hesap vereceğini açıkça söyler. 

Ölümün ardından yargı zamanı gelir. “Bir kez ölmek ve sonra da 

yargılanmak insanların kaderidir” (İbraniler 9:27). Günahın 

karşılığında cehennem denilen yerde Tanrı’dan sonsuza dek tamamen 

ayrı kalınacaktır. Tanrı günahı ciddiye aldığı için krala bu ilginç 

mesajı gönderdi.  

Eli (5DN-44) çıkarın.  

El ortadan kayboldu ama duvar üzerine yazdığı ve herkes tarafından 

görülen yazı hala oradaydı. 

Dehşete kapılmış olan kral “bilge adamlarımı çağırın” diye haykırdı. 

“Sihirbazları, yıldızbilimcileri ve falcıları hemen istiyorum. Bu yazının 

ne anlama geldiğini hemen öğrenmeliyim!” 

Eğlenen insanları (5DN-42) çıkarın. 

Sahne 3 

Kralı (5DN-46) ve bilge adamları (5DN-47) yerleştirin. 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

 

 

 

 

Kart 5-3 

Şölen salonlarına genellikle kralın 
başarıları ve zaferleri yazılırdı. 
Ama bu kez kral kendi sonunu 
görecekti. 

 

Kart 5-4 

 

TG- 
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Altın bir zincire ve kraliyet 
giysisini temsil eden mor renkli 
bir kumaşa dokunmaları 
çocuklara yardım edecektir. 
Belşassar’ın babası (birlikte 
saltanat sürüyorlardı) en 
yüksek, Belşassar ikinci ve 
yazıyı okuyabilen adam da 
hemen onun altında olacaktı.  

 

Kart 5-5 

 

“Kraliçe” büyük ihtimalle – 
Daniel’in geçmişte yaptıklarına 
aşina olan, Belşessar’ın annesi 
ya da büyükannesiydi.  

Kart 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilge adamlar gelince kral bu yazıyı okuyup anlamını kendisine 

söyleyebilene ödüller vaadetti. Bunu yapabilen kişiye kraliyet giysisi 

giydirilerek güçlü olduğu gösterilecekti. Boynuna altın zincir takılacak 

ve ülkede üçüncü önder olacaktı.  

Bilge adamların hepsi bu ödülleri gerçekten istiyor olmalıydılar ama hiç 

biri duvardaki yazıyı ne okuyabildi ne de anlamını söyleyebildi! Bu yazı 

Tanrı’dan gelen bir mesajdı. Bu adamlar yazının ne anlama geldiğini 

bilemezlerdi çünkü tek ve diri Tanrı’yı tanımıyorlardı. Bu durum kral 

Belşassar’ı daha da ürküttü! Konukları da şaşkınlık içindeydiler. 

Bilge adamları (5DN-47) çıkarın. Kraliçeyi (5DN-48) yerleştirin.  

Şölen salonundaki sesleri işiten kraliçe neler olup bittiğini öğrenmeye 

geldi. 

“Aklından geçenler seni ürkütmesin!” dedi krala. “Ülkende kendisinde 

kutsal ilahların ruhu bulunan ve sana yardım edebilecek birisi var. Atan 

kral Nebukadnessar’ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara özgü 

bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Daniel’i çağırt, yazının ne anlama 

geldiğini o sana söyleyecektir.” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (5DN-49) ve kralı 

(5DN-50) yerleştirin. 

Böylece Daniel’i kralın huzuruna getirdiler. 

Kral, “Daniel sen misin? Senin çok bilge olduğunu ve düş yorumladığını 

işittim. Duvardaki bu yazının ne anlama geldiğini hiç kimse bana 

söyleyemedi. Eğer bunu okuyup ne anlama geldiğini bana söylersen, 

sana büyük ödüller vereceğim” dedi. 

Ama Daniel kralın ödülleriyle ilgilenmiyordu. 

“Ey kral,” dedi Daniel, “kral Nebukadnessar’ın biliyorsun. Yüce Tanrı 

ona büyüklük ve güç verdi. Bu büyüklük yüzünde bütün uluslar ondan 

korkup titredi. Ne var ki gurura kapılınca Tanrı ona bir ders verdi. 

İnsanlar arasından kovuldu ve bir hayvan gibi oldu. Yüce Tanrı’nın 

insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü anlayıncaya dek 

kırlarda hayvanlarla yaşadı ve öküz gibi ot yedi.” 

“Bütün bunları sen de biliyorsun ey Belşessar” diye devam etti Daniel, 

“ama buna rağmen kendini göğün Rab’bine karşı yükselttin. O’nun 

tapınağına ait kapları, görmeyen, duymayan ve anlamayan putları 

överken kullandın! Senin soluğunu elinde tutan Tanrı’ya aldırış etmedin! 

İşte bu yüzden Tanrı duvara o yazıyı yazan eli gönderdi.” 



 
55 

 

 

Daniel kral Belşessar’ın bahanesi olmadığını açıkça gösterdi. Tanrı 

hakkında bildiği şeyi unutmayı seçmişti. O’nunla alay etmeyi seçmişti. 

Bir asi olmayı seçmişti. 

Peki siz ne durumdasınız? Tanrı’nın günahınız hakkında neler 

düşündüğünü biliyorsunuz ama buna aldırış ediyor musunuz? Belki bu 

sizi çok rahatsız ediyor çünkü Tanrı’nın cezasını hakettiğinizi 

bildiğiniz için endişeleniyorsunuz. Sizi iyi bir haberim var. Tanrı’nın 

biricik Oğlu sizin ve benim gibi günahkarları çok sevdi. Göklerden 

ayrıldı ve bir bebek olarak dünyaya geldi. O tamamen kusursuzdu ama 

yine de bizim hakettiğimiz cezayı üstlendi. Baba Tanrı “hepimizin 

cezasını ona yükledi” (Yeşaya 53:6). Yani Tanrı, tüm yanlışları 

yapanın kendi Oğlu olduğunu varsaydı. Tanrı bizim günahlarımız 

yüzünden biricik Oğlu’nu cezalandırdı. Çektiği acı çok büyüktü ve bu  

da Tanrı’nın günah hakkında ne düşündüğünü gösterir. Sadece 

Oğlu’nun ölümü insanları cehennemden kurtarabilirdi. Tanrı, günahı 

ciddiye aldığını bilmenizi ister. Sizi sadece İsa Mesih’in 

kurtarabileceğini bilmenizi ister. İsa Mesih’e iman etmek istiyor ama  

nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bunu size Tanrı Sözünden göstermek 

beni çok memnun edecektir. Dersin sonunda gelin ve benimle 

konuşun. Ben ........ da olacağım (uygun bir yer belirleyin). Bunları 

bilmeniz önemlidir. Tanrı kralın da bir şeyi bilmesini istiyordu  

Sözcükleri (5DN-45) yerleştirin. 

Artık Daniel duvara yazılmış olan sözlerin anlamını krala anlatmaya 

hazırdı. Bu sözler şöyleydi – “Mene, mene, tekel, parsin”. 

Mene “sayılan” anlamına gelir. 

Tekel “tartılan” anlamına gelir. 

Parsin “bölünen” anlamına gelir. 

