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Giriş 
 
Ester kitabındaki olaylar M.Ö. 490 ile 480 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yahudiler bir süre sonra 
Pers İmpratorluğunun bir parçası halini alacak olan Babil‟e sürgün edilmişlerdi. Yönetimde önemli 
bir makama sahip olan Daniel artık ölmüştü. Darius I‟in oğlu olan Ahaşveroş Pers kralıydı. 
(Öğretmen: O dönemdeki Yakın Doğu‟yu gösteren bir harita üzerinde Yeruşalim, Babil ve Sus 
kentlerine işaret edin.) 
Ester‟in hikayesinde bir çok heyecan ve beklenti dolu anlar vardır. Sadece bunlar değil, kitapta 
Tanrı‟nın takdiri ve her şeyin üzerinde egemen olduğu da çok net bir şekilde vurgulanır. Tanrı‟nın 
adından hiç sözedilmemesine rağmen, Eski Antlaşma tarihini içeren bu dönemde Tanrı‟nın işleyen 
elini görürüz.  
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Bu dersleri öğretirken kendinizi hikayenin akışına kaptırıp Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmeyi 
ihmal etmediğinizden emin olun. Öğretmenler olarak çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri 
anlatırsak sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin bize öğretmeyi 
amaçladığı gerçekleri öğrenmesi ve bunu bir adım daha ileri götürerek bu gerçeklerin günlük 
yaşantılarında ne anlama geldiğini göstermek çok önemlidir. Tabii ki, tek bir derste hikayedeki tüm 
öğretişleri kapsamak mümkün olmaz; bu nedenle her ders için bir temel gerçek seçilmiştir. Temel 
gerçeğe ait öğretişler metnin içine yayılmıştır ve hazırlığınızda size yardımcı olmak üzere “TG” 
ifadesiyle işaretlenmiştir. Ayrıca ders planı üzerinde de işaretlenmiştir.  
 
Temel gerçeğe işaret eden “TG” nin yanında “+” ya da “-“ sembollerini göreceksiniz. Bu semboller 
temel gerçeğin kurtulmuş ya da kurtulmamış olan çocuğa uygulanacağını gösterir. Bu konu ayrıca metin 
içinde “Eğer günahınızı bağışlaması için Rab İsa‟ya iman etmediyseniz...” ya da “Bir Hıristiyan olarak 
siz...” gibi ifadeleriyle de vurgulanır.  
Gerçeği uygulamanız için, metnin yanındaki çizgili alana ilgili işaret konmuştur. Öğretmekte olduğunuz 
çocukların ihtiyacı doğrultusunda, uygulamaları uyarlama gereksinimi duyabilirsiniz. Örneğin, 
uygulamada bir erkek çocuğun adı kullanılıyor olmasına rağmen sınıfınızda sadece kızlar olabilir. Ya da 
uygulama konusu yaşça daha büyük çocuklara hitap ediyor olmasına rağmen sınıfınızdaki çocuklar çok 
küçük olabilir. Gerekli olduğunu hissettiğiniz değişiklikleri yapın. Önemli olan şey Tanrı Sözünün 
çocukların yaşamına uygulanmasıdır.  
Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini paylaştığınızda buna, sizin haberiniz olmadan karşılık verenler de olacaktır. Bu 
çocuklar Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size daha sonraki bir tarihte belki 
söylerler belki de söylemezler. Ancak yardıma gereksinim duyan başkaları mutlaka olacaktır. 
Bunların kafasında sorular olabilir ya da ne söylemeleri gerektiği hakkında yardıma ve teşviğe 
ihtiyaç duyabilirler.  
 
Kurtulmuş olan çocuklara öğretişte bulunurken, içinde bulundukları zor bir durum hakkında bir 
öğüde; belli bir dersin günlük yaşantılarına nasıl uygulanacağı hakkında bir açıklamaya; Kutsal 
Kitabın belli bir durum karşısında nasıl davranmalarını söylediğini öğrenmeye; karşılaştığı zor bir 
durum için, özellikle bir Hıristiyan olarak sadece sizden destek alıyorsa, dua etmenize ihtiyaç 
duydukları anlar olacaktır.  
 
Bu nedenlerden dolayı çocukların kendilerine zaman ayırmaya hazır olduğunuzu bilmeleri 
önemlidir. Ayrıca sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman ve nereye gitmeleri gerektiğini 



bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtulmamış olan çocukların Rab İsa‟ya gelmeyle, size gelme ve 
sizinle konuşma kavramlarını birbirine karıştırmamaları da bir diğer şarttır.  
Hangi şartlar altında olursa olsun, çocuklara Müjde‟ye karşılık verme çağrısında bulunurken, 
onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu aynı anda dile getirmemelisiniz ki, sizinle konuşmadan 
Mesih‟e iman edemeyecekleri ya da sizinle konuşurlarsa hemen kurtulacakları gibi yanlış 
izlenimlere kapılmasınlar.  
Kurtulmamış olan bir çocukla kullanım örneği 
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istemene rağmen, O‟na nasıl iman edeceğini bilmiyor musun?” 
Bunu size Kutsal Kitap‟tan açıklamak beni memnun eder; gelin ve benimle konuşun. Toplantının 
sonunda şuradaki ağacın yanında duracağım. Unutmayın, sizin günahınızı ben üstlenemem – bunu 
sadece Rab İsa yapabilir – fakat O‟na nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım edebilirim. 
Gelin ve benimle birlikte o ağacın altına oturun.” 
Kurtulmuş olan bir çocukla kullanım örneği 
“Rab İsa‟ya Kurtarıcınız olarak iman etmenize rağmen bunu bana daha önce söylemediyseniz, 
lütfen benimle konuşun. Toplantının sonunda piyanonun yanında bekliyor olacağım. Sizin için dua 
ve gerekirse yardım edebilmek için, Rab İsa‟ya Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizi 
bilmek isterim.” 
Ezber ayetleri 

Her derste öğretmeniz için önerilen ayetler vardır. Dersleri beş haftalık bir süreye yayarak 
öğretecekseniz, iki ya da üç ayeti seçerek çocukların bunları iyice öğrenmelerini sağlamanızı tavsiye 
ederiz. Eğer beşini birden öğretmeye çalışırsanız, çocuklar hiç birini tam olarak öğrenemeyebilir.  

Görsel kullanımını prova edin 

Dersi çocuklara öğretmeye geçmeden önce görselleri nasıl kullanacağınızı prova etmek hikmetli bir 
davranış olacaktır. Resimli kartların sırasına iyice aşina olun ve nerelerde kullanmanız gerektiğini bilin.  

Yardımcı bilgiler 

Sağ ve sol çizgilerin içinde, olayların geçmişini anlatan ya da dersinizi daha ilginç kılmanıza yardım 
edecek olan bilgiler verilmektedir. Bunları zaman el verdiğince kullanabilirsiniz.  
Bu fikirler farklı öğrenme stillerini kapsar. Etkin bir öğrenme için bazı çocukların görmesi ya da 
yazması gerekirken bazılarınınsa işitmesi ya da konuşması gerekir. Hatta bazı çocukların öğretişe 
katılımı bile gerekebilir.  
Zamanınız el verdiğince bu fikirleri kullanabilirsiniz. 

Tekrar Soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin bitiminde ya da bir sonraki hafta yeni dersin 
başlangıcından önce kullanılabilir.  
Tekrarlama zamanı, düzenli bir şekilde uygulamaya konursa, öğrettiklerinizi pekiştirmek üzere ideal bir 
fırsat ve çocuklar için iyi bir eğlence olur. Bu zamanı... 
1 Çocukların ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için 
2 Bir öğretmen olarak, çocukların daha iyi hatırlamasına yardım etmek üzere neleri vurgulamanız 
gerektiğini öğrenmek için 
3 Sınıf içinde eğlenceli bir zaman geçirilmesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar 
yarışmaları çok sever ve dersin bu bölümünü dört gözle beklerler. Oysa bu, sadece bir oyun değil, 
öğrenme zamanıdır da.  
Elinizdeki bu kitapta sadece derse ait sorular verilmektedir. Ayrıca şarkılar, ayetler ya da her ne 
hakkında öğretirseniz bunlarla ilgili sorular da dahil etmeniz yararlı olacaktır. Bu sayede çocuklar dersin 
her bölümünün önemli olduğunu anlayacaktır.  



 

 

Genel bakış 
 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

 

Ezberlenecek ayet 

 Ester kraliçe olur 

2 Krallar 24:10 – 
25:30 
Ester 1:1 – 2:20 
 

Tanrı‟nın, her bir 
çocuğu için planı 
vardır.  
 
  

 

 Kurtulmamış olanlar: Tanrı‟nın 
sizin için olan planlarını 
öğrenmeden önce, İsa Mesih‟i 
Kurtarıcı ve Rab olarak kabul 
etmelisiniz. 
Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya itaat 
edin ve sizin için hazırladığı 
planları keşfedin.  

 “Çünkü sizin için 
düşündüğüm tasarıları 
biliyorum. Kötü 
tasarılar değil, size 
umutlu bir gelecek 
sağlayan esenlik 
tasarıları bunlar.” 
Yeremya 29:11 

  
Mordekay‟ın 
sadakatş 
Ester 2:21 – 4:3  
 

 Mordekay gibi siz 
de Tanrı‟ya sadık 
kalın. 
 

 Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya itaat 
etmelisiniz ve zor durumlarda 
bile Hıristiyan olarak tanınmaktan 
çekinmemelisiniz. 

Yeremya 29:11‟i tekrar 
edin. 
  

 

 Yardım çağrısı 
Ester 3:15b – 5:2 

 

 Tanrı, çocuklarının 
dualarını işitir ve 
yanıtlar. 

 

 Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟yla 
sık sık konuşmalı ve O‟na 
tüm sorunlarınızı 
getirmelisiniz. 

 “Rab‟bin gözleri doğru 
kişilerin üzerindedir. 
Kulakları onların 
yakarışına açıktır.”  
Mezmur 34:15 

 Tanrı‟nın halkı 
onurlandırılır 
Ester 5-6 
 

 Haman gibi 
günahın kölesi 
olmayın. 

 Kurtulmamış olanlar: Sizi 
özgür kılması için Rab İsa‟ya 
iman edin. 

 “Oğul sizi özgür 
kılarsa, gerçekten özgür 
olursunuz.” 
Yuhanna 8:36 
 

Ester halkı için 
yalvarır 
Ester 6:14; 7:1-
10; 8:3-6; 8:8-14  
 

 Tanrı her zaman 
düşmanlarını yener. 

 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı‟nın 
düşmanı olmadığınızdan emin 
olun. 
Kurtulmuş olanlar: Yanlış 
şeyler yapanların başarılı 
olduğunu görünce onların günah 
dolu yollarını izlemeyin; Tanrı‟ya 
güvenin. 

 Bütün kaygılarınızı 
O‟na yükleyin, çünkü O 
sizi kayırır.” 
1. Petrus 5:7 
 

 Tanrı‟nın halkı 
zafer kazanır 

 Ester 8:1 – 2, 7, 11 
-15; 9:1-17; 10:1-3 

 Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e 
Rab ve    
  Kurtarıcınız olarak iman 
ettiğinizde   
  Tanrı‟nın sevgisini ve ilgisini 
bileceksiniz ve   
  Tanrı‟nın halkından biri 
olacaksınız.  
Kurtulmuş olanlar: O‟na her 

zaman güvenin 

 1. Petrus 5:7‟yi tekrar 
edin. 
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Ders 1 
Ester kraliçe olur 
 
 

Öğretmenler için ayetler 

2 Krallar 24:10 – 25:30 
Ester 1:1 – 2:20 
 

Temel gerçek 

Tanrı‟nın, her bir çocuğu için planı vardır.  
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı‟nın sizin için olan 
planlarını öğrenmeden önce, İsa 
Mesih‟i Kurtarıcı ve Rab olarak 
kabul etmelisiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya itaat edin ve 
sizin için hazırladığı planları 
keşfedin.  

 

Ezberlenecek ayet 

Yeremya 29:11 
“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları 
biliyorum. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir 
gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.” 
 

Görsel gereçler 

Resimler 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ve 1-7 
 
. 
 
 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 “Neden biraz daha geç yatıp televizyon 
seyredemeyeyim ki?”   
 
Olayların Gelişimi 
1. Ester ve Mordekay yabancı bir ülkede 

yaşamaktadır.    TG- 
2. Pers kralı büyük bir şölen verir. 
3. Kral Vaşti‟yi çağırtır. 
4. Vaşti gelmek istemez. TG 
5. Vaşti tacını yitirir. 
6. Yeni kraliçe olmak üzere güzel hanımlar 

araştırılır. 
 
Doruk Noktası 
Ester saraya getirilir.   TG+ 
Ester kimliğini sır olarak tutar       TG+ 

 
Sonuç  
Ester kraliçe olur.              TG+ TG- 
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Mordekay’ın ailesi 

Benyamin oymağındandı. 

Ataları Babil sürgününe 

buraya getirilmişlerdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 

Üzerinde “Tanrı’nın, her bir 

çocuğu için planı vardır” 

yazılı temel gerçek kartını 

gösterin. 

 

Tanrı’nın seçimi 

doğrultusunda ortaya 

çıkacak olaylar için dersin 

en başından itibaren uygun 

ortam hazırlayın.  

 

 

 

 

 

Ders 

“Neden biraz daha geç yatıp televizyon seyredemeyeyim ki?” 

“Yarasalar uçarken nasıl oluyor da bir yerlere çarpmıyorlar?” 

“Bebeklerin niçin ağlaması gerekir?” 

Niçin? Neden? Nasıl? Bu türden bir sürü sorumuz var değil mi? Eminim küçük 
Ester de sık sık “niçin?” diye sormuştur. Belki onun soruları şöyleydi: 

“Niçin Sus kentindeki diğer insanlardan farklıyız?” 

Kuzeni Mordekay bu soruyu yanıtlamak üzere yanındaydı. “Biz Yahudiler 
Tanrı‟nın seçilmiş halkıyız. Tek ve gerçek Tanrı O olduğundan, O‟na tapar ve 
itaat ederiz.”  

Ester‟in daha başka soruları da vardı: “Sus kentindeki herkes niçin Yahudi 
değil?” 

“Uzun yıllar önce” diye yanıtladı Mordekay, “Tanrı halkına üzerinde 
yaşamaları için topraklar verdi. Fakat Tanrı‟nın halkı O‟na karşı itaatsizlik etti 
ve putlara tapınmaya başladılar. Rab Tanrı onları cezalandırmak için kralları ve 
orduları kullanarak ülkelerini düşmanlara teslim etti. Bu ordular bir sürü 
Yahudiyi tutsak aldılar ve kendi ülkelerine esir olarak götürdüler. İşte bu 
yüzden Pers ülkesinde yaşıyoruz. Bizim dedelerimizin dedeleri buraya sürgün 
olarak getirilenler arasındaydı.”  

“Peki ben niçin annemle ve babamla birlikte yaşamıyorum?” diye sormuş 
olabilir.  

Mordekay üzüntüyle, “Ester, onlar öldü” diye açıkladı. “Ama sana ben 
bakacağım” dedi ve Ester‟in ergenlik yılları boyunca bu sözünü tuttu.  

Ester‟in yaşamında bir çok üzücü şey vardı ama işin iyi harika tarafı, Tanrı‟nın 
onun yaşamı için bir planı, tasarısı olmasıydı. Öksüz bir Yahudi çocuktu ve 
belki hiç kimse onun Tanrı için özel olduğunu düşünmüyordu ama o Tanrı için 
özeldi. Ester‟in yaşamı için iyi tasarıları vardı. Her Tanrı çocuğu için aynı şey 
geçerlidir. Eğer siz de Tanrı‟nın çocuğuysanız, sizin için özel tasarıları var 
demektir.  

Tanrı‟nın çocukları kimlerdir? Kutsal Kitap “kendisini kabul edip adına iman 
edenlerin hepsine Tanrı‟nın çocukları olma hakkını verdi” (Yu. 1:12) der.  

Bunun anlamı, Rab İsa‟dan günahınızı almasını ve yaşamınızın kontrolunu 
üstlenmesini gerçekten yürekten istediyseniz, o anda Tanrı‟nın çocuğu 
olduğunuzdur. Her birimizin Mesih‟e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmesi 
gereklidir. Tanrı‟nın çocukları, Tanrı‟nın Ester için planları olduğu gibi, 
kendileri  için de özel bir planı olduğunu bilebilirler.  

Resim 1-1 

Gelin şimdi birlikte Ester‟in evinden çok farklı bir eve gidelim. Görkemli Sus
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kentine yukarıdan bakıyordu. Etrafında yürüyecek olsanız, yaklaşık 4 
kilometrelik bir yoldu. Çok çok önemli bir yerdi burası – Pers kralının 
sarayıydı. O günlerde Pers ülkesi tüm dünyadaki en güçlü ulustu. Kral 
Ahaşveroş tahtında oturup büyük imparatorluğunu yönetiyordu. 

Tam o sırada büyük bir şölen vermekteydi. Yeni bir savaşa 
hazırlanıyordu ve savaşa girmeden önce bir çok önemli kişiyi biraraya 
toplayıp strateji belirlemek ve eğlenmek istiyordu. Ordu komutanları, 
asiller ve prensler saray bahçesini doldurmuşlardı. Hatırlardan 
silinmeyecek bir kutlamaydı bu – 180 gün sürdü! Böyle bir partiye ne 
dersiniz? 

Şölen için ne harika bir saray! Bahçede beyaz ve lacivert perdeler 
mermer sütunlara gümüş halkalarla bağlanmıştı. Kaldırımlar farklı 
renklerdeki mermerlerden yapılmıştı. Altın ve gümüşten imal edilmiş 
oturaklar yol kenarlarına serpiştirilmişti.  

Bu büyük şölenin son yedi gününde, Sus kentinde yaşayan herkes 
saraya davet edildi. Kraliçe sarayda, kadınlar için ayrı bir parti 
düzenlemişti.  

Gururlu kral herkesin ne kadar büyük ve zengin olduğunu görmesini 
istiyordu. Tüm servetini ve hazinesini gösterdi. Şölenin son gününe 
gelindiğinde haddinden fazla şarap içmişti. Ama yine de hala,  

“Bu insanlara ne kadar büyük, güçlü ve zengin olduğumu başka hangi 
şekilde gösterebilirim acaba?” diye düşünüyordu. Aklına bir fikir 
geldi. “Kraliçe de şölenime gelmeli” diye düşündü. “En güzel kadın 
o. Hiç şüphesiz böylesine güzel bir kraliçem olduğu için çok büyük 
olduğumu düşüneceklerdir.” 

Resim 1-2 

Aceleyle kraliçeyi getirmeleri için yedi haremağasını gönderdi. 
Kraliçenin adı Vaşti bile, “güzel” anlamına geliyordu. Kral bekledi. 
Belki de komutanlarına, asillere ve prenslere kraliçesi hakkında hava 
atmıştı bile.  

Yedi hizmetli geri geldi. Krala, “kraliçe huzurunuza çıkmayı 
reddediyor” dediler. Kutsal Kitap kraliçe Vaşti‟nin niçin gelmek 
istediğini söylemez ama, kral Ahaşveroş‟un çok öfkelendiğini söyler. 
Planı işe yaramadı! Bu büyük kral, gücü her şeye yeten kudretli bir 
Tanrı‟nın varolduğunu ve olup bitenlerin O‟nun planında yer aldığını  
bilmiyordu. Hatta olup bitenler Ester adlı, öksüz Yahudi kızla da 
yakından ilgiliydi. Çocukları için tasarıları olan Tanrı‟nın, gücünün 
her şeye yeten olduğunu hatırlamak iyidir. Bazen fikirlerimiz vardır 
fakat bunları gerçekleştiremeyiz. Oysa durum Tanrı için böyle 
değildir. Planlarını gerçekleştirir. Eğer Tanrı‟nın çocuğuysanız, 

Mümkünse Pers İmparatorlu-

ğunun bir haritasını gösterin ve 

çocuklar Elam bölgesindeki 

(modern İran) Sus kentini 

bulsunlar.  

Ahaşveroş “güçlü adam” 

anlamına gelir. MÖ 486-465 

yılları arasında saltanat 

sürmüştür. 

 

 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar yediye 

kadar sayabilir. 

“Parti” yiyeceklerinden 

dağıtırsanız, (havuç çubuklar, 

dilimlenmiş meyveler, kekler) 

çocukların dersi hatırlamasına 

yardımcı olursunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pers imparatorluğunun tarihi 

kayıtlarında Vaşti adına 

rastlanmamakla birlikte, bunun 

Aheşveroş’un Amestris adlı 

kraliçesi olduğuna inanılır.  

