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Önsöz 
 
 Her ülkede Müjde’yi hiç işitmemiş olan bir sürü çocuk vardır. Şükrolsun ki, onlarla 
Müjde’yi paylaşmak isteyen inanlılar da vardır. Bu kitap, çocuklarla Müjde’yi paylaşan 
Hıristiyanlara yardım etmek üzere yazılmıştır.  
 
 Çocukları bir araya getirmek, dikkatlerini toplamak ya da hoşça zaman geçirmek yeterli 
değildir. Çocukların gereksinimi ve Mesih’in buyruğu çocukların müjdeyi işitmesini gerektirir. 
Bunun kolay bir görev olmadığını farkeden John Wesley, bu sorumluluğu, “İngiltere’deki en 
yetenekli vaizlerin becerilerini gerektiren bir iş!” olarak tanımlamıştır. Tanrı bu kitabı, hayati 
önem taşıyan müjdeleme görevini üstlenen pek çok kişiyi yönlendirmek, teşvik ve yardım etmek 
için kullanmaktan hoşnut olsun.  
 
 Bu kitap uzun yıllar süren çalışma, araştırma, tecrübe ve öğretişlerin bir sonucu olup, bir 
müjdeci olan Jennifer Haaijer, YNH’nin Avrupa ofis müdürü Sam Doherty ve müdür yardımcısı 
Roy Harrison tarafından ortak olarak hazırlanmış bir eserdir. Ayrıca bir çok kişinin yorumları ve 
yapıcı eleştirileri de kitaba katkıda bulunmuştur.  
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1. Çocuklar 
 
 Günümüzde çocuklar hakkında sosyal, eğitsel, ruhsal ve psikolojik açılardan kaleme alınan bir sürü 
kitap vardır. Bu kitapların pek çoğu yararlı bilgiler içerir. Bazıları birbiriyle çelişir. Pek çoğunun modası 
geçmiştir. Çocukların ruhsal sağlığıyla ilgilenen bir Hıristiyan, bu konuda kafasının karışmasına fırsat 
vermemelidir. Böylesine önemli bir konuda Tanrı bizi karanlıkta bırakmadı. Kutsal Kitap’ta çocuklar 
hakkındaki öğretiş açık ve nettir. Bu öğretişin modası geçmez; çocuklara olan yaklaşımımızı her zaman bu 
öğretiş şekillendirmelidir. Kutsal Kitabın bakış açısına sahip olmamız hayati önem taşır, çünkü yetişmekte 
olan bu yeni nesle hizmet etme gayreti içindeysek bildirimizi ve yöntemlerimizi, bu bakış açısı 
belirleyecektir.  
 
   Çocukların Kurtarılmaya İhtiyacı Vardır 
 Fırat saatlerdir güneş altında arkadaşlarıyla oynamıştı. Nefes nefese, saçları ter içinde ve kıpkırmızı 
yanaklı haliyle eve geldiğinde annesi onun neye ihtiyacı olduğunu hemen anlamıştı – bir bardak su! 
Çocuğun bir ihtiyacı olduğunu anladığınızda bunu gidermek için bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer açsa yiyecek 
bir şeylere ihtiaycı vardır; yorgunsa uykuya ihtiyacı vardır. İhtiyacın doğası önereceğiniz çözümü belirler. 
Genellikle fiziksel ihtiyaçları görmek kolaydır, fakat ruhsal ihtiyaçlar pek de kolay farkedilmez. Bu konuda 
farklı kişilerin sunduğu kişisel sonuçlara başvuracak olursak, kafamız karışacaktır. Ama Kutsal Yazılara 
bakarsak, çocukların ruhsal durumu ve ihtiyaçları hakkında net ifadeler buluruz.  
 
 Kutsal Kitap Adem’in insanlığın ilk atası olduğunu öğretir ve tüm insanları temsil eder. Bu nedenle 
de tüm insanlık Adem’de günah işledi. “Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa ...” (1. Korintliler 15:22). “Günah 
bir insan bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12). İnsanların hepsi Adem’den gelen günahkar doğayı 
miras aldılar. “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok” (Romalılar 3:10). Bu günahkar doğa, herkesin yaptığı 
günah dolu davranışlarda görülür. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın doğruluğundan yoksun kaldı” 
(Romalılar 3:23). Bunun sonucu olarak da fiziksel ve ruhsal ölüm herkese ulaştı. “... böylece ölüm bütün 
insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:18). “Bir zamanlar hepimiz ... doğal olarak 
ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık” (Efesliler 2:3).  
 
 Günahın evrenselliği ve sonuçları Kutsal Kitap’ta o kadar açık bir şekilde görülür ki, çocukları 
bundan muaf tutmaya cüret bile edemeyiz. Aksine Kutsal Kitap çocukların da günah işleyen “herkes” içinde 
olduğunu net olarak dile getirir.  
 
 “Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı” (Mezmurlar 51:5).  
 “Kötüler daha ana rahmindeyken yoldan çıkar, doğdu doğalı yalan söyleyerek sapar” (Mezmur 
58:3). 
 Matta 18’de Rab İsa çocukların içinde bulunduğu durumdan sözetti. İsa yanına küçük bir çocuk 
çağırdı, onu ortaya dikip şöyle dedi: “İnsanoğlu kaybolanı kurtarmak için geldi. Siz ne dersiniz? Bir adamın 
yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, doksan dokuzunu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı 
aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış doksan dokuz koyun 
için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi, göklerdeki Babanız da bu küçüklerden hiçbirinin 
kaybolmasını istemez.” (Matta 18:11-14).  
 
 Bunun anlamı ortadadır: çocuklar kayboldular ve aranıp bulunmaya ihtiyaçları vardır. İşte bu 
yüzden onlara müjdeleme yapmalıyız.  
 
 Kutsal Kitap yorumcularının büyük çoğunluğu, bebek olarak ölenlerin doğrudan cennete gittiğine 
inanırlar. Tanrı tarafından kabul görmelerinin sebebi olarak da doğuştan gelen “masumiyetlerini” değil ama 
Tanrı Oğlu’nun ölümünü, yani onlar için yaptıklarını gösterirler. Çocuklar “sağını solundan ayırt 
edemeyen” kişilerdir (Yunus 4:11); yani Tanrı onları günahlarından sorumlu tutmaz. Çocukların bu çağdan 
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hangi yaşta çıktığı sadece Tanrı tarafından bilinen bir sırdır. Çocukları gözlemlediğimizde küçük yaşlardan 
itibaren bilinçli olarak günah işlediklerini görebiliriz. Müjdeyi işitmeye ihtiyaçları vardır.  
 
Mesih’te olmayan tüm insanlar ruhsal olarak ölüdürler 
 “Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte 
yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı” (Koloseliler 2:13). 
 
 Çocuklar dünyaya geldiklerinde ruhsal olarak ölüdürler; suçları ve günahları içinde ölüdürler 
(Efesliler 2:1). İsa Mesih’e kişisel olarak Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmedikçe, ya da iman edene kadar, 
bu durumda kalmaya devam ederler. Yuhanna 1:13’de ruhsal yaşamın doğasıyla ilgili bir şey görürüz. Bu 
ruhsal yaşam “kandan” değildir; kalıtım yoluyla geçmez. Anne ve babası Hıristiyan olan bir çocuk otomatik 
olarak Hıristiyan olmaz. Hiç kimse bu ruhsal yaşamı elde etmek için bir şey yapamaz, çünkü bu yaşam 
“bedenin isteğinden” değildir. Başka bir insan da tören ve ayinler aracılığıyla bu yaşamı veremez, çünkü 
“insanın isteğinden” de değildir. Bu ruhsal yaşam “Tanrı’dandır.” Yani hiç bir çocuk, Hıristiyan bir aileye 
doğmuş olsun ya da olmasın, doğal doğum aracılığıyla Tanrı’nın Egemenliğine giremez. Yeni ya da ikinci 
doğuş olmadan Egemenliğe girmenin başka hiç bir yolu yoktur.  
 “İsa ona şu karşılığı verdi: Sana doğrusunu söyleyeyim bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliğini göremez” “İsa şöyle yanıt verdi: Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan 
doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez” (Yuhanna 3:3, 5). 
 
Çocukların yenilenmeye ihtiyacı vardır 
 
 Çocuğun içinde öylesine köklü bir değişiklik olmalıdır ki, artık günah içinde ölü olmaması gerekir. 
Sadece Tanrı böylesi bir değişiklik yaparak, çocuğa ruhsal bir yaşam verebilir. Çocuk “yukarıdan” doğduğu 
zaman yeni bir doğaya sahip olan yeni bir yaratık olur. Günahın kontrolu sona erer ve çocuk Tanrı’ya itaat 
etmek ister. 
 
Çocukların aklanmaya ihtiyacı vardır 
  
 Doğaları ve davranışları gereği günahkar olan çocuklar, Tanrı’nın huzurunda suçlu olarak 
yargılanırlar. Bu durumun değişmesi gerekir. Mesih’e kişisel olarak iman ettiklerinde aklanırlar: “Şöyle ki, 
iman eden herkes, Musa’nın Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır” (Elçilerin 
İşleri 13:39). Aklanma onların suçunu ve suçlanmasını bir çözüme bağlar ve Tanrı’nın huzurunda doğru 
olmalarını sağlar.  
 
 Çocukların ruhsal durumlarını düşünürken kulaktan dolma şeylere ya da yanlış fikirlere yer yoktur, 
çünkü hakkında konuştuğumuz şey, çocukların hiç ölmeyecek olan canlarıdır. Eğer zaten Tanrı’nın 
Egemenliğindelerse müjdeyi işitmelerine gerek yoktur. Peki ama Tanrı’nın yargısını gerektiren günahkarlar 
durumundalarsa, (ve Kutsal Yazıların öğretişine göre bunun açık olduğunu gördük), kurtuluş bildirisini 
işitmeleri gerekir. Eğer günahları içinde ölüyseler, sadece Tanrı’nın verebileceği ruhsal yaşama ihtiyaçları 
vardır. Çocukların ruhsal durumlarını gerçek haliyle görmeye başladığımızda, onların müjdeyi işitmesi için 
yüreklerimizde bir yük taşımaya başlayacağız.  
 
 (Çocukların ruhsal durumu, “Çocuklara Müjdelemenin Kutsal Kitap’taki Temeli” adlı kitapta daha 
detaylı olarak incelenmektedir.) 
 
   Çocuklar Kurtulabilirler 
 
 Kutsal Kitaba uygun anlamda Hıristiyan olmak, günahtan dönmeyi (tövbe) ve İsa Mesih’e gelmeyi 
(iman) gerektirir. Kurtuluş tövbe eden ve inanan herkese vaadedilir (Elçilerin İşleri 3:19; 16:31). Bir çocuk 
günaha sırtını dönüp Rab İsa Mesih’e kurtuluş için gerçekten iman edebilir mi? 
 



8 
 

 Bazı kişiler çocukların Mesih’e iman etmek için çok küçük olduğunu ve böyle bir karar için 
büyümeleri gerektiğini düşünürler. Fakat işin gerçeği şu ki, ister genç ister yaşlı olsun, Kutsal Ruh’un 
yüreklerinde işlemesi söz konusu olmadan hiç kimse kurtaran imana kavuşamaz: “Doğal kişi, Tanrı’nın 
Ruh’uyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları 
anlayamaz” (1. Korintliler 2:14). “Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara 
da vermiştir” (Elçilerin İşleri 11:18). 
 
 “İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin 
övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8, 9). Kişi hangi yaşta olursa olsun Müjde’ye 
karşılık verdiğinde, bunu belli bir “kapasitede” olmasından dolayı değil, Kutsal Ruh Tanrı’nın yaşamında 
işlemiş olmasından dolayı yapar. Kutsal Kitap çocuğun gerçek anlamda kurtaran bir imana sahip 
olabileceğini öğretir. “Yasayı bilmeyen çocuklar da duysunlar ... Tanrınız Rab’den korkmayı öğrensinler” 
(Yasanın Tekrarı 31:13). “(çocuklar da) Tanrı’ya güven duysunlar...” (Mezmur 78:7). “Ama kim bana iman 
eden küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine 
atılması kendisi için daha iyi olur” (Matta 18:6).  
 
 Yukarıdaki ayetlerde sözü edilen “korkmak”, “güven duymak” ve “iman etmek” gibi ifadelerin 
hepsi, Tanrı’yla kurtaran türden bir ilişkinin olası olduğuna işaret eder. Kutsal Kitap, gerçek bir imanla 
hangi yaşta olursa olsun, kurtuluşun geleceğini öğretir.  
 
 Tecrübeler çocukların Mesih’e iman edebileceğini gösterir. Hıristiyanların bir çoğu çocukken iman 
ettiklerini söyler. Elbette ki bunun ardından, iman ve tövbe hakkında daha derin bir anlayış ve gelişme 
görülmüş olmasına rağmen, daha çocukken gerçekten iman edip kurtuldukları anda, aklanmanın ve 
yenilenmenin gerçekleştiğinden hiç şüphe etmezler. İşte çocuklara müjdeleme konusunda sahip olmamız 
gereken amaç da budur. Tanrı’nın, çocukların yaşamında Sözünü kullanabileceğini görmeliyiz. Onları 
tövbeye ve imana getirebilir. Onları Egemenliğine alabilir. Bu demek oluyor ki, sadece iki tip çocuk vardır: 
kurtulmuş olanlar ve kaybolmuş olanlar. Tanrı’nın Egemnliğinde olanlar ve olmayanlar; ruhsal olarak diri 
olanlar ve ölü olanlar. Mesih’e Kurtarıcı ve Rab olarak iman eden çocukların imanda bina edilmeleri 
gerekir. Mesih’e iman etmemiş çocuklarınsa müjdeyi işitmeye ihtiyaçları vardır.  
 
   Tanrı Çocukları Sever 
 
 Tanrı çocuklara olan ilgisini, onlara öğretme hakkında Eski Antlaşma’da verdiği çeşitli talimatlarla 
gösterir (Yasanın Tekrarı 4:9, 10; 6:5-7; 11:18, 19; Mezmur 34:11; 78:1-8; Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6; 
Yoel 1:3). Eski Antlaşma’da Rab’bin çocukların yaşamında işlediğini gösteren örnekler vardır; bunlar 
arasında Musa (Mısırdan Çıkış 2), Samuel (1. Samuel 3), Naaman’ın evindeki küçük kız (2. Krallar 5), dul 
kadının oğlu (1. Krallar 17), Şunemli kadının oğlu (2. Krallar 4) ve Yoşiya (2. Krallar 22) sayılabilir. Fısıh 
Bayramının kutlanması ve ilk doğanların bedelinin ödenmesinin (Şeria ırmağına yerleştirilen 2 anma taşı da 
buna dahildir) nedenlerinden biri, anne babaların çocuklarına bunlar hakkında öğretmesine fırsat sağlamaktı 
(Mısırdan Çıkış 12:26; 13:14; Yeşu 4:6). 
 
 Rab İsa çocuklara derin bir sevgi ve ilgi göstermiştir. Kendisine getirilen çocukları kabul etti 
(Markos 10:13); onları kucağına aldı (Markos 10:16); onlardan gelen övgüleri kabul etti (Matta 21:15, 16). 
Çocukların fiziksel ihtiyaçlarıyla ilgilendi, bir memurun oğlunu iyileştirdi (Yuhanna 4:46-54), Yair’in kızını 
ölümden diriltti (Markos 5:38-43), ve ona yiyecek bir şeyler verilmesini söyledi. Günaha düşürülmelerini 
(Matta 18:6), reddedilmelerini (Matta 18:5) ya da hor görülmelerini (Matta 18:10) istemedi. Çocukların 
yanına gelmesini istedi (Markos 10:14). Kurtulmalarını istedi (Matta 18:11). Baba’nın isteğini şüpheye hiç 
yer bırakmayacak sözlerle dile getirdi “Bunun gibi, göklerdeki Babanız da bu küçüklerden hiç birinin 
kaybolmasını istemez” (Matta 18:14). 
 
 Bütün bunlar, çocuklara Tanrı Sözünü öğretmek üzere gitmemiz için bizi ne kadar da teşvik eder!  
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   Çocuklar Müjde’ye Açıktırlar 
 
 Çocuklar her şeye açıktırlar! Hassas, narin ve kolay etkilenen varlıklardır. Bu gerçek hemen hemen 
herkes tarafından kabul görür. Dünya bunu bildiği için çocukları dünyasal yaşama kazandırmaya çalışır. 
Reklamcılar çocukları etkileyecek teknikler geliştirirler. Komünistler çocuklarının zihinlerini daha 
eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren kendi öğretileriyle doldurmaya başlarlar. Tarikatlar ve sahte dinler 
çocukları küçükken etkilemek için her fırsatı kullanırlar. Maalesef İsa Mesih’in kilisesi her zaman bu kadar 
uyanık değildir. Çocuklara müjdeleme yapma konusunda bir sürü fırsatlar kaçırılmaktadır.  
 Yetişkinler için bir açık hava toplantısı düzenlendiğinde, genellikle katılmak için pek de istekli 
davranmazlar. Oysa çocuklar gelir ve dinler. Bu çağlar onların yetişme ve şekillenme dönemi olduğu için, 
Tanrı Sözünü öğrenmeleri yaşamlarında uzun vadeli etkiler bırakabilir. Hiç şüphesiz ki, Kutsal Kitabın 
“Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa” (Vaiz 12:1) diye vurgulamasının nedeni de budur. Pavlus, 
Timoteos’un küçük bir çocukken Kutsal Yazılarla ilgili olarak öğrendiklerinin yaşamında önemli bir yer 
tuttuğunu farketmişti. “Mesih İsa’ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan 
Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun” (2. Timoteos 3:15). Hiç şüphe yok ki, yıllar geçtikçe 
insanların yüreği daha da sertleşir, kendi yollarında isyankar bir şekilde ilerlemeye devam ederler (Mezmur 
78:7, 8).  
 Mezmur yazarı bunun farkındaydı. “Ataları gibi inatçı ve başkaldırıcı bir kuşak” olmamaları için, 
çocuklara Tanrı Sözünü öğretme konusunda ciddi bir şekilde söz verdi (Mezmur 78:8). İnsani açıdan 
baktığımızda, kişi yaşlandıkça Mesih’e iman etmesi de zorlaşır.  
 Ayrıca çocukluk döneminden kalan izlenimler ve etkiler kalıcı olur. Bu nedenle “küçükleri ele 
geçirmek” için bir sürü güç hareket halindedir. Bir çocuk bir yetişkin demektir. Kutsal Kitap bu gerçeği 
vurgular: “Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz” (Süleyman’ın 
Özdeyişleri 22:6).  
 Çocuklara müjdeleme yapın ve elde edeceğiniz sonuçlar düşündüğünüzün çok daha ötesinde ve 
olumlu olacaktır. Çocuklara müjdelemeyi ihmal edin, karşınıza uzun vadeli sorunlar ve son derece olumsuz 
durumlar çıkacaktır.  
 
 Çocukların Müjde’ye ve iyi ya da kötü olsun her türlü etkiye açık olduğu gerçeği, onların ruhsal 
olarak ölü olduğu gerçeğiyle çelişmez. Ölümün farklı dereceleri yoktur; bu yüzden kurtulmamış yetişkinler 
kadar ruhsal anlamda ölüdürler. Hiç şüphe yok ki, bir çok yetişkinde görülmeyen açıklığa, ilgiye ve karşılık 
verme özelliğine sahiptirler. Fakat bunlar, sadece Kutsal Ruh Tanrı’nın işlemesiyle ortaya çıkan ruhsal 
yaşamla ya da kurtaran imanla karıştırılmamalıdır. Bir çocuğun kurtulması için gereken lütuf, bir yetişkin 
için gereken lütfun aynısıdır. 
 Eğer öğrenmeye daha açık oldukları için çocuklar üzerinde kalıcı bir iz bırakma fırsatımız varsa, 
onlara Müjde’yle ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yetişme çağları çok çabuk geçer. Bu 
düşünce çocuklara yönelik müjdelemelerimize bir ivedilik katar. Eğer beklersek, bugünün çocukları o 
gelişim yıllarını geride bırakacaklardır.  
 
   Kurtulan Bir Çocuk Kurtulan Bir Yaşamdır 
 Çocuklara yönelik müjdeleme sadece çocukların canlarının kurtulması için çabalamak ve dua 
etmekten ibaret değildir. Yaşamların kurtuluşunu da amaçlar – yaşamın tamamının Tanrı’nın yüceliği için 
sürdürülmesidir bu. Kurtarıcıya yaşları ilerlemişken iman eden bir çok inanlının hayıflandığı tek şey vardır 
– keşke daha önceleri iman etmiş olsalardı. Ağıtlar 3:27’de okuduğumuz gibi, “İnsan için boyunduruğu 
gençken taşımak iyidir.” Kutsal Kitap’ta Tanrı’yla küçük yaşlardan itibaren yürümeye başlayan kişilerin 
tanıklıklarını buluruz. Davut, “Gençliğimden beri dayanağım sensin”, “Doğduğum günden beri sana 
güveniyorum” (Mezmur 71:5, 6) der. Ovadya “Ben kulun gençliğinden beri Rab’den korkan biriyim” (1. 
Krallar 18:12) diye ilan etti. Gördüğümüz kadarıyla Daniel, Samuel, Yusuf, Yoşiya ve İshak da küçük 
yaşlardan itibaren Tanrı’yla yürümeye başladılar. Böylesi yaşamların ve o günlerden beri çocukken iman 
etmiş olanların etkisini ve değerini bir düşünün.  
 Sağduyu ve tecrübe, Mesih’e erken yaşlarda iman etmenin daha iyi olduğu konusunda 
hemfikirdirler. Alışkanlıkların ve kişiliğin geliştiği yıllarda Mesih’e Kurtarıcı olarak iman etmek, bunların 
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hepsi şekillendikten sonra iman etmekten daha iyidir. Zihin açık ve öğrenmek kolayken Tanrı Sözüne 
sahiplenmek, bunu daha sonra yapmaya çalışmaktan daha iyidir.  
Fakat bu, sorumluluğumuz altında olan çocuklar büyümelerine rağmen hala Kurtarıcı’ya iman etmiyorsa 
paniğe kapılmamız gerektiği anlamına gelmez. Müjde bildirisini ivedilikle onlarla paylaşmaya devam 
etmeli, fakat iman etmeleri için baskı kurmamaya kesinlikle kararlı olmalıyız. Çocukların büyümesine 
rağmen hala kurtulmadıklarını görmek bizi endişelendirecektir. Onlar için yüreklerimizde büyük yükler 
taşıyacağız. Fakat onları gücü her şeye yeten Tanrımız’ın ellerine teslim etmeliyiz.  
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2. Müjdeleme 
 Müjdeyi dünyaya duyurma görevi Rab İsa Mesih tarafından kiliseye verildi. “Dünyanın her yanına 
gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun” (Markos 16:15). 
 
 Her inanlı bu görevi ciddiye almalı ve yerine getirmek için harekete geçmelidir.  
 
 Müjdeyi dünyaya duyurma, Müjde’nin her oymağa, ulusa ve her yaş grubuna ulaştırılmasını 
gerektirir. “Bütün yaratılış” kavramı içine çocuklar da dahildir. Her halk grubu ve her dilden, her sınıftan ve 
her yaş grubundan insanların Müjde’yi işitmesi gerekir. Fakat bu bildiriyi iletebilmek için, öncelikle bunun 
ne olduğundan ve nasıl açıklamamız gerektiğinden kendimiz emin olmalıyız.  
 
    Müjdelemeye Olan İhtiyaç 
  
 Çocuklar kaybolmuş durumdadır. Kurtulmaları gerekir. Çocuklar ölüdür. Yaşam bulmaları gerekir. 
Nasıl kurtulabilirler? Sonsuz yaşamı ve yeni bir doğayı nasıl alabilirler? Bu Kutsal Ruh’un işidir ancak biz 
çocuklarla Müjde’yi paylaştıkça, O da Müjde aracılığıyla işleyecektir. Bizim görevimiz çocukları 
eğlendirmek ya da eğitmek değil, onlara Müjde’yi duyurmaktır. 
 
    Müjdelemenin Anlamı 
 

Çocuklara müjdeleme yapmak ne anlama gelir?  
 
Bunun anlamı çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatmak değildir. Bir çok Pazar Okulu 

öğretmeni, sınıfındaki çocuklara her hafta sadece Kutsal Kitap’tan hikayeler anlatma sorumluluğu altında 
olduğunu düşünür. Bu iyi ve gerekli olmasına rağmen, müjdeleme sürecindeki ilk adım niteliğindedir. 
Kutsal Kitap hikayesi son değildir; sona ulaşmada kullanılan bir araçtır. Müjdelememizi üzerine 
kurduğumuz bir temeldir.  

 
 Çocuklara müjdeleme yapmak sadece Kutsal Kitap’tan bir gerçeği öğretmek değildir. Kutsal 
Kitap’tan hikayeler öğretmek kadar gerçekleri de öğretmek gereklidir. Kutsal Kitap hikayeleri genellikle 
Kutsal Kitap’taki bir gerçek öğretilmeden anlatılır. Öğretmen, Kutsal Kitap hikayelerinin, çocukların 
işitmesi gereken Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek üzere kullanılan bir araç olduğunu anladığında, ileriye 
doğru büyük bir adım atmış olur. Fakat bu yine de yeterli değildir.  
 
 Müjdeleme, kurtulmamış olan çocukların kurtulması gerektiğini dile getiren Kutsal Kitap’taki 
gerçeklerin sunulup açıklanmasını ve bu gerçeklerin çocuğun aklına, yüreğine ve iradesine net bir şekilde 
uygulanmasını gerektirir.  
 

• Tanrı kutsal olduğundan, günahkar olan doğan ve davranışların seni O’ndan ayırır; işte bu 
yüzden kurtulman gereklidir. 

• İsa Mesih dünyanın tüm günahı uğruna öldü, dirildi ve Rab olarak saltanat sürmektedir; işte bu 
yüzden kurtulabilirsin. 

• Günahından uzaklaşıp İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman edersen, kurtulacaksın.  
 

Müjdelemedeki heyecan 
 
 Müjdeleme, özellikle de çocuklara yönelik müjdeleme, dünyadaki en harika ve en heyecan verici 
hizmettir. Birisi müjdelemeyi, “Bir dilencinin başka bir dilenceye nerede ekmek bulabileceğini
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söylemesidir” olarak tanımlamıştır. Ekmeği bulan dilenci bulduğu şey hakkında o kadar heyecanlanır ki, bu 
haberi, ekmeği henüz bulmamış olanlarla heyecan içinde paylaşır.  
 
 Çocuklarla müjdeyi paylaşmada özel bir sevinç vardır. Onlara yaşam yolunu gösterme ayrıcalığına 
sahibiz. Müjde’yi dinlerken yüz ifadelerini seyredip dünyadaki en önemli bildiriye gösterdikleri ilgiye tanık 
olma heyecanına sahibiz. En büyük sevinç kaynağı ise, onları Rab İsa Mesih’le tanıştırmak ve Kurtarıcı’ya 
iman ettiklerini görmektir.  
 
   Kutsal Kitap Bizim Kaynak Kitabımızdır 
 
 Ne öğretmemiz gerektiğiyle ilgili olarak hazırlığa başlama noktamız, “Çocuklar ne anlayabilir?” ya 
da “Çocuklar neden hoşlanır?” olmamalıdır. Kendimize öncelikle “Kutsal Kitap ne öğretmemiz gerektiğini 
söyler?” diye sormalıyız. Tanrı Sözü müjdeleme için kullanılan el kitabımızdır. Kutsal Kitap, her yaştaki 
insan için verilen Tanrı bildirisidir.  
 
