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Giriş 
 

Elişa – İlyas’ın Halefi 

İlyas’la ilgili derslerimizi bitirip Elişa’ya geçerken büyük bir değişim görürüz. İlyas birçok mucizeler 

yapmış ve tüm ulusu etkilemişti, peki ama Elişa kimdi? Görünüşe göre Elişa daha çok kişisel olarak 

hizmet ediyordu – birebir. Bu, başlangıçta sanki geri bir adımmış gibi görünmesine rağmen, çocuklarla 

çalışan bizlerin hizmetine çok benzer. Bazen yaptığımız hizmetle gerçekten bir şeyler başarıp 

başarmadığımızı sorgularız – günümüzdeki çocukların onca ihtiyacıyla karşılaştırınca aldığımız 

sonuçlar çok küçükmüş gibi görünür. Ama Tanrı verdiğimiz hizmete bu gözle bakmaz – her bir çocuğu 

ayrı ayrı görür, Müjde’yi işiten ve teşvik alan her can için sevinir.  

Tanrı İsrail tarihinde İlyas’ı kullandığı kadar, Elişa’yı da kullandı. Elişa’nın hizmeti aracılığıyla düşman 

konumundaki Suriye’ye bile sevgi ve ilgisini gösterdi (Bu kitaptaki ders 4 ve 5’e bakın). 

Tanrı, Elişa’ya İlyas’ın gücünden iki kat fazlasını verdiği için, yapmayı hedeflediği şeyleri 

gerçekleştirebildi. Aynı şekilde Tanrı, çocuklar arasındaki hizmetimizi (ki bu hizmet onları birer birer 

Mesih’e getirmektir) gerçekleştirmemiz için gerekli olan lütfu ve gücü bize de verecektir. 

 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap hikayeleri öğretirsek, 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 - 

ile işaretlenmiştir (Kurtulmuş ya da kurtulmamış olanlar). Benzeri bir ayırım, metin içinde de şu gibi 

ifadelerle açık hale getirilmiştir: “Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” ya 

da, “İmanlıysan, sen…”. Gerçeğin uygulanmasının önerildiği anlar, metnin yanındaki koyu bir dikey 

çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları daha uygun hale getirmek için ders verdiğiniz çocuklara 

uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Önemli olan, Tanrı Sözü’nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır. 

 

Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki 

bir tarihte, Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler 

de. Ancak yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri konusunda 

yardıma ya da teşvike ihtiyaçları olabilir. Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda 

öğüt isteyecekleri zamanlar olacaktır. 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 de sahip 

oldukları tek imanlı destek sizseniz. Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır 

olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini 

bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtuluşu almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya 

gelmeyi birbirine karıştırmamaları da son derece temeldir. 
 

Müjde’yi ilettiğiniz sırada hepsinin aynı anda sizinle konuşmaları için hazır olmamalısınız ki, çocuklar 

Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle konuşmak için beklerlerse 

kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 
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Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor, ama O’na nasıl geleceğini bilmiyor musunuz? Size bunu 

Kutsal Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; ders bittiğinde 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 yanıma oturun; isterseniz 

bunun hakkında konuşabiliriz. 
 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  

“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 

bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı 

Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim; öyle ki, sizin için dua 

edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 
 

Ezberlenecek ayetler 

Her derste öğretmeniz için ayetler öneriyoruz – ilk üç derste öğretmeniz için üç ayrı ayet ve son üç 

derste öğretmeniz için bir ayet. Bu ayetleri nasıl öğretebileceğinizle ilgili öneriler, dersler esnasında 

verilmektedir (Ders 1 ve 4). 

 

İlave Yardım 

Sağ ve solda verilen marjinlerde ilave niteliği taşıyan bilgiler verilmektedir. Bunlar arasında olayın 

geçmişiyle ilgili bilgileri ve dersinizi daha da renklendirmek için kullanabileceğiniz ekstra önerileri 

bulabilirsiniz. 

Bu öneriler farklı öğrenme tarzlarına hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Etkin bir öğrenme için bazı 

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

ellerini kullanması ve bazılarının da dersteki konuları canlandırarak katılması gerekir. 

Zamanınız el verdiğince bu önerileri kullanabilirsiniz. 

 

Tekrar Soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiştir. Tekrar zamanı, gerektiği şekilde uygulamaya konursa, 

çocuklarla eğlenceli bir zaman geçirmeye devam ederken, derste öğrettiklerinizi vurgulamak için çok iyi 

bir fırsat olabilir. Yanlış anladıkları ya da eksik kalan konuları bu tekrar zamanında tespit edip 

düzeltebilirsiniz.
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Genel bakış 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek  

ayet 

Tanrı, Elişa’nın yetkisini 

pekiştirir. 
 

2.Krallar 2:13-25 

Tanrı kendisine 

hizmet edenleri 

bereketler. 

 

Kurtulmamış olanlar: 

Tanrı’ya hizmet eden 

kişileri dinleyin – ve İsa 

Mesih’e iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya 

itaat etmekten korkmayın 

– Tanrı sizi bereketleye-

cek ve kullanacaktır.  

“Rab’be güven bütün yüreğinle, 

kendi aklına bel bağlama.” 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5 

Elişa ve dul kadının yağı. 
 

2.Krallar 4:1-7 

Tanrı, çocuklarının 

ihtiyaçlarını 

karşılayacağını     

vaat eder.  

Kurtulmamış olanlar: İsa 

Mesih’e iman edin, O 

sizi Tanrı’nın çocuğu 

yapacağını vaat eder. 

Kurtulmuş olanlar: O’na 

iman edin, her zaman 

sizin ihtiyaçlarınızı 

karşılayacaktır. 

Eğer Ders 1’i halihazırda 

öğrettiyseniz, Süleyman’ın 

Özdeyişleri 3:5’le devam etmenizi 

öneririz. 

Eğer bu dersi tek başına 

öğretiyorsanız, “Tanrım da her 

ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle 

Mesih İsa’da görkemli bir biçimde 

karşılayacaktır.” Filipililer 4:19 

Elişa Şunemli kadının 

oğlunu diriltir. 
 

2.Krallar 4:8-37 

Tanrı’nın gücü her 

şeye yeter ve 

imkansız olan şeyleri 

bile yapabilir. 

 

Kurtulmamış olanlar: İsa 

Mesih’e iman ederseniz 

Tanrı sizi kurtarma 

gücüne sahiptir.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı zor 

durumlardan iyi şeyler 

çıkarabilir.  

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5’i 

tekrar edin. 

Cüzamlı Naaman iyileşir.  
 

2.Krallar 5:1-16 

Tanrı pak olmayanı 

temizleyebilir.   

Kurtulmamış olanlar: Rab 

İsa’ya iman ederseniz, 

Tanrı sizi aklayacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Arkadaş-

larınıza, Tanrı’nın onları 

da aklayabileceğini 

söylemelisiniz. 

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi 

ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, 

O’na iman edenlerin hiçbiri 

mahvolmasın, hepsi sonsuz 

yaşama kavuşsun.” 

Yuhanna 3:16 

Elişa kendisini koruması 

için Tanrı’ya güvenir. 
 

2.Krallar 6:8-23 

 

Tanrı, çocuklarını her 

durumda koruma 

gücüne sahiptir.  

Kurtulmamış olanlar: Eğer 

Tanrı’nın bir çocuğu 

olursanız, sizi 

koruyacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın 

sizi koruyacağına 

güvenin. 

Yuhanna 3:16’yı tekrar edin. 

 

 

 

Müjde’ye inanın. 
 

2.Krallar 6:24 – 7:16 

 

İhtiyaç içinde 

olanlara Tanrı’nın 

müjdesi vardır.   

Kurtulmamış olanlar: İsa 

Mesih’in Müjdesi’ne 

inanın ve bugün 

kurtulun. 
Kurtulmuş olanlar: İsa 

Mesih’in Müjdesi’ne 

ihtiyaç duyanlara 

Müjde’yi anlatın. 

Yuhanna 3:16’yı tekrar edin. 
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Ders 1 
Tanrı, Elişa’nın yetkisini pekiştirir 
 

   

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 2:13-25 

 

Temel gerçek 

Tanrı kendisine hizmet edenleri bereketler. 

 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’ya hizmet eden kişi-

leri dinleyin – ve İsa Mesih’e iman edin. 
 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’ya itaat etmekten kork-

mayın – Tanrı sizi bereketleyecek ve 

kullanacaktır. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Rab’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel 

bağlama.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5 
 

Görsel gereçler 

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

Ya da 
 

 Şekiller: ES-1, ES-2, ES-3, ES-4, ES-5, 

ES-6, ES-7 ve ES-8 
 

Ve 
 

 Temel gerçeğin büyük harflerle yazıldığı 

A4 büyüklüğünde bir öğretiş kartı 
 

 İsrail haritası  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Elişa göğe doğru bakar. 

Olayların Gelişimi 

1. Elişa Şeria Irmağından geçer. TG   

2. Peygamberler İlyas’ı arama konusunda ısrar 

ederler. 

3. Onu bulamazlar. TG- 

4. Eriha halkı acı sudan şikayet eder. 

5. Elişa hiç kullanılmamış bir kap ve tuz ister. 

  TG+ 

6. Elişa suyun içine tuz atar. 

7. Tanrı suyun acılığını alır. TG+ 

8. Elişa Beytel’e giderken çocuklar onunla 

alay eder. 

9. Tanrı’ya saygı göstermedikleri için Elişa 

onları lanetler. 

 

Doruk Noktası 

 İki ayı 42 çocuğu öldürür. 

 

Sonuç  

Elişa önce Karmel Dağı’na, ardından Samiri-

ye’ye gider. TG+, TG- 
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Ezber Ayetini Öğretmek 

Ezber Ayeti 

“Rab’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama.” 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5. 
 

Giriş 

“Bana inanmıyor musun?” diyerek Faruk küçük kardeşine baktı. 
“Bana güven – bu solucanı yiyebilirsin. Çok lezzetli!” 

Kardeşi başını salladı. Ağabeyinin her zaman kendisine yarar 

sağlayacak türden fikirler vermediğini öğrenmişti. Ağabeyine 
güvenmiyordu. 

Bazen başkalarına güvenmek zor gelir ve kendisine her zaman 

güvenebileceğimiz biri vardır. Bu da, Tanrı’dır. Gelin birlikte 

Kutsal Kitap’tan, Tanrı’nın kendisi hakkında neler dediğini 
okuyalım. 

 

Sunum 

Kutsal Kitabınızdan Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5’i okuyun. Bu, 

Tanrı’nın Sözü olduğu için ayette söylenen her şeyin doğru 

olduğunu açıklayın. Çocuklar sizinle birlikte, görsel üzerinden 

ayeti okusunlar. 

 

Açıklama 

Rab’be güven – Tanrı bizim Rabbimiz, Efendimiz’dir ve Kutsal 

Kitap’ta söylediği her şeyin gerçek olduğuna inanarak kendisine 
güvenmemizi ister. 

bütün yüreğinle – Tanrı’ya yüreğimizin derinliklerinden tam 

anlamıyla güvenebiliriz, çünkü O bizi seven kusursuz Tanrı’dır. 
Sadece bizim iyiliğimizi ister. 

kendi aklına bel bağlama – Bazı insanlar çok akıllı olduklarını 

ve her şeyi kendi başlarına halledebileceklerini düşünürler. 

Tanrı’ya gereksinimleri olmadığını düşünürler. Tanrı’dan yardım 

alarak O’na güvenmek yerine, kendi akıllarına, anlayışlarına bel 

bağlar, güvenir ve dayanırlar. Ama bu davranış yanlıştır. Bizim 

için neyin iyi olduğunu en iyi bilen, Tanrı’dır ve Kutsal Kitap’ı 

okuduğumuzda bizim için neyin iyi neyin kötü olduğunu 
öğrenebiliriz. Tanrı bizi yarattı ve bizi, bizden daha iyi anlar. 

 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Eğer bugüne kadar Tanrı’ya iman etme 

kararı almadıysanız, bu gerçekten çok önemli bir karardır. 

O’nun Tanrı olduğuna ve Oğlu’nun sizin uğrunuza 

öldüğüne güvenebilirsiniz. Yaptığınız bütün yanlışları 

bağışlaması için Rab İsa’ya güvenebilirsiniz. Bugünkü 

dersimizde Tanrı’nın Oğlu İsa’ya nasıl iman 

edebileceğinizi öğreneceksiniz.  
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Kurtulmuş olanlar: Günahınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman 

ettiyseniz, O’na her gün güvenmeyi de seçebilirsiniz. 

Kendisine itaat etmenize ve doğru olanı yapmanıza yardım 

etmesi için Tanrı’ya güvenin. Sizin için en iyi olan şeyi 

bildiğine ve doğru olan şeyi yapmanıza yardım etmesini 

isteyebileceğinize güvenebilirsiniz. 

 

Tekrarlama  

“Dur ve Başla” 

Ayeti çocuklarla birlikte birkaç kez tekrar edin. Ardından “dur 

ve başla” işaretlerini kullanarak tekrarlamaya devam edin.  

Elinizi kendinize doğru salladıkça (trafik polisinin bir arabaya 

gel işareti yapması gibi) çocuklar ayeti tekrarlamaya devam 

etsinler. Elinizle “dur” işareti yapar yapmaz (avuç içinizi 

çocuklara doğru kaldırın) çocuklar tekrar etmeyi bıraksınlar. 

Elinizle “başla” işareti yapınca, çocuklar kaldıkları yerden 

devam etsinler. 

Çocuklar ayeti iyice ezberleyince “dur” ve “başla” işaretleriniz 

arasında farklı duraklama anları kullanın. 
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İlyas’ın yaşamını Elişa’nın 
yaşamından önce  
işlemenizi öneririz. 

 
Kart 1-1 
 

Bu derse başlamadan  
önce İlyas’ın yaşamındaki 
belli başlı olayları çocuklarla 
birlikte tekrar etmeniz yararlı 
olacaktır. Özellikle İlyas’ın 
Elişa’yı nasıl çağırdığı  
(“İlyas – Diri Tanrı’nın 
Peygamberi” bölümündeki 
Ders 3, sahne 4)  
konusuna bakın. 

 
 

 
Kart 1-2 
 

 
 

 TG 

Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu öğretiş  
kartını gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peygamberler, Tanrı’nın 
Ruhu’nun İlyas’ı başka  
bir yere götürdüğüne 
inanıyorlardı (1.Krallar 
18:12’de sözü edilen  
Ovadya gibi). Büyük 
olasılıkla gözden uzak  
dağlık bir bölgeye. 

Ders 

Elişa gökyüzüne bakıyordu. Gözlerine inanamıyordu! Tanrı, sevgili 

dostu ve öğretmenini bir kasırga içinde göğe almıştı! Herhalde Elişa 

dostu adına mutluydu, ama kendisi artık yalnız kaldığı için üzgün 

olmalıydı. 

Elişa’yı (ES-1) ve cüppeyi (ES-2) yerleştirin. 

Elişa, İlyas’ın geride bıraktığı cüppeyi aldı. Tanrı’nın İlyas’ın 

gidişinden sonra Elişa’yı seçtiğini göstermek için İlyas’ın Elişa’nın 

omuzları üzerine attığı cüppeydi bu. 

Elişa Şeria Irmağı’na doğru ilerlerken kendisini yalnız hissediyor 

olmalıydı. Irmağın kıyısına ulaştığında herhangi bir yolla karşıya 

geçmesi gerektiğini biliyordu. Kısa bir süre önce İlyas’ın cüppesini 

ırmağa vurmasıyla Tanrı’nın kendileri için kuru bir yol açtığına 

tanık olmuştu. Elişa Tanrı için çalışacağını ve tıpkı İlyas gibi O’na 

hizmet edeceğini biliyordu. Başından sonuna kadar İlyas’a sadık 

olan Tanrı, kendisini de kullanır mıydı acaba? Elişa tıpkı İlyas’ın 

yaptığı gibi cüppeyi eline aldı ve suya vurdu. Hemen o anda Tanrı 

Elişa’yla da birlikte olduğunu gösterdi ve Elişa için ırmağın 

ortasında kuru bir yol açtı! Tanrı ne kadar da kudretlidir! Elişa o 

andan itibaren Tanrı’nın yeni peygamberi olduğunu iyice anlamıştı. 

Halka Tanrı’nın mesajlarını duyurmak üzere seçilmişti. 

Peygamberleri (ES-3) ekleyin.  

Elişa ırmağın karşı yakasına geçtiğinde, Erihalı elli peygamber onu 

karşıladı. Bunlar Tanrı Sözü’nü halka nasıl öğretmeleri gerektiğini 

öğrenen, İlyas’ın öğrencileriydiler ve Tanrı’nın peygamberine 

büyük bir saygı duymaktaydılar. Şimdi de Tanrı’nın Elişa için suları 

yardığını gördüler. Elişa’nın önünde yere kapandılar, çünkü İlyas 

gibi, Elişa’nın da Tanrı’ya hizmet edeceğini anlamışlardı. Tanrı 

Elişa’yı gerçekten bereketliyordu. 

Tanrı kendisine hizmet edenleri bereketler. İsa’ya Kurtarıcısı olarak 

iman eden herkes Tanrı’ya hizmet etmelidir. Tanrı, gücü her şeye 

yeten Tanrı olduğu için buna layıktır. Kralların Kralı’dır. Dünya-

daki kralların kendisine hizmet eden bir sürü hizmetkârı vardır. 

Tanrı dünyadaki bütün krallardan daha üstündür ve O’na hizmet 

etmenin çeşitli yolları vardır. Bazı kişiler bir kilise önderi ya da bir 

başka ülkede bir hemşire ya da yoksullara yardım edip İsa hakkında 

paylaşan kişiler olarak Tanrı için çalışırlar. Tanrı bazı kişilerin de, 

evlerinde kalarak sürdürdükleri yaşamla kendisine hizmet 

etmelerini ister. Belki İyi Haber Kulübü’nde bir öğretmen olur ve 

çocuklara İsa hakkında öğretirler. Tanrı’ya hizmet etmenin bir sürü 

farklı yolu vardır ve Tanrı kendisine hizmet edenleri bereketler. 

Elişa Tanrı’ya hizmet etmeyi seçti. Peygamberler de Tanrı’nın 

Elişa’yı nasıl bereketlediğini ve Şeria Irmağı’nın diğer yakasına 

geçmeye nasıl yardım ettiğini gördüler.  

Ama peygamberler İlyas’ın nereye gittiğini merak ediyorlardı. 

Onun göğe alındığını bilmiyorlardı. Peygamberler, Tanrı’nın İlyas’ı 

başka bir yere götürdüğünü düşündüler ve araştırmak istediler. Ama
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Elişa bunu yapmalarına gerek olmadığını söyledi. Elişa’yı dinlemek 

yerine, İlyas’ı arama konusunda ısrar ettiler. Sadece birkaç dakika 

önce Elişa’nın önünde yere kapanıp ona saygı göstermişlerdi, ama 

şimdiyse onu dinlemiyorlardı. Sonunda Elişa gitmelerine izin verdi. 

Üç gün süren umutsuz arayıştan sonra peygamberler geri döndü. 

Elişa’yı dinlemiş olsalardı, zamanlarını ve enerjilerini boşa 

harcamamış olurlardı. Derslerini almışlardı. O andan itibaren 
Elişa’yı dinleyeceklerdi, çünkü o, Tanrı’ya hizmet ediyordu. 

Tanrı’ya hizmet eden, O’nun için çalışan kişileri dinliyor musunuz? 

Belki Pazar okuluna defalarca geldiniz ve İsa’ya iman edip 

günahlarınızı bağışlamasını ve sizi aklamasını istemenin ne kadar 

önemli olduğunu tekrar tekrar işittiniz. Ama belki henüz bunu 

yapmadınız. İsterseniz şimdi yapabilirsiniz. Kutsal Kitap’ta İsa’nın, 

“...Bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37) dediğini okuruz. Dua 

edip İsa’dan günahlarınızı bağışlamasını isteyebilirsiniz. Bunu 

yapacağından emin olun. Siz de O’na hizmet etmeye 

başlayabilirsiniz. Böylece O da sizi bereketleyecektir. 

Bütün şekilleri çıkarın.  

Elişa Tanrı’ya hizmet ediyordu ve insanların onun yardımına 
ihtiyaçları vardı.  

O güzelim Eriha Kenti’ne gitti. Bu kentte upuzun palmiye ağaçları 

ve havaya mis gibi kokular yayan rengarenk çiçekler vardı. 

Gerçekten yaşanacak bir kentti, ama tek bir sorunu vardı. Kentin su 

ihtiyacını sağlayan kaynağa bir şey olmuştu. Bu suyla sulanan 
ürünler ölüyor ve içilmesini tehlikeli kılıyordu. 

Elişa’yı (ES-1) ve Erihalı adamları (ES-4) yerleştirin.  

Elişa’nın Tanrı’nın peygamberi olduğu haberi Eriha’ya kadar ulaş-

mış olmalıydı. Kentin önderleri Elişa’dan yardım isteyerek onu 

onurlandırdılar. Sorunlarını Elişa’ya anlatıp, “Bu kentin yeri iyi, 

ama suyu kötü, toprağı da verimsiz” (2.Krallar 2:19’a bakın) de-
diler.  

Elişa bu durumun, Tanrı’nın gücünü ve şefkatini görmeleri için bir 

fırsat olduğunu biliyor olmalıydı. Tanrı Elişa’ya ne yapması 

gerektiğini söyledi ve Elişa da, adamlardan hiç kullanılmamış yeni 

bir kabın içine tuz koymalarını istedi. Bu ilginç bir çözümmüş gibi 

gelir kulağa, ama Elişa Tanrı’nın dediğine itaat etti. 

Siz de Tanrı’ya itaat edebilirsiniz. İsa’ya günahlarınızı bağışlaması 

için iman ettiyseniz, Tanrı’ya hizmet etmenin ilk ve en önemli yolu 

O’na itaat etmenizdir. İyi Haber Kulübü’nde ya da Pazar 

Okulu’nda, Tanrı’nın nasıl yaşamanızı istediğiyle ilgili olarak 

Kutsal Kitap’tan birçok şey öğrenirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu öğrenirsiniz. Doğru olan şeyleri yaparak O’na itaat 

ettiğinizde, Tanrı’ya hizmet edersiniz. Yapmanız ya da yapmamanız 

gereken bu şeylerden bazılarını hatırlıyor musunuz? 

 

 

Elişa peygamberlere,  
İlyas’ın göğe alındığını 
söylememeyi seçti.   
 

 
Küçük çocuklar bu üç  
günlük araştırmayı  
canlandırabilir ve üçe 
kadar sayabilirler. 

 
TG- 

Bu ders, Mesih inanlılarının 
gelişimine odaklandığı için, 
kurtuluşa kavuşma mesajı  
kısa olarak verilmiştir. Bu 
nedenle Müjde’yi, örneğin  
bir şarkıyla bağlantılı olarak,  
farklı bir anda vurgulamak  
yararlı olacaktır. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Büyük çocuklar Eriha’yı  
harita üzerinde göstermekten 
hoşlanırlar. 
 

Kart 1-3 

Farklı çevirilerde suyun  
neden olduğu sorunlar 
arasında, ürünlerin iyi 
olmamasından, kadınların 
düşük yapmasına kadar  
farklı konulardan söz edilir. 
 
 

 
 
 

 

TG+ 
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Çocukların soruları 
yanıtlamasına ve fikirlerini 
paylaşmasına fırsat  
vermek, derse dikkatlerini 
vermelerine, öğrenmelerine 
ve öğrendiklerini uygulamaya 
koymalarına yardımcı  
olacaktır. Bu paragrafta  
sözü edilen fikirleri ya da 
çocukların fikirlerini kullanın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Çocuklara ayetin Tanrı 
sözünden geldiğini  
hatırlatmak için Kutsal  
Kitap’tan okuyun.  

 
 
 

 
 TG+ 

Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu öğretiş  
kartını gösterin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Belki Pazar okulunda anne babanızın sözünü dinlemeniz gerektiğini 

öğrendiniz. Anneniz sizden sofrayı kurmanızı istediğinde bunu 

yaparsanız; bu, Tanrı’ya hizmet ediyorsunuz demektir. Ya da 

Tanrı’nın hiçbir şey çalmamızı istemediğini işittiniz. Okul çıkışı bir 

süpermarkete gidip şeker aşırmak isteyen arkadaşınızın bu önerisini 

reddettiğinizde Tanrı’ya hizmet ve sözlerine itaat ediyorsunuz 

demektir. 

İsa Mesih’e iman ettiyseniz, O’na hizmet ve itaat ettiğiniz zaman 

Tanrı sizi bereketleyecektir. Birisini bereketlemek, o kişi için iyi bir 

şey yapmak demektir. Tanrı’ya itaat ettiğinizde O da sizi bereketler, 

–ya da sizin için iyi bir şey yapar– size sevinç ve esenlik verir. 