Daniel krala şöyle dedi: “Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve 

saltanatının artık sonu geldi. Terazide tartıldın ve eksik bulundun. 

Tanrı’nın beklentilerini yerine getirmedin. Şimdi krallığın ikiye 

bölünerek Medler’le Persler’e verildi.” 

Bu haber kral Belşessar için iyi bir haber miydi dersiniz? Hayır! 

Krallığını yitirecekti. İşittikleri çok kötü olsa da kral Daniel’e 

vaadettiği ödülleri verdi. Sırtına mor kaftan giydirildi, boynuna altın 

zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Düşman askerleri aynı gece, kral Belşessar’ın emin olduğunu 

zannettiği Babil kentine girdiler. Tarih kitaplarının söylediğine göre 

düşman askerleri nehrin yatağını değiştirdiler ve eski yatağı kullanarak 

kentin içine girdiler. Kenti ele geçirdiler ve kral Belşassar’ı öldürdüler. 

 

 

 

 

TG- 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

 

 

 

 

Çocukların bu ilginç sözleri 
tekrarlamasında yarar vardır. 
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TG- 

Çocukları bu yöntemi kullanarak 
ya da kendinizin etkin bulduğu 
başka bir yöntemle Rab İsa’yı 
kabul etmeye çağırın. 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

Tekrar Oyunu 

Sözcüğü bul 

“Günahın cezası” sözcüklerinin 
harflerini kağıt parçaları üzerine 
yazın ve arkalarına keçeli 
kumaş yapıştırın. Ayrıca iki kağıt 
parçası üzerine “boş” yazın. 

Kağıt parçalarını karıştırın ve bir 
zarf içine yerleştirin. 

Oyun takımlar halinde 
oynanabileceği gibi, tüm sınıfın 
belli bir puana kadar ulaşmasını 
teşvik ederek de oynanabilir.  

Bir çocuk soruya doğru yanıt 
verdiğinde zarftan bir kağıt 
çeker. 

Eğer çektiği bir harfse bunu 
keçeli tahta üzerine koyar ve 
1000 puan kazanır. 

Eğer “boş” yazılı kağıdı çekerse 
hiç puan almaz ve kağıdı 
tahtaya koyar. 

Eğer çocuklardan biri 
sözcüklerin ne olduğunu tahmin 
ederse, öğretmenin kulağına 
fısıldar.  

 

 

Belşessar bilinçli olarak Tanrı’ya karşı günah işlediği için krallığını ve 

yaşamını yitirdi! 

Babil, kral Belşessar’ın düşmanlarından biri olan Medli Dairus’un 

yönetimi altına girdi. Ama Tanrı Daniel’e lütfetti ve yeni kralın yönetimi 

altında da hizmet vermeye devam etti.  

Belşessar’ın öğrendiği gibi Tanrı’ya karşı günah işlemek ve günahlara 

aldırmayacağını düşünmek çok ciddi bir durumdur. Belşassar Tanrı’yla 

yüzleşmek durumunda kaldı. Ölümün ardından yargılanma olduğunu 

öğrendik. Her birimizin başına gelecek olan bir olaydır bu. Ama ceza 

görmeyecek bazı kişiler vardır. Bu kişiler İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman 

etmiş olanlardır. Tanrı onları cennetine alır çünkü Oğlu zaten onların 

cezasını üstlenmiştir. Siz de bu kişilerden olacak mısınız? Sadece Rab 

İsa Mesih sizi kurtarabilir. Kutsal Kitap, “Başka hiç kimsede kurtuluş 

yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek 

başka hiç bir ad yoktur” (Elçilerin İşleri 4:12) der. Hemen şimdi 

yüreğinizde, O’ndan Kurtarıcınız ve Rabbiniz olmasını isteyebilirsiniz.  

Tekrar Soruları 

1  Belşassar’ın verdiği şölenin zamanlaması niçin ilginçti? (Düşman 

askerleri kente saldırmaktaydı) 

2  Kralın Babil kentinde kendisini güvende hissetmesinin nedeni neydi? 

(Kalın ve yüksek surlar; bol yiyecek ve su. 

3  Kral, Tanrı’nın tapınağından getirilen kaplarla nasıl bir günah işledi? 

(Konuklarıyla birlikte bu kapları putlara tapınmada kullandı) 

4  Günah niçin Tanrı’dan gizli tutulamaz dersiniz? (Tanrı her şeyi bilir) 

5  Kral ve konukları tapınaktan getirilen kaplarla içerken ne oldu? (Bir el 

belirdi ve duvara yazı yazdı) 

6  Tanrı’ya nasıl karşı durabilirsiniz? (İtaatsizlik, yalan söyleme, öfke, 

hile yapma) 

7  Kral duvara yazılan yazının anlamını söyleyebilen kişiye neler 

vaadetti? (Kraliyet giysisi, altın zincir ve krallığında üçüncü önder olma 

hakkı) 

8  Kralın bilge adamları duvardaki yazının anlamını niçin 

söyleyemediler? (Gerçek Tanrı’yı tanımıyorlardı ve duvardaki yazıyı 

gönderen O’ydu) 

9  Günahlarınızdan nasıl bağışlanabilir ve birgün cennette sonsuza dek 

yaşamanızı sağlayacak olan yaşamı alabilirsiniz? (İsa’nın günahlarınız 

uğruna öldüğüne inanarak ve O’nu Kurtarıcınız olarak kabul ederek) 
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10  Daniel, Tanrı’nın her şeyin üzerinde egemen olduğunu anlamasına 

yardım etmek için kral Belşessar’a kimden sözetti? (Aklını kaçırıp bir 

hayvan gibi yaşayan kral Nebukadnessar’dan) 

11  İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman eden kişiler niçin hakettikleri 

cezadan kurtulurlar? (İsa onların cezasını üstlendiği için) 

12  Daniel, kral Belşessar’a duvardaki yazının ne anlama geldiğini 

söyledi? (Tanrı’nın ondan istediklerini yapmadığını, bu yüzden de 

krallığının düşmanların eline verileceğini) 

 

Devam eden etkinlik 

Sonuçlar 

Sayfa 74’deki cümlelerin fotokopisini çekin ve kestikten sonra bir 

zarfa koyun. 

Grubunuzdaki her dört çocuk için bir zarf denk gelecek sayıda zarflar 

hazırlayın. 

Dersimizde günahın sonuçları hakkında öğrendik – Tanrı’dan ayrı 

kalmak. Rab İsa’ya Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak iman ettikten 

sonra da, yanlış şeyler yapma eğiliminde olabilirsiniz ve bir Hıristiyan 

olarak günah işlemeyi seçerseniz bunun getirdiği sonuçlar olacaktır, 

diye vurgulayın.  

Her gruba bir zarf verin. 

Verilen bir işaretin ardından, günahlarla uygun sonuçları birbirleriyle 

ilk eşleştiren takım kazanır.  

Yarışmanın sonunda çocuklara günahın sonuçları olduğunu ve Rab’bin 

terbiyesini gerektirdiğini hatırlatın. Hıristiyan olan kişi Rab’den 

kendisini tekrar kurtarmasını istemez ama günahını itiraf etmesi 

gerekir. Yani yaptığı şey hakkında Tanrı’yla hemfikir olarak, yanlışını 

kabullenmeli ve bunu günah olarak adlandırmalıdır.  