 Özellikle Elçilerin İşleri kitabına baktığımızda elçilerin nasıl öğretişte bulunduğunu ve nasıl 
müjdeleme yaptıklarını görürüz. Pentikost gününde Petrus’un verdiği vaazın teması Mesih’ti. Mesih’in 
ölümü, dirilişi, neden Mesih olduğu ve yüceltilişi çok net bir şekilde ve korkusuzca duyuruldu. Pavlus 
Müjde’yi Atina’da duyururken konuşmasına onların halihazırda aşina olduğu, bilinmiyen tanrı için yapılan 
sunaktan sözederek, kendisini “dinleyenlerin bulunduğu yerden” başladı. Bu gibi örnekleri araştırmalı ve 
bunlardan müjdelemeyle ilgili dersler almalıyız. Kurtuluş bildirisini Kutsal Yazılarda açıklandığı şekilde 
dikkatle incelememiz iyi olur.  
 
   Tek Bir Bildiri Vardır 
 
 Çocukların farklı dinlerin varlığından gitgide daha çok haberdar olduğu, mutlak değerlerin kabul 
görmediği, “bir inancın diğeri kadar iyi olduğu” bir dünyada, tek bir kurtuluş bildirisi olduğu konusunda 
tamamen emin olmayız. Bu bildiri, müjdelemenin yapıldığı yaş grubuna göre değişmez. “Çocuklar için” 
kısa, gençler için daha uzun ve yetişkinler için çok daha uzun olan bir gerçek listemiz yoktur. Elçilere 
açıklanan değişmez gerçekleri bilmeye ve öğretmeye kararlı olmalıyız. Elçiler bu tek bildiriyi tüm saflığıyla 
öğretmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlardı:  
 
 “İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun 
ona!” (Galatyalılar 1:8). 
 
 Pavlus genç müjdeci Timoteos’a, Müjde’yi koruması, saldırılara karşı savunması ve hiç bir şekilde 
değiştirilmesine izin vermemesi gerektiği konusunda talimat verdi. “Sana emanet edilen iyi öğretileri 
içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru” (2. Timoteos 1:14). 
 
 Müjdeci tabii ki, hitap ettiği kişilerin yaş grubunu ve geçmişini dikkate alacaktır ve bu unsurlar 
Müjde’yi sunma tarzını ve uygulama noktalarını etkileyecektir. Bununla birlikte bildirimiz hiç bir şekilde 
değiştirilmemeli ya da sulandırılmamalıdır. Çocuklarla çalışırken, “basitleştirme” kisvesi altında gerçeği 
feda etmemeye dikkat etmeliyiz.  
 
   Müjde Kapsamlı Bir Bildiridir 
 
 Müjde bize teslim edildi ve bunu çocuklara öğretmek bizim sorumluluğumuzdur. Müjde nedir? 
“Müjde” sözcüğü Yeni Antlaşma’da genellikle İsa Mesih hakkındaki İyi Haber anlamına gelir. Bu 
kesinlikle doğrudur. Müjde, İsa Mesih hakkındaki iyi haberdir. Kim olduğu ve günahkarlar uğruna 
yaptıklarından dolayı İsa Mesih’in kendisi Müjde’dir. İşte bu, elçiler için olduğu gibi bizim için de, her 
zaman müjdelemelerimizin teması ve amacı olmalıdır.   
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 Elçi Pavlus Korint’teki kiliseye, kendilerine duyurduğunda inandıkları ve aracılığıyla kurtuldukları 
Müjde’yi hatırlattı. “Aldığım bildiriyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü, gömüldü veKutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi” (1. Korintliler 15:3, 4). 
 
 Fakat Kutsal Kitap, İsa Mesih’in ölümü ya da O’nun Kurtarıcı olduğu hakkında hiç bir şey 
bilmeyen çocuklara öğretmeye başlarsanız, çocukların bu gerçekleri anlamakta çok zorlandıklarını 
göreceksiniz. İyi Haberi paylaşmaya, Rab İsa’nın kurtardığı günah hakkındaki öğretişlerle başlanmalıdır.  
 
 Günah Tanrı’ya karşı başkaldırma ve Yasasını çiğneme olduğu için, Tanrı’nın karakteri hakkında 
bir şeyler bilmeden anlaşılamaz. Buna ek olarak kurtuluş bildirisi, Tanrı’nın tövbe ve imanla Mesih’e gelme 
çağrısını da içermelidir. Pavlus Timoteos’a “Müjde’yi korumasını” söylediğinde, kurtaran nitelikteki bu 
gerçeğe böylesi bir geniş açıdan bakıyordu.  
 
 Kurtuluş bildirisi kapsamlı bir bildiridir. Bu bildiriyi sistemli bir şekilde düşünmek ve bir düzene 
koymak, daha iyi anlamamıza ve öğretmemize yardım edecektir. Fakat bu bildiriyi, indirgenebilecek en alt 
seviyeye indirgemeye çalışmamalıyız. Bildiriyi iyice küçülttüğümüz ve aynı ifadeleri tekrar tekrar 
kulandığımız için, çocuklar artık “her şeyi bildiklerini” düşünebilirler.  
 
   Müjde Güç Dolu Bir Bildiridir 
 
 Bugünün çocukları Hıristiyanlığa karşı olan ve Kutsal Kitaba aykırı bir sürü kavramla yüzyüze 
gelmektedir. Bazen çocuklara müjdeleme yapma çabalarımız kaybedilen bir savaş gibi görünebilir. İnsanı 
açıdan bakıldığında, zamanın kısalığı ve onlar üzerindeki etkimizin az olması yüzünden, herhangi bir 
değişiklik yaratmanın mümkün olmayacağı düşünülebilir. Bu yeni bir sorun değildir. Müjde, Korint’e bir 
giriş kapısı bulmakta zorlanacak gibi görünmesine rağmen, yine de açık bir kapı buldu. Bunun nedeni 
Müjde’nin diğer bildirilerle aynı seviyede olmamasıdır; Müjde tek başına bir kategori oluşturur. Müjde, 
“iman eden herkesin ... kurtuluşu için Tanrı gücüdür” (Romalılar 1:16). Bu bildiri, “insan bilgeliğinin ikna 
edici sözlerine değil, Ruh’un kanıtlayıcı gücüne” (1. Korintliler 2:4) dayanarak paylaşıldığında yaşamları 
değiştirir. İşte bu nedenle tereddüt etmemize ya da özür diler bir havada olmamıza gerek yoktur. Çocukların 
yaşamları boyu işitebileceği en harika ve en güçlü bildiriye sahibiz.  
 
   Müjde İçinde Öğretişler Olan Bir Bildiridir 
  
 Pavlus genç müjdeci Timoteos’a 2. Timoteos 4:2’de, “Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun 
olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir” şeklinde talimatlar 
verdi. Pek çoğumuz öğretileri kullanmanın uzmanlar için olduğunu düşünerek telaşa kapılırız. Oysa bu 
tepki, öğretinin ne anlama geldiğini yanlış anlamamızdan kaynaklanır; öğreti, Kutsal Yazılardaki büyük 
gerçekleri öğretmekten ibarettir. Öğretileri kullanmadan gerçek anlamda müjdeleme yapmak imkansızdır. 
Elçiler Mesih’i duyurdular ve bunu yaparken O’nun hakkındaki büyük gerçekleri öğrettiler: İnsanlığını 
(Elçilerin İşleri 2:22, 23); ölümünü (Elçilerin İşleri 2:23); dirilişini (Elçilerin İşleri 2:24); yüceltilişini 
(Elçilerin İşleri 2:32 -36); Tanrı’nın O’nu tüm insanlığın yargıcı olarak atadığı gerçeğini (Elçilerin İşleri 
17:31). Elçiler sık sık Tanrı hakkında da öğrettiler: Yaratıcı (Elçilerin İşleri 14:15); gücü her şeyin üzerinde 
olan (Elçilerin İşleri 17:26); kurtuluşu planlayan (Elçilerin İşleri 3:18); sevecen ve adil olan (Elçilerin İşleri 
14:17; 17:31) olduğunu. Kendilerini dinleyenleri tövbe edip Mesih’e iman etmeye çağırdılar (Elçilerin İşleri 
3:19; 16:31). İman eden herkese verilen bağışlanmayı, aklanmayı ve Kutsal Ruh armağanını öğrettiler 
(Elçilerin İşleri 13:38, 39; 2:38). Elçilerin yaptığı müjdeleme kesinlikle öğretiler içeriyordu. Teorileri 
kullanarak eğitim vermiyor fakat muhteşem gerçekleri cesaretle duyuruyorlardı.  
 
 Müjde bildirisinin öğretileri çocuklara öğretilmelidir. Çocuklara Mesih’e iman etmelerini 
söylerken, bunu “Niçin?” ve “Hangi amaçla?” yapmaları gerektiğini açıklamamak hem hikmetsiz hem de 
Kutsal Kitaba aykırı bir davranış olur. Bu soruların yanıtları olan öğretiler, öğretişlerimize dahil edilmelidir. 
Çocuklara küçük hikayeler anlattıktan sonra müjdeleme uygulamasına geçmek yeterli olmaz. Aksine, 
müjdeleme yaparken öğretileri de öğretmeliyiz. Bir diğer deyişle, öğretici bir müjdeleme yapmalıyız. 
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 Kaçınmamız gereken iki uç vardır:  
 

• Öğretiş vermeden müjdeleme yapmanın mümkün olduğuna inanmak 
Müjde gerçekleri, anlaşılmasalar bile dile getirildiklerinde etkin olacağı ümit edilen türden 

gerçekler değildir. Bu gerçekleri elinden geldiğince açıklamak ve netleştirmek – ve Kutsal Ruh’un çocuğu 
ruhsal anlamda aydınlatması için dua edip O’na güvenmek -  müjdecinin sorumluluğudur. Çocuk müjdeyi 
işitirken, kendisine öğretilen Müjde gerçeklerinin ne kadar iyi öğretildiğine bağlı olarak Mesih’e 
yönlendirilir.  
 

• Kurtulmamış olan çocuğun kurtulmadan önce Müjde gerçeklerinin hepsini anlaması ve iman 
edişinin her zaman Müjde gerçeğinin detaylı bir şekilde öğretildiği dönemin sonunda olması 
gerektiğine inanmak. 

Bu doğru değildir! Kutsal Ruh bir çocuğu uzun bir öğretiş döneminden geçmesine gerek olmadan 
kurtarabilir. Bunun olamayacağı konusunda ısrar etmek, Tanrı’nın mutlak hükümranlığını ve Yeni 
Antlaşma’daki ve günümüzde yaşamış olan bazı Hıristiyanların tecrübesini inkar etmek olur.  

 
    Müjdeleme Akla, Duygulara ve İradeye 
      Ulaşmayı hedeflemelidir 
 
 Sadece akla hitap eden müjdeleme kuru ve verimsizdir. Sadece duygulara hitap eden müjdeleme 
yapay ve geçicidir. Sadece iradeye hitap eden müjdeleme zamansız ve acelecidir. Çocuklara müjdeleme 
yaparken Tanrı’nın aydınlatması için dua ederek akla talimatlar verin. Tanrı’nın çocukların duygularını 
harekete geçirmesi için dua ederek duyguları dahil edin. Tanrı’nın gidiş yönünü değiştirmesi için dua 
ederek iradeye meydan okuyun. Roma’daki inanlıların karşılık verdiği müjdeleme şeklini takip edin: “Ama 
şükürler olsun Tanrı’ya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten 
bağlandınız” (Romalılar 6:17). Bu kişiler öğretiyi işitmişlerdi. Akıllarına talimatlar verilmiş, duyguları 
harekete geçmiş ve iradeleri yön değiştirmeye başlamıştı.  
 
 Müjdeleme yaparken bunlardan birini ya da ikisini ihmal ederseniz aşağıdaki iki seçenekten 
birisiyle karşılaşırsınız:  
 
 Çocuklar karşılık verir, fakat bildiri yetersiz kaldığı ya da duygular doğrudan bir saldırıya uğradığı 
ya da irade zorlandığı için, sonuçlar sahte olur.  
 
 Çocuklar gerçekten kurtulur, fakat müjdeleme yetersiz olduğu için özellikle yeni inançlarının ilk 
günlerinde kafaları karışır ve teşvikleri kırılır.  
 
  Bir Çocuğun Kurtuluş Bildirisinin Ne Kadarını Anlaması 
    Gerektiğini Bilmiyoruz 
 
 Kutsal Kitap’ta bir çocuğun, ya da herhangi bir kişinin, Mesih’e iman etmeden önce ne kadar şey 
anlaması gerektiğinden söz edilmez. Elbette ki günahtan kaynaklanan ihtiyaca ve günahın varlığına dair 
belli bir anlayış olmalıdır. Ayrıca İsa Mesih’in onlar için neler yaptığını ve O’na nasıl iman edebileceklerini 
az da olsa anlamaları gerekir. Fakat çok az bilgisi olan bazı kişiler kurtulurken, pek çok bilgisi olan kişiler 
kurtulmazlar: “Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. 
Ruh’tan doğan herkes böyledir” (Yuhanna 3:8). Kurtuluş konusunda son söz Tanrı’nındır. Ama çok az şey 
anlayan bazı çocukların kurtuldukları gerçeği, çok az şey öğretmemiz için bir bahane olmamalıdır. Bizim 
sorumluluğumuz kurtuluş bildirisini elimizdeki zaman el verdiğince ve mümkün olduğunca detaylı olarak 
öğretmektir. Çocukların Mesih’e iman edişi Tanrı Sözüne verilen bir karşılıktır. 
 
 “Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden 
doğdunuz” (1. Petrus 1:23). 
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 “Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur” (Romalılar 
10:17)  Az ekip çok biçmeyi beklemek yerine, sadık bir şekilde ekmeli ve ürün için Tanrı’ya güvenmeliyiz.  
 
    Sadece Kutsal Ruh Tanrı Yenileyebilir 
 
 Bir çocuğu yenileyen ve ona ruhsal yaşam veren Kutsal Ruh’tur. Bir çocuk Mesih’i kabul ettiğinde, 
“ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğar; tersine Tanrı’dan doğar” (Yuhanna 1:13). Müjdeci 
ruhsal anlamda ölü olan çocuklara yaşam veremez. Bunu sadece Tanrı yapabilir. Ne kadar mükemmel 
olursa olsun hiç bir öğretiş tekniği; ne kadar cezbedici olsa da hiç bir görsel araç; Tanrı’ya ne kadar 
adanmış bir kişiliği olsa da hiç bir öğretmen, ruhsal yenilenmeyi sağlayamaz.  
 
 Tanrı, çocuğun yaşamına konuşup onda işlemedikçe, kesinlikle hiç bir şey gerçekleştirilemez. 
Öğretme görevi müjdeciye verilmiştir. Ruh’un Tanrı Sözünü kullandığını biliriz. Fakat Tanrı konuşup 
bereketlemedikçe gerçek anlamda hiç bir şey olmaz. İnsan çaba sarfedebilir ve hatta insani sonuçlar elde 
edilebilir, fakat Kutsal Ruh’un lütufkar, ikna edici yenileme hizmeti olmadan, ruhsal anlamda önem arzeden 
hiç bir şey olmayacaktır.  
 
   Müjdeleme Yaparken Tanrı Her şeye Egemen Olandır 
 
 “Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son 
günde dirilteceğim” (Yuhanna 6:44). 
 
 Aynı şeyleri işiten iki çocuktan biri günahının farkına derinden varırken, diğeri tamamen ilgisiz 
kalabilir. Gayretli ve sadık bir öğretmen sınıfındaki bir kaç çocuğun Mesih’e iman ettiğini görebilir; onun 
kadar sadık olan bir diğer öğretmense hiç kimsenin iman ettiğine tanık olmayabilir. Böyle bir konu üzerinde 
düşünürken Tanrı’nın her şeye egemen olduğunu dikkate almalıyız. Tanrı’nın her şeye egemen olduğu 
gerçeği, çocuklar Kurtarıcıyı kabul ettiğinde günah dolu bir gurura kapılmamıza ve eğer hiç sonuç almazsak 
çaresizliğe düşmemize engel olacaktır. Müjdelerken her şeye egemen olan Tanrı’ya güvenmeye devam 
etmemizi sağlayacaktır.  
 
   Tanrı Müjdeleme Hizmetini  

Size ve Bana Teslim Etti 
 
 Tanrı’nın her şey üzerinde egemen olduğu gerçeğine sırtımızı dayayıp müjdeleme yaparken 
gevşememeliyiz. Kutsal Kitap Tanrı’nın amacının, Müjde’yi dünyaya duyurmak için insanları 
görevlendirmek olduğunu net bir şekilde öğretir. “Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı 
Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece Tanrı aracılığımızla 
çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın” (2. 
Korintliler 5:19, 20).  
 
 Pavlus, barıştırma sözünü duyurma sorumluluğunu çok ciddiye almıştı. Kullandığı “yalvarıyoruz” 
ya da “elçilik ediyoruz” gibi ifadeler bunu gösterir. Bu yarım yürekle yapılan bir itaat değildir. Müjde’yi 
dünyaya duyurmak için Tanrı’nın insan elçiler kullanmayı istediğini anlamış olan, harekete geçmeye hazır 
ve ilgili bir adamın verdiği karşılıktır.  
 
   Bildirinin Ne Olduğunu Bilmeliyiz? 
 
 Çocuklara yönelik olan hizmetimiz duygusallığa, eğlenceye ya da profesyonelliğe dönüşebilir:  
 
 “İnsanlar kiliseden akın akın çıkmaya başladılar. O gün çocuklara yönelik özel bir toplantı 
yapılmıştı ve herkes konuşmacı hakkında bir şeyler söylüyordu.  
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• ‘Çocuklar pür dikkat dinlediler.’ 
• ‘O kadar harika bir espri anlayışı var ki – çocukların da zaten buna ihtiyacı var.’ 
• ‘Kabul edelim bu sabah hiç kimse sıkılmadı.’ 
• ‘Kullandığı görsel araçlar ne kadar süperdi değil mi?’ ” 

 
Besbelli ki konuşmacı çok başarılıydı. Başarının seviyesini ölçmede kullanılan kıstaslar, ne kadar 

çok gülündüğü, görsel gereçlerin karmaşıklığı ve konuşmacının kişiliğiydi. Oysa bu, Yeni Antlaşma’ya 
göre müjdeleme kıstasından çok uzaktır. Hiç şüphesiz ilk olarak sormamız gereken soru “Ne öğretti?” 
olmalıdır. Eğer öğreten bizsek “Ne öğrettim?” diye sormalıyız. Eğer bu sorunun yanıtını bulmakta 
zorlanıyorsak, müjdelememizde yanlış olan bir şeyler var demektir. Çocuklarla Müjde’yi paylaşırken, neleri 
hangi yolla öğretmemiz gerektiğine dikkat etmek hayati önem taşır.  
  
 Müjdeleme yaparken çocukların Rab İsa Mesih’le kişisel ve diri bir ilişkiye girmesini arzularız. 
Fakat onlara Kurtarıcı’nın kim olduğunu açıklamadan, O’nunla tanıştırmamız imkansızdır. Çocuklara 
Mesih’in kendilerini niçin kurtarabileceği öğretilmelidir. Onları Mesih’e gelmeleri için teşvik ederiz; ama 
önce kime gelmeleri gerektiğini anlamaları şarttır. “Mesih’le ilgili bildiriyi duyurup” O’nun kişiliği ve 
yaptıkları hakkında öğretmemek imkansızdır. Müjdeleme olduğu iddiasında bulunan her türlü çaba bu 
büyük gerçekleri mutlaka içermelidir. Müjdelemelerimizin Mesih odaklı olması hayati önem taşır.  
 
 Nereden başlarsak başlayalım, hangi yolu izlersek izleyelim, müjdeleme yapmamızın amacı 
çocuklara İsa Mesih’le ilgili büyük gerçekleri sunmak olmalıdır. Elçiler müjdelerken her zaman bunu 
yaptılar; ayrıca kilise tarihi boyunca Müjde’yi duyuran büyük vaizler de aynı özelliği sergilediler. Örneğin 
19. yüzyılda yaşamış olan büyük vaiz ve müjdeci Charles Spurgeon, kendisini dinleyenlere konuşmasının 
içinde bir yerlerde Rab İsa Mesih’ten bahsetmeden, konuşmasını hemen hemen hiç bitirmemiştir.  
 
 Çocuklara başka hiç bir şey öğretmeden önce Mesih hakkında öğreteceğiz anlamına gelmez bu. 
Çocuklara niçin bir Kurtarıcıya ihtiyaçları olduğu öğretilmelidir. Bu da Tanrı hakkında öğretiş gerektirir. 
Çünkü Tanrı’ya karşı günah işlemişlerdir; Tanrı’ya karşı sorumluluk taşırlar; Tanrı’yla barışmaları gerekir. 
Tanrı’nın kim olduğu hakkında bir şeyler anladıkları zaman, günahın ve sonuçlarının ciddiyetini daha iyi 
anlayacaklardır. Bu gerçekler genellikle Rab İsa Mesih’le ilgili iyi haberin paylaşılma hazırlığı aşamasında 
öğretilir. Uygulama itibarıyla bu gerçeklerin belli bir öğretiş sırası yoktur. Örneğin, günahla ilgili her şey 
öğretilen kadar Mesih hakkındaki bütün öğretişleri gözardı etmeyiz. Bunun yerine Tanrı, günah ve Mesih 
hakkındaki gerçekleri birbirine paralel olarak öğretiriz. Aradan geçen süre içinde çocuklar bu gerçekleri 
daha iyi anlıyor olmalıdırlar.  
 
 Gerçekle ilgili olan önemli bir konu daha vardır: kurtuluş yolu. Çocukların, kurtardığı kişiler için 
Tanrı’nın neler yaptığını bilmeleri önemlidir. Tanrı onları yeni yaratıklar yapar (yeniler). Kendi huzurunda 
onları doğru kılar (aklanma). Ayrıca çocuklar Müjde bildirisine karşılık vermeleri gerektiğini ve bunu nasıl 
yapabileceklerini de bilmelidirler. Tanrı’nın onlara, günahtan dönüp İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul 
etmelerini buyurduğunu da sık sık işitmelidirler.  
 
 Bütün bunlara dayalı olarak karşımıza dört gerçeğin çıktığını kolaylıkla görürüz: Tanrı, günah, Rab 
İsa Mesih ve kurtuluş yolu. Bu sıralama mantığa uygun gelir. Bunları ne kadar detaylı ve hangi sıralamaya 
göre öğreteceğimiz, içinde bulunduğumuz durumlara göre değişiklik gösterecektir. Ancak amacımız aynı 
kalacaktır. Çocukların sadece gerçekleri anlamasını değil, Rab İsa Mesih’e iman etmelerini amaçlarız.  
 
 Öğreteceğimiz bildiriyi anlamamız gerektiğine göre, önümüzdeki bölümlerde bunu birlikte 
inceleyeceğiz. Bildiriyi bilmemiz gereklidir ama öğrenmeye de devam etmeliyiz! Kurtuluş bildirisi o kadar 
basittir ki bir çocuk bile anlayabilir, fakat aynı zamanda o kadar engindir ki, yaşamının sonuna gelen 
adanmış bir inanlı, bu bildirinin ne kadar derin olduğunu daha keşfetmeye bile başlamadığını düşünebilir. 
Sadece bildiklerimizi öğretebileceğimiz için, bildiriyi daha derinden anladıkça, daha iyi öğretmenler halini 
almalıyız.  
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3. Rab İsa Mesih hakkında 
Öğretin 
 
 Hıristiyanlık sadece bir din, belli bir davranış şekli ya da denenebilecek bir yaşam tarzı değildir. 
Hıristiyanlık Mesih’tir. Müjde bir kişi hakkındaki bildiridir – Rab İsa Mesih. Çocukları ve yetişkinleri 
kurtaran kişidir O. Kurtuluş O’nunla kişisel ve diri bir ilişki içinde olmaktır.  
 
 “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 
17:3). 
 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu 
yüklenin, benden öğrenin” (Matta 11:28, 29). 
 
 Hıristiyan, Rab İsa Mesih’i tanıyan, seven ve itaat eden kişidir ve O’nunla gitgide derinleşen bir 
ilişkisi vardır.  
 
 Rab İsa Mesih yoksa Müjde de yoktur. Bu yüzden müjdelerken söylediklerimiz Mesih’e 
odaklanmalıdır. Kutsal Yazılardaki ana konu O’dur ve bu gerçek çocuklara verdiğimiz hizmete 
yansıtılmalıdır. Çocuklar sadece sık sık Mesih hakkında öğrettiğimizi görmekle kalmamalı, tanıdığımız ve 
sevdiğimiz bir Kişi hakkında konuştuğumuzu da sezmelidirler. Pavlus ve diğer elçiler ve kilise tarihindeki 
büyük müjdecilerin hepsi çeşitli gerçekler hakkında öğrettiler ama Mesih’i duyurmak her zaman onların 
başlıca amacıydı. İsa Mesih Tanrı’ya giden tek yoldur, Tanrı’yla ilgili açıklanan son gerçektir ve ruhsal 
yaşamın tek kaynağıdır. Bu nedenle O, her müjdelemede yaşam nefesi olmalı ve son anda eklenen bir alt 
not durumuna konmamalıdır.  
 
 Bunun anlamı Tanrı ve günahla ilgili öğretileri gözardı etmemiz anlamına gelmez. Pavlus, Mesih’i 
Yahudi olmayanlar arasında duyurmaya çağrıldığını biliyordu (Galatyalılar 1:16). Fakat çağrısını yerine 
getirebilmek ve aynı zamanda İsa Mesih’le ilgili iyi habere yol hazırlayabilmek için, Tanrı ve insanın 
başkaldırışı hakkında öğretmesi gerektiğini de biliyordu.  
 
   Yeni Antlaşma’daki Müjdeciler Mesih’i Duyurdular 
 
 Elçilerin yaptığı müjdelemelerin en büyük özelliği buydu. Söyledikleri herşey dinleyenleri İsa 
Mesih’e yönlendiriyordu. Hitap ettikleri kişilere bağlı olarak farklı yaklaşımları olmakla birlikte, her zaman 
İsa Mesih’le ilgili büyük gerçeklere işaret ettiler.  
 
 Bu kişiler Mesih’i, Rab ve Kurtarıcı olarak tanıyorlardı; O’nun görkemine tanık olmuşlardı ve diğer 
insanların da O’nu tanımasını yürekten arzuluyorlardı.  
 
 Yeruşalim’deki baskılar inanlıları dağıttığında müjdelemeyi bırakmadılar. “Filipus, Samiriye 
kentine gidip oradakilere Mesih’i tanıtmaya başladı” (Elçilerin İşleri 8:5). Elçilerin İşleri 10. bölümde 
Petrus’un Kornelius ve ev halkına Müjde’yi duyurduğunu görürüz. Sözleri Mesih’in “herkesin Rab’bi” 
olduğu hakkındadır.  
 