Yanlış bir şey yapmayı planlayan arkadaşlarınıza hayır diyebilmek 

zor olsa da, Tanrı sizi bereketleyecektir. O’na itaat ettiğiniz için sizi 

yüreğinizde mutlu kılar. Hatta Tanrı bazen, ihtiyaç duyduğunuz bir 

konuda size yardım ederek de sizi bereketleyebilir. Tanrı, Kendisine 

itaat ettiğinizde sizi bereketleyecektir. 

Elişa, Tanrı’nın kendisine yapmasını söylediği şeyi yaparak itaat 

etti. 

Kabı (ES-5) Elişa’nın eline yerleştirin. 

Elişa tuz dolu kabı su kaynağına götürdü ve tuzu suyun içine 

boşalttı. Tuzu suya atıp şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Bu suyu 

paklıyorum’” (2.Krallar 2:21’e bakın.) 

Bu gerçekten oldu mu? Gelin Kutsal Kitap’tan okuyalım. 

2.Krallar 2:22a’yı okuyun. 

Evet, Tanrı bir mucize yarattı! Tuzu, suyu paklamak için kullandı 

ve böylece su, içmek ve ürünleri sulamak için uygun bir hal aldı. O 

andan itibaren Eriha’daki bu su kaynağında hiçbir sorun olmadı. 

Elişa Tanrı’ya itaat ettiği için Tanrı onu bereketledi ve Eriha 

halkına yardım etmek için kullandı. 

Eğer Tanrı’ya hizmet etmeyi seçerseniz, O da sizi bereketleyecek 

ve diğer kişilere yardım etmek için sizi kullanacaktır. Doğru şeyleri 

yaparak Tanrı’ya hizmet ettiğinizde, insanlar sizin farklı 

olduğunuzu fark edeceklerdir. Sizin Tanrı’nın bir çocuğu 

olduğunuzu gördüklerinde, Tanrı’ya hizmet ve itaat etmeniz 

nedeniyle Tanrı hakkında daha çok şey öğrenmek isteyebilirler. 

Aklınıza, doğru olanı yaparak Tanrı’ya hizmet ettiğiniz için sizin 

Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuzu fark ettiren bir durum geliyor mu? 

Çocukların düşüncelerini paylaşmalarına fırsat verin. 

Belki sınıfınızda hep yalnız oturan bir çocuğa ya da birisine ev 

ödevini yapma konusunda yardım edebilirsiniz. Tanrı başkalarına 

yardım etmeniz için sizi çeşitli yollarla kullanır. 

Tanrı Elişa’yı, su kaynaklarını içilebilir bir hale getirerek Eriha 

halkına yardım etmek için kullandı. 

Erihalı adamları (ES-4) ve kabı (ES-5) çıkarın. 
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Elişa Eriha’dan ayrılıp Beytel adlı bir kente doğru yola koyuldu. 

Kutsal Kitap’ın dediğine göre, yolda giderken kentin küçük 

çocukları yola döküldüler. Kırktan fazla çocuk ortalığı karıştırmak 

için fırsat arıyordu. 

Alay eden çocukları (ES-6) yerleştirin. 

Elişa’ya çok saygısızca davrandılar. “Defol, defol, kel kafalı!” diye 

alay ettiler (2.Krallar 2:23). Tanrı’nın hizmetkârıyla dalga 

geçiyorlardı. Büyük olasılıkla İlyas’ın göğe alınışına işaret edip, 

“Neden sen de gitmiyorsun? Eğer sen de Tanrı’nın bir 

peygamberiysen, hadi sen de git!” diyorlardı. Bu çocuklar Tanrı’ya 

karşı günah işliyorlardı – Tanrı’nın peygamberini dinlemek yerine 

onunla alay etmek suretiyle çok yanlış bir şey yapıyorlardı. 

Belki siz de, günahlarınızı bağışlaması için İsa Mesih’e iman 

etmenizin ne kadar önemli olduğunu söyleyen Tanrı hizmetkârlarını 

dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Eğer İsa’ya iman etmek istiyor, 

ama bunu nasıl yapabileceğinizi bilemiyorsanız, size seve seve 

yardım edebilirim. Dersten sonra bu sandalyede oturuyor olacağım 

(sandalyeye işaret edin) ve diğerleri başka şeylerle meşgulken, 

lütfen gelin ve benimle konuşun. Günahlarınızı bağışlaması için İsa 

Mesih’e nasıl iman edebileceğinizi Kutsal Kitap’tan göstereceğim. 

Ondan sonra siz de Elişa gibi Tanrı’ya hizmet etmeye 

başlayabilirsiniz. 

Elişa Tanrı’ya hizmet ediyordu, ama Beytel’den gelen bu çocuklar 

ona saygı göstermek yerine onunla dalga geçiyorlardı. 

Elişa’yı (ES-1) ES-7 ile değiştirin. 

Elişa dönüp çocuklara baktı. Tanrı’ya karşı olan saygısızlıkları 

yüzünden Tanrı’dan bu çocukları cezalandırmasını istedi. Belki 

Elişa’ya gülüyorlardı, ama aniden gülmeyi ve alay etmeyi bıraktılar. 

Ayıları (ES-8) ekleyin. 

İki dişi ayı ormandan çıkıp çocuklara saldırdı! Çocuklar artık 

Elişa’ya gülmüyor, aksine korku içinde kaçışıyorlardı. Çocuklardan 

kırk iki tanesi öldü. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Ne kadar üzücü bir durumdu bu! Eminim olanları işiten herkes, 

Tanrı’ya ve Tanrı’nın peygamberine saygı göstermenin ne kadar 

önemli olduğunu asla unutmamışlardır. 

Elişa bu olaydan sonra Beytel’den ayrıldı. Karmel Dağı üzerinden 

Samiriye’ye gitti. Samiriye, kuzey krallığı olan İsrail’in 

başkentiydi. Burası ayrıca Tanrı’nın Elişa aracılığıyla birçok 

şaşırtıcı mucize yapacağı yerdi. 

Elişa’nın gittiği her yerde olup bitenlerin haberi civar kentlere ve 

kasabalara hızla yayılmış olmalıydı. İnsanların aklında Elişa’nın 

Tanrı’ya hizmet ettiği ve Tanrı’nın Elişa’yı bereketlediği hakkında 

hiçbir soru işareti yoktu kesinlikle. 

 

Büyük çocuklar harita  
üzerinde Beytel’i bulsunlar. 
Bunu yapmak çocuklara, 
bu kişilerin ve yerlerin  
gerçek olduğunu hatırlatır. 
 

Kart 1-4 

 
Ayeti Kutsal Kitap’tan 
okuyun. 
 

Burada “çocuk” olarak  
çevrilen sözcüğün  

 
 

TG- 

 
 

İbranice’deki karşılığı,  
“naar” ya da “nahar” dır.  
Aynı terim İshak 28 ve 
Yusuf 39 yaşındayken  
de kullanılmıştır. Kutsal 
Yazılar’ın farklı yerlerinde 
de kullanılan bu terim,  
“genç” ya da “delikanlı”  
olarak çevrilmiştir.  
(Kaynakça: J. Vernin 
McGee tarafından kaleme 
alınan Kutsal Kitap  
İncelemesi, California  
adlı kitabın 1. ve 2.  
Krallar bölümünden.) 
 

Kart 1-5 
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 TG+ 

Öğretiş kartını gösterin. 
 

 
 TG- 

 

 
 
 
 
 

 

Tekrar Oyunu 

 

Gizli Sözcük 
 

Elişa hakkındaki öğretişler  
boyunca kullanmak için bir  kart 
oyunu düzeneği hazırlayın.   
 (Sayfa 63’deki diyagrama 
bakın.) 
 

“Yetki sahibi” ifadesinin yazılı 
olduğu kartı düzenek üzerine 
koyun ve harflerin  tamamen 
gizlenmesini sağlamak için  
üzerinde numara yazılı olan ve 
açılıp kapanabilen kartı üzerine 
yerleştirin.  
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve 
dönüşümlü olarak  
gruplara soru sorun. 
 

Çocuklardan biri soruyu doğru 
olarak yanıtlayınca, açmak 
istediği numaraya işaret etsin. 
Bu numarayı açın ve öyle 
bırakın. 
 

(Oyunu mümkün olduğunca 
uzatmak için diğerlerinin 
hepsi açılana dek çocukların ilk 
numarayı seçmelerine izin 
vermeyin.) 
 

Eğer çocuk sözcüğün ne 
olduğunu tahmin ettiğini 
düşünürse, gelip kulağınıza 
fısıldasın. Eğer yanıt doğruysa o 
grup 500 puan kazanır, ama 
bunu sınıfa söylemeyin ki, oyun 
daha uzun sürsün. 
 

Bütün soruların 
yanıtlanmasından önce  
gizli sözcüğün ne olduğu 
ortaya çıkarsa, verilen her 
doğru yanıt için 500 puan 
verin. 
 
 

Peki sizin durumunuz nasıl? İsa’ya sizi bağışlaması için iman 

ettiyseniz, O’na hizmet edecek misiniz? Doğru olan şeyi yapmayı 

seçecek misiniz? O zaman Tanrı sizi bereketleyecektir. Diğer 
insanların da kendisini tanıması için sizi kullanacaktır. 

İsa Mesih’e günahlarınızın bağışlanması için iman etmediyseniz ne 

olacak? Bugün iman etmeye ne dersiniz? O’na iman ettiğinizi ve 

gerçekten de günahlarınızı bağışlamasını istediğinizi söyleyemez 

misiniz? Bunu içtenlikle dile getirirseniz, sizi bağışlayacaktır. Tanrı 

sizi aklayacak ve böylece siz de O’na hizmet etmeye 
başlayabileceksiniz. 

 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı elli peygambere, İlyas gibi Elişa’nın da Tanrı’ya hizmet 

ettiğini göstermek için nasıl bir işaret verdi? (Şeria Irmağı’nın 

sularını yararak kuru bir yol açtı). 

2. Niçin Tanrı’ya hizmet etmeliyiz? (Kralların Kralı olduğu için 

bunu hak eder). 

3. Peygamberler Elişa’yı dinlemeyip ne yaptılar? (Elişa’yı bırakıp 

İlyas’ı aramaya çıktılar). 

4. Tanrı’ya nasıl hizmet edebiliriz? (O’na itaat ederek ve doğru 

olanı yaparak). 

5. Doğru ve yanlış olan şeyleri nasıl ayırt ederiz? (Bunlar hak-

kında Kutsal Kitap’ta okuruz ya da Pazar okulunda işitiriz). 

6. Hangi kentte halkın suyla başı dertteydi? (Eriha). 

7. Elişa suya tuz atınca Tanrı nasıl bir mucize yaptı? (Suyu pakladı 

ve böylece içilmesini mümkün kıldı). 

8. Tanrı kendisine itaat edenleri nasıl bereketler? (Tanrı 

yüreğimize iyi duygular verir ve başka yollar da kullanabilir.) 

9. Günahlarınız nasıl bağışlanır? (İsa’dan sizi bağışlamasını ve 

değiştirmesini isteyerek). 

10. Çocuklar (gençler) Elişa’ya karşı nasıl bir yanlış yaptılar? 

(Onunla alay ettiler). 

11. Ezber ayetimiz Kutsal Kitap’ın hangi bölümünden ve kaçıncı 

ayetindendir? (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5). 

12. Ezber ayetimizi hatırlayabildiğiniz kadarıyla tekrar edin.   

(“RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama” 
Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5). 

 

Devam eden etkinlik 

Bu oyun, çocukların Tanrı’ya hizmet etmek için farklı yollar 
bulmasına yardımcı olur. 

Her bir çocuğa aşağıdaki tablodan birer tane verin. Gelecek hafta 

içinde gidecekleri / bulunacakları yerlerden altı tanesini yazmalarını 

isteyin. Bundan sonra sırayla zar atmaya başlasınlar. Çocuklardan
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biri, örneğin, iki atarsa kendi tablosu üzerindeki iki numaralı yeri 

işaretler ve “Tanrı’ya .......................................................... (yerde) 

.................................... (yaparak) hizmet edebilirim” der. 

Örneğin, “Tanrı’ya okulda her gün ödevlerimi yaparak hizmet 

edebilirim.” Ya da, “Tanrı’ya oynarken, arkadaşı olmayanlara 

arkadaşlık ederek hizmet edebilirim.” 

Bir çocuk bunu yapınca, sıra bir diğerine geçer. Birkaç seferden 

sonra tablo üzerindeki doğru numarayı işaretleyebilmek için doğru 

rakamı atmak iyice zorlaşır. Zamanınıza bağlı olarak, her çocuğun 

bir kez zar atmasına ya da doğru rakamı düşürene kadar atmasına 

fırsat verebilirsiniz. 

Tablosundaki bütün rakamları ilk işaretleyen kişi oyunu kazanır.  

Eğer sınıfınızda çok çocuk varsa, sınıfı iki gruba ayırın. 

Oyundan sonra çocuklara bu kağıtları eve götürebileceklerini ve 

önümüzdeki hafta boyunca bu yerlerde, Tanrı’ya hizmet edebil-

meleri için Tanrı’dan kendilerine yardım etmelerini dileyerek dua 

etmelerini söyleyin. 

 

     Numara Yer  

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 

 

 

    Örnek: Numara Yer  

 1 Okul  

 2 Ev  

 3 İyi Haber Kulübü  

 4 Okul sonrası etkinliği  

 5 Anneannemin evi  

 6 Futbol  

 

 

Bu çocuk iki kez zar atmış ve 2 ile 4 numaralarını işaretlemiştir. 

Oyunu kazanabilmek için hâlâ dört kez zar atıp doğru numaraları 

düşürmelidir.  
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Ders 2 
Elişa ve dul kadının yağı 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 4:1-7 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacağını 

vaat eder. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’e iman edin. O 

sizi Tanrı’nın çocuğu yapacağını vaat 

eder. 

Kurtulmuş olanlar: O’na iman edin. O her zaman 

sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.  

 

Ezberlenecek ayet 

Eğer Ders 1’i halihazırda öğrettiyseniz Süleyman-

ın Özdeyişleri 3:5’le devam etmenizi öneririz.  

Eğer bu dersi tek başına öğretiyorsanız, “Tanrım 

da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih 

İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır” 

Filipililer 4:19 
 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: ES-1, ES-9, ES-10, ES-11 ve 
ES-12 

Ve 

 Küçük bir şişe yağ ve boş bir şişe. 

 Üzerinde temel gerçeğin büyük harflerle 

yazılı olduğu öğretiş kartı (kartı yağ kabı 

şeklinde kesebilirsiniz). 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Başlangıç 

Tamer çok üzgün görünür. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Peygamberlerden biri ölür. 

2. Dul kadın ve çocukları borç içindedir. 

3. Adam borca karşılık oğulları köle olarak 

almak ister. 

4. Dul kadın Elişa’ya gider. TG+ 

5. Elişa kadına komşularından boş kaplar 

ödünç almasını söyler. TG- 

6. Çocuklar bir sürü kap getirirler. TG+ 

7. Dul kadın yağı kaplara doldurur. TG+ 

8. Kapların hepsi dolunca yağın akışı durur. 

9. Dul kadın Elişa’ya olanları anlatır. 

 

Doruk Noktası 

Dul kadın yağı satar ve borçlarını öder 

 

Sonuç  

Dul kadın ve oğulları geriye kalan parayla 

yaşamlarını sürdürürler. TG-, TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elişa, Sadık Tanrı’nın Peygamberi 

 18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG 

 
 

 

 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 2-1 
 

 
 

Bu peygamberin Kraliçe 
İzebel’in kurbanlarından 
biri olması mümkündür  
(1.Krallar 18:4’e bakın). 

 
Burada sözü edilen yağ, 
peygamberin özel törenler 
için kullandığı ya da 
kendisinin yetiştirip satmak için 
hazırladığı yağ olabilir.  

 

 

Ders 

Tamer okuldan eve doğru yürürken ayağıyla taşlara vuruyor ve çok 

mutsuz görünüyordu. O sırada ağabeyinin arkadaşı Serhan yanından 
geçiyordu. 

Serhan, “Hayrola, neyin var?” diye sordu. 

“Yarın matematik sınavı var ve ben iki haftadır hasta olduğum için 

okula gidemedim. Problemleri nasıl çözebileceğim hakkında hiçbir 

fikrim yok. Yardıma ihtiyacım var, ama sınıfta hiç kimsenin bana 
yardım edecek zamanı yok” diye yanıtladı Tamer.  

“Ben sana yardım edebilirim” dedi Serhan. “Matematiği çok 
severim ve istersen seve seve sana yardım edebilirim.” 

Tamer, “Gerçekten mi?” diye sorduğunda gözleri parlıyordu. 

“Elbette, hiç sorun değil. Birazdan sizin evde olurum.” 

Bazen böyle şeyler olur. Bir şeye gereksinim duyarız, ama bunu 

nasıl karşılayacağımız hakkında hiçbir fikrimiz olmaz. Bazen bir 

arkadaşımız ya da aile üyemiz bize yardım edebilir, ama öyle anlar 

da olabilir ki, Tanrı’dan başka hiç kimse bize yardım edemez. Tanrı 

Kutsal Kitap’ta, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını karşılamak 
istediğini söyler. Böylesi bir Tanrı’yı tanımak ne harika bir şey! 

Elişa, Tanrı’ya güvenen kişilerin ihtiyaçlarının Tanrı tarafından kar-

şılanacağını biliyordu. Elişa Tanrı’nın, Eriha Kenti’nin sularını içilir 
hale getirerek, oradaki halkın ihtiyacını karşıladığını görmüştü.  

Elişa ve İlyas birlikte hizmet ederken, halka Tanrı Sözü’nü öğretme-

leri için bir grup genç adamı eğitmişlerdi. Bu adamlar “peygamber” 

olarak tanınırlardı. Pek çoğunun eşi ve çocukları olduğundan, ihtiyaç-

larını karşılamak üzere başka işlerde çalışmaları gerekiyordu. 

Dul kadını (ES-9) ve oğullarını (ES-10) yerleştirin.  

Bir gün bu ailelerden birinin başına çok üzücü bir olay geldi. Pey-

gamberlerden biri olan babaları öldü. Kutsal Kitap nasıl öldüğünü 

açıklamaz – belki hastalandı ya da bir kazaya uğradı. Kadın, aile-

sinin ihtiyaçlarını sağlayan kocasını kaybetmişti. Yaşam bu dul 

kadın ve oğulları için hiç de kolay değildi. Kısa bir süre için aile, 

babalarının geride bıraktığı parayla geçindi, ama sonunda ellerinde 

hiçbir şey kalmadı. Yiyecek ve giyecek almak için hiç paraları 

yoktu. Ellerinde kalan tek şey, küçük bir kap zeytinyağıydı. O gün-

lerde zeytinyağı çok değerliydi. Yemek pişirmede, ışık vermesi için 

meşalelerde ve diğer amaçlarla kullanılırdı. Kadın bu yağı satıp bi-

raz para kazanabilirdi, ama kaptaki yağ o kadar azdı ki, ellerine ge-

çecek olan para hiçbir şeye yetmezdi. Özellikle bir adama çok 

borçları vardı. Belki aile bu adamdan yiyecek almış, ama karşılığını 

ödeyememişti. Adam artık iyice sabırsızlanmış ve bir an önce bor-

cunun ödenmesini ister olmuştu. Sonunda dul kadına gidip, “Bana
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bak, eğer bana olan borcunu ödemezsen, oğullarını köle olarak 

alacağım elinden” dedi. Bu ne korkunç bir tehditti! Dul kadın 

çaresizlik içinde Peygamber Elişa’dan yardım dilemeye gitti.  

Oğulları (ES-10) çıkarın. Elişa’yı (ES-1) yerleştirin. 

Dul kadın Elişa’ya geldiğinde belki de ağlıyordu ve ona, “Efendim, 

kocam öldü. Bildiğin gibi RAB’be tapınırdı (RAB’den korkar, O’nu 

sever ve itaat ederdi). Şimdi borcumuz olan birisi kapımıza dayandı 

ve borcumuzu ödemezsek, oğullarımı köle olarak alacağını 

söylüyor” dedi (2.Krallar 4:1). 

Elişa bu duruma çok üzülmüş olmalıydı. Borcunu ödeyecek parayı 

bulamazsa, yasaların bile oğullarının elinden alınmasına engel 

olamayacağını biliyordu. 

Bu kadın Tanrı’yı seviyordu, ama gözlerini sorununa dikmişti! 

Parası yoktu; borcu vardı; oğulları köle olabilirdi. Tanrı onu 

bırakmış mıydı yoksa? Ya da bu sorun Tanrı için çok mu büyüktü? 

Hayır, Tanrı onu asla bırakmadı. Eğer siz de İsa’yı Kurtarıcınız 

olarak kabul ettinizse, sizi de asla bırakmaz. Tanrı’nın 

çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. O’na güvenebilirsiniz! Tanrı 

Kutsal Kitap’ta, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağını söyler. 

Filipililer 4:19’daki bu harika vaadi gelin birlikte okuyalım: 

“Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da 

görkemli bir biçimde karşılayacaktır.” Tanrı gerçekten neye 

ihtiyacınız olduğunu bilir ve çocuklarının tüm ihtiyaçlarını 

karşılayacağını söyler. Bunu nasıl yapabilir? Tanrı “kendi 

zenginliğiyle” her şeyi yapabilir – çünkü Tanrı’nın gücü her şeye 

yeter. Kutsal Kitap bize Tanrı’nın, O’na iman eden herkes için 

kusursuz bir baba gibi olduğunu söyler. Göklerdeki Babanız, tüm 

vaatlerini her zaman yerine getirdiğini ve gerçekten ihtiyacınız olan 

şeyleri size vermek istediğini bilmenizi ister.  

İhtiyaçlarını paylaşmaları için çocuklara fırsat verin.  

Tanrı, kendisinin yardımına gereksinim duyan bu dul kadına da 

yardım etmek istiyordu. Böylece Elişa’ya geldi.  

Elişa kadına, “Sana nasıl yardım edebilirim?” diye sordu. “Söyle 

bana, evinde neler var?” 

Kadın, “Azıcık zeytinyağı dışında, kulunun evinde hiçbir şey yok” 

dedi.  

Tanrı’nın bu kadına yardım etmek için bir planı vardı. 

Elişa kadına, toplayabildiği kadar boş kap toplamasını söyledi. 

“Bütün komşularına git, ne kadar boş kapları varsa iste!” Elişa’nın 

bu kaplarla ne yapmasını istediğine kulak verin şimdi de: “Sonra 

oğullarınla birlikte eve git. Kapıyı üzerinize kapayın ve bütün 

kapları yağla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun” 

(2.Krallar 4:4). 

Elişa’yı (ES-1) çıkarın. 

 

Mümkünse çocuklara  
göstermek üzere küçük 
bir şişe zeytinyağı getirin.  

 
Kart 2-2 

 

 
 

 

 
 

 

 

TG+ 

 

 

 
Büyük çocukların  
birisinden bu ayeti  
Kutsal Kitap’tan sesli  
olarak okuması için  
önceden yardım isteyin.  
Gerekirse çocuğun ayeti 
bulmasına yardım edin.  
 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu öğretiş  
kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
Elişa’yla kadın arasındaki 
konuşmayı 2.Krallar 4:2’den  
sesli olarak okuyun.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Krallar 4:4’ü, ya siz  
ya da çocuklardan birisi  
sesli olarak okusun.  
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 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kart 2-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 
 

Tanrı’nın bu dul kadın ve oğulları için özel bir planı vardı. Kadının 

tek başına altından kalkamayacağı türden bir sorunu olduğunu bi-

liyordu. Ama bu kadın Tanrı’nın çocuklarından biriydi. Tanrı bu 

kadını çok seviyordu ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir yol hazır-

ladı. 

Belki kendinize, “Ben nasıl Tanrı’nın çocuğu olabilirim ve O’nun 

sevgisini ve kayrasını bilebilirim?” diye soruyorsunuz. Bunun ya-

nıtını Kutsal Kitap’ta buluruz. “Kendisini kabul edip adına iman 

edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhan-

na 1:12). Tanrı’nın çocuğu olabilmek için Rab İsa’yı Kurtarıcınız 

olarak kabul etmelisiniz. Bir diğer deyişle, İsa’dan tüm günahla-

rınızı –yaptığınız her türlü yanlışı– bağışlamasını istemelisiniz. 

İsa’ya günahlarınızın bağışlanmasına ihtiyacınız olduğunu söyleyin. 