Yorumcular kraliçenin daveti 

niçin reddettiği hakkında 

uyuşmazlar. Bazıları kralı küçük 

düşürme amaçlı olduğuna, 

bazıları da kralın uygunsuz bir 

istekte bulunduğuna inanırlar. 

 
 

TG 

Temel gerçek kartını gösterin.  
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Kralın yedi danışmanı 

vardı ve her zaman kralın 

huzuruna çıkabilirlerdi. 

Kral önemli bir karar 

vermeden önce onlara 

danışırdı. 
 
 
 

 

 
 
Fermanlar bayrak yarışı 

usulüyle halka duyurulur-

du. Koskoca imparator- 

lukta en etkin haberleş-

me yolu buydu. Çocuklar 

fermanın okunmasını 

canlandırmaktan hoşla-

nacaktır. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bunu ve Tanrı‟nın sizin için olan plan ve tasarılarının iyi olduğunu 
hatırlayın. Tanrı her şeyi yapabilecek güçte olduğu gibi iyidir de. Tanrı 
Kendi Sözünde, isteğinin “iyi, beğenilir ve yetkin”  (Romalılar 12:2) 
olduğunu söyler.  

Resim 1-3 

Sarayda her şey ters gidiyor gibi görünüyordu. Kral Ahaşveroş hemen 
danışmanlarını çağırttı. 

Onlara “Yasaya göre kraliçe Vaşti‟ye ne yapılması gerekir?” diye 
sordu. 

Baş danışman şöyle yanıtladı: “Kraliçe Vaşti, sadece krala karşı değil, 
tüm Pers İmparatorluğundaki halka karşı yanlış yaptı. Diğer kadınlar da 
kraliçenin yaptığını işitince kocalarına karşı itaatsizlik edeceklerdir. 
Ortaya çıkacak sorunların sonu gelmeyecektir.”  

“Kral, Vaşti‟nin artık kraliçe olmadığını ilan eden bir ferman çıkarsın. 
Kadınlar bunu işitince kocalarına saygı göstereceklerdir.” 

Bu yeni yasa, Pers yasalarına kaydedilecek ve bir daha kesinlikle 
değiştirilemeyecekti. 

Resim 1-4 

Böylece tüm imparatorluğa gönderilmek üzere fermanlar hazırlandı. 
Yasadaki bu değişikliği gösteren fermanlar atlı habercilerle tüm 
imparatorluğa duyuruldu. Yeni yasa kısa sürede her yana yayıldı – 
kraliçe Vaşti artık kraliçe değildi. Bir daha asla kralın huzuruna 
çıkmayacaktı.  

Aradan  uzunca bir süre geçtikten sonra kral Ahaşveroş‟un öfkesi yatıştı 
ve tekrar Vaşti‟yi düşünmeye başladı. Danışmanları onun hakkında 
düşündüğünü gördüler. “Kral için ülkedeki en güzel kız aransın” diye 
öneride bulundular. “Seçilen bütün kızlar saraya getirilsin ve kral da 
aralarında en güzel olanı kraliçesi olarak seçsin.” 

Kral bunun iyi bir fikir olduğunu düşündü ve kısa bir süre içinde 
araştırma başladı.  

Resim 1-5 

Bütün güzel genç kızlar sarayın bahçesindeki bir eve getirildi. Kralın 
hizmetkarları büyük bir özenle onlarla ilgilendi.  

Bu genç kızlardan birisi özellikle çok popüler ve güzeldi. Bir Yahudi 
olan Ester‟di bu kız. Çok güzel olduğu için evinden ayrılıp saraya 
gelmişti. Ester tek ve gerçek olan Tanrı‟ya aitti. Onu, putperest bir 
kralın sarayında bulmak akla en son gelecek şey olurdu. Mordekay‟a 
hoşçakal demek onun için üzücü olmuş olmalıydı.
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Niçin olmuştu bu? Tanrı Ester‟in sarayda olmasını istediği için. 
Belki siz ailenizdeki tek Hıristiyansınız. Orada olmanız için 
Tanrı‟nın özel bir nedeni vardır. Rab İsa‟nın yaşamınızda ne gibi 
değişiklikler yaptığını göstermenizi ister. Okulunuzdaki sınıfı 
düşünün. Rab İsa‟yı tanımayanlara Hıristiyan olmanın nasıl bir şey 
olduğunu gösterebilmeniz için, Tanrı sizi oraya yerleştirmiştir. 
Bazen okulda O‟nun için yaşamak zor olabilir, fakat başınıza 
Tanrı‟nın izin vermeyeceği hiç bir şeyin gelmeyeceğini bilmek size 
yardım eder değil mi? Tanrı‟nın tasarılarının iyi olduğunu 
hatırlamak, içinde bulunduğunuz durumdan dolayı mızmızlanıp 
şikayet etmemenize yardım eder.  

Başınıza gelen üzücü ve zor durumların nedenini her zaman 
bilemeyeceksiniz, fakat Tanrı‟nın bunların olmasına izin vermesinin 
bir nedeni vardır. Ester, Tanrı‟nın kendisinden niçin sarayda 
bulunmasını istediğini tam olarak bilmiyor olmasına rağmen, birgün 
bunun farkına varacaktı.  

Ester saraya geldiğinde kişisel bakımına hizmet etmeleri için yedi 
hizmetçi emrine amade kılındı. Haremdeki kadınlar arasında en iyi 
yer ona ayrıldı. 

Kralın huzuruna çıkmadan önce her kız, on iki ay boyunca bir 
güzellik kürüne tabi tutulacaktı. Ardından tek tek kralın huzuruna 
çıkacaklardı. Yanlarına kendilerini güzel göstereceğine inandıkları 
her şeyi alabileceklerdi. Onları elbiseler ve mücevherler seçerken 
düşünebiliyor musunuz? Her biri kralın huzuruna çıkarken kraliçe 
seçilmeyi ümit ediyor olmalıydılar.  

Ester‟in kuzeni olan Mordekay hergün, kızların oturduğu evin 
avlusuna geliyordu. Ester‟in nasıl olduğunu merak ediyordu. 

Ne Ester kuzenini, ne de Mordekay Ester‟i görebilirdi. Pers 
krallığının bir yasasıydı bu. Fakat bazı hizmetçiler Mordekay‟a 
Ester‟le ilgili haber getiriyor olmalıydı.  

Mordekay‟ın  merak ettiği bir konu vardı. Ester‟le arasında bir sır 
saklıyorlardı. Mordekay Ester‟e saraydaki hiç kimsenin bilmemesi 
gereken bir sır vermişti. Bu sırrın ne olduğunu tahmin edebilir 
misiniz? Evet, Ester‟in bir Yahudi olduğu. Sırları buydu. Ester bunu 
niçin söylememesi gerektiğini bilmiyor olmasına rağmen Mordekay 
böyle istediği için bu sırrı başka hiç kimseyle paylaşmadı. 
Mordekay‟ın sözünü dinlediğinde Tanrı‟ya itaat etmiş oldu.  

Tanrı‟ya itaat eden kişilerin, Tanrı‟nın yaşamlarıyla ilgili plan ve 
tasarılarını öğrendiğini hatırlamak önemlidir. Kutsal Kitabı 
okuduğunuz zaman, okuduklarınıza itaat ettiğinizden emin olun. Bir  

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukların koklaması için 

yanınızdaparfüm getirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanki bir sır veriyormuş gibi 

fısıldayarak konuşun. 

 

 

TG+
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Ayeti Kutsal Kitabınız-

dan okuyun. 

 

 

 

Çocukların giymesi için 

yanınızda birkaç 

gösterişli eşya getirin. 

 

 

 

 

İsterseniz bir taç yapıp 

bu noktada çocuklara 

gösterebilirsiniz. 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınız-

dan okuyun ya da bir 

çocuktan okumasını 

isteyin. 

 

 

 

 

 

 

Hıristiyan olarak Tanrı‟ya itaatsizlik ederseniz, O‟nun sizin için 
hazırladıklarını kaçırabilirsiniz. Ester, kendisi için anne babasının yerini 
alan Mordekay‟a saygı gösterip itaat ettiğinden Tanrı‟ya itaat etmiş 
oluyordu. Tanrı, “Annene ve babana saygı göster” diye buyurur 
(Mısırdan Çıkış 20:12a). Bu yüzden Ester bu sırrı saklaması gerektiğini 
biliyordu. 

Mordekay avluda dolanırken “Acaba sırrı iyi saklayabilecek mi? Onu 
tanıyan biri çıkar mı acaba?” diye merak ediyordu. Bekleyip görelim 
bakalım. 

Sonunda Ester‟in kralın huzuruna çıkacağı gün geldi çattı. Kendisinden 
sorumlu haremağasının önerdiği elbiseyi giydi. Kendisini güzelleştirecek 
başka hiç bir şey seçmedi. O kadar güzeldi ki, mücevherler ve gösterişli 
elbiseler onun güzelliğini bozabilirdi. Ester popüler bir kızdı; herkes onu 
çok severdi.  

Resim 1-6 

Dünyanın en büyük hükümdarı olan kral Ahaşveroş‟un huzuruna 
çıktığında, heyecanlı dolu ve korku içinde olmalıydı.  

Kral, Ester‟in tüm diğer kızlardan daha güzel olduğunu düşündü. Onun 
kraliçe olmasına karar verdi. Kraliyet tacı Ester‟in başına yerleştirildi. O 
artık kraliçe Ester‟di! Büyük bir imparatorluğun kraliçesiydi. Bu, 
Tanrı‟nın onun için tasarladıklarının bir parçasıydı.  

Eğer Tanrı‟nın bir çocuğuysanız, O‟nun sizin için planları olduğunu 
hatırlayın. Sizi büyük bir imparatorluğun kralı ya da kraliçesi yapma 
planı olduğunu sanmıyorum ama sizin için başka tasarıları vardır. Bunlar 
en iyi tasarılardır. Tanrı‟ya itaat ettikçe bu planları öğreneceksiniz. 
Büyüdükçe, Tanrı‟dan ne olmanızı istediğini size göstermesini isteyin. 
Belki sizin bir kamyon şöförü, hemşire, öğretmen, fabrika işçisi ya da 
müjdeci olmanızı isteyebilir. Tanrı‟dan her zaman, sizin için hazırladığı 
planlara göre ilerlemenize yardım etmesini isteyin. Bu, her zaman sizin 
seçtiğiniz gibi olmayabilir. Bazen çok zor olabilir. Önemli olan şey 
O‟nun isteğini yerine getirmenizdir. Kutsal Kitap Yeremya 29:11‟de 
şöyle der: “Çünkü  sizin için düşündüğüm tasarıları (planları) biliyorum. 
Kötü tasarılar (planlar) değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik 
tasarıları (planları) bunlar.” 

Tanrı‟nın Ester için hazırladığı yol çok ilginçti, ama mükemmeldi. 
Kraliyet sarayındaydı. Sırrını saklayabilecek miydi? Bunu bir sonraki 
derste öğreneceksiniz. 

Resim 1-7 

Tanrı‟nın her bir çocuğu için harika tasarıları ve planları olduğunu 
hatırlatan Ester‟i düşünün. Belki Tanrı‟nın çocuğu olmadığınız için
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bununla ilgili olarak hiç bir şey bilmiyorsunuz. Ama bunu gerçekten istiyor 
musunuz? Bunun tek yolu, yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz her 
şeyden uzaklaşmaya hazır olmak ve Rab İsa‟ya Kurtarıcınız ve Kralınız 
olarak iman etmektir. O‟na hemen şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz: 
“Sevgili Rab İsa, benim tüm günahımı ve kendi bildiğim yolda gidişimi 
bağışla. Çarmıhta yerime öldüğün için sana şükrederim. Şimdi beni 
kurtarmanı, yaşamımın kontrolunu eline almanı ve beni olmamı istediğin 
biri gibi yapmanı istiyorum.” Ondan sonra Tanrı‟nın sizin için seçtiği yolu 
keşfedersiniz. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Tanrı‟nın sizin için planları olduğunu bilmek ne 
kadar harika değil mi? Üzücü ve zor durumlarla karşılaştığınızda Tanrı‟nın 
yollarının en iyisi olduğunu hatırlayın. Tanrı‟nın tasarılarını bilme yolu, 
O‟na itaat etmekten geçer. Belki itaatsizlik etmekte olduğunuz bir durum 
var. Bu itaatsizlikte devam etmeyin. Bugün bırakın ve Tanrı‟dan sizi 
bağışlamasını isteyin. O‟na şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Sevgili göksel 
Baba, sana bu şekilde itaatsizlik ettiğim için beni bağışla. Bunu 
tekrarlamamam için bana yardım et. Günahımızı sana itiraf ettiğimizde bizi 
bağışlamayı vaadettiğin için sana teşekkür ederim.” Tanrı‟nın özel 
planından zevk alanlar, Tanrı‟ya itaat eden çocuklarıdır. 

Tekrar Soruları 
1. Tanrı İsrailoğullarının Babil‟e sürgüne götürülmesine niçin izin verdi? 

(Çünkü Tanrı‟nın buyruklarına karşı geldiler, tek ve diri Tanrı‟ya 
tapınmak yerine putlara tapındılar.) 

2. Sakinin görevi neydi? (Kralın yiyecek ve içeceklerini tadarak Kralın 
zehirlenmesine meydan vermemek.) 

3. Nehemya‟nin kardeşi onu üzen hangi haberi getirdi? (Halkın başı dertte 
ve Yeruşalim‟in surları harap durumda.) 

4. Surları yıkık bir kentin ne gibi sorunları olabilirdi? (Düşmanlarına karşı 
korunmaları yoktu; hırsızlar kente gönüllerince girip çıkabilirdi.) 

5. Nehemya Tanrı‟ya ettiği duaya nasıl başladı? (Tanrı‟yı övdü, O‟na 
tapındı ve günahını itiraf etti.) 

6. Nehemya kralla konuşmadan önce ne kadar zaman dua etti? (Dört ay) 

7. Tanrı duamızı hemen yanıtlamazsa ne yapmalıyız? (Vazgeçmeden 
duaya devam etmeliyiz) 

8. Nehemya kraldan dilekte bulunmadan hemen önce ne yaptı? (Dua etti) 

9. Nehemya kraldan mektuplar istedi. Bu mektuplar Nehemya‟ya nasıl 
yardım edecekti? (Farklı bölgelerden geçerken güven içinde olacak; 
kralın ormanından ağaç alabilecekti) 

10. Tanrı Kendisine gelen kişilere ne vaadetti? (Onları asla kovmayacağını, 
geri çevirmeyeceğini) 

 

TG- 

Çocukları Rab isa’ya iman 

etmeye çağırın. 

Danışmanlık için yer ve 

zaman belirlemeyi ihmal 

etmeyin. Bu ders kitabının 

sonunda “Mesih’e gelmek 

isteyen çocuklara 

yardımla” ilgili bölüme 

bakabilirsiniz.  

 

TG+ 

Üzerinde “Tanrı’ya itaat 

edin ve sizin için 

hazırladığı planları 

keşfedin”  yazılı uygulama 

kartını gösterin. 

 

 

 

Tekrar oyunu 
Taç puanları 
Kağıttan on tane taç 

kesin.Sekiz taçın arkasına 

çeşitli puanlar ve ikisinin 

arkasına “tahttan in” yazın. 

Tüm taçları bir torbaya 

koyun.Sınıfı iki takıma 

ayırıp dönüşümlü olarak 

soru sorun. 

Doğru yanıtlayan çocuk 

torbadan bir taç çeker. 

Puanlı taç çekerse, 

çekmeye devam edebilir. 

Çekmek istemezse puan 

kendi takımına ait olur.  

“Tahttan in” yazılı taç çe-

kerse, o ana kadar kazan-

dığı puanları kaybeder.  

Tüm kartlar torbaya geri 

konur, sorular bitene kadar 

oyun devam eder.  

En çok puan toplayan 

takım kazanır.  
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Ders 2 
Mordekay’ın sadakati 
 

Öğretmenler için ayetler 

Ester 2:21 – 4:3  

 
Temel gerçek 

Mordekay gibi siz de Tanrı‟ya sadık kalın. 
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya itaat 
etmelisiniz ve zor durumlarda bile Hıristiyan 
olarak tanınmaktan çekinmemelisiniz. 

Ezberlenecek ayet 

Yeremya 29:11‟i tekrar edin. 
 
Görsel gereçler 

 Resimler 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 ve 2-6 
 Sözcük şeritleri: “Mordekay gibi siz 

de Tanrı‟ya sadık kalın” (temel 
gerçek) ve “Tanrı‟ya itaat etmelisiniz 
ve zor durumlarda bile Hıristiyan 
olarak tanınmaktan çekinmemelisiniz” 
(kurtulmuş olanlar için uygulama) 

 Not defteri ve kalem 
 Bir mektubun nasıl mühürlendiğini 

göstermek için bir yüzük ve 
balmumu/oyun hamuru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

 
Giriş  

Sır tutabilir misin? 
 

Olayların Gelişimi 
1. Mordekay, krala suikast girişimi hakkında 

öğrenir. 

2. Bunu bildirir. TG+ 

3. Bu yaptığı kayda geçer ama hiç bir ödül 
almaz. TG+ 

4. Haman terfi eder. 
5. Herkes Haman‟ın önünde eğilir. 

6. Mordekay reddeder. TG+ 

7. Görevliler Haman‟a bunun nedenini 
söyler.  TG+ 

8. Haman Yahudileri yoketme planı kurar. 
 
Doruk Noktası 
Haman kraldan izin ister. 
İzin verilir. 
 

Sonuç  
On ikinci ayın on üçüncü günü Yahudilerin 
öldürüleceği haberi her yerde duyulur.  TG+ 

Mordekay yas tutar. 
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Bu dersteki öğretiş kurtulmuş olan 

çocuklara yöneliktir. Ancak 

grubunuzda henüz iman etmemiş olan 

çocuklarla müjdeyi paylaşmayı 

unutmamalısınız. Bunu yapmak için 

programınıza müjdeci ilahiler dahil 

etmenizi öneriyoruz. Yan tarafta 

açıklandığı gibi öğretebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde sunumu 

“Müjde, müjde” şarkısı 

Ders 2’ye başlamadan önce “Müjde, müjde” adlı şarkıyı öğretin 
(YNH tarafından yayınlanmıştır). 

Müjde müjde,  Mesih yerime öldü  

Müjde müjde, buna iman edersem  

Müjde müjde, kurtuluşa kavuşurum  

İşte bu en harika haber!  

 

Müjde müjde, Mesih benimle yaşar  

Müjde müjde, Benim için dua eder  

Birgün benim için geri gelecek  

İşte bu en harika haber!  

 
Belki babanız hergün gazete okur. Haberler genellikle kötüdür – 
uçak düştü, savaş ya da tuttuğu takım maçı kaybetti gibilerden. 
Bugün birlikte iyi bir haber, işitebileceğiniz en müjdeli haber 
hakkında bir şarkı söyleyeceğiz.  
Şarkıyı söyleyin. 
“Müjde! Mesih benim için öldü!” Tanrı‟nın biricik oğlu İsa 
Mesih bizi o kadar çok sevdi ki, günahlarımız uğruna öldü. 
Tanrı‟nın günahın cezasını vermesi gerekir ve O‟nun biricik 
Oğlu bizim hakettiğimiz cezayı üstlendi. Bu çok iyi bir haberdir, 
müjdedir! 

“Müjde müjde, kurtuluşa kavuşurum!” Bunun anlamı şudur: 
Günahınızdan dolayı sonsuza dek cezalandırılmak yerine 
güvendesiniz ve cennete gideceksiniz. İsa Mesih sizi hakettiğiniz 
cezadan kurtarabilir. O sizi, yaşamınızı mahveden günahtan 
kurtarmak için geldi. Sizi sonsuza dek güvenlikte tutacaktır fakat 
burada önemli bir şey var; iman edersem diyor. Yani eğer iman 
ederseniz kurtulursunuz. Sizi kurtarması için İsa Mesih‟e iman 
etmelisiniz. Günahınızdan dolayı üzgün olduğunuzu ve sizi 
kurtarması için O‟na güvendiğinizi söylemelisiniz. O zaman 
sonsuza dek kurtulmuşsunuz demektir.  

Gelin tekrar Müjde hakkındaki şarkımızı söyleyelim! 
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Müjde Sunumu 

Tanrı tarafından kabul edildi 
Üzerinde “kabul edildi” yazan kartı gösterin.  