1. Yuhanna 1:9’u okuyun ve çocukların kendi yüreklerini sınamasına 

fırsat verin. Tanrı’nın bağışlayacağı vaadini mutlaka vurgulayın.  

Sessiz bir şekilde Tanrı’ya itiraflarda bulunarak dersinizi bitirin. 

 

 

 

 

 

 

 

Sözcükleri bulan ilk kişi ekstradan 
2000 puan daha kazanır.  

Oyun tüm sorular bitene ya da 
tüm harfler çekilene kadar devam 
eder. 
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Ders 6 
Daniel’in aslan çukuruna atılması 

 

Öğretmenler için ayetler 

Daniel 6 

 

Temel gerçek 

Kontrol her zaman Tanrı’nın elindedir.  

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Doğru olanı yapın ve sonucu 

Tanrı’nın ellerine bırakın.  

Ezber ayeti 

“Rab Tanrı tahtını göklerde kurmuştur, O’nun 

egemenliği her yeri kapsar.”   Mezmur 103:19 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: 6DN-52, 6DN-53, 6DN-54, 

6DN-55, 6DN-56, 6DN-57, 6DN-58, 

6DN-59, 6DN-60 ve 6DN-61a-b-c 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Uzaktan 

görünen kent manzarası 

Ve 

* Sözcük şeridi: “Doğru olanı yapın ve 

sonucu Tanrı’nın ellerine bırakın.” 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Rafet’in seçimi  

Olayların Gelişimi 

1  Kral Darius, Daniel’i önemli bir konuma 

getirdi          TG 

2  Diğer önderler onu kıskandı ve açığını 

bulmaya çalıştılar 

3  Onun için bir tuzak kurdular 

4  Pohpohlayıcı sözler kullanarak kralı yeni bir 

yasa çıkarmaya kandırdılar      TG 

5  Daniel günlük tapınmasına devam etti TG+ 

6  Daniel’in düşmanları Darius’un huzurunda 

onu suçladılar          TG+ 

7   Darius isteksiz bir şekilde Daniel’i aslan 

çukuruna attırdı         TG+ 

8  Tanrı meleğini göndererek Daniel’i korudu 

9  Şafak sökünce kral Daniel’e seslendi 

Doruk Noktası 

Kral, Tanrı’nın her şeyi kontrol ettiğini anladı 

Sonuç 

Daniel sapasağlam kurtuldu 

Kral, Daniel’i onurlandırdı ve herkesin Tanrı’ya 

tapınmasını buyurdu         TG+ 
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Bu dersteki öğretiş Hıristiyan 
çocuklara yönelik olduğu için 
programınızın başka bir 
bölümünde kullanmanız için 
kısa bir Müjde sunumu 
hazırladık. 

 

 

İçerisinde bir kaç ders kitabı, 
doğru ve yanlışların kırmızı 
kalemle işaretlendiği bir 
defter, silgi ve kalemin 
bulunduğu bir okul çantasına 
gereksinim duyacaksınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde sunumu 

Okul çantası 

Hepinizin her gün okula giderken kullandığı bir okul çantası var değil mi? 

Çantanız ağır mı yoksa hafif mi? Düzenli mi yoksa dağınık mı? 

Çantanızda bize önemli şeyler öğretecek bazı şeyler vardır. Herhalde 

çantada en çok yeri bunlar gibi ders kitapları kaplar  

Ders kitaplarını gösterin. 

Çantanızda hangi kitaplar vardır? (Kısaca bunun hakknda konuşun). Bütün 

kitaplardan çok daha önemli olan başka bir kitap vardır; işte elimdeki 

Kutsal Kitap’tır bu. Belki ilk bakışta bunun sıkıcı olduğunu 

düşünebilirsiniz ama bu harika bir kitaptır. Tanrı okumamız ve 

öğrenmemiz için Kutsal Kitabı bize gönderdi. İçinde hiç hata yoktur, 

burada yazılı olan her şey gerçektir ve öğrenilebilecek en önemli şeyi 

öğretir. Kutsal Kitabı okumalısınız çünkü Tanrı bu Kitap aracılığıyla size 

konuşur! 

Bu bir defterdir; içinde bir sürü yazı ve rakam vardır. Acaba bu defterin 

sahibi başarılı mı? Bu sayfa oldukça iyi. Bu sayfaya ne dersiniz? Pek iyi 

değil; bir sürü hata olduğu için öğretmen kırmızı kalemiyle düzeltmeler 

yapmış. Eminim herkes ödevlerinde az ya da çok hata yapar. Bu da bana 

yaşantılarımızı hatırlatır; hepimiz hata yaparız. Yaşantılarımızı Tanrı’nın 

isteğine göre sürdürmeyiz. Tanrı Kutsal Kitap’ta, “Doğru kimse yok, tek 

kişi bile yok” (Romalılar 3:10) der. Bizi Tanrı’dan uzak tutan hata ve 

günahlarımızın nedeni budur işte. Tanrı o kadar pak ve iyidir ki, günah 

yakınına bile gelemez.  

O halde çantamızdaki kitaplar bize, dünyadaki en harika kitap olan Kutsal 

Kitabı hatırlatır. Defterimizdeki hatalar Tanrı’yı hoşnut etmeyen 

itaatsizliğimizi, yalanlarımızı, öfkemizi ve bencilliğimizi hatırlatır. 

Çantamıza tekrar göz atalım. 

Silgiyi gösterin. 

Bu nedir ve ne işe yarar? Yanlış cevabı yazdığınızda ya da toplama 

işleminde hata yaptığınızı farkettiğinizde silgiyi kullanırsınız. Bazen 

yaşamımdaki hatalar için de aynı şeyi yapabilmeyi isterim. Belki birisine 

bağırarak kötü sözler söylemişimdir; ah keşke bunları silebilsem ama bu 

mümkün değildir. Fakat bununla birlikte yaşantılarımızdaki tüm 

yanlışlardan kurtulmanın bir yolu vardır. Bunun nasıl olduğunu Kutsal 

Kitap’ta okuruz. Tanrı’nın bizim hakkımızda her şeyi bildiğini, yaptığımız 

tüm yanlışlara rağmen bizi sevdiğini görürüz. Kutsal Kitap’taki şu sözlere 

kulak verin: 

Yuhanna 3:16’yı okuyun. 

Tanrı Kendisinden uzak kalmamızı istemediği için, biricik Oğlu İsa’yı 

dünyaya gönderdi. Rab İsa Mesih hem Tanrı hem de insandı. Hiç bir 
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zaman günah işlemedi, hata yapmadı. Ama sizin ve benim 

hatalarımızın karşılığı olan cezayı üstlenmek üzere kendisini feda etti. 

O çarmıha gerildiğinde, Tanrı sevgili Oğlunu bizim günahlarımız için 

cezalandırdı. Üç gün sonra ölümden dirildi. Eğer günahınızdan 

uzaklaşır ve İsa’nın sizin uğrunuza öldüğüne iman ederseniz, bütün 

günahlarınız silinecektir (Elçilerin İşleri 3:19). İşte silgi bana bunu 

hatırlatır. 