O’na iman ettiğinizi ve O’nu yaşamınıza kabul etmek istediğinizi 

söyleyin. İşte bunu yaptığınızda Tanrı’nın çocuğu olursunuz. 

Rab İsa’yı nasıl kabul etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, size 

yardım etmek isterim. Dersten sonra gelin ve diğerleri başka 

şeylerle ilgilenirken, öndeki sıralardan birine oturun. Size Tanrı’yı 

nasıl tanıyabileceğinizi ve Kutsal Kitap’ın ne yapmanızı söylediğini 

göstereceğim. Rab İsa’dan sizi bağışlamasını istediğinizde, O 

sözünü tutacak ve sizi çok sevdiği için affedecektir.  

Tanrı bu dul kadını da seviyordu. Kadının, bu korkunç sorunuyla 

ilgili olarak tek başına hiçbir şey yapamayacağını bildiğinden, onun 

ihtiyacını karşılamak üzere bir yol açtı. 

Oğulları (ES-10) yerleştirin.  

Elişa’nın verdiği talimatlar belki kadına çok ilginç gelmişti, ama 

yine de hemen itaat etti. Evine gidip oğullarını çağırdı ve köydeki 

bütün komşularına gitmelerini söyledi. 

Oğulları komşularına gittiklerinde nazikçe şöyle demiş olabilirler: 

“Sizden kullanmadığınız kapları ödünç alabilir miyiz, lütfen? 

Annemin ihtiyacı var. İşimiz bitince hemen geri getireceğiz.” 

Çocuklar evden eve dolaşıp aynı şeyleri söylediler. Belki anneleri 

de onlarla birlikte gidip başlarına gelenleri ve peygamberin 

kendisine söylediklerini anlatmış olabilir. Komşuların büyük bir 

kısmı onlara verebilecekleri kadar kap verip yardım ettiler. Bu boş 

kapların sorunlarını nasıl çözeceğini merak etmiş olabilirler. Bazı 

komşular kadının saçma davrandığını düşünerek onlara yardım 

etmeyi reddetmiş bile olabilirler. Oysa talimatlar Tanrı’dan 

geliyordu ve yerine getirilmeye değerdi. 

Bizim için de aynı şey geçerlidir. Tanrı’nın bize bir konuda yardım 

etmesini istiyorsak, O’nun talimatlarına kulak vermeliyiz. Belki 

Tanrı’nın sizden bir şey yapmanızı istediğini biliyorsunuz. Belki 

Kutsal Kitap’ta bir şey okudunuz ve Tanrı’nın buna itaat etmenizi 

istediğini biliyorsunuz. İtaat ederseniz Tanrı size yardım edebilir. 

Eğer Tanrı sizden bir şey yapmanızı istediyse, arkadaşlarınız bunun 

bir saçmalık olduğunu düşünse bile, bu doğru bir şeydir. 

Masayı ve kapları (ES-11) ekleyin.  
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Belki komşularından bazıları kadının davranışını saçma buluyordu, 

ama dul kadının evindeki boş kapların sayısı gitgide artıyordu. 

Bulabilecekleri bütün kapları toparladıktan sonra, dul kadın ve 

oğulları eve girip kapıyı kapattılar. 

Dul kadını (ES-9) şekil ES-12’yle değiştirin.  

Dul kadın evindeki küçük zeytinyağı şişesini aldı ve ödünç aldıkları 

boş kaplardan birine yavaş yavaş dökmeye başladı. Oğulları da 

şaşkın bir halde onu seyrediyor olmalıydı. Dul kadın yağı dökerken 

ne olacağını bekliyordu dersiniz? 

Çocuklar fikirlerini söylesinler.  

Herhangi bir yolla Tanrı’nın ihtiyacını karşılayacağını bekliyordu. 

Tanrı’nın kendisi için hazırladığı planı, Elişa aracılığıyla verdiğini 

biliyordu. Tanrı’nın planını uygularken, Tanrı’nın ihtiyacını 

karşılayacağını biliyor olmalıydı. 

Tanrı, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar. İnsanların çeşit çeşit 

ihtiyaçları vardır. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, O sizin tüm gerçek 

gereksinimlerinizi karşılayacağını vaat eder. Yalnızlık çekiyor ve 

gerçek bir dosta mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Tanrı’dan bu ihtiyacınızı 

karşılamasını isteyin. Tanrı sizin dostunuz olmak ister, ama ayrıca 

size iyi arkadaşlar da vermek ister. Tanrı’nın nasıl ve ne zaman 

yanıt vereceğini bilemeyiz. Ama Tanrı’nın çocuğuysanız, 

“Tanrı’nın her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da 

görkemli bir biçimde karşılayacağını” (Filipililer 4:19) bilirsiniz. 

İhtiyacınız olanı verecektir. Ya da karanlıkta eve giderken korkuyor 

musunuz? O’nun tesellisine ihtiyacınız mı var? Korktuğunuz zaman 

size esenliğini vermesini isteyin. Rab İsa’ya iman ettiyseniz ve 

O’ndan günahınızı bağışlamasını istediyseniz, zor durumlarda bile 

ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bir şeye gereksinim duyduğunuzda 

Tanrı’yla konuşun. Tanrı’nın yardımına ihtiyacınız vardır ve bunu 

O’ndan dileyebilirsiniz! Sorununuz hakkında zaten bilgisi vardır, 

ama ihtiyaçlarınız ve duygularınız hakkında kendisiyle konuşmanızı 

ister. Zor durumlarla bile karşılaştığınızda, kendisinin her zaman 

sizin yanınızda olduğundan ve ihtiyacınızı karşılamak istediğinden 

emin olun. Bazen gereksinimlerinizi sizin düşündüğünüzden çok 

daha farklı bir şekilde karşılar. Ama şundan hiç şüphe etmeyin: 

Eğer Tanrı sizin kusursuz göksel Babanız’sa, sizin için neyin en iyi 

olduğunu bilir. O’na güvenebilirsiniz.  

Dul kadın, ihtiyacını karşılaması için Tanrı’ya güvenmiş olmalıydı. 

Tanrı’nın herhangi bir yolla sorununun üstesinden geleceğini 

biliyordu. Yağı dökerken, Tanrı’nın ihtiyacını karşılayacağı 

beklentisi içindeydi.  

Boş kap yağ ile dolunca, elindeki küçük kapta hâlâ yağ olduğunu 

gördü. Oğullarının birinden kendisine başka bir boş kap vermesini 

istedi. O da dolunca, bir başka boş kap istedi ve bu böyle devam 

etti! Boş kaplar ardı arkası kesilmeden doldukça, oğullarının gözleri 

şaşkınlıkla büyümüş olmalıydı. Onca yağ nasıl olur da o küçücük 

kaptan gelebilirdi ki? Bu ancak bizim sadık Tanrımız’ın 

yapabileceği bir mucizeydi!  

 
 

Kart 2-4 

 
Hikayenin bu kısmını 
anlatırken, içinde yağ  
bulunan küçük bir şişeden  
boş bir kaba yağı dökebilirsiniz. 
Çocuklardan birisi de size  
yardım edebilir! 
 
 
 

TG+ 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 
olduğu kartı gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanrı’nın başımıza zor  
durumların gelmesine izin  
verişi 3. derste ele  
alınmaktadır.  
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Bu mucizenin çocukların 
aklında ve yüreğinde iz 
bırakması için bir an  
duraksayın. 

 
 
 

 
Kart 2-5 
 

Ayeti Kutsal Kitap’tan  
okuyarak hikayenin gerçek 
olduğunu vurgulayın. 

 
Kart 2-6 
 

 
 

 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

 

Yağ Kabına Konsantre Ol 
 
Yağ kabı kartını oyun düzeneği 
üzerine  koyun ve kapların  

Aradan uzun zaman geçmeden dul kadın ve oğulları yağla dolu 

kaplarla çevrilmişlerdi. 

Kadın oğluna, “Bir kap daha ver” diye seslendi. 

Oğlanlar, “Artık boş kap kalmadı!” dediler. 

Hemen o anda kadının elinde tuttuğu kaptaki yağ akmaz oldu. 

Kadın ve oğulları tüm odayı dolduran kaplara baktılar. 

Tanrı bütün kaplar dolana dek yağın akmasını sağlayarak bir 

mucize yapmıştı! Kadının ihtiyacını mükemmel bir şekilde 

karşıladı. Eğer O’na iman ederseniz sizin ihtiyacınızı da 

karşılayacaktır. 

Bütün şekilleri çıkarın. Dul kadını (ES-9) veElişa’yı (ES-1) yerleştirin. 

Dul kadın aceleyle Elişa’yı bulmaya gitti. Olanların hepsini ona 

anlattı. 

Elişa, “Git, zeytinyağını sat, borcunu öde” dedi. “Kalan parayla da 

oğullarınla birlikte yaşamını sürdür” (2.Krallar 4:7). 

Dul kadın ve oğulları için ne kadar da harika bir gündü! 

Topladıkları yağı alıp alelacele pazara gitmişler ve iyi bir fiyata 

satmışlardı herhalde. Yüreği sevinçle dolu olan kadın, belki de hiç 

vakit kaybetmeden borcunu ödemek üzere yola düşmüştü. “İşte 

borcumun tamamını kapatıyorum. Tanrı ihtiyacımı karşıladı!” 

demiş olabilir. Yağı sattıktan sonra kadının elinde ailesini 

geçindirecek kadar para da kalmıştı. Tanrı onların ihtiyacını 

karşılamaktan büyük bir zevk almıştı!  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Tanrı, çocuğu olduğunuz için sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaktan da 

büyük zevk alır. Başınıza ne gelirse gelsin, zor durumlarda bile 

Tanrı’ya güvenebileceğinizi hatırlamalısınız. Bir gereksiniminiz 

olduğunda, bunun hakkında Tanrı’yla konuşacak mısınız? Tanrı 

vaadini her zaman gerçekleştirir. Kutsal Kitap’ın, “Tanrım da her 

ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde 

karşılayacaktır” (Filipililer 4:19) dediğini hatırlayın. Belki şu anda 

bir ihtiyacınız hakkında düşünüyorsunuz. Birazdan sessiz dua 

zamanımız olacak, o zaman bu ihtiyacınızla ilgili olarak Tanrı’yla 

konuşabilirsiniz. 

Ama henüz Rab İsa’ya iman edip sizi bağışlamasını istemediyseniz, 

o zaman en büyük ihtiyacınız budur. Böylece Tanrı’nın çocuğu 

olursunuz. O’na iman edecek misiniz? Rab İsa’dan günahlarınızı 

bağışlamasını ve sizi Tanrı’nın çocuğu yapmasını bugün isteyecek 

misiniz?  

Dua için zaman ayırın.  

Tekrar Soruları 

1. Dul kadın borcunu ödeyemezse oğullarına ne olacaktı? 

(Alacaklının kölesi olacaklardı). 
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2. Kadının paraya olan ihtiyacını karşılamak üzere Tanrı kimi 

kullandı? (Elişa’yı). 

3. Tanrı, dul kadının ihtiyacını karşılamak üzere evdeki neyi 

kullandı? (Küçük bir kap zeytinyağını). 

4. Eğer bir kişi Hıristiyan değilse, bu kişinin en büyük ihtiyacı 

nedir? (Günahlarının bağışlanması). 

5. Tanrı günahlarımızın bağışlanmasıyla ilgili ihtiyacımızı nasıl 

karşıladı? (Mesih İsa’yı günahlarımızın bedelini ödemek üzere 

göndererek). 

6. Elişa dul kadına ne yapmasını söyledi? (Komşularından boş 

kaplar almasını ve bunları zeytinyağıyla doldurmasını söyledi). 

7. Dul kadın boş kaplara yağı dökmeye başladığında ne oldu? 

(Tanrı bütün kaplar dolana kadar yağın akmasını sağladı). 

8. Bir ihtiyacınız olduğunda yapmanız gereken ilk şey ne 

olmalıdır? (Bununla ilgili olarak Tanrı’yla konuşmalı ve ne 

yapmanız gerektiğini sormalısınız). 

9. Ezber ayetini tekrar edin. (“Rab’be güven bütün yüreğinle,         

kendi aklına bel bağlama.” Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5). 

10. Tanrı neye ihtiyaç duyduğunuzu zaten biliyorsa, niçin O’nunla 

konuşmanız gerekir? (Sorununuz hakkında kendisiyle 

konuşmanızı istediği için). 

11. Sorunlarınız ve ihtiyaçlarınız hakkında Tanrı’yla konuştuğu-

nuzda, beklediğiniz yanıtı almasanız bile, Tanrı içinize ne verir? 

(Esenlik). 

12. Çocukların ihtiyaç duyabileceği bir konuyu söyleyin. 

(Karanlıktan korkmak, babasının işten kovulması vb.). 

Devam Eden Etkinlik 

Vaadi Yanınızdakine Verin 

Boş bir ilaç şişesi ya da buna benzer küçük bir şişe üzerine 

“Tanrı’nın Vaat Şişesi” yazılı etiketi yapıştırın. Sayfa 64’deki 

vaatlerin fotokopisini çektikten sonra bunları kesin ve şişeye koyun.  

Çocuklar daire şeklinde oturup bir ilahi söylerken şişeyi elden ele 

geçirsinler. İlahi bittiğinde şişe kimin elindeyse o çocuk şişeden bir 

vaat çeksin. (Grupta okuma yazma bilmeyen çocuklar varsa, onları 

okuyabilen çocukların yanına oturtun.) Okunan vaadin çocuklara ne 

anlam ifade ettiğini tartışın. Ardından şişeyi bir sonraki çocuğa verip 

etkinliğe devam edin. 

Halihazırda içinde vaat bulunan bir ya da iki ayet öğrendiyseniz, bu 

ayetleri listede verilenlerle değiştirmeniz çocuklar açısından yararlı 

olur. 

 

 

 
 

görünmemesi için üzerinde  
numaraların olduğu kapaklı kartı 
bunun üstüne yerleştirin.  
 
Sınıfı iki gruba ayırın ve her gruba 
dönüşümlü olarak sorular sorun.  
 
Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde grubu 500 puan kazanır. 
Ardından aynı çocuk oyun 
düzeneğinden iki rakam söyleyerek, 
yağ kaplarından eş olanlarını 
bulmaya çalışsın. Doğru eş 
bulunamazsa kapakları kapatın.  
Diğer gruba sorusunu yöneltin ve 
doğru eşi bulmayı onlar da 
denesinler.  
 
Yağ kabının eşi bulunursa, kapakları 
açık tutun ve o gruba ekstra 500 
puan verin.  
 
En çok puan toplayan grup kazanır. 
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Ders 3 
Elişa Şunemli kadının oğlunu diriltir 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 4:8-37 
 

Temel gerçek 

Tanrı’nın gücü her şeye yeter ve imkansız olan 

şeyleri bile yapabilir. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’e iman ederseniz 

Tanrı sizi kurtarma gücüne sahiptir.  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı zor durumlardan iyi 

şeyler çıkarabilir. 
 

Ezberlenecek ayet 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5’i tekrar edin. 
 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: ES-1, ES-13, ES-14, ES-15, ES-

16, ES-17, ES-18, ES-19, ES-20, ES-21, 

ES-22, ES-23 ve ES-24 

Ve 

 Çocuklara ikram edilmek üzere kuru üzüm 

ya da başka kuru meyveler, bisküvi ve su. 

 İsrail haritası. 

 Temel gerçeğin büyük harflerle yazılı oldu-

ğu öğretiş kartı (A4 büyüklüğünde olabilir). 
 

Öğretmenler için Tavsiyeler 

Bu ders ölümden yaşama dönme hakkında oldu-

ğundan, özellikle bir yakınını ya da arkadaşını 

kaybetmiş olan çocuklara yardım etmeye hazırlık-

lı olun.  

Bu çocuklara Tanrı’nın her zaman insanları yaşa-

ma döndürmediğini açıklayın. Yaşama dönen kişi 

bir gün tekrar ölecektir. Oysa sonsuz yaşam için 

dirildiğimizde durum böyle olmayacaktır. O zaman 

Tanrı, kendisine iman edenleri sonsuza dek 

yaşamaları için diriltecektir.  

İsa’ya henüz iman etmemiş olan çocukları, ağla-

ma ve gözyaşının olmayacağı yer olan cennette, 

her zaman Tanrı’yla birlikte olabilmeleri için, 

O’nu kurtarıcıları olarak kabul etmeye teşvik edin.  

İmanlı çocukların güvenini tazeleyin ve Kutsal 

Kitap’tan, Tanrı’nın her zaman, hatta üzüntülü 

anlarda bile, onlarla birlikte olmayı vaat ettiğini 

gösterin (İbraniler 13:5b-6). 

Eğer grubunuzdaki çocuklar arasında ölümden 

etkilenen yoksa, kendinizi her zamanki gibi 

danışmanlığa hazırlayın. 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Bir sıcak gün daha. 
 

Olayların Gelişimi 

1. Şunemli kadın Elişa’ya misafirperverlik 

gösterir ve onun için bir oda inşa eder. 

2. Elişa bu nazik davranışın karşılığını vermek 

ister, ama kadın reddeder.  

3. Elişa kadına bir çocuğu olacağını vaat eder.   

 TG+, TG-   

4. Bir yıl sonra Şunemli kadın bir erkek çocuk 

doğurur. 

5. Birkaç yıl sonra çocuk hastalanır ve ölür. 

   TG+ 

6. Kadın Elişa’yı bulmak üzere yola koyulur. 

7. Kadın Elişa’yı bulur ve oğlunun ölümünden 

dolayı ağlar. 

8. Elişa ve Gehazi kadınla birlikte Şunem’e 

döner. TG+ 
 

Doruk Noktası 

Tanrı, çocuğu yaşama döndürmek için 

Elişa’yı kullanır. 
 

Sonuç  

Kadın yaşama dönen oğlunu kucaklaması için 

odaya çağrılır. 

Kadın, Tanrı’ya ve kulu Elişa’ya olan minnetar-

lığını göstermek üzere yere kapanır. TG- TG+  
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Büyük çocuklar bu köyü  
haritada göstermekten 
hoşlanacaklardır. Şunem, 
Yizreel’deki sarayın 5 km 
kadar kuzeyinde verimli 
toprakları olan bir yerdi. 
Elişa, Samiriye ve Yizreel 
arasında yolculuk ederken 
sık sık bu köyde konaklamış 
olmalıdır. 
 

Çocuklara kuru üzüm ya da 
diğer türden kuru meyveler, 
bisküvi ve su ikram edin. 

 
 
Kart 3-1 

 

 
 

 
 
Kart 3-2 
 

Bu odayı inşa etmek çift 
için fedakârlık gerektiren  
bir davranıştı. Doğudaki  
evlerin çatısı, sıcak iklimden 
dolayı en gözde olan yerdi. 
Odada pek fazla mobilya 
bulunmamasına rağmen, 
yine de içinde bu türden 
bir odadan beklenenden 
daha fazla mobilya vardı. 
Bu da çiftin cömertliğine  
ve Tanrı’nın peygamberine 
duydukları saygıya işaret 
eder. 

 
Kart 3-3 
 

 

Ders 

Elişa’yı (ES-1) yerleştirin.  

Tanrı’nın peygamberi Elişa’nın, Tanrı’nın işlerini yerine getirmek 

üzere tozlu yollarda ilerleyerek kentten kente dolaştığı sıcak 

günlerden birisiydi. Tanrı’nın Elişa’yı kendisine hizmet etmek 

üzere çağırdığını hatırlayacaksınız. O gün yolu, tarımla uğraşan 

küçük bir köy olan Şunem’e düştü. Bu köy kralın Yizreel’deki 

sarayından beş kilometre kadar uzaktaydı. Elişa farkında değildi, 

ama Tanrı bu küçücük köyde, Elişa aracılığıyla en şaşırtıcı 

mucizelerinden birini yapmaya hazırlanıyordu! 

Elişa zengin bir çiftçi olan adamla karısının evine yaklaştı. Belki 

kadın peygamberin yolculuktan dolayı yorgun ve terlemiş olduğunu 

görünce, Elişa’yı birlikte yemeye ve dinlenmeye davet etti – ya da 

ısrar etti demek daha doğru olabilir.  

Elişa’yı ((ES-1) şekil ES-13’le değiştirin. Kadını (ES-15) ve kocasını (ES-14) 

yerleştirin. 

Belki Elişa bu misafirperver çifte Tanrı’nın yaptığı harika şeyleri 

anlattı: Eriha’daki acı suyu nasıl tatlandırdığını ve zavallı dul 

kadının ödünç aldığı kapları nasıl yağla doldurduğunu. 

O günden sonra Elişa ne zaman Şunem’den geçse, bu çiftin evini 

ziyaret etti.  

ES-13’ü çıkarın. 

Kadın, Elişa’nın yaşamının bir yerden başka bir yere yolculuk 

etmekle geçtiğini biliyor, bunun ne kadar zor olduğunu tahmin 

edebiliyordu. Tanrı kadına, peygamberi nasıl teşvik edebilecekleri 

hakkında bir fikir verdi. Kadın kocasına, “Elişa’nın kutsal bir Tanrı 

adamı olduğunu biliyorum. Gel damda onun için küçük bir oda 

yapalım ve içini döşeyelim. Bu taraflara geldiğinde orada kalır, 

dinlenip dua edebilir” dedi (2.Krallar 4-9-10). 

Kadını (ES-15) ve kocasını (ES-14) çıkarın. Yatağı (ES-16) ve masayı (ES-17) 

yerleştirin. 

Kocası bunu uygun buldu ve evin düz damı üzerinde bir oda inşa 

etti. Oda bitince içini döşediler; yatak, sandalye, masa ve kandil 

koydular. Elişa Şunem’e geri döndüğünde kendisi için hazırlanmış 

bu odayı görünce çok memnun olmuş olmalıydı.  

Bir gün Elişa, hizmetkârı Gehazi’yle birlikte Şunem’e geldi. Bu 

odaya çıktılar ve Elişa dinlenmek üzere yattı. Bu çiftin gösterdiği 

nezaketten dolayı Tanrı’ya şükran doluydu. Karşılığında onlar için 

bir şey yapabilmeyi istedi, ama ne yapabilirdi ki? Elişa, Gehazi’den 

kadını çağırmasını istedi.  

Elişa’yı (ES-1), kadını (ES-15) ve Gehazi’yi (ES-18) yerleştirin. 

Elişa kadına, “Bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne 

yapabilirim? Senin için kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım 

mı?” diye sordu. Elişa, bu kadının isteğini yerine getirebilmek üzere 

herkesle konuşmaya hazırdı.  
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Ama bu kadın çok zengin ve alçakgönüllüydü. Kocasıyla birlikte 

hiçbir şeye ihtiyaçları yoktu. Elişa’ya, “Hiçbir ihtiyacımız yok. Ben 

halkımın arasında mutlu yaşıyorum” dedi. 

Kadını (ES-15) çıkarın. 

Kadın yanlarından ayrıldıktan sonra Elişa, Gehazi’yle konuşmaya 

devam ederek bu çifte olan minnettarlıklarını nasıl ifade 

edebileceklerini sordu. Gehazi’nin aklına bir fikir geldi. Bu çiftin 

çocuğu yoktu. Yaşlıydılar ve herhalde artık çocukları olmazdı. 

Gehazi, “Kadının oğlu yok, kocası da yaşlı” dedi. 

İsrail’de yaşayan her kadın bir çocuk sahibi olmak istediğinden, 

herhalde bu kadın da isterdi!  

Bunun üzerine Elişa Gehazi’ye, “Kadını çağır” dedi.  

Kadını (ES-15) yerleştirin. 

Elişa kadına, “Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak” 

dedi (2.Krallar 4:16). 

Kadın kulaklarına inanamıyordu! Bu gerçek olabilir miydi? Eminim 

kalbi heyecanla atmaya ve belki de gözleri mutluluktan sevinçle 

parlamaya başlamıştı. Onca yıldır çocuksuz yaşamıştı ve bu yaştan 

sonra anne olacaktı! Tanrı’nın böylesine harika bir şeyi yapacağına 

inanmak çok zordu. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’ya güvenmeyi 

öğrenmesi gerektiğini biliyordu. 

Eğer İsa’dan sizi günahınızdan kurtarmasını istediyseniz, o zaman 

siz de Tanrı’ya daha çok güvenmeyi öğrenmek isteyeceksiniz. 

Tanrı’nın gücü her şeye yettiği için, yaşamınızdaki en zor durumları 

bile iyi hale dönüştürebileceğinden emin olabilirsiniz.  

Peki ama Tanrı’nın gücünün her şeye yetmesi ne demektir? Bu, 

Tanrı’dan daha güçlü ve büyük hiçbir şey yoktur anlamına gelir. O 

her şeyi yapabilir. Yapabileceği en harika şeylerden birisi, sizi 

günahınızdan kurtarmaktır. Günahınız, sizi kusursuz olan Tanrı’dan 

uzaklaştırdığı için sorun yaratır. Ama Tanrı size yardım etmek ve 

günahınızı affetmek ister. Oğlu İsa Mesih’ten günahınızı 

üstlenmesini, sizi günahınızdan kurtarmasını isteyebilirsiniz. 