 “Tanrı’nın, Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı 
dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla birlikteydi. 
Biz İsa’nın Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim’de yaptıklarının hepsine tanık olduk. O’nu çarmıha gerip 
öldürdüler. Ama Tanrı O’nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. Tanrı tarafından ölülerle 
dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi 
buyurdu” (Elçilerin İşleri 10:38-40, 42). 
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 Pavlus, Selanik’teki havrada Kutsal Yazılar üzerinde konuştu; “Mesih’in acı çekip ölümden 
dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. ‘Size duyurmakta olduğum bu 
İsa, Mesih’tir’ diyordu” (Elçilerin İşleri 17:3). 
 
 Dinleyenlerin geçmişi ne olursa olsun, Pavlus Mesih’i duyurdu. “Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, 
Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz” (1. Korintliler 1:22, 23). 
 
 Elçilerin duyurduğu bildiri, Yahudilerin katı kuralcılığıyla, Greklerin bitmek tükenmek bilmeyen 
felsefeleriyle ve Yahudi olmayanların çeşitli dinleriyle tam bir çelişki içindeydi. Bugünün dünyası bir sürü 
fikirle, dinle ve değerle doludur. Çocuklarımızın, bir dini değil, Rab İsa Mesih’in o muhteşem Müjdesi’ni 
öğretecek kişilere ihtiyacı vardır.  
 
   Mesih’in Kişiliği Hakkında Öğretmek 
 Kurtaran, Rab İsa Mesih’in kendisidir. Kurtuluş kişisel olarak O’na iman etmeyi gerektirir. Mesih’i, 
Kutsal Yazıların O’nun hakkında açıkladığı gerçeklerden ayırt etmek imkansızdır. Kutsal Kitap’taki 
gerçeklerin ve öğretilerin açıkladığı Mesih’ten başka Mesih yoktur. Bu nedenle bunlara dikkat etmeli, 
öğrenmeli ve müjdelemelerimizin ayrılmaz bir parçası haline sokmalıyız.  
 Hakkında öğrettiğimiz Mesih, Kutsal Yazılardaki Mesih olmalıdır. 
 
İsa Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur 
 
 İsa Mesih hakkında bir şeyler işitmiş olan çocuklar genellikle O’nun “uzun yıllar önce yaşamış iyi 
biri olduğunu” düşünürler. Pek çok kişi için diğer iyi insanlardan birisidir, o kadar. Eğer sadece iyi bir 
insansa, bizim Kurtarıcımız olamaz. Kutsal Kitap O’nun tanrılığını açık bir şekilde öğretir. Tarsuslu Saul 
Şam’a doğru ilerlerken dirilmiş Mesih’le karşılaştığında işte bu gerçeğin farkına varmıştı.  
 

“Havralarda İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı” (Elçilerin İşleri 9:20). 
 Yuhanna şöyle yazar: “Kim İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, 
o da Tanrı’da yaşar” (1. Yuhanna 4:15). 
 “Tanrı’nın oğlu” hitabı elçiler tarafından o kadar sık kullanılmıştır ki, bunu İsa Mesih’in tanrılığını 
öğretmek üzere algıladıkları açıkça ortadadır. Ancak günümüzde pek çok kişi ve tarikat İsa’nın Tanrı’nın 
oğullarından biri olduğunu, gerçekte Tanrı olmadığını öğrettiği için, öğretişlerimizde “Tanrı’nın Oğlu” ve 
“Tanrı’nın tek ve biricik Oğlu” hitaplarını kullanmak ve açıklamak bilgece bir davranış olur. O hem Oğul 
Tanrı’dır hem de Tanrı’nın Oğlu’dur. 
 
 Bir adın içinde neler vardır? Tanrı’nın Oğlu adı çok önemlidir. Dirilişten sonra elçiler O’na 
genellikle “Rab” diye hitap ettiler. “İsa” O’nun dünyasal adıydı, ve dirilişten sonra tek başına pek sık 
kullanılmamıştır. Genellikle “Rab İsa”, “Rab İsa Mesih” ya da “Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih” diye 
çağrıldı. Biz de bu örneklerdeki gibi O’nun adını kullanırken bile tanrılığını vurgularsak iyi olur.  
 
 Çocuklar onları kime iman etmeye çağırdığımızı bilmelidirler! Doğuş Bayramı (Noel) hikayesi sık 
sık duygusal bir havada anlatılır. Yemlikte yatan bebeğin Tanrı olduğu gerçeği, genellikle kutlamaların 
heyecanı içinde kaybolur gider. Bu hataya düşmeyin ve bu bebeğin doğumunun çok farklı olduğunu özenle 
açıklayın.  
 “Sizin ve benim bir insan annemiz ve insan babamız vardır, ama Rab İsa’nın sadece insan annesi 
vardı. O’nun Babası Tanrı’ydı. O her zaman Tanrı’ydı ve Tanrı olmaya da devam edecektir; fakat Tanrı bir 
mucize yaparak bu küçük bebeğin Tanrı ve insan olarak Meryem’den dünyaya gelmesini sağladı.” 
 
 Sık sık Doğuş Bayramıyla ilgili bir ders verirken, İsa  Mesih’in Tanrı’nın ebedi Oğlu olduğunu 
öğretme fırsatını kaçırırız... “Tanrı’nın Oğlu, bir bebek olarak dünyaya gelmeden önce Babasıyla birlikte 
her zaman cennette yaşadı. O’nun başlangıcı olmadığı için, dünyanın başlangıcında bile oradaydı.” 
Çocukların, yemlikte yatmakta olan bebeğin, evrenin yaratıcısı olduğunu anlamasını isteriz.  



19 
 

 
 Yeni Antlaşma’daki hikayelerin birçoğunun anlaşılabilmesi için, hikayelerin özünde bu yüce 
gerçeği görmemiz gereklidir. Rab İsa hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, 5.000 kişiyi 
doyurdu, düşmanlarının aklından geçenleri okudu, insanların kendisine tapınmasına itiraz etmedi, günahları 
bağışladı, sonsuz yaşam verdi. Niçin?  Çünkü O Tanrı’dır – Tanrı’nın Oğlu’dur. Bazen çocuklar bu 
hikayelerin detaylarını, Mesih’in kim olduğuyla ilgili temel gerçekten daha iyi bilirler. Bunu düzeltmek için 
elimizden geleni yapmalıyız. Bazı çocuklar mucizeleri “sıradan şeylermiş” gibi işittikleri için, sarsılması 
mümkün olmayacak türden temeller atmaya çalışmalıyız. Dünyanın tüm günahını sadece O yüklenebileceği 
için, çocukların çarmıhta ölenin de O olduğunu anlaması çok daha fazla hayati önem taşır. 
  
İsa Mesih insandır 
 
 Süperman, Örümcek Adam, E.T. ve Batman gibi karakterlerin kahraman olduğu bu çağda, 
çocukların İsa Mesih’in bunlar gibi uydurma bir karakter olmadığını anlamaları son derece önem taşır. 
Tanrı’nın Oğlu insan oldu. Bu uydurma bir hikaye değildir – gerçektir. Yeni Antlaşma, O’nun tamamen 
günahsız bir insan olduğunu net bir şekilde öğretir.  
 
 “Söz insan olup aramızda yaşadı” (Yuhanna 1:14). Bu gerçek Hıristiyan inancının ayrılmaz bir 
parçasıdır.  
 
 “İsa Mesih’in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı’dandır. Tanrı’nın Ruhu’nu 
bununla tanıyacaksınız. İsa’yı kabul etmeyen hiç bir ruh Tanrı’dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının 
ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır” (1. Yuhanna 4:2, 3). 
 
 Çocuklara Mesih’in doğumu hakkında öğretirken, tüm diğer bebekler gibi O’nun da beslenmeye ve 
korunmaya gereksinim duyan gerçek bir bebek olduğunu anlamaları önemlidir. Çocuklara O’nun da bir 
zamanlar kendi yaşlarında olduğunu gösterin - 6, 7, 8 ya da çocuklar her ne yaştaysa. Mesih’in 
yorulduğunu, susadığını, üzüldüğünü dile getiren derslerde, O’nun insan olduğunu öğretme fırsatını 
kullanmalıyız.   
 
 Fakat Celile gölünün kıyılarında yürümüş olan bu Adam çok farklıydı. Hiç günah işlememişti. 
Düşmanları, arkadaşları ve kendisini tanıyanlar O’nda hiç bir hata bulamadılar. Günahın ne olduğunu 
bilmiyordu (2. Korintliler 5:21). Her türlü denemeye direnerek, Tanrı’nın Yasasına tam bir itaatle kusursuz 
bir yaşam sürdü. Yerimize kurban olabilmesi için kusursuz bir insan olması gerekiyordu ve işte bu yüzden 
İsa Mesih’in insan oluşu Müjde bildirisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Günah işleyen insandı ve insanın yerine 
yine ancak bir insan ölebilirdi. Tanrı olduğu için sadece bir tek kişi için değil, pek çok kişi uğruna ölebildi. 
Tanrı-İnsan olan Mesih, sonsuza dek günahların karşılığı olmak üzere kusursuz bir kurbandı. O hala bir 
insandır – Tanrı’nın sağında oturan insan. Yetişkinlerin olduğu kadar çocukların karşılaştığı sorunları, 
denemeleri ve hissettiklerini tam anlamıyla anlayandır.  
 
İsa Mesih hem Tanrı hem insandır – Bizim Aracımızdır. 
 
 Tanrı – insan olan İsa Mesih hakkında öğretirken O’nun iki değil, tek kişi olduğunu açıklamaya 
dikkat edilmelidir! Çocuklar bunu kabul ederler. Bunu şöyle dile getirebilirsiniz: “O  
tam anlamıyla bir insan ve Tanrı’dır. Bizim için anlaması çok zor bir konu olduğu için Kutsal Kitap bunu 
tam olarak açıklamaz. Fakat bunun doğru olduğunu söyler.” 
 
 Sadece ve sadece Tanrı-insan olan İsa Mesih, yeryüzündeyken yaptıklarını gerçekleştirebilirdi. 
Mesih, kişiliği ve yaptıkları yüzünden kurtarabilir. Kişiliği ve yaptıkları öğretişlerimizde ve vaazlarımızda 
yakın ilişkili olmalıdır. O’nun yaptıklarını bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.  



20 
 

4. Mesih’in Yaptıkları 
Hakkında Öğretin 

“Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak 
saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan 
biçimine bürünmüş olarak ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek 
çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, 
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa 
Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin” (Filipililer 2:6-11) 

 
Yukarıdaki ayetler, Müjde bildirisinin ayrılmaz bir parçası olan Mesih’in yaptıklarını 

muhteşem bir şekilde özetler.  
 
Mesih’in yaptıkları hakkında öğretirken, Mesih’in insan oluşundan, günahsız 

yaşamından, Baba’ya karşı gösterdiği kusursuz itaatinden, şeytan ve günah üzerinde kazandığı 
zaferden, mucizelerinden, öğretişlerinden, ölümünden, dirilişinden, göğe alınışından, 
yüceltilişinden, bizler için dua edişinden ve ikinci gelişinden söz edilebilir. Hepsinin müjdeyle 
ilişkili uygulama alanları vardır, fakat Mesih’in yaptıkları içinde özellikle vurgulanması gereken 
dört konu göze çarpar.  

 
 Günahsız Yaşamı 

 
Bu gerçeği öğretmek önemlidir çünkü ancak günahsız bir kişi günaha karşılık ölebilir. Kutsal 
Yazılarda “günahı bilmeyen” (2. Korintliler 5:21) tek bir kişiyle karşılaşırız. “Kusursuz Tanrı 
Oğlu’na” arada sırada değinmekle yetinmeyin. O’nun kusursuzluğunu özenle öğretin. Şöyle bir 
yöntem kullanabilirsiniz: 
 
 “Rab İsa aynen sizin gibi bir çocuktu. Nasıra’da otururken eminim arkadaşlarıyla oyunlar 
oynuyordu. Takımınızın kaybedeceğini farkettiğiniz zaman ne yaparsınız? Hile yapmaya kalkışır 
mısınız ya da öfkelenir misiniz ya da takımınızdaki diğer çocukların sizin kadar iyi oynamadığını 
düşünerek onlara kızar mısınız? Oysa Rab İsa asla hile yapmadı ya da öfkelenmedi ya da diğer 
insanlar hakkında kötü şeyler düşünmedi. Bir kez bile yanlış bir şey yapmadı.” 
 
 Bu yöntemle, Mesih’in yaşamının kusursuz olduğunu ve aynı zamanda kendilerinin 
Tanrı’nın standartından ne kadar uzak düştüklerini de çocukların anlayabileceği bir şekilde dile 
getirmiş olursunuz. Mesih’in çöldeyken karşılaştığı zorluklara karşı durarak Baba’ya nasıl 
kusursuz bir itaatle boyun eğdiğini gösterin (Luka 4:1-13). 
 
 Tanrı Eski Antlaşma’da halkına, kurban edilecek hayvanların kusursuz olması gerektiği 
hakkında talimat verdi. Örneğin Levililer 4:3, “Meshedilmiş kahin günah işleyerek halkını da 
suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü Rab’be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı” 
der. Bu kurbanlar Mesih’in kurbanlığını temsil eden örneklerdi – Mesih kusursuzdu. Bunu 
çocuklara birkaç Eski Antlaşma hikayesini, örneğin Fısıh Kuzusu (Mısırdan Çıkış 12) ve 
toplanma çadırıyla ilgili dersleri (Mısırdan Çıkış 26-40), kullanarak anlatabilirsiniz.  
 
 Çocukların tek günahsız kişinin Rab İsa Mesih olduğunu ve günahsız olduğu için de 
diğer insanların günahına karşılık ölebileceğini anladıklarından emin olun. 
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  Ölümü 
Mesih’in ölümü tüm Kutsal Kitap’taki ana temadır. 

 
Eski Antlaşma’daki ayetler önceden bildirdi, sunulan kurbanlar olacakları gösterdi. Yeni Antlaşma’da 

tarihi detayları verildi ve Mektuplar olanları değerlendirdi. Vahiy kitabında karşımıza çıkan Yeni Yeruşalim’de 
birlikte söyleyeceğimiz ilahinin konusu ve birlikte kendisine tapınacağımız kişi, ölen Kuzu olacaktır.   
 
Mesih kendi ölümü hakkında öğretti 
 
 Mesih’in yeryüzündeki hizmetine baktığımızda kendisinin, Tanrı’nın belirlediği zamanda öleceği 
gerçeğini açıkça bildiğini görürüz. Öğrencilerine bu konu hakkında öğretti fakat biraz yavaş öğreniyorlardı. 
Onlara sadece öleceği gerçeğini değil, ölümünün ne anlama geldiğini de öğretti. “Nitekim İnsanoğlu, hizmet 
edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi” (Matta 20:28). 
 
Elçiler Mesih’in ölümünün anlamını duyurdular 
 
 Elçilerin İşleri kitabında karşımıza çıkan tüm Müjde bildirilerinde Mesih’in ölümünün duyurulduğunu 
görürüz. Petrus Yahudilere, “Yaşam Önderi’ni öldürdünüz” (Elçilerin İşleri 3:15) dedi. “Ama bütün 
peygamberlerin ağzından Mesih’in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir” 
(Elçilerin İşleri 3:18). 
Mesih’in ölümünün anlamı 
 
 Mesih’in ölümünün ne anlama geldiğine çok dikkat etmeliyiz. Mesih niçin öldü? Eğer çocuklara 
müjdeleme yapacaksak, bu sorunun yanıtını anlamamız gereklidir.  

Kutsal Kitap’ta çarmıhta olanları açıklamak üzere kullanılan çeşitli “semboller” ya da “fikirler” 
vardır. Tanrı’nın günaha karşı duyduğu öfkeyi bir sunuyla yatıştırma kavramı, Tanrı Sözünün başından 
sonuna kadar karşımıza çıkar. Rab İsa Mesih’e iman edenler için, Tanrı’nın öfkesi Oğlu’nun ölümü 
aracılığıyla sönmüştür.  
 “İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla (fidyeyle), Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar” 
(Romalılar 3:24, 25).  

Tanrı hakkında öğretirken dikkatli olursak, çocuklar Tanrı’nın günaha karşı gösterdiği tepkiyi ve 
bu tepkinin etkisini yatıştırmak için bir bedel ödenmesi gerektiğini anlayacaklardır. Yatıştırma amaçlı 
bir fidye olabilmek için, Mesih’in kurban olması ve günahlının yerini alması gerekliydi. Her iki ifadenin 
de çocuklara dikkatle açıklanması gerekir. İçinde günaha karşılık kurban kesildiğinden bahseden Eski 
Antlaşma hikayelerini öğrettiğiniz zaman, bunların Mesih’in kurbanlığına işaret eden semboller 
olduğunu gösterebilirsiniz. Çocuklara, Tanrı’nın günahın bağışlanabilmesi için mutlaka kan dökülmesi 
gerektiğini söylediğini gösterin. Hayvanlar kurban ediliyordu ama bu kurbanların hepsi aslında Mesih’in 
ölümüne işaret ediyordu. Mesih’in, günahın bedelini sonsuza dek ödeyen bir kurban olarak öldüğünü 
anlamaları için, çocukların Eski Antlaşma’yla ilgili olarak birşeyler bilmesi önemlidir.  
 
 Kutsal Kitap Mesih’in bizim yerimize öldüğünü söyler. Günahımıza karşılık, sonsuza dek Tanrı’dan ayrı 
kalarak cezalandırılmayı hakettik. Mesih bize ait olan bu cezayı üstlendi! 
 
 “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah 
sunusu olarak ilk ve son kez öldü (1. Petrus 3:18). 
 

“Birisinin yerine geçme” kavramını açıklarken, bir arkadaşına ait cezayı çeken çocuğun hikayesini 
anlatabilirsiniz. Ardından Mesih’in bizim yerimize nasıl cezalandırıldığını gösterin.  

 
Ayrıca Mesih’in çarmıhta ölümü, ödenen bir fidyedir. Mesih, “canını birçokları için fidye olarak vermeye 

geldi” (Markos 10:45). Fidye, bir başkasını özgür kılmak üzere ödenen bedeldir. Çocuklar, kaçırılan ve serbest 
bırakılmaları için fidye ödenen kişiler hakkındaki olayları duymuşlardır. Geçmişte görülen köle ticareti ve “bir 
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köleyi özgür kılmak için” ödenmesi gereken para hakkında konuşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir diğer sembol 
barıştırmadır. “Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi 
O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu” (Koloseliler 1:20). Burada sözü edilen şey, Yaratıcısına 
başkaldıran yaratıklar bağlamındadır. Mesih’in ölümü “savaşın” nedeni olan günahı ortadan kaldırdı. Mesih’te, 
Tanrı ve insan barıştı ya da biraraya getirildi.  

 
Elbette bu sembollerin hepsini aynı anda ya da birbiri ardı sıra kullanmak çocukların kafasını karıştıracağı 

için bilgece olmaz. Fakat belli bir döneme yayılarak öğretilebilirler. “İsa Mesih sizin için öldü”, “Rab İsa bizi 
kurtarmak için öldü” ya da “Mesih kanını akıttı” gibi cümleleri söylemekle tatmin olmayın. Daha derine inin ve 
çocuklara bu gerçekleri iyice öğretin. Hiç şüphesiz ki, Kutsal Yazılardaki bu en önemli konu, müjdelerken 
dikkatle ve iyice açıklanmaya değerdir! Eski Antlaşma’daki bazı hikayeler, Mesih’in çarmıhta gerçekleştirdiği 
büyük işi net bir şekilde dile getirir ve öğretirken kullanılmalıdırlar. Bunlara örnek olarak, Fısıh Kuzusu (Mısırdan 
Çıkış 12), günahları bağışlatma günü (Levililer 16) ve tunç yılan (Çölde Sayım 21:4-9) verilebilir. Ayrıca 
çocuklar Mesih’in çarmıha gerilişi hakkında da sık sık işitmelidirler. Mesih’in nasıl öldüğü ve ne kadar acı çektiği 
onlara öğretilmelidir.  

 
Fakat çarmıha gerilme hakkında konuştuğunuzda, Mesih’in katlandığı fiziksel acıları tanımlarken, 

Müjdelerdeki gibi üstü kapalı anlatın. Bu detaylar çocuklar üzerinde duygu sömürüsü yapmak üzere asla 
kullanılmamalıdır. Tanrı’nın günah üzerindeki yargısı altında acı çekerken Rab İsa’nın katlandığı en ağır acının, 
Tanrı’dan ayrılmak olduğunu öğretin.  

 
Çocuklar asla Rab İsa’nın bir komploya kurban giderek yakalandığını ve ellerinden kurtulamadığını 

düşünmemelidirler. Yaşamını kendi isteğiyle verdiğini anlamalarına yardım edin. O sadece bu dünyaya 
“gönderilen” ve Baba’nın isteğiyle gelen biri değildi. O kendi isteğiyle geldi.  

 
Bir uyarı sözü daha – “Rab İsa’nın sizin yerinize öldüğüne inanırsanız, bütün günahlarınız sizden 

alınacaktır” şeklindeki ifadelere dikkat edin. Buna sadece akılla inanmak hiç kimseyi kurtarmaz. Kurtarıcı imanın 
özü ölen Mesih’tir. Unutmayın, O’nun yaptıkları kişiliğinden ayrı değerlendirilmemelidir. Çocuk kurtulabilmek 
için kendisi uğruna ölen kişiye iman etmelidir.  

 
Dikkatle, özenle, gayretle, duayla ve sık sık Mesih’in ölümü hakkında öğretin, fakat bu kadarla kalmayın 

– çünkü elçiler de orada bırakmadılar! 
 
  Dirilişi 
 
Dirilen Mesih insanlar tarafından görülür görülmez, bu haber bir yangın gibi her yere yayıldı ve o andan 

itibaren, diri Kurtarıcının kesinliği müjdelemelerde duyuruldu. Petrus’un Pentikost gününde verdiği vaazdan 
başlayarak, Elçilerin İşlerinde kayıtlı olan hemen her müjdeleme vaazında İsa Mesih’in dirildiği bildirildi.  

 
“Tanrı ise ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti. Çünkü O’nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı” 

(Elçilerin İşleri 2:24).  
 
Diriliş Gerçeği 
 Öğretmekte olduğumuz çocuklardan bazıları er ya da geç, Mesih’in bedenen dirilmediğine dair birşeyler 
işitecektir. Çocukları buna hazırlamalıyız. Diriliş hikayesini anlatırken, dirilişin kanıtına işaret edin: öğrencilerin 
Mesih’in bedenini çalmasının imkansız olduğuna, bedenin sarıldığı kumaşların bulunduğu duruma, Tomas’ın 
Mesih’e dokunduğu gerçeğine, öğrencilerle birlikte balık ve ekmek yediğine ve diri Mesih’in beş yüzden fazla 
kişiye göründüğüne dikkat çekin. Ayrıca bazı çocuklar Mesih’i çarmıh üzerinde gösteren heykelleri görmeye 
alışık olan bir geçmişten geliyor olabilirler. Bu çocuklara Mesih’in dirildiğini vurgulamalıyız. 
 
Dirilişin Sonuçları 
 Diriliş, Mesih’in çarmıhtaki ölümünün, herşeyiyle doğru olan Tanrı’nın isteklerini tamamen yerine 
getirdiğinin gözle görülür ve görkemli bir kanıtıdır. “İnsan biçimine bürünüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde 
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ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti” (Filipililer 2:8, 9). Bunu şöyle 
açıklayabilirsiniz:  
 
 Rab İsa’nın çarmıhta yaptıklarının bütün günahlarınızı sonsuza dek almaya yeterli olup olmadığını hiç 
düşündünüz mü? Bu sorunun yanıtı kocaman bir EVETtir! Tanrı, Oğlu’nu ölümden dirilterek günahın bedelinin 
tamamen ödendiğini gösterdi!”  
 
 Ya da “Anneniz bir mağazada alışveriş yaptığında, aldığı şeyin parasını ödediğini gösteren bir yazar kasa 
fişi alır. Bu fiş ödeme yaptığının kanıtıdır. Tanrı da bize, Rab İsa’nın günahımızın tüm karşılığını ödediğini 
göstermek için bir kanıt verdi. Bu kanıt Rab İsa’nın ölümden dirilmesidir.” 
 
 Diriliş, bağışlanmayı, aklanmayı ve kurtuluşu mümkün kıldı. “Aklanmamız için diriltildi” (Romalılar 
4:25). Ölü bir Kurtarıcı bizim için hiç bir şey yapamaz ama diri Rab sayesinde Müjde’nin içerdiği tüm bereketler 
bize sunulur.  
 
 Diriliş, göklerde bizim için dua ederek aracılık eden başkahinin varlığını onaylar: “... Çünkü onlara 
aracılık etmek için hep yaşamaktadır” (İbraniler 15:20). 
 
 O yaşadığı için biz de yaşayacağız. Mesih’e ait olanların hepsi O’nun görkemli bedenine benzer bir 
bedene kavuşacak ve sonsuza dek O’nunla yaşayacaktır. “Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden 
dirilmiştir” (1. Korintliler 15:20). 
 
 Rab İsa yaşadığı için bütün bu bereketler ve daha da fazlası bizimdir. Bunu çocuklarla paylaşmaktan 
başka bir şey yapamayız. Yani çocuklara kişisel olarak tanıyabilecekleri Rab hakkında öğretiriz. Fakat bu sadece 
bunu söylemekle kalmamalı, yaşantılarımızda da bu gerçeği göstermeliyiz. Çocuklar, diri Rab’bi tanıdığımızı, 
sevdiğimizi ve bizim için gerçek olduğunu görmelidirler.  
 
   Yüceltilişi  
  İsa Mesih’in Rab olduğunu ve yüceltildiğini çocuklara öğretmek, müjdelememizin ayrılmaz bir 
parçasıdır.  
Elçilerin yaptığı türden müjdelemede baskın bir unsur 
 
 İlk kilisenin yaptığı müjdelemede utanacak ya da yarım ağızla söylenecek hiç bir şey yoktu. Duyurdukları 
Mesih’in yüceltildiğini biliyorlardı. Baba tarafından O’na her şey üzerinde yetki sahibi olma konumu verilmişti.  
 “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi” (Matta 28:18). 
 
 İsa Mesih’in daha sonra kral olması sözkonusu değildir, O daha şimdiden kraldır. Artık düşmanları 
tarafından alaya alındığı, dövüldüğü ve üzerine tükürüldüğü o alçaltılmış yerde değildir. Baba’nın sağında onur ve 
yetki sahibi bir konumdadır.  
 
 İlk müjdecilerin bu konu hakkında cesaretle konuşmasına hiç şaşmamak gerekir. Krala hizmet ettiler, 
Kralı duyurdular: “O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi 
gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür” (Elçilerin İşleri 2:33).  
 
 “Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rab hem 
Mesih yapmıştır” (Elçilerin İşleri 2:36). 
 
 “İsrail’e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nun önder ve Kurtarıcı 
olarak kendi sağına yükseltti” (Elçilerin İşleri 5:31).  
 
 Bu görkemli konu, hem Müjde’yle hem de inanlılara verilen talimatlarla ilgili olarak Mektuplar boyunca 
da devam eder. Vurgu, “İsa Mesih’in Rab olduğu” üzerinedir. İşin doğrusu bu ifade Hıristiyanların ilk iman 
bildirileri arasındadır.  



24 
 

 
 Romalılar 10:9’da Pavlus şöyle der: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu 
ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” 
 “Çünkü Yahudi, Grek ayırımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rab’bidir. Kendisine yakaranların tümüne 
eliaçıktır. Rab’be yakaran herkes kurtulacak.” (Romalılar 10:12, 13). Pavlus verdiği hizmeti, “kendimizi değil, 
Mesih İsa’yı Rab ilan ediyoruz” (2. Korintliler 4:5) olarak tanımlar.  
 