Herhalde böyle bir kalem kutunuz da vardır. Bazı kalemleri yazı 

yazmak, bazılarını da boyamak için kullanırsınız. Şimdi dikkatle 

izleyin beni. 

Bir kalemi masanın üzerine koyun. 

“Kalem, yazmaya başla!” Hımm, tekrar deneyelim. “Kalem, bir şeyler 

yazmanı istiyorum, lütfen yazmaya başla!” Kalem bu işi kendi başına 

yapamaz değil mi? Siz de ben de bunun gibiyizdir. Tanrı’nın değerli 

kitabı Kutsal Kitap’ta, Tanrı bize neler yapmamızı ve nasıl 

yaşamamızı istediğini söyler. Ama bunları kendi başımıza yapamayız. 

Günahlarınızın silinmesi için Rab İsa’ya iman ettiğinizde Tanrı 

yaşamınıza gelir ve O’nun için yaşamanıza yardım eder. “Beni 

güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim” (Filipililer 4:13) 

Okul çantasından ne kadar çok şey öğrendik değil mi? Ders 

kitaplarından, defterden, silgi ve kalemden neler öğrendiğimizi 

hatırlayabilir misiniz? Günahlarınızın silinmesini ve Tanrı için 

yaşamayı isterseniz, bunu hemen şimdi, oturduğunuz yerde Rab İsa’ya 

söyleyebilirsiniz.  
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Ezber ayeti öğretme 

Ezber ayeti 

“Rab Tanrı tahtını göklerde kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri 

kapsar.”   Mezmur 103:19 

Giriş 

Çizmekte olduğum şeyi ilk kim tahmin edecek bakalım? 

Yavaş yavaş bir tacın dış hatlarını çizmeye başlayın. 

Evet, bir taç! Birisi taç giydiğinde bu onun kral olduğunu gösterir. 

Bugünkü ayetimiz egemenlik süren bir Kral hakkındadır.  

Sunum 

Kutsal Kitabın orta kısımlarında, Mezmurlar kitabında bu Kral 

hakkında okuruz. 

Ayeti önce Kutsal Kitabınızdan, ardından çocuklarla birlikte görselden okuyun.  

 Açıklama 

Kral olan kişi taht üzerinde oturur. Taht büyük ve şatafatlı bir 

koltuktur ve kral yasalarını buradayken koyar, konuşmalarını yapar. 

Tanrı’nın tahtı nerededir? Cennette. Bu demek değil ki, Tanrı sadece 

cennette egemenlik sürer. Dünyada da egemen olan O’dur. O, göklerin 

ve yerin Kralıdır. Yani yeryüzünde Tanrı’nın izin vermediği hiç bir 

şey olmaz. Olup bitenler aracılığıyla büyük ve harika planlarını 

gerçekleştirir.  

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Kendisine karşı itaatsizlik ettiğiniz Kişinin kim 

olduğunu düşünün. Göklerin ve yerin Kralıdır.  

Kurtulmuş olanlar: Karşılaştığınız ne gibi zorluklar oldu? 

Çocukların katılımına fırsat verin.  

Tanrı’nın her şeyi kontrol ettiğini hatırlamanız önemlidir. Egemen 

olan O’dur.  

Tekrarlama 

“Patlayan mısır” 

Çocuklar ayağa kalksın. Önlerine bir sandalye koyun. Ayetin 

referansıyla başlayıp bir kısmını söyleyin ve sandalyeye oturun. 

Ardından çocuklardan biri “patlasın” ve siz tekrar ayağa kalkıp 

kaldığınız yerden devam edene kadar ayeti kelime kelime devam 

ettirsinler. Ayeti söylerken başlangıçta ve sonda ayetin yerini 

söylemeyi unutmadan tekrarlamaya devam edin. 
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Kart 6-1 

 

 

Daniel herhalde 80 yaşını 
geçmişti. Sürgüne 
gönderildiğinde 16 ila 24 yaşları 
arasındaydı. 

 

 

TG 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

Okul öncesi çocuklar öfkeli 
suratların taklidini yapsınlar. 

 

Ders 

“Ama anne, sınıfta dünyayı Tanrı’nın yarattığına inanan benden başka 

hiç kimse yok” diye karşılık verdi Rafet. 

“Biliyorum Rafet. Ama “Zamanın başlangıcından bu yana 

düşüncelerim” başlıklı bir kompozisyon yazman gerekiyor. Kutsal 

Kitabın öğretişlerine uygun  bir şeyler gelmiyor mu aklına?” diye 

yanıtladı annesi. 

Rafet, Tanrı’nın yaptığına inandığı her şeyi yazacak olsa tüm 

arkadaşlarını kaybedeceğini düşünüyordu.  

“Doğru olanı yap ve işin geri kalanını Tanrı’ya bırak. Tanrı her şeyi 

yoluna koyacaktır” diye tavsiyede bulundu babası.  

Bu sözler Daniel’e çok yakışırdı değil mi? Ülkede büyük değişiklikler 

olduğunda bile doğru olana dört elle sarıldı. 

Kral Belşessar öldürülmüş ve krallığı Medlilerle Perslerin eline geçmişti. 

Artık Darius yeni kraldı.  

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (6DN-52)  yerleştirin. 

Darius’un imparatorluğu çok büyük olduğu için 120 satrap (üst düzey 

valiler) görevlendirdi.  

120 sayısını (6DN-53) ve satrapları (6DN-56) yerleştirin. 

Ardından kral bu 120 satrap üzerinde önderlik yapacak üç kişi seçti. 

Daniel bu üç kişiden birisiydi! 

3 sayısını (6DN-54), Daniel’i (6DN-55) ve önderleri (6DN-57) yerleştirin. 

Daniel ve arkadaşlarının Babil’e sürülmesinden bu yana 60 yıldan uzun 

bir süre geçmişti. Daniel artık yaşlı bir adamdı ve bütün bu yıllar 

boyunca Tanrı’ya sadık kalmıştı.  

Aradan uzun süre geçmeden kral Darius, Daniel’in diğer ikisinden farklı 

olduğunu gördü. Daha bilge ve doğru olanı yapma konusunda daha 

güvenilirdi. Kral, Daniel’i tüm krallığının üzerinde kendisinden sonraki 

ikinci önemli kişi ilan etmeye karar verdi. Darius bu kararları alırken o 

dönemde dünyadaki en güçlü kral konumundaydı. Bütün bunlar olurken  

Darius ve tüm dünya üzerinde Egemen Olan da, planını uygulamaya 

koyuyordu. Tanrı’nın Daniel için planları vardı ve Daniel’in bu göreve 

getirilmesini sağladı. Dünyadaki kral ve başkanlar farketmese bile, 

Tanrı’nın herkesin üzerinde egemen olduğunu bilmek ne kadar güzel 

değil mi? Kutsal Kitap’ta okuduğumuza göre, “Kralın yüreği Rab’bin 

elindedir” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1). Bu sözler Dairus için olduğu 

kadar, günümüzdeki her devlet başkanı için de geçerlidir. Valiler ve 

diğer önderler Daniel’in terfi ettiğini işitince öfkelendiler.  
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3 sayısını (6DN-54), 120 sayısını (6DN-53), kralı (6DN-52) ve Daniel’i (6DN-55) 

çıkarın. 