Çarmıhta sizin uğrunuza öldüğü için bunu yapabilir. Çarmıhta 

asılıyken günahımızı üstlendi. İsa Mesih sıradan bir insan olsaydı 

bunu yapamazdı, ama Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın Oğlu olduğu 

için bunu yapabildi. Tanrı’yı hoşnut etmeyen davranışlarınızdan 

dolayı bağışlanabilmeniz için, kendi isteğiyle kanını döktü ve öldü. 

İsa öldükten sonra dirildi ve artık, bugün, cennette yaşıyor. Eğer 

İsa’dan günahınızı affetmesini isterseniz, O’nun bunu yapacağına 

güvenebilirsiniz. Bunu yapabilir, çünkü O’nun gücü her şeye yeter. 

O, çarmıhta sizin uğrunuza öldü.  

Şunem’li kadın da, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın verdiği sözü ye-

rine getireceğine ve kendilerine bir oğul vereceğine güvenmeliydi. 

 

 

Elişa’nın ülkenin ileri  
gelenleriyle iyi bir ilişkisi  
vardı. Tanrı, Elişa’nın 
peygamberlik yetkisini 
pekiştirmişti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okuyun. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG+ 

 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu kartı gösterin. 

 

TG- 
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Kart 3-4 
 

 
Okul öncesi çocuklar hasta 
çocuk taklidi yapmaktan 
hoşlanabilirler.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 
Çocukların pek çoğu, zor 
durumların Tanrı’dan  
gelen bir ceza olduğunu  
düşünür ve öğretmenin  
bu konuya dikkat etmesi 
önemlidir. Bu yanlış  
anlamaya açıklık getirmek  
yararlı olabilir.  
 
 
Üzerinde temel gerçeğin  
olduğu öğretiş kartını  
gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Tanrı’nın kadına verdiği sözü tuttuğunu düşünüyor musunuz?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet! Tanrı her zaman sözünü tutar. Vaat edilen çocuğun doğduğu 

gün nihayet gelip çattı. Çift için çok mutlu bir gün olmalıydı! 

Baba’yı (ES-19) yerleştirin. 

Aradan birkaç yıl geçti ve küçük bebek sizin kadar bir çocuk oldu. 

Hasat zamanı geldiğinde babasıyla birlikte tarlaya gitmekten çok 

hoşlanıyordu. Orada çalışanları izlemekten ve belki ekinleri küçük 

demetler halinde bağlayarak onlara yardım etmekten zevk alıyordu.   

Çocuğu (ES-20) yerleştirin 

Bir gün tarlada güneş bütün gücüyle parlıyordu. Çocuk tarlada çalı-

şanlarla birlikteyken birden başında derin bir acı hissetti. Babasının 

yanına koşup, “Başım ağrıyor, başım!” diye bağırmaya başladı. 

Babası uşağına, “Onu annesine götür” dedi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Uşak çocuğu kucakladı ve hemen eve giderek annesine teslim etti. 

Kadın, ağrımakta olan başını tutan oğluna görünce çok endişe-

lenmiş olmalıydı. Oğlunu kucağında sakinleştirmeye çalıştı. Anne-

sinin ilgisine ve uğraşlarına rağmen küçük çocuk öğle saatlerinde 

öldü.  

Kadın çok üzgündü. Tanrı bu çocuğu kendilerine vaat etmişti; 

mucize bir çocuktu o. Şimdiyse ölmüştü. Bu nasıl olabilirdi? Niçin 

olmuştu? Kadının kafası bir sürü soruyla dolu olmalıydı, fazlasıyla 

da üzgündü. Ne kadar zor bir durum! 

Belki yaşamınızda sizin de başınıza çok üzücü bir şey gelmiş ola-

bilir. Belki çok sevdiğiniz birisi başka bir yere taşındı, hatta belki de 

öldü. Ya da karşılaşılması zor olan başka durumlarda kaldınız. 

Çocuklarla evde ya da okulda karşılarına çıkabilecek olan zor durumlar hak-

kında konuşun. Bu zorluklar karşısında nasıl bir tutum takınmaları gerektiği 

hakkında öneriler sunmaya hazır olun; bir sınavda başarısız olursa, 

hastalanır ya da kaza geçirirse, babası işini kaybederse, anne hastalanırsa, 

dedesi ölürse vb. 

Nedenini anlamadığınız zor durumlarla karşılaştığınızda, Tanrı’nın 

artık sizi sevmediğini, size bakmayı bıraktığını ve her şeyin 

kontrolden çıktığını düşünebilirsiniz. Ama Tanrı asla kontrolü 

kaybetmez – O’nun gücü her şeye yeter. 

Tanrı’ya öfke duyuyor ve içinde bulunduğunuz durumdan iyi bir 

şeyin çıkmasının mümkün olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Oysa 

Tanrı’nın gücü her şeye yeter ve eğer O’na Kurtarıcınız olarak iman 

ettiyseniz, bugünkü hikayemizde sözü edilen kadının yaptığı gibi, 

siz de O’ndan yardım isteyebilirsiniz. Size söz verdiği gibi, Tanrı 

her zaman sizinle birlikte olacaktır. Geçen haftaki dersimizde, 

Tanrı’nın vaatlerini yerine getireceğine güvenebileceğimizi öğren-

miştik. Tanrı her durumda bizimle olacağını vaat etti. O’nun gücü 
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her şeye yeter ve en kötü durumdan bile iyi bir şeyler çıkartabilir. 

Tanrı Kutsal Kitap’ta, “Tanrı’nın kendisini sevenlerle... birlikte her 

durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Romalılar 8:28) der. 

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Her Şeye Gücü 

Yeten Tanrı’nın zor durumlardan iyi bir sonuç çıkaracağına 

güvenin. Ezber ayetimizi hatırlayın. 

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5’i ezberinizden söyleyin. 

O’na güvenmenin zor göründüğü anlarda bile O’na güvenebilirsi-

niz. Tanrı’nın gücü her şeye yeter, zor anlarda size yardım ede-

cektir. Çok üzücü bir durumdan bile iyi bir şeyler çıkarabilir. 

Şunemli kadın da çok üzgün bir haldeydi. Tanrı’nın kendisine mu-

cizevi bir şekilde verdiği oğlunun ölümünden dolayı çok acı çe-

kiyordu. Çocuğu Elişa’nın odasına taşıdı, Elişa’nın yatağına yatırdı 

ve kapıyı kapattı. 

Aceleyle kocasını çağırıp şöyle dedi: “Lütfen bir eşekle birlikte 

uşaklarından birini bana gönder. Tanrı adamının yanına gitmeliyim. 

Hemen dönerim.” Kocası neden gitmek istediğini sordu ama kadın 

oğullarının öldüğünü ona söylemedi. “Zarar yok” dedi o kadar. Acı 

dolu bu anne kendisine yardım etmesi için yüreğinde Tanrı’ya 

güveniyordu.  

Eşek üzerinde giden kadını ve uşağı (ES-21) yerleştirin. 

Kadın ve uşağı Şunem’den ayrılıp Elişa’yı bulmak umuduyla, Kar-

mel Dağı’na doğru giden büyük vadide ilerlemeye başladılar. Yol-

culukları beş altı saat kadar sürecekti. 

Kadın uşağına, “Hadi hemen yola çık. Sana demedikçe benim için 

yavaşlama” dedi. 

Kadını ve uşağı (ES-21) çıkarın. Elişa (ES-1) ve Gehazi’yi (ES-18) yerleştirin.   

Karmel Dağı’ndaki Elişa, eşek üzerinde kendisine doğru hızla yak-

laşmakta olan birisini gördü. Eşek iyice yaklaştığında kadını tanıdı.  

Elişa Gehazi’ye, “Baksana, Şunemli kadın geliyor! Hemen onu 

karşılamaya çık ve eşiyle oğlunun nasıl olduğunu sor” dedi. 

Elişa’yı (ES-1) çıkarın. Kadını ve uşağı (ES-21) yerleştirin.   

Kadın çok üzgün olmasına rağmen, Gehazi’ye her şeyin iyi oldu-

ğunu söyledi. Niçin acaba? Sanırım kadının, Tanrı’nın her şeyi en 

iyi şekle sokacağından hiç şüphesi yoktu da ondan. 

Kadın yoluna devam etti. Elişa’yı görür görmez eşeğinden indi ve 

ayaklarına kapandı. 

Bütün şekilleri çıkarın. Elişa (ES-1) ve kadını (ES-22) yerleştirin. 

Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de Tanrı adamı, “Kadını ra-

hat bırak. Görmüyor musun, kadın acı çekiyor” dedi. “RAB bunun 

nedenini benden gizledi, açıklamadı.”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kutsal Kitap yorumcusu 
Matthew Henry, “Kadın  
oğlunun ölümü için değil,  
dirilişi için hazırlık yaptı” der. 
 

 
 
Okul öncesi çocuklar  
eşek yolculuğuna çıkmış  
gibi davranmaktan hoşlanırlar. 
 

Kart 3-5 

 
Karmel Dağı yaklaşık 32 
kilometre uzaklıktaydı ve  
Elişa’nın hizmetini sürdürdüğü  
ya da sakin kalıp dua etmek  
için kullandığı bir yerdi.  

 

 
 

 
 

 
 



 Elişa, Sadık Tanrı’nın Peygamberi 

 30 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitap’tan okuyun.  

 

 

 

 
 

 TG+ 

 

 

 

Üzerinde temel gerçeğin olduğu 
öğretiş kartını gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Elişa’ya, Tanrı’nın kendisine vaat ettiği oğlun öldüğünü söyledi.  

Elişa derhal Gehazi’ye değneğini almasını ve çocuğa gitmesini 

söyledi. “Değneğimi çocuğun yüzüne tut” dedi.  

Gehazi değneği alır almaz yola koyuldu. Ama kadın Elişa olmadan 

yola çıkmamakta ısrar edince, Elişa da onlara katıldı. 

Bütün şekilleri çıkarın. Yatağı (ES-16), masayı (ES-17), Gehazi’yi (ES-18) ve 

ölü çocuğu (ES-23) yerleştirin. 

Önce Gehazi çocuğun yanına vardı. Elişa’nın değneğini, kendisine 

verilen talimat uyarınca çocuğun yüzüne tuttu. Ne oldu dersiniz? 

“Ama ne bir ses vardı, ne de bir yanıt” (2.Krallar 4:31). Çocuk hiç 

kıpırdamadı. 

Gehazi evden çıkıp hâlâ yolda olan Elişa ve kadınla buluştu. 

Elişa’ya çocuğun hâlâ ölü olduğunu söyledi.  

Gehazi’yi (ES-18) çıkarın. Elişa’yı (ES-1) yerleştirin. 

Elişa eve varınca odaya çıktı ve kapıyı kapattı. Yatakta yatmakta 

olan küçük çocuğa üzülerek baktı. Tanrı’nın gücünün her şeye 

yettiğini bildiği için, Tanrı’nın bu üzücü ve zor durumdan iyi bir 

şeyler çıkarabileceğine de güveniyordu. 

Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Tanrı’nın içinde bu-

lunduğunuz durumdan iyi bir şey çıkarabileceğine güvenin. Bazen 

yaşantınızda zorluklarla karşılaşacaksınız. Belki okulda sürekli 

olarak size sataşan bir çocuk var. Rab’den yardım ve o durumda  

size esenlik ve sabır vermesini isteyin. Belki oyun oynadığınız ço-

cuklar Hıristiyan olduğunuz için sizinle alay ediyorlar. O zaman 

onlara iyi bir tanık olabilmenize yardım etmesi için Rab’be  gü-

venin. Belki ailenizden birisi aranızdan ayrıldı ve bunun üzüntüsünü 

bir türlü üzerinizden atamıyorsunuz. Hiç mutlu değilsiniz. 

Yaşamınıza devam edebilmek için Rab’bin size güç vereceğine 

güvenin.  

Bu örnekleri kullanmak yerine, daha önce sözü edilen durumlardan da 

bahsedebilirsiniz. 

Tanrı’nın gücü her şeye yeter ve sadıktır. Ne olursa olsun O’na 

güvenebilirsiniz. O Tanrı’dır ve her durumu kontrol eder. 

Hatta beklentileriniz gerçekleşmese bile, sizinle birlikte olduğu ve 

sizi sevdiği için O’na şükredebilir ve size yardım etmesi için O’na 

güvenebilirsiniz. Zor bir durumla karşılaştığınız zaman, öncelikle 

Elişa’nın yaptığı şeyi yapın – dua edin! Bu konu hakkında Tanrı’yla 

konuşun. Bu durumla yüzleşmek için size güç ve cesaret verece-

ğinden, O’na şükredin. Bunu nasıl yapacağını bilmemenize rağmen, 

o durumdan iyi bir şeyler çıkarması için O’na güvendiğinizi söy-

leyin. Ardından Tanrı’nın nasıl işlediğine bakın. Bunu yapacaktır, 

çünkü O’nun gücü her şeye yeter. Belki Tanrı bu durumu, sizi ken-

disine yakınlaştırmak ve güçlendirmek için kullanacaktır. Belki bu 

durumu bir başkasının, O’nu Kurtarıcı olarak tanımasını sağlamak 

için kullanacaktır. Tanrı’nın yapmakta olduğu iyi işi görmeniz bazen 

uzun zaman alabilir, belki de hiç göremezsiniz; O, gerçekleştireceği 

işi kendi belirlediği zamanda ve kendi yoluna göre yapacaktır. Sizin 



 Elişa, Sadık Tanrı’nın Peygamberi 

 31 

için en iyi şeyin ne olduğunu bilir. İçinde bulunduğunuz durumdan 

iyi bir şeyler çıkarması için Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’ya güvenin. 

Örneğin, hasta olur ve birkaç gün boyunca yatakta kalmanız 

gerekirse, Tanrı bu durumdan iyi bir şeye çıkarabilir mi? Evet! 

Belki size yardım edebilecek türden videolar seyredebilir ya da iyi 
bir kitap okuyabilirsiniz. 

Bir sınavda başarısız olduysanız, Tanrı bu durumdan iyi bir şeyler 
çıkarabilir mi? 

Çocukların fikirlerini söylemesine fırsat verin ve sorularını yanıtlamaya hazır 

olun. 

Evet! Daha çok çalışmanın ya da çalışmaya daha erken başlamanın 
önemini öğretebilir. 

Para kaybettiyseniz, Tanrı bu durumdan iyi bir şeyler çıkarabilir mi? 

Çocukların fikirlerini söylemelerine fırsat verin. 

Evet! Tanrı size, parasını kaybeden bir arkadaşınıza karşı daha anla-

yışlı olmanızı ya da paradan daha önemli şeyler olduğunu da öğre-
tebilir. 

Elişa, bu zor durumdan iyi bir şeyler çıkartması için Her Şeye Gücü 

Yeten Tanrı’ya güvendi. Dua ettiğinde Tanrı ona ne yapması 
gerektiğini gösterdi. 

Elişa, ağzı çocuğun ağzına, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle 

ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. 

Bunun Elişa için ne kadar zor olduğunu tahmin edebilir misiniz? 

Mutlaka Tanrı’nın bunu yapmasını istediğini biliyor olmalıydı. 

Olup bitenleri Kutsal Kitap’tan birlikte okuyalım. 

Ayeti Kutsal Kitap’tan okuyun. 

“Çocuğun bedeni ısınmaya başladı” (2.Krallar 4:34). 

Sonunda çocuğun cansız bedeninin yavaş yavaş ısındığını fark etti. 

Elişa ayağa kalktı ve büyük olasılıkla Tanrı’nın bir mucize 

gerçekleştirmesi için dua ederek, odada bir aşağı bir yukarı yürüdü. 
Tekrar çocuğun yanına gidip aynı şekilde üzerine kapandı. 

Ölü çocuğu (ES-23) ES-24’le değiştirin. 

Çocuk aniden yedi kez aksırdı! Ardından gözlerini açtı. Her Şeye 

Gücü Yeten Tanrı, çocuğu yaşama döndürmek için Elişa’yı kullandı! 

Kadını (ES-22) ekleyin. 

Elişa çok sevinmiş olmalıydı! Gehazi’yi çocuğun annesini 

çağırması için gönderdi. Kadın odaya girince Elişa ona, “Al 
oğlunu” dedi (2.Krallar 4:36). 

Sevinç dolu kadın, yardımları ve Tanrı’nın gerçekleştirdiği mucize-

den dolayı minnettarlıkla Elişa’nın ayaklarına kapandı. Sonra çocu-

ğunu kucağına alıp gitti. Şunemli kadın, Her Şeye Gücü Yeten Tan-

rı’ya güvendi ve Tanrı da, üzücü ve zor bir durumdan bile iyi bir 

şeyler çıkarabileceğini gösterdi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böyle bir yöntemle  
iyileşmek bize çok acayip 
gelebilir, ama ölü çocukla 
temasa geçmek, aslında 
İsa’nın bizim için yaptıklarını  
Güzel bir biçimde temsil eder. 
Biz suçlarımız ve günahlarımız  
içinde ölüyken, İsa Mesih’e  
kişisel olarak iman ederek yaşam 
bulduk. O’nda yaşam vardır!  
(Kaynakça: 1 ve 2.Krallar,  
Yazar: J. Vernon McGee,  
Kutsal Kitap Boyunca  
Kitapları, California.) 
 
 
 
 

Okul öncesi çocuklar yedi 
kez “aksırmayı” taklit  
etmekten hoşlanırlar.  
 

Kart 3-6 
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TG+ 

 

 

 

  

 

TG- 

 

 

 

 

 
 

Tekrar Oyunu 

 

Kağıt Kıskacı Çekme 
 

Sınıfı iki gruba ayırın –  
pembe ve mavi grup.  
 

Bir torba içine 20 kadar  
renkli kağıt kıskacı (ya da 
kağıt parçaları) koyun ve 
aralarında bir sürü mavi 
ve pembe olduğundan 
emin olun. 
 

Önce hangi takımın 
başlayacağına karar  
vermek için ilk soruyu  
sınıfın tamamına sorun.  
Elini ilk kaldıran ve doğru 
yanıtlayan çocuk torbadan 
bir kağıt kıskacı çeker.  
 

Pembe gruptan bir çocuk 
pembe kıskaç çekerse, 
grubu 500 puan kazanır.  
Fakat mavi kıskaç çekerse,  
mavi grup 500 puan kazanır. 
Diğer renkler için puan 
verilmez. 
 
Soruları iki gruba dönüşümlü 
olarak sorun. Soruların hepsi 
yanıtlandıktan sonra en çok 
puanı toplamış olan grup 
kazanır.  
 
 
 

 

 

 

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, zor durumlardan 

iyi şeyler çıkarması için Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’ya güvenecek 

misiniz? 

Evde ya da okulda bir zorlukla karşılaştığınızda, Tanrı’nın gü-

cünün her şeye yettiğini ve size yardım etmeye söz verdiğini hatır-

layacak mısınız? Karşınıza çıkan zor durumlar hakkında Tanrı’yla 

konuşacak mısınız? Bu durumu sağ salim atlatmanıza yardım 

edeceği, size güç ve cesaret vereceği için O’na şükredecek misiniz? 

İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz, bugün günahınıza 

sırtınızı dönüp sizi kurtarabilecek güçte olan Rab İsa’ya güvenecek 

misiniz? Kutsal Kitap’ın Elçilerin İşleri 16:31’inci ayetinde, “Rab 

İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” der. Rab İsa’nın 

sizi kurtarması için iman etmek istiyorsanız, bunu O’na hemen 

şimdi ya da örneğin, dersten sonra eve dönünce söyleyebilirsiniz. 

O’nun gücü her şeye yettiği için sizi dinleyecek ve kurtaracaktır. 
 

Tekrar Soruları 

1. Şunemli kadın ve kocası, Elişa için ne yaptılar? (Ona yiyecek 

verdiler ve kalması için evlerinin damında bir oda inşa ettiler) 

2. Odayı Elişa için hazırlamak üzere neler yaptılar? (Odaya masa, 

sandalye, yatak ve kandil koydular) 

3. Elişa’nın uşağı, onlar için ne yapabileceklerini sorunca, kadın 

ne istedi? (Hiçbir şey) 

4. Elişa kadına ne vaatte bulundu? (Tanrı’nın onlara bir oğul 

vereceğini söyledi)  

5. Tanrı’nın, Oğlu İsa Mesih’e güvenen herkese vermeyi vaat 

ettiği en önemli armağan hangisidir? (Günahın cezasından 

kurtulmak ve ölümden sonra cennete gitmek) 

6. Bu ailenin başına gelen üzücü olay neydi? (Oğulları öldü) 

7. Oğlu öldüğü zaman kadın ne yaptı? (Yardım için Elişa’ya gitti) 

8. Başınıza üzücü bir şey gelirse, Tanrı sizden ne yapmanızı ister? 

(Dua etmenizi ve bu zorlu dönemden geçerken yardım etmesi 

için Kendisine güvenmenizi ister) 

9. Olaylar beklediğiniz gibi gelişmediği zamanlarda bile, 

Tanrı’nın vaatlerine nasıl güvenebilirsiniz? (Tanrı’nın her 

zaman vaatlerini yerine getirdiğini ve kötü durumlardan bile iyi 

şeyler çıkartabileceğini hatırlayarak) 

10. Elişa Gehazi’ye ne yapmasını söyledi? (Elişa’nın değneğini 

çocuğun yüzüne koymasını) 

11. Elişa eve vardığında çocuğun hâlâ ölü olduğunu görünce ne 

yaptı? (Dua etti ve çocuğun üzerine kapandı) 

12. Çocuk dirildikten sonra kadın ne yaptı? (Yere kapanıp Tanrı’nın 

gerçekleştirdiği mucizeden dolayı Elişa’ya şükretti) 
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Devam Eden Etkinlik 

Çocukların karşısına çıkabilecek olan zor olayların bir listesini yap-

mak üzere çocuklardan yardım isteyin. (Örneğin, okuldaki sorunlar, 

anne ve babanın boşanması, sakat olmak vb.). Çocukların fikirlerini 

tahtaya ya da büyük bir kağıt üzerine yazın. 

Çocukları 3-4 kişilik gruplara ayırın ve yukarıda sözü edilen 

durumlardan birini seçmelerini söyleyin. Her grup seçtiği durumu 

canlandırsın; önce sorunu, ardından da Tanrı’nın durumu nasıl 

iyiliğe dönüştürebileceğini canlandırsınlar. Çocukları çok seyrek 

olabilecek türden değil, gerçekçi sonuçlar bulmaya teşvik edin. 

Yaşanması zor bir durum içindeyken bile iyi şeylerle 

karşılaşabileceklerini gösterebilirler. Örneğin, birisinin en yakın 

arkadaşı başka bir kente taşınınca, geride kalan kendisini çok yalnız 

hissedebilir, ama bu yalnızlık anında çocuk Tanrı’ya daha da 

yakınlaşır ve hatta yalnızlık çeken başka bir çocuğa bile yardım 

edebilir.  

Çocuklar hazırladıklarını prova ederken siz ve diğer yetişkin 

yardımcılar gruplara yardım etsinler.  

Dersinizi her grubun hazırladıkları skeci, diğer gruplara sergileme-

leriyle bitirin. Mümkünse, her grubun skecinin ardından, temel ger-

çekle ilgili birkaç yorum ekleyin.  
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Ders 4 
Cüzamlı Naaman iyileşir 
 

  

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 5:1-16 

 

Temel gerçek 

Tanrı pak olmayanı temizleyebilir.   

 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’ya iman ederseniz, 

Tanrı sizi aklayacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Arkadaşlarınıza, Tanrı’nın on-

ları da aklayabileceğini söylemelisiniz. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 

Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun.” Yuhanna 3:16 

 

Görsel gereçler 

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

Ya da 

 Şekiller: ES-1, ES-18, ES-25, ES-26, 

ES-27, ES-28, ES-29 ve ES-30 

Ve 

 Çok süslü birkaç giysi ve kağıt bir tor-

banın içine konan altın ve gümüşten 

yapılmış birkaç nesne. 

 Sözsüz Kitap ya da altın, siyah, kırmızı ve 

beyaz renkli dört kağıt. 

 İsrail haritası. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Nasıl çözeceğinizi hiç bilemediğiniz bir soru-

nunuz oldu mu hiç? 

 

Olayların Gelişimi 

1. Zengin, ünlü ve iyi bir asker olan Naaman 

cüzama yakalanır. TG- 

2. Naaman’ın karısının İsrailli bir kölesi vardı.  

3. Köle kız, Elişa’nın Naaman’ı iyileştirebile-

ceğini söyler. TG+, TG- 

4. Naaman Suriye Kralı’na, kızın 

söylediklerini iletir. 