Bugünün müjdeleme etkinlikleri için bir şart  
  
 Bizler de çocuklara, “İsa Mesih’in Rab ve Kral olduğunu”öğretmeliyiz. Çocuklar O’nu yüreklerine davet 
ettiği için mutlu olan güçsüz bir Mesih’ten bahsetmiyoruz! Çocuklar dirilmiş ve yüceltilmiş bir Mesih’e gelirler. 
O, huzurunda diz çökülmesi gereken kralların Kralıdır. Kendi isteklerini O’na teslim etmelidirler. Eğer insanlar 
bu dünyadayken Mesih’in huzurunda Rab ve Kurtarıcı olarak diz çökmezse, gelecek dünyada O’nun huzuruna 
yargılanmak üzere çıkacaklardır.  
 
 “Öyle ki İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba 
Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin” (Filipililer 2:10, 11).  
 
 Bununla ilgili olarak şöyle bir örnek verebilirsiniz: “Bildiğiniz ünlü önderler kimlerdir? Bu önderler 
ülkelerinde neler olup bittiğine, ne zaman savaşa  girip ne zaman girmeyeceklerine karar verdiklerini düşünürler. 
Kontrolun ellerinde olduğunu düşünürler – oysa bu doğru değildir. Kutsal Kitap İsa Mesih’in tüm krallar üzerinde 
Kral olduğunu söyler ve bu önderler O’nun izin verdiklerini durdurmak için hiç bir şey yapamazlar.” 
 
 Elçilerin İşlerinde kaydedilen çeşitli olayları incelerken bu büyük gerçek de mutlaka öğretilmelidir. Bu 
olaylar arasında şunlar örnek gösterilebilir: Petrus’un hapse atılışı ve kurtulması (Elçilerin İşleri 12); sakat adamın 
iyileştirilmesi (Elçilerin İşleri 3); Pavlus ve Silas’ın Filipi’de başına gelenler (Elçilerin İşleri 16); Pavlus’un 
Feliks, Festus ve Agripa huzurunda yargılanması (Elçilerin İşleri 12, 25). 
 
 Kendimize, “Öğrettiğim Mesih, Kutsal Yazılardaki Mesih mi?” diye sormalıyız. Bazen çocuklar sadece 
“Alçakgönüllü, yumuşak ve şefkatli İsa” hakkında işitirler (ve bu kesinlikle doğrudur), fakat O’nun herşeyin 
üzerinde Kral ve Rab olduğunu da öğretmeliyiz. Çocuklar O’nun kim olduğunu gerçekten anlarsa, O’na 
Kurtarıcıları olarak iman ettiklerinde, O’na Kral olarak da boyun eğmek için ilk adımı atmaları gerektiğini 
farkedeceklerdir. Yaşantılarının kontrolunu eline alacağını ve yaşantılarında değişiklik yapacağını bileceklerdir.  
 
 Mesih, görkemli Rab ve kralların Kralı olmasına rağmen yine de çocukların kendisine gelmesini ister. 
O’nun şu lütufkar sözlerini dinleyin: “Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın” (Markos 10:14). 
Duamız o ki, kendilerine öğrettiğimiz çocuklar O’nun kim olduğunu anlasınlar ve O’nunla yaşayan bir ilişkiye 
girsinler.  
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5. Müjdeleme Yaparken Tanrı     
Hakkında Öğretin 
 
 “Küçükken Tanrı ölünce onun yerine kimin Tanrı olacağını merak ederdim. Belki de ben Tanrı olurum 
diye düşünürdüm.” 
 “Tanrı’nın kara saçları ve kara sakalı var; yaşlı, hem de çok yaşlı. Gözleri kahverengi ve yerlere kadar 
uzanan çizgili bir kaftan giyer. Çok büyük bir gücü var.” 
 Çocukların söylediği bu sözler, çocukların genel anlamda Kutsal Kitap’ta sözü edilen Tanrı hakkında pek 
bir şey bilmediğini ortaya koyar. Evde Tanrı’dan hiç söz edilmez; ailesinde, çevresinde ve okulda karşılaştığı 
yetişkinlerin çoğu sanki Tanrı yokmuşçasına yaşar. Toplum genellikle, Tanrı’ya tapınanları alay ve küçük görme 
vesilesi olarak görür. Pazar Okuluna giden çocukların bile Tanrı’yla ilgili çarpık görüşleri vardır. Bazen O’nun 
hakkında çok az şey öğrenirler ve öğrendikleri bu az şeyleri yorumlamak için kendi yaratıcılıklarını kullanırlar. 
Ve tabii ki kafalarında oluşturdukları bu şeyler gerçekten çok uzaktır: 
 
 “Tanrı harika birisidir. Bembeyazdır. Her şeyi O yarattı. Arabaları, evleri, ağaçları hepsini O yarattı.” 
 
 “Tanrı Ruh’tur. Sakalı ve kaftanı vardır.” 
 
 Tanrı hakkında öğretmek müjdelemenin temelidir 
 
 İnsanoğlu putperestliğe eğilimlidir; sürekli olarak kendi fikirlerine göre bir tanrı yaratır. İnsanların sık sık, 
“Tanrı’nın böyle olabileceğini hayal bile edemem” dediğini işitiriz. Pavlus Romalılara yazdığı mektubun 
başlangıcında buna işaret eder.  
 
 “Ölümsüz Tanrı’nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları 
yeğlediler. Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa 
Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin” (Romalılar 1:23, 25). 
 
 Her yaş grubundaki insan kendisine göre bir tanrı hayal eder. Tanrı’nın kullandığı “beni kendin gibi 
sandın” (Mezmur 50:21) deyimi hepimiz için geçerlidir. Kutsal Kitap’ta açıklanan Tanrı’nın karakteri çocuklara 
öğretilmezse, onların da “putları” olacaktır.  
 
 Kurtuluş “putlardan Tanrı’ya” dönmektir (1. Selanikliler 1:9). Bu nedenle çocukların dönmeleri gereken 
Tanrı hakkında bir şeyler bilmesi zorunludur. Kendi hayallerindeki Tanrı’ya dönmeleri ne kadar üzücü olur, bir 
düşünün.  
 
 Kurtuluş Tanrı’yı tanımak, Kutsal Yazıların hakkında konuştuğu gerçek ve yaşayan Tanrı’yla ilişki içinde 
olmaktır. “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3).  
 
 Müjdenin ve Mesih’in yaptıklarının başlıca amacı bizi Tanrı’ya getirmektir. “Nitekim Mesih de bizleri 
Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü” 
(1. Petrus 3:18). 
 
 Görüyoruz ki, “gerçek ve yaşayan Tanrı” hakkında öğretmek, müjdelemenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Çocuklara Tanrı’nın kendisi hakkında açıkladıklarını öğretmeliyiz.  
 
 İşin aslı, Tanrı öğretisinin, diğer tüm öğretiler için bir platform ve ortak bir hareket noktası hazırladığıdır. 
Tanrı’nın adaleti ve merhameti hakkında bilgi sahibi olmadan Mesih’in ölümünü gerçekten anlamaları nasıl 
mümkün olabilir? Mesih’in beden alarak dünyaya gelişi, Tanrı’nın varlığından ve gücünden ayrı tutulduğunda 
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imkansız bir hal alır. Tanrı’nın karakteri hakkında bir şeyler bilmezsek, günahın sonucu ve tövbenin anlamı olmaz 
ve iman “karanlıkta adım atmaktan” ibaret olur.  Unutmayın, kurtuluş planı Tanrı’yla başladı. Pavlus “Tanrı’nın 
Müjdesi’ni yaymaktan” bahseder (Romalılar 1:1). Tanrı günahkarları kurtarmak üzere harekete geçti; Oğlu’nu 
verdi. Çocuklar sık sık Tanrı’nın bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırmaya hazırlanırken, Rab İsa’nın araya 
girip bizi kurtardığını düşünen ve Kutsal Kitaba tamamen aykırı olan bir düşünceye sahiptirler. Müjde Tanrı’yla 
başlar ve müjdelemelerimiz de aynı yerden başlamalıdır.  
 
   Rab İsa ve Elçiler Müjdeleme Yaparken 
    Tanrı hakkında öğrettiler 
 
 Baba Tanrı hakkında öğretmek Rab İsa Mesih’in hizmetinde çok önemli bir yer tutmuştur. Tanrı hakkında 
çok az bilgisi ve anlayışı olan Samiriyeli kadınla konuşurken, son derece önemli olan şu sözleri kullandı:  
 
 “Tanrı Ruh’tur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar” (Yuhanna 4:24).  
 
 Dağdaki vaazı sırasında Mesih öğrencilerine ve kurtuluşa kavuşmamış olan kalabalık topluluğa, Baba’nın 
güneşi ve yağmuru, hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırdığını öğretti. Gizlide olanı görür, duları yanıtlar, 
ödüllendirir, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar. Mesih, Baba tarafından gönderildiğini tekrar tekrar söylemiştir. O 
sadece Baba hakkında öğretmekle kalmadı ama O’nu açıkladı da.  
 
 “Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür” (Yuhanna 14:9). 
 
 Mesih’in öğretişte bulunduğu insanların büyük çoğunluğunun Eski Antlaşma’da Tanrı hakkında 
öğretilenlere aşina olduğunu ve bu nedenle öğretişlerine en temelden başlamak zorunda olmadığını hatırlamalıyız. 
Günümüzde çocukların büyük çoğunluğunun böyle bir bilgisi yoktur. Onlara bu bilgiyi aktarmak bizim 
sorumluluğumuzdur.  
 
 Elçilerin İşleri kitabında kaydedilmiş olan müjdeleme örneklerini incelemek ilgi çekici ve yararlı 
olacaktır. Elçiler Yahudilere konuştukları zaman, Efendilerinin yaptığı gibi, onların Eski Antlaşma’daki Tanrı’yla 
ilgili belli başlı öğretişleri bildiğini varsaydılar. Fakat Yahudi olmayanlar arasındayken, onlara Tanrı hakkındaki 
temel öğretileri öğretmeyi gerekli gördüler.  
 
 Pavlus ve Barnaba Listra’ya gittiklerinde, oradaki halkın Zeus ve Hermes gibi sahte tanrılara tapındığını 
anlamak kolaydı, çünkü halk Barnaba ve Saul’un o tanrılar olduğunu düşündüler! Müjdeciler ise şöyle karşılık 
verdiler: “Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan 
Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz” )Elçilerin İşleri 14:15). 
 
 Pavlus, “bilinmiyen tanrıya” tapınan Atinalı düşünürlere konuştuğunda da aynı şeyi vurguladı: “Sizin 
bilmeden tapındığınız bu Tanrı’yı ben size tanıtayım” (Elçilerin İşleri 17:23). Pavlus’un Romalılara yazdığı 
mektubun, Müjde’yi ustaca irdelediği ilk üç bölümü, Tanrı hakkındaki öğretişlerle doludur: Yaratıcı, Yargıç, 
kutsal, doğru ve sadık. Eğer ilk müjdecilerin örneğini takip edeceksek, çocuklar arasındaki müjdelemelerimiz 
Tanrı hakkında öğretişleri de içermelidir.  
 
  Tanrı Hakkında Öğretilecek Birçok Gerçek Vardır 
 
 Pekala çocuklara Tanrı hakkında ne öğretmeliyiz? Tanrı’nın özelliklerinin hemen hepsi, kurtulmamış 
çocuklara yönelik uygulamalar içerdiğinden, bazılarının müjdeleme yaparken kullanılmaması gerektiğini hiç bir 
zaman düşünmemeliyiz. Tanrı bu özellikleri sayesinde kendisini tanıtır; bunları gelişigüzel değerler olarak 
öğretmemeye dikkat etmeliyiz. Çocukların bu gerçekleri, yaşanmış olaylara dayalı bağlamlarda öğrenmesi 
gereklidir. Örneğin Yunus’un Tanrı’dan kaçma çabalarının ne kadar boş olduğunu gördüklerinde, Tanrı’nın aynı 
anda her yerde olduğu gerçeğini çok daha iyi anlayacaklardır. Nebukadnessar’ın Tanrı’nın, gücü herşeye yeten 
olduğunu nasıl keşfettiğini öğrettiğimizde bu büyük gerçeği daha iyi anlayacaklardır. Bununla birlikte, çocuklara 
sadece Kutsal Kitap hikayeleri aracılığıyla bu gerçekleri öğretebileceğimizi varsaymamalıyız. Çocukların, Kutsal 
Kitap tarihini anlatan bu metinlerde dikkatlerini Tanrı ve O’nun yaptıkları üzerinde toplamaları gerekir. Öğretmen 
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o derse ait olan temel gerçeği açıklamaya zaman ayırmalıdır. Sadece “Tanrı her yerdedir” demek yeterli olmaz. 
Bunun ne anlama geldiğini açıklayın. “Her yer” nerededir? Tanrı nasıl her yerde olabilir? 

Ayrıca bu gerçeklerin çocukların yaşamına uygulanması gerekir. Evet, Tanrı her yerdedir. Fakat bu 
gerçek çocukların yaşamında nasıl bir fark yaratmalıdır? Öğretirken bu soruyu yanıtlayın.  

 
• Tanrı kutsaldır (Yeşaya 6:3) – O’nun huzurunda saf olmanız gereklidir 
• Tanrı sevgidir (Yuhanna 3:16) – günahınızdan döner ve O’na gelirseniz, sizi bağışlayacaktır 
• Tanrı her yerdedir (Mezmur 139:7-12) – O’ndan kaçmaya çalışmayın 
• Tanrı her şeyi bilir (Mezmur 139:1-6) – gizlide yaptıklarınız hakkında dikkatli olun 
• Tanrı güvenilirdir (İbraniler 10:23) – O’nun sözüne kulak verin çünkü söylediklerini her zaman 

yerine getirir 
 
Bundan sonraki bölümlerde Tanrı hakkında vurgulanması gereken özelliklere bakacağız. Bu, sözü 

edilmeyen özelliklerin öğretilmesine gerek olmadığı anlamına gelmez. Fakat her özelliği detaylı olarak 
incelememiz mümkün olmaz! Birlikte inceleyeceğimiz gerçekler, kurtuluş bildirisinin öğretilişinde temel niteliği 
taşırlar. Elçiler Müjde’yi paylaşırken bunları vurguladılar.  
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6. Tanrı’nın konuştuğunu ve 
O’nun Yaratıcı Olduğunu 
Öğretin 
 
 Tanrı hakkında birşeyler bilmemizin ve O’nu tanımamızın nedeni, kendisini açıklamayı seçmiş olmasıdır. 
Yarattığı şeyler ve bilincimiz aracılığıyla karakteri hakkında bir şeyler gösterir. Bu, tüm insanlığın işittiği göksel 
bir esindir, açıklamadır. Bunun yanısıra, Tanrı daha net bir şekilde ve doğrudan da konuşmuştur:  
 
   Tanrı bizlere Kutsal Kitap aracılığıyla konuştu 
 
Bildirinizi duyurmak için yetkiyle hareket edin 
 
 Küçük çocuklar öğretmenin söylediği her şeyi kabul eder. Eğer “öğretmen” söylediyse, mutlaka dopru 
olmalıdır! Müjdeleme yaparken çocukların sadece bu gerçeğe dayalı olarak öğretişlerimizi kabul etmemesi 
önemlidir. Tanrı Sözü olan Kutsal Kitabı öğrettiğimizi görmeleri ve anlamaları gerekir. Elçiler Müjde’yi 
paylaşırken Kutsal Yazıları kullandılar. Petrus şöyle dedi: “Ama bütün peygamberlerinin ağzından Mesihi’nina 
acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yrine getirmiştir” (Elçilerin İşleri 3:18). Mektuplarda, 
Tanrı’nın kurtuluş planının Kutsal Yazılara göre olduğu gerçeği üzerinde önemli bir vurgu vardır.  
 
 “... Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca 
üçüncü gün ölümden dirildi” (1. Korintliler 15:3, 4) 
 
 Çocuklar kendilerine duyurmakta olduğumuz bildirinin bize ya da başkalarına ait bir düşünce olmadığını 
fakat yazılı Tanrı Sözüne dayalı olduğunu anlamalıdırlar. Öğretirken “Tanrı Kutsal Kitap’ta şöyle der” ve “Kutsal 
Kitap şunu söyler” gibi ifadeler kullanın. Size bir soru yöneltildiğinde, “Sanırım...” diye başlamak yerine, Kutsal 
Kitap’tan yanıtlayın. Çocuklar aldıkları yanıtların, “öğretmenin yanıtı” değil de,  “Tanrı’nın yanıtı” olduğunu 
bilmelidir. Öğretişlerinizi açık bir Kutsal Kitap üzerinden yapmanız iyi olur. Bu, yetkinizi sürekli olarak hatırlatan 
görsel bir araçtır. Öğretirken Kutsal Kitap’tan kısa alıntılar da yapabilirsiniz. Çocukların yaşı büyüdükçe soruların 
yanıtlarını Kutsal Kitap’tan kendilerinin bulmasına yardımcı olmalısınız.  
 
Kutsal Kitabın Tanrı Sözü olduğunu açıklayın 
 
 Kutsal Kitabın diğer tüm kitaplardan farklı olduğunu açıklamalıyız. Sadece Tanrı hakkında yazılmış bir 
kitap değil, Tanrı Sözüdür, Tanrı’nın bize verdiği mesajdır (2. Timoteos 3:16). Kutsal Kitap’taki tüm sözler, 
insanlar tarafından yazılmış olmasına rağmen, Tanrı’nın kaleme alınmasını istediği sözlerdir. Tanrı’nın, göklerden 
işitilecek yüksek bir sesle bize konuşmasıyla, Kutsal Kitap aracılığıyla konuşması arasında hiç fark yoktur. 
Elbette Tanrı bize yüksek sesle konuşmaz, çünkü Kutsal Kitap’ta bize söylemek istediği herşey zaten vardır. 
Çocuklar Kutsal Kitabın alaya alındığını ve doğruluğunun sorgulandığını mutlaka görecektir. Onları buna 
hazırlamamız önemlidir. Kutsal Kitabın nasıl derlendiğini açıklamaya zaman ayırmalısınız. Çocuklara Kutsal 
Kitaba nasıl saygı göstermeleri gerektiğini öğretmeli ve gerekirse yanlış tutumları düzeltilmelidir.  
 
 Tanrı Sözünün yetkisini öğreten birkaç Kutsal Kitap hikayesi vardır: Yasanın verilişi (Mısırdan Çıkış 19, 
20); Yoşiya’nın hükümdarlığı döneminde Yasa’nın yazılı olduğu tomarların bulunması (2. Krallar 22); Mesih’le 
ilgili peygamberlikler (Mika 5:2; Mezmur 22; Yeşaya 53); Ezra’nın Yasayı halka okuyuşu (Nehemya 8); Kral 
Yeoakim’in Tanrı Sözünü yakması (Yeremya 36).  
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 Çocuklara Kutsal Kitabın Tanrı Sözü olduğunu gösteren şarkı ya da şarkılar öğretin.   
 
 Zaman zaman aynı konulu ezber ayetleri seçin ve öğretin. Örneğin 2. Timoteos 3:16’nın ilk yarısı, Matta 
24:35 ve Yuhanna 17:17’den “Senin sözün gerçektir.”  
 
 Hedefimiz ve duamız çocukların, Kutsal Kitabın Tanrı Sözü olduğunu anlaması ve Kutsal Kitabın 
tamamına her zaman itaat etmesidir.  
 
Öğrettiklerinizi kendi yaşamınızdan örneklendirin.  
 Çocuklar, söylemenize gerek kalmadan, Kutsal Kitabı sevdiğinizi, Tanrı Sözü olduğuna inandığınızı, 
yaşamınızın ona göre şekillendiğini hissedeceklerdir. Bütün bunlar öğretmekte olduğunuz çocuklar üzerinde derin 
bir iz bırakacak ve söylediklerinizden daha yüksek sesli konuşacaklardır. Kutsal Yazılara yönelik itaatiniz, sevgi 
ve saygınızla örnek olun.  
 
   Tanrı Yaratıcıdır 
 

Müjdelemeyle ilgili temel gerçeklerden birisi, Tanrı’nın çocukları yarattığı ve bu nedenle de çocukların 
O’na karşı sorumlu olduğudur. Bu gerçek günümüzde yapılan müjdelemelerde sık sık ihmal edilir; ve bizler de 
bunu gözardı etmediğimizden emin olmalıyız.  

 
 Yaratıcı Hakkında Öğretme Sebepleri  
 

Kutsal Kitabın başladığı yer burasıdır 
 
 “Tanrı başlangıçta ... yarattı.” Tanrı’yla ilgili açıklamanın bu ilk sözleri son derece önemlidir. Bazen 
kurtuluş bildirisinin özünü öğretme ya da Müjde’yi uygulama konusunda o kadar aceleci davranırız ki, temel 
niteliği taşıyan bu önemli gerçeği atlarız. O’na karşı tapınma ve itaat sorumluluğumuz vardır. Kutsal Yazıları 
okudukça, Müjde çağrısının çok büyük bir güç kaynağı olan kudretli Tanrı’dan geldiğini görürüz. Bizi yaratan 
Tanrı’dır ve bu nedenle de yaşantılarımız üzerinde söz hakkı vardır: O’na hesap vermekten sorumluyuz.  
 
Elçi Pavlus Yahudi olmayanlara bunu öğretti 
 
 Yahudiler, Rab Tanrı’nın kendilerini yaratan olduğunu zaten bildiği için, Elçiler onlara konuşurken 
bundan sözetmediler. Fakat Pavlus bu gerçeği bilmeyen, günümüzdeki pek çok yetişkin ve çocuk gibi kişilere 
konuşurken bakın neler söyledi:  
 
 “Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan 
Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz” (Elçilerin İşleri 14:15).  
 
 “Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor...” (Elçilerin İşleri 14:17). 
 
 “Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rab’bi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda 
oturmaz” (Elçilerin İşleri 17:23, 24). 
 
 “Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre...” (Elçilerin İşleri 17:25). 
 
 “O’nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O’nda varız” (Elçilerin İşleri 17:28). 
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Bugünün çocuklarının bilmesi gerekenler 
 Sözlü sınav devam etmekteydi. Öğretmen, “İnsan kimin benzerliğinde yaratıldı?” diye sordu. 
Çocuklardan biri hemen elini kaldırdı. Bu sorunun yanıtını bildiğinden emindi. “Bir maymun gibi yaratıldı” diye 
yanıtladı. Çocuklara çeşitli evrim ve humanist teorileri öğretilir. Okudukları kitapların ve seyrettikleri televizyon 
programlarının büyük çoğunluğu bu teorileri kabul eder. Bunların sonuçları çok ciddidir. Evrim teorisi insanın 
Tanrı’ya karşı olan sorumluluğunu yoksayar. Eğer herşey “Big Bang” denilen bir patlamayla (ya da Kutsal Kitaba 
aykırı olarak önerilen herhangi bir fikirle) başladıysa, bizi yaratan Tanrı değildir ve bu yüzden de O’na karşı 
sorumlu olamayız. Çocuklara Tanrı’nın yaratıcı olduğunu öğretmeye acil ihtiyaç vardır. Bu büyük gerçeği daha 
çocuklar küçük yaştayken öğretmeye başlamalı ve çocuklar büyüdükçe daha detaylı olarak öğretmeye devam 
etmeliyiz. Çocukların, kudretli Tanrı tarafından yaratıldıklarını ve dolayısıyla da O’na hesap vermeleri gerektiğini 
bilmeleri gerekir. Tapınmaları ve itaat etmeleri gereken O’dur.  
 “Gelin tapınalım, eğilelim, bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim” (Mezmur 95:6). 
 
 Sık sık çocukların saygısız olduklarından yakınırız. Belki bunun suçu biraz da bizdedir, çünkü onlara 
hakkında öğrettiğimiz Tanrı çok küçüktür! Çocukların hayranlık ve saygı göstermesini beklemeden önce, 
Tanrı’nın ne kadar büyük olduğunu anlamaları gerekir. Onlara Yaratıcı hakkında öğrettiğimizde, kendilerinin ne 
kadar küçük ve bağımlı olduklarını göreceklerdir. O’nun büyüklüğünü gördükçe, evreni yaratanın her konuda 
güvenilir olduğunu öğreneceklerdir.  
 
 “Yeri göğü yaratan Rab’bin adı yardımcımızdır” (Mezmur 124:8).  
 Müjdeleme yaparken bu gerçeği mutlaka dahil etmeliyiz. Bu gerçeği iyi öğretmeliyiz. Vaiz 12:1’de dikkat 
çekildiği gibi, çocukların Yaratıcılarını tanıması gereklidir.  
 
 “Bu yüzden zor günler gelmeden, ‘Zevk almıyorum’ diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve 
yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa” (Vaiz 
12:1).  
 
  Bu Gerçek Çocuklara Nasıl Öğretilir? 
 
Yaratılış hakkındaki gerçeği Yaratılış kitabının ilk bölümlerindeki gibi öğretin 
  
 Çocukların Yaratılış kitabının 1-3. bölümlerini bildiğinden ve anladığından emin olun. Tanrı’nın evreni 
yoktan varettiğini vurgulayın. Çocuklara, “Hiç bir şey yaptığınız oldu mu?” diye sormak yararlı olabilir. Ne gibi 
malzemeler kullandıkları ve sonuçta nasıl bir sonuç elde ettikleri hakkında konuşun! Ardından Tanrı’nın hiç 
yoktan ne kadar daha harika şeyler yaptığını gösterin. Tanrı’nın insanı yarattığını açıklarken, insanın Tanrı’nın 
yarattıkları arasındaki en harika varlık olduğunu açıklamak önemlidir. İnsanın “Tanrı’nın benzerliğinde” 
yaratılmış olması ne demektir? Bunun anlamı, insanın belli açılardan Tanrı’ya benzediğidir. Tanrı düşünmesi için 
insana akıl verdi. Tanrı’yı tanıması, sevmesi ve O’na itaat etmesi için insana can verdi. İnsanın canı sonsuza dek 
yaşardı.  
 
Gerçeklerinizi bilin 
 Tanrı’nın yarattıkları hakkındaki küçük detayları bilmeniz size yardımcı olur. Bunları zaman zaman 
Yaratıcımızın ne kadar büyük olduğunu göstermek üzere kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: “Her 
örümceğin 600 adet civarında ipek üretim bezi olduğunu ve bunun aynen karmaşık bir ipek fabrikasına 
benzediğini biliyor muydunuz? 
 
 Bir örümcek çeşitli türlerde ipek üretebilir ve ağ örerken, yakaladığı bir böceği sarmak, yumurtalarını 
korumak ya da havada asılı kalmak için hangi tür ipeği kullanması gerektiğini bilir! Her gün karşımıza çıkan 
sıradan bir örümceği bile tam olarak anlayamayız. Bu bize onun Yaratıcısının ne kadar büyük ve harika olduğunu 
göstermez mi?”  
 
 Arada sırada bir çocuk size gelip Tanrı’nın varlığını kanıtlamanızı isteyebilir ya da “Amcam Tanrı 
olmadığını söylüyor” diyebilir. Kol saatinizi çıkarın ve çocuğa saatin içindeki tüm küçük parçaların nasıl bir araya 
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geldiğini sorun. Yanıt çok basittir; birisi bu saati yaptı. Aynı şekilde son model arabalar da kendiliklerinden 
“olmazlar”; birisinin dizayn etmesi gerekir. İçinde bulunduğumuz evren çok daha karmaşıktır ama her parçası 
kusursuz bir şekilde işler. Dünyada nereye bakarsak bakalım, herşeyin arkasında sonsuz bir gücün, düşüncenin ve 
ilginin olduğuna dair ipuçları görürüz.  
 