Seni olduğu gibi seven ve kabul eden bir arkadaşın olması ne güzeldir değil mi? 
Örneğin arkadaşın okulda yemek yerken senin yanında oturmayı ya da seninle aynı 
takımda olmayı seçtiği zaman ne kadar da hoşuna gider. Ya da okul için hazırladığın 
proje herkes tarafından çok beğenilince ne kadar da sevinirsin değil mi? 
Başkalarının seni ya da yaptıklarını kabul etmesi çok güzel bir duygudur.  

Ama bazen kabul edilmek o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Eğer arkadaşların kötü 
bir şeyler planlıyorlarsa, onlar tarafından kabul edilmemek daha iyi olur. Bir çok 
arkadaşının yaptığı ama aslında yapmamaları gereken bazı şeylere örnek verebilir 
misin?  

Bu gibi uygunsuz davranışlara birkaç örnek verin – geç yatmak, çok abur cubur 
yemek, marka giysilere çok para harcamak vb. 

Tanrı Sözü bize, senin yapmak istemediğin şeyleri yapan bir çok kişi olduğunu 
öğretir.  

Bir çocuk Kutsal Kitabınızdan Matta 7:13’ü okusun. 

Dünyada yaşayan herkesin günahla başı derttedir. Kutsal Kitap “herkes günah 
işledi” (Romalılar 3:23a) der. Hepimiz Tanrı‟nın yasalarını çiğneyen şeyler 
düşündük, söyledik ve yaptık. Belki hiç uyuşturucu hap kullanmadınız, dükkandan 
bir şey çalmadınız ya da internette zararlı sitelere girmediniz ama başka türlü 
günahlar işlediniz. Anne ya da babanın sözünü dinlemediğin zaman günah işlersin. 
Senden yapmanı istedikleri bir şeye söylenerek karşılık vermen (senden isteneni 
yapmış olsan bile) günahtır. Günahımızın karşılığı olarak almamız gereken ceza 
yıkımdır. Yani cehennem denen yerde sonsuza dek Tanrı‟dan ayrı kalmaktır. 
___________‟nın az önce okuduğu ayet (okuyan çocuğun adını söyleyin) yıkıma 
götüren yolda gidenlerin çok olduğunu söyler.  

Başka bir çocuk Kutsal Kitabınızdan Matta 7:14’ü okusun. 

Peki bu ayete göre, Tanrı‟yla sonsuza dek sürdürülecek yaşama götüren yolda 
ilerleyen kaç kişi vardır? (Az kişi vardır.) Ben, bu az kişiyle olmayı isterim, peki ya 
siz? Tanrı, Sözünde günahlarımızın bağışlanması için sadece tek bir yol olduğunu 
söyler. Oğlu Rab İsa‟yı dünyaya gönderdiğinde bu yolu sağlamış oldu. İsa bir bebek 
olarak dünyaya geldi ama büyüyüp yetişkin bir adam oldu. Kusursuz bir yaşam 
sürdü ve tek bir yanlış bile yapmadı. Ama bir gün O‟nu, sanki suçluymuşçasına  
çarmıha gerdiler. İsa ölümü hak etmedi. Senin ve benim günahlarımın karşılığını 
ödemek için acı çekti ve öldü. Kutsal Kitap şöyle der: “Oğlu İsa`nın kanı bizi her 
günahtan arındırır” (1. Yuhanna 1:7b). İsa‟nın bedeni bir mezara gömüldü ama O 
ölü kalmadı. Üç gün sonra dirildi. İsa bugün cennettedir! 

Günah işlediğini Tanrı‟nın huzurunda kabul ettiğinde ve İsa‟nın senin günahlarına 
karşılık öldüğüne inandığında, İsa‟yı Kurtarıcın olarak seçersin. Böylece yaşama 
doğru giden dar yolda olursun. Ailenden ya da arkadaşlarından herkes bu doğru 
yolda olmayabilir.  

 

 

 
Bir karton/kağıt 

üzerine “kabul 

edildi” sözcüklerini 

temsil eden çizgiler 

çizin. Çocuklar 

harfler söyleyerek 

bu gizli sözcüklerin 

ne olduğunu 

bulmaya çalışsınlar. 

Doğru harfleri 

yazmak için kalın 

uçlu kalem kullanın.  

Önce 

 

 

 

Sonra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

 
K A B U L       E  D  İ   L  D  İ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 
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Üzerinde “Kabul edildi” yazan kartı gösterin. 

Aldığınız kararı herkes kabul etmeyecektir. Ama böyle bir durumda 
en önemli olan şey Tanrı tarafından kabul edilmektir! Ayrıca ailenin 
ve arkadaşlarının da doğru yolda ilerlemeyi seçmeleri için dua 
ederek Tanrı‟dan yardım isteyebilirsin.  

Eğer Rab İsa‟ya daha önce Kurtarıcın olarak iman etmediysen, 
umarım bunu bugün yaparsın!  
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Ders 

Resim 2-1 

Sır tutabilir misiniz? Hiç şüphesiz Mordekay Ester‟in sır tutabileceğini ümit 
ediyordu! Ester‟le Mordekay arasındaki sırrı hatırlıyor musunuz? Evet, Ester 
bir Yahudi‟ydi! 

Mordekay kralın hizmetkarlarındandı ve saray kapısında görev yapıyordu. 
İçeri girip çıkan bir sürü ilginç insanla karşılaşmış olmalıydı. Sık sık 
insanların aralarında konuştuklarını duyardı.  

Bir gün “kulaklarını iyice açtı” ve konuşulanları dikkatle dinledi. İşittikleri bir 
suikasta benziyordu! Mordekay dinlemeye devam etti ve iki adamın kral 
Ahaşveroş‟u öldürmeyi planladığını keşfetti. 

Mordekay bu korkunç planın durdurulması gerektiğini biliyordu. Hemen 
Ester‟e haber gönderdi ve Ester de krala bildirdi. Eğer Tanrı‟nın 
çocuğuysanız, nasıl Tanrı‟nın çocuğu olduğunuzu hatırlıyor musunuz?  

Bu konuyla ilgili geçen haftaki derste öğrendiklerinizi kısaca tekrarlayın. 
Eğer Tanrı‟nın çocuğuysanız, Mordekay gibi siz de Tanrı‟ya sadık 
kalmalısınız. Sadık olmak, durum ne kadar zor olursa olsun Tanrı‟nın isteğini 
yapmak demektir. Yanlış olan bir durum karşısında konuşmanızı gerektiren 
anlar olacaktır. Belki sınıfınızdaki bazı çocuklar Metin‟e karşı kötü 
davranıyorlar. Onunla alay ediyor ve oyunlarına almıyorlar. Sizinle 
oynuyorlar ama Metin‟le kesinlikle oynamıyorlar. Bir Hıristiyan olarak ne 
yapmanız gerekir?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

 Eğer Tanrı‟nın isteğini yerine getirecekseniz, sakin bir şekilde “Sanırım 
Metin bizim takımımızda olmalı” diyebilirsiniz. Belki Metin‟le oynayabilir ve 
böylece diğer çocuklara Metin‟le arkadaş olduğunuzu gösterebilirsiniz. 
Tanrı‟nın çocukları, kötü şeyleri durdurmaya gayret göstermelidir. Mordekay 
gibi siz de Tanrı‟ya sadık olun. Böylece kral bu suikast girişimi hakkında 
öğrendi. Soruşturma başladı. İki adam suçlu bulundu ve asıldı. 

Bütün bu olanlar kralın kayıt defterine kaydedildi. Mordekay‟ın adı da 
yazıldı. Kral, Mordekay‟ın adını farketmemiş olmalıydı ki, böylesine bir 
iyilikte bulunan kişileri genellikle ödüllendirmesine rağmen ona hiç bir ödül 
vermedi.  

Tanrı‟ya sadık kaldığınızda sık sık kimse size “teşekkür ederim” demez ya da 
övmez. Bir keresinde Tarık diye bir çocuk vardı. Bazı arkadaşları bir meyve 
bahçesine girip topladıkları elmaları yemeye başladılar.  

“Hadi Tarık, sen de yesene. Çok lezzetliler.” 
“Hayır yemeyeceğim,” dedi Tarık sessizce. 
Arkadaşı, “Neden?” diye ısrar etti. 

“Çalıntı elmaları yemekten hoşlanmıyorum” diye açıkladı Tarık. 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 
 

 

 

 

 

TG+ 

 

 
Üzerinde “Mordekay gibi 

siz de Tanrı’ya sadık 

kalın” yazan temel 

gerçek kartını gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir çocuk Mordekay’ın 

adını not defterine yazıp 

kapatsın. Defteri 4. ders-

te tekrar kullanacaksınız. 
 

TG+ 
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Üzerinde kurtulmuş olan 

çocuklar için hazırlanan 

“Tanrı’ya itaat etmelisiniz 

ve zor durumlarda bile 

Hıristiyan olarak tanın-

maktan çekinmemelisi-

niz” uygulama kartını 

gösterin. 

 

 

 

Çocuklar hikayenin bu 

kısmını canlandırmaktan 

hoşlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal kitabınızdan 

okuyun ya da bir çocuğa 

okutturun. 

 

 

 

 

TG+ 

Uygulama kartını 

gösterin. 

Öğretiş vermekte olduğu-

nuz çocuklara bu gerçeği 

yaşamlarında nasıl uygu-

layabileceklerini açıkla-

mak için Tanrı’dan yar-

dım isteyin. 

 
Ayeti Kutsal kitabınızdan 

okuyun ya da bir çocuğa 

okutturun 
 

 

 

Arkadaşı, “Doğrucu Tarık ha” diye alay etti, “ve biz grubumuzda doğrucu 
olmak istemiyoruz, değil mi?” 

Tarık eve döndüğünde çok üzgündü. Arkadaşlarıyla oynamayı seviyordu 
ama yüreğinde Tanrı‟ya itaat ettiğini de biliyordu. Tanrı, kendisine sadık 
kaldığı için Tarık‟tan hoşnuttu. İnsanları hoşnut etmek yerine Tanrı‟yı 
hoşnut etmek çok daha önemlidir. Kutsal Kitap şöyle der: “İnsanlardan çok 
Tanrı‟nın Sözünü dinlemek gerek” (Elçilerin İşleri 5:29). Mordekay‟ın 
yaptığı da buydu. 

Resim 2-2 

Daha sonraları kral Ahaşveroş adamlarından biri olan Haman‟ı çok iyi bir 
makama terfi ettirdi. Onu diğer tüm asillerden daha üstün bir konuma 
getirdi. Kral, tüm kraliyet görevlilerine bu gururlu Haman‟ın huzurunda 
eğilmelerini buyurdu. 

Resim 2-4 

Haman saray kapısından gururlu bir şekilde geçerken kralın bütün 
hizmetkarları yere kadar eğildiler. Kimbilir kibirli Haman bütün bu 
hizmetkarların huzurunda eğilmesinden ne kadar hoşlanıyordu! Fakat bir 
kişi vardı ki eğilmedi. Bu kimdi acaba?  Evet, Mordekay. 

Kutsal Kitap Mordekay‟ın niçin eğilmediğini söylemez ama bunu yapmak 
istememesinin, ona tapınmak gibi olduğunu düşündüğünden 
kaynaklandığını sanıyoruz. Bu onun yapamayacağı bir şeydi. Tanrı‟nın 
yasası, “Benden başka tanrın olmayacak” der. Tanrı‟nın halkı, Tanrı‟dan 
başka hiç bir kimseye ya da şeye tapamazdı. Mordekay, Haman‟ın önünde 
eğilmemenin başını derde sokacağını biliyor olmalıydı. Fakat durum 
zorlaşacak bile olsa Tanrı‟ya sadık kalmayı ve O‟na itaat etmeyi istedi. Eğer 
siz de Tanrı‟nın bir çocuğuysanız, sizden bunu bekler. Buyruklarına itaat 
etmenizi ve O‟na ait olduğunuzu göstermenizi ister. Tanrı‟ya sadık kalmak, 
zor durumlarda bile O‟na itaat etmek demektir.  

Belki dışarda arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Babanız saat 6‟da eve 
gelmenizi istedi ama oyun hala bitmedi. Arkadaşınız, “Hadi ya, bitene kadar 
kal” diyor. Tanrı‟nın buyruğu “Annene ve babana saygı göster” der. Eğer 
Tanrı‟ya sadık kalacaksanız, “Kusura bakma, şimdi gitmem lazım” 
demelisiniz. İşin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Tanrı Kendisine sadık 
kalabilmeniz için size güç verir. Doğru olanı yapmanıza yardım etmeyeceği 
hiç bir an yoktur. Tanrı çocuklarına sadıktır ve bu yüzden onlar da Tanrı‟ya 
sadık olabilirler. İşte bu, Mordekay‟ın emin olduğu bir şeydi.  

Picture 2-3 
Haman‟ın huzurunda eğilmediği için ne de büyük bir çıngar kopmuştu. 
Kraliyet görevlilerinden bazıları, “Kralın buyruğuna niçin karşı geliyorsun?” 
diye sordular – ama eğilmeyi reddetti.  
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Böylece gidip durumu Haman‟a aktardılar. “Mordekay huzurunda 
eğilmiyor – o bir Yahudi” dediler.  

Mordekay‟ın Yahudi olduğu biliniyordu. Siz bir Hıristiyan mısınız? Size, 
“Neden Pazar okuluna gidiyorsun?” diye soran oldu mu hiç? Onlara 
Hıristiyan olduğunuzu açıkladınız mı? Ailenizde, anne babanız, 
kardeşleriniz, Hıristiyan olduğunuz için Kutsal Kitabınızı okuduğunuzu 
ya da ev işlerine yardım ettiğinizi biliyorlar mı? Eğer Tanrı‟ya sadık 
kalacaksanız, Hıristiyan olarak bilinmeniz gereklidir. Tanrı Sözünde, 
“Onlara de ki...” (Yeremya 43:10a) diyerek tanıklık etmemizi söyler. 
Eğer bir tanık olacaksanız, Hıristiyan olduğunuzu bir sır olarak 
saklayamazsınız.  
Belki şu anda Tanrı‟ya sadık kalma konusunda büyük zorluk 
çekiyorsunuz. Bu konu hakkında birisiyle konuşmak istiyorsunuz. Sizinle 
konuşabilir ve birlikte dua edebiliriz. Toplantıdan sonra gelin ve beni ..... 
(bir yer belirleyin) bulun. Mordekay gibi sizin de Tanrı‟ya sadık 
kalmanız önemlidir. 

Haman, Mordekay‟ın önünde eğilmediğini görünce çok ama çok 
öfkelendi. Kötülük ve hile dolu aklında bir intikam planı kurmaya 
başladı. O kadar öfkeliydi ki, tek bir adamı değil, tüm Yahudi halkını 
yoketmek istiyordu. 

Resim 2-5 

Danışmanlarına gidip bu korkunç planını uygulamaya koymak için en 
şanslı günün ne zaman olacağını sordu. Danışmanlar kura çekerek en 
şanslı günün, on ikinci ayın on üçüncü günü olduğunu söylediler. Pers 
halkı tüm günleri yönetenin (iyi ya da kötü şans olmadığını) Rab Tanrı 
olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden Haman, Yahudilere karşı hazırladığı 
planı gerçekleştirmek için şanslı olduğuna inanıyordu.  
İlk önce bu planını krala anlatmalıydı ve bunu çok kurnazca yaptı.  

“Sayın kral Ahaşveroş, imparatorluğunuzda kendilerini ayrı tutan bir 
grup insan var. Diğer insanlardan çok farklılar ve kralın yasalarına itaat 
etmiyorlar. Elbetteki, bu insanların yaşamasına izin vermek doğru olmaz. 
Eğer kralı hoşnut edecekse, bu halkın yokedilmesi için bir ferman 
çıkarın. Bu işin maliyetini üstlenmek üzere ben on bin talant gümüş 
vereceğim.” Kurnaz Haman yok etmeye çalıştığı halkın Yahudiler 
olduğunu söylemedi.  

Kral Ahaşveroş, durumdan hiç şüphelenmedi. Planı onayladı. Hatta tuğra 
yüzüğünü çıkarıp Haman‟a verdi. Yani Haman bu yeni yasayı onaylamak 
üzere kralın tuğrasını kullanabilecekti. Böylece herkes bu yasanın kral 
Ahaşveroş tarafından çıkarıldığını ve değiştirilemeyeceğini bilecekti. 
Kral, Haman‟a, “Para falan ödemene gerek yok” dedi, “o halka da ne 
istersen yap.” 

  

 

TG+ 

Kurtulmuş olan çocukları 

Tanrı için ayakta durma-

ya yüreklendirin. Tanrı-

nın her şeyi kontrol etti-

ğini hatırlatarak, Tanrı-

nın isteğini yerine getir-

meleri için gerekli güveni 

bulmalarına yardım edin.  

Ayeti Kutsal kitabınızdan 

okuyun ya da bir çocuğa 

okutturun. 

Danışmanlık için hazır 

olduğunuzu söyleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mümkünse yanınızda bir 

mektubun nasıl mühür-

lendiğini göstermek için 

bir yüzük ve balmumu/ 

oyun hamuru getirin. 

Bunlar çocukların ilgisini 

çekecektir. 
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TG+ 

Temel gerçek kartını 

gösterin. 

 

 

Ayeti Kutsal kitabınızdan 

okuyun ya da bir çocuğa 

okutturun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

Kurtulmuş çocuklar için 

hazırlanan uygulama 

kartını gösterin. 

İşler Haman‟ın düşündüğünden çok daha iyi gidiyordu. Kısa bir süre 
içinde yasalar yazıldı ve Haman‟ın taktığı kral tuğrasıyla mühürlendi.  

Resim 2-6 

Atlı haberciler bu haberi tüm imparatorluğa ulaştırmak üzere harekete 
geçtiler. Perslilerin haberi en kısa zamanda en uzak yerlere kadar 
ulaştırma konusunda çok iyi bir sistemleri vardı. Haberciler at, katır ya 
da develerini belli bir mesafeye kadar sürer, haberi başka habercilere ve 
hayvanlara aktarır ve bir süre sonra başka haberci ve hayvanlarla haberi 
ulaşması gereken yere kadar iletirlerdi. Bu sayede haber çok hızlı bir 
şekilde yayılırdı. Bu kez haber çok üzücüydü. On ikinci ayın on üçüncü 
gününde tüm Yahudilerin öldürülmesi için bir yasa çıkarılmıştı. Bu 
korkunç gün on bir ay sonraya denk geliyordu.  

Haber, başkent Sus‟ta da hemen yayıldı. Yahudiler şok içinde 
olmalıydılar – on ikinci ayın on üçünde hepsi ölecekti. 

Tüm Yahudilerin başına böyle bir sorun açmaktansa, Mordekay‟ın, 
Haman‟ın önünde eğilmesi daha iyi olmaz mıydı?  Eğer Mordekay, 
Haman‟ın önünde eğilmenin yüreğinde ona tapınmak anlamında 
olduğunu biliyorduysa, Tanrı‟ya itaat etmekte haklıydı. Kutsal Kitabın, 
“İnsanlardan çok Tanrı‟nın Sözünü dinlemek gerek” (Elçilerin İşleri 
5:29) dediğini öğrendik. İçinde bulunduğumuz durum çok ama çok zor 
bir durum da olsa, bunu yapmamız gerekir. Bu Tanrı‟ya sadık 
kalmaktır. Unutmayın, Tanrı size yardım edecektir. İşler zorlaştığında 
Tanrı sizi güçlendirecektir. Tanrı size sadık kalacağını vaadettiği için 
siz de O‟na sadık kalın. “Korkma çünkü ben seninleyim, yılma çünkü 
Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim 
(Yeşaya 41:10a). İşler zorlaştığında bu harika vaadi hatırlayın. 

Mordekay bu korkunç haberi işittiğinde çok üzüldü. Giysilerini yırttı, 
çula sarınıp başından aşağı kül döktü. Kutsal Kitabın yazıldığı dönemde 
insanlar üzüntülerini dile getirmek üzere çuldan yapılmış eski giysiler 
giyerlerdi. Mordekay, Sus kentinin merkezine doğru ilerlerken yüksek 
sesle ağlıyordu. 

Bu korkunç haberin duyulmasından sonra, kral ve Haman ne yaptılar 
dersiniz? Oturup içki içerek hoşça vakit geçirdiler. Ne Haman ne de 
kral Ahaşveroş bu yeni yasanın sarayı nasıl etkileyeceğini hiç 
bilmiyordu. Ester sırrını iyi saklamıştı. Bundan sonra neler olduğunu 
görmek için beklememiz gerekecek. 