5. Naaman elinde bir mektupla İsrail Kralı’na 

gönderilir. 

6. Naaman Elişa’ya gider. 

7. Elişa’nın uşağı Naaman’a ne yapacağını 

söyler. 

8. Naaman Elişa’ya kızar ve alınır, ama so-

nunda söylediklerini yapar. TG+, TG- 

 

Doruk Noktası 

Tanrı Naaman’ı cüzamdan kurtarır. 

 

Sonuç  

Naaman, tüm dünyada İsrail’in Tanrısı’ndan 

başka tanrı olmadığını anlar. 

Elişa Naaman’ın vermek istediği armağanı red-

deder. 

Naaman Suriye’ye dönerek olanları anlatır. 

TG-, TG+ 
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Ezber ayetinin öğretilmesi 

Ezber ayeti 

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle 

ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 

yaşama kavuşsun” Yuhanna 3:16. 
 

Giriş 

Sevdiğiniz bir arkadaşınızı ya da akrabanızı düşünün. 

Duraklayın. 

Bu kişiyi, uğruna her şeyi yapacak kadar seviyor musunuz? 

Tanrı’nın size olan sevgisi o kadar büyüktür ki, sizi başka bir 

kimseyi sevebileceğinizden çok daha fazla sever. Sizi başka hiç 

kimsenin sevemeyeceği kadar sever. Bugünkü ayetimiz Tanrı-

nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamanıza yardım eder. 
 

Sunum 

Bu ayet Tanrı’nın Sözü olduğu için, bunun kesinlikle gerçek 

olduğunu açıklayın. Ayeti nerede bulacağınızı gösterin ve Kutsal 

Kitabınızdan ayeti okuyun. Çocuklar da ayeti görsel araçtan 

okusunlar. 
 

Açıklama 

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki – Tanrı, siz de dahil olmak üzere 

dünyadaki bütün insanları sever. 

biricik Oğlunu verdi – Tanrı sizi o kadar çok sever ki, günah-

larınıza karşılık ölmesi için biricik Oğlu’nu gönderdi. 

Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri – Yani İsa’nın, günahlarının be-

delini ödemek üzere ölüp dirildiğine inanan herkes buna dahildir. 

Mahvolmasın – İsa’ya iman ettiğiniz zaman, sonsuza dek Tan-

rı’dan ayrı kalmak zorunda kalmazsınız. 

hepsi sonsuz yaşama kavuşsun – Tanrı’dan ayrı kalmak yerine, 

günahlarınız bağışlanır ve cennette sonsuza dek sürecek olan bir 

yaşama kavuşursunuz. 
 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz yaşama kavuşabilmeniz için güna-

hınızdan arınmanın tek yolu, İsa’ya iman etmektir. Eğer 

İsa’ya sizi günahtan kurtaran Kurtarıcı olarak henüz iman 

etmediyseniz, bugün bunu yapmak için harika bir gündür! 

Bugünkü dersimizde İsa’ya iman etmenin ne anlama 

geldiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer halihazırda İsa’ya iman ettiyseniz, bu-

gün birisiyle İsa hakkında konuşma kararı almak için ha-

rika bir gündür. Bir arkadaşınıza Tanrı’nın onu ne kadar 

çok sevdiğini ve ona sonsuz yaşam vermek istediğini söy-

leyin.  
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Tekrarlama 

“İşaretlerle anlatın ve söyleyin” 

Aşağıdaki işaret dili hareketlerini kullanarak her tekrar 

edişinizde yeni bir işareti öğretin. Küçük çocuklar için bazı 

işaretleri atlayabilirsiniz. 

 

 
 

   Tanrı      sevdi   dünyayı    verdi 
 

 

 

 
 

 Oğul     iman etmek  ona    mahvolmak     sonsuz  yaşam 
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Kart 4-1 
 

Kutsal Yazılar Suriye’den  
Aram olarak söz eder. 
Naaman büyük olasılıkla 
başkent olan Şam’a yakın 
bir yerde oturuyordu. 
 

Çocuklar bu bölgeyi harita 
üzerinde göstersinler.  
 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çocukların günahtan ne 
anladıklarını dile getirmelerine 
fırsat verin. Çocukların yanıt 
verememe ya da yanlış yanıt 
verme durumu karşısında 
örnekler vermeye hazır olun.  

 
 

Ders 

Nasıl çözeceğinizi hiç bilemediğiniz bir sorununuz oldu mu hiç? 

Böyle bir durumla karşılaştığımızda genellikle birisinden –anne 

babamızdan ya da öğretmenimizden– yardım isteriz. Varsayalım 

sorununuz o kadar büyük ki, başka hiç kimse çözmenize yardım 

edemiyor. Bugünkü Kutsal Kitap hikayemizde sözü edilen adamın 
başına işte böyle bir durum geldi. Bu adamın adı Naaman’dı. 

Naaman’ı (ES-25) ve hanımını (ES-26) yerleştirin. 

Kutsal Kitap Naaman’ın, Suriye’de yaşayan bir ordu komutanı 

olduğunu söyler. Çok iyi bir asker ve Suriye Kralı’nın en gözde 

adamıydı. Savaşlarda cesaretli ve güçlüydü. Rab de, düşman 

ordularına karşı zafer kazanmasına izin verdi. Naaman zengin bir 

adamdı. Eşiyle birlikte yaşadığı ev bir sürü güzel eşyayla ve 

hizmetkârlarla dolu olmalıydı. Ama Naaman’ın çok büyük bir 

sorunu vardı. Kutsal Kitap, “Naaman yiğit bir askerdi, ama cüzam 
hastalığına yakalanmıştı” der (2.Krallar 5:1b).  

Cüzam deri üzerinde acıyan yaralara yol açan bir hastalıktır. Bu 

hastalık deri altındaki kasların ölmesine neden olduğu için, bazen 

cüzamlı kişinin hastalıklı el ya da ayak parmakları kopardı. 

Naaman’ın yaşadığı o günlerde cüzamın tedavisi yoktu. Hastalık 

yavaş yavaş bütün vücuduna yayılacaktı ve bu hastalığı başkalarına 

da bulaştırabilirdi. Bu hastalık Naaman ve hanımını hem çok 
üzüyor hem de korkutuyordu.  

Naaman önemli ve zengin bir kişi, ayrıca da kralın bir dostu 

olmasına rağmen, hastalığıyla ilgili olarak yapabileceği hiçbir şey 

yoktu. Ne korkunç bir sorundu bu! Yaşamı altüst olmuştu. 

Sizin ve benim cüzamdan daha da kötü bir sorunumuz olduğunu 

biliyor musunuz? 

Yanıt verecek bir çocuk olup olmadığını görmek üzere duraksayın. 

Cüzamdan daha kötü bir sorununuz olduğunu nasıl anlarsınız? 

Yaptığınız her şeyi düşünün. Kutsal Kitap buna günah adını verir. 

Günah, yaşantılarımızı kapkaranlık yaptığı için bu koyu renk de 

bize bu sorunu hatırlatır. 

Sözsüz kitabın koyu renk sayfasını (ya da koyu renkli kağıdı) gösterin. 

Bu dünyaya gelen herkes günahlıdır – bunun tek istisnası Rab 

İsa’dır. Siz ve ben, Tanrı’nın isteklerini yapmak yerine kendi 

isteklerimizi yerine getirme arzusuyla doğduk. Kutsal Kitap, 

“Herkesin günah işlediğini” söyler (Romalılar 3:23). Tanrı’nın 

isteği yerine kendi isteğinizi gerçekleştirmek istediğiniz bazı şeyler 

neler olabilir? 

Çocuklar örnekler versin. 

Günah bizi, kutsal olan ve her zaman doğru olanı yapan Tanrı’dan 

uzaklaştırdığı için çok ciddi bir konudur. Tanrı günaha yakın ola-

maz, cennette günaha yer yoktur. Yoksa cennet de dünya gibi çok 

kötü bir yer olur çıkar. Günahınızın affedilmesi önemlidir, çünkü 

günah korkunç bir sorundur. Cüzamdan bile daha kötüdür! 
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Naaman’ın hastalığı ilerlemişti. Önemli ve zengin bir adam 

olmasına rağmen bu hastalık konusunda yapabileceği hiçbir şey 
yoktu.   

Naaman Suriye ordusunda komutan olarak görev yapmaya devam 

etti. Suriye’den daha küçük bir ülke olan İsrail’le savaştılar. Suriye 

ordusu İsrail topraklarına girip zengin ve mevkii sahibi 

Suriyeliler’in evlerinde hizmet etmeleri için bazı kişileri köle olarak 
kendi topraklarına getirdiler. 

Köle kızı (ES-27) yerleştirin. 

İsrail’den tutsak alınarak Suriye’ye getirilenlerden birisi de küçük 

bir kızdı. Kutsal Kitap’ta bu kızın adı geçmez. Belki evinin ya-

kınında oynarken ya da annesine yardım ederken, sert görünümlü 

bir Suriye askeri gelip onu alıvermişti. Bu çok korkunç bir şey ol-

malı! Bu küçük kızın Suriye’de kimin evine götürüldüğünü tahmin 

edebilir misiniz? Evet, Naaman’ın hanımına hizmet etmesi için 

Naaman’ın evine götürüldü. Belki oradayken yerleri süpürüp yemek 
pişirerek ya da çamaşır yıkayarak Naaman’ın hanımına yardım etti.  

Küçük kız bu evde yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra, evde 

büyük bir sorun olduğunu fark etti. Belki Naaman ve hanımının ne 

kadar üzgün olduklarını gördü. Belki de diğer hizmetkârların 
Naaman’ın o korkunç hastalığı hakkında konuştuklarını işitti.  

Naaman’ı (ES-25) ve hanımını (ES-26) çıkarın. 

Küçük kız Naaman için üzülüyordu. Belki onun için dua bile 

etmişti. Tanrı bu kıza, İsrail’de yaşayan ve Naaman’a yardım 

edebilecek birisini hatırlattı. Peygamber Elişa hakkında çok şey 

işitmişti. Onun gerçek ve diri Tanrı’ya kulluk ettiğini ve Tanrı’nın 

da onun aracılığıyla birçok mucize gerçekleştirdiğini biliyordu. 

Herhalde Elişa’nın Şeria Irmağı’nı nasıl durdurduğunu ve kuru 

toprak üzerinden yürüyerek karşı tarafa geçtiğini; Eriha’daki su 

kaynağını nasıl içilebilir bir hale getirdiğini; ve hatta ölen çocuğu 

diriltmesi için Tanrı’nın ona nasıl güç verdiğini işitmişti! Tanrı 

Naaman’ı iyileştirmek için Elişa’yı kullanabilirdi! Küçük kız 
bunları anlatmak için hemen Naaman’ın hanımına gitti. 

Naaman’ın hanımını (ES-26) yerleştirin.  

Küçük kız cesaretle Naaman’ın hanımıyla konuştu ve, “Keşke 

efendim Samiriye’deki peygamberin yanına gitse! Peygamber onu 
cüzamdan kurtarırdı” dedi (2.Krallar 5:3). 

Naaman’ın hanımına, inandığı Tanrısı ve O’nun peygamberi 

hakkında konuşmakla bu küçük kız tanıklıkta bulunuyordu. İhtiyaç 
içinde olduğunu bildiği bir kişiye kendi bildiklerini anlatıyordu.  

Tanrı’nın bu kızı, Naaman’ın evinde bir hizmetçi olmak ve 

Tanrı’nın peygamberi hakkında tanıklık vermek üzere kullanmayı 

planlaması ne kadar harika bir şeydir, değil mi? Tanrı Naaman’ı 
gerçekten seviyor ve onunla ilgileniyordu.  

Tanrı, henüz İsa hakkında işitmemiş olan arkadaşlarınızı sever ve 

onlarla ilgilenir. Eğer Rab İsa’ya iman ettiyseniz ve günahlarınız 

bağışlandıysa, Tanrı’nın sizden yapmanızı istediği bir şey vardır.  

Cüzam Suriye’de utanç 
verici bir hastalık olarak 
kabul edilmesine rağmen, 
cüzamlı hastaların İsrail’de 
olduğu gibi diğer insanlardan  
uzak durmaları gerekmiyordu.  
 
İsrail halkı putlara tapınmaya 
başladığı için Tanrı, İsrail’in 
düşmanı Suriye’ye zafer 
vermişti. 
 

Kart 4-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kart 4-3 
 

Ayeti Kutsal Kitap’tan yüksek 
sesle okuyun.  

 
Çocuklar Samiriye’yi harita  
üzerinde göstersin.  
 
 
 
 
 
 

 
TG+ 
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 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kart 4-4 
 

İsrail Kralı Yoram, Suriye 
Kralı’nın mektubunu  
okuduğunda nasıl olduysa 
peygamber Elişa  
hakkında düşünmedi.  

 

Tıpkı o küçük kız gibi, sizin de Kendisi hakkında tanıklık etmenizi 

ister. İsa için tanıklık etmek, birilerine O’nun hakkında konuşmak 

demektir.  

Tanıklık etmenin bir yolu, işitmeye ihtiyacı olan birisine Tanrı 

hakkında bildiklerinizi anlatmaktır. Tıpkı sizin yaptığınız gibi, 

İsa’ya Kurtarıcıları olarak nasıl inanabileceklerini anlatabilirsiniz! 

Kutsal Kitap, “Tanıklarım sizlersiniz” der (Yeşaya 43:10). Tanrı 

sizi O’na tanıklık ederek hizmet etmeniz için seçmiştir. 

Belki İsa hakkında nasıl paylaşacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. O 

zaman İsa hakkında işitmesi için, bir kişiyi İyi Haber Kulübü’ne ya 

da kiliseye davet edebilmek üzere Tanrı’dan size cesaret vermesini 

isteyebilirsiniz. Belki bu hafta davet edebileceğiniz bir akrabanız ya 

da arkadaşınız vardır.  

Tıpkı bu küçük kızın, Naaman’ın cüzam hastalığından nasıl 

kurtulabileceğini anlattığı gibi, ben de bugün sizlerle, günahınızı 

sizden uzaklaştırabilecek tek varlık hakkında konuşacağım. Bu 

varlık, Tanrı’dır ve sizi çok sever. Kendisinden uzak kalmanıza 

neden olan günahı, yaşamınızdan çıkarıp atmaya ihtiyacınız 

olduğunu görür. Öldüğünüz zaman cennete gitmenizi ister. Cennet, 

her şeyin kusursuz ve iyi olduğu, Tanrı’nın yaşadığı harikulade bir 

yerdir. Cennetin sokakları bile altından yapılmıştır. İşte bu yüzden 

bu sayfa bize cenneti ve Tanrı’yı hatırlatır. 

Sözsüz kitaptan altın renkli sayfayı gösterin (ya da altın renkli kağıdı).  

Kutsal Kitap, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki” (Yuhanna 3:16) 

der. Tanrı sizi o kadar çok sever ki, Oğlu İsa Mesih’e iman etmenizi 

ve günahlarınızdan aklanmanızı –bağışlanmanızı– ister. Böylece 

öldüğünüz zaman cennete gidersiniz. Bu sizin için çok sevindirici 

bir haberdir! 

Küçük kız Naaman’ın hanımına, Naaman’ın nasıl iyileşebileceğini 

söylediğinde sevinçli bir haber veriyordu.  

Hiç şüphem yok ki, Naaman’ın hanımı bunu işitince çok sevinmiş 

ve bu müjdeli haberi hemen Naaman’la paylaşmıştı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Naaman da bu sevindirici haberi kralıyla paylaştı. 

Kral, “Hemen İsrail’e gitmelisin!” dedi. “Yanında götürmen için 

İsrail Kralı’na bir mektup yazacağım.” 

Naaman yanına mektubu, hizmetkârlarını ve birçok harika armağan 

alarak, İsrail Kralı’nın yaşadığı Samiriye’ye doğru yola koyuldu. 

Yolculuk birkaç gün sürdü. 

Naaman’ı (ES-25) ve kralı (ES-28) yerleştirin. 

Saraya ulaşan Naaman, İsrail Kralı’nın huzuruna çıkıp mektubu sun-

du. İsrail Kralı, Suriye Kralı’nın gönderdiği mektubu okurken gözleri 

şaşkınlıktan iyice açılmış olmalıydı. Mektup şöyle diyordu: “Bu 

mektupla birlikte sana kulum Naaman’ı gönderiyorum. Onu cüzam 

hastalığından kurtarmanı dilerim.” İsrail Kralı hayrete düşmüştü.
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“Ben Tanrı mıyım, can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam 

gönderip onu cüzamdan kurtar der?” diye haykırdı. Belki gözlerini 

kısıp düşünürken, “Görüyor musunuz, açıkça benimle kavga 

çıkarmaya çalışıyor!” diye konuştu. Kral giysilerini yırtarak, 

üzüntüsünü ve çaresizliğini dile getirdi. 

Bütün bunlar olup biterken Elişa Naaman hakkında işitmişti. Krala 

bir haber göndererek, “Adam bana gelsin, İsrail’de bir peygamber 

olduğunu anlasın” dedi (2.Krallar 5:8). 

Kral, Elişa’dan aldığı bu haber üzerine rahatlamış olmalıydı. 

Böylece Naaman’ı Elişa’ya gönderdi. 

Bütün şekilleri çıkarın. Naaman’ı ve uşağını (ES-29) yerleştirin.  

Naaman’ın o güzelim arabasını çeken asil atları, peygamberin 

yaşadığı evin kapısına hızla gelip durdular. Naaman büyük olasılıkla 

askeri üniformasını giymiş bir halde Elişa’nın kapısına doğru 

ilerledi. Hizmetkârlarıysa, Suriye Kralı’nın gönderdiği altın, gümüş 

ve çok güzel işli giysilerle elleri kolları dolu bir halde ardından 

gidiyordu. Naaman peygamber Elişa’nın kapıya geleceğini ve bu 

önemli konuğa yoğun bir ilgi göstereceğini bekliyordu. 

Naaman ve uşağı (ES-29) ES-25’le değiştirin. Gehazi’yi (ES-18) ekleyin.  

Ama Elişa dışarı çıkmadı. Onun yerine uşağını (büyük olasılıkla bu 

kişi Gehazi’ydi), Naaman’a bir mesajla gönderdi. “Git, Şeria 

Irmağı’nda yedi kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz 

olacaksın” dedi (2.Krallar 5:10’a bakın.) 

Gehazi’yi (ES-18) çıkarın. 

Naaman buna çok kızdı! Belki etrafında sessizce duran hizmetkâr-

lara bağırırken bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. “Sandım ki 

Elişa dışarı çıkıp yanıma gelecek ve Tanrısı Rab’be yalvararak 

eliyle hastalıklı derime dokunup beni iyileştirecek. O kirli Şeria 

Irmağı’nda yıkanmak mı? Suriye’deki ırmaklar bu Şeria’dan kat kat 

iyidir!” Naaman öfke içindeydi. Elişa’nın öğüdünü dinlemek 

istemiyordu. 

Belki siz de Tanrı hakkında konuştuğunuzda ya da Tanrı hakkında 

işitmek üzere bir yere davet ettiğinizde, arkadaşlarınız ve aileniz hiç 

ilgi göstermiyor olabilir. O zaman ne yapacaksınız?  

Çocukların fikirlerini söylemelerine fırsat verin.   

Yapabileceğiniz iki önemli şey vardır: Onlar için dua edebilir ve 

onlarla birlikte olduğunuz zamanlarda iyi bir örnek olabilmeniz için 

İsa’dan size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Birçok çocuk ve 

yetişkin, duanın ve iyi bir örnek olmanın, kişileri Tanrı hakkında 

işitmeye heveslendirdiğini görmüştür. İsa’nın yaşamanızı istediği 

gibi yaşayacak olursanız tanıklık edebilirsiniz. Sizi dinlemek 

istemeseler bile, başkalarına Tanrı’nın onları sevdiğini 

gösterebilirsiniz.  

Naaman Elişa’nın uşağını dinlemek istemedi. Öfkeyle uzaklaştı.  

Naaman niçin bu kadar kızmıştı acaba? Elişa’nın kendisini karşıla-

mamış olmasına kızmasının yanı sıra, Elişa’nın uşağının söyledikle- 

 

Kral Ahav’ın oğlu olan bu  
kral da babası gibi Tanrı 
yolunda yürümeyen ve  
sık sık Elişa tarafından  
azarlanan birisiydi. Suriye’yle  
geçici bir barış içinde olan  
İsrail Kralı, bunun yeni bir 
savaş çıkarmak için hazırlanan 
bir düzen olduğunu düşündü.  
 

Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli 
olarak okuyun. 

 
 

Küçük çocuklar güzel giysilere, 
altından ve gümüşten yapılmış 
nesnelere dokunmaktan  
hoşlanırlar. Nesneleri bir  
kağıt torbaya koyun ve birer 
birer çıkarıp gösterin.  
 

Kart 4-5 
 

 
 

Dersten önce çocuklardan 
birine Gehazi’nin sözlerini 
tekrarlama görevini verin, 
“Git, Şeria Irmağı’nda yedi  
kez yıkan.” 

 

TG+ 
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Kart 4-4 

 
 

 
Çocuklar Şeria Irmağı’nı 
harita üzerinde göstersinler. 

 
 

 

rini yapmak istemediği için de kızgındı. Kendi bilgisiyle iyileşmek 

istiyordu. Oysa Naaman’ın iyileşmesi ya da temizlenmesi için tek 

bir yol vardı: Tanrı’nın yolu. 

Günahınızdan aklanmanız için Tanrı’nın hazırladığı tek bir yol 

vardır. Bu yol, Oğlu Rab İsa’ya iman etmektir. İsa, Tanrı’nın 

kusursuz Oğlu’dur. Bazen insanlar kiliseye gitmenin ya da iyi işler 

yapmanın kendilerini aklayacağını düşünürler. Ama bu doğru 

değildir. Günahımızdan temizlenmenin tek bir yolu vardır. Rab İsa 

çarmıhta öldüğünde sizin günahınızı üstlendi. İşte bu, Tanrı’nın 

yoludur. Çarmıhta asılıyken kanı aktı. Bu sayfa, İsa’nın bizim 

yerimize öldüğünü hatırlatır. 

Sözsüz kitabın kırmızı sayfasını gösterin (Ya da kırmızı kağıdı) 

İsa Mesih çarmıhta asılıyken, Tanrı sizin ve benim yaptığım her 

yanlışı Rab İsa’nın üzerine indirdi. Sizin cezalandırılmamanız için, 

İsa Mesih gönüllü olarak günahın cezasını çekti. Günahlarınızın 

bağışlanması için kanını akıttı – böylece aklandınız. Kutsal Kitap, 

“Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır” (1.Yuhanna 1:7) der. 

İşte bu sayfa da bize bunu hatırlatmalıdır. 

Sözsüz kitabın beyaz sayfasını gösterin (Ya da beyaz kağıdı) 

İsa öldükten sonra gömüldü ve üç gün sonra tekrar yaşam döndü. 

Bugün Babası’yla birlikte cennettedir. Şimdiyse gelip sizin 

günahlarınızı bağışlamak ve içinizde yaşamak ister. Günahınıza 

sırtınızı dönüp yaptığınız her türlü yanlışı sizden uzaklaştırmasını 

ve sizi bu beyaz sayfadan bile daha pak kılmasını ve tıpkı Tanrı’nın 

gördüğü gibi yapmasını istemelisiniz. İsa’ya, sizi sadece O’nun 

temizleyebileceğine ve günahınızı bağışlayabileceğine inandığınızı 

söyleyin. Bunu O’ndan isteyin ve sizi değiştirmesini dileyin. 

Böylece O’na hizmet ederek yaşayabilirsiniz. 

Eğer Rab İsa’nın günahınızı yüklenmesi için ne yapmanız gerek-

tiğini bilmiyorsanız, size yardım etmek beni çok mutlu edecektir. 

Dersten sonra gelip benimle konuşabilirsiniz. Tahtanın yanında 

bekliyor olacağım. Günahınızdan aklanmanız için size sadece Rab 

İsa yardım edebilir.  

Naaman’ın cüzamdan kurtulması için tek bir yol vardı: Tanrı’nın 

yolu. Oysa Naaman kendi yoluna göre iyileşmek istiyordu. 

Naaman’ın hizmetkârları onun fikrini değiştirmeye uğraştılar. 

“Komutan Naaman” dediler, “Peygamber sizden büyük bir şey 

yapmanızı isteseydi, yapmaz mıydınız? Böylesine kolay olan bir 

şeyi niçin yapmayasınız ki?”  

Naaman’ı (ES-25) ES-29’la değiştirin.  