Ezberleme ve şarkı söyleme 
 
 Çocuklardan, Tanrı’nın yaratıcı olduğunu öğreten Kutsal Kitap ayetleri ezberlemelerini isteyin – Yaratılış 
1:1; Mezmur 95:6; Mezmur 102:25. Ayrıca bu gerçeği öğreten ve Yaradanı öven, O’na yücelik veren şarkılar ya 
da ilahiler seçin. 
 
Gerçeği uygulayın 
 
 Bu gerçek aşağıdaki örneklerde dile getirildiği gibi özenle ve tamamen uygulanmalıdır.  
 
 “Sizin gibi olmayan çocuklarla dalga geçer misiniz? Okulda sizin kadar zeki olmayan ya da tenleri başka 
renk olan ya da sporda sizin kadar başarılı olmayan çocuklarla alay eder misiniz? Unutmayın, Tanrı sizi ve 
arkadaşlarınızı olduğunuz gibi yarattı. Bu nedenle sizden farklı olan kişilerle alay etmeniz günahkar bir 
davranıştır.” 
 
 Ya da, “Belki başkalarının ‘Tanrı’ya aldırış etmeye gerek yok’ dediğini duydunuz. Belki Tanrı’nın 
yaşamınızı kontrol etmesine izin vermeyi reddediyorsunuz. Şunu hiç unutmayın, sizi Tanrı yarattığı için, 
yaptıklarınız hakkında O’na hesap vermek durumundasınız. O’na karşı itaatsizlik edebilir ve O’nu unutmaya 
çalışabilirsiniz. Fakat birgün gelecek O’nunla yüzleşeceksiniz.” 
 
 Ya da, “Sizi Yaradan’a karşı itatsizlik etmek son derece ciddi bir şeydir. Sizi yaratan O’dur, O’nu 
sevmeniz ve itaat etmeniz gerekir.” 
 
 Ya da, “Tanrı’nın evreni yoktan varettiğini işittiniz. Tanrı, itaat etmeyen çocukları da farklı çocuklar 
haline sokabilir... onları yeni yaratıklar yapabilir. Sizi değiştirip olmanızı istediği türden bir kişi haline sokabilir.”  
 
 Ya da, “Tanrı yarattıklarıyla ilgilenmez mi dersiniz? Yarattığı herşeyle harika bir şekilde ilgilenir. Ve 
çocuklarıyla da ilgilenir, onları kayırır. İsa Mesih’e iman ettiğiniz zaman yüce Yaratıcı Tanrı sizin sevecen göksel 
Babanız olur.” 
 
 Yaşadığımız dünyada Yaratıcı’dan çok yaratık yüceltilir. Çocuklara biz anlatmazsak, birçoğu, “O’nda 
yaşıyor ve hareket ediyoruz; O’nda varız” diyen ayetin tanıttığı Tanrı’yı hiç tanımayacaktır. Yaratıcı kendisini 
Sözü aracılığıyla açıkladı. Tanrı konuştu; bu yüzden çocuklara kendimizden emin bir şekilde gidebiliriz. Onlara 
söylediklerimizin doğru olduğunu biliriz, çünkü bunlar Kutsal Kitap’ta yazılıdır. 
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7. Tanrı’nın Kutsallığı ve 
Adaleti Hakkında Öğretin 
 

Tanrı’nın kutsal olması, O’nun tamamen saf ve kusursuz olduğu anlamına gelir. Saf ve temiz olmayan, 
yanlış ve günahlı olan herşeyden ayrıdır.  

 
Tanrı’nın adaleti, yaptığı herşeyin doğru olduğu anlamına gelir. İnsanlardan yapmalarını istediği herşey 

doğrudur. Ödülleri ve cezaları O’nun kutsallığıyla her zaman uyum içindedir: İyiliği ödüllendirir ve kötülüğü 
cezalandırır.  

 
Tanrı’nın adaleti kutsallığının işlemesiyle ortaya çıkar. Bu iki gerçek birbiriyle yakından ilişkili 

olduğundan bunları birlikte değerlendireceğiz. Ancak bu iki konu her zaman birlikte öğretilecektir anlamına 
gelmez.  

 
  Tanrı’nın Kutsallığı ve Adaleti 
  Hakkında Öğretme Sebepleri 
 

Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti Kutsal Kitabın başından sonuna kadar öğretilir 
 
 Bu öğretiler müjdeleme yapılırken sık sık ihmal edilir. Oysa Kutsal Kitaba baktığımızda Tanrı’nın 
kutsallığı ve adaleti konularının, Tanrı’nın diğer tüm özelliklerinden daha çok vurgulandığını görürüz. Tanrı 
Kutsal Yazılarda defalarca “İsrail’in Kutsalı” olarak anılır. 
 
 “Yüce ve görkemli Olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki, “Yüksek ve kutsal yerde 
yaşadığım halde, alçakgönüllülerle, ezlilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım” 
(Yeşaya 57:15). 
 
 “Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır...” (Yeşaya 6:3). 
 
 “Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır: 
“Kutsal olun, çünkü Ben kutsalım” (1. Petrus 1:15, 16). 
 
 Tanrı’nın kutsallığı, Yeni Yeruşalim’de bulunan kurtulmuşların ebedi teması olacaktır. “Kutsal, kutsal, 
kutsaldır, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş, var olan ve gelecek olan” (Vahiy 4:8b). 
 
 Tanrısal adalet gerçeği, Kutsal Kitap tarihinin sayfalarında açıkça görülür. “...Yeryüzünü yargılamaya 
geliyor, dünyayı adaletle, halkları kendi gerçeğiyle yönetecek” (Mezmur 96:13).  
 

Eski Antlaşma’da görülen toplanma çadırı ve çeşitli kurbanlar, Tanrı’nın halkına O’nun mutlak 
kutsallığını ve adaletini hatırlatıyordu. Bu vurgu Eski Antlaşma’yla sınırlı değildir. Rab İsa Mesih’in kendisi de 
sık sık gelecek yargıdan sözetti. “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen 
yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:36).  
 
 Günümüzün modern insanı bu gerçekleri işitmek istemez, ama bu gerçekleri müjdelemelerimizden 
çıkarmamızın hiç bir nedeni yoktur. Hatırlayın, Kutsal Kitap müjdeleme için el kitabımızdır. Tanrı’nın kutsallığı 
ve adaleti orada vurgulanıyorsa, aynı vurgu bizim öğretişlerimizde de olmalıdır.  
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 Belki bazı kişiler bu gerçeklerin “çocuklar için uygun olmadığını” söyleyebilir. Tanrı, kutsallığı ve adaleti 
üzerinde açık bir şekilde durarak halkına talimatlar verdiği Yasa’da, “Onları çocuklarınıza benimsetin” (Yasanın 
Tekrarı 6:7) der. Yahudi çocuklarına öğretilen ilk Eski Antlaşma kitabı, içinde “kutsal” sözcüğünün en çok 
bahsedildiği Levililer kitabıdır. Tanrı, peygamber Yoel aracılığıyla halkına, başlarına gelen yargıyı çocuklarına 
anlatmaları için talimat verdi (Yoel 1:3). Tabii ki bu gerçekleri öğretirken dikkatli olmalıyız, fakat Tanrı öğretiş 
verilen yaş grubuna göre Tanrılığını bırakmadığına göre, bunları mutlaka öğretmeliyiz.  
 
Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti Elçiler tarafından duyuruldu 
 
 Elçiler Yahudilere hitap ederken bu gerçekleri sık sık dile getirdiler. Bunları ima etmeleri bile yeterliydi 
çünkü Yahudiler Eski Antlaşma ayetlerinin Tanrı’nın karakterini açıkladığını zaten biliyorlardı. Pavlus Yahudi 
olmayanlarla Müjde’yi paylaşırken bu gerçekler hakkında hiç bir şey bilmedikleri için bunları öğretti. Pavlus  
müjdeleme yaparken bu gerçeklerin, söylediklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmiş olmalıdır.  
 
 “Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini 
buyuruyor. Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır” (Elçilerin İşleri 
17:30, 31). 
 
 Pavlus Romalılar mektubunu, kendisinin kurmadığı ve henüz ziyaret etmediği bir kiliseye yazmıştı. Bu 
kilise büyük ihtimalle Eski Antlaşma bilgisi çok sınırlı Yahudi olmayan inanlıların çoğunlukta olduğu bir 
topluluktu. Mektubuna Tanrı’nın kutsal karakterini ve kutsallığının bir sonucu olan doğruluğunu ve adaletini 
vurgulayarak başlar. Bölüm 3:22’ye kadar Mesih’in ölümünden söz etmez. 
 
Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti insana günahını gösterir 
  
 Çocuklar Tanrı’nın saflığına dair birşeyler öğrendiği zaman, kendilerinin saflıktan ne kadar uzak 
olduğunu göreceklerdir. Günahı ciddi bir şey olarak – kutsal Tanrı’ya başkaldırma – görmeye başlayacaklardır. 
Yeşaya Tanrı’yı tüm kutsallığı içinde gördüğünde, “Vay başıma, mahvoldum!” dedi. Aynı şey Musa’nın 
(Mısırdan Çıkış 3), Petrus’un (Luka 5:8) ve Yuhanna’nın (Vahiy 1:17) başına da gelmiştir.  
 
Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti çarmıhı açıklar. 
 
 Tanrı kutsaldır ve bu yüzden günahkar bir kişi O’nun huzuruna çıkamaz ya da öldüğü zaman cennete 
gidemez. Fakat İsa Mesih günahkarların yerine geçtiği için adaletli olan Tanrı, günaha yönelik gazabını ve cezayı 
Oğlu’nun üzerine döktü. İşte bu nedenle kurtuluşumuz için Mesih’in ölümü şarttı. Eğer Tanrı kutsal değilse, 
kurtuluşa gerek kalmaz. Eğer Tanrı adil değilse, Mesih’in ölümüne gerek kalmaz.  
 
Günümüz çocukları kutsallık ve adaleti anlamazlar 
 
 Bugünün dünyasında kutsallığın ve adaletin gerçekten ne olduğu çok az anlaşılır. Çocuklar ahlaki 
değerlerin iyice azaldığı bir dünyada büyümektedirler. Saflıktan, dürüstlükten uzak şeyler görürler ve kötü sözler 
işitirler. Günah cezbeder, suç bir hüner gibi görülür. Batı toplumunda bir zamanlar saygı gören Kutsal Kitap 
prensipleri, yere atılmış, ayaklar altına alınmış ya da rüzgara bırakılmıştır. Çocukların Tanrı’ya ait bu özellikleri 
bildiğini varsayamayız – kesinlikle bilmezler! Bildirimizden bu öğretişleri çıkartmaya cüret edemeyiz; eğer 
çıkartırsak, Kutsal Kitaba uymamış oluruz.  
 
 Çocuğun adalet anlayışı evdeyken bile çarpıklaşabilir. Maddeciliğin diz boyu olduğu bu çağda, anne 
babalar çocuklarıyla daha az zaman geçirmekte ve çocuklarının nelere maruz kaldığına pek dikkat 
etmemektedirler. Çocuğun bir yanlışını görmezlikten gelip cezalandırmamak daha kolaydır. Pek çok çocuk bir 
yanlış yaptığında bunu bekler bir hal almıştır. Anne ya da baba büyük ihtimalle sözü edilen cezayı vermeyecektir. 
Böylece Tanrı’nın adaleti hakkında da aynı şeyi düşünmeyi öğrenirler: “Tanrı beni seviyor, beni cennetten uzak 
tutmak istemez ki!”   
 
Çocuklar Hıristiyan Olmanın Kutsal Bir Yaşam Sürmeyi Gerektirdiğini Anlamalıdır 
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Rab, “Kutsal olun, çünkü Ben kutsalım” der. Çocuklara Mesih’e iman ettikleri zaman, Tanrı’nın iyiyi 

sevdiğini, kötüden nefret ettiğini, saf olduğunu ve her zaman doğru olanı yaptığını söylediğimizde bunların ortaya 
çıkaracağı belli sonuçlar olacaktır. Tanrı’nın Egemenliğine doğduklarında bunun sonuçlarından biri, kutsal 
Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürme arzusu olacaktır.  

 
Tanrı’nın kutsallığı ve adaleti çocuklara nasıl öğretilir?  

 
Basit bir şekilde öğretin 
 
 “Tanrı kutsaldır” ya da “Tanrı adildir” demek bu gerçekleri öğretmez. Herşeyden önce, bu gerçeği ifade 
etmemize yardım edecek sözleri ve deyimleri düşünmeliyiz. Bunlar arasında, “saf”, “pak”, “kusursuz”, “yaptığı 
her şey doğrudur”, “Tanrı bizden farklıdır, bizden çok daha üstündür, asla yanlış bir şey yapmaz”, “İyi olanı 
sever, kötü olandan nefret eder”, “Günah Tanrı’nın olduğu yerde olamaz”, “Bazen televizyonda kendimizin 
yapmayı hayal bile edemeyeceği şeyler seyrederiz. Kavga sahnelerini seyretmeyi ve küfür dolu konuşmaları 
işitmeyi severiz. Fakat Tanrı bunlardan nefret eder. Tanrı öylesine iyi ve saftır ki, günahın yanına yaklaşmasına 
izin veremez” (Habakkuk 1:13). 
 
 Ayrıca gerçeği örneklememiz de gerekir. Aşağıdaki örnek yardımcı olabilir. Üç adet “beyaz” mendil alın 
– birisi eski ve kirli, birisi yıkanmaktan beyazlığını ve parlaklığını yitirmiş ve birisi de yepyeni olsun. Çocuklara 
“Belki siz bu mendil (2. mendili gösterin) gibisiniz;  yaşamınız iyi gibi görünüyor ve özellikle sınıfınızdaki diğer 
çocuklarla kıyasladığınızda (kirli mendili diğeriyle birlikte gösterin) yaşamınızın çok iyi olduğunu 
düşünüyorsunuz. Diğer çocuklar küfür ediyorlar ama siz etmiyorsunuz; ellerine fırsat geçtiğinde dükkandan 
birşeyler aşırıyorlar ama siz böyle birşey yapmazsınız; hiç kiliseye gitmiyorlar ama siz gidiyorsunuz. Fakat 
kendiniz ve Tanrı hakkında düşününce işler değişiyor. O asla ama asla yalan söylemedi, oysa siz söylediniz. O her 
zaman iyi ve sevencendir, ama siz değilsiniz. Günahın yanına yaklaşmasına bile tahammül edemez ama siz günah 
dolu şeyleri seyretmekten ya da bir başkası hakkındaki dedikoduları dinlemekten hoşlanırsınız. Tanrı asla ama 
asla günah işlemez, fakat siz hergün günah işlersiniz. Tanrı’nın ne kadar iyi ve saf olduğunu düşündüğünüzde 
(yepyeni beyaz mendili havaya kaldırın), yaşamınız (uygun olan mendili havaya kaldırın) günah dolu ve kötü 
görünür. Tanrı’dan ne kadar da farklısınız. Kutsal Kitap, “Bütün doğru işlerimiz kirli bir bez gibidir” der (Yeşaya 
64:6).  
 
 Peki Tanrı’nın adaleti hakkında neler diyebiliriz? Çocuklara Tanrı’nın tamamen adil olduğunu 
açıklayabiliriz. Verdiği ceza doğru cezadır, verdiği ödül doğru ödüldür. Hiç kimse Tanrı’ya, “Ama bu haksızlık” 
diyemez. Tanrı, (tüm olup biteni bilmedikleri için bazen haksızlık yapabilen) anne, baba ve öğretmenlerimizden  
çok farklıdır ve olup biten herşeyi her zaman bilir. Ayrıca Tanrı’nın cezalandırmak ve ödüllendirmek için her 
zaman gücü vardır; hiç kimse O’nun adaletinden kaçamaz.  
 
Baştan sona öğretin 
 
 Gerçeği, bir Kutsal Kitap hikayesi bağlamında basit ve anlaşılır bir dil kullanarak adım adım açıklamak 
en iyisidir. Bu gerçekler Kutsal Kitap’ta o kadar çok öğretilmiştir ki, bunları doğal ve çarpıcı bir şekilde öğretecek 
türden hikayeler bulmak zor olmaz. Adem ve Havva (Yaratılış 3); Nuh (Yaratılış 6, 7, 8); Yasa’nın verilişi 
(Mısırdan Çıkış 19, 20); Akan (Yeşu 7); toplanma çadırındaki en kutsal yer hakkındaki öğretiş (Mısırdan Çıkış 
36-40); altın buzağıya tapınma (Mısırdan Çıkış 32); Yeşaya’nın görümü (Yeşaya 6) bu hikayeler arasında 
sayılabilir. Kutsal Kitap’ta bu gerçekleri öğretmemize yardım edecek daha başka hikayeler de vardır. Hikayeyi 
anlatırken çocukların dikkatini, hikaye içindeki küçük detaylara kaydırmak yerine, net bir şekilde öğretmekte 
olduğunuz gerçek üzerinde toplayın.  
 
 Mesih’in ölümü hakkında öğretirken, Tanrı’nın adaletinden dolayı günahın cezalandırılması gerektiğinin 
çocuklar tarafından anlaşılması önemlidir. Tanrı kutsal olduğu için Oğlunu terketmek zorunda kaldı, çünkü 
“Mesih yerimize günah oldu.” Tanrı’nın, birisini bağışlayabilmek için kutsallığından ve adaletinden 
vazgeçmediğini açıklayın. Tanrı’nın bağışladığı günah, Oğlu’nun çektiği cezada zaten ödenmiştir.  
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Sık sık öğretin 
 
 Bu gerçekleri öğreten ezber ayetleri seçin. Örneğin, “Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde 
sevecendir” (Mezmur 145:17). Aynı gerçeği öğreten diğer ayetler arasında Yeşaya 6:3; Yasanın Tekrarı 32:4; 
Mezmur 24:3-5; Matta 5:8; Mezmur 19:9 vardır. Bu tür öğretişlerin ihmal edildiğini kanıtlayan bir durumdur bu! 
Fakat mutlaka bu gerçeği öğreten basit bir ilahi seçin.  
 
Çocuklara, örnek olarak öğretin 
 
 Tanrı’nın kutsallığından nasibini almış bir öğretmenin kendi yaşamıyla göstereceği örnek, çocuklar 
üzerinde bir iz bırakacaktır. Bunun anlamı aşırı bir adanmışlıkla, Tanrı’nın çocuklarla ilgilenemeyecek kadar uzak 
olduğu izlenimi vermek değildir. Fakat öğretmen dua ederken çocuklar onun Kutsal Olan’la konuştuğunu 
anlamalıdırlar. Bu büyük gerçekleri öğretirken kullandığı sözler bunlardan etkilenmiş bir yürekten gelmelidir. 
Kutsal bir yaşam süren öğretmen, elbette Kutsal Tanrı’ya diri bir tanıklık olacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

8. Tanrı’nın Sevgisi hakkında öğretin 
 
 Tanrı’nın sevgisi, lütfu ve merhameti olmaksızın İyi Haber olmaz. Tanrı Oğlu’nu Kurtarıcımız olmak 
üzere dünyaya gönderen sevgiydi. Golgota’da çarmıha gerilip ölmesinin nedeni sevgiydi. Sevilecek hiç bir 
yanımız yokken ve ne Tanrı’ya ne de Sözüne hiç aldırış etmezken bizi kurtaran sevgiydi. “Çünkü önce O bizi 
sevdi” (1. Yuhanna 4:19). 
 
 Tanrı’nın sevgisi yarattığı her şey için gösterdiği özende görülür. Buna bazen Tanrı’nın iyiliği adı verilir. 
“Rab herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar” (Mezmur 145:9). 
 

Tanrı’nın sevgisi, insan sevgisinin aksine, sevilen kişideki cezbedici bir özelliğin sonucu değildir. Tanrı, 
sevgisine hiç ama hiç layık olmayan ve sevgisini haketmeyen günahkarları sever. Tanrı sevgisi her zaman, hiç bir 
şekilde haketmediğimiz lütfu ve iyiliğiyle gelir.  

 
Tanrı’nın merhameti sevgisinin farklı bir görünüşüdür. Günah işleyen ve acı çeken kişilere yönelik 

duygularını ve onlar için attığı adımları tanımlar. Merhameti sayesinde günahkarın hakettiği cezayı vermez.  
 
 Tanrı’nın Sevgisi hakkında öğretme sebepleri 

 
Kutsal Kitap, Tanrı’nın sevgisi hakkında öğretir 
 
 Eski Antlaşma’da Tanrı’nın sevgisini kendi halkıyla sahip olduğu özel ilişkide, onları kayırması, 
koruması ve onlar için sağladıklarında görürüz. Hatta onlar isyankar ve şükretmeyen bir tutum içinde olmalarına 
rağmen, Tanrı’nın sevgisi bitmek bilmedi. Bütün bunları Hoşea’daki şu ayetlerde görürüz:  
 
 “Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey israil? ... Yüreğim değişti içimde, 
alevlendi acıma duygularım” (Hoşea 11:8). 
 
 Yeremya’da da Tanrı’nın halkı için duyduğu sevgiyi dile getiren benzeri sözlerle karşılaşırız: “Seni 
sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim” (Yeremya 31:3).  
 
 İsrail Oğulları bu sevgiyi çeşitli yollarla hissettiler. Bu yollar arasında inatla, isyankar bir tutumla ve 
kendi keyiflerine göre hareket ettiklerinde Tanrı’nın onlara merhametle yaklaşması ilk akla gelenlerdendir.  
 
 “Çünkü Tanrınız Rab size acıyan bir Tanrı’dır” (Yasanın tekrarı 4:31). 
 
 “Rab’bin sevgisi sayesinde yok olmadık; merhameti asla son bulmaz” (Ağıtlar 3:22). 
 
 Tanrı’nın sevgisini, Yeni Antlaşma’da olduğu kadar Eski Antlaşma’da da dile getirdiği günahkarlara 
yönelik lütufkar çağrısında görürüz. “Gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana bulamış bile olsa kar 
gibi ak pak olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak” (Yeşaya 1:18). 
 
 Yeni Antlaşma’da Tanrı’nın sevgisi, İsa Mesih’i günahkarların yerine geçerek çarmıhta ölmek üzere 
gönderişinde görkemli bir şekilde görülür. Fakat ayrıca iman edenlerin kurtuluşunda da görülür. Eğer sevgi, 
uğruna verilen şeylerle ölçülecek olsa, Tanrı’nın sevgisi ölçülemeyecek boyuttadır!  
 
 “Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye 
O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlunu 
günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur” (1. Yuhanna 4:8, 9, 10). 
 
 Bir inanlı için Tanrı’nın kendisini sevdiğinden daha kesin olan bir şey yoktur. Bu sevgi, çocuğuna ilgi 
gösteren göksel Baba’nın sevgisidir. Bu sevgiden onu hiç bir şey ayıramaz.  
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 “Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne 
yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya 
yetecektir” (Romalılar 8:38, 39).  
 
Tanrı’nın Sevgisi kurtuluşu mümkün kılar 
 
 Eğer Tanrı bize karşı sevecen ve merhametli davranmasaydı, ne kurtuluş ne de duyurmamız için Müjde 
olurdu. Çocukların Tanrı’ya ne kadar minnettar olduğumuzu anlamaları önemlidir. Her çeşit hakkın bol bol  
konuşulduğu bu dünyada, çocuklar kurtuluşun bir hak değil, Tanrı’nın lütfundan gelen bir armağan olduğunu 
anlamalıdırlar. Bu nedenle Yuhanna 3:16, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki...” diye başlar.  
 
Pek çok çocuk Tanrı’nın, sevgi Tanrısı olduğundan habersizdir 
 
 Pek çoğu Tanrı’ya hiç aldırmadığı için, sevgi Tanrısı kavramı onlar için tamamen yabancıdır. Bazı 
çocuklar hikmetsiz davranışların kurbanı olup Tanrı’nın adıyla korkutulmuştur.  
 
 “Tanrı senin cezanı verir.” Bu yüzden Tanrı’yı, yanlış bir şey yaptıklarında elindeki sopayla kendilerine 
vurmaya hazır biri gibi görürler. Çocuklara Tanrı’nın, günahtan nefret eden fakat günahkarları seven kişisel bir 
Tanrı olduğunu mutlaka öğretmeliyiz. O’nu tanıyabilirler, sevebilirler ve O’na tapınabilirler.  
 
Pek çok çocuk sevginin ne olduğunu bile bilmez 
 
 Günümüz dünyasında ve karşımıza çıkan medya araçlarında, “sevgi” sözcüğünün anlamı değerini 
kaybetmiştir. Vermek yerine almak, sevilen kişi için en iyiyi istemek yerine kendini gözetmek anlamlarını 
içermeye başlamıştır. Çocuklar küçücük yaşlardan itibaren, çarpıtılmış türden bir sevgiyi dile getiren pop müziği 
dinlerler. Bazı çocuklar şımartılır, bazılarıysa tamamen ihmale uğrar.  
 
 Pek çoğu kendi evinde, ebeveynlerinin fedakar sevgisi yerine geçen aşırı maddecilikten ıstırap çeker. Bu 
tür “sevgi” anne babanın parasal durumuna göre farklılık gösterir. Eğer maddi durumları çok iyi değilse ve yeni 
bir çamaşır makinesine ya da yeni bir arabaya ihtiyaçları varsa, anne babanın normal şartlarda sevgisini dile 
getirmek üzere çocuğa alacağı şeyler alınmaz. Çocukların sadık, kesin ve fedakar Tanrı sevgisini işitmeye 
gereksinimleri vardır.  
 
   Tanrı’nın Sevgisi Çocuklara Nasıl Öğretilir 
 
Kutsal Kitap Dersinde 
 
 Kutsal Kitap’taki pek çok hikaye Tanrı’nın sevgisini uygulamalı olarak gösterir ve çocukların dikkatini, 
hikayedeki karakterlerin yaptıkları yerine, Tanrı’nın yaptıklarına çekmemiz gerekir. “Bu hikaye bize Tanrı’nın 
günahkarları sevdiğini gösterir” demekle yetinmeyin. Tanrı’nın sevgisinin anlamını ve hikayede açıkça ortaya 
konan çeşitli yönlerini iyice öğretin. Çocukların Tanrı’nın sevgisinin, pek çoğunun maruz kaldığı türden 
çarpıtılmış sevgiye benzediğini varsaymalarını istemeyiz. Aşağıdaki dersler, Tanrı’nın sevgisine ait çeşitli yönleri 
vurgulamak üzere kullanılabilir.  
 