“Kral şu Daniel denen adamı ne sebeple bizim üzerimize koyuyor ki?” 

diye söyleniyorlardı. “Yahudiye’den sürgün olarak getirilen bir Yahudi o. 

Bizim üzerimizde saltanat sürmeye ne hakkı var ki?” 

Kutsal Kitabın dediğine göre Daniel’in bir açığını bularak ondan 

kurtulmaya çalışıyorlardı. Ama onu dikkatle gözlemelerine rağmen hiç bir 

hatasını bulamadılar. Kusursuz değildi ama her zaman dürüst davranıyor 

ve doğru olanı yapmaya çalışıyordu.  

Daniel’in bir hatasını ya da yolsuzluğunu bulamayınca, onu çekemeyenler 

Daniel’in Tanrısına nasıl sadakatle kulluk ettiğini farkedip bunu ona karşı 

kullanma yolunu aramaya başladılar. Uzun uğraşlar sonunda Daniel’den 

kurtulmak için dikkatle hazırladıkları sinsice planı, nihayet krala sunmaya 

karar verdiler. Fakat kral bu planın arkasındaki gerçek nedeni anlamasın 

diye, kullandıkları sözlere çok dikkat etmeliydiler.  

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (6DN-52)  yerleştirin. 

“Ey Kral Darius, çok yaşa!” diyen önderler (satraplar) kralın huzuruna 

çıktılar. “Ülkenin bütün üst düzey yöneticileri kralın zorlu bir yasa 

çıkarması üzerinde anlaştık. Kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya 

da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın. Bu yasayı çıkar ve Medler’le 

Persler’in değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin.” 

Gururlu kral bu öneriden hoşlanmış olmalıydı. Bir ilah gibi olacaktı! 

Üzerinde fazla düşünmeden yasayı imzaladı. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (6DN-55)  

yerleştirin. 

Daniel çok geçmeden kralın imzaladığı yasa hakkında işitti. Kendisini 

çekemeyenlerin bu planı hazırladığını farketmiş olmalıydı. İstediklerine 

ulaşacaklar mıydı? Kutsal Kitap, Tanrı’nın düşmanlarının bile canlarının 

istediğini yapamayacağını öğretir. Tanrı tüm güce sahiptir. Yani 

düşmanları üzerinde bile gücü vardır, herkesin ve her şeyin üzerinde 

egemenlik sürer. Tanrı’ya karşı olanlar, Tanrı’nın planlarını 

değiştiremezler (Mezmur 33:10-11). Tanrı Daniel’in düşmanlarının haince 

hazırladıkları planı uygulamalarına izin verdi. Ama yaptıkları Tanrı’yı 

şaşırtmadı. Hala her şeyi yöneten O’ydu. Daniel zor bir seçimle karşı 

karşıya kaldığında, bunu iyi biliyordu. 

Daniel’in karşısındaki seçenekler hakkında biraz düşünelim. “Beni 

görecekleri bir yerde dua etmeme gerek yok. Nerede dua edersem edeyim 

Tanrı beni işitir” diye düşünebilirdi. Ya da “İşlerimi yaparken dua 

edebilirim” de diyebilirdi. Peki ama ne yapacaktı? 

 
 
Bu konuşmaları bir kaç kağıt 
üzerine yazıp önderlerin 
arasındaki konuşmaları 
çocuklara canlandırtabilirsiniz.  
 
Daniel’in kusursuz olmadığını 
ama her konuda doğru ve 
dürüst olmaya çabaladığını 
açıklayın. Önderler Daniel’i 
suçlu hale düşürmenin tek 
yolunun, Tanrı’ya ya da 
insana itaat etme arasında 
seçim yapma durumunda 
kalmasıyla sağlanacağını 
anlamışlardı.  

Kart 6-2 

 
 

 
 
Çocuklara, Daniel’in yerinde 
olsalardı neler yapacaklarını 
sorun.  

TG 
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Kart 6-3 

Okul öncesi çocuklar bu 
etkinlikten hoşlanacaktır. Diz 
çöküp dua ediyormuş gibi 
davransınlar. 

 

Yeruşalim’e dönerek dua 
etmenin hiç bir sihirli yanı 
yoktu. Daniel’in bunu yapma 
sebebi büyük ihtimalle, 
Tanrı’nın bir gün yeniden 
kuracağını vaadettiği bu kenti 
umutlarının ve dualarının 
merkezi haline koymuş 
olmasıdır.  

 

 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin: 
“Doğru olanı yapın ve sonucu 
Tanrı’nın ellerine bırakın.” 

Bu uygulamayı, kurtulmuş 
olan çocuğun bir seçim 
yaptıktan sonra, sonucu 
Tanrı’nın ellerine bıraktığını 
gösteren çok canlı bir örnekle 
açıklamaya çalışın. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel’i (6DN-55) çıkarın. 

Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (6DN-59) ve 

pencereyi (6DN-58)  yerleştirin. 

Daniel’in nasıl davranacağını gözetleyen casuslar vardı. Düzenli olarak 

ettiği dua zamanı yaklaşmıştı. Daniel her zamanki gibi sadık kalacak 

mıydı?  

“Şuraya bak. Her zamanki gibi ardına kadar açık pencerenin önünde 

Tanrısına dua ediyor.. Yeni konulan yasaya hiç aldırdığı yok. Kralın bunu 

işitmesi lazım!” diye düşünmüş olmalıydı casuslar.  

Kutsal Kitap şöyle der: “Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine 

gitti. Üst kattaki odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. 

Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı’na 

övgüler sundu” (Daniel 6:10) 

Çocuklar Daniel’in günde kaç kez dua ettiğini parmaklarıyla gösterebilirler. 

Daniel’in aklında kime dua etmesi gerektiğiyle ilgili hiç bir soru işareti 

yoktu. Tanrı Sözü açık bir şekilde, “Benden başka tanrın olmayacak” 

(Mısırdan Çıkış 20:3) der. Daniel dua aracılığıyla sadece Tanrı’yla 

konuşmakla kalmadı ama Sözü aracılığıyla kendisine konuştuğunda O’nu 

dinledi ve işittiklerine itaat etti. Daniel niçin dua ediyordu? Tanrı’yı 

tanıyordu ve O’nun Yüce Kudretli tek Tanrı olduğunu biliyordu. Tanrı’yı 

seviyordu ve O’na itaat etmeye kararlıydı. Geçen yıllar boyunca Daniel 

Tanrı’dan çok yardım almıştı. Tanrı’nın her şeyin üzerinde egemen 

olduğunu biliyordu.  

Eğer Rab İsa’ya aitseniz, siz de bundan emin olabilirsiniz. Ne olursa 

olsun, Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Zor kararlar verme 

durumlarıyla karşılaştığınızda Tanrı’nın isteğini yerine getirin ve geri 

kalan her şeyi O’nun halledeceğine güvenin.  