Eğer Tanrı‟nın çocuğuysanız, O‟na itaat etmeyi unutmayın. Hıristiyan 
olduğunuzu söylemekten utanmayın. Tanrı için yaşayın. Şartlar çok zor 
bile olsa, Mordekay‟ın başına geldiği gibi, sadık kalın. Tanrı size sadık 
kalacaktır. Kutsal Kitap bize, “Tanrı güvenilirdir, sadıktır” (1 
Corinthians 1:9) der.
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Tekrar soruları 

1. Mordekay kralın hayatını nasıl kurtardı? (Ester‟e kral için 
suikast düzenlendiğini söyleyerek) 

2. Herkesin neden Haman‟ın önünde  gerekiyordu? (Kralın en 
üst düzey yöneticisiydi ve kral öyle emretmişti.) 

3. Arkadaşların senden yanlış bir şey yapmanı istediğinde 
Tanrı senin ne yapmanı ister? (Buyruklarına uymanı ve 
O‟na ait olduğunu göstermeni) 

4. Acaba Mordekay neden Haman‟ın önünde eğilmeyi 
istememiş olabilir? (Mordekay Yahudiydi ve Tanrı 
Yahudilere, Kendisinden başka hiç kimseye 
tapınmamalarını ve eğilmemelerini buyurmuştu.) 

5. Mordekay‟ın önünde eğilmediğini işitince Haman ne 
yapmak istedi? (Hem onu hem de tüm Yahudileri 
öldürtmek istedi.) 

6. Tanrı‟ya sadık olmak ne demektir? (Zor bile olsa Tanrı‟nın 
isteğini yerine getirmek demektir.) 

7. Yahudilerin hangi gün öldürülmesi gerektiği hakkında kura 
çekildiğinde, aslında her şeyi kontrol eden kimdi? (Tanrı) 

8. Kral Haman‟a istediği yasayı çıkarmasına izin verdiğini 
gösteren ne verdi? (Kraliyet mührünü basabilmesi için 
tuğra yüzüğünü verdi ve Yahudiler hakkında istediği yasayı 
çıkarabileceğini söyledi.) 

9. Yasanın ferman olarak yazılıp ülkenin farklı bölgelerine 
gönderilme nedeni neydi? (Herkesin bu yeni yasayı 
işitebilmesi için) 

10. Yahudiler niçin, Tanrı‟nın kendileriyle ilgilenmediğini 
düşünmüş olabilirlerdi? (Çünkü yeni yasa öldürülmelerini 
buyuruyordu.) 

11. Tanrı‟nın seninle ilgilenmediğini düşündüğünde ne yapman 
gerekir? (Tanrı‟ya sadık kal, O‟na güven; seninle her zaman 
ilgilendiğini bilerek O‟ndan sana cesaret ve güç vermesini 
iste. 

12. Yeremya 29:11 ne der? (“Çünkü sizin için düşündüğüm 
tasarıları biliyorum. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir 
gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.”) 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Yap boz 

“Tanrı’ya sadık kal” sözcüklerini 

büyük bir kağıt üzerine yazın ve 

on iki parçaya bölün. 

Doğru yanıt veren çocuk yap 

bozun bir parçasını seçer ve yere 

ya da masaya koyar.  

(Eğer grubunuz büyükse, yap boz 

parçalarının arkasına kağıt peçete 

ya da pazen kumaş yapıştırarak 

keçeli tahta üzerine asmanız 

daha iyi olabilir.) 

Parçalar eklendikçe çocuklar 

cümlenin ne olduğunu tahmin 

etmeye çalışırlar.  

Tüm sorular bitene kadar devam 

edin.  

 



                         Ester 

                                   24 
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Ders 3 
Yardım çağrısı 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Ester 3:15b – 5:2 

 
Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının dualarını işitir ve yanıtlar. 
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟yla sık sık 
konuşmalı ve O‟na tüm sorunlarınızı 
getirmelisiniz.   
 
Ezberlenecek ayet 

“Rab‟bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. 
Kulakları onların yakarışına açıktır.” 
Mezmur 34:15 
 
  
Görsel gereçler 

 Resimler 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ve 
4-1 

 Sözcük şeritleri: “Tanrı, çocuklarının 
dualarını işitir ve yanıtlar.” (temel 
gerçek) ve “Tanrı‟yla sık sık 
konuşmalı ve O‟na tüm sorunlarınızı 
getirmelisiniz.” (kurtulmuş çocuklar 
için uygulama) 

 Bir parça çuval kumaşı 
 Bir asa resmi ya da örneği 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dersin ana hatları 

 
Giriş  
 

    Haberle birlikte üzüntü de hemen yayıldı. 
 
Olayların Gelişimi 
 

1. Yahudiler ağlar ve oruç tutar.  TG 

2. Ester Mordekay‟ın üzüntüsü hakkında 
işitir. 

3. Ester Mordekay‟a giysiler yollar. 
4. Mordekay bunları reddeder. 
5. Ester, Hatak‟ı Mordekay‟a gönderir. 
6. Hatak, Ester‟e Mordekay‟dan bir haber 

ulaştırır.  
7. Ester kralın huzuruna çıkmaktan korkar.

 TG+ 

8. Ester Mordekay‟a haber göndererek, 
“yapamayacağını” söyler. TG+ 

9. Mordekay,“yapmak zorundasın”der. TG+ 

10. Ester yapmaya karar verir. TG+ 

11. Yahudiler ve Ester için tuttukları oruç.  
 
Doruk Noktası 
    Ester sarayın iç avlusuna gider. 
 
Sonuç  

Kral asasını ona doğru uzatır.       TG+ 
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Aşağıda gösterilenlere 

benzer görseller 

hazırlayın – diş, araba, 

kitaplar, hasta kişi, kara 

kalp ve kırmızı çarmıh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müjde sunumu 

Nereden yardım alabiliriz? 

Bir sorunla karşılaştığında nereden yardım alabileceğini bilmek önemlidir. 
Aşağıdaki sorunlar için nerelerden yardım alabileceğini biliyor musun 
bakalım? 

Dört çocuk öne gelsin ve diş, araba, kitap ve hasta kişi resimlerini havaya kaldırsın. Resimlere 
birer birer işaret edin ve tartışın. 

Dişin ağrıdığı zaman yardım için kime gidersin? (Tabii ki dişçiye.) Peki 
arabanızda bir sorun olduğunda babanız kimden yardım alır? (Araba 
tamircisinden.) Ödevini tam olarak anlamadığında nereden yardım alabilirsin? 
(Öğretmeninden, anne babandan.) Hastalandığın zaman sana kim yardım eder? 
(Doktor.) 

Arabanı tamir ettirmek için dişçiye gider misin? Araba tamircisi senin iyileşmeni 
sağlayabilir mi? Doktordan ödevlerine yardım etmesini ister misin?  

Kısaca bu sorular hakkında konuışun. 

Bir sorunun olduğunda sana gerçekten yardım edebilecek birisine gidersin! 

Öne gelen dört çocuk kartları geri verip otursunlar. Kara kalbi gösterin. 

Peki sorunun günahsa ne olur? Acaba aramızda günahla sorunu olan var mı? 
Yanıtlar için fırsat verin. 
Kutsal Kitap “Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru 
insan yoktur” (Vaiz 7:20) der. Yani hiç birimiz günahla sorunum yok diyemez. 
Hepimiz düşümdüğümüz, söylediğimiz ya da yaptığımız yanlış şeylerle Tanrı‟nın 
yasasını çiğnedik. Peki sizin yaşınızdaki çocuklar ne gibi günahlar işler acaba?  
Kısaca bunun hakkında konuşun. 

Günah dünyamızda bir çok acıya neden olan çok kötü bir sorundur. Ayrıca günah 
sizi Tanrı‟dan ayırır ve yardım almazsanız günah cennete gitmenize de engel olur.  

Günah sorunu için size kim yardım edebilir dersiniz? 

Çarmıhı gösterin. 

Sadece sizi yaratan ve çok seven Tanrı yardım edebilir! Tanrı, günah sorununa 
çare bulmak için elinizden hiçbir şey gelmeyeceğini biliyordu. İşte bu nedenle, 
çarmıh üzerinde ölerek günahlarımızın karşılığını ödemesi için biricik Oğlu olan 
Rab İsa Mesih‟i gönderdi. İsa ölümü hak etmedi. Sizlerin ve benim günahlarımın 
karşılığını ödemek için çarmıhta kanını akıttı ve öldü. Ölü bedenini kayaya 
oyulmuş bir mezar içine gömdüler ama üç gün sonra dirildi. Bugün İsa Mesih 
cennette yaşıyor. 

Tanrı‟nın Oğlu olan Rab İsa‟ya seni günahından kurtarması için dua etmediysen, 
bunu bugün yapmalısın. Günahını bağışlayabilecek, Tanrı‟yı tanımanı ve birgün 
cennette sonsuza dek Kendisiyle birlikte yaşamanı sağlayabilecek tek O‟dur. Daha 
fazla şey öğrenmek için dersimizi dikkatle dinleyin. 
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Ders 

Resim 3-1 
Haberle birlikte üzüntü de hemen yayıldı. Yahudiler on ikinci ayın on 
üçüncü günü neler olacağını işitince ağladılar ve çula sarındılar. Oruç 
da tuttular. (Bazen insanlar dikkatlerini tamamen Tanrı üzerine 
toplamak ve O‟ndan yardım dilemek için oruç tutarlar.)  

Yahudiler kendilerini bu felaketten sadece Tanrı‟nın kurtarabileceğini 
biliyordu. O günlerde bir çok Yahudi, Rab Tanrı‟dan yardım dilemek 
üzere haykırdı. Tanrı‟nın geçmiş günlerde halkının dualarını işittiğini 
biliyorlardı. Kutsal Kitap Tanrı‟nın hala aynı olduğunu açık bir 
şekilde dile getirir. Çocukları dua ettiğinde onları işitir ve dualarını 
yanıtlar. Çocuklarından birisi Kutsal Kitap‟ta şöyle der: “Rab‟be 
seslenirim, yanıtlar beni kutsal dağından” (Mezmur 3:4). Sadece 
Tanrı‟nın çocukları, Tanrı‟nın dualarını işiteceğinden ve 
yanıtlayacağından emin olabilir. Siz Tanrı‟nın çocuğu musunuz? İsa 
Mesih‟i Kurtarıcınız ve Rab‟biniz olarak kabul ettiğinizde Tanrı‟nın 
çocuğu olursunuz. Eğer bunu yaptıysanız, Tanrı sizin sevecen göksel 
Babanızdır. Kendisiyle konuşmanızdan büyük tat alır. Tanrı her 
zaman dinler. Öylesine büyük ve güçlüdür ki, Kendisine edilen duaları 
her zaman işitebilir.  

Bu gerçek bir gece, Hıristiyan bir çocuk için tam anlamıyla 
doğrulandı. Annesi ve babasıyla birlikte kasabadan oldukça uzak bir 
çiftlikte yaşıyordu. O gece babası çok ciddi bir şekilde rahatsızlandı 
ve annesi oğlundan gidip doktoru çağırmasını istedi. Doktora 
ulaşmalarının başka bir yolu yoktu. Çocuğun kasabadaki doktora en 
hızlı şekilde ulaşabilmesi için ata binmesi gerekliydi, fakat çocuk 
karanlıkta ata binmekten korkuyordu. Annesi ısrar edince oğlan 
Tanrı‟dan yardım istedi. Atına bindi ve kasabaya varana kadar dua 
etti. Tanrı onu doktorun evine kadar sağsalim ulaştırdı ve doktor da   
hemen onunla birlikte çiftliğe gitti. Bunun sonucunda babası iyileşti. 
Çocuk o gece Tanrı‟nın, çocuklarının dualarını işittiğini ve 
yanıtladığını özel bir şekilde anladı.  

Yahudiler bu sıkıntı anında Tanrı‟ya ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı. 
O‟nun çözemeyeceği hiç bir sorun yoktu; kötü Haman‟ın planları bile 
bir hiç sayılırdı.  

Saraydaki kraliçe Ester‟in, Haman‟ın acımasız planından hiç haberi 
yoktu. Halkının başına gelecekleri henüz işitmemişti. Elbette sırrını 
kimseye söylememişti – Yahudi olduğu sırrını. 

Birgün hizmetçileri ilginç bir haber getirdi. “Kraliçe Ester, Yahudileri 
çok üzen bir şey oldu. Korku içinde gibi bir halleri var. Çula sarınıp 
kül içinde oturuyorlar. Mordekay bile sarayın giriş kapısında çula 
sarınmış olarak oturuyor.”   

 
 
Çul keçi kılından dokunan kaba 

bir kumaştır. Çula kuşanıp 

küller içinde oturmak ve yüksek 

sesle ağlamak Perslilerin ve 

Yahudilerin gelenekleri 

arasındaydı. Böylece 

üzüntülerini ifade ederlerdi. 

Kaba dokunmuş bir kumaşa 

dokunmaları çocuklara yardım 

edecektir.  

 

TG 

Üzerinde temel gerçeğin yazılı 

olduğu kartı gösterin: Tanrı, 

çocuklarının dualarını işitir ve 

yanıtlar. 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da büyük bir 

çocuğun ya da yardımcınızın 

okumasını isteyin. 
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Çocuklar Hatak’la Mordekay 

arasında geçen konuşmaları 

canlandırmaktan hoşlanacaktır.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O günlerde çok büyük bir üzüntü içinde olan kişilerin çula bürünüp 
kül içinde oturmaları, günümüzde ölenlerin ardından yas tutanların 
siyah giymesine benzeyen bir gelenekti. 

Yahudi halkıyla ilgili bu haberi işiten kraliçe çok üzüldü. Hizmetçileri 
bunun nedenini merak etmiş olmalıydı ama hizmetçiler kraliçeye soru 
soramazlardı ki! 

“Neler oluyor?” diye düşündü kraliçe Ester.  “Keşke Mordekay‟la 
konuşabilsem ama bu mümkün değil. Bir şekilde neler olduğunu 
öğrenmeliyim. Mordekay‟a yardım etmem lazım.” 

Resim 3-2 

Endişeli kraliçe bir kaç iyi giysi bulup hizmetçisinden bunları 
Mordekay‟a götürmesini istedi. “Bunları giymesini söyle” diye 
tembihledi “ve üzerindeki çulu çıkartsın.” 

Hizmetkar aceleyle Mordekay‟a gitti, ama giysileri ona vermeye 
çalıştığında Mordekay bunları kabul etmedi. Böylece hizmetçi Ester‟e 
geri döndü. 

“Niçin bunları geri getirdin ki? Mordekay bunları niçin kabul 
etmedi?” diye sordu merak içindeki kraliçe. Hizmetçi Mordekay‟ın 
bunları kabul etmediğini ama bir açıklama da yapmadığını söyledi. 
Kraliçe bir şeylerin çok ters gittiğini hissediyordu. Öğrenmesi 
gerekliydi. 

Hizmetçilerinden biri olan Hadak‟ı çağırttı. “Hemen Mordekay‟a git 
ve onu neyin rahatsız ettiğini öğren” diye buyruk verdi.  

Resim 3-3 

Hatak aceleyle Modekay‟a gitti ve kraliçenin mesajını iletti. 
Mordekay kraliçenin Yahudilerin başına geleceklerle ilgili şeyi 
bildiğini öğrenince rahatlamış olmalıydı.  

“Hatak, kraliçeye her şeyi anlatmalısın” dedi Mordekay. “Haman‟ın 
önünde eğilmeyi reddettim. Öfkesinden kudurdu ve Yahudilerin 
öldürülmesini emretti. Haman krala bir sürü gümüş ödemeyi bile 
vaadetti. Al şunu! Kraliçe Ester‟e götür.” 

Mordekay Hatak‟a, imparatorluğun her yanına dağıtılan, Haman‟ın 
buyruğunun bir kopyasını verdi.  

“Hatak, git ve kraliçe Ester‟e kralla konuşup halkımızı kurtarması 
gerektiğini söyle. Bunun son derece önemli olduğunu anlaması 
lazım.” 

Hatak soru sormadan hemen harekete geçti. 
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Resim 3-4 

Hatak, Ester‟in kendisini endişeyle beklediği saraya döndü.  

“Kraliçe Ester!” diye aceleyle söze başladı. “Mordekay ve bütün Yahudiler 
için çok ama çok kötü bir haber bu! On ikinci ayın on üçüncü günü hepsi 
ölecek. İşte, alın ve şunu okuyun; Mordekay gönderdi.” 

Okuyunca kraliçenin yüzü gitgide üzgünleşti. Hatak bunun nedenini merak 
etmiş olmalıydı.  

“Kraliçe Ester” diye devam etti Hatak, “kral Ahaşveroş‟a gidip Yahudileri 
öldürmemesi için ona yalvarmalısın. Mordekay bunu yapman gerektiğini 
söylüyor!” 

“Hayır olamaz!” diye karşılık verdi kraliçe. Şok olmuştu ve korku içindeydi. 
Böyle bir şeye cüret edemeyeceğini düşünüyordu.  

Acaba Ester, Rab Tanrı‟nın kendisine cesaret vereceğini unutmuş muydu? 
Sorununu O‟nun huzuruna getirmeyi unutmuş muydu? Eğer Rab İsa sizin 
Kurtarıcınızsa, Tanrı‟nın çocuğusunuz demektir ve göksel Babanıza 
korkularınızdan söz edebilirsiniz. Mezmur 50:15 şöyle der: “Sıkıntılı 
gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.” Sorununuz 
her neyse – belki arkadaşınız artık sizinle arkadaşlık yapmaz oldu, ya da 
babanız işinden kovuldu, ya da birisi size karşı kötü sözler kullandı – göksel 
Babanıza anlatın bunları. O size yardım edecektir ve siz de O‟nu 
öveceksiniz. Korktuğunuz zamanlarda sorunlarınız ve ihtiyaçlarınız 
hakkında Tanrı‟yla konuşmayı unutmayın. Görüldüğü kadarıyla Ester bunu 
unutmuştu. 

“Hatak” dedi, “hemen Mordekay‟a git ve şu mesajı ilet. Çağrılmadan kralın 
huzuruna çıkan kişinin ölümü hakettiğini herkes bilir. Sadece altın asasını 
kendisine doğru uzattığı kişi hayatta kalır.” 

Altın asa krala ait olan baston gibi bir şeydi. Bu asa hükmetme gücünü ve 
yetkisini temsil eder. 

“Yasa böyle” diye devam etti Ester. “Ve Hatak Mordekay‟a şunu  da söyle: 
Tam 30 gündür kralın huzuruna çağrılmadım.” 

Ester sorunlar hakkında düşünüyordu. Bu sorunlar çözümsüz gibi 
görünüyordu. Fakat büyük sorunlarla karşılaştığınız zaman, Tanrı‟nın 
sorunlarınızdan çok daha büyük olduğunu hatırlayın. Tanrı için zor olan bir 
şey yoktur. Tüm güce sahiptir. Hoşuna giden her şeyi yapar. Eğer Rab İsa 
sizin Kurtarıcınızsa, Tanrı sizin göksel Babanızdır. Gücü her şeye yeten 
Tanrı Ester‟in de Tanrı‟sıydı fakat o anda Tanrı hakkında düşünmek yerine 
sorunları hakkında daha çok düşünüyordu.  

Hatak bir kez daha Mordekay‟a doğru giderken, Ester kuzeninin durumunu 
anlayacağını düşünüyordu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG+ 

Kurtulmuş olanlara yönelik 

uygulama kartını gösterin: 

“Tanrı’yla sık sık 

konuşmalı ve O’na tüm 

sorunlarınızı 

getirmelisiniz.” 

 

Çocukların anlayabileceği 

türden örnekler vererek 

uygulamayı açıklayın.  

 

 

 

 

 

 

Asaya ait bir model ya da 

resim çocukların ilgisini 

çekecektir.  

 
 
TG+ 
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TG+ 

 

Hatak Mordekay‟ı bulup kraliçenin sözlerini aktardı. Hatak, “30 gündür 
kralın huzuruna çağrılmadı” diye sözünü bitirdi. 
Kraliçenin mesajı kısaca, kralla konuşmasının mümkün olmadığını dile 
getiriyordu.  

Resim 3-5 

Mordekay kolay kolay geçmeyecekti. “Hatak” dedi sert bir tavırla, “Şu 
mesajı Ester‟e götürmelisin: „Ester, sarayda yaşadığın için kurtulacağını 
sanma. Şu anda susarsan, Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden 
gelecektir; ama sen ve ailen yok olacaksınız. Kimbilir, belki de böyle bir 
gün için kraliçe oldun. Halkını kurtarabilmek için kraliçe olmuş 
olabilirsin.”   