Naaman iyileşmeyi gerçekten çok istiyordu ve görüldüğü kadarıyla 

başka bir yol yoktu. Belki de kolundaki yaralara bakan Naaman, 

Elişa’nın Tanrısı’na inanma ve O’nun yoluna göre hareket etme 

kararı aldı. Hizmetkârlarıyla birlikte arabaya binen Naaman, Şeria 

Irmağı’na doğru hareket etti.   

Naaman ve hizmetkârı (ES-29) çıkarın.  
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Irmağa vardıklarında Naaman arabasından indi ve büyük olasılıkla 

üzerindeki kaftanı çıkarttı. Hizmetkârlarını ırmak kenarında bırakan 

Naaman, yavaş yavaş suya girdi. Belki kendisini biraz aptal biraz da 

umut dolu hissederek suya girdi. Suya bir kez, iki kez, üç kez daldı 

çıktı. Belki herhangi bir iyileşme olup olmadığını görmek için 

durup vücudunu kontrol etti. Tekrar suya girdi, dört kez... beş kez... 

altı kez. Hâlâ hiçbir değişiklik yoktu. 

“Belki de peygamber hata yaptı – gerçi yedi kez suya girip çıkmamı 

söylemişti ama” diye düşündü Naaman.  

Naaman’ı (ES-30) yerleştirin.  

Naaman’ın hizmetkârları, efendileri suya yedince kez daldığında 

nefeslerini tutmuş olmalıydılar. Naaman sulardan çıktığında sadece 

üzerinden damlamakta olan su damlacıklarının sesi duyuluyordu. 

Eğilip derisine göz attı. Ne oldu dersiniz? Kutsal Kitap, “Teni 

bebek teni gibi tertemiz oldu” der (2.Krallar 5:14). Evet! O korkunç 

yaralar yok olmuştu! Derisi temiz ve pürüzsüzdü. Naaman’ın 

hizmetkârları sevinç çığlıkları atıyor olmalıydılar. 

Tanrı Naaman’ı cüzamdan kurtarmıştı!  

Naaman şaşkınlık içindeydi! Irmağın çamurlu sularının kendisine 

şifa vermediğini biliyordu. Peygamberin dediği şeyi yaptığı için, 

Elişa’nın Tanrısı kendisini iyileştirmişti.  

Naaman’ı (ES-30) şekil ES-29’la değiştirin. 

Sevinçle arabasına binen Naaman, hizmetkârlarıyla birlikte 

Elişa’nın evine doğru hareket etmiş olmalıydı. 

Naaman ve hizmetkârı (ES-29) şekil ES-25’le değiştirin. Elişa’yı (ES-1) 

ekleyin.  

Bu kez Elişa Naaman’ı karşılamaya çıktı. Naaman Tanrı adamına, 

“Şimdi anladım ki, İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı 

yoktur” (2.Krallar 5:15b) dedi. Naaman gerçek ve diri olan 

Tanrı’nın gücüne tanık olmuştu. Tanrı’nın sözünü nasıl yerine 

getirdiğini görmüştü. Artık Naaman Suriye’ye döndüğünde, putlara 

değil, gerçek ve diri olan tek Tanrı’ya tapacaktı. 

Naaman Elişa’ya getirdiği armağanları vermek istedi, ama Elişa 

bunları kabul etmedi. Naaman’ın iyileşmesindeki her yüceliği 

Tanrı’ya vermek istiyordu. Naaman, Tanrı’nın kendisine söylediği 

şeyi yaptığı için temizlenmişti. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Eğer günahınızdan arındıysanız, bu hafta Tanrı için tanıklık edecek 

misiniz? Arkadaşlarınız ve aileniz, nasıl iman edebileceklerini ve 

sonsuz yaşama kavuşacaklarını öğrenmelidirler. Tanrı, başkalarına 

O’nun hakkında konuşan tanıklar olduğunuzu söyler. Rab’den bu 

hafta içinde bir arkadaşınıza, günahından nasıl aklanabileceğiniz 

hakkında tanıklık etmenize yardım etmesini isteyin.  

Tanrı’nın dediklerini yaparak günahınızdan aklanabilirsiniz. 

Tanrı’nın bize söylediği şeylerden bir tanesi de ezber ayetimizdedir.  

Sesinizi kısarak heyecan ve 
beklenti dolu bir ortam yaratın. 
 

Küçük çocuklar sizinle birlikte 
saymaktan hoşlanacaklardır.  
 

 
 

Kart 4-6 

 
 
 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan  
sesli olarak okuyun. 
 

 
Bu heyecan dolu anı 
güzelce vurgulayın. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
TG+ 

 

 

 
 

 

TG- 
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Tekrar Oyunu 

Sözsüz kitap hakkında 

Ders boyunca kullanılan dört 
rengi (altın, siyah, kırmızı ve 
beyaz) oyun düzeneği üzerine 
yerleştirin. 

Her renkten iki kartı yerleştirin ve 
kartlar görünmeyecek şekilde 
rakamları üzerine döndürün. 

Ders 2’de oynanan “Yağ kabına 
konsantre ol” oyununa benzer 
olarak oynayın (Sayfa 22’ye 
bakın.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sarı renk  Tanrı cennette yaşar 
   ve herkesi sever. 

 
 Siyah renk Tanrı yaptığımız 
  yanlış şeyleri sevmez. 
 
 Kırmızı renk Tanrı’nın Oğlu olan  
  İsa, yaptığımız bütün 
  yanlışları bağışlayabilir. 
 

 Beyaz renk Böylece Tanrı’nın  
  gözünde aklanırız. . 

 

 

 

 

Yuhanna 3:16’yı birlikte tekrar edin. 

Tanrı’nın Oğlu İsa’ya iman etmelisiniz. Günahlarınızdan dolayı 

üzgün olduğunuzu O’na söyleyip, sizi temizlemesini ve O’na 

yaraşır bir yaşam sürmenize yardım etmesini isteyecek misiniz? 

O’na Kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğuna inandığınızı söyleyecek 

misiniz? Unutmayın, “…Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan 
arındırır” (1. Yuhanna 1:7).  

Tekrar soruları 

1. Naaman’ın sorunu neydi? (Bir deri hastalığı olan cüzam) 

2. Herkesin başında olan en büyük sorun nedir? (Günah sorunu) 

3. İsrailli küçük kız nasıl oldu da Naaman’ın evine geldi? 

(Suriyeliler tarafından esir alınmış ve Naaman’ın hanımına 
hizmet etmek üzere o eve getirilmişti) 

4. Bu küçük hizmetçi kız Naaman’a nasıl yardım etti? (Naaman’ın 

hanımına Tanrı’nın peygamberi olan Elişa’nın, Naaman’a 
yardım edebileceğini söyledi) 

5. Bu hafta birisiyle Müjde’yi nasıl paylaşabilirsiniz? (İsa ve 
sonsuz yaşama giden yol hakkında bildiklerinizi anlatarak)  

6. Birisiyle İsa hakkında konuşursanız buna ne ad verilir? 
(Tanıklık etmek) 

7. Tanıklık etmekten korkuyorsanız ne yapabilirsiniz? (Dua edin)  

8. Tanıklık etmenin iki önemli yöntemi vardır. İlki söylediğimiz 
sözlerdir. İkincisi nedir? (Davranışlarımız) 

9. Elişa’nın uşağı, Şeria Irmağı’na yedi kez girip çıkmasını 

söylediğinde Naaman niçin sinirlendi? (Kendi yoluna göre 

iyileşmek istedi ve kendisi önemli biri olduğu için Elişa’nın 
kendisini karşılayıp görkemli bir şeyler yapmasını bekledi) 

10. Şeria Irmağı’na yedi kez girip çıktıktan sonra Naaman acaba 
niçin iyileşti? (Tanrı’nın yapmasını söylediği şeyi yaptığı için) 

11. Naaman iyileştikten sonra Tanrı hakkında ne dedi? (“Artık 

biliyorum ki bütün dünyada İsrail’in Tanrısı’ndan başka Tanrı 
yoktur”) 

12. Küçük esir kızın kendi ülkesinde yaşayan Tanrı adamı 

hakkında, Naaman ve hanımına bildiklerini söylemesi niçin 

önemliydi sizce? (Belki de o çevrede Tanrı’yı tanıyan ve bu 

haberi paylaşabilecek tek kişi oydu) 

Devam eden etkinlik 

Sayfa 65’deki kitap ayracının fotokopisini çekin. Her bir çocuğa 

birer tane verin. Her kalbi sözsüz kitaptaki dört renkle boyamalarını 

söyleyin. Çocuklara her rengin ne ifade ettiğini sorun ve ayracın 

arkasına, yandaki örnekte verildiği gibi ne anlama geldiklerini 

yazmalarını söyleyin. Çocuklara bu yöntemle, İsa’nın kendileri için 

yaptıklarını hatırlayabileceklerini ve ayrıca yine bu yöntemle, diğer 
insanlara Tanrı’nın sevgisi hakkında konuşabileceklerini de söyleyin. 
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Ders 5 
Elişa kendisini koruması için Tanrı’ya güvenir 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 6:8-23 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarını her durumda koruma gücüne 

sahiptir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Eğer Tanrı’nın bir çocuğu 

olursanız, sizi koruyacaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın sizi koruyacağına 

güvenin. 

 

Ezberlenecek ayet 

Yuhanna 3:16’yı tekrar edin. 

 

Görsel gereçler 

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

Ya da  

 Şekil ES-1, ES-31, ES-32, ES-33, ES-34, 

ES-35, ES-36, ES-37, ES-38 ve ES-40 

Ve 

 Üzerine temel gerçeğin büyük harflerle 

yazıldığı öğretiş kartı (temel gerçeği 

vurgulamak üzere koruyucu bir el de 

çizebilirsiniz) 

 
Tanrı çocuklarını 

her durumda koruma 
gücüne sahiptir. 

 

 

 

 İsrail haritası 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Dehşet saçan Suriye ordusu iyice yaklaşmakta! 

 

Olayların Gelişimi 

1. Suriye Kralı İsrailliler’le savaşa girer. 

2. Askerlerine nerede ordugah kuracağını 

söyler. TG+ 

3. Elişa, İsrail Kralı’nı defalarca Suriye’nin 

planları hakkında uyarır. TG+ 

4. Suriye Kralı ordudan birisinin planlarını 

İsrail’e sızdırdığına inanır.  

5. Hizmetkârı krala, planları ortaya çıkaranın 

Elişa olduğunu söyler. TG- 

6. Elişa’yı yakalamak üzere Dotan’a, atlar ve 
atlı arabalarla birlikte askerler gönderilir. 

7. Elişa endişeli uşağına kendileriyle birlikte 

olanların Suriye ordusundan çok daha fazla 
olduğunu söyler. 

8. Elişa, uşağının gözlerini açması için 

Tanrı’ya dua eder. TG+ 

9. Elişa Tanrı’ya, Suriye askerlerinin 
gözlerini kör etmesi için dua eder. 

10. Elişa düşman ordusunu Samiriye’ye yön-
lendirir. 

11. İsrail Kralı Suriyeliler için bir ziyafet 
hazırlar ve sonra da geri gönderir. 

 

Doruk Noktası 

Tanrı, halkını korur – savaş biter! 

 

Sonuç  

Tanrı’nın halkı, Tanrı’nın gücü ve sadakati sa-

yesinde düşmanlarından korunur. TG+, TG- 
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Heyecan ve beklenti dolu 
bir sesle konuşarak  
çocukların dikkatini 
toplayın! 
 

Çocuklar harita üzerinde 
Suriye’yi göstersinler.  
Suriye ile İsrail’in başkenti 
Samiriye arasındaki  
mesafeye işaret edin.  
 

(O dönemde Yahudiye ve  
İsrail iki ayrı ülke oldukları  
için, Yeruşalim, tüm İsrail’in 
başkenti durumunda değildi. 
Yeruşalim Yahudiye sınırları 
içinde kalıyordu. 

 

 
Kart 5-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 
 
 

 
 

Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu öğretiş  
kartını gösterin.  

 

 
 

Kart 5-2 
 
 

Çocuklar harita üzerinde 
Dotan’ı göstersinler. Dotan 
Samiriye’nin 20 km. kadar 
kuzeyinde olup, Elişa’nın 
geçici olarak oturduğu yerdi.  
 

Ders 

Dehşet saçmakta olan Suriye ordusu gitgide yaklaşmaktaydı! Belki 

de Elişa’nın uşağı, keskin kılıç ve mızraklarının güneş ışığını 

yansımakta olduğunu bile görebiliyordu. Yüreği korkuyla doluydu. 

Bundan sonra gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı! O günü 

–ya da o görüntüyü– yaşamının geri kalanı boyunca unutması 
mümkün değildi.  

Elişa ve uşağı nasıl olmuştu da düşmanları tarafından kuşatılmıştı? 

Uşağın gördüğü o manzara neydi acaba? Hikayemiz Suriye’de 
başladı. 

Suriye uzun yıllardır, Tanrı’nın halkı olan İsrailliler’in düşmanıydı 

ve iki ülke arasındaki savaşların biri başlayıp biri bitiyordu. Suriye 

İsrail topraklarını defalarca işgal etmiş ve gitgide daha çok İsrail 
bölgesini kendi kontrolü altına almıştı. 

Suriye Kralı’nı (ES-31) ve komutanlarını (ES-32) yerleştirin. 

Suriye Kralı’nın yeni bir planı vardı. İsrail sınırına yakın bir yerde 
ordugah kurmak ve ansızın saldırıda bulunmak istiyordu. 

Suriye Kralı bu gizli planını konuşmak üzere komutanlarını 

toparladı. Ordunun nerede kamp kurmasını istediğini anlattı. 

Herhalde gözlerinde haince bir pırıltıyla, “İsrail ordusu 

gizleneceğimiz bu yere geldiğinde, onların karşısına çıkıp 
saldırdığımızda kim bilir ne kadar şaşıracaktır!” dedi. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Suriye ordusu İsrail’e sürpriz bir saldırıda bulunmak üzere 

planladıkları o gizli yere yerleşip beklemeye başladı.  

İsrail’i koruyabilecek kimse var mıydı acaba? 

Evet, hem İsrail’i hem de sizi koruyabilecek gücü olan Birisi vardır. 

Kim hakkında konuştuğumu bilen var mı? 

Çocukların fikirlerini işitmeye fırsat verin. 

Tek gerçek ve diri olan Tanrı’dan söz ediyorum. Kutsal Kitap’ta 

Tanrı’nın, çocuklarını korumak üzere gücü olduğunu okuruz. Eğer 

Tanrı’ya inanıyorsanız ve Oğlu İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul 

ettiyseniz, Tanrı’nın çocuğusunuz demektir. İhtiyacınız olduğu her 
zaman sizi koruması için O’na güvenebilirsiniz.  

Kendilerini yenmek isteyen bir düşmanları olduğu için İsrail 

halkının korunmaya ihtiyaçları vardı. Düşmanları başarılı olacak mı 
dersiniz? 

Suriye ordusu, İsrailliler’i tuzağa düşürmek için gizlendikleri yerde 
beklemekteydiler. 

Elişa’yı (ES-33) yerleştirin. 

Suriye Kralı gizli planını hazırlamakla meşgulken, bizim her şeyi 

bilen Tanrımız da bu planları peygamberi Elişa’ya aktarmaktaydı. 

Elişa, Samiriye’den çok uzak olmayan Dotan adlı yerde kalmaktay-
dı! Tanrı Elişa’ya düşmanın nerede pusu kurduğunu söyledi.  

Elişa’ya (ES-33) işaret edin.  
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Elişa İsrail Kralı’na hemen haber göndererek, ordusunu 

Suriyeliler’in pusu kurduğu yere götürmemesi için uyardı.  

İsrail Kralı askerlerinden birisini o bölgeye göndererek verilen 

istihbaratın doğru olup olmadığını kontrol ettirdi. Asker geri 

döndüğünde, Suriye ordusunun tıpkı Elişa’nın dediği gibi orada 

ordugah kurduğunu söyledi. 

İsrail ordusu düşman askerlerinin pusu kurduğu bölgeye gelme-

yince, Suriye Kralı ordugahını başka bir yere taşıdı. Ama Tanrı yeni 

planı yine Elişa’ya açıkladı ve Elişa da İsrail Kralı’nı uyardı.  

Suriye Kralı ordusunu bir yerden başka bir yere götürmeye devam 

etti, ama her seferinde Tanrı Elişa’ya, Elişa da krala bildirdi. 

Tanrı, kendilerini mağlup etmek isteyen düşmanlarına karşı halkını 

korumak istedi. Sadece Tanrı’nın böyle bir gücü vardır. 

Tanrı’nın çocuklarını mağlup etmek isteyen bir başka düşman daha 

vardır. Eğer Rab İsa’dan sizi kurtarmasını ve Tanrı’nın çocuğu 

yapmasını istediyseniz, düşmanın planı sizi yenmektir. Bu 

düşmanın adı Şeytan ya da İblis’tir ve Tanrı’dan nefret eder. 

Tanrı’nın planlarını altüst etmeye çalışan kötü bir melektir. Sizi Rab 

için yaşamaktan alıkoyarak yenmek ister. Ama İsa sizin 

Kurtarıcınızsa, sizi koruma gücü olan Tanrı’ya güvenin. 

Şeytan ne gibi yanlış şeyler yapmanız için sizi kışkırtır?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Şeytan ne gibi iyi ve önemli şeyleri yapmanıza engel olmak için 

çaba harcar? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin ve verdikleri yanıtlara daha başka 

örnekler de ekleyin. Aşağıdaki açıklamayı kullanın. 

Şeytan’ın sizi yenmek için kullandığı yollardan birisi, yanlış şeyler 

yapmak üzere kendi istek ve arzularınızı kullanmaktır. Rab İsa 

Mesih içinizde yaşıyor olmasına rağmen, Şeytan yine de Tanrı’ya 

itaatsizlik etmeniz için sizi kışkırtır ve bazen siz de bu kışkırtmalara 

uyabilirsiniz. Belki küçük kardeşinize yanlış bir tutumla kızabilir ya 

da ev ödevinizi yaparken kopya çekebilirsiniz. Şeytan sizi günaha 

düşürerek Tanrı’yla olan dostluğunuzu bozmak ister.  

Şeytan ayrıca, gerçekten Tanrı’nın çocuğu olamayacağınızı söyle-

yip aklınıza şüphe tohumları eker. Tanrı Sözü’nü okumak ya da dua 

ederek Tanrı’yla konuşmak yerine başka şeylere ilginizi çeker. Ya 

da teşviğinizi kırıp günah dolu düşünceler ve davranışlara karşı 

zafer kazanamayacağınızı düşünmenizi sağlayarak, sizi yenmeye 

uğraşır. 

Bazen yaşamınızda kazalar ya da hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. 

Ya da okulunuzdaki bazı çocuklar, hatta bir yetişkin bile size zarar 

vermek isteyebilir. Kötü bir dünyada yaşamakta olduğumuz için 

böylesi şeyler maalesef olur. Ama Şeytan bu durumları kullanıp 

korkmanıza ve Tanrı’yı unutmanıza neden olarak sizi mağlup 

etmeye çalışabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 
 
 
 

Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu öğretiş  
kartını gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu uygulama zamanını  
gerçekten etkin kılmak için, 
kurtulmuş olan çocukların  
imanlı yaşantılarında  
yenildiklerini hissettikleri 
konular üzerinde tartışarak  
geçirin.  
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Kart 5-1 

 
 
 

 
Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli 
olarak okuyun. 

 

 
 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli 
olarak okuyun ya da büyük 
çocukların birisinden  
okumasını isteyin. 

Şeytan güçlü bir düşmandır. Saldırıları o kadar güçlüdür ki, onu tek 

başınıza yenmeniz imkansızdır. Ama Rab İsa, Tanrı’nın Oğlu 

içinizde yaşıyorsa, yalnız değilsiniz demektir. Kutsal Kitap şöyle 

der: “Sizde olan (Tanrı), dünyadakinden (Şeytan’dan) üstündür” 

(1.Yuhanna 4:4). Tanrı’nın çocuğu olarak, sizi korumaya gücü olan 

Tanrı’ya güvenin. Şeytan’ın sizi yenmek için hazırladığı plan 

başarılı olmak zorunda değildir! Tanrı sizi koruyabilecek güçtedir.  

Tanrı, İsrail’deki halkını da koruyabilecek güce sahipti. 

Elişa’yı (ES-33) çıkarın. 

İsrailliler’i yenme çabaları karşısında elde ettiği bu başarısızlıkların 

Suriye Kralı’nı ne kadar kızdırdığını tahmin edebilir misiniz? İsra-

il’in nasıl olup da her zaman gizli planlarını öğrendiğini ve sürpriz 

saldırılarına engel olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Bütün bunlar-

dan tek bir sonuç çıkarabilirdi – orduda bir hain vardı! Birisi gidip 

sırları İsrail’e aktarıyordu.  

Suriye Kralı’nı (ES-31) ve komutanlarını (ES-32) yerleştirin. 

Suriye Kralı komutanlarını bir araya topladı. Gelin birlikte onlara ne-

ler dediğine kulak verelim. Söyledikleri Kutsal Kitap’ta kayıtlıdır. 

“İçinizden hanginizin İsrail Kralı’ndan yana olduğunu söylemeyecek 

misiniz?” dedi (2.Krallar 6:11). Bir diğer deyişle, “Aramızda bizi 

ele veren hainin kim olduğunu öğrenmek istiyorum” diyordu. Kral, 

Tanrı’nın Elişa’ya ve İsrail halkına düşmanlarına karşı yardım 

ettiğini anlamıyordu.  

Sizi yok etmek isteyen bir düşmanınız vardır! Bu düşmanın adı 

Şeytan ya da İblis’tir. Eğer günahınıza sırtınızı dönüp Rab İsa’dan 

sizi bağışlamasını ve değiştirmesini istemediyseniz, sizi bunu 

yapmaktan alıkoymaya çalışan düşmanınız, Şeytan’dır. Yanlış 

şeyler yapmaya devam etmenizi ister. Günah dolu yollarınızda 

ilerlemenizi ve Tanrı’dan gitgide uzaklaşmanızı isteyen düşman 

odur. Ama bu çok tehlikelidir. Günahınızda yaşamaya devam 

ederseniz, bu dünyadaki yaşamınız son bulduğunda, Tanrı’nın 

huzurundan sonsuza dek uzak kalırsınız. Tanrı öylesine pak ve 

kutsaldır ki, yalan söyleyerek, öfkeyle hareket ederek, küfür ederek, 

anne babanızın sözünü dinlemeyerek ve benzeri kötü şeyler yaparak 

O’na itaatsizlik eden yollarınıza tolerans gösteremez. Öldüğünüz 

zaman cennete gidebilmeniz için Kendisine inanmanızı ister. O’na 

inanmak, O’na güvenmek demektir. Ezber ayetimiz olan Yuhanna 

3:16’yı hatırlayın: “...Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 

mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” İsa’ya iman etmek, 

O’na güvenmek ve günahlarınızı bağışlamasını ve sizi Tanrı’nın bir 

çocuğu yapmasını istemektir. Tanrı, uzun yıllar önce İsrail halkı 

için yaptığı gibi, sizi de düşmanın elinden kurtarabilir.  

Suriye Kralı Tanrı’nın Elişa’ya ve İsrail halkına yardım etmekte 

olduğunu fark etmedi. Kendi adamlarını hainlikle suçladı. 

Sonunda adamlarından birisi konuştu: “Hiçbirimiz efendimiz kral. 

Yalnız İsrail’de yaşayan peygamber Elişa senin yatak odanda 

söylediklerini bile İsrail Kralı’na bildiriyor” (2.Krallar 6:12).  
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Suriye Kralı çok kızdı. Bu peygamber nasıl olur da ordusunun 

planlarını bozmaya cüret edebilirdi! “Gidip onun nerede olduğunu 

öğrenin. Adamlar gönderip onu yakalayacağım” diye emir verdi. 

Herhalde Elişa’nın bir çeşit büyü gücü olduğunu ve onu yakalayıp 

öldürürse sorunun çözüleceğini düşünüyordu. Elişa’nın, kralın 

sırlarını Elişa’ya açıklama gücü olan tek ve gerçek Tanrı’nın kulu 
olduğunu bilmiyordu besbelli. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Kral, Elişa’nın Dotan’da yaşadığını öğrenince, atlı ve arabalı büyük 

bir ordunun kenti kuşatmasını buyurdu. “Bu peygamber elimden 

kurtulamayacak” diye düşünüyor olmalıydı. “Benim işlerimi 
bozmasına kökten bir çözüm getireceğim.”  

Suriye ordusunu (ES-34) ve arabaları (ES-35) yerleştirin. 