Gelin birlikte bir örnek bulalım. Size bir hikaye anlatayım. Adnan çok iyi 

futbol oynuyordu ve mahalle takımındaydı. Pazar sabahları antreman 

yapmaya başladılar. Adnan Rab’bi seviyor ve Tanrı’nın kiliseye gitmesini 

istediğini biliyordu. Antremanları kaçıracak olursa takımda 

oynayamayacağını da biliyordu. Ne yapacaktı şimdi? 

Çocuklara bu konu hakkında konuşmaları için zaman verin.  

Eğer Adnan Tanrı’ya itaat ederse, Rab durumu en iyi şekilde 

sonuçlandıracaktır. Belki Adnan takımda oynayamaz ama Tanrı hala her 

şeyi kontrol edendir ve O’nun planları iyidir, bilgedir. Daniel duaya 

devam etme seçimini yaptığında bu gerçeği biliyordu ve Tanrı’ya güvendi. 

Diğer önder ve satraplar aynen umut ettikleri gibi Daniel’i Tanrısı’na dua 

ederken yakalamışlardı! Derhal kral Darius’un huzuruna çıktılar! 

Tüm şekilleri çıkarın. 
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Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (6DN-52) ve diğer 

önderleri (6DN-56 ve 6DN-57) yerleştirin. 

“Ey kral, yeni yasayı imzalamadın mı?” diye sordular heyecan içinde, “kim 

30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna 

atılsın dedin.” 

“Evet doğru” diye yanıtladı kral. “İmzalandı ve değiştirilmesi mümkün 

değildir.” 

Önderler konuşmalarına devam ederken mutluluklarını gizlemekte zorlanmış 

olmalıydılar.  

“Ey kral, Yahuda sürgünlerinden olan Daniel, seni de imzaladığın yasayı da 

saymıyor. Günde üç kez kendi Tanrısı’na dua ediyor!” 

Bu haber kral Darius’u çok üzdü çünkü Daniel’e değer verirdi.  

Herhalde kendi kendine, “Ne kadar da düşüncesizce davrandım” diye 

düşünüyordu. “Bu yasayı neden imzaladım ki? Değiştirmem mümkün değil. 

Daniel’i kurtarmak için ne yapabilirim şimdi?” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 6 

Ayakta duran Kral Darius’u (6DN-60) yerleştirin.  

Bütün gün boyunca Daniel’i nasıl kurtarabileceğini düşündü ama akşam 

olduğunda artık yapacak bir şey yoktu. Güneş batımıyla yasanın 

uygulanması gerekiyordu. Arkadaşının kurtuluş şansı yoktu. 

Önderleri (6DN-56) yerleştirin. 

Önderler kralın çevresinde toplandılar. 

“Ey kral, Medler’le Persler’in yasası uyarınca, kralın koyduğu yasanın ya da 

yasağın değiştirilemeyeceğini bilirsin” dediler. 

Kral yasanın değiştirilebilmesini ne kadar da istiyordu. Ama kral Darius 

Daniel’i serbest bırakamazdı. 

Bu sorun kralın boyunu aşan cinstendi ama Tanrı için hiç de büyük değildi. 

Tanrı’nın gücü herkesin ve her şeyin üzerindedir. Kutsal Kitaptaki şu sözlere 

kulak verin: “Tanrı için her şey mümkündür” (Markos 10:27). Eğer 

Hıristiyansanız bu sözleri hatırlayın. Tanrı öylesine büyük ve kudretlidir ki, 

her durumu Kendi isteği doğrultusunda değiştirebilir ve O’nun isteği her 

zaman en iyisidir.  

Belki anne babanız sık sık tartışıyor ve bu da sizi endişelendiriyor – o zaman 

dua edin. Neler hissettiğinizi Rab’be söyleyin ve anne babanızın birbirini 

sevmesine yardım etmesini ve ailenizi birarada tutmasını isteyin. O’na 

güvenmenize ve en iyi yanıtı alana kadar beklemenize yardım etmesini 

isteyin.  

 

Kart 6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İleri geri ilerleyip şaşkınlık 
içinde başınızı kaşıyın.  

 

 

 

TG+ 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
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Kart 6-4 

Okul öncesi çocuklar kükreyen 
ya da hırıldayan aslan sesleri 
çıkarmaktan hoşlanacaklardır. 

 

Aslan çukuru büyük ihtimalle bir 
mağaraydı. Mağaranın ağzı 
büyük bir taşla kapatıldı ve taşın 
etrafı zincirle bağlanarak 
sabitleştirildi. Zincirlere bağlı 
yumuşak kil levhalar üzerine 
kral yüzüğüyle mührünü 
basarak giriş çıkışı engellerdi. 
Mühür belirlenen zamana dek 
bozulmazdı. (Kutsal Kitap yorum 
kitabından) 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

Belki de ağabeyinizin başı dertte. Onun için nasıl dua edebilirsiniz? 

Tanrı’nın onu ne kadar çok sevdiğini mi anlaması gerekiyor? İsa’ya 

Kurtarıcısı olarak iman etmesi mi lazım? 

Tanrı bazen içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek yerine, sizi ya 

da bir başkasını değiştirmek ister. Ama hiç bir değişiklik görmeseniz 

bile yine de Tanrı’nın her şeyi kontrol ettiğinden emin olabilirsiniz. 

Daniel aslan çukuruna doğru ilerlerken bile Tanrı her şeyin üzerinde 

egemendi. 

Ama başka bir yol yoktu. Kral yasaya uymak zorundaydı. Kral, 

Daniel’in aslan çukuruna atılma emrini verirken ve Daniel’in çukura 

düştüğünü görünce çok üzgün olmalıydı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 7 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Daniel’i (6DN-59) ve 

aslanları (6DN-61a-b-c)  yerleştirin. 

Aslanların bulunduğu çukur (mağara) herhalde karanlık ve nemliydi. 

Daniel aslanların hırlamalarını çok yakınında işitiyor olmalıydı. Acaba 

parıldayan gözlerini ya da keskin dişlerini görüyor muydu? 

Daniel ürkek bakışlarla aslanları süzerken kralın söylediği şu sözlerden 

teşvik almış olmalıydı. 

“Kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın.” 

Daniel’in Tanrısı onu gerçekten kurtarabilir miydi? Yıllar önce Tanrı 

Daniel’in üç arkadaşını kızgın fırından kurtarmıştı. Belki de Daniel 

Tanrı’ya güvendiği o anda bu olayı düşünüyordu.  

Mağaranın içine ışığın girmesini engelleyen kocaman bir taş çukurun 

ağzına yerleştirildi ve kralın mührüyle kapatıldı. Artık hiç bir çıkış 

yolu yoktu! 

Kral üzüntü içinde sarayına döndü. Hiç bir şey yemedi. Kendisini sık 

sık eğlendiren müzisyenler yanından uzaklaştırıldı. 

Kral Darius gece boyunca Daniel’in diri olup olmadığını düşünmüş 

olmalıydı. Tanrısı onu gerçekten koruyacak mıydı? 

Daniel vahşi aslanlarla yüzyüzeyken, kral Darius’u bir türlü uyku 

tutmuyordu. Daniel’e yardım edemeyeceğini biliyordu. 