Mordekay Ester‟den, Tanrı‟nın çocukları için tasarıları olduğunu 
hatırlamasını istiyordu. Tanrı planladığı için Ester sarayda bulunmuyor 
muydu?  

Tanrı‟nın her inanlıyı kurtarmak için bir nedeni olduğunu öğrendik. 
Ailemize, oturduğumuz sokağa ve gittiğimiz okula Tanrı tarafından özel 
bir şekilde kullanılmak üzere yerleştirildik. Köprü Sokağında oturan 
Cemal adlı bir çocuğun olduğunu varsayalım. Cemal Hıristiyandı. Bir 
gün Cemal‟in oturduğu sokaktaki çocuklar için özel bir toplantı 
düzenleyen bir çift geldi. Çocukların nerelerde oturduklarını 
bilmiyorlardı. Arabalarından inince Cemal‟le karşılaştılar. “Çocuklar için 
özel bir toplantı düzenlemek istiyoruz. Çocukların hangi evlerde 
oturduklarını bize söyleyebilir misin?” diye sordular. “Tabii ki” dedi 
Cemal ve onlara çocuklu evleri gösterdi. 

Ziyaretlerini tamamladıklarında adam Cemal‟e, “Sanırım senin bu 
sokakta oturuyor olman Tanrı‟nın planladığı bir şey. Sen burada olduğun 
için çocukları davet edebildik. Çok teşekkür ederiz.” Tanrı‟nın nerede 
oturacağını dahi planlamış olması Cemal‟i çok mutlu etti.  

Saraya geri dönen Hatak Ester‟e her şeyi anlattı. Çağrılmadan kralın 
huzuruna çıkma fikrinden çok korkuyordu fakat kendi canı pahasına bile 
olsa cesurca davranıp halkını kurtarmaya karar verdi.  

Resim 3-6 

Mordekay‟a haber gönderdi. “Git kentteki bütün Yahudileri topla. Benim 
için oruç tutun; üç gün üç gece hiç bir şey yemeyin, içmeyin. 
Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından kralın 
huzuruna çıkacağım; ölürsem ölürüm.” 

Ester, Tanrı‟nın yardımına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Sevgili Hıristiyan 
çocuklar, her zaman Tanrı‟nın yardımına ihtiyacınız olduğunu 
biliyorsunuz değil mi? Belki sınıfınızdaki tek Hıristiyan sizsiniz ve Tanrı 
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için yaşamayı çok zor buluyorsunuz. Bunu sevecen göksel Babanıza söyleyin. 
Sorunlarınızı Kendisine söylemenizi ister, size yardım edeceğini vaadeder. 
Belki evde kimseyle paylaşamadığınız bir sorununuz var. Bunu Tanrı‟yla 
paylaşabilirsiniz. Sizinle ilgilenir ve size yardım edebilir. Sorununuz ister 
küçük isterse büyük olsun Tanrı‟yla konuşun. Kutsal Kitap‟taki şu ayeti 
hatırlayın: “Sıkıntılı gününde seslen bana. Seni kurtarırım, sen de beni 
yüceltirsin” (Mezmur 50:15). Tanrı o kadar güçlü ve uludur ki, O‟nun için zor 
olan hiç bir şey yoktur. Çocuklarının dualarını işitir ve yanıtlar.  
İşte bu yüzden Ester, kendisinin ve halkının Tanrı‟dan yardım dilemesi 
gerektiğini biliyordu.  

Mordekay bu haberi alınca sessizce Yahudileri bu konu hakkında haberdar etti. 
Üç gün boyunca oruç tutup dua ettiler. Tanrı‟nın yardımına ne kadar da 
ihtiyaçları vardı! 

Ester, diğerleriyle birlikte oruç tutup dua etmek üzere saraydan ayrılamayacağı 
için, hizmetçilerini biraraya topladı. Ester, kral Ahaşveroş ve Haman‟dan çok 
daha güçlü olan Tanrı‟dan yardım diliyordu. 

Üç günün sonunda Ester kraliyet giysilerini giydi ve iç avluya doğru ilerledi. 
Ne kadar da heyecanlıydı. İç avluya girince beklemeye başladı. Heyecandan 
nereseyse kalbi duracaktı. Bu yaptığından dolayı ölecek miydi acaba? Kral 
altın asasını ona doğru uzatacak mıydı? 

Beklerken nefes almakta bile zorlanıyordu. Kral Ahaşveroş güzel kraliçesini 
gördü. Eli hareket etti. 

Resim 4-1 

Evet, altın asasını kaldırdı! Ester gidip onunla konuşabilirdi! 

Tanrı halkının feryadını işitmişti! Çocukları kendisiyle konuştuğunda her 
zaman işitir. “Tanrı önünde güvenimiz şu ki, O‟nun isteğine uygun ne dilersek 
işitir” (1. Yuhanna 5:14). Bazen yapacağını düşündüğümüz şeyi yapmaz, ama 
her zaman en iyi olanı yapar. Tanrı‟nın çocuğu olmak ve uzun yıllar önce halkı 
için yaptığı gibi, dualarımızı işitip yanıtlayacağını vaadettiğini bilmek ne kadar 
da harika bir şeydir. 

Ester krala ne dedi? Yaptığı şaşırtıcı bir şeydi! Fakat bunu öğrenmek için 
gelecek dersi beklememiz gerekecek.  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, göksel Babanızın dualarınızı işittiğini ve 
yanıtladığını sakın unutmayın. Her gün O‟nunla konuşmak için zaman ayırıyor 
musunuz? O‟na sorunlarınızı anlatıyor musunuz? Rab İsa‟yı tanımayan 
arkadaşlarınızı ya da aile fertlerinizi kurtarmasını istiyor musunuz? Dersimizi 
bitirirken Tanrı‟nın dua etmemize yardım etmesini isteyelim. “Sevgili göksel 
Baba, dualarımızı işiten ve yanıtlayan ulu bir Tanrı olduğun için sana teşekkür 
ederim. Bazen seninle konuşmadığımız için bizi bağışla ve sana her gün dua 
etmemize yardım et. İsa‟nın adıyla.  Amin.” 

 
Kurtulmuş olanlara 

yönelik uygulama 

kartını gösterin. 
Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun  

okumasını isteyin. 
 

 
 
Okul öncesi çocuklar 

için parmaklarınızı 

göstererek üçe kadar 

sayın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 

Kurtulmuş olanlara 

yönelik uygulama 

kartını gösterin. 
Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan okuyun. 
 
 
 
TG+ 

Kurtulmuş olanlara 

yönelik uygulama 

kartını gösterin. 
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Tekrar oyunu 

Bir dua seç 
Sayfa 56’da verilen ayetlerin 

fotokopisini çekin, 

birbirlerinden ayrı olacak 

şekilde kesin ve bir torbaya 

koyun. 

Çocukları iki gruba ayırın.  

Doğru yanıtı veren çocuk 

torbadan bir ayet çeker ve 

sesli olarak okur.  

Çocuğun dahil olduğu takım 

ayet referasındaki rakamların 

toplamı kadar puan alır. 

(Örneğin “Yeremya 33:3” 

33+3=36 puan olur.) 

En çok puan toplayan grup 

kazanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekrar Soruları 
 

1. Mordekay ve diğer Yahudiler yeni yasa hakkında işittiklerinde 
ne yaptılar? (Çula sarınıp ağladılar ve oruç tuttular.) 

2. Ester Mordekay‟ın sorununu nasıl öğrendi? (Hizmetkarlarından 
birisi Yahudilerin çok üzgün olduğunu  söyledi. Bunu işiten 
Ester Mordekay‟la görüşmesi için bir başka hizmetkar 
gönderdi.) 

3. Halkı kurtarması için Mordekay Ester‟den ne yapmasını istedi? 
(Krala gidip halkının yaşamlarını bağışlamasını) 

4. Bunu yapmak Ester için neden tehlikeliydi? (Kral onu 
çağırtmamıştı ve çağrılmadan kralın huzuruna çıkan kişi 
öldürülürdü.) 

5. Yaşamında sorunlarla karşılaştığın zaman ne yapman 
gerektiğini söyleyen ayet hangisidir? (Mezmur 50:15 – 
“Sıkıntılı gününde seslen bana (Tanrı‟ya), seni kurtarırım, sen 
de beni yüceltirsin.) 

6. Mordekay Ester‟e, kralın huzuruna çıkmazsa ne olacağını 
söyledi? (Kraliçe olmasına rağmen kendisi bile canından 
olacaktır.) 

7. Ester Yahudilerden kendisi için ne yapmalarını istedi? (Oruç 
tutup dua etmelerini) 

8. Ester Yahudilerden neden oruç tutmalarını istemiş olabilir? 
(Kralın huzuruna çıkabilmek ve kralla konuşabilmek için 
cesarete ihtiyacı vardı. Ancak Tanrı ona yardım edebilirdi.) 

9. Çocukların hakkında dua etmesi gereken ne gibi sorunları 
vardır? (Yanıtlar farklılık gösterecektir. Derste verilen örnekler 
arasında korkular, arkadaşlarının seninle arkadaş 
olmayacaklarını söylemeleri, babanın işini kaybetmesi, 
birilerinin sana kötü sözler söylemesi, sınıfındaki tek Hıristiyan 
olman ve Tanrı için yaşamakta zorlanman vardı.) 

10. Ester, halkı için ne yapacağını söyledi? (Krala gideceğini ve 
yaşamlarını kurtarmasını isteyeceğini.) 

11.  Tanrı sana bir konuda yardım ettiğinde ne yapman gereklidir? 
(O‟na teşekkür et ve başkalarına Tanrı‟nın duanı nasıl 
yanıtladığını anlat.) 

12. Mezmur 34:15‟de ne der? (“RAB`bin gözleri doğru kişilerin 
üzerindedir, kulakları onların yakarışına açıktır.”) 
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Tanrı’nın halkı onurlandırılır 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Ester 5 - 6 

 
Temel gerçek 

Haman gibi günahın kölesi olmayın.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizi özgür kılması için 
Rab İsa‟ya iman edin. 
 
Ezberlenecek ayet 

“Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür 
olursunuz.” 
Yuhanna 8:36 
 
Görsel gereçler 

 Resimler 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ve 4-7 
 Sözcük şeridi: “Haman gibi günahın 

kölesi olmayın.” 
 Çocukların tadabilmesi için birkaç 

“şölen” yiyeceği 
 Ders 2‟de kullanılan defter 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
Kraliçe acele ederek ilerledi ve altın asanın 
ucuna dokundu. 
 

Olayların Gelişimi 

1. Ester, kral ve Haman‟ı vereceği şölene 
davet eder. 

2. Ester, kral ve Haman‟ı ikinci bir şölene 
davet eder. TG 

3. Haman bu davetten dolayı övünür.   
4. Mordekay, Haman‟ın önünde eğilmez. 
5. Karısı Zereş ve dostları Haman‟a, 

Mordekay için darağacı kurdurmasını 
önerirler.        TG- 

6. Kralı uyku tutmaz. 
7. Mordekay‟ın krala karşı hazırlanan 

suikastı nasıl ortaya çıkarttığını anlatan 
tarih kayıtları okunur. 

8. Kral, böyle bir adamın nasıl 
onurlandırılması gerektiğini sorar.    TG- 

9. Haman fikrini söyler.  
 

Doruk Noktası 

Kral, Haman‟ın önerisine uyar. 
Haman Mordekay‟ı dolaştırır. 

 

Sonuç  

Haman utanç içinde evine döner.        TG-
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Günahın yaşantıları-

mızda nasıl güçlendiği-

ni örneklemek için, 

ezber ayetinden sonra 

bu kısa nesne dersini 

kullanabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde Sunumu 

Kötü alışkanlıklardan kurtuluş 
 

Çocuklardan birisini öne çağırın ve kollarını birleştirip öne uzatmasını söyleyin. 
(Üzerinde uzun kollu bir tişört/kazak olması iyi olur.) Bir parça dikiş ipini bileklerine 
bir kez doladıktan sonra düğüm atın ve sorun: 

Bu ipi koparabilir misin? 

Bunu kolayca yapacaktır.  

İşte küfretmek, bir şeyler çalmak, kumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar da 
buna benzer. Başlangıçta bu kötü alışkanlıktan kurtulmak kolay olabilir ama 
alışkanlıkların gitgide güçlendiğini biliyor musunuz? 

Bu kez ipi çocuğun bileklerine 3-4 kez dolayın. 

Bir kez küfrettikten sonra, tekrar tekrar küfredersin. Önce bir kalem, sonra 
bir oyuncak ve sonra da para çalarsın. Durum gitgide kötüleşir. Önce kazı-
kazanla şansını denersin, sonra bir makinede şans oyunu oynarsın, sonra at 
yarışı bahislerine katılırsın ve böyle devam eder. Yani alışkanlığın zamanla 
güçlenir. Sonunda ne olur acaba? 

Şimdi bileklerine bir kereden fazla dolanmış olan ipi koparmaya çalış 
bakalım… tabii ki kopartamazsın. Tekrar özgür olabilmen için birisinin 
bu ipi makasla kesmesi gerekir. İşte aynı şekilde bizi tutsak alan günah 
dolu alışkanlıklardan kurtulabilmemiz için de, hepimizin Rab İsa Mesih‟e 
ihtiyacı vardır. Rab İsa çarmıhta günahkarlar uğruna öldü ve bizi özgür 
kılmak ve O‟nun için yaşama gücü vermek üzere dirildi. 
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Müjde Sunumu 

İçi gurur dolu 
 

Gururun ne olduğunu kim söyleyebilir?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Gurur insanın kendisini olduğundan daha üstün görmesidir. Kendini 
gerçekten olduğun gibi – yani Tanrı‟nın gördüğü gibi – görmezsin. 
Derslerimizde gurur sorunu olan Haman hakkında öğreniyoruz. Ama 
aslında gurur bugün sizin ve benim için de bir sorundur. 

“Gerçek sen” görselini gösterin.  

Gurur dışarıdan (yani yaptığın veya sahip olduğun şeylerden) değil, içten 
gelir. Yüreğinden kaynaklanan bir sorundur (“gerçek sen”). Kutsal Kitap, 
“Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?” 
(Yeremya 17:9) der.  

“Gerçek sen” görselinin üzerine temiz yürek görselini katlayın. 

Yüreğin seni, olduğundan daha iyi olduğunu söyleyerek aldatabilir. Belki 
kendine “Günahla sorunum yok ki. Öbür çocuklar yanlış şeyler yapıyor 
ama ben yapmıyorum” diyorsun. Ya da yaptığın yanlış şeylerin o kadar da 
kötü olmadığını düşünüyorsun.  

Yüreğinin saf olduğunu düşünüyor olabilirsin ama Tanrı gerçeği bilir.  

Beyaz kalbin üzerine kara renkli kalbi katlayın.  

İlk erkek ve kadın olan Adem ve Havva‟nın günah işlemesinden bu yana, 
doğan herkes Tanrı‟nın isteği yerine kendi isteğini yerine getirme 
“arzusuyla” dünyaya gelir. İşte bu nedenle düşüncelerinle, sözlerinle ve 
yaptıklarınla Tanrı‟nın yasasını çiğnersin. Kendine ait olmayan bir şeyi 
aldığında günah işlersin. Birisi hakkında kötü şeyler söylediğinde ya da 
yardıma ihtiyacı olan birisine sırtını döndüğünde günah işlersin.  

Günah dünyamızda birçok acıya neden olur. Ama günahın en kötü sonucu 
sizi Tanrı‟dan ayrı düşürmesidir. Günahın affedilmediği sürece Tanrı‟dan 
sonsuza dek ayrı kalırsın. Yani birgün cennete gitmek yerine, korkunç bir 
ceza yeri olan cehenneme gidersin.  

Günah dolu aldatıcı bir yüreği olmayan sadece Tanrı‟dır. Tanrı bizi 
yaratandır ve tamamen kutsal (kusursuz) ve iyidir. Ama Tanrı kutsal ve sen 
günahkar olmana rağmen, Tanrı yine de seni sever.  

Çarmıh ve mezar resmini göster. 

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu olan Rab İsa‟yı, 
günahlarımızın karşılığını ödemesi için çarmıh üzerinde acı çekmek, kanını 
dökmek ve ölmek üzere gönderdi. Kutsal Kitap “…Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü, gömüldü ve …üçüncü gün ölümden dirildi” (1. Korintliler 
15:3-4) der. İsa sadece günahlarımızın karşılığını ödemekle kalmadı, 
affedilebileceğini kanıtlamak için ölümden de dirildi! Bugün İsa 
cennette yaşıyor.  

 

 

Sayfa 57’de gösterilen iki 

taraflı katlama görselini 

hazırlayın.  

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin.
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Eğer günah işlediysen ve İsa‟nın senin günahın için öldüğüne ve dirildiğine 
inanıyorsan, O‟nu Kurtarıcın olarak seçmiş olursun. 

Önce kara kalbi sonra da geriye doğru katlayarak temiz kalbi gösterin.  

Böylece Tanrı günahlarını affedecektir ve yüreğini değiştirerek, 
düşündüğün, söylediğin ve yaptığın her şeyde Tanrı‟yı hoşnut etmek 
isteyeceksindir. Tanrı‟nın çocuğu olacaksın ve birgün cennette sonsuza dek 
O‟nunla yaşayacaksın. Eğer daha önce İsa‟ya Kurtarıcın olarak iman 
etmediysen ve nasıl iman edeceğin hakkında soruların varsa, dersten sonra 
gelip öğretmenlerinden birisiyle konuş. İsa‟yı Kurtarıcın olarak seçmen, 
yaşamın boyunca alacağın en önemli karardır.  
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Ders 

Kart 4-2 

Kraliçe hemen ilerleyip altın asaya dokundu. Kral Ahaşveroş, “Kraliçe 
Ester, dileğin ne? Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir” dedi.  

Gösterdiği nezaket Ester‟i teşvik etmiş olmalıydı. “Kral uygun 
görüyorsa, bugün kendisi için vereceğim şölene Haman‟la birlikte gelsin” 
diye karşılık verdi.  

Ne kadar da ilginç bir istekti bu! Böyle bir istekte bulunacağını 
düşünmüyorduk değil mi? Herhalde kral da böyle bir şey beklemiyordu! 
Düşünsenize, kralı şölene davet etmek üzere yaşamını tehlikeye atıyor! 

Kral adamlarına, “Ester‟in isteğini yerine getirmek için Haman‟ı hemen 
çağırın” dedi. 

Haman, kraliçenin verdiği şölende koltukları kabarmış bir şekilde 
otururken “Amma da şanslı bir adamım” diye düşünüyor olmalıydı. 
“Ailem ve dostlarım bunu duyunca hayrete düşecekler! Hergün biraz 
daha büyüyorum.” 

Haman‟ın yaşamındaki en önemli kişi kimdi? Evet, Haman. Kendisini 
herkesten çok seviyordu. Kendinizi başkalarından daha çok seviyorsanız, 
bu günahtır. Çünkü Tanrı şöyle der: “Tanrınız Rab‟bi bütün yüreğinizle, 
bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz” (Yasanın Tekrarı 6:5). 
Günah, yaşamınızda kendinizi en ön sıraya koymaktır. Daha küçücük bir 
çocukken bile bunu yaparız. Küçük kardeşinize ya da size, hiç kimse 
bütün çukulataları hiç paylaşmadan yemenizi öğreten olmamıştır. 
Kendimizi Tanrı‟nın ve diğer insanların önüne çıkarma isteğiyle doğarız. 
Bu nedenle bebekler bile kendi isteklerini yerine getirmek ister ve 
istekleri olmayınca ağlarlar. Büyürken günaha köle oluruz. Köle, 
efendisinin söylediği şeyi yapar. Günaha köle olarak doğarız, günah bizi 
kontrol eder. Besbelli ki günah, Haman‟ı fazlasıyla kontrol ediyordu.  

Kraliçenin şöleni devam ederken kral Ahaşveroş, “Söyle ne istiyorsun? 
Ne istersen verilecek. Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak” 
dedi. 

Ester, “Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine 
getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene 
gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım” diye karşılık verdi.  

Herhalde kral şaşkınlık içindeydi. Haman ise çok mutluydu, başka bir 
kraliyet şölenine davet edildiği için sevinçten uçacaktı nerdeyse.  

Resim 4-3 

Haman saraydan hışım gibi çıktı. Eve gidip karısı Zereş‟e ve dostlarına o 
gün nasıl onurlandırıldığını anlatmayı dört gözle bekliyordu. O sırada  

 

 

Kralın “krallığın yarısını 

bile istesen veririm” ifadesi 

yaygın bir deyimdi ve 

sözcük anlamıyla kabul 

edilmemeliydi. Kraliçeye 

duyduğu saygının bir 

ifadesiydi.  