 Yakup’un yaşamı (Yaratılış 27-33)      Tanrı’nın sevgisi değişmez 

 Yusuf’un yaşamı (Yaratılış 37, 39-47)    Tanrı kendisine ait olanları kayırır 

 Mısır’dan kurtuluş (Mısırdan Çıkış 12, 13)    Tanrı’nın sevgisi güçlüdür 

 Çölde ihtiyaçların sağlanması (Mısırdan Çıkış 16, 17)     Tanrı iyidir 

 Doğuş Bayramı hikayesi (Matta 1, 2)  Tanrı’nın sevgisi bize verdiği Oğul armağanında görülür 

 Kaybolan oğul (Luke 15:11-32)       Tanrı lütufkardır 
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 Samiriyeli kadın (Yuhanna 4:1-42)    Tanrı insanları kişisel olarak sever 

 Zakay (Luka 19:1-10)      Tanrı sevilmeye layık olmayanları sever 

 Saul’un iman edişi (Elçilerin İşleri 9)      Tanrı merhametlidir 

 Petrus’un görümü (Elçilerin İşleri 10)     Tanrı her çeşit insanı sever 

Mesih’in ölümünü anlatırken, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik Oğlunu verdi” gerçeğini 
gösterin. Bu armağanın büyüklüğünü ve günahkarları kurtarmanın Tanrı’ya neye malolduğunu vurgulayın.  
 
Ezber ayetleri ve şarkılarla  
 
 Tanrı’nın sevgisini ve merhametini öğreten bir çok ayet vardır. Aşağıdaki örnekler çocukların 
ezberleyebileceği ayetlerden sadece bir kaçıdır. “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken 
Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8). Tanrı’nın sevgisi, Mezmur 103:8-10; Yuhanna 3:16, 17; 1. Yuhanna 
4:10, 19 gibi ayetlerde de açıkça öğretilir. Tanrı’nın sevgisi hakkındaki ilahileri seçerken, sadece bu sevgiye 
verilen kişisel karşılığı ifade eden ilahileri değil, bu muhteşem gerçeğin bir yönünü öğreten ilahiler seçin. 
 
Dengeli bir şekilde 
 
 Kutsal Kitaba göre Tanrı’nın tanımını yapan, “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8) ayeti, en iyi bilinen fakat 
aynı zamanda bazen en yanlış anlaşılan ayettir. “Tanrı sevgidir” ifadesi Tanrı hakkındaki tüm gerçeği dile 
getirmez. Bu sözleri kullanan elçi Yuhanna aynı zamanda “Tanrı ışıktır” (1. Yuhanna 1:5) deyimini de 
kullanmıştır. Bu nedenle Tanrı’nın sevgi dolu davranışları her zaman kutsal davranışlardır. Tanrı’nın sevgisi 
kutsal bir sevgidir.  
 
 Kurtuluş planında, Tanrı’nın kutsallığıyla sevgisi arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.  
 
 Tanrı’nın kutsallığı kurtuluşu gerekli kılar ve çocuğa, günahkar yüreğini ve isyanını gösterir.  
 
 Tanrı’nın sevgisi kurtuluşu mümkün kılar ve çocuğa, günah sorunuyla ilgili olarak Tanrı’nın yanıtını 
gösterir.  
 
 Bu nedenle Tanrı’nın kutsallığı Müjde’nin öğretilişinde temel olup, Tanrı’nın tüm özellikleri arasında 
kaybolmuş olan çocuklara sunulması gereken ilk ve başlıca özelliğidir. Çocuk, Tanrı’nın kutsallığının ışığında 
kendi günahkarlığını gördüğünde, ihtiyacı hakkında endişelenip suçunu kabullenir ve artık Mesih’in çarmıhta 
ölümü ve dirilişiyle Tanrı’nın sağladığı çözüm hakkında işitmeye hazırdır. İşte Tanrı’nın sevgisinden kaynaklanan 
bildiri, yani Tanrı’nın kutsallığının neden olduğu ihtiyaç için sağlanan çözüm budur. Bu yüzden Tanrı’nın 
kutsallığı ve Tanrı’nın sevgisi hakkında, Kutsal Kitaba uygun şekilde dengeli olarak öğretmek çok önemlidir.  
 
 Tanrı’nın sevgisini öğretirken kutsallığını gözardı etmek mümkündür. Böylesi bir öğretiş, yenilenmemiş 
yüreklerde bile sık sık kabul görecektir. Eğer Tanrı sadece sevgi Tanrı’sıysa, bir çok şeyi görmezlikten gelecektir 
ve günahımız hakkında pek fazla endişelenmemize gerek kalmayacaktır. Böyle bir yaklaşım, Tanrı’nın Kutsal 
Kitap’ta verilen tanımıyla uyum sağlamayan zayıf bir imajdır.  
 
 Diğer yandan, öbür aşırı uca kayıp Tanrı’nın sevgi ve merhamet Tanrısı olduğunu dile getiren o harika 
gerçeği ihmal etmemeli ya da önemini indirgememeliyiz. Bu gerçek özellikle İsa Mesih’in gelişini, ölümünü ve 
dirilişini öğretirken verilmelidir. Eğer Tanrı’nın sadece kutsal bir Tanrı olduğunu öğretirsek, Tanrı hakkında 
yanlış bir imaj yaratmaya devam etmiş oluruz.  
 
 Tanrı, sevgi ve merhamet Tanrısıdır; fakat aynı zamanda kutsallık ve adalet Tanrısıdır da. Bu 
gerçeklerden birisini öğretirken diğerini ihmal etmek, Kutsal Kitabın bildirisinden uzaklaşmak demektir.  
 
Örnekleyerek 
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 Öğretmen, Tanrı’nın sevgisinin Kutsal Ruh tarafından yüreğine döküldüğünü tecrübe etmiş olmalı ve bu 
sevgi yaşamında görülmelidir. 1. Korintliler 13 üzerinde düşünün ve Tanrı’dan bu sevgiyi yaşamınızda daha elle 
tutulur bir hale sokmasını isteyin. Öğretmenin yaşamı ve söyledikleri, çocuklara tutarlı bir şekilde “Tanrı’nın 
sevgi” olduğunu dile getirmelidir.  
 
Sonuç 
 
 Çocuklara Tanrı’nın karakteri hakkında öğretmek dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Bu 
konunun Kutsal Kitaba uygun olarak yapılan müjdelemenin bir parçası olduğu hakkında ikna olunca, 
müjdelemelerimize bunu da dahil etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Tanrı’nın çocuklarımıza kendisine 
saygı gösterme ve O’dan korkma duygusu, ve hepsinden önemlisi Rab İsa Mesih aracılığıyla gelen Tanrı bilgisini 
vermesi için dua etmeliyiz.  
 
 
 
 
 



40 
 

9. Müjdeleme Yaparken Günah 
Hakkında Öğretin 
 
 Öğretmen, “Hiç yanlış bir şey yaptığınız oldu mu?” diye sordu. Bir iki çocuğun gözleri yere çevrildi. 
Çocuklardan birisi, annesine ev işlerinde yardım ederken düşürüp kırdığı vazoyu düşünüyordu. Bir diğeri, 
kardeşinin cebinden para aşırırken yakalandığı günü düşünüyordu. Küçük bir kız, masum kahverengi gözlerini 
kocaman açarak öğretmene baktı ve “Hayır! Annem benim çok iyi bir çocuk olduğumu söylüyor!” dedi.  
 
 Bu çocukların hepsi günah hakkında yetersiz bilgiye sahiptiler. Birisi kazara olan bir şey hakkında 
kendini suçlu hissediyor, diğeri yakalandığını hatırlıyordu ve bir diğeriyse günahtan haberdar bile değildi.  
 
 Çocukların İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmesini istiyoruz, fakat O’na Kurtarıcıları olarak 
iman etmeden önce, kurtulmaları gereken günahın farkına varmaları gereklidir. Bu nedenle, günah hakkında 
Kutsal Kitaba uygun olarak dikkatle verilen bir öğretiş, müjdecinin söylediklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.  
 
   Günah Tanrı’ya Karşı İşlenir 
 
 Toplumda günah, kabul görmüş ahlak, kendini düşünme, başkalarına ya da kendine zarar verme 
standartlarına uymamak olarak değerlendirilir. Çocuklar bu değerlere göre yoğrulur ve bunları yansıtırlar. Pek çok 
çocuk “Bu doğru mu?” diye sormayı bile bilmez. Aksine “Bunun getirisi ne olur?” ya da “Acaba yakalanır 
mıyım?” gibi soruları sormaya alıştırılırlar. Çalmanın yanlış olduğu hakkında az da olsa bilgileri olabilir ama 
bunun neden yanlış olduğunu anlamazlar. Bir öğretmenin günahı açıklamasıyla ilgili olarak verdiği şu örneğe 
bakın. “Annesi evden çıkarken Burak’a dolaptaki kutuda duran kurabiyelerden yememesini söyledi. Annesi 
Burak’ın bu kurabiyeleri çok sevdiğini biliyordu! Burak annesine bakıp kesinlikle yemeyeceğini söyledi. Annesi 
gittikten sonra Burak kurabiyeleri düşünmeye başladı. Ardından kaç kurabiye olduğunu görmek için kutuya 
bakmaya karar verdi. Kutunun kapağını açtığında kurabiyelerin o harika kokusunu içine çekti. Artık daha fazla 
direnemeyecekti. Önce bir tane yedi, ardından bir tane daha ve bir tane daha. O anda dışarıdan gelen ayak 
seslerini işitir işitmez, aceleyle kutunun kapağını kapattı ve kutuyu tekrar dolaba koydu. 
 
 Annesi odaya girdiğinde sorduğu ilk soru, “Burak kurabiyelerden yedin mi?” oldu. Burak yüzünde 
masum bir ifadeyle annesine baktı ve “Hayır yemedim anne. Bana yememem gerektiğini söyledin, ben de sözünü 
dinledim” dedi.” 
 
 “Çocuklar Burak ne yaptı dersiniz? Evet, günah işledi. Bu ne demektir? Nasıl günah işledi? Evet, 
annesinin sözünü dinlemedi, kendisine ait olmayan birşeyi aldı ve yalan söyledi. Bunları yapmak yanlıştır. 
Günahtırlar. Siz de ben de buna benzer yanlış şeyler yaptık, değil mi? Hepimiz gümah işledik!”  
 
 Bu yeterli bir açıklama mıdır? Kesinlikle hayır. Her şey yatay bir düzeyde değerlendirilmiştir. Günahın 
Tanrı’ya karşı işlendiği gerçeği tamamen gözardı edilmiştir. Böyle bir örnek kullanıldığında, Burak annesinin 
sözünü dinlemediği zaman, Tanrı’nın “Anne ve babana saygı göster” diyen buyruğunu çiğniyordu. Yalan 
söylediğinde, “Yalan yere tanıklık etmeyeceksin” diyen Tanrı buyruğuna karşı itaatsizlik ediyordu. Tanrı’nın 
Yasasını çiğnemişti. Tanrı’nın Yasasını çiğnemek günahtır.  
 
 Öğretişlerimizde Tanrı’nın Yasasını çiğnemenin önemini kesinlikle hafife almamalı ya da Kutsal Kitabın 
öğretişlerine çok aykırı olan yaklaşımları öğretmemeliyiz. Kutsal Kitap’ta “suç” için kullanılan çeşitli sözcükler 
vardır. Bunların ilki Yeşaya 43:25’de karşımıza çıkar ve Tanrı’ya karşı isyan anlamındadır. Bir diğerini Yeşaya 
59:2’de görürüz ve değiştirilen, çarpıtılan bir şeyden sözeder. Suçun bir diğer anlamıyla Mezmur 32:2’de 
karşılaşırız; aldatma ya da iki yüzlülük anlamındadır.  
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Kutsal Kitap’ta “günah” olarak çevrilen sözcüğün anlamı, “hedefe ulaşmamak” ya da “standarta uyum 
sağlamamaktır” (Romalılar 3:23). Ayrıca “bir yetki makamına itaat etmemek” (Nehemya 9:26), “doğru yolda 
ilerlemeyi bırakmak” (Mısırdan Çıkış 32:8) anlamlarına da gelir. Ulaşılamayan hedef Tanrı’nın hedefidir, 
Tanrı’nın standartına uyum sağlanmamıştır, Tanrı’nın yetkisine itaat edilmemiştir ve Tanrı’nın yolunda 
ilerlemeye devam edilmemiştir.  
 
 Artık çocukların Tanrı hakkında bir şeyler bilmesinin ne kadar zaruri olduğunu görüyoruz. Çocuklara, bir 
arkadaşlarının isteğini yerine getirmezlerse fazla üzülmelerine gerek olmadığını söyleyebilirsiniz. Fakat müdürün 
isteğini yerine getirmezlerse, müdürün yetkisinden dolayı bu çok daha ciddi bir hal alır. O halde kudretli, kutsal 
ve adil olan Tanrı’ya karşı baş kaldırmanın ne kadar daha ciddi olduğunu düşünün!  
 
 Neyse ki günahla ilgili olan tüm bu örnekler, günahı çocuklara açıklarken kullanılabilecek kadar sağlam 
niteliktedir. Bunların görselleştirilmesi bile olasıdır. Hepsini bir defada kullanmak yerine, her seferinde bir örnek 
kullanın.  
 Kutsal Kitap günahın öncelikle Tanrı’ya karşı olduğunu öğretir. Kral Davut zina ettiğinde, Bat-şeva’ya, 
Uriya’ya ve halkına karşı günah işledi. Buna rağmen Davut’un tövbe ederken, günahının öncelikle Tanrı’ya karşı 
olduğunu kabul ettiğini görürüz: 
 “Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim” (Mezmur 51:4). 
 
 Günah kişinin sırtını Tanrı’ya dönmesidir. Zayıf ve küçücük olan yaratığın, kudretli Yaradan’a karşı baş 
kaldırarak yumruğunu havaya savurmasıdır. Kendinizi O’na karşı yüceltmektir. O’na ait olan tapınmayı O’ndan 
esirgemek, kendinizi O’nun yerine koymaktır. Yenilenmemiş olan insan Tanrı’nın düşmanı olduğu için, çocuklar 
da dahil olmak üzere herkes suçludur.  
 
   Günah Yasanın Çiğnenmesidir 
 

Günahın Tanrı’ya karşı yapılan ciddi bir şey olduğunu Kutsal Kitaba uygun ve etkin bir şekilde 
göstermenin en iyi yollarından birisi, Mısırdan Çıkış 20’de verilen Tanrı’nın Yasasını ve Yeni Antlaşma’daki 
buyruklarını öğretmektir.  
 
 “Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur” (1. Yuhanna 3:4). 
 “Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır” (Romalılar 3:20). 
 “Kutsal Yasa’da söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı’ya hesap versin diye Yasa’nın 
yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz” (Romalılar 3:19). 
 “... Yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdim” (Romalılar 7:7). 
 
 Yakup 1:22-25’de Tanrı Sözü bir aynaya benzetilir. Ayna yüzünüzü yıkayamaz ama neresinin yıkanması 
gerektiğini gösterir. Aynı şekilde Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmek suretiyle kurtulmamız ya da 
temizlenmemiz mümkün olamaz; bunlar ancak yaşantılarımızda nelerin yanlış ve Tanrı’nın isteğine aykırı 
olduğunu gösterebilirler.  
 
 Düzenli olarak yaptığınız hizmet zamanlarınızın uygun bir kısmında, çocukların On Buyruğu ezberlemesi 
iyi olur. Hatta bunu bir şarkı şeklinde öğretebilirsiniz. Tanrı’nın standartları Mısırdan Çıkış 20’de verilen On 
Buyruk’ta özetlenir. Tabii ki On Buyruğa ek olarak, Yeni Antlaşma’da verilen başka buyruklar da vardır. Rab İsa 
bu on buyruğun her birini yeniden dile getirdi ve hatta önemlerini daha da arttırdı.  
 
 Belli bir günah hakkında öğretirken, çocuklara bunun neden yanlış olduğunu göstermeliyiz. “Hile 
yaptığınızda ya da birisi hakkında yalan söylediğinizde, Kutsal Kitabın bunu günah olarak tanımladığını 
biliyorsunuz” demek yeterli olmamalıdır. Bunun yerine şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Sınavda bir arkadaşınızdan 
kopya çektiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Yakalanmadınız ve sınavdan iyi bir not aldınız. Fakat gelin şimdi 
Tanrı’nın buyruklarından birisine bakalım, “Çalmayacaksın”. Yanıtları çaldınız değil mi? Tanrı’ya karşı 
itaatsizlik ettiniz.” Belli bir günah hakkında konuşurken, bunun niçin günah olduğunu göstermek üzere, çocukları 
her zaman Tanrı’nın standartlarına yönlendirin.  
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 Her zaman aynı buyruğu kullanmaktan kaçının. 5. ve 8. buyrukların kullanılması kolaydır ama çocukların 
çiğnediği buyruklar sadece bunlar değildir! Öğretirken bu konuda mümkün olduğunca geniş kapsamlı olun.  
 
 “Tanrı kendisini, tüm yüreğimizle, canımızla, aklımızla ve gücümüzle sevmemizi buyurur. Bunun anlamı 
O’nu varlığımızın her parçasıyla sevmemizdir. Şimdi geçen bir kaç günü düşünün; bisikletiniz, oyuncaklarınız, 
seyrettiğiniz televizyon programları ve arkadaşlarınız hakkında düşündünüz. Tanrı aklınızın köşesinden bile 
geçmedi! Tanrı’nın bu buyruğuna defalarca itaatsizlik ettiniz.” 
 
 Ya da “Kapı komşunuz olan çocuğun pırıl pırıl parlayan yeni bir bisikleti var. Bu sabah siz paslanmış eski 
bisikletinizle giderken hızla yanınızdan geçti gitti. O çocuğu seviyor musunuz? Hayır! İçinizden onunki gibi bir 
bisikletiniz olmasını istediniz ve yeni bisikleti olduğu için ondan hoşlanmıyorsunuz. Kutsal Kitap buna 
“başkasının malına göz dikmek” der ve Tanrı’nın Yasası da “Komşunun ... hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin” diye 
buyurur.  
 Rab İsa Dağdaki vaazında, yasanın ruhsal olduğunu açıkça dile getirdi. Tanrı’nın yasasını 
düşüncelerimizde çiğneyebiliriz, örneğin, öfke ve nefret dolu düşünceler 6. buyruğu çiğner (Matta 5:22).” 
Çocukların aklına gelebilecek olan günah dolu düşüncelerden bahsedin ve bunların da Tanrı’ya karşı başkaldırma 
olduğunu gösterin.  
 
 Rab İsa Mesih’in kusursuz yaşamını öğretirken günahın ne olduğunu gösterebilirsiniz. Tanrı’nın yasasını 
her zaman yerine getirdiğini açıklayın. Çocuklar O’na baktığında Tanrı’nın nasıl bir standart aradığını 
görebilirler. Şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürmek isterseniz, Rab İsa kadar iyi 
olmanız gerekir. Fakat olamazsınız, değil mi?” Çocukların günah konusunda kendilerini suçlu görmelerini isteriz 
ki, böylece Kutsal Kitap’ta açıklandığı şekilde Tanrı’nın yasasını ve standartlarını öğreterek ve Kutsal Ruh’un 
onları ikna etmesi amacıyla bu “sivri iğneyi” kullanması için dua ederek, onların vicdanlarına hitap edebilelim.  
 
 Yasa ayrıca Mesih’in çarmıhını açıklamaya da yardım eder: Tanrı’nın çiğnenen yasası ölüm cezasını 
gerektirdi. Rab İsa çarmıhta bizim yerimize öldüğünde, bizim tarafımızdan çiğnenen yasanın öngördüğü cezayı 
ödedi.  
 Tanrı’nın buyruklarını öğretmek, çocuk Kurtarıcıya iman edecek olursa nasıl bir yaşam süreceğine de 
işaret eder - “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirin.” 
 
 Hiç şüphesiz bu, müjdelememizin bir parçası olmalıdır. Yasanın öğretilmesi bir son değil, İyi Haber için 
hazırlanmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.  
 “Yani imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu” (Galatyalılar 3:24). 
 
   Günahın Cezalandırılması Gerekir 
 
 Kutsal Yazılar, günahın cezayı hakettiği ve Tanrı’dan ayrı kalmak olduğu konularında çok açıktır.  
 “Ölecek olan günah işleyen candır” (Hezekiel 18:4). 
 “Günahın ücreti ölümdür” (Romalılar 6:23). 
 

Rab İsa Mesih cennetten çok cehennem hakkında öğretti. Günahın Tanrı tarafından yargılanması, Kutsal 
Yazılar boyunca görülen bir gerçektir. Bu nedenle günah konusunu, kurtuluş bildirisini “başka bir müjde” haline 
sokacak kadar değiştirip çarpıtmadan çıkartmamız mümkün olamaz.  

 
Bununla birlikte bu ciddi gerçeği öğretme yolu konusunda hikmetli olmalıyız. Çocukları sonsuza dek 

sürecek olan ayrılık ve ceza konusunda sürekli olarak ve şefkatle uyarmalıyız. Fakat bunu yaparken çocukta 
sadece insani bir korku uyandıracak türden detaylı işkence tanımlarından uzak durmalıyız. Böyle bir yaklaşım 
çocuğu tamamen insani, fakat sahte olan bir imana yönlendirebilir.  

“Ölümün” ne olduğunu açıklayın. Belki şöyle bir açıklamada bulunabilirsiniz – “Bir insan öldüğü zaman 
tanıdığı bildiği herkesten ayrı düşer. Artık o kişiyle konuşamayız, hoşça vakit geçiremeyiz ya da onun 
konuşmasını dinleyemeyiz. Tanrı günahın ölüm getireceğini söylediğinde, günahın bizi Kendisinden 
uzaklaştıracağını kasteder. Tanrı’nın sözünü ettiği şey, ölüp toprağa gömülmekten ibaret değildir. Günahın, 
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canınızı – gerçek siz olan iç varlığınızı – Kendisinden ayrı düşüreceğini söyler. Ve eğer günahınız sizden 
uzaklaştırılmazsa, o zaman siz Tanrı’dan sonsuza dek uzaklaştırılmak durumunda kalırsınız.” Az önce de sözünü 
ettiğimiz gibi, günahın sonuçları hakkında korkutmak yerine uyarmak suretiyle sürekli olarak ve şefkatle öğretin.  

 
    Günah Evrenseldir 
  
 “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). 
 
 “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi ginah işledi” (Romalılar 5:12). 
 
 “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok” (Romalılar 3:10). 
 
 Günah kesinlikle evrensel olup, her ulusu, her yaş grubunu ve her kültürü kapsar. Adem günah işlediği 
için, tüm insanların da günah işlemesi doğal ve kaçınılmazdır. “...günah işlemeyen tek kişi yoktur...” (1. Krallar 
8:46) Adem günah işledi ve tüm soyu da onun peşinden gitti. Çocuklara, hırkalarının ilk düğmesini yanlış 
düğmelerlerse geri kalanların da yanlış düğmeleneceğini gösterebilirsiniz. İşte Adem için de durum böyleydi; 
günah işledi ve hepimiz de günah işledik. 
 
 Günahın evrenselliğine çocukların da dahil olduğu onlara öğretilmelidir. Bazen çocukların günahı 
önemsiz ya da bir eğlence kaynağı olarak görülür. Bazı kişiler çocukların “yaramaz” olduğunu, ama günahkar 
olmadıklarını düşünür! Çocuklar hiç farkında bile olmadan bu yanlış yaklaşımı sahiplenebilirler ve bunun 
düzeltilmesi gerekir: 
 
 “Herkes Tanrı’nın buyruklarına itaatsizlik eder. Belki yalan söylersiniz, ya da size ait olmayan bir şeyi 
alırsınız. Fakat Tanrı size, “Yalancı tanıklık yapmayacaksın” ve “Çalmayacaksın” dedi. Bazen, Tanrı’nın 
“komşunu kendini gibi sev” dediğini bildiğim halde, kendimi kırıcı sözler söylerken ve bende olmayan bir şeye 
sahip olan kişiyi kıskanırken bulurum. Hepimiz günah işledik. Ben de aynen sizin gibi bir sürü yanlış şey yaptım, 
söyledim ve düşündüm. İşte bu nedenle hepimizin Rab İsa Mesih’e ihtiyacı vardır.” 
 
   Doğamız Gereği Günahkarız 
 
 “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17:9) 
 Günah bir davranış olmakla birlikte, davranıştan daha da öte bir şeydir. Günah bir doğadır ve bu doğa 
davranışın kökünde yatan nedendir. Çocuk bir günahkar olduğu için günah işler. Yanlış şeylere eğilimli olarak 
doğar. Doğamız gereği gazap çocuklarıyız (Efesliler 2:3). Çocukların bu gereği kavraması önemlidir. Bunu şöyle 
açıklayabilirsiniz: 
 
 “Küçük bir çocukken mama sandalyenizden inmeye çalışmış olabilirsiniz. Anneniz, “Hayır” deyince 
yerinize oturdunuz. Ama gözünü sizden uzaklaştırır uzaklaştırmaz tekrar ayaklandınız! Küçücük bir çocuk 
olmanıza rağmen nasıl itaatsizlik etmeniz gerektiğini biliyordunuz. Hiç kimsenin size bunu öğretmesine gerek 
yoktu. Çünkü Tanrı’nın yolunda gitmek yerine kendi yolunuzda gitme isteğiyle doğdunuz.” 
 
 Ya da, “Geçenlerde arkadaşınızla birlikte sınıfa geç geldiniz. Öğretmen, “Niçin geç kaldınız?” diye 
sorduğunda hiç duraksamadan “Zilin çaldığını duymadık” dediniz. Bu bir yalandı, çünkü zili duymuştunuz. 
Başınızı dertten kurtarmak için yalan söylemeyi niçin o kadar kolay bulursunuz? Tanrı’nın yolu doğruyu 
söylemenizi ve diğer kişileri kendinizden önce düşünmenizi söylerken, kendinizi öne çıkarmayı niçin kolay 
bulursunuz? Bunun sebebi, Tanrı’nın yolu yerine kendi yolunuzda ilerleme isteğiyle doğmuş olmanızdır. Bir 
günahkar olarak doğdunuz.”  
 
 Eğer sadece belli başlı günahlar hakkında öğretir ve neden günah işlediğimizi açıklamazsak, çocukların, 
bu birkaç şeyi yoluna sokarlarsa her şeyin iyi olacağı izlenimini edinmeleri kaçınılmaz olabilir.  
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 Günah insan doğasının her yanını sarmıştır.  
 “Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı’nın yaşamına 
yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate  
verdiler” (Efesliler 4:18, 19).  
 
 “İsa, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” (Yuhanna 8:34). 
 
 Bu gerçek, daha büyük çocuklara öğretirken size yardımcı olabilecek bir tarzda şöyle açıklanabilir.  
 
 Bir bardak temiz suyu, Adem’in Tanrı tarafından ilk yaratıldığı halini temsil etmek üzere kullanın. Bir 
diğer bardağa şeytanı temsil eden öldürücü zehri (siyah mürekkep kullanabilirsiniz!) koyun. Şeytan “her türlü 
kötülüğe” sahip. Temiz suyun olduğu bardağın içine bir damla zehir dökün. Artık bu bardak günahlı Adem’i ve 
her birimizi temsil eder. “Zehir” suyun üstünde durmaz, bütün suya dağılır. Bu nedenle günah da her şeyimizi 
etkiler – aklımızı, yüreğimizi, isteğimizi. Günah yüzünden Tanrı Sözünü anlayamayız, Tanrı’yı sevmeyiz ve itaat 
etmek yerine, isyan etmek isteriz.  
 
 Eğer çocuklara bunu öğretecek olursak, kendilerini kurtarmak için yapabilecekleri bir şeyler olduğunu 
düşünme ihtimalleri daha az olacaktır. Bazı çocuklara, iyi davranışlarda bulunmanın, dua etmenin ve dindar 
olmanın Tanrı’yla aralarını düzeltmeye yardım edeceği öğretilir. Kendilerini gerçekten oldukları gibi görmeleri, 
bu sorunu ancak Tanrı’nın çözebileceğini anlamalarına yardım edecektir.  
 