Bütün bunlar olurken Tanrı Daniel’i unutmuş muydu dersiniz? Hayır! 

Tanrı, Daniel’i bu aç aslanlardan korumak için bir meleğini gönderdi. 

Aslanlar Daniel’i parçalamadılar, hatta hiç bir zarar vermediler. Niçin? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Tanrı bu vahşi hayvanlar üzerinde egemendi. Onları yaratan ve kontrol 

eden de O’ydu. Daniel’i aslan çukurunda bile koruyabildi. Bugün de 
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aynıdır. Her şeyi yapabilir ve insanlara Kendi isteğini yaptırabilir. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, göksel Babanız olan Tanrı’nızın böylesine 

harika olduğunu bilmek ne kadar güzel değil mi? Büyük gücünü sizi 

korumak için kullanır. Bu, Hıristiyanların hiç bir zorlukla 

karşılaşmayacağı anlamına gelmez tabii ki. Bazı ülkelerde Rab İsa’ya 

iman edip O’nun için yaşayan Hıristiyanları hapse atarlar. Bazen iş 

bulmaları mümkün olmaz. Bazen dövülür hatta öldürülürler. Ama 

Tanrı çocuklarına yardım eder. Daniel’e de yardım etti. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 8 

İsteğe bağlı arka zemin: Uzaktan görünen kent manzarası. Kralı (6DN-60) 

yerleştirin. 

Gün doğar doğmaz kral aslan çukuruna gitti. Herhalde endişe içinde 

Daniel’in hayatta olup olmadığını düşünerek etrafı kolaçan etti ve 

hırıldayan aslanları dinledi.  

Üzgün bir sesle, “Ey yaşayan Tanrı’nın kulu Daniel, kendisine sürekli 

kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?” diye seslendi. 

Kral Darius bekledi... ve dinledi. 

Ve çukurdan bir ses işitildi! 

“Ey kral, sen çok yaşa! Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını 

kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı’nın önünde suçsuz bulundum. 

Sana karşı da, ey kral hiç bir yanlışlık yapmadım” diye yanıtladı 

Daniel. 

Tanrı, Daniel’i aslanlardan koruyarak onun sadakatini onurlandırdı. 

Kral herhalde çok rahatladı! Sevinç içinde Daniel’in çukurdan 

çıkarılmasını buyurdu! Daniel’in bedeninde hiç bir yara izi bulunmadı! 

Tanrısı’na güvenerek sadık kaldı ve Tanrı da onu kurtardı. 

Daniel’i (6DN-55) yerleştirin. 

Ardından kral, yaptıkları sinsi planla Daniel’in suçlanmasına neden 

olanların öldürülmesini buyurdu. 

Kral Darius, “Krallığımda yaşayan herkesin Daniel’in Tanrısı’ndan 

korkup titremesini (saygı duymasını) buyuruyorum. O yaşayan 

Tanrı’dır. Krallığı yıkılmayacak. Egemenliği son bulmayacak. 

Belirtiler, şaşılası işler yapar. Daniel’i aslanların pençesinden kurtaran 

O’dur” dedi. 

Daniel’in sadakatinden dolayı, kral Darius onu ödüllendirdi ve krallığı 

üzerinde onu önder ilan etti. Darius kararı verendi ama Tanrı’nın 

planını gerçekleştiriyordu.  

 

Kurtulmuş olan çocuklara yönelik uygulama kartını gösterin. Bu dünyada 
gösterdikleri sadakatin karşılığını almadıklarını düşünmelerine rağmen, bir 
gün cennette ödüllendirileceklerini anlamalarına yardım edin.  

 

 

 

Kart 6-5 

 

 

Ses tonunuzu değiştirerek 
çocukların ilgisini çekin. Daniel’in 
konuşmasına geçmeden önce 
biraz duraksayın. 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-6 
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TG+ 

Kurtulmuş çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin. 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Aslan ipleri 

Karton üzerine bir aslan kafası 
resmi yapıştırın.  

Zımba kullanarak kafanın 
çevresinde 15 delik açın. 

Farklı uzunluklarda 15 parça 
yün (ya da başka bir ip) kesin. 

Her bir parça ipi aslanın 
kafasındaki deliklerden birer 
birer geçirin ve ipin geri kalan 
kısmını aslan resminin 
arkasında saklayın.  

Aslan resmini masa üzerine ya 
da yere koyun. 

Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde bir ip çeker. 

Sorular bitince her takımın 
topladığı ipler uçuca eklenir. 

En uzun ipi toplayan takım 
kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa, Tanrı’nın her zaman kontrolu elinde 

tuttuğunu unutmayın. Daniel gibi olun ve zor durumlarda bile Tanrı’ya 

sadık kalın. Her sorunu çözeceğine güvenin. Bazen Hıristiyanları 

zorluklardan ya da tehlikelerden kurtarır ve sık sık bu zorlukların 

ortasında onlarla birlikte ilerler. Ama Tanrı her zaman egemen olandır 

ve en doğru olanı yapar. Hıristiyan çocuklar, Tanrı’ya tamamen 

güvenebilirsiniz. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1  Kral Darius niçin Daniel’i diğer önderlerin üzerine koymak istedi? 

(Daniel’in sadık, bilge ve güvenilir olduğunu biliyordu.) 

2  Krallıktaki diğer önderler Daniel’in terfi edişine nasıl tepki 

gösterdiler? (Öfkelenip kıskandılar) 

3  Diğer önderler nasıl bir yeni yasa hazırladılar? (30 gün boyunca hiç 

kimse kraldan başka kimseye tapınmayacaktı ve bunu yapmayanlar 

aslan çukuruna atılacaktı.) 

4  Yeni yasaya rağmen Daniel her gün ne yapmaya devam etti? (Günde 

üç kez gerçek Tanrı’ya dua etti.) 

5  Okulda Tanrı’ya sadık kalarak O’nu hoşnut etme yollarından biri ne 

olabilir? (Farklı yanıtlar olacaktır – örneğin yemekten önce dua etmek, 

diğer arkadaşlarınıza Tanrı hakkında anlatmak gibi) 

6  Evde Tanrı’ya sadık kalarak O’nu hoşnut etme yollarından biri ne 

olabilir? (Farklı yanıtlar olacaktır) 

7  Kral, Daniel’in yeni yasayı çiğnediğini işitince neden üzüldü? (Daniel 

onun arkadaşıydı ve aslan çukuruna atılmasını istemedi.) 

8  Daniel aslanların arasına atıldığında kral ona ne dedi? (Kendisine 

sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın.) 

9  İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ediyorsanız, zor durumlarda Tanrı’ya 

sadık kalmanıza kim yardım edecektir? (Tanrı yardım edecektir.) 

10  Gün doğar doğmaz kral niçin aslan çukuruna gitti? (Tanrı’nın 

Daniel’i kurtarıp kurtarmadığını bir an önce görmek istiyordu.) 

11  Daniel krala, aslanlar arasındayken neler olduğunu söyledi? (Tanrı 

bir meleğini gönderdi ve aslanların ağzını kapadı.) 