 

 

 

 

Okul öncesi çocuklar 

“şölende” olabilecek türden 

yiyecekleri tatmaktan 

hoşlanacak-lardır. Bu 

tecrübe hikayeyi 

hatırlamalarına yardım 

edecektir.  

TG 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belki Ester isteğini krala 

iletmek için uygun zaman 

olmadığını düşündü ya da 

bu davranışı, doğu 

kültüründe önemli bir 

konuya giriş yaparken çok 

özen gösterme geleneğinin 

bir parçasıydı.  
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Okul öncesi çocuklar 

öfkeli bir yüz ifadesi 

yapsınlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darağacı, uçları havada 

birleşen iki uzun direğin 

kesiştiği yerde, bir baş-

ka direği destekleyen 

yapıdır. Bir kağıt üzerin-

de bunun kabaca bir 

resmini çizebilirsiniz.  

Darağacının aşırı 

yüksek oluşu bunun 

TG- 

herkes tarafından 

görülmesini sağlayaca-

ğı için, Mordekay’ın 

Haman’a duyduğu nef-

retin ifadesi olarak gö-

rülebilir. Ayrıca Haman-

’ın gurur dolu yapısına 

da işaret eder.  

 

Ayeti Kutsal 

Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 

 

Üzerinde “Haman gibi 

günahın kölesi olmayın” 

yazan temel gerçek 

kartını gösterin. 

 

Danışmanlık için hazır 

olduğunuzu belirtin. 

sarayın kapısında Mordekay‟ı gördü ve tabii ki Mordekay bu kibirli adamın 
önünde eğilmedi. Evine dönerken Mordekay‟a karşı öfkeden kuduruyordu. 
Resim 4-4 

Haman, eve varır varmaz eşi Zereş‟i ve dostlarını çağırdı. Ne kadar zengin 
olduğu, oğulları ve kralın kendisine imparatorluktaki en önemli makamı verdiği 
hakkında övünüp durdu.  
“Bu kadar da değil” diye devam etti, “Kraliçe Ester‟in verdiği şölene kralla 
birlikte davet edilen tek kişi bendim ve üstelik yarın da kralla birlikte başka bir 
şölene de gitmemi istedi.” Ama birden sözünü sürdürürken o kibirli yüzü öfkeyle 
karardı, “ama şu Yahudi Mordekay yok mu, her şeyi mahvediyor. Sarayın 
kapısında hizmet ettiği sürece mutlu olmam mümkün değil” dedi.  
Bunun üzerine Zereş ve Haman‟ın dostları şöyle bir şey önerdiler: “22 metre 
yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordekay‟ı oraya 
astırmasını iste.” 
Bu öneri zalim Haman‟ı çok memnun etti ve derhal darağaçlarını kurdurttu. 
Yakında Mordekay kendisini hiç rahatsız edemeyecekti.  
Günah ne kadar da kötü bir efendi değil mi? Haman kötülük üstüne kötülük 
yapıyordu. Günah yaşamınızın efendisi olduğu zaman olan budur işte! Büyüdükçe 
daha çok yanlış şey yaparsınız?  
Size kısa bir süre içinde bunu keşfedecek olan Altan‟dan sözetmek istiyorum. Üç 
dört yaşlarındayken zaman zaman yalan söylerdi. Fakat ne zaman yalan söylese 
babası bunu  anlardı. Altan dokuz yaşına geldiğinde öyle yalanlar söylerdi ki hiç 
kimse şüphelenmezdi bile. O kadar da değil, dokuz yaşındayken daha önce hayal 
bile edemediği türden küfürler kullanmaya da başladı. Günah onun efendisiydi ve 
yaşamında gitgide daha etkin olmaya başlamıştı. Büyümekte olan her çocuk için 
de aynı şey geçerlidir. “Günah işlemeyi bırakmalıyım” demekle yetinmeyin. 
Günah işlemeyi bırakıp kusursuz bir yaşam sürmeye başlayamazsınız. Bu kötü 
efendinin elinden kurtarması için, günahtan daha güçlü olan birine ihtiyacınız 
vardır. Bunu sizin yapabilecek tek bir Kişi vardır – Rab İsa Mesih. İnsanları 
günahtan kurtarmak için çarmıhta öldü – sadece günahın gerektirdiği cezadan 
değil, günahın gücünden de kurtarmak için. O bugün diridir ve yaşamınızda 
günahın baskısından sizi özgür kılabilecek olan tek O‟dur. O‟na iman ederseniz, 
bunu sizin için yapacaktır. Kutsal Kitap, “Halkını günahlarından O kurtaracak” 
(Matta 1:21) der. Böylece sizin yaşamınızı kontrolu altına alır ve artık günahın 
kölesi olmaktan kurtulursunuz.  
Belki Rab İsa‟nın sizin için bunu yapmasını gerçekten istiyorsunuz. Belki sizi 
kurtarmasını nasıl isteyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bunu size Kutsal Kitap‟tan 
göstermek beni hoşnut edecektir. Kurtarması için niçin Rab İsa‟ya ihtiyacımız 
olduğunu, ne yapmamız gerektiğini ve O‟nun bizim için ne yapmayı vaadettiğini 
bilmemiz önemlidir. Bütün bunları size daha detaylı bir şekilde açıklamamı ister-
seniz, beni dersin sonunda ..... (yer belirleyin) bulacaksınız. Gelin ve “Kurtuluş 
hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum” deyin. Unutmayın, siz de Haman 
gibi, günahın kölesisiniz. O akşam Haman‟ın aklı bir sürü kötülükle doluydu.
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Aynı akşam kral Ahaşveroş‟u bir türlü uyku tutmadı. Gece bitmek 
bilmiyordu. Kral Ahaşveroş‟un uyuyamaması bir rastlantı mıydı der-
siniz? Hayır. Ester, Mordekay ve diğer Yahudiler ne yapmışlardı? Dua 
etmişlerdi. Ahaşveroş‟un uykusunu kaçıran şey neydi? Tanrı‟ydı. Sonun-
da kral, hizmetkarlarından kral olduğundan bu yana olan olayları kayde-
den tarih kitabını getirmelerini istedi.  

Hizmetkar sesli olarak okumaya başladı. Bir süre sonra krala yönelik sui-
kastın, Mordekay tarafından nasıl ortaya çıkarıldığı hakkında okuyordu.  

“Mordekay‟a yaptığı bu hizmetten dolayı nasıl bir onur verildi?” diye 
sordu kral.  

Hizmetkar, “Hiç bir şey yapılmamış” diye yanıtladı. 

“Ne? Hiç bir ödül mü?” Pers İmparatorluğunda böyle bir şey olmamalıy-
dı. Mordekay‟ın ödüllendirilmemesi bir utanç kaynağıydı. Kral, Morde-
kay için hemen bir şey yapılması gerektiğine karar verdi, ama ne yapıla-
bilirdi? 

Tam o sırada kral avluda ayak sesleri işitti. “Kim var orada?” diye sordu.  

Hizmetkar, “Haman avluda bekliyor” dedi.  

Kral, “Buraya gelsin” dedi. Haman, bu konuda kendisine yardım 
edebilecek en iyi adamdı.  

Resim 4-5 

Haman‟ın o erken saatte neden orada olduğunu biliyoruz değil mi? 

“Haman, kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?” diye sordu 
kral Ahaşveroş. 

Haman, “Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki?” diyerek 
hemen kendisini düşündü. Her zaman ki gibi kendisini düşünüyordu. Gü-
nah yaşamınızı kontrol ettiği zaman, Tanrı‟nın istediği gibi düşünmeniz 
bile mümkün değildir. Kutsal Kitap şeytanın, “imansızların zihinlerini 
kör ettiğini” (2. Korintliler 4:4) söyler. Yani Rab İsa‟yı Kurtarıcısı olarak 
kabul etmeyen herkesin zihinleri, şeytan tarafından kör edilmiştir. Belki 
siz de öylesiniz. Belki yakalanmadığınız sürece, yanlış yapmak sizi rahat-
sız etmiyor. Kutsal Kitabın can sıkıcı bir kitap olduğunu düşünüyorsu-
nuz. Düşüncelerinizdeki en önemli kişi sizsiniz. Günaha ne kadar köle 
olduğunuzu ve sizi özgür kılması için Rab İsa‟ya ne kadar ihtiyaç 
duyduğunuzu göstermiyor mu bu?  

Köle misiniz? Haman köleydi. Sadece kendisini düşünüyordu. Elbette 
kralın kendisini nasıl onurlandırması gerektiği hakkında bir sürü 
düşüncesi vardı.  

“Kral onurlandırmak istediği kişi için”diye söze başladı, “kendi giydiği  

O güne gelindiğinde 

Ahaşveroş’un saltanat 

süresi on iki yılı geçmişti. 

Hizmetkarın bunca yıl içinde 

tutulan tarih kitaplarının 

arasından, beş yıl öncesinde 

gerçekleşen bir olayı 

seçmesi ve seçtiği bu olayın 

da Mordekay’la ilgili olması 

ilginçtir. İçinde bulunulan 

durumda Tanrı’nın ne kadar 

etkin olduğu açıkça 

görülmektedir! 

 

Ders 2’de bir çocuktan not 

defterine “Mordekay” 

yazmasını istediyseniz, 

şimdi not defterini tekrar 

gösterin ve bir çocuktan 

Mordekay’ın ismini 

okumasını isteyin.  

 

 

 

 

 

Haman’ın kralla yaptığı 

konuşma ve sonucunda 

içine düştüğü utandırıcı 

durum, çocuklar için 

eğlenceli bir canlandırma 

olabilir.  

TG+ 

 

 

 
Temel gerçek kartını 

gösterin. 

 

 

 

 



                         Ester 

                                   40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG+ 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan okuması-

nı isteyin. 
 
Temel gerçek kartını 

gösterin. 

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

okuyun. 

bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir, giysiyi ve atı en 
üst yöneticilerden birine verir; o da kralın onurlandırmak istediği kişiyi 
giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek, „Kralın 
onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır‟ diye bağırır.”  

Kral, Haman‟ın önerisini beğenmişti. “Hemen git. Giysiyle atı al ve 
söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap. 
Söylediklerinin hiç birinde kusur etme.” 

Mordekay! Kral gerçekten de Mordekay mı demişti? Haman kulaklarına 
inanamıyordu. Bütün bunları düşmanı Mordekay‟a mı yapacaktı? Evet, 
bunları yapması gerektiğini biliyordu, çünkü kralın sözü yasa gibiydi. 
Böylece bir kabus görüyormuş gibi hissederek, bu iğrenç görevi yerine 
getirmek üzere kralın yanından ayrıldı.  

Resim 4-6 

Kralın giysisini Mordekay‟a giydirdi. Mordekay kralın atına binerken atı 
tuttu. Ardından Mordekay‟ı Sus kentinin sokaklarında at üzerinde 
gezdirdi. Gezerlerken, „Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle 
davranılır‟ diye bağırıp durdu.  

Halk bütün bu olanları hayretle izliyor olmalıydı. Haman bunun her 
anından nefret ediyor olmalıydı! Bu ilginç merasim sona erdikten sonra 
Mordekay sarayın kapısındaki görevine geri döndü.  

Haman utanç içinde aceleyle evine gitti. Eşi Zereş‟e ve dostlarına olanları 
ve planlarının nasıl ters yüz olduğunu anlattı. Onu dinlediler ama pek 
fazla teselli etmediler.  

“Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona 
gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin” dediler. Ne kadar da 
kötü sözler! Günah ve kötülükler Haman‟ı buraya kadar getirmişti. 
Günah zalim ve acımasız bir efendidir. Kutsal Kitap, “Hainlerin yolu 
yıkıma götürür” (Süleyman‟ın Özdeyişleri 13:15) der. 

Kısa bir süre için iyi vakit geçirebilirsiniz. Günah sizin efendinizken çok 
eğlenebilirsiniz, fakat günah sizi Tanrı‟dan ayırır. Yaşamınızı mahveder. 
Günah dolu yol, çetin bir yoldur. Sonunda günah sizi sonsuzluklar 
boyunca Tanrı‟dan ayırır. Artık günahın kölesi olmaya devam etmeyin.  

Resim 4-7 

Rab İsa insanları günahın gerektirdiği cezadan ve günahın gücünden 
özgür kılmak için öldü. Bunu yapması O‟na bugün iman edin. O‟na, 
“Sevgili Rab İsa, bu ana kadar yaşamımda günahın egemenlik sürmesine 
izin verdim. Beni günahımdan kurtarmak üzere öldüğün ve dirildiğin için 
sana şükrederim. Şimdi senden beni kurtarmanı ve yaşantımın kontrolunu 
üstlenmeni istiyorum.” Rab İsa‟nn şu sözlerine kulak verin: “Oğul sizi 
özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.” (Yuhanna 8:36). 
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Tekrar soruları 

1. Kral asasını kendisine doğru uzattığında Ester kraldan ne istedi?  
(Haman‟la birlikte hazırladığı şölene gelmelerini istedi.) 

2. Şölen sırasında kral Ester‟e kendisinden ne istediğini tekrar sordu. 
Ester kraldan bu sefer ne istedi? (Kralın ve Haman‟ın ertesi gün bir 
başka şölene gelmelerini ve orada isteğinin ne olacağını 
söyleyeceğini bildirdi.) 

3. Şölenden sonra saraydan ayrılan Haman niçin çok öfkelendi? 
(Mordekay huzurunda eğilmediği için) 

4. Gururlu olmak başına ne gibi sorunlar açabilir? (Yanıtlar farklılık 
gösterecektir. Söylediklerin ya da yaptıklarınla başkalarını 
incitebilirsin ya da gurur seni kontrol etmeye başlar, gibi örnekler 
verilebilir.) 

5. Haman niçin ailesinin ve dostlarının yanında böbürlenmiş olabilir? 
(Onları etkilemek ve kendisinin çok önemli biri olduğunu 
düşünmelerini sağlamak istiyordu.) 

6. Çocukların işlediği ne gibi günahlar vardır? (Yanıtlar farklılık 
gösterecektir. Derste verilen örnekler arasında paylaşmamak, yalan 
söylemek, küfürlü konuşmak vardır.) 

7. Haman Mordekay‟a ne yapmak istiyordu? (22 metrelik darağacına 
astırmak.) 

8. Kral Ahaşveroş‟u uyku tutmadığında niçin tarih kitabını okutmak 
istemiş olabilir? (Bu düşünceyi aklına Tanrı koymuştur.) 

9. Haman, Mordekay için ne yapmak zorunda kaldı? (Kraliyet 
giysilerini Mordekay‟a giydirdikten sonra onu kralın atına bindirdi 
ve kentin içinde dolaşarak “Kralın onurlandırmak istediği kişiye 
böyle davranılır‟ diye bağırdı.) 

10. Haman Tanrı‟nın halkına karşı neden başarılı olamadı? (Olup 
biten her şeyi kontrol eden Tanrı olduğu için.) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    Tekrar oyunu 

     Hafıza gücü 
Sayfa 58’deki oyun 

parçalarının fotokopisini 

çekin ve kesin. Her bir 

parçayı yüz üstü gelecek 

şekilde yere koyun ya da 

tahtaya yapıştırın.  

Doğru yanıtı veren çocuk 

iki parçayı açar. Açtığı iki 

parça birbiriyle uyuşursa, 

parçaları tutar. 

Uyuşmuyorsa, tekrar geri 

koyar. 

Tüm sorular tamamlana-

na kadar devam edin.  
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Ders 5 
Ester halkı için yalvarır 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Ester 6:14; 7:1-10; 8:3-6; 8:8-14 

 
Temel gerçek 

Tanrı her zaman düşmanlarını yener. 
 
Uygulama  

 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı‟nın düşmanı 
olmadığınızdan emin olun. 
 

Kurtulmuş olanlar: Yanlış şeyler yapanların 
başarılı olduğunu görünce onların günah dolu 
yollarını izlemeyin; Tanrı‟ya güvenin. 
 
Ezberlenecek ayet 

“Bütün kaygılarınızı O‟na yükleyin, çünkü O 
sizi kayırır.” 
1. Petrus 5:7 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 5-1, 5-2, 5-3 ve 5-5 
 Sözcük şeritleri: “Tanrı her zaman 

düşmanlarını yener.” (temel gerçek) 
ve “Yanlış şeyler yapanların başarılı 
olduğunu görünce onların günah dolu 
yollarını izlemeyin; Tanrı‟ya güvenin” 
(Kurtulmuşlar için uygulama) 

 Çocukların tadabilmesi için birkaç 
“şölen” yiyeceği 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Her şey ne kadar da çabuk değişti! 
 
Olayların Gelişim 
 

1. Haman kralla birlikte şölene gider   TG 

2. Ester kraldan halkını kurtarmasını ister. 
3. Ester, Haman‟ın suçlu olduğunu 

söyler.           TG+ 

4. Kral şölen odasından ayrılır. 
5. Haman Ester‟e yalvarır. 
6. Kral geri döner. 
7. Kral, Haman‟ın öldürülmesini 

emreder.  

8. Haman darağacına asılır.              TG+ 
 
Doruk Noktası 
 

Ester halkı için yalvarır. 

Kral – “Bir ferman daha yazın.”         TG- 

Sonuç  
 

      Ferman Yahudilere götürülür.              TG- 
 
 



 
 Ester 
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Çocuklar “şölen” yiyeceklerini 

tatmaktan hoşlanacaklardır – 

üzüm, kuru meyveler, ekmek, 

peynir vb. 

 
 
 
 

TG 

Üzerinde “Tanrı her zaman 

düşmanlarını yener” yazan 

temel gerçek kartını gösterin. 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan okumasını 

isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Şaşkınlık ve dehşet içinde 

konuşun. 

 
 

Ders 

Resim 5-1 

Her şey ne kadar da çabuk değişti! Bir gün önce Haman kendisini çok 
mutlu, kibirli ve emin hissediyordu. Şimdiyse kraliçenin şöleninde 
otururken çok mutsuz bir halde kendisini “küçücük” hissediyordu.  

Bütün bu değişiklikler Haman‟ın habersiz olduğu sebeplerden dolayı 
olmaktaydı. Yahudilerin kurtuluş için Tanrı‟ya dua ettiklerini bilmi-
yorlardı. Her şeyin üzerinde egemenlik sürenin tek gerçek Tanrı oldu-
ğunu bilmiyordu. Haman, Yahudilerin düşmanıydı. Fakat bu sebepten 
dolayı, gücü her şeye yeten Rab Tanrı‟ya düşman olduğunu da bilmi-
yordu. Tanrı‟ya ve O‟nun yollarına karşı olan kişiler yenilmeye mah-
kumdurlar. Kutsal Kitap Tanrı, “düşmanlarına üstünlüğünü göstere-
cek” der (Yeşaya 42:13). Yani onları yenecektir. Tanrı kazanacaktır. 
Tanrı‟nın bazı düşmanları çok güçlü olabilir, ama Tanrı‟nın gücü her  
şeyden üstündür. O‟na karşı olanların Tanrı‟yı yenmesi mümkün 
değildir. Bunun anlamı da, Haman‟ın mutlaka yenileceğiydi.  

Haman herhalde işlerin nasıl ters gittiğini düşünüyordu. Ester, 
Mordekay ve halkı hakkında ve on ikinci ayın on üçünde nasıl onlarla 
birlikte öleceğini düşünüyordu. Bu konu hakkında kralla konuşması 
gerektiğini biliyordu. Bunu yapacağına söz vermişti. 

Kraliçenin şöleninin 2. gününde kral, “İsteğin nedir Ester? Ne istersen 
verilecek. Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak” dedi.  

Kral kraliçenin yanıtını bekledi. Mücevherler, para, toprak ya da 
onurlandırılmak mı isteyecekti? İnsanlar genellikle böyle şeyler 
isterdi. Herhalde Ester‟in kalbi hızla atıyordu ama artık konuşma 
zamanının geldiğini biliyordu.  

“Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim 
canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir.” 

Ne? Kraliçenin yaşamı tehlikede mi? Bu nasıl olabilirdi. Kral 
kulaklarına inanamıyordu! Hatırlayın, kral Ahaşveroş, Haman‟ın yok 
etmek istediği halkın Yahudiler olduğunu bilmiyordu ve tabii ki, 
Ester‟in Yahudilerden biri olduğunu da bilmiyordu.  

Ester cesaretle konuşmaya devam etti, “Ben ve halkım öldürülüp yok 
edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye 
olarak satılmış olsaydık sesimi çıkartmazdım.” 