  Yaptıklarımız Gereği Günahkarız 
 
 Günah, günahkar doğanın hem bir sonucu hem de kanıtıdır. Çocuklara bunu öğretin ve belli günahlar 
hakkında konuşun. “Hepimiz anne babamıza karşı itaatsizlik ederiz” demek yerine, bir örnek kullanmak daha iyi 
olur.  
 “Bir akşam televizyon seyrederken anneniz geldi ve “Televizyonu kapat, uyku zamanı” dedi. Onun 
sözünü dinlediniz mi? Hayır, sanki onu hiç işitmemiş gibi davrandınız. Tanrı, “Anne babana saygı göster” diye 
buyurduğu halde annenizin sözünü dinlemediğiniz için Tanrı’ya itaatsizlik ettiniz.” 
 
 Her çocuğun ne günah işlediğini tam olarak bilemezsiniz ama tahmin etmek pek de güç değlidir! Kendi 
geçmişinizi düşünmek yardım edecektir mutlaka! Örneklerinizde, “sen ya da siz” sözcüğünü kullanın. Böylece 
öğretişlerinizi daha kişisel bir boyuta sokarsınız. Farklı türden örnekler kullanmaya çalışın – düşünce, söz ve 
davranış günahları, “doğru olanı yapmama”, “yanlış olanı yapma” gibi örnekler. Belli günahlardan söz ederken 
bunların komik görünmesine fırsat vermeyin – komik değillerdir! 
 
 Rab İsa’nın çeşitli insanlarla konuşurken belli günahlara işaret etmesi oldukça ilgi çekicidir. Zengin genç 
adama paraya olan sevgisini gösterdi, Samiriyeli kadını sürdürdüğü yaşam tarzı hakkında düşünmeye zorladı. 
İnsanın yüreğinden kaynaklanan çeşitli günahları sıraladı: 
 
 “Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten 
kaynaklanır” (Matta 15:19). 
 
 Birisi ağrı çektiği için doktora gittiğinde, doktor parmağını ağrının olduğu yere koymaya çalışır. Niçin? 
Ağrıya bir çözüm bulabilmek için. Öğretmen, Kutsal Ruh’un yardımıyla, Mesih’in kanından gelen değerli şifayı 
uygulamak için, çocuğun yaşamındaki belli günahlardan bahseder. Çocuğu çaresizliğe itmek yerine, Mesih’teki 
bağışlanma ve kurtuluşu almak üzere yönlendirirsiniz. Çocuğu günahından kaynaklanan suçluluk duygusuyla 
başbaşa bırakmayın; “Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusuna” işaret edin.  
 
 Günah hakkındaki bu farklı gerçekleri öğretmenize yardımcı olabilecek ders örnekleri aşağıda 
verilmektedir.  
 

Günah Tanrı’ya karşı işlenir    Adem ve Havva’nın itaatsizliği (Yaratılış 3) 
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 Günah Kutsal Yasa’yı çiğnemektir    Altın buzağı (Mısırdan Çıkış 32) 
 Günah evrenseldir      Babil kulesi (Yaratılış 11:1-9) 
 Günah cezalandırılmalıdır      Tufan (Yaratılış 6, 7) 
 Doğamız gereği günahkarız       Kain’in yaşamı (Yaratılış 4) 
 Yaptıklarımız yüzünden günahkarız      Akan (Yeşu 7)  
 
 Çocuklara günah hakkında öğretmek müjdecinin sorumluluğudur. Fakat Kutsal Ruh öğretmekte 
olduğumuz Tanrı Sözünü alıp kullanmaz ve işlemezse, çocuklar günahlarının ciddiyetini gerçek anlamda 
kavrayamazlar. Bu nedenle Tanrı’nın bu konuda çocukları ikna etmesi için sürekli olarak dua etmeliyiz.  
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10. Tanrı’nın Çağrısını 
Günahkarlara Sunun 
 
 “ ‘O dirildi’ haberi her yana bir alev gibi yayıldı. Meryem heyecan içindeydi, ‘O’nu gördüm, benimle 
konuştu!’ Daha sonra öğrenciler, “Biz de O’nu bir şeyler yerken gördük” diye ekleyebildiler. Tomas, ‘O’na 
dokundum’ diyebildi. 500’den fazla kişi ‘Ben de O’nu gördüm’ diyebildi. Bu yüzden İsa Mesih’in hala 
yaşadığından emin olabiliriz.” 
 
 Öğretmenin Diriliş Bayramı kutlamasının sonunda dile getirdiği bu sözler, dirilişe ait bazı kanıtları 
özetlemiştir. Fakat eksik olan bir şey vardı. Diriliş gerçeğinin sınıftakilerde nasıl bir fark yaratabileceğini 
öğretmedi. Kurtuluş bildirisini öğretmek gerçekleri ve öğretileri öğretmekten (bunları içermesine rağmen) ibaret 
değildir. Çocuklara, işittikleri gerçekler doğrultusunda Tanrı’nın kendilerinden ne gibi bir karşılık beklediğini 
göstermektir. Nasıl kurtulabileceklerini öğretmektir. Öğretilerin dikkatli bir şekilde öğretilmesinin yanısıra, tövbe 
ve iman etmek için çocuğun sorumluluğunun da açık bir şekilde dile getirilmesi gerekir. Günahtan uzaklaşıp 
Mesih’e iman eden kişiler için Tanrı’nın neler yapacağı, çocuklara öğretilmelidir. Bunlar Müjde bildirisinin 
ayrılmaz parçalarıdır. Kurtuluşa kavuşabilmek için, günahkar kişi Tanrı’nın buyruğuna ya da çağrısına uymalı ve 
Mesih’e gelerek Rab ve Kurtarıcısı olarak O’na iman etmelidir.  
 
 Çocuklarla çalışanlar arasında, “çağrıyla” ilgili olarak sorulan pek çok soru vardır – “Çağrı nedir?” 
“Müjdecilerin çağrıda bulunması gerekli midir?” Bu sorunların yanıtını bulmak için Kutsal Kitaba bakmamız 
gerekir. Kutsal Kitap’ta aradığımız yanıtları bulduğumuz zaman da,  yaptığımız ve öğrettiğimiz her şeyin bu 
yanıtlarla uyum içinde olduğundan emin olmalıyız.  
 
   Çağrı nedir? 
 
 Çağrı, Tanrı’dan günahkarlara, bağışlanmak ve kurtuluş için, tövbe ve iman ederek İsa Mesih aracılığıyla 
Tanrı’ya gelmelerini söyleyen bir davettir. “Çağrı” sözcüğü yerine “buyruk” kullanılabilir. Tanrı’dan geldiği için, 
buyruk ve çağrı sözleri uygulama açısından eş anlamlıdır.  
 
 Tanrı’nın günahkarlara verdiği bu çağrı, Eski Antlaşmanın başından sonuna kadar karşımıza çıkar.  
 
 “Rab diyor ki, ‘Gelin, şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana bulamış bile olsa kar gibi ak pak 
olacaksınız. Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacaksınız’ ” (Yeşaya 1:18).  
 
 “Ey susamış olanlar, sulara gelin, parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, 
bedelsiz alın” (Yeşaya 55:1). 
 
 Rab İsa Mesih bu dünyadayken günahkarları kendisine iman etmeye davet etti.  
 
 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm” (Matta 11:28). 
 
 “Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37). 
 
 Kutsal Kitap’taki kayıtlı son sözler şunlardır: “Ruh ve Gelin, ‘Gel’ diyorlar. İşiten, ‘Gel’ desin. Susayan 
gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın” (Vahiy 22:17). Tanrı hala günahkarları kendisine çağırıyor. 
 
 Tanrı’nın çağrısı şunları içerir:  
 
 Kişinin yapması gereken nedir?  
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 Tanrı ne yapacaktır?  
 
 Bir diğer deyişle, bu çağrı insanın sorumluluğunu (Tanrı’nın insana olan buyruğu) ve Tanrı’nın lütufkar 
armağanını (Tanrı’nın vaadini) içerir. Bu iki unsur, Elçilerin İşlerindeki örneklerde, elçiler Müjde’yi paylaşırken 
net bir şekilde orta konur. Rab İsa öğrencilerine: “Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den 
başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak” (Luka 24:47) demiştir ve öğrenciler de bu buyruğu yerine 
getirdiler. 
 Petrus Pentikost günündeki vaazında bu çağrıyı duyurdu: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’İn adıyla 
vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat, sizler, 
çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab’bin çağıracağı herkes için geçerlidir” (Elçilerin İşleri 2:38, 
39). 
 Aynı çağrıyı tapınağın Güzel Kapı diye anılan kapısında da duyurdu: “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi 
için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin İşleri 3:19). 
 Kornelius’un evinde şöyle dedi: “O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin İşleri 
10:43). 
 Pavlus, Antakya’daki havrada verdiği vaazda bu çağrıyı duyurdu: “Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, 
günahların bu kişi aracılığıyla bağışalanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın 
yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır” (Elçilerin İşleri 13:38, 39).  
 Filipili zindancıya şöyle dedi: “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (Elçilerin İşleri 
16:31).  
 Elçiler Müjde’yi paylaşırken kendilerini dinleyenleri yürekten gelen bir karşılık vermeye teşvik ettiler. 
Asla fiziksel bir karşılık beklemediler; aksine tövbe etmelerini (Elçilerin İşleri 2:38), iman etmelerini (Elçilerin 
İşleri 13:39), yaklaşmalarını (İbraniler 7:25), dönmelerini (Elçilerin İşleri 26:20) ve yakarmalarını (Romalılar 
10:13) istediler.  
 Elçiler çeşitli terimler kullandılar fakat bu terimlerin hepsi de, Tanrı’nın kurtuluşuna kavuşmak için 
kişinin yapması gerekenleri tanımlar. Dinleyicilerine Tanrı’nın çağrısının amacını ve bu çağrıya karşılık verilmesi 
halinde ortaya çıkacak olan sonuçları da duyurdular. Kurtuluşa, günahtan uzaklaşmaya, Mesih’teki yeni yaşama 
bir çağrıydı. İşte bu Müjde’nin sunduğu muhteşem bir armağandır – aklanma, yenilenme, Kutsal Ruh’un içimizde 
yaşaması, Mesih aracılığıyla gelen yeni miras.  
  
 Elçilerin verdiği vaazlarda açıkça görülen bu teşvik, çağrıdır. Çocuklara müjdeleme yapanların 
bildirisinde de bulunması gerekir. Çocuklara Tanrı’nın onlardan ne gibi bir karşılık beklediği ve çağrısını kabul 
edenler için Tanrı’nın neler yaptığı mutlaka öğretilmelidir. Yani çocuklara günahtan dönmelerini, Mesih’e iman 
etmelerini, O’na yakarmalarını, Tanrı’nın onlar için neler yapacağını öğrettiğiniz zaman Tanrı’nın çağrısını 
duyuruyorsunuz demektir. 
 Çağrı bildirinin duyurulmasından sonra eklenen bir şey değildir. Bildirinin bir parçasıdır ve uygulama 
metoduyla hiç ilgisi yoktur. Buna, “çağrı” ya da “Tanrı’nın çağrısı” ya da “Mesih’in çağrısı” ya da “Müjde’nin 
çağrısı” denebilir. Kutsal Yazılarda karşımıza çıkan tek çağrı budur.  
 
 O halde Müjde çağrısı şudur: 

• Tanrı’dan gelir 
• Öğretmen aracılığıyla (sadece aktarıcı olarak işlev görür) 
• Çocuğa duyurulur 
• Kurtuluş için İsa Mesih’e gelme amacıyla 
• Tövbe ve iman ederek 

 
Şöyle açıklanabilir: 
“Kendinizin de aynen o uzağa giden çocuk gibi olduğunu biliyor musunuz? Kendi yolunuza gittiğinizi  

biliyorsunuz ama bundan dolayı çok üzgünsünüz. Bütün yüreğinizle farklı olmak istiyorsunuz. Tanrı’nın yolunda 
gitmek istiyorsunuz. Rab İsa’ya ne kadar üzgün olduğunuzu ve bugün – hemen şimdi – bütün günahınızı alması 
için O’na iman edeceğinizi söyleyecek misiniz? Tanrı Kutsal Kitap’ta şöyle der: “Öyleyse, günahlarınızın 
silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin İşleri 3:19). 
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 Bu sebeple bu çağrının duyurulması şunları gerektirir:  
• Çocuklara Mesih’e iman etmeleri gerektiğini ve bunu nasıl yapacaklarını göstermeyi 
• Mesih’e iman ettikleri zaman Tanrı’nın onlar için neler yapacağını vurgulamayı 
• Çocukları Mesih’e bugün iman etmeye teşvik etmeyi 
Bu üç şeyi yapan öğretmen ya da müjdeci çağrıyı duyurmuş demektir.  
 
  Bizler Bu Çağrıyı Duyurmalı mıyız? 
 
Evet -  bu çağrı Müjde bildirisinin zaruri bir parçasıdır. Bu çağrıyı sunmadan müjdeleme yapmak 

imkansızdır. Günahkar çocukların İsa Mesih’e gelip kurtulabileceklerini biliyoruz. Bu yüzden öğretişlerimize bu 
çağrıyı dahil etme sorumluluğu çok ciddi görevdir. Bizi dinlemekte olan çocuklar, Tanrı’nın kendilerine olan 
çağrısını ve buna nasıl karşılık vermeleri gerektiğini bilmelidirler.   

 
  Bu Çağrıyı Nasıl Duyurmalıyız? 
Acilen 
 
Müjdeleme hiç bir zaman hararetsiz ve bağımsız bir bildiri olmamalıdır. Bütün yüreğimizle ve Kutsal 

Ruh’un gücüyle, öğrettiklerimize gerçeği uygulamayı arzulamalıyız. Kutsal Kitap, tartışmak (Elçilerin İşleri 9:29; 
17:2, 18:4), ikna etmeye çalışmak (Elçilerin İşleri 18:4, 19:8; 2. Korintliler 5:11), uyarmak (Koloseliler 1:28), 
yalvarmak (2. Korintliler 5:20), rica etmek (2. Korintliler 6:1) gibi sözcükler kullanır. Bu nedenle çocuklara 
Tanrı’nın çağrısını duyururken gayretli, ısrarlı ve atik olunması gerekir. Yüreksiz şekilde hiç bir şey 
yapılmamalıdır.  

 
“... Mesih’in adına yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın” (2. Korintliler 5:20). 
 
Mesih’e şimdi gelmesi gereken kaybolmuş olan çocukların önünde durduğunuzu unutmayın. Çocukları 

karşılık vermeye zorlayamazsınız fakat teşvik edebilirsiniz.  
 

Basit bir şekilde 
 
 Unutmayın, çağrı, çocuklara öğretmekte olduğumuz Kutsal Kitap gerçeklerinin uygulamasıdır. Çocuklar 
bu gerçekleri,  kişisel manada anlamadan önce, genel olarak anlamalıdırlar. Bazen, öğretilen gerçeklerin bir 
uygulaması olan, “Rab İsa’ya gelin” ya da “O’ndan günahlarınızı üstlenmesini isteyin” gibi ifadeleri, gerçeklerin 
öğretilmesinden önce kullanarak hata yaparız. Çocukların her şeyi anlamasına gerek yoktur, fakat çözüme nasıl 
sahipleneceklerini göstermeden önce, ihtiyaçlarını ve çözümün ne olduğunu görmeleri gerekir. Bir müjdeleme 
uygulaması olan bu çağrı, her zaman olmamakla birlikte, genellikle Kutsal Kitap dersinin sonunda paylaşılır.  
 
Doğal bir şekilde 

 
Çağrı, öğretişinize son anda eklenen uygunsuz bir şey olmak yerine, öğrettiklerinizin doğal bir 

uygulaması olmalıdır. Öğrettiğimiz Kutsal Kitap dersi ne olursa olsun, çağrıyı her zaman aynı sözleri kullanarak 
geçiştiriyorsak, yanlış olan bir şeyler var demektir! İşlenen dersin içeriğine uygun farklı terim ve ifadeler 
kullanılacaktır. Akıllı ve budala adamların inşa ettikleri evlerle ilgili dersin kapanış uygulaması, Filipili 
zindancının dersinden farklı olacaktır. Eğer her seferinden aynı sözleri kullanırsanız, çocuklar ilgilerini 
kaybederek sıkılma sorunlarına kendi çarelerini bulacaklardır! Aynı ders içinde tek bir kavramı kullanmaya 
çalışın; “Mesih’e gelmek”, “kabul etmek” ve “iman etmek” ifadelerini tek bir derste kullanmayın. Tabii bu arada 
çocuklar, bunların farklı zamanlarda yapılması gereken farklı şeyler olduğunu düşünmemelidirler! 
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Yetkiyle 
 
 Tanrı’nın çağrısını öğretirken Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanmanız önemlidir. Bu ayetle öğrettiklerinizin 
ana teması arasında net bir ilişki olmalıdır – hatta bu ayet o günkü ezber ayeti bile olabilir. Çağrıyı sizin 
öğrettiğinize benzer olarak ifade eden bir ayet seçin. Örneğin, Mesih’i kabul etmek hakkında konuşuyorsanız, 
Yuhanna 1:12’yi kullanın, “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını 
verdi.” Mesih’e iman etmek hakkında konuşuyorsanız, Elçilerin İşleri 16:31’i kullanın, “Rab İsa’ya iman et, 
kurtulursun.” Mesih’in kendilerini çağırmakta olduğunu anlamalarına yardım edecek bir ayet kullanabilirsiniz, 
“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm” (Matta 11:28). “Bir kimse 
susamışsa bana gelsin, içsin” (Yuhanna 7:37).  
 
 Mesih’e iman eden kişiler için Tanrı’nın neler yapacağını vurgulayan bir ayet kullanabilirsiniz: “Rab’be 
yakaran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13). Bu ayetler hem çocukların yapması gerekenleri hem de Tanrı’nın 
neler yapacağını gösterir. Tanrı’nın çağrısını dile getirirken kullanabileceğiniz diğer ayetler arasında, Markos 
8:34; Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 3:19; 10:43; Romalılar 10:9; İbraniler 7:25 de sayılabilir.  
 
  Çocuk Çağrıya Nasıl Karşılık Verir? 
 
 Çağrıya karşılık verme çocuğun yüreğinde gerçekleşir. Çağrı, ellerini havaya kaldırmak, öne gelmek ya 
da dersin sonunda bulunduğu yerde kalmak gibi dıştan görülecek türden hiç bir fiziksel davranışı gerektirmez ve 
aramaz. Aksine çocuğun bu davranış tarzlarından birine göre hareket edip karşılık verdiğinde, otomatik olarak 
kurtulduğunu düşünmesine bile neden olarak büyük bir tehlike arzeder. Çağrı çocuğun aklına, yüreğine ve 
iradesine hitap ettiği için, günahtan dönüp Mesih’e iman etmesi de akıl, yürek ve irade boyutunda olacaktır. Bunu 
oturduğu yerde, dersin sonundaki bire bir görüşme sırasında ya da daha sonra evine döndüğünde yapabilir. 
 
 Tanrı’nın çağrısını çocuklara nasıl öğretebileceğimizle ilgili şu gibi örnekler verilebilir. 
 
 “Belki siz de, Zakay gibi Tanrı’dan ayrı kaldığınızı ve kaybolduğunuzu biliyorsunuz. Rab İsa’nın sizi 
kurtarmasını ve yaşamınızı değiştirmesini yürekten arzuluyorsunuz. Zaten O bu amaçla dünyaya geldi. “Nitekim 
İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi” (Luka 19:10). Tanrı, sizi kurtarması için Rab İsa’ya 
güvenmenizi ister. Kendi yüreğinizde sessiz bir şekilde, günahın içinde kaybolduğunuzu bildiğinizi O’na 
söylemek istemez misiniz? O’ndan sizi kurtarmasını ve yaşamınızı değiştirmesini isteyin. Eğer Rab İsa’ya 
gerçekten iman ederseniz, aynen Zakay gibi siz de kurtulacaksınız.”  
 
 Ya da, “Belki de ilk kez olarak, günahınızın sizi Tanrı’dan ayırdığını gördünüz. Kutsal Kitap ne yapmanız 
gerektiğini şöyle dile getirir: “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin 
İşleri 3:19). Yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz her şeye sırtınızı dönmeye hazır mısınız? Rab İsa’ya şimdi 
gelip O’ndan günahınızı almasını isteyecek misiniz? Bunu yaparsanız, Tanrı günahı sizden tamamen 
uzaklaştırılacağını vaadeder.” 
 
 Ya da, “Evet, Rab İsa günahkarlar için canını verdi, fakat bu, herkesin sonsuz yaşama kavuştuğu 
anlamına gelmez. Tanrı Kutsal Kitap’ta bize çok açık bir şekilde şunları söyler: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar 
çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun” (Yuhanna 3:16).  
 
 Sonsuz yaşam sadece O’na iman edenler içindir. Bunun anlamı, günahınızı alması ve sizi Tanrı’nın 
huzurunda doğru kılması için sadece O’na güvenmelisiniz demektir. Bundan böyle dua etmenin ya da iyi 
davranmaya çalışmanın, sizi Tanrı’ya getirmeye yardım edeceğini düşünmezsiniz. Sadece Rab İsa’ya 
güvenirsiniz. O’na şimdi iman etmeyecek misiniz? Tanrı, iman ederseniz, mahvolmayacağınızı, aksine sonsuz 
yaşama kavuşacağınızı vaadeder.” 
 
 Çocuklara, tövbe ve iman ederek Mesih’e gelmelerini söyleyen Tanrı’nın çağrısını duyurmakla, daha 
fazla bilgi ve yardıma gereksinim duyan çocuklara zaman ayırma arasında kesin bir fark olduğunu aklınızdan 
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çıkarmayın. Çocuklara danışmanlık yapmaya hazır olmak ve onlara zaman ayırmak çağrı değildir. Danışmanlık 
müjdelemede kullanılan bir yöntem, çağrıysa bildirimizin bir parçasıdır. Danışmanlığa hazır olmanız, bildirinizin 
bir parçası değildir ve 16. bölümde ele alınacaktır. Kendi düşüncelerimizde bu ikisi arasındaki farkı görmemiz 
önemlidir. Bu farkı anladığımız zaman, sunum esnasında bunları birbirinden ayrı tutmayı başarırız. Ayrıca 
çocukların bu ikisini birbirine karıştırmasını da istemeyiz.  
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11. Çocuklar ve Tövbe 
  
 Kutsal Kitaba göre Müjde’ye yönelik itaat iki unsur içerir. Yanlış olan şeyden uzaklaşma – tövbe – ve 
Tanrı’ya yaklaşma – iman – gereklidir.  
 
 “Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek ... üzere putlardan nasıl Tanrı’ya döndüğünüzü anlatıyorlar” (1. 
Selanikliler 1:9). 
 
  Kutsal Yazılara Göre Tövbe 
 
 İlk olarak, tövbenin Kutsal Yazılara göre, Müjde bildirisinin parçası olduğunu anlamalıyız. Eğer 
müjdenin bir parçasıysa, müjdelemelerimize dahil edilmesi gerekir.  
 
 Eski Antlaşma’da insanlarla ilgili olarak “tövbe” sözcüğü seyrek kullanılmış olmasına rağmen, günahtan 
uzaklaşma kavramı olarak çok açık bir şekilde karşımıza çıkar:  
 
 “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 
28:13). “Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, bol 
bol bağışlanır” (Yeşaya 55:7). “İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek yeni bir ruh edinin... 
Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!” (Hezekiel 18:31, 32). 
 
 Eski Antlaşma, gerçek tövbeyi verenin Tanrı olduğunu onaylar. Efrayim şöyle dedi: “... yola geldim. Beni 
geri getir, döneyim. Çünkü Rab Tanrım sensin. Yanlış yola saptıktan sonra pişman oldum...” (Yeremya 31:18, 
19). Tövbe, bir şeyi geride bırakma, bir şeye sırtını dönme ya da vazgeçme fikirlerini içerir. Eski Antlaşma 
döneminde halk tövbeyi sık sık çok hafife aldı ve yüzeysel bir üzüntünün Tanrı’yı etkilemeye yeteceğini düşündü. 
Tanrı’nın istediği hiç bir zaman bu olmamıştır. “Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrı’nız Rab’be 
dönün” (Yoel 2:13). Gerçek tövbe, suni ve yüzeysel olmayıp içtendir. Kendisini değişen tutum ve davranışlarla 
gösteren yürekten gelen karşılıktır. Tanrı tüm Eski Antlaşma boyunca böyle bir karşılık istedi. 
 
 Yeni Antlaşma’nın başlangıcında da, Vaftizci Yahya’nın korkusuzca aynı mesajı duyurduğunu görürüz. 
“Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır” (Matta 3:2). Kısa bir süre sonra Rab İsa Mesih de aynı mesajı 
duyurdu. “Zaman doldu. Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:15). Daha da 
öteye giderek, öğrencilerinin de bu mesajı duyurmaya devam etmesi için Son Buyrukta açık talimatlar verdi:  
 
 “... günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla 
duyurulacak” (Luka 24:47).  
 
 Elçiler Efendilerinin verdiği buyruğu ciddiye aldılar. Müjde’yi paylaşan Petrus ve Pavlus’un sözlerine 
kulak verin:  
  
 “Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları, tövbe edip Tanrı’ya 
dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım” (Elçilerin İşleri 2:38). 
 
 “... ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor” (Elçilerin İşleri 17:30) 
 
 “Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı’yı yücelterek şöyle dediler: ‘Demek ki Tanrı, tövbe etme ve 
yaşam kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir’ ” (Elçilerin İşleri 11:18). 
 



52 
 

 “Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı’ya dönmeye ve Rab’bimiz İsa’ya inanmaya çağırdım” 
(Elçilerin İşleri 20:21). 
 
 Yetkin bir Hıristiyan yaşamının temeli, “ölü işlerden tövbe etmek” ve “Tanrı’ya inanmaktır” (İbraniler 
6:1)  
 Tövbe, Müjde’nin bir parçasıdır. Tanrı’nın günahkarlara verdiği açık buyruk tövbe etmeleridir.  
 
   Tövbenin Tanımı  
 
 Tövbe, gözyaşı dökmeye ve aşırı duygusallığa neden olabilir ama gerçek anlamı bu değildir. Yanlış bir 
şey yaparken yakalanan çocuk gözyaşı dökebilir ama bu, çocuğun tövbe ettiği anlamına gelmez. Kederlenme, 
ıstırap çekme, iştahsızlık ve uykusuzluk gibi sorunlar da, tövbenin bir sonucu olarak özellikle bazı yetişkinlerde 
görülebilmesine rağmen, tövbenin tanımı değillerdir. Günahın kabullenilmesi ya da günahtan dolayı üzüntü 
duyulması olmadan, tövbenin gerçekleşmesi mümkün olmamakla birlikte, bunlar tövbenin tam tanımı değildir. 
Tövbe, kurtulmak için yapılması gereken bir iş değildir; çünkü tövbe Tanrı tarafından verilen bir armağandır 
(Elçilerin İşleri 11:18; 2. Timoteos 2:25). Ayrıca tövbe, “imanla” aynı anlama gelen bir sözcük değildir. Mesih’in 
halka “tövbe edin ve Müjde’ye inanın” dediğini gördük. Pavlus, kendi Müjdeleme hizmetini, “Hem Yahudileri 
hem de Grekleri, tövbe edip Tanrı’ya dönmeye ve Rabbimiz İsa’ya inanmaya çağırdım” (Elçilerin İşleri 20:21) 
diyerek tanımlar.     
 