12  Daniel’in aslan çukurundan çıkarılmasından sonra kral Darius nasıl 

bir yasa çıkardı? (Krallıktaki herkes Daniel’in Tanrısı’na saygı 

göstermeli.) 
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Sorular ve puanlar 

Tekrar oyunu – ders 1 

 

1 Tanrı, kral Nebukadnessar’ın Yahuda   

topraklarını ele geçirmesine niçin izin 

verdi? 

 

2 Kral Nebukadnessar, ele geçirilip 

Babil’e sürgün edilen bu özel gençlere 

ne yapılmasını istedi? 

3 Bu gençlerin adları niçin değiştirildi 

dersiniz? 

 

4 Tanrı’ya övgü ve onur getirebilmeniz 

için yaşamınızın nasıl değişmesi 

gerekir? 

 

5 Daniel ve arkadaşları niçin kralın 

sofrasındaki yiyecekleri yemek 

istemediler? 

 

6 Tanrı’yı okulda nasıl 

onurlandırabilirsiniz? 

7 Daniel muhafızdan kendisi ve 

arkadaşları için hangi istekte bulundu? 

 

8 Daniel ve arkadaşları sağlıklı 

görünmezlerse, muhafızın başına ne 

gelebilirdi? 

9 Bedeninize zarar verecek bir şeyi 

yapmakla yüzyüze kaldığınızda ne 

yapabilirsiniz?  

 

10 Daniel ve arkadaşlarının sadece 

sebze yiyip su içtiği on günün sonunda 

nasıl bir sonuç ortaya çıktı? 

11 Doğru olan şeyi yapma gücünü nasıl 

bulabilirsiniz? 

 

12 Kral, Daniel ve arkadaşlarını sınav 

edince neyle karşılaştı? 
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Acaba...? 

Devam eden etkinlik – ders 1 

 

Arkadaşınızın evine gittiniz. 

Arkadaşınızın anne ve babası evde 

değil ve arkadaşınız size bira ikram 

etti. 

 

Okul çıkışında arkadaşınız cebinden 

bir sigara çıkardı ve birlikte içmeyi 

teklif etti. 

 

Geceyi arkadaşınızın evinde 

geçirirken, arkadaşlarınızdan birisi 

yetişkinlere ait bir DVD buldu ve 

hep birlikte seyretmeyi önerdi.  

 

Arkadaşlarınızla birlikteyken birisi 

size “açık saçık” bir dergi gösterdi. 

 

Dışarıda oynarken sınıf 

arkadaşlarınızdan biri size 

uyuşturucu kullanmayı teklif etti.  
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Bilgelik avı 

Devam eden etkinlik – ders 2 

 

 

Gazetede burcunuza bakın. Astroloji hattını arayarak 

tavsiyelerini alın. 

 

Fal açtırarak sorununuza bir çözüm 

bulmaya çalışın. 

İbraniler 13: 6 – “Böylece cesaretle 

diyoruz ki, ‘Rab benim yardımcımdır, 

korkmam; insan bana ne yapabilir.’ 

 

Süleymanın Özdeyişleri 3:5-6 – 

“Rab’be güven bütün yüreğinle, kendi 

aklına bel bağlama. Yaptığın her işte 

Rab’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” 

 

Efesliler 6:10 – “Son olarak Rab’de, 

O’nun üstün gücüyle güçlenin.” 

Kendisine güvendiğiniz bir Hıristiyan 

yetişkinle konuşun. 

 

Bir medyuma gidin. 

Hipnoz yapan bir uzmana başvurun. 

 

Kutsal Kitabınızı okuyun ve dua edin. 
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Tanrı için dimdik durmak 

Devam eden etkinlik – ders 3 

 

 

Okulda yemekten önce dua ettiğiniz 

için alay konusu oluyorsunuz. 

 

Fen bilgisi dersinde evrim teorisi 

yerine yaratılışa inandığınız için 

üzerinize ilgi çekiyorsunuz. 

 

Arkadaşlarınızdan birisi bakkaldan bir 

gofret çalmanızı istiyor. 

 

İyi Haber Kulübüne ya da Pazar 

okuluna gittiğiniz için bazı çocuklar 

sizinle alay ediyorlar. 

Arkadaşınız, yakalanmadığınız sürece 

suç işlemenin bir sorun olmadığını 

söylüyor. 

Sınıfınızdaki bazı arkadaşlarınız 

Kutsal Kitabın değiştirildiğini söylüyor. 

 

Bir partide arkadaşlarınız ruh 

çağırmayı teklif ediyor ve sizin de 

katılmanızı istiyorlar.  

 

Arkadaşınız cennet diye bir yerin 

olmadığını, insanların başka bir kimlikle 

yeniden doğduğunu söylüyor.  

 

Öğretmeniniz size bir uğur taşı verip 

gözlerinizi kapatmanızı ve bir dilekte 

bulunmanızı söylüyor.  

 

Arkadaşınız ödevinizden kopya çekmek 

istiyor. 
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Alçakgönüllülüğü seçin 

Devam eden etkinlik – ders 4 

 

 

 

“Bu bisiklet yeni mi? Olsun, sana bir 

yararı olmaz. Her halükarda senden 

daha hızlı sürerim!” 

 

“Haydi Seyhan! Nükhet bizi görmeden 

karşıya geçelim. Onunla görülmeyi hiç 

istemiyorum.” 

“Ayla matematikte çok üstün zekalı 

olduğunu sanıyor. Ondan yardım 

istemekse “geçer” not almayı tercih 

ederim. 

 

“Can’ın bizim kadar iyi futbol 

oynayamaması çok kötü. Daha iyi 

oynaması için ona yardım etmeliyiz.” 

 

“Sevgili Rabbim, her zaman benimle 

olmayı vaadettiğin için sana çok 

teşekkür ederim. Bu fen projesinin 

seni yüceltmesi için lütfen beni 

yönlendir.” 

 

“Teşekkür ederim! Okul gösterisi için 

çok uğraştım ve Tanrı da elimden 

gelenin en iyisini yapmama yardım 

etti.” 

 

“Tanrım sana şükrolsun! Çok çalıştım 

ve öğrendiklerimi hatırlamama yardım 

ettiğin için sınavda en iyi notu 

alabildim.” 

“Evet, sesimin güzel olduğunu 

biliyorum. Tanrı’nın bir armağanı bu. 

Daha iyi şarkı söyleyebilmek için ders 

de aldım.” 
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Sonuçlar 

Devam eden etkinlik – ders 5 

 

 

Sınavda kopya çektiniz... ... yakalandınız ve 1 aldınız. 

 

Dükkandan bir şey çaldınız... ...polis geldi ve anne babanıza haber 

verildi. 

 

Anne babanızın sözünü dinlemediniz... ... ceza aldınız. 

 

Başkalarına kaba davrandınız... ... hiç arkadaşınız yok 

 

Paylaşmıyorsunuz... ... başkaları da sizinle paylaşmıyor. 

 

Yalan söylüyorsunuz... ...ilk yalanınızı gizlemek için daha çok 

yalan söyleyip başınızı iyice derde 

sokuyorsunuz. 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar  
     olduğumuz için günah işleriz.) 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim 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 kullanın. (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 iman etmeyi 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 tavsiyelerde 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: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
 

 



 

       

 

Daniel 
Rab’de Güçlü 
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