Kral, “Böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim, nerede bu adam?” diye 
sordu.  

Cesur kraliçe, “Düşmanımız, işte bu kötü Haman‟dır” dedi. 
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Resim 5-2 

Düşman, kralın huzurunda ortaya çıkarıldı! Tanrı düşmanın yenilmesini 
sağlamaya başlamıştı. Haman için işler bir süre iyi gider gibi görünmüş-
tü, ama Tanrı‟nın izin verdiği süreydi bu. Bugün de durum aynıdır. Ba-
zen Tanrı‟ya itaatsizlik eden kişiler cezasını çekmiyormuş gibi görünür. 
Her şey onların tarafındaymış gibi görünür. Bu sadece Tanrı buna izin 
verdiği için olur. Tanrı‟nın her düşmanı bir gün yenilecek ve cezalandırı-
lacaktır. Eğer düşmanları Tanrı‟yı yenecek olsa, bu Tanrı‟nın adı için 
büyük bir leke olur, fakat Tanrı böyle bir şey olmasına asla ama asla izin 
vermez. O halde bir dolandırıcının ya da zorbanın işlerinin iyi gittiğini 
görürseniz, sakın kıskanmayın. Onların yollarını kullanarak bir şeyler 
yapmaya çalışmayın. Tanrı‟ya güvenin, çünkü Tanrı‟nın düşmanları 
sonunda kaybederler. Haman‟ın başına gelen de buydu. 

Tek bir söz bile edemedi. Dehşete kapılmıştı. Kraliçe de bir Yahudi oldu-
ğu için, onları yok etmeye çalışmakla ne büyük bir ahmaklık yapmıştı.  

Kral öfke içinde şölen salonunu terketti ve sarayın bahçesine çıktı. 
Aklına her çeşit düşünce geliyor olmalıydı.  

Bir zamanların kibirli ve cesur Haman‟ı şimdi bir korkak halini almıştı. 
Yüreğinde kralın kendisine ne yapacağını biliyordu ama yine de 
kendisini kurtarmayı denemek istedi. Yaşamını bağışlaması için Ester‟e 
yalvarmak üzere harekete geçti. Yalvarırken, sedire uzanmış olan 
kraliçenin ayaklarına kapandı.  

Resim 5-3 

Tam o anda kızgın kral içeri girdi ve Haman‟ı kraliçeyle birlikte gördü. 
Öfke içindeydi ve Haman‟a bağırdı. Hizmetkarlar bunun ne anlama 
geldiğini biliyordu. Hemen içeri girip bu kötü adamın yüzünü örttüler. 
Bunun anlamı Haman‟ın ölüme mahkum edildiğiydi.  

Kralın hizmetkarlarından birisi Haman‟ın kurdurttuğu darağacını 
biliyordu. Aceleyle konuşarak, “Kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay 
için hazırlattığı 22 metrelik darağacı Haman‟ın evinin önünde hazır 
duruyor” dedi.  

Bunun üzerine kral, “Haman o darağacına asılsın” diye buyurdu. 
Hizmetkarlar hiç zaman kaybetmediler. 

Sarayın dışına çıkardılar. Artık önünde eğilenler, kibirle hava atmalar 
yoktu. Haman, Mordekay için kurdurttuğu darağacı üzerine asıldı. 
Tanrı‟nın ve O‟nun halkının düşmanı ölmüştü artık.  

Tanrı her zaman düşmanlarını yener. Olaylar her zaman böyle 
gelişmeyebilir. Tanrı bazen düşmanlarının kendi yollarında ilerlemesine 
izin verir. Bazen Tanrı‟ya itaat etmeyen kişiler için sanki hiç bir sorun  

 

 

 

TG+ 

Temel gerçek kartını 

gösterin. 
 

 

 

 

 

 
Kral öfkesini kontrol etmek 

ya da Ester’in Yahudi oldu-

ğunu öğrendiği için onun ya-

şamını kurtarabilmek üzere 

ne yapabileceğini düşünmek 

için dışarı çıkmış olabilir.  

 

Çocukları hikayenin bu 

kısmını canlandırmaktan 

hoşlanabilirler.  
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Kurtulmuş olanlara yönelik 

uygulama kartını gösterin: 

“Yanlış şeyler yapanların 

başarılı olduğunu görünce 

onların günah dolu yollarını 

izlemeyin; Tanrı’ya güvenin.” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 yokmuş gibi görünür. Belki okulunuzdaki bir çocuk sınavlarda kopya 
çekiyor, dükkanlardan bir şeyler çalıyor, Tanrı‟nın adını küfür sözü 
olarak kullanıyor ama yine de onun için her şey yolundaymış gibi gö-
rünüyor. Siz bir Hıristiyansınız ve çok çalışmanıza rağmen sınavlardan 
o kadar iyi notlar alamıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız Hıristiyan 
olduğunuz için sizinle arkadaşlık etmek istemiyor. Bütün bunları 
anlamak gerçekten çok zor. Kolay göründüğü için yanlış şeyleri 
yapmaya sakın başlamayın. Tanrı‟ya ait olmanın ne kadar iyi bir şey 
olduğunu düşünün. Tanrı‟ya itaatsizlik eden ve ilk bakıldığında kolay 
bir yaşam sürdürüyormuş gibi görünen kişilerin sonsuza dek böyle 
olmayacaklarını, oysa sizin sonsuzlarca Tanrı‟yla olacağınızı hatırlayın. 
Tanrı‟nın düşmanları – şeytan, cinleri ve Tanrı‟ya karşı olan herkes – 
yenilecek ve sonsuzlarca cezalandırılacaktır. Haman gibi, Tanrı‟nın 
düşmanı olmak çok tehlikeli bir şeydir.  

Artık ölüydü. Ester on ikinci ayın on üçünde emniyette olacaktı. Kral 
onu koruyacaktı. Ama Ester‟in halkı olan Yahudiler hala tehlikedeydi! 
Pers yasasına göre kralın çıkarttığı eski ferman geçerliydi. Bu fermanı 
değiştirmek için kralın yeni bir ferman çıkarması gerekliydi. 
Yahudilerin yok edilmesi buyruğu, krallığın her yanında duyulmuştu. 
Bunun yanısıra bir çok Persli, Yahudileri öldürüp onların evlerini, 
arazilerini ve paralarını almaktan hoşnut olacaktı. Onları kurtarmak için 
ne yapılabilirdi? 

Resim 5-5 

Ester bir kez daha cesaretle krala yaklaştı. Kralın ayaklarına kapanıp 
ağlarken ve Haman‟ın korkunç planını durdurması için yalvarırken, 
Mordekay da yanındaydı. Kral bir kez daha altın asasını Ester‟e doğru 
uzattı. Ester ayağa kalktı ve kralın huzurunda durdu.  

“Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa, kötü 
Haman‟ın planladığı kötülüğü geçersiz kılacak bir ferman göndersin. 
Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın 
öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım?” 

Cesur kraliçe kralın yanıtını bekledi.  

Ester‟e ve Mordekay‟a, “Yeni bir ferman hazırlayın” dedi. “Kralın 
adına Yahudi sorunu konusunda siz yazın. Uygun gördüğünüz biçimde 
yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin. Kral adına yazılmış ve onun 
yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz.” 

Ester ve Mordekay kimbilir ne kadar sevindiler. Böyle bir şey olacağını 
ümit ediyorlardı. Tanrı, Haman‟ın planlarının gerçekleşmesine izin 
vermeyecekti. Tanrı‟nın ve halkının düşmanları yenilecektir.  
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Kendimize şunu sormalıyız: “Tanrı‟nın düşmanları kimdir?” Evet, kötü 
insanlar, şeytan, cinler Tanrı‟nın düşmanlarıdır – fakat Rab İsa‟nın ne 
dediğine kulak verin: “Benden yana olmayan bana karşıdır” (Matta 
12:30). Yani Rab İsa‟ya Kurtarıcısı olarak iman etmeyen herkes 
Tanrı‟ya ve Oğlu Rab İsa‟ya karşıdır. Görüyorsunuz, hepimiz Tanrı‟ya 
karşı olma isteğiyle doğduk fakat Tanrı O‟nun dostu olabilmemiz için 
bir yol hazırladı. Rab İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman, bunu Tanrı‟ya 
karşı olan bütün isyanlarımızı ve nefretimizi ortadan kaldırmak için 
yaptı. Tüm günahlarımızın cezasını üstlendi. İsa Mesih‟e iman 
etmezsek, Tanrı‟nın düşmanı olmaya ve O‟na karşı savaşmaya devam 
ederiz. Hangi taraftan olduğunuza çok dikkat edin. Tanrı‟ya karşı olan 
herkesin birgün yenileceğini ve sonsuza dek cezalandırılacağını 
unutmayın. Fakat Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak kabul ederseniz, sizinle 
Tanrı arasında esenlik var demektir. Tanrı‟nın tarafında, O‟nun 
arkadaşısınızdır, artık O‟nun düşmanı değilsinizdir. Eğer bunu 
yaptıysanız, Yahudilerin Rab‟bi Tanrı‟ları olarak kabul ettiklerinde 
sevindikleri gibi, eminim siz de çok mutlusunuzdur.  

Ester, Mordekay ve kralın yazmanları hemen işe giriştiler. Kraliçe ve 
kuzeni bu yeni fermanı yazmaya bütün dikkatlerini verdiler, çünkü çok 
ama çok önemliydi.  

Bu yeni fermana göre on ikinci ayın on üçünde Yahudiler kendilerini 
savunmak üzere toplanma ve kendilerini koruma hakkına sahiptiler. 
Kendilerine saldırmaya ya da mallarına el koymaya çalışan 
düşmanlarını öldürmelerine izin verilmişti.  

Ferman büyük bir dikkatle kaleme alındı ve kralın yüzüğüyle 
mühürlendi. Kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara 
binmiş ulaklar bu fermanı tüm ülkeye dağıttılar.  

Tanrı‟nın halkı kurtulacak mıydı? Bunu gelecek derste öğreneceğiz.  

Kendinize “Tanrı‟ya mı aitim yoksa O‟na karşı mı savaşıyorum?” diye 
sormalısınız. Yüreğinizde Tanrı‟ya karşı olduğunuzu biliyor musunuz? 
O‟nun halkından biri olmayı arzuluyor musunuz? Tanrı‟yla aranızda 
savaş yerine esenlik olmasını mı istiyorsunuz? Rab İsa Mesih Kutsal 
Kitap‟ta, “çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağladı” 
(Koloseliler 1:20) der. Çarmıhta ölme nedeni, günahkarlarla Tanrı 
arasında esenliği sağlamaktı. Eğer bu esenliği gerçekten istiyorsanız, 
sizi Tanrı‟nın huzurunda doğru kılması için Rab İsa‟ya iman edin. Rab 
İsa‟ya şimdi, “Rab İsa, Tanrı‟ya karşı savaştığım için üzgünüm. Benim 
yerime öldüğün için teşekkür ederim. Lütfen beni bağışla ve Tanrı‟yla 
benim arama esenlik getir. Beni Tanrı‟nın bir çocuğu yap” deyin.  

 

 

TG- 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 
 

Kurtulmamış olan 

çocukların, Tanrı’nın 

kendilerini kişisel olarak 

sevdiğini anlamalarına 

yardım edin.  

 

Temel gerçek kartını 

gösterin. 

 

 

 

 

 

 

Yahudilerin öldürüleceği 

güne hala dokuz ay 

olduğu için hazırlık 

yapmalarına yetecek 

zaman vardı.  

 

 

 

TG- 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

okuyun.
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 Tekrar soruları 

1. İkinci şölende kraliçe Ester kraldan ne istedi? (Hem kendi 
hem de halkının yaşamlarının kurtarılmasını.) 

2. Kral Ahaşveroş Haman‟a niçin kızdı? (Çünkü Haman kraliçe 
Ester ve halkının öldürülmesini planlamıştı.) 

3. Haman‟a ne oldu? (Mordekay için kurdurttuğu darağacına 
kendisi asıldı.) 

4. Haman‟ın ölümünden sonra Ester kraldan nasıl bir istekte 
bulundu? (Halkının öldürülmemesi için yeni bir yasa çıkarmasını 
istedi.) 

5. Yeni yasa Yahudilere ne gibi haklar verdi? (Biraraya gelip 
düşmanlarına karşı kendilerini savunabilecekler ve düşmanlarının 
mal ve mülküne sahip çıkabileceklerdi.) 

6. Sizi günahlarınızdan kurtarmak için Tanrı nasıl bir plan 
yaptı? (Çarmıhta kanını akıtarak size ait olan cezayı üstlenmesi 
için, kusursuz olan Oğlu Rab İsa‟yı dünyaya gönderdi.)  

7. Yeni yasanın duyurulmasından sonra Yahudiler ne için 
şükrettiler? (Tanrı dualarını yanıtlamıştı ve artık öldürülme 
korkuları yoktu.) 

8. Tanrı‟yla aranda savaş yerine barış olması için ne 
yapabilirsin? (Seni günahtan kurtarabilecek tek Kişi olan Rab 
İsa‟ya tüm yüreğinle inanmalısın.) 

 

Devam eden etkinlik 

“Seni düşünüyorum”  kartları 

Çocuklar evinden çıkamayan, hasta biri, okula devamsızlık yapan bir 
çocuk ya da öğretmeni için “seni düşünüyorum” kartı yapsınlar. 
Karta bugünkü ezber ayetini de yazmak isteyebilirler.  

Eski kartlardan ya da dergilerden kesilen resimler, stiker ya da baskı 
kalemleri, pastel ya da kuru boyalar işinize yarayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Müzikli sorular 

Sayfa 59’daki soruların 

fotokopisini çekin, kesin ve bir 

torbaya koyun.  

Çocuklar bir daire oluştursunlar 

ve müzik çalarken torbayı elden 

ele geçirsinler.  

Müzik durduğunda torba elinde 

olan çocuk, torbadan bir soru 

çeksin ve yanıtlasın. 

Verdiği yanıt doğruysa küçük 

bir armağan verin.  
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Ders 6 
Tanrı’nın halkı zafer kazanır 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Ester 8:1 – 2, 7, 11 -15; 9:1-17; 10:1-3 

 
Temel gerçek 

Tanrı halkını özel bir şekilde sever ve onlarla 
ilgilenir. 
 
Uygulama  

 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e Rab ve    
  Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde   
  Tanrı‟nın sevgisini ve ilgisini bileceksiniz ve   
  Tanrı‟nın halkından biri olacaksınız.  
Kurtulmuş olanlar: O‟na her zaman 
güvenin. 
 
Ezberlenecek ayet 

“Bütün kaygılarınızı O‟na yükleyin, çünkü O 
sizi kayırır.” 
1. Petrus 5:7‟yi tekrar edin. 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 5-4, 5-6, 6-1, 6-2 ve 6-5 
 Sözcük şeritleri: “Tanrı halkını özel bir 

şekilde sever ve onlarla ilgilenir.” 
(temel gerçek) ve O‟na her zaman gü-
venin. (Kurtulmuşlar için uygulama) 

 Çuval kumaşı ve kral giysileri ya da 
mavi, beyaz veya mor kadife/keten 
kumaş 

 
 
 
 
 
 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Herkes çok mutluydu! 
 
Olayların Gelişim 
 

1. Ester ve Mordekay saraya gider TG- 

2. Yahudiler kutlama yapar.  TG+ 

3. Bir köye yapılan ziyaret:  

 Persliler kibirli, Yahudiler korku 
içinde 

 Ulak fermanla oraya ulaşır        TG+ 

 Yahudiler sevinir.     
Doruk Noktası 
 

On ikinci ayın on üçüncü günü gelir çatar:  

 Bir çok Persli ölür;  

 Yahudilerin hepsi güvenlik içindedir.            
TG+ 

Sonuç  
 

On dördüncü gün Yahudiler için sevinç 
günü olur. 

Mordekay ve Ester Yahudilere bu günü  
hatırlamalarını söyler.               TG+, TG- 
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Romalılar 6:23’ün ilk yarısı 

üst kısımda, ikinci yarısı alt 

kısımda olacak şekilde bir 

görsel oluşturun.  

Sunumunuza başlamak için 

ayetin ikinci yarısı 

görünmeyecek şekilde 

görselinizi ortadan ikiye 

katlayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin 

 

Müjde sunumu 

Tanrı’nın armağanı 
Geçen hafta Tanrı‟nın, halkını kurtarmak için yeni yasanın çıkarılmasında 
Mordekay‟ı nasıl kullandığını öğrenmiştik. Eğer Mordekay yeni yasayı 
hazırlamasaydı, ne olurdu acaba? (Tanrı‟nın halkı ölümle yüzyüze kalırdı.) 

Mordekay‟ın yaptıkları bana Tanrı‟nın, senin ve benim için yaptıklarını 
hatırlatıyor.  

Uzun zaman önce Tanrı dünyayı yarattığında, Tanrı kusursuz olduğu için 
dünya kusursuz bir yerdi. Tanrı kutsaldır – yani asla günah işlemez. Tanrı 
ilk erkek ve kadın olan Adem ve Havva‟ya uymaları için tek bir buyruk 
verdi. Ama yarattığı bu insanlar Tanrı‟ya itaat etmek yerine günah 
işlemeyi seçtiler. O günden bu yana doğan herkes günah işleme “isteğiyle” 
dünyaya gelmektedir. İşte bu yüzden Tanrı‟yı hoşnut etmeyen şeyler 
düşünüyor, söylüyor ve yapıyorsun. Ellerinle yada sözlerinle birisini 
incittiğinde günah işlersin. Hatta başkaları hakkında kötü düşüncelere 
sahip olmak bile günahtır. Sizlerin yaşındaki çocuklar başka ne gibi 
günahlar işler.  

Çocukların örnekler vermesine fırsat verin. 

Tanrı‟nın günah için koyduğu bir yasa vardır. Bunu bileniniz var mı? 

Çocukların düşünmesine fırsat verdikten sonra ayetin ilk yarısını gösterin 
ve beraber okuyun.  

Bu yasa Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap‟ta karşımıza çıkar. Aslında bu yasa 
üzücüdür; çünkü tek bir kez bile günah işleyecek olsak, bu günahın 
karşılığında başımıza ne geleceğini söyler – ruhsal ölüm. Yani bu dünyada 
yaşarken Tanrı‟yı tanıyamayız ve asla cennete gidemeyiz. Acaba aramızda 
kaç kişi ruhsal ölümü hak ediyor? (Hepimiz.)  

Bu ayetin devamı olmasaydı, Kutsal Kitabın tamamındaki en üzücü ayet 
olurdu.  

Kartı açın ve ayetin ikinci yarısını çocuklara gösterdikten sonra birlikte 
okuyun.  

Bu ayet çok açıktır. Günah işlediğimiz için sizler ve ben ruhsal ölümü hak 
ederiz. Ama Tanrı‟nın bir armağanı var – sizin ve benim hiç hak 
etmediğimiz bir armağan. Bu armağan bize, Tanrı‟yı bu dünyadayken 
tanıma ve sonra da Tanrı‟nın kusursuz evi olan cennette sonsuza yaşama 
ayrıcalığı verir. Alınabilecek en harika armağandır bu! Tanrı bu armağanı 
bize iyi olduğumuz için mi verdi dersiniz? Hayır! Tanrı bu harika 
armağanı, bize olan sevgisi yüzünden verdi. Kutsal Kitap‟ta der ki, “Tanrı 
ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim 

Romalılar 6:23 

Çünkü günahın ücreti 

ölüm, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Tanrı`nın armağanı ise 

Rabbimiz Mesih İsa`da 

sonsuz yaşamdır. 
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için öldü” (Romalılar 5:8). İsa öldükten sonra onu gömdüler. Ama üç gün 
sonra İsa dirildi ve bugün cennette yaşamaktadır!  

Mordekay Yahudi halkının ölümden kurtulmasını sağladı. İsa Mesih ise 
günahlarımızın karşılığını ödediğinde çok daha harika bir şey yaparak 
sizlerin ve benim affedilmemi sağladı.  Tanrı‟nın karşılıksız armağanı olan 
sonsuz yaşamı – İsa‟nın bedelini kendi kanıyla ödediği bu armağanı-  aldın 
mı? Eğer bu önemli kararı henüz vermediysen, daha fazla oyalanma. 
İsa‟ya bugün iman et! 
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TG 

Üzerinde “Tanrı halkını özel 

bir şekilde sever ve onlarla 

ilgilenir.” yazan temel gerçek 

kartını gösterin. 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 

 

 

Kişisel danışmanlık için 

hazır olduğunuzu söyleyin.  

 

 

 

 

Çuval kumaşı ve kral 

giysileri ya da mavi, beyaz 

veya mor kadife/keten 

kumaşı gösterin. 