Suriye ordusu o akşam Dotan’a ulaştı. Tepelerde konuşlanarak, 
kenti çepeçevre sardılar ve sabahı beklediler. 

Uşağı (ES-36) ekleyin. 

Sabahın erken saatlerinde Elişa’nın uşağı uyandı ve dışarı çıktı. 

Belki bir yandan esneyip gerinirken, bir şey gözünü aldı – tepeler-

den yansıyan bir ışık olabilirdi bu. Dikkatle bakınca dehşet içinde, 

savaş arabalarını ve pırıl pırıl silahlarla kuşanmış olan askerleri 

gördü. Suriyeli askerler! Sağa baktığında bir sürü asker gördü; sola 

baktığında da… Etrafına bakınan uşak tamamen kuşatıldıklarını 
anladı!  

Dotan’ın saldırıya uğramak üzere olduğunu fark ettiğinde yüreği 

küt küt atıyor olmalıydı! Aceleyle Elişa’ya koştu ve, “Eyvah 
efendim” diye haykırdı, “Ne yapacağız?” 

Elişa’yı (ES-1) ekleyin. 

Elişa gayet sakin bir tavırla, “Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız 
onlarınkinden daha çok” diye karşılık verdi (2.Krallar 6:16). 

Uşak şaşkınlık içinde olmalıydı. “Düşmanlar bize saldırmak 

üzereyken nasıl bu kadar sakin olabiliyor? ‘Bizim yandaşlarımız da’ 

kimler acaba? Bizim için savaşacak bir ordumuz yok ki! Hatta bizi 

savunabilecek hiç kimse yok!” diye düşünüyordu. Endişeli uşağın 

aklından bir sürü korku dolu soru geçiyor olmalıydı. Elişa uşağının 

olup bitenleri hiç anlamadığını görebiliyordu. Oysa Elişa düşman 

saldırısına karşı kendi gücüne ya da İsrail ordusuna değil, Tanrı’ya 
güveniyordu. 

Tanrı’nın koruması o kadar gerçekti ki, şöyle dua etti: “Ya RAB, 

lütfen onun gözlerini aç, görsün.” Ardından Kutsal Kitap, uşağın 

gözlerinin açıldığını ve şaşkınlık içinde Elişa’nın neden bahsettiğini 

gördüğünü söyler. Ne gördüğünü tahmin edebilir misiniz? Gelin 

bunun yanıtını Kutsal Kitap’tan bulalım. 

 

 

Bu adam belki İsrail’e  
casus olarak gitmiş ve  
Tanrı’nın gücünü Elişa  
aracılığıyla nasıl  
sergilediğini öğrenmişti.  
 
 
 
 
 

Suriye Kralı, Elişa’nın  
askerler tarafından  
korunduğunu ya da  
halkın peygamberi  
korumaya hazır olduğunu 
düşünerek, Dotan’ı  
kuşatmak üzere çok  
büyük miktarda asker  
göndermiş olmalıdır. 
 

Kart 5-3 
 

 
 
Bu uşak, Elişa’nın eğitmekte 
olduğu peygamberlerin  
oğullarından biri olabilirdi.  
 
 
 
 

 
Kart 5-4 

 

Ayeti Kutsal Kitap’tan  
sesli olarak okuyun.  
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Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli 
olarak okuyun. 

 
Kart 5-5 
 

 
 

 TG+ 

 

Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu öğretiş 
kartını gösterin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanrı’nın vaat ettiği  
korumanın, hiçbir zorlukla 
karşılaşmayacağımız  
anlamına gelmediğini  
anlamaları için çocuklara 
yardım edin. Tanrı’nın  
koruma vaadine ait gerçeği 
dengeli bir şekilde açıklayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Uşak Elişa’nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş 

arabalarıyla dolu olduğunu gördü” (2.Krallar 6:17b). 

Atlar ve savaş arabalarıyla olan melekleri (ES-37 ve ES-38) ekleyin. 

Kendilerini çevreleyen dağlar parıldayan atlar ve savaş arabalarıyla 

–Suriye ordusu değil, Tanrı’nın ordusuyla– doluydu. Bunlar ateşten 

atlar ve savaş arabalarıydı! Tanrı, Elişa ve uşağının etrafına, onları 

korumak üzere harekete geçmeye hazır göksel bir ordu kurmuştu! 

Uşağın hâlâ korkmakta olduğunu düşünür müsünüz? Hiç sanmıyo-
rum! Artık Tanrı’nın korumasına güvenebileceğini biliyordu. 

Düşmanınız Şeytan saldırdığı zaman, korunma için kendi gücünüze 

ya da başka bir şeye güvenemezsiniz. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, 

sizi korumaya gücü yetecek olan Tanrı’ya güvenin. Tanrı her zaman 

sizinle birliktedir. Düşman karşısında tek başınıza olduğunuz hiçbir 

an yoktur. Tanrı’nın gücü her şeye yeter! Şeytan’dan daha güçlüdür. 

Tanrı size zarar verebilecek olan kişilerden ve durumlardan sizi ko-

ruyabilir. Ayrıca kendi günah dolu arzularınıza ve Şeytan’ın sizi 

mağlup etmek üzere kullanacağı şüphelere, korku ve hayal kırıklık-

larına kapılmamanız için de sizi koruyabilir. Tanrı’nın size yardım 

edebilmesi için O’na yakın kalın. Dua edin ve Kutsal Kitabınızı 

okuyun, çünkü bunlar düşmana karşı kullanabileceğiniz çok güçlü 
silahlardır.  

Tanrı melekler aracılığıyla da çocuklarına özel koruma sağlar. 

Tanrı’nın melekleri ruhsal varlıklar olup –haberci– O’na hizmet 

etmek üzere yaratılmışlardır. Tanrı meleklerine, özellikle ihtiyaç 

anlarında çocuklarına yardım etme görevi verir. Uşağın Tanrı’nın 

büyük ordusunu göremediği gibi, siz de melekleri göremezsiniz, 

ama onlar her zaman sizi gözetmektedirler. Kutsal Kitap’ta, 

“Rab’bin meleği O’ndan korkanların çevresinde ordugah kurar, 

kurtarır onları” der (Mezmur 34:7).  

Şeytan sizi yenmeye çalıştığında, her şeyin denetiminin Tanrı’nın 

elinde olduğunu hatırlayın. Size yardım etmesi için O’na güvenin ve 

Şeytan’a hayır deyin. Bu, başınıza hiç kötü bir şey gelmeyecek 

anlamına gelmez. Tanrı bazen zor durumların olmasına izin verir, 

ama Tanrı böylesi durumları bile iyilik için kullanacağını vaat eder. 

Bu gerçeği, ölen ve sonra da Tanrı’nın dirilttiği çocuğun hikayesinde 

öğrenmiştik, hatırlıyor musunuz? Tanrı’nın Kutsal Ruhu zor 

durumlardan geçerken, içinizde sakin olmanıza yardım edecektir. 

Olup bitenlerin neden olduğunu ya da düşmanın saldırılarına karşı 

nasıl ayakta durabileceğinizi anlamıyor olabilirsiniz. Ama yine de 
sizi korumaya gücü yetecek olan Tanrı’ya güvenebilirsiniz. 

Tanrı’nın Elişa’yı korumaya gücü vardı. 

Suriye ordusu ilerlemeye başlayınca, Elişa dua ederek, Tanrı’dan 
gözlerini kör etmesini istedi.  

Elişa onlara, “Beni izleyin. Sizi aradığınız adama götüreyim” dedi.   

Bütün şekilleri çıkarın. 

Suriye ordusu gittikleri yolu görmez bir şekilde 20. km boyunca –tam 
Samiriye Kenti’nin göbeğine kadar– Elişa’nın ardından gitti.  
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Elişa (ES-1) ve Suriyeli askerleri (ES-34) yerleştirin. 

Kente girdiklerinde Elişa tekrar dua etti ve askerlerin gözleri açıldı. 

Suriyeli askerler nerede olduklarını anladılar; düşmanlarının tam 

ortasındaydılar!  

İsrail Kralı’nı (ES-40) ekleyin. 

İsrail Kralı Elişa’nın Suriye ordusunu kendisine getirdiğini görünce 

heyecandan ne yapacağını şaşırdı. “Onları öldüreyim mi? 
Öldüreyim mi?” diye Elişa’ya sordu. 

“Hayır!” dedi Elişa. Askerlerin yaşamasını ve İsrail’in Tanrısının 

neler yaptığını anlatmasını istiyordu. Elişa krala, esirleri besledikten 

sonra serbest bırakmasını söyledi. Kral büyük bir şölen hazırladı ve 

esirlerin karınlarını doyurup susuzluklarını giderdikten sonra 
Suriye’ye dönmeleri için onları özgür kıldı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Suriyeli askerler başlarına gelen bütün ilginç olayları krallarına 

anlatmış olmalıydılar. Kral, İsrail’in Tanrısı’na karşı savaşı 
kazanamayacağını gördü ve İsrail’i istila etme düşüncesini bıraktı.  

Tanrı, halkını korudu ve savaş bitti! 

Tanrı’nın halkı, kendi güçleri ya da becerileriyle değil, Tanrı’nın 

gücü ve sadakati sayesinde düşmandan korundu.  

Siz de eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, sizi korumaya gücü olan 

Tanrı’ya güvenmez misiniz? Belki bu hafta içinde bile düşmanınız 

Şeytan’ın size saldırdığını göreceksiniz. Belki size zarar verebilecek 

olan bir kişi ya da bir olay aracılığıyla ya da yanlış yaptığınız bir 

şeyden dolayı hissedeceğiniz şüpheler, korkular ya da hayal 

kırıklıklarıyla saldıracaktır. Tanrı’nın her zaman sizinle birlikte 

olduğunu ve her şeyi denetimi altında tuttuğunu hatırlayın. Size 

yardım etmesi ve Şeytan’a hayır diyebilmeniz için O’na güvenin. 

Bu hafta boyunca Tanrı’nın sizi koruduğu yollara dikkat edin. 

Üzerinde, “Bu hafta Tanrı beni böyle korudu: .............................” 

diye yazan birer kağıdı sizlere dağıtacağım. Tanrı’nın sizi 

koruduğunu hissettiğiniz şeyleri bu boşluklara yazın. Kağıtlar 

kapının yanındaki sandalyenin üzerinde olacak. Eğer uygulamamıza 

katılmak isterseniz, sınıftan çıkarken lütfen bir kağıt alın. Gelecek 
hafta Tanrı’nın bizi nasıl koruduğu hakkında konuşabiliriz. 

Belki henüz Tanrı’nın çocuğu olmadınız. O halde bugün Rab İsa’ya 

iman edebilirsiniz. Günahınıza sırtınızı dönmeye hazır mısınız? 

Sizin yerinize ölen, günahınızın cezasını üstlenen ve tekrar yaşama 

dönen İsa’ya iman edecek misiniz? Eğer bunu yaparsanız, Tanrı sizi 

bağışlayacak ve size sonsuz yaşam verecektir. Cennette 

yaşayabilmek için böyle bir yaşama ihtiyacınız var. Tanrı sizi asla 

terk etmeyecek, yaşamınızı adım adım değiştirmeye başlayacak ve 

her zaman sizinle olup sizi koruyacaktır. 
 

Tekrar soruları 

1. Suriye Kralı İsrailliler’e saldırmak için nasıl bir plan yaptı? 

(İsrail sınırına yakın bir yerde pusuya yattı). 

 

 

 
 

 
Kart 5-6 
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TG- 

 

 

 

 

 

 
Tekrar Oyunu 

 

Kağıt kıskacıyla “zonk” oyunu 
 

20 tane kadar kağıt kıskacını 
(ya da kağıt parçasını) 
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bir  torba içine yerleştirin. 
Torbaya sadece üç adet  
yeşil kıskaç (ya da yeşil kağıt 
parçası) koyun. Bu üç yeşil 
kıskaç “zonk” kıskaçlarıdır. 
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve  
ilk gruba bir soru sorun. 
 

Elini ilk kaldıran ve doğru  
yanıt veren ilk çocuk, 
torbadan bir kıskaç çeker. 
Çekerken torbanın içine 
bakmaması gerekir.  
 

Her kıskaç, “zonk” kıskacı 
olmadığı sürece, 500 puan 
kazandırır. Grup için çekilişi 
yapan çocuk, grupları adına 
istedikleri kadar kıskaç 
çekebilir. Durma kararı  
aldıkları zaman, çekilen  
kıskaç sayısına göre  
puanlarını tespit ederler  
ve kıskaçları tekrar  
torbaya atarlar. 
 

Ancak, çekilişi yapan kişi  
yeşil “zonk” kıskaçlarından  
birini çekerse, elindeki  
bütün kıskaçları torbanın  
içine atar ve hiç puan 
kazanamaz. 
 

İki grup arasında dönüşümlü 
olarak sorular sorun. Tüm 
soruların yanıtlanmasından 
sonra en çok puanı toplamış 
olan grup kazanır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bugün Tanrı’nın halkının düşmanı kimdir? (Şeytan). 

3. Şeytan, Hıristiyan çocukları ne gibi yanlış şeyler yapmaya 

yönlendirebilir? (Örneğin, onu öfkelendirmeye, başkalarını 

kandırmaya ya da şüphe etmesine neden olmaya çalışabilir). 

4. Şeytan, Tanrı’nın çocuklarını ne gibi iyi ve önemli şeyleri 

yapmaktan alıkoymaya çalışır? (Kutsal Kitap’ı okumaktan, dua 

etmekten, itaat etmekten, başkalarına yardım etmekten vb.). 

5. İsrailliler Suriyeliler’in saklandıkları yeri her keşfedişlerinde, 

Suriye Kralı ne yaptı? (Yeni bir pusu yeri bulup oraya gittiler). 

6. Suriye Kralı Elişa’ya ne yapmak istedi? (Elişa’nın yaşadığı 

kente saldırıp onu ele geçirmek istedi). 

7. Şeytan sizi mağlup etmeye çalıştığında ne yapabilirsiniz? 

(Tanrı’ya güvenin, her şeyin Tanrı’nın denetiminde olduğunu 

hatırlayın ve Şeytan’a hayır deyin). 

8. Düşmanlar çevresini kuşattığında uşağı korku içinde olmasına 

rağmen Elişa niçin sakindi? (Elişa Tanrı’nın gönderdiği göksel 

orduyu görebiliyordu, ama uşağın bundan haberi yoktu). 

9. Tanrı’nın sizi korumaları için görevlendirdiği gözle görünme-

yen varlıklar nelerdir? (Tanrı’nın melekleri). 

10. Şeytan saldırdığında ve sorunlarla karşılaştıklarında 

Hıristiyanlar niçin sık sık korkar? (Tanrı’nın gücünün her şeye 

yettiğini ve Tanrı’nın her şeyi kontrol ettiğini unuttukları için 

yardım almak üzere O’na güvenmezler). 

11. Elişa Suriye ordusunu nereye götürdü? (Samiriye Kenti’nin 

göbeğine). 

12. Tanrı bu hikayeden O’nun hakkında ne öğrenmenizi ister? 

(Tanrı’nın gücü her şeye yeter ve sizi her durumda koruyabilir). 

 

Devam Eden Etkinlik 1 

Kapıdan çıkarken almaları için üzerinde, “Bu hafta Tanrı beni böyle 

korudu: ...........................................” yazılı olan kağıtları hazırlayın. 

Çocuklara, kağıttaki boşlukları doldurmak isterlerse, gelecek 

haftaki derse bunları getirmelerini hatırlatın. Böylece gelecek 

dersten önce bunları paylaşabilirler. 

 

Devam Eden Etkinlik 2 

Çocuklar bir daire oluşturarak otursunlar ve bir kişinin gözleri 

bağlansın. Dairenin ortasına türlü engeller koyun ve engeller 

arasında yürünmeyi sağlayacak kadar bir yol bırakın. Gözleri bağlı 

olan çocuğa usulca, onu yönlendireceğinizi söyleyin. Ona 

söylediklerinizi aynen yerine getirmeli ve onu engellere çarpmadan 

yolun sonuna kadar sağ salim götüreceğinize güvenmelidir. Diğer 
çocuklar da doğru ya da yanlış olacak türden çeşitli yönlen-
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dirmeleri, yüksek sesle söylesinler. Eğer çocuk size güvenirse 

başarılı olacaktır. 

Bu oyunun tamamlanmasından sonra Kutsal Kitap aracılığıyla, 

sadece Tanrı’nın dediklerine güvenip bizi yanlış yöne götürebilecek 

olan diğer seslere kulak vermeden, Tanrı’nın sesini nasıl işitmemiz 

gerektiği hakkında konuşun.  
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Ders 6 
Müjde’ye inanın 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

2.Krallar 6:24 – 7:16 
 

Temel gerçek 

İhtiyaç içinde olanlar için Tanrı’nın bir müjdesi 

vardır.   

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’in Müjdesi’ne 

inanın ve bugün kurtulun. 

Kurtulmuş olanlar: İsa Mesih’in Müjdesi’ne 

ihtiyaç duyanlara Müjde’yi anlatın. 
 

Alternatif Uygulama 

Kurtulmuş olanlar: Dünyanın çeşitli yerlerinde 

fiziksel ihtiyaç içinde olan –yiyecek, 

içecek ve evi olmayan– milyonlarca 

çocuk ve yetişkinden söz edin. Bu gibi 

konulara duyarlı olmaları, dua etmeleri 

ve okullarında, kiliselerinde ya da Pazar 

okullarında bu kişilere yardım 

toplandığında vermeleri için teşvik edin.  

 

Ezberlenecek ayet 

Yuhanna 3:16’yı tekrar edin. 
 

Görsel gereçler 

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

Ya da  

 Şekiller: ES-1, ES-4, ES-34, ES-35, ES-39, 

ES-40, ES-41, ES-42, ES-43, ES-44, ES-45 

ve ES-46 

Ve 

 Üzerinde temel gerçeğin büyük harflerle 

yazıldığı öğretiş kartı (A4 büyüklüğünde 

olabilir). 

 İsrail haritası  

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 “Ah, o kadar açım ki!” 
 

Olayların Gelişimi 

1. Suriyeliler’in Samiriye’yi kuşatması kıtlığa 

neden olur ve her şeyin fiyatı yükselir. 

2. Kral, Elişa’yı suçlar ve onu öldürmekle 

tehdit eder. TG+ 

3. Elişa kıtlığın ertesi gün sona ereceğine dair 

peygamberlikte bulunur. TG- 

4. Açlıktan ölmek üzere olan dört cüzamlı, 

Suriye ordusuna teslim olmaya karar verir. 

5. Tanrı, Suriyeliler’in saldırıya uğradıklarını 

zannederek kaçmalarına neden olur. 

6. Cüzamlı adamlar yer, içer ve malları yağ-

malarlar. TG- 

7. Cüzamlılar kendilerini suçlu hissederler ve 

kıtlığın sona erdiği haberini paylaşmaya 

karar verirler. TG+ 

8. Kral Suriye ordugahına casuslar gönderir. 

TG-, TG+ 

 

Doruk Noktası 

9. Aç insanların hepsi boşalmış olan ordugaha 

koşar. 

10. Tanrı mucizevi bir şekilde halkı ölümden 

kurtarır. 
 

Sonuç 

 Elişa’nın peygamberliği gerçekleşir. 

Elişa yaşamının geri kalanında da Tanrı’ya 

itaat etmeye devam eder. TG+, TG- 
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Dersten önce, açlıktan 
kıvranan Samiriyeliler gibi 
davranan bir çocuğu  
hazırlamak, daha etkili 
bir açılış olabilir.  
 

 
Bir önceki derste bulunan 
çocuklardan, Tanrı’nın 
korumasını gösteren  
başlıca olayları 
özetlemelerini isteyin.  
 

 

Çocukların birisinden  
Samiriye’yi haritada 
göstermesini isteyin.  

 

Kart 5-3 
 

Samiriye tepe üzerinde 
kurulu olduğundan,  
düşmanın dışardan  
gelebilecek yardımı  
kesmesi hiç de zor değildi.  

 

 
 

Kart 6-1 
 

Daha büyük olan çocuklar,  
2.Krallar 6:25’de verilen 
detaylardan daha çok 
hoşlanabilirler. Bir eşek 
kellesi en tiksinilen 
yiyeceklerden birisiydi.  
Bir şekel, dört günlük  
yevmiyeye eşdeğer  
olduğundan, seksen şekel 
oldukça abartılmış bir fiyattı. 
Dörtte bir kav 0.3 litreye 
eşdeğerdi. Güvercin gübresi 
ya da keçi boynuzu tohumu 
hayvan gübresi olarak 
kullanılırdı. Bu yiyeceklerin  
hepsi Yahudiler için murdar  
sayılırdı, ama içinde  
bulundukları dönem 
çok zor bir dönemdi.  
 

İsterseniz 2.Krallar 6:28-29’da 
bahsedildiği gibi, kıtlığın daha 
derin etkilerinden de söz 
edebilirsiniz. İnsan yemek 
kıtlık zamanlarında görülen 
bir şeydi.  

 TG+ 

Ders 

“Ah, o kadar açım ki!” Samiriye Kenti’nde bu cümleyi sık sık 

işitebilirdiniz. 

Tanrı, İsrail halkını düşmanları olan Suriye’den korumak için 

birçok mucize yaptı. 

Bir önceki derste olanları kısaca özetleyin. 

Suriyeli askerler Samiriye’den başlarına kötü hiçbir şey gelmeden 

serbest bırakılınca, gidip olanları krallarına anlattılar. Suriye İsrail’i 

işgalden vazgeçti ve Tanrı İsrail’e barış içinde geçen bir dönem 

verdi. Tanrı’nın kendileri için yaptığı bunca harika şeyi gördükten 

sonra, halkın Tanrı’ya tüm yürekleriyle dönüp O’na güçlü ve sadık 

Tanrı olarak tapınmalarını beklemez miydiniz? Maalesef böyle 

yapmadılar. Belki de bu yüzden Tanrı, daha da kötü durumlara 

düşmelerine izin verdi – halkın karnı açlıktan gurulduyordu! 

Suriye ordusunu (ES-34) ve savaş arabalarını (ES-35) yerleştirin. 

Bu kez Suriye ordusu saldırıya geçtiğinde, başkent Samiriye’yi 

kuşattı ve yiyecek, içecek sağlama imkanlarını kesti.  

Aç insanları (ES-39) yerleştirin.  

Halk kısa bir süre sonra açlıktan kıvranmaya başladı. Ellerinde 

kalan yiyeceğin büyük çoğunluğu hayvanlar içindi. Hatta hayvan 

yemi bile, insanlar bir lokma yiyeceğe hasret olduğundan iyice 

pahalı oldu. Erkek, kadın ve çocuk, zengin ve fakir, yiyecek bir 

şeyleri olmadığından ölüyordu. Kentin tamamı kıtlıktan ölmek 

üzereydi ve yardıma ihtiyaçları vardı. 

Bütün şekilleri çıkarın. İsrail Kralı’nı (ES-40) yerleştirin.  

İsrail Kralı çok kızgındı. Kentte yaşayan kadınlardan biri kendisin-

den yardım istediğinde, “Rab sana yardım etmiyorsa, ben nasıl yar-

dım edebilirim ki!” diye karşılık verdi. Kral halkın acı çekmesine 

üzülüyordu, ama yine de yardım için Tanrı’ya dönmedi. Tanrı’ya kar-

şı öfkeliydi ve kıtlığın suçunu Tanrı’nın kulu olan Elişa’ya atıyordu.  

Elişa’ya gidip içinde bulundukları durum hakkında Tanrı’yla 

konuşmasını istemek yerine, kendi yanlış yolunda ilerlemeye karar 

verdi. O gün Elişa’yı öldürme kararı aldı! 

İsrail Kralı’nı (ES-40) çıkarın. Elişa (ES-1) ve kentin ileri gelenlerini (ES-4) 

yerleştirin. 

Elişa o sırada halkın ileri gelenleriyle birlikte evinde oturuyordu. 

Konuşurlarken Elişa Tanrı’dan bir uyarı aldı ve kralın kendisini öl-

dürtmek üzere bir adam gönderdiğini öğrendi! Elişa, yanındakilere 

kralın habercisi geldiğinde onu içeri almamalarını söyledi. Haber-

cinin ardından kralın gelmekte olduğunu da biliyordu. Elişa’nın ona 

verecek bir haberi vardı. Ona sevinçli bir haber verecekti. 

Sevinçli bir haber (müjde) paylaşılmaya değer, değil mi? Eğer siz 

de Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, başkalarıyla pay-

laşmak için sevinçli bir haberiniz (müjdeniz) var demektir. Tanrı, 

arkadaşlarınız ve ailenizden O’nun hakkında işitmemiş olanlarla 

Kendisi hakkında paylaşmanızı ister. Arkadaşlarınızın ve ailenizin 

Tanrı’yla ilgili müjdeyi işitmeye ihtiyaçları vardır.  
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Kralın da Elişa’nın vereceği müjdeyi işitmeye ihtiyacı vardı.  