 

 

Ders 

Resim 5-4 

Öyle mutluydular ki! Gerçekten de Ester ve Mordekay saraydaki en 
mutlu iki kişi olmalıydı. Aklınıza Mordekay‟ın saraya nasıl girdiği 
sorusu geliyor mu? Saray kapısında görevli değil miydi? 

Ester kralla konuştuğunda Mordekay‟ın kuzeni olduğunu söyledi. Kral 
bunu işitince Mordekay‟ı saraya getirtti. Hatta yüzüğünü bile (daha önce 
Haman‟a vermiş olduğu yüzüğü) Mordekay‟a verdi. Kraliçenin kuzenine 
gerçekten de güveniyor gibi görünüyordu.  

Ester‟e de daha iyi davrandı. Haman‟ın asıldığı gün Ahaşveroş, ona ait 
olan malı, mülkü ve hizmetkarları kraliçeye verdi. 

Tanrı Ester ve Mordekay‟la ne kadar da yakından ilgilendi. Bir çok şey 
onlara Tanrı‟nın sevgisini hatırlattı. Kutsal Kitap, Tanrı‟nın tüm halkını 
sevdiğini ve onlarla özel bir şekilde ilgilendiğini net bir şekilde dile 
getirir. Şöyle der: “Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim” (Yeremya 31:3). 
Tanrı‟nın çocukları için duyduğu sevginin sonu yoktur. Bu sevgi 
hakkında düşündüğümüzde, Tanrı‟nın bize olan sevgisini gösteren bir 
çok şey görürüz; fakat Rab İsa‟nın çarmıh üzerinde ölümü Tanrı‟nın 
sevgisini en açık şekilde dile getirir. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki O‟na iman edenlerin hiç biri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Ester ve 
Mordekay, Rab İsa‟dan çok önce yaşadıkları için bunu bilemezlerdi, ama 
biz bunu biliyoruz. Rab İsa‟nın günahınıza karşılık öldüğünü gördünüz 
mü? O‟na Kurtarıcınız olarak iman ettiniz mi? Yanıtınız evetse, 
Tanrı‟nın bu harika sevgisini siz de biliyorsunuz demektir. Bu sevgi asla 
son bulmaz. Sizinle ve tüm halkıyla çok özel bir şekilde ilgilenir.  

Geçtiğimiz dersler boyunca Rab‟bin, Ester‟in yaşamında ve onun 
aracılığıyla nasıl işlemekte olduğunu öğrendik. Belki yüreğinizde O‟nu 
gerçekten Rab‟biniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsunuz. Sizi 
ben kurtaramam ama Rab‟bin sizi nasıl kurtaracağını açıklayabilirim. 
Size yardım etmemi isterseniz, herkes gittikten sonra sınıfta kalın. Gelin 
ve ön sırada oturun. Eğer sizi önde oturur görürsem, size Kutsal 
Kitap‟tan Tanrı‟nın kurtuluş yolunu göstermekten memnun olurum.   

Tanrı, Mordekay ve Ester‟e halkıyla ilgilendiğini gösterdi.  

Mordekay saraydan ayrılırken üzerinde çul yok artık. Hatta hizmetkar 
giysisi bile giymiyor. 

Mordekay, başında altın bir taç, lacivert ve beyaz giysiler, ince ketenden 
mor bir pelerin giyinmiş olarak saraydaki kraliyet giysilerine bürünmüş 
bir halde, Sus kentinin sokaklarına çıktı.
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Resim 5-6 

Yahudiler kutlama yapıyordu. Ester ve Mordekay tarafından gönderilen 
sevinçli haberi işitenler ilk onlar olmuştu. Artık on ikinci ayın on üçüncü 
günü neler olacağı hakkında hiç bir korkuları kalmamıştı. Tanrı onlarla 
birlikteydi. Dualarını işitmiş ve onları düşmanın elinden kurtarmıştı. 
Tanrı sadece Mordekay ve Ester‟le ilgilenmekle kalmadı, zengin, fakir, 
genç, yaşlı bütün halkıyla da ilgilendi. Tanrı bugün de aynıdır. 

Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa ve Tanrı‟nın size olan sevgisini 
keşfettiyseniz, O‟nun sizinle ilgilendiğinden de kesinlikle emin 
olabilirsiniz. Belki okuldaki bir öğretmeniniz sizi hiç farketmiyor. Belki 
arkadaşlarınız sizi hayal kırıklığına uğratıyor ya da hiç kimse 
dediklerinize kulak vermiyor. Belki daha da kötüsü ailenizden birisi 
hastalanır. Anneniz ya da babanız ölebilir. Kendinize, “Benimle ilgilenen 
kimse var mı?” diye sorabilirsiniz. Tanrı sizinle ilgilenir ve bundan 
kesinlikle emin olabilirsiniz. Sizinle ilgili her şeyi bilir. Sizinle ilgilenir. 
Sizi her zaman korur. Siz uyurken bile size bakar. Kendinizi yalnız ya da 
üzgün hissettiğinizde Tanrı‟nın sizi sevdiğini ve sizinle ilgilendiğini 
hatırlayın; aynen uzun yıllar önce Pers imparatorluğundaki halkıyla 
ilgilendiği gibi.  

Uzak bölgelerde yaşamakta olan Yahudiler haberi henüz işitmemişti. 
Hala üzüntü ve korku içinde on ikinci ayın on üçünü düşünüyorlardı. 
Ama ulaklar haberi imparatorluğun her köşesine ulaştırmaktaydı.  

Resim 6-1 

Gelin birlikte Pers krallığındaki bir köye gidip hala üzgün ve korku 
içinde olan Yahudileri ziyaret ettiğimizi hayal edelim. Sokaklarda hiç bir 
Yahudiye rastlanmıyor. Herhalde hepsi evlerinde saklanıyor.  

Perslilerin nasıl gülüp konuştuğuna bakın. Bir tanesi Yahudilere ait olan 
güzel bir eve işaret ediyor. “Bu ev benim olacak” dediğini işitebiliriz. 
“Şu Yahudilerden bir kurtulalım, işte o zaman benim olacak.” On ikinci 
ayın on üçünde ne kadar zengin olacakları hakkında konuşup gülüşerek 
sokakta ilerliyorlardı. 

Ama şuna bak! Sokağın sonunda bir şeyler oluyor. Herkes heyecan 
içinde. Bir ulak köye geldi ve acele içindeymiş gibi bir hali var. Birisi 
“Yahudiler için bir kötü haber daha!” diyor ve herkes kahkahayı basıyor.  

Ulak duvara bir mektup asıyor ve geldiği gibi hızla yola koyuluyor. 
Kraldan gelen çok önemli bir haber olmalı bu.   

Birkaç Yahudi yaklaşıyor. Ne kadar da korku içinde görünüyorlar. 
Herkes çok sessiz. Persliler gülmeyi bırakıyorlar. Hatta bazıları kızgın 
görünüyor. “Buna ne dersin bakalım?” diye sesleniyor bir Yahudi. “Bu 
haber bizim için ve müjdeli bir haber!” 
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Temel gerçek kartını 

gösterin. 
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TG+ 

 

Temel gerçek kartını 

gösterin.  
 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuktan 

okumasını isteyin. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bazı kişiler Mordekay’ın 

konumu sayesinde Pers 

ordusunun Yahudilere 

yardım ettiğini 

düşünmektedir.  

 

 

 

 

 

Yahudilerin düşmanların-

dan hiçbir şey almadığı-

nın üç ayrı kez tekrar e-

dilmesi ilginçtir. Yazarın, 

bu savaşın kişisel kazanç 

uğruna değil, kendini 

savunma olduğunu vur-

gulamak istediği anla-

şılmaktadır.  

 

 Bir diğeri, “Gözlerime inanamıyorum ama bu kralın mührü” diyor.  

“Peki ama kralın ilk fermanına ne olacak? Değiştirilmesi mümkün değil” 
diye hatırlatıyordu bir başkası.  

“Bak, on ikinci ayın on üçünde canlarımızı kurtarmak için 
savaşabileceğimizi söylüyor. Ölmeye mahkum değiliz!” 

Tanrı‟nın halkı, Kendisini tanımayan ya da sevmeyen insanlar arasında 
yaşayan halkıyla ilgileniyor, onları koruyordu. Bugün de durum aynıdır. 
Belki ailenizdeki ya da sınıfınızdaki ya da oyun oynadığınız arkadaş 
grubundaki tek Hıristiyan sizsiniz. Belki evinizde sık sık tartışmalar çıkıyor. 
Bazen “Bu çok zor bir iş, burada Tanrı için yaşamam mümkün değil” diye 
mi düşünüyorsunuz? Tanrı sizinle ilgilenir ve onun isteğine göre yaşamanız 
için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi verir. Sorunlarınızı onunla paylaşmanızı 
ister. Kutsal Kitap‟ta, “Bütün kaygılarınızı O‟na yükleyin, çünkü O sizi 
kayırır” (1. Petrus 5:7) der. O‟nun size yönelik sevgisinin, ilgi ve kayrasının 
hiç bir zaman sona ermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bunu bilmek, en zor 
durumlarda bile size sevinç verecektir. Yahudiler olanlar karşısında sevinç 
içindeydiler.  

Haberin yayıldığı her yerdeki Yahudiler arasında büyük bir sevinç vardı. 
Şölenler düzenleyip kutlamalar yaptılar. Kutsal Kitap, olanlar karşısında 
korkuya kapılan bazı kişilerin Yahudiliğe döndüğünü bile söyler.  

On ikinci ayın on üçüncü günü ne olacaktı? 

Sonunda o gün geldi çattı ama Yahudiler korkmuyordu. Kendilerini ve 
mallarını mülklerini korumak için biraraya geldiler. Sahip oldukları şeyleri 
ele geçirmeyi dört gözle bekleyen düşmanları olduğunu biliyorlardı.  

Yahudiler kılıçlarıyla savaşmaya hazırdılar, ama kendilerine saldırılmadıkça 
savaşmayı planlamıyorlardı.  

Perslilerin bir çoğu saldırmaya korkuyordu. Her nasıl olduysa her yere 
Yahudilerin korkusu yayılmıştı. Hatta bölge valileri bile, Mordekay‟ın 
sarayda ne kadar üst bir makama atandığını duyunca Yahudilere yardım 
ettiler.  

Resim 6-2 

Tabii ki Yahudilere saldırıp onların mallarına sahip çıkmayı deneyenler de 
oldu. Başarılı oldular mı dersiniz? Yenildiler, çünkü Tanrı halkıyla 
birlikteydi. Haman gibi Yahudilere düşman olan bir çok kişi vardı herhalde 
ve Yahudilere acımasızca saldırmış olmalıydılar ki, çatışmalar esnasında 
75.000 Persli yaşamını kaybetti. Yahudiler onların topraklarını ele 
geçirmedi. Düşmanları gibi nefret dolu değillerdi.  

O günün sonunda, yani on ikinci ayın on üçünde, tek bir Yahudi bile kayıp 
değildi! Tanrı kesinlikle halkıyla birlikte olmuş, her an onları koruyup 
kayırmıştı. 



                         Ester 

                                   54 

Siz de Tanrı‟nın çocuğuysanız, sizinle ilgilenen O‟dur. Şeytan sık sık 
Rab İsa‟yı hoşnut etmek üzere yaşamınıza engel olmaya çalışır. Bazen 
Tanrı‟ya itaat etmediğiniz için kendinizi başarısızlığa uğramış 
hissedebilirsiniz. Bütün bu zamanlar boyunca Tanrı sizi sever ve sizinle 
ilgilenir. Eğer Rab İsa‟ya iman ediyorsanız, cennete gideceğiniz güne 
kadar O sizinle ilgilenecek, sizi kayırıp koruyacaktır. Orada bu harika 
sevgiyi sonsuza dek yaşayacaksınız. Bu yüzden şu sözleri unutmayın: 
“O sizi kayırır.” (1. Petrus 5:7b) O her zaman kendine ait olanları korur.  

Resim 6-5 

Yahudiler doğal olarak böylesi bir zafer karşısında sevinç içindeydiler. 
Ertesi gün - on ikinci ayın on dördüncü günü – dinlendiler ve günü 
eğlenerek geçirdiler. Krallığın bir ucundan diğer ucundaki köy ve 
kasabalarda tam bir kutlama vardı. Sus kentindeki Yahudiler 
kutlamalara ertesi gün de devam ettiler. 

Mordekay ise sarayda kralın yanında görev yapmakla onurlandırılmıştı. 
Kraliçe Ester‟le birlikte, her yıl on ikinci ayın on dört ve on beşinci 
günlerinde kutlamalar yapılması için, tüm Yahudilere mektuplar 
gönderdiler.   

Üzüntülerinin nasıl sevince dönüştüğünü kesinlikle unutmamalıydılar. 
Günümüzde yaşayan Yahudiler bile, Tanrı‟nın halkını nasıl koruyup 
kayırdığını hatırlatan bu iki günü, Purim adı verilen tatil günleri olarak 
kutlarlar.  

Hiç şüphesiz, eğer Rab İsa‟yı tanıyorsanız, “Tanrı‟nın halkından biri ol-
duğum için öyle mutluyum ki” diyorsunuzdur. O‟nun her zaman var ol-
duğundan emin olabileceğiniz bu büyük sevgisi için O‟na şükredin. Zor 
durumlarla karşılaşsanız bile O‟na güvenin – çünkü “O sizi kayırır.” 

Belki Tanrı‟nın halkından biri olmadığınızı biliyor ama onlardan biri 
olmayı gerçekten istiyorsunuz. Yaşamınızdaki yanlıştan uzaklaşmaya 
hazır mısınız? İsa Mesih‟in çarmıhta sizin günahlarınız uğruna 
öldüğüne inanıp, günahınızı üstlenmesi için ona güvenecek ve sizi 
Tanrı‟nın halkından biri yapmasına izin verecek misiniz? O zaman 
yaşamınızda O‟nun sevgisini ve ilgisini bileceksiniz. Kutsal Kitap‟taki 
şu ayeti hatırlayın: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlunu verdi. Öyle ki O‟na iman edenlerin hiç biri mahvolmasın, hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Eğer Tanrı bugün sizin 
yüreğinize konuşuyorsa, Rab İsa‟ya iman edin. O zaman sonsuz yaşama 
kavuşursunuz, asla mahvolmazsınız. 

Tekrar soruları 

1. Yahudilerin düşmanları onlara saldırınca neler oldu? (Tanrı 
Yahudilerin kendilerine korumasına izin verdi.) 

TG+ 

Kurtulmuş çocuklara 

yönelik uygulama kartını 

gösterin: “O’na her 

zaman güvenin.” 

 

 

 

 

 

Anlaşıldığı kadarıyla bir 

günlük ekstra savaş 

sadece Susa kentinde 

oldu. Krallığın geri kalan 

kısmında sadece ilk gün 

savaşıldı. Hikayenin 

sonundaki iki günlük 

kutlama buna işaret 

etmektedir.  

Purim bayramı bugün de, 

Fısıh’tan bir ay önce 

Şubat ayında Yahudiler 

tarafından kutlanmak-

tadır.  

 

TG+ 

 

 

TG- 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

okuyun. 
 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Övgü puanları 
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On iki küçük dairenin 

üzerine güler yüz şekli 

çizin ve her birinin 

arkasına puan yazın. 

Daireleri puanlar 

görünmeyecek şekilde 

masaya, yere ya da 

sözcük şeridi tahtası 

üzerine yerleştirin.  

Sınıfı iki gruba ayırın ve 

dönüşümlü olarak soru 

sorun.  

Doğru yanıt veren çocuk 

bir güler yüz seçer ve 

arkasında yazılı olan puanı 

takımına kazandırır. 

Bu oyunu gruplara 

ayrılmadan tüm sınıf 

olarak belli bir puana 

ulaşma hedefiyle de 

oynayabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tanrı‟dan başka Yahudilere kim yardım etti? (Krallıktaki bölge 
yöneticileri) 

3. Tanrı‟nın bizimle ilgilendiğini nasıl biliriz? (Kutsal Kitap şöyle 
der: “O sizi kayırır” (1. Petrus 5:7b). ) 

4. Savaşta kaç Yahudi öldü? (Hiç ölen olmadı) 

5. Yahudiler öldürülen düşmanlarının mallarını, alabilecek güce ve 
hakka sahip oldukları halde neden almadılar? (Düşmanları gibi 
nefretle dolu olmadıkları için sadece canlarını kurtarmak 
istediler; amaçları zengin olmak değildi.) 

6. Ester ve Mordekay, Yahudilerin üzüntülerinin sevince nasıl 
döndüğünü unutmamaları için ne yaptılar? (Onlara mektuplar 
göndererek her yılın on ikinci ayının on dört ve on beşinci 
günlerini bayram olarak kutlamalarını söylediler.) 

7. Ester‟in hikayesinde Tanrı, her şeyi kontrol ettiğini nasıl 
gösterdi? (Yanıtlar farklılık gösterecektir. Örnekler arasında 
şunlar olabilir: Tanrı Ester‟i kraliçe yaptı; Mordekay‟ın krala 
karşı planlanan suikasti işitmesini sağladı; kralın uykusunu 
kaçırarak tarih kitabının kendisine okunmasına neden oldu; 
Ester‟in halkı uğruna kralın huzuruna çıkabilmesi için ona cesaret 
verdi vb.) 

8. 1. Petrus 5:7 ne der? (Bütün kaygılarınızı O`na yükleyin, çünkü 
O sizi kayırır.) 
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Bir dua seç 
Tekrar oyunu – Ders 3 

Yeremya 33:3 

Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin 

büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim. 

 

Mezmur 55:17 

Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat 

ederim, O işitir sesimi. 

Luka 6:28 

Onun yanına giren melek, “Selam, ey 

Tanrı`nın lütfuna erişen kız! Rab 

seninledir” dedi. 

Mezmur 145:18 

RAB kendisine yakaran, İçtenlikle 

yakaran herkese yakındır. 

1. Selanikliler 5:17 

Sürekli dua edin. 

Romalılar 12:12 

Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. 

Kendinizi duaya verin. 

Mezmur 18:3 

Övgüye değer RAB`be seslenir, Kurtulurum 

düşmanlarımdan. 

Mezmur 91:15 

Bana seslenince onu yanıtlayacağım, 

Sıkıntıda onun yanında olacağım, 

Kurtarıp yücelteceğim onu. 

Filipililer 4:6 

Hiç kaygılanmayın; her konudaki 

dileklerinizi, Tanrı`ya dua edip yalvararak 

şükranla bildirin. 

İbraniler 4:16 

Onun için Tanrı`nın lütuf tahtına 

cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım 

gereksindiğimizde merhamet görelim ve 

lütuf bulalım. 

Matta 21:22 

İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi 

alırsınız. 

Yakup 5:16 

Bu nedenle, şifa bulmak için 

günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve 

birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin 

yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. 
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İçi gururlu 
Müjde sunumu – ders 4 

               

G
er
çe
k
 

se
n
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Hafıza testi 
Tekrar oyunu – ders 4 

Ester Ester 

Gurur Gurur 

Şölen Şölen 

Asa Asa 

Haman Haman 

Mordekay Mordekay 
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Müzikli sorular 
Tekrar oyunu – ders 5 

 

 

1. İkinci şölende kraliçe 

Ester kraldan ne istedi? 

 

2. Kral Ahaşveroş Haman’a 

niçin kızdı? 

 

3. Haman’a ne oldu? 

 

 

4. Haman’ın ölümünden sonra 

Ester kraldan nasıl bir 

istekte bulundu? 

 

5. Yeni yasa Yahudilere ne 

gibi haklar verdi? 

 

 

6. Sizi günahlarınızdan 

kurtarmak için Tanrı nasıl 

bir plan yaptı? 

 

 

7. Yeni yasanın 

duyurulmasından sonra 

Yahudiler ne için 

şükrettiler? 

 

8. Tanrı’yla aranda savaş 

yerine barış olması için ne 

yapabilirsin? 

 

 

 

 

 



  

 

                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 

 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 

 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 

 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 

 
Günah 
 Günah nedir? 

 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 

 Belirli günahlar hakkında konuşun. 

 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar 

olduğumuz için günah işleriz.) 

 Günah ceza gerektirir. 

 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 

 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 

 Rab İsa ölümden dirildi.  

   O her şey üzerinde Rab’dir. 

 

Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 

      Kutsal Kitap’tan bir ayet 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 uyarınız. 

 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 

 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 

 

Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 

 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 

 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 

 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 

 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 

 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 

 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 

 Diğer imanlılarla bir araya gel. 

 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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