Kralı (ES-40) ekleyin. 

Kral yanına vardığında, Elişa ona, düşmana teslim olmamasını ve 

Tanrı’nın kendilerini kurtarmasını beklemelerini söylemiş olmalı-

dır. Kral Elişa’ya, “Neden hâlâ Rab’bi bekleyeyim?” dedi. Kral 

Elişa’ya inanmadı. Tanrı’nın kendilerine yardım etmeyeceğine ikna 
olmuştu.   

Bunun üzerine Elişa krala ve halkın ileri gelenlerine Tanrı’nın me-
sajını bildirdi. Gelin bu sözleri Kutsal Kitap’tan okuyalım. 

“RAB’bin sözüne kulak verin! RAB diyor ki, ‘Yarın bu saatlerde 

Samiriye kapısında bir sea ince un da, iki sea arpa da birer şekele 
satılacak’” (2.Krallar 7:1). 

Tanrı kıtlığın sona ermek üzere olduğunu söyledi. Herkesin 

yiyebileceği kadar çok yiyecek olacak ve fiyatlar normale 

dönecekti. Üstelik Elişa bunun, “Yarın bu saatlerde!” olacağını 

söylüyordu. Bunu hiç hak etmemelerine rağmen Tanrı, halkını hâlâ 
seviyor ve onları bu tehlikeden kurtarmak istiyordu. 

Tanrı sizi de kurtarmak ister – yaşamınızdaki günahtan. Günah, 

Tanrı’nın isteği yerine kendi isteğinizi yapmanızdır. Bu, Tanrı’nın 

yasalarını hiçe saymaktır. Okuldaki bir sınavda kopya çektiğinizde, 

kendi bencil davranışlarınıza devam ettiğinizde ya da birisinden 

nefret ettiğinizde, günah işliyorsunuz demektir. Sadece Tanrı sizi 

günahtan kurtarabilir ve bu gerçekten de çok iyi bir haberdir! Sizi 

sevdiği için, kurtarmak ister. Kutsal Kitap’tan öğrendiğimiz ezber 

ayeti, “Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki” (Yuhanna 3:16) der. 

Kutsal, kusursuz ve her türlü günahtan tamamen uzak olan 

Tanrı’nın, günahınıza rağmen sizi sevmesi gerçekten de harika bir 

şeydir. Tanrı’nın sevgisini hak etmiyorsunuz, ama O, bu sevgiyi 

size karşılıksız olarak veriyor ve bir gün cennete gidip sonsuza dek 

kendisiyle yaşamınızı istiyor. İşte bu gerçek anlamda bir müjdedir 

ve kendiniz için buna inanabilirsiniz. Tanrı sizi sevdiği için, 
günahtan kurtarmak ister. 

Samiriye halkı hiç hak etmemesine rağmen, Tanrı onları hâlâ 

seviyordu. Onları tehlikeden kurtarmak istiyordu. 

Bütün şekilleri çıkarın. Cüzamlıları (ES-41) yerleştirin. 

Kentin ana kapısının hemen dışında büyük bir sorunu olan dört 

adam vardı. Cüzamlıydılar. Cüzam çok kötü bir deri hastalığı olup o 

günlerde tedavisi yoktu. İsrail’in yasası bu hastalığı olan kişilerin, 

sağlıklı kişilerden uzak olmasını gerektiriyordu. Cüzama 

yakalanmış olan birisini hatırlıyor musunuz?  

Çocuklara “Naaman” yanıtını vermeleri için fırsat tanıyın. 

Bu dört adam büyük olasılıkla iyi niyetli insanların, kendilerine 

yiyecek getirmesiyle hayatta kalmaktaydılar. Ama artık yiyecek 

yoktu. Bu hasta ve yoksul adamlar açlıktan ölmek üzereydiler. 

Kral, Elişa’nın herhangi bir  
şekilde Suriye işgaline yol  
açtığını ya da halk için yeterince 
yalvarmadığını düşünüyor  
olmalıydı. Kral altında 
oldukları işgalin, kendisinin 
ve halkın günahlarından dolayı 
Tanrı’nın kullandığı bir disiplin 
yöntemi olacağını hiç aklına bile 
getirmiyordu. Elişa’nın kafasını 
kesmeyi planladı. 
 

 
 

Bu ayeti Kutsal Kitap’tan 
sesli olarak okuyun.  
 
 

 
TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kart 6-2 

 
Çocuklara Naaman’ın  
hikayesini (Ders 4’de  
öğretilen) hatırlatmak  
isteyebilir ya da çocuklara 
cüzamlıların o günlerde 
nasıl yaşadıklarını bilip  
bilmediklerini sorabilirsiniz.  
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Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli 
olarak okuyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kart 6-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hemen yakınlarındaki Suriye ordugahı hakkında düşündüler. 

Suriyeliler’in, cüzam hastalarını ayrı yaşamaya zorlamadıklarını 

biliyorlardı. “Eğer Suriyeliler’e teslim olursak, belki bize yiyecek bir 

şeyler verirler” diye düşündüler. Eğer bir şey yemezlerse, yakında 

açlıktan öleceklerdi zaten. Suriyeliler kendilerini öldürecek bile 

olsa, bu riski almaya değerdi. Karanlık bastığında bu dört cüzamlı 
adam, Suriye ordugahına doğru yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. 

Cüzamlıları (ES-41) çıkarın. Askerleri (ES-4), malları (ES-43) ve yiyecekleri 

(ES-44) yerleştirin.  

Ordugahtaki askerler herhalde silahlarını temizliyor ve gece için 

hazırlık yapıyorlardı. Aniden bir ses işittiler. Bu ses de neydi acaba? 

Gelin bunun yanıtını Kutsal Kitap’tan okuyalım. “RAB Aram 

ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir 
ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı” (2.Krallar 7:6).  

Evet, dört nala koşan atların ve hızla ilerleyen savaş arabalarının 
sesleri. Askerleri bir dehşet sardı hemen! 

Birbirlerine, “Neler oluyor?” diye sormaya başladılar. 

Aralarından birisi, “İsrail Kralı, başka ülke krallarını bize karşı 
savaşmak üzere ikna edip bir araya getirmiş olmalı!” dedi.   

Suriyeli askerler can korkusuyla, çadırlarını, hayvanlarını, giyecek-

lerini, altınlarını, gümüşlerini ve yiyeceklerini olduğu gibi bırakıp 
kaçtılar. 

Askerleri (ES-42) çıkarın.  

Kutsal Kitap, gerçekte Suriyeliler’e saldıran bir ordu olmadığını 

söyler. Ayeti Kutsal Kitap’tan okurken, Suriyeliler’in o sesleri 

duymasına kimin neden olduğunu fark ettiniz mi? Evet, askerleri 

korkutmak için yaklaşmakta olan bir ordu sesi duymalarına Tanrı 

neden oldu! Geçen haftaki dersimizde Tanrı’nın Suriye ordusuna ne 
yaptığını hatırlıyor musunuz?  

Çocuklar yanıtlasınlar. 

Evet, onların gözlerini geçici olarak kör etti. Bu dersteyse askerlerin 
kulaklarına dokundu. 

Cüzamlıları (ES-41) yerleştirin. 

Açlıktan ölmek üzere olan dört adam, her an yakalanıp öldürülmeyi 

bekleyerek, pür dikkat ordugaha doğru yaklaştılar. Ama orada kim-

seler olmadığını görünce şaşırdılar! Her şey çok sakindi. Herhalde 

manzara çok ilginçti; sanki askerler bir an oradayken, aniden 

ortadan kayboluvermişlerdi. Silahlar düştükleri yerde durmaktaydı. 

Yiyecek ve içecekler, sanki birileri korku içinde her şeyi geride 

bırakıp kaçmış gibi öylece duruyordu.   

Cüzamlı adamlar etrafta kendilerinden başka birisi olmadığını 

anladıkları zaman, ilk olarak ne yaptılar dersiniz?  

Çocukların fikirlerini söylemesine fırsat verin.  

Evet, yediler! Kim bilir ne kadar heyecanlı ve şükran doluydular! 

Harika bir haberdi bu – açlıktan ölmemeleri için Tanrı onlara bir 

kurtuluş yolu hazırlamıştı.  
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Tanrı’nın sizin için de bir müjdesi olduğunu biliyor musunuz? 

Yaşamınızdaki günahtan kurtulmanız için bir yol hazırladı. 

Yaptığınız bütün yanlışların cezasını üstlenmesi için, Oğlu Rab 

İsa’yı dünyaya gönderdi. İsa çarmıhta acı çekip ölürken, Tanrı 

dünyanın bütün günahını O’nun üzerine yükledi. İsa öldükten sonra 

gömüldü ve üç gün sonra dirildi. Bugün hâlâ cennette yaşamaya 

devam etmektedir. Ezber ayetimizin ne dediğini hatırlayın; “Öyle 

ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Bu ne harika bir müjde! Eğer kurtuluşa 

kavuşmak isterseniz, İsa’ya dua edebilir ve O’na iman ettiğinizi 

söyleyebilirsiniz. Yaşamınızdaki günahı sizden uzaklaştırmasını 

isteyebilirsiniz. Rab İsa’dan günahınızı bağışlamasını istediğiniz 

zaman, O sizin içinizde yaşayacak ve adım adım yaşamınızı 

değiştirecektir. Tanrı’nın istediği gibi yaşamanız için size güç 
verecektir. Bu gerçekten de harikulade bir müjdedir!  

Tanrı’nın cüzamlılar için de iyi bir haberi vardı. Artık açlıktan 

ölmekten kurtulmuşlardı. 

Cüzamlıların eline malları (ES-43) yerleştirin. 

Karınlarını doyurduktan sonra, taşıyabildikleri kadar giysiyi, altını 

ve gümüşü toparlayıp bunları daha sonra almak üzere kamp dışında 

bir yere sakladılar. Geri gelince bir parti eşya daha toplayıp tekrar 
gizlediler. 

Adamlar kurtuldukları için mutluydular, ama bir süre sonra suçluluk 

duymaya başladılar. Kentin surları arkasında, kısa bir süre önce 

kendilerinin başına geldiği gibi, açlıktan ölmek üzere olan erkekleri, 

kadınları ve çocukları düşündüler. Belki de aç olan ailelerini ve 

arkadaşlarını düşündüler. Gelin birlikte, Kutsal Kitap’tan ne 

dediklerini okuyalım: “Yaptığımız doğru değil. Bugün müjde günü. 

Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya 

çarptırılacağımız kesin. Haydi saraya gidip durumu bildirelim” 

(2.Krallar 7:9). Tanrı onlar için ölüm tehlikesinden kurtulma yolu 

açmıştı. Artık bu müjdeyi, kent içinde bunu işitmeye ihtiyacı 
olanlarla paylaşmalarının doğru olacağını fark ettiler. 

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Tanrı bu müjdeyi 

başkalarıyla paylaşmanızı ister. Tanrı sizi bağışladı – sizi günahtan 

kurtardı. Bu müjdeyi kendinize saklamanız ne kadar üzücü olurdu 

bir düşünsenize! Günahtan kurtulma ihtiyacı olan başka kişilerin de 

bunu işitmeleri gerekir. İsa’yla ilgili müjdeyi işitmesi gereken 
kişiler kimler olabilir acaba? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Belki anne ve babanıza ya da kardeşlerinize söylemelisiniz. Ya da 

işitmeleri gereken başka akrabalarınız olabilir – anneanne, baba-

anne, dedeleriniz ya da kuzenleriniz gibi. Okuldaki arkadaşlarınız-

dan ne haber? Onların da günahlarından kurtulabileceklerini işitme-

ye ihtiyaçları vardır.  

 

TG- 

 

 

 
 
 

 
Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli  
olarak okuyun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitap’tan sesli  
olarak okuyun. 
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Kart 6-4 
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Bu kişilere verebileceğiniz müjde nedir? 

Çocukların kendi sözleriyle düşüncelerini paylaşmalarına fırsat verin.  

Tanrı’nın Oğlu olan Rab İsa’nın günahlarımız uğruna ölmek üzere 

nasıl dünyaya geldiğini ve nasıl dirildiğini anlatan müjdeyi 

paylaşabilirsiniz. Bugün öğrendiğimiz ayet olan Yuhanna 3:16’yı 

paylaşarak Müjde’yi açıklayabilirsiniz.  

Ayeti çocuklarla birlikte tekrar edin.  

Herkes Müjde’ye inanmayacaktır, ama yine de onlara Müjde’yi an-

latmalısınız. Tanrı, çocuklarına Müjde’yi herkesle paylaşmalarını 

buyurmuştur. “Dünyanın her yerine gidin, Müjde’yi bütün 

yaradılışa duyurun” der (Markos 16:15). Müjde’yi işitme 

gereksinimi içinde olan kişilere Müjde’yi anlatın! 

Yiyecek bulan bu dört adam, müjdeyi kentteki kişilere vermeleri 

gerektiğini biliyorlardı. Bu haberi sadece kendilerine saklayamaz-

lardı! 

Bütün şekilleri çıkarın. Cüzamlıları (ES-45) yerleştirin. 

Aceleyle kente döndüler ve kapıdaki bekçiye seslenerek, Suriye 

ordugahındaki yiyecek ve diğer eşyalardan bahsettiler. Yaptıkları 

keşfin haberi kısa sürede kentin her yanına ulaştı. Tanrı, Samiriye 

halkını da ölüm tehlikesinden kurtarmak için bir yol hazırladı! Kısa 

bir süre sonra haber saraya ulaştı. 

Cüzamlıları (ES-45) çıkarın. 

İsrail Kralı uyandırıldı ve kendisine müjdeli haber verildi, ama kral 

işittiklerine inanmadı. Bunun Suriyeliler’in hazırladığı bir tuzak ol-

duğunu düşünüyordu. “Herhalde kırlarda saklanmış, bizim kentten 

çıkmamızı bekliyorlar ve biz çıkar çıkmaz da bize saldıracaklar 

mutlaka!” diye uyardı kral. Kral inanmıyordu. Komutanlarından 

birisi ordugaha bir casus göndermesini önerdi. Müjdenin gerçek 

olduğuna inanmak için bir kez daha işitmek durumundaydı.  

Belki siz de tıpkı böyle hissediyorsunuz. Belki siz de İsa hakkındaki 

müjdeyi işittiniz, ama ne yapmanız gerektiğinden emin değilsiniz. 

Eğer O’na nasıl inanabileceğiniz hakkında birisiyle konuşmak 

isterseniz, dersten sonra bana gelebilirsiniz (bir yer ve zaman 

belirleyin.) Tanrı Sözü’nden size, İsa’ya Kurtarıcınız olarak nasıl 

inanabileceğinizi ve size vermek istediği sonsuz yaşamı nasıl 

alabileceğinizi gösterebilirim.  

Belki Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsunuz ve O’na inanma-

yan arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle O’nun hakkında konuştu-

nuz. O zaman sakın vazgeçmeyin! Onlar için dua edin. Tanrı’dan 

Müjde’yi tekrar işitmeye hazırlanmalarını sağlamasını isteyin.  

Ya da arkadaşlarınızla Tanrı hakkında konuşma konusunda pek 

başarılı olmadığınızı düşünüyorsunuz. Ne yapabilirsiniz?  

Çocukların fikirlerini kısaca paylaşmalarına izin verin.  
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Tanrı’ya dua edin. Tanrı’dan, sizi dinleyecek birisine sizi yönlen-

dirmesini isteyin. Belki İsa’ya, İyi Haber Kulübü’ne ya da kiliseye 

davet edebileceğiniz bir kişi olup olmadığını bile sorabilirsiniz. 

Masa üzerindeki davetiyelerden alabilirsiniz. 

Bu davetiyeleri gösterin. 

Eğer İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, dersten sonra bu 

davetiyelerden birkaç tane almak isteyebilirsiniz. Hafta içinde 

güzelce boyadıktan sonra henüz İsa’yı tanımayan bir ya da iki 

arkadaşınıza bunları verebilirsiniz. İsa’dan, bu kişiye sizi dinlemek 

ve sizinle birlikte gelmek isteyen bir yürek vermesini dileyin. Bazı 

kişiler için İsa hakkındaki müjdeye inanmak zor gelir, ama yine de 

Müjde’yi işitmelidirler. 

Kralın da Suriye ordusunun kaçışıyla ilgili sevinçli haberi, bir kez 

daha işitmesi gerekiyordu. Casuslar geri döndüğünde haberin doğru 

olduğunu söylediler. 

İsrailliler’i (ES-46) yerleştirin. 

Samiriye halkı Suriye ordugahına akın etti ve ihtiyaçları olan yiye-

cek ve her türlü şeyi buldu. Uzun zamandan beri ilk kez, karınlarını 

dilediklerince doyurmaları kim bilir ne kadar güzel duyguydu. 

Tanrı mucizevi bir şekilde halkı ölümden kurtarmıştı! 

Yiyecek bollaştığı için fiyatlar da normale döndü. 

İsrailliler’i (ES-46) çıkarın. 

Her şey aynen Elişa’nın dediği gibi oldu! Elişa Tanrı’nın sözüne 

sadık kalmıştı. Kral kendisini öldürmek istemesine rağmen, müjdeyi 

kralla paylaşmıştı. Elişa yaşamının geri kalanında da Tanrı’ya itaat 

etmeye devam etti ve yaşlı bir adam olarak ölene kadar O’na 

sadakatle kulluk etti. 

İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Müjde’yi işitme gerek-

sinimi olan kişilerle Müjde’yi paylaşarak Tanrı’ya sadık kalacak 

mısınız? Hatırlayın, Tanrı Sözü, “Dünyanın her yanına gidin, Müj-

de’yi bütün yaradılışa duyurun” (Markos 16:15) diye buyurur. 

Belki Müjde’ye inanmadınız. Tanrı’dan sizi bağışlamasını isterse-

niz, sizi günahınızdan kurtaracağını bilmeniz gereklidir. Sizi değiş-

tirecek ve yüreğinize O’nun için yaşama isteği koyacaktır. Bugün 

sizi kurtarmasını isteyecek misiniz? 

 

Tekrar Soruları 

1. Suriye ordusu başkenti kuşattığında İsrailliler’e ne oldu? (Dışa-

rıdan yiyecek alamaz oldular). 

2. İsrail Kralı niçin Elişa’ya öfkeliydi? (Kral kıtlıktan dolayı 

Elişa’yı ve onun Tanrısı’nı suçluyordu). 

3. Elişa kralın kendisini öldürmeyi planladığını nasıl öğrendi? 

(Tanrı ona söyledi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kralın casusları, kaçmakta  
olan Suriye ordusunu Şeria 
Irmağı’na doğru 40 km. boyunca 
takip ettiler ve yol boyu bıraktıkları 
eşyalarını gördüler. 
 

 
Kart 6-5 

 

 
 

 

 

 

TG+ 

 

Kart 6-6 
 

TG- 

 

 

 

 

Tekrar Oyunu 

Sır puanlar 

Puan kartını, oyun düzeneğine  
koyun ve kartın tamamen 
kapanmasını sağlayacak 
şekilde kapakları yerleştirin. 
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Bu oyunu, 2. derste  
(Sayfa 22) oynanan  
“Yağ kabı” oyunu gibi  
oynayın.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elişa’nın krala verdiği haber neydi? (Kıtlık ertesi gün sona 

erecek ve yeterli yiyecek bulunacaktı). 

5. Tanrı’nın, inanlı olmayan arkadaşlarınıza vermenizi istediği ha-

ber nedir? (İsa, günahın cezasını ödemek için çarmıhta öldü). 

6. Dört cüzamlı niçin Suriye ordugahına gittiler? (Açlıktan ölmek 

üzereydiler ve düşmana teslim olurlarsa belki kendilerine 

yiyecek bir şeyler vereceklerini düşündüler). 

7. Cüzamlılar ordugaha girdiklerinde neyle karşılaştılar? (Ortalıkta 

hiç kimse yoktu; ama silahlar, yiyecekler, içecekler, giysiler ve 

her türlü eşya geride bırakılmıştı). 

8. Suriye ordusunu ordugahı terk edecek kadar korkutan şey ney-

di? (Atlıların ve atlı arabaların yaklaşmakta olduğunu işittiler). 

9. Dört cüzamlı niçin gidip diğer İsrailliler’e Suriye ordugahında 

gördüklerini anlattılar? (Açlıktan ölmek üzere olan arkadaşları-

na ve ailelerine, bu iyi haberi vermeleri gerektiğini fark ettiler). 

10. Niçin Müjde’yi sadece kendinize saklamamalı ve diğer insan-

larla paylaşmalısınız? (Tanrı Sözü, Müjde’yi herkesle paylaş-

mamızı buyurur ve böylece herkes İsa’ya inanmaları gerektiğini 

bilir). 

11. Müjde’nin, arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz bazı yönlerini söy-

leyin. (Herkes günah işledi; Tanrı sizi sevdiği için Oğlu’nu gü-

nahlarınıza karşılık ölmesi için gönderdi; günahınıza sırtınızı 

dönmeye istekli olmalısınız; Rab İsa’ya iman edin ve kurtulun). 

12. Günahınızın gerektirdiği cezadan kurtulmak için ne yapmalısı-

nız? (Günahınıza sırtınızı dönmeli ve günahınızın cezasını İsa-

nın üstlendiğine tüm yüreğinizle inanmalı, iman etmelisiniz). 

Kurtulmuş olan çocuklar için alternatif uygulamayı kullandıysanız, 10 ve 11. 

soruları şunlarla değiştirebilirsiniz. 

13. Herkesin en büyük ihtiyacı, Tanrı tarafından bağışlanmak ve 

sonsuz yaşama kavuşmaktır. İnsanların başka ne gibi ihtiyaçları 

vardır? (Yiyecek, giyecek, su, ev). 

14. Bu ihtiyaçların bazılarını karşılamaya nasıl yardım edebilirsi-

niz? (Para, oyuncak ya da başka şeyler vererek; dua ederek; 

ihtiyaç içinde olan çocuklara nazik davranarak; belki büyüdü-

ğünüzde öksüz ve yetimlere bakabilirsiniz; açları doyurmak için 

onların olduğu yerlere gidebilirsiniz, vb). 
 

Devam Eden Etkinlik 

Siyah-beyaz olarak hazırlanmış olan İyi Haber Kulübü davetiye-

lerini çocuklara dağıtın ve her çocuğun birer tanesini boyamasına 

fırsat verin. 

Çocukları bu davetiyeyi verebilecekleri bir kişi hakkında düşünme-

ye teşvik edin. Bu davetiyeler aracılığıyla Tanrı’nın İyi Haber Kulü-

bü’ne daha çok çocuk getirmesi için dua edin. 
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Tekrar oyunları düzeneği 
 

 

 

 

“Elişa” dersleri boyunca kullanmak üzere bir oyun düzeneği hazırlayın. Bir parça karton, oyun 

düzeneğini daha dayanıklı yapacaktır. Dört parça kartonu, 9x28 cm. boyutlarında keserek tekrarlama 

kartları olarak kullanın. 
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Vaatler 
Tekrar Oyunu – Ders 2 

 
 

İbraniler 13:5 

“(Rab) seni asla 

terk etmez.” 

 

 
İbraniler 13:6 

“Rab benim yardımcımdır.” 

 

Matta 28:20 

“(İsa) sonsuza dek her an 

bizimle birliktedir.” 

 

 

Mezmur 4:3 

“Ne zaman seslensem,  

(Rab) duyar beni.” 

 

Mezmur 37:3 

“Sen RAB’be güven, iyilik yap, 

ülkede otur, sadakatle çalış.” 

 

 

Mezmur 37:4 

“RAB’den zevk al, O senin içindeki 

istekleri yerine getirecektir.” 

 

Mezmur 37:5 

“Her şeyi RAB’be bırak. O’na 

güven. O gerekeni yapar. 

 

 

Efesliler 1:7 

“Mesih’in kanı aracılığıyla... 

suçlarımızın bağışına kavuştuk.” 

 

Mezmur 50:15 

“Sıkıntılı gününde bana seslen. 

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.” 

 

Süleyman’ın Özdeyişleri 16:7 

“RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa  

düşmanlarını bile onunla barıştırır.” 

 

 

Yuhanna 3:36 

“Oğul’a iman edenin  

sonsuz yaşamı vardır.” 

 

 

Mezmur 121:3 

“O ayaklarının kaymasına izin vermez, 

seni koruyan uyuklamaz.” 
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Kitap Ayracı 
Devam eden etkinlik – Ders 4 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
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. (Günahkâr   
      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 kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13). 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya 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 Kitabını 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). 
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