 Tövbe günahkar olduğunuzu kabul etmek ya da bundan dolayı üzülmekten çok daha öte bir şeydir. Yeni 
Antlaşma’da “tövbe” olarak çevrilmiş olan sözcüğün içeriğinde, kişinin fikrini değiştirmesi vardır. Günaha ve 
Tanrı’ya yönelik olan fikir ve tutum değişikliği, gidilen yönde ve davranışlarda değişikliğe yol açar. Gidilen 
yönde bir değişiklik yaratmayan fikir değişikliği, samimi ve gerçek bir fikir değişikliği değildir.  
 
 Tövbe öncelikle zihinle ilgilidir – neyin doğru neyin yanlış olduğunu, günahın ne anlama geldiğini ve 
kendimin de günah işlediğini bilmem hakkındadır. Yani kendi zihnimde, günah hakkında Tanrı’yla hem fikir 
olmamdır. İkinci olarak tövbe duygularımla ilgilidir – günahımdan dolayı gerçekten üzgün olmam hakkındadır. 
Üçüncü olarak da irademle ilgilidir – günahtan dönmeye ve yaşamımın gidişatını değiştirmeye hazır olmam 
hakkındadır. Bu aşamada hiç bir şekilde taviz verilmemelidir – günahı terketmeye hazır değilsek, Mesih’i 
izleyemeyiz.  
 
 Kaybolan Oğul benzetmesine baktığımızda tövbeyle ilgili olan bu çeşitli unsurları görebiliriz. Kaybolan 
oğulun “aklı başına geldi” – yaptığının ne anlama geldiğini kavradı. Günahının gerçek yüzünü gördü. İşte bu, fikir 
değişikliğiydi. “Günah işledim” dediğinde buna tamamen ikna olmuş durumdaydı. “Kalkıp babasının yanına 
döndüğünde” iradesi teslim olmuştu. Günahından uzaklaştı, gidiş yönünü değiştirdi ve eve geri döndü.  
 
 Elbette tövbenin farklı seviyeleri vardır. Az da olsa bulunması gerekir. Pek fazla anlaşılmamış bile olsa 
yapılmalıdır.  
 Tövbe iman etmekle son bulmaz – bir Hıristiyan iman yaşamı sürdürdüğü gibi, tövbe yaşamı da 
sürdürmelidir. Tövbe ve iman, inanlı (çocuk ya da yetişkin olsun) Hıristiyan yaşamında ilerledikçe daha da 
derinleşir. Fakat iman etme anında, az ya da çok mutlaka tövbe olmalıdır.  
 
   Çocuklara Tövbeyi Öğretmek 
 
 Tövbe öğretisini, daha önce baktığımız Tanrı ve günah gerçeklerinden ayırmak mümkün değildir. 
Çocuklara, Tanrı kutsal ve adil olduğu için günahı mazur göremeyeceğini öğretin. Onlara, Tanrı’nın ve günahın 
bir arada bulunamayacağını ve günahlarını sadece Tanrı’nın alabileceğini öğretin. 
 
 Günahın ne olduğunu öğretin. Çocukların, kendi yollarından giderek yaptığı yanlışların Tanrı’ya karşı 
işlenmiş günah olduğunu anlamaları hayati önem taşır.  
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 Çocuklara hepsinin günahkar olduğunu öğretin. Her çocuk günahkar olduğunu şahsen anlamalıdır. 
Çocukların vicdanlarına hitap edin – elbette çocukların vicdanını gerçekten uyandırmanız mümkün değildir; bunu 
sadece Kutsal Ruh yapabilir.  
 Günahtan dönmeye istekli olması gerektiğini öğretin. Çocuk, günahın ne olduğunu ve kendisinin de 
günahkar olduğunu gördükten sonra, günahına sırtını dönüp Tanrı’ya gelmeye hazırlanmalıdır. Çocuklar kendi 
yollarında giderler. Kurtulabilmek için yaşantılarının gidiş yönünü değiştirmeye ve kendi yollarından Tanrı’nın 
yoluna dönmeye hazır olmalıdırlar. Aşağıdaki örnekler bu önemli gerçekleri çocuklara öğretme konusunda size 
yardımcı olabilir.  
 “Okulda kopya çektiğiniz ya da başınızı dertten kurtarmak için yalan söylediğiniz anları hatırlıyor 
musunuz? Bunları yapmak sizi hiç endişelendirmedi. Ama artık farklısınız. Tanrı’ya karşı isyankar 
davrandığınızı, yaşamınızın Tanrı’yı hoşnut etmediğini ve bu yüzden üzüldüğünüzü görüyorsunuz. Eğer Tanrı’yla 
aranızın düzelmesini istiyorsanız atmanız gereken ilk adım, yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz her şeyden 
uzaklaşmaya hazır olmaktır. Yaşamınızdaki yanlış şeyleri biliyorsunuz – bunlardan vazgeçmeye ve Rab İsa 
Mesih’e iman etmeye hazır mısınız?” 
 
 Ya da, “Metin, Kutsal Kitap öğretişini dikkatle dinlemişti; Tanrı’nın Yasasını çiğnediğini biliyor ve bazen 
geceleri bunu düşünmekten bir türlü uyuyamıyordu. Öğretmen ona, “Eğer Tanrı’nın çocuğu olmak istiyorsan, 
yanlış olduğunu bildiğin her şeyden vazgeçmeye hazır ve istekli olman gerekir” demişti. Metin, oyuncak 
sepetindeki model yarış arabasını düşündü.  
 
 Çocuklardan birisi o arabayla birgün okula gelmiş ve Metin de onu alıp eve getirmişti. Tanrı’nın 
buyruğunu çiğnediğini, bir günahkar olduğunu biliyordu. Yatağında dönüp durdu. “O arabayı geri vermek 
istemiyorum ve vermeyeceğim de.” Metin günahından uzaklaşmaya hazır değildi. Tanrı’nın yapacağını bildiği 
değişiklikleri istemiyordu. Bu yüzden Rab İsa’ya kurtarıcı olarak iman etmeye hazır değildi.” 
 
 Ya da, “Tövbe etmenin, Tanrı’ya karşı günah işlediğin için üzülmek ve günahtan dönmeye istekli olmak 
anlamına geldiğini öğrendik. Size iki çocuk hakkında bir şeyler anlatacağım – bakalım hangisinin tövbe ettiğini 
düşüneceksiniz. Aliye çevresine bakındı. Kendisini gören hiç kimse yoktu etrafta. Çukulatalardan birini çabucak 
cebine koydu. Ondan sonra da sanki hiç bir şey olmamış gibi kapıya doğru ilerledi. Tam kapıdan çıkmak üzereydi 
ki, görevli bayan, “Afedersin küçük hanım, cebindekini görebilir miyim?” diye sordu. Tabii ki gizlice cebine 
koyduğu çukulatayı buldu. Annesine telefon ettiler ve o da gelip ağlamakta olan kızını aldı. O kadar üzgündü ki, 
“Eğer beni izlediğini görmüş olsaydım, kesinlikle çukulatayı cebime koymazdım” diye sızlandı.” 
 
 “Fırat okul dönüşü eve yavaş yavaş yürüyordu. Kendisinden pek de hoşnut değildi. Yaşamının doğru 
olmadığını biliyordu. Tanrı’yı hoşnut etmediğini biliyordu. Gerçekten değişmek istiyordu. Birlikte giriştikleri 
yanlış şeyleri yapmaktan vazgeçerse bazı arkadaşlarının kendisiyle alay edeceğini de biliyordu. Fakat her nedense 
Tanrı’yı hoşnut edecek şekilde yaşamak her şeyden daha önemli görünüyordu. Bu yüzden Fırat eve dönerken 
Tanrı’ya her şeyden dolayı ne kadar üzgün olduğunu ve farklı olmak istediğini söyledi. Tanrı’dan kendisini 
bağışlamasını ve yaşamının kontrolunu eline almasını istedi.” 
 
 Tövbeyle ilgili öğretişte bulunurken şuna benzer sorulara başvurabilirsiniz.  
 
 “Yanlış olduğunu ve Tanrı’yı hoşnut etmediğini bildiğiniz şeylerden vazgeçmeye hazır mısınız?” 
 
 “Kötü ve isyankar yollarınızdan gerçekten vazgeçmek istiyor musunuz?” “Bir Hıristiyan olmanın, Rab 
İsa’ya itaat ederek yaşamak ve günahı geçmişte bırakmak anlamına geldiğini biliyor musunuz?” 
 
 “Rab İsa’ya, O’na karşı günah işlediğinizi ve artık değişmek istediğinizi söyleyecek misiniz?” 
 
 “O’na, ‘Rab, bugüne kadar hep kendim için yaşadım fakat artık senin için yaşamak istiyorum’ 
diyebilirsiniz.” “Bir Hıristiyan olduğunuzda yalan söylemek, öfkelenmek ve isyan etmek gibi günahlardan 
vazgeçmeniz gerekir. Bunu yapmaya hazır mısınız?” Hikayedeki başlıca karakterlerin tövbe ettiği Kutsal Kitap 
hikayelerini anlatırken tövbe hakkında öğretilebilir. Örneğin, Tarsuslu Saul’un nasıl kendi yolundan Tanrı’nın 
yoluna döndüğünü (Elçilerin İşleri 9:1-22); Zakay’ın haksız kazandıklarını fazlasıyla geri vererek nasıl tövbe 
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ettiğini (Luka 19:1-10); kaybolan oğul dersini (Luka 15:11-32) göstererek tövbenin anlamını harika bir şekilde 
açıklayabilirsiniz.  
 
 Ayrıca aşağıdakine benzer ezber ayetleri de öğretilebilir:  
 “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin İşleri 3:19). “... aynı 
şekilde Tanrı’nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklardır” (Luka 15:10) 
 “Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. Rab’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, 
bol bol bağışlanır” (Yeşaya 55:7). 
 
 Kullandığınız yöntem ne olursa olsun, çocukların bu gerçeği öğrendiğinden emin olun; çünkü tövbe 
olmadan kurtuluş olmaz. Öğretirken, Kutsal Ruh’un çocukları günahtan uzaklaşıp Tanrı’ya dönmeye hazır 
olacakları yere getirmesi için dua edeceğiz.  
 
   Çocuklara tövbeyi öğretirken karşılaşılan sorunlar 
 
 Müjdelerken tövbe hakkında öğretmek, kilisenin tarih boyunca yaptığı bir uygulamadır. Bununla birlikte 
zorluklara maruz kalan bir bildiri olduğunu da söylemek gereklidir. Çocuklara tövbe hakkında öğretmeye karşı 
çıkan bazı itirazlara birlikte bakalım.  
   
“Tövbeyi dahil etmek, bildirinin basitliğini bozar ve çocuklar için kurtuluş yolunu karmaşık hale getirir.” 
 
 Hiç şüphesizdir ki, bu konuyu öğretmek, hiç kullanmamaktan daha zordur. Bu öğretinin çocukların 
anlayabilmesi için basitleştirilmesi dikkatle çaba harcanmasını gerektirir. Fakat gerçek, basitleştirme ya da uygun 
hale getirme uğruna asla feda edilmemelidir. Öncelik Kutsal Kitabın neler öğrettiğini tam olarak anlamaktır. 
Ardından bu gerçeği çocuklara nasıl iletebileceğimizi bir çözüme bağlamalıyız.  
 
“Daha az çocuk karşılık verecektir.” 
 
 Eğer öğretişlerimiz Kutsal Kitaba daha sadık bir hal aldı diye daha az çocuk karşılık vermeye başladıysa, 
daha önceden yaptıklarımıza ve ne gibi “sonuçlar” elde ettiğimize dikkatle bakmalıyız! Eski inanlılardan birisi 
şöyle derdi: “Aracılığımızla iman eden kişileri saymak yerine tartmalıyız.” Sonucun ne olacağından endişelenerek 
bildirimizin zayıflamasına ve değişmesine izin vermemeliyiz. Kutsal Yazılara ve aynı zamanda çocuklara karşı 
sadık olmalıyız. Sonuçları Tanrı’nın ellerine bırakabiliriz.  
 
“Çocuk nasıl tövbe etmesi gerektiğini anlayamaz”  
  
 Çocuğun nasıl inanması gerektiğini anlamayacağını da iddia edebiliriz. Bir kişinin ister yetişkin isterse 
çocuk olsun tövbe ya da iman etmesi için yaşamında Kutsal Ruh’un işlemesi şarttır. Eğer çocuk kendi yolunda 
gittiğini anlayacak yaştaysa, bu yoldan dönüp Tanrı’ya gelmesi gerektiğini de öğrenebilecek yaştadır. Ama Tanrı 
ona, “tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını” verene kadar bunu yapamaz ve yapamayacaktır da.  
 
“Çocukların Mesih’e gelişine engel oluyorsunuz.” 
 
 Tövbenin gerekli olduğunu öğrettiğimizde çocukların önüne bir sürçme taşı değil, ilerlemelerini sağlayan 
bir taş koyarız. Kutsal Kitabın öğrettiği kurtuluş bildirisini öğretmek çok önemlidir. Kutsal Kitap, tövbenin imana 
gelişte kaçınılmaz olduğunu açık bir şekilde dile getirir.  
 
 Bununla birlikte, çocuğun Mesih’e gelmeden önce yaşamını düzene sokması ya da iyi işler yapması 
gerektiği izlenimi vermekten kaçının. Günahıyla birlikte olduğu gibi Tanrı’ya gelmeli ve kendisini Tanrı’nın 
merhametine bırakmalıdır. Fakat yaşamındaki yanlış şeylerden vazgeçme arzusu olmalıdır; aksi taktirde nelerden 
kurtulması gerektiğini anlayamaz.  
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12. Çocuklar ve İman 
 
 Tövbe ve iman ikiz öğretiler olup birbirlerinden ayrılamazlar. Aynı anlama gelmezler. Tövbe iman etmek, 
iman etmek de tövbe değildir. Bu iki sözcük birbirinin yerine geçmez. Rab İsa Mesih bunu açıkça dile getirdi, 
“Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:15). 
 
 Kişi gerçek anlamda tövbe ettiğinde imanla Tanrı’ya döner. Gerçek imanın olduğu yerde, gerçek tövbe de 
vardır. Gerçek iman tövbeyi kapsar. Gerçek ve samimi bir değişimde her ikisi de bulunur. Birisi şöyle demiştir, 
“Sadece imanla kurtuluruz, fakat kurtaran iman asla yalnız değildir.”  
 
 Sadece ve sadece Mesih’e olan imanla kurtulduğumuza dair yüce gerçeği düşünürken bunu her zaman 
gözönünde bulundurmalıyız. Tövbe aracılığıyla kurtulmayız fakat tövbe olmadan da kurtulamayız. Kişi gerçekten 
inanırsa, aynı zamanda tövbekardır da.  
 
  Kutsal Yazılara göre İman 
 
 İmana olan gereksinim Eski Antlaşma boyunca öğretilmiştir.  
 
 “... Tanrınız Rab’be güvenin, güvenlikte olursunuz...” (2. Tarihler 20:20) 
 
 “Doğru kişi bana olan imanla yaşayacaktır” (Habakkuk 2:4) 
 
 Ayrıca Yaratılış’tan Malaki’ye kadar yaşamış olan Tanrı adamları, İbraniler 11. bölümde sözü edilen 
gerçekler uyarınca iman adamlarıydılar. Tanrı Avram’a soyunun gökteki yıldızlar kadar çok  olacağını 
vaadettiğinde, “Avram Rab’be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı” (Yaratılış 15:6).  
 
 Çocuklara sık sık bu kişiler hakkında öğretebiliriz ve imanın ne olduğunu anlamalarına yardım etmek için 
yaşamlarındaki örnekleri kullanabiliriz. Romalılar ve Galatyalılar’da, Pavlus kurtuluşun iyi işler aracılığıyla 
olmadığını kesin bir şekilde reddeder: Eski Antlaşma’daki kutsallar, Tanrı’nın geleceğini vaadettiği Kurtarıcıya 
imanla kurtulmuşlardı.  
 
 Yeni Antlaşma’da da iman konusu işlenmiş ve geliştirilmiştir. Rab İsa Mesih, imanın ya da kurtaran 
türden bir inancın gerekliliği hakkında öğretti. “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman 
edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir” (Yuhanna 5:24). 
 
 Yuhanna 3:16’da “iman edenlerin hepsi”, ve Yuhanna 6:35’de “bana iman eden hiç bir zaman susamaz” 
der. Mesih gerçek bir iman gördüğünde buna hayran kaldı (Matta 8:10). Son Buyruk’ta Rab İsa Mesih, “İman 
edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek” (Markos 16:16) şeklinde öğretti. İman hayati önem 
taşır. Elçilerin inancı ve bildirisi buydu. Petrus, Kornelius ve ev halkına şöyle dedi, “Şöyle ki, O’na (Rab İsa 
Mesih’e) inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin İşleri 10:43). Pavlus bu öğretişi 
korkusuzca açıkladı ve savundu, “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla 
barışmış oluyoruz” (Romalılar 5:1). Pavlus iman konusuna herhangi bir ekleme yapılmasını tamamen reddetti – 
kurtuluş sadece ve sadece Mesih’e olan imanla sağlanır. “Yine de insanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak 
değil, İsa Mesih’e iman ederek aklandığını biliyoruz” (Galatyalılar 2:16). 
 
   İmanın Tanımı 
 
 İman nedir? İman inanmak demektir – fakat “inanmanın” çeşitli anlamları olabilir. Örneğin, Serap Hanım 
kendisini zor bir durumda bulur ve Belma Hanım onu sözleriyle teşvik eder: “Kendini hiç üzme – her şeyin 
yoluna gireceğine inan yeter.” Oysa bu gözü kapalı şekilde yapılan bir iyimserliktir ve dünya bunu  iman olarak 
adlandırmakla hata yapar. İman, “karanlıkta atılan bir adım” da değildir. Cevdet bey bir tanıdığının evini arıyor.  
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Nerede olduğu hakkında hiç fikri yok. Arabasıyla önce sağa, sonra sola ardından tekrar sola dönüyor. Yaptıkları 
hakkında hiç bir bilgisi ya da nedeni olmadan belli adımlar atıyor ama bu yaptığı “karanlıkta adım atmaktan” 
ibaret. Kutsal Kitaba göre iman böyle değildir. Gerçekten kurtaran iman, kurtuluş için sadece İsa Mesih’e 
güvenmek üzere Kutsal Ruh’un yönlendirdiği kişinin yaptığı davranıştır. İman da, aynen tövbe gibi, aklın, 
duyguların ve iradenin katkısını gerektirir.  
 
Bilgi  
 
 Bir çocuğun, ya da herhangi birisinin, iman edebilmesi için, Tanrı ve İsa Mesih hakkında bir şeyler 
bilmesi gerekir. Güven sonuçta bilgiye dayalıdır. Bu nedenle çocukları kendisine güvenmeye çağırdığımız Kişi 
hakkında bilgilendirmeliyiz. O’nun bizleri niçin kurtarabileceğini öğretmemiz gerekir. Müjdelemelerimizde 
öğretiler vurgulanmalıdır. Fakat sadece kafa bilgisi asla kurtaramaz; bir şeyi bilmek iman etmek anlamına gelmez. 
Cinler bile inanırlar - İsa Mesih hakkında kafa bilgisine sahiptirler (Yakup 2:19).  
 
Kabullenme 
 İmanın duygusal bir boyutu da vardır – Tanrı’nın gösterdiği şeyin doğru olduğunu kabullenme ve buna 
kanaat getirme. İman kabullenmekten daha ötedir, asla daha az değildir. Bu duygusal boyut bir şarttır ve kurtaran 
imana dahil edilmiştir. Günahkarın yüreğine dokunulmalıdır ki, Tanrı ve O’nun Oğlu hakkında işittikleriyle ilgili 
olarak ikna olsun. Bu gerçekler onu derinden etkilemiştir. Fakat bu yine de kurtaran iman değildir. Dikkat edin, 
cinler sadece inanmakla kalmaz, aynı zamanda titrerler de. Duyguları da etkilenir (Yakup 2:19). 
 
Güven 
 Mesih’e güven şarttır; irade boyun eğmiş ve teslim olmuştur. Tanrı’nın, ihtiyacını karşılamak üzere 
verdiği yanıtı az çok anlamış ve anladığı gerçek konusunda ikna olmuş olan günahkar, Mesih’e kişisel olarak 
yaklaşarak O’na tek Rab ve Kurtarıcı olarak güvenir.  
 
 Yeni Antlaşma “iman etme” kavramını– kişinin kendisinden ayrı bir Kişiye güvenmesi kavramını - 
vurgular. Bunun anlamı Mesih’e, bağışlanmanın ve sonsuz yaşamın kaynağı olarak güvenmektir. İman kısaca, her 
şeyden vazgeçerek sadece Mesih’e güvenmektir. 
 

Bu üç yönlü karşılık, sadece Kutsal Ruh’un kişinin yüreğinde işlemesiyle mümkündür. İman Tanrı’dan 
gelen bir armağandır. Bu, Tanrı’nın günahkarlar adına inandığı anlamına gelmez. Günahkarın kendisi inanır ve 
güvenir, fakat bunu Tanrı’nın kendisini güçlendirmesiyle yapar. Kurtulmak için sadece İsa Mesih’in kendileri 
uğruna öldüğüne inanmalarının yeterli olmadığı, çocuklara tekrar tekrar vurgulanmalıdır. Mesih’in çarmıhta onlar 
için yaptıklarına dayanarak, etkin ve bilinçli bir şekilde İsa Mesih’e güvenmeleri gerekir.  

 
  Çocuklara İman hakkında Öğretmek 

  
 Kullandığımız sözcükler üzerinde düşünmeliyiz. Eğer sadece “inanmak” hakkında konuşursak, çocuklar 
kafa bilgisinin yeterli olacağı izlenimine kapılacaklardır. İman etmek, güvenmek, kendinizi O’na vermek, kabul 
etmek gibi ifadeler kullanın. Sözünü ettiğiniz ifadelerin ne anlama geldiğini açıklayın. İman adamları hakkında 
öğretirken, imanlarının ne anlama geldiğini gösterin: Tanrı Sözüne göre hareket etmek. Habil doğru kurbanı 
sundu (Yaratılış 4:1-16); Nuh ailesini kurtarmak üzere bir gemi inşa etti (Yaratılış 6, 7, 8); Avram Ur kentinden 
ayrıldı (Yaratılış 12); İsrail Oğulları Fısıh kuzusunu kestiler ve kanını kapı sövelerine sürdüler (Mısırdan Çıkış 12, 
13); şifa bulmak için tunçtan yapılmış olan yılana baktılar (Çölde Sayım 21:1-9). Hepsi de Tanrı’ya inandıkları 
için bunları yaptı.  
 
 Aşağıda sözü edilenler imanın ne olduğunu açıklama konusunda yardımcı olabilir. 
 
 “Çocuklar, iman sadece Tanrı’nın varolduğuna ve sizin yerinize ölmesi için Oğlu İsa Mesih’i 
gönderdiğine kafa bilgisiyle inanmanız değildir. İman sadece, Tanrı’nın sizi sevdiğini ve sizi günahtan kurtarmak 
istediğini bildiğinizden emin olmak da değildir. İman bunun çok daha ötesindedir. İçtenlikle Rab İsa’ya gelip sizi 
temizlemesi için O’na güvenmenizdir. O’na şimdi ve sonsuza dek Kurtarıcınız olarak güvenmektir.”  
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 Ya da “Şimdi çok hasta olduğumu ve doktora gittiğimi varsayalım. Doktor bana bir ilaç verdi ve “Bu ilacı 
iç, seni iyileştirecektir” dedi. İlacı alıp eve döndüm, şişeye baktım. Beni iyileştireceğini biliyordum ama ilacı 
masanın üstünde bıraktım. İyileşir miyim dersiniz? Elbette ki hayır! İlacı içmezsem beni iyileştiremez. Belki siz 
bir günahkar olduğunuzu ve İsa Mesih’in günahınızı üstlenip yaşamınızı değiştirebileceğini çok iyi biliyorsunuz. 
Fakat bunu bilmeniz hiç bir şeyi değiştirmez. O’ndan günahınızı almasını ve sizi değiştirmesini istemelisiniz. 
Eğer bunu yapmazsanız, Rab İsa hakkında bir çok şey biliyor olmanıza rağmen bir Hıristiyan olamazsınız.” 
 
 Ya da “Çocuklar şu sandalyeye bakın. Üzerine oturmayı düşünüyorum. Acaba otursam mı, oturmasam 
mı? Bunun sağlam bir sandalye olduğunu biliyorum. Başkaları oturdu. Beni de taşıyacağını biliyorum. Şimdi 
söyleyin bakalım, sandalye ne zaman benim işime yarar ve ben ne zaman gerçekten bu sandalyeye güvenirim? 
(Elinizi sandalyenin arkalığına koyun ve çocuklara sandalyeye güvenip güvenmediğinizi sorun. Oturun, ama tüm 
ağırlığınızı sandalyeye vermeyin. Soruyu tekrar edin. Sandalye üzerine güzelce oturduktan sonra sorunuzu 
tekrarlayın.) Kendimi sandalyeye tamamen teslim edip üzerine oturmadıkça, sandalyenin bana bir yararı olmaz. 
Siz de Rab İsa’nın tek Kurtarıcı olduğunu bilip kurtulmamış olabilirsiniz. Sadece sizi kurtarması için O’na teslim 
olduğunuz zaman, sizin Kurtarıcınız olacaktır.” 
 
 Ya da “Meryem sınıfındaki diğer kızların bir çoğundan çok daha iyi olduğunu düşünüyordu. Dua eder, 
dürüst davranır, kiliseye gider ve kötü sözler kullanmazdı. Tanrı’nın diğerlerine kıyasla kendisinden daha çok 
hoşnut olduğundan emindi. Bir Hıristiyan olmaya çalışıyordu. Fakat bu yaptığı neydi dersiniz? Meryem 
yaptıklarına ve kim olduğuna güveniyordu. Bu iman değil, iyi işlerdir. İman bir başkasına güvenmeyi gerektirir ve 
kurtuluş için güvenebileceğimiz tek kişi Rab İsa Mesih’tir. Bizi Tanrı huzurunda doğru ve kabul edilir kılabilecek 
sadece O’dur.” 
 
 Bazı çocuklar (ve yetişkinler) İsa Mesih’e iman ettikleri ilk günü çok iyi hatırlar. Bazılarıysa hatırlamaz. 
Önemli olan şey İsa Mesih’e şimdi Rab ve Kurtarıcı olarak iman ettiklerini bilmeleridir. Çocuklar ilk iman 
ettikleri anın, iman yaşamlarının başlangıcı olduğunu anlamalıdırlar. Tanrı Sözünü daha çok anlayıp itaat 
ettiklerinde imanları derinleşecek ve gelişecektir.  
 
 Tanrı’nın günahkarlar için verdiği buyruk inanmalarıdır. Bir çocuk, Mesih’e kurtaran bir imanla 
bağlanmadığı sürece kurtulamaz. Bu yüzden imanın ne olduğunu öğretirken çok dikkatli olmalı ve Tanrı’nın, 
öğretmekte olduğumuz çocukları Rab İsa Mesih’e iman etmeye yönlendirmesi için gayretle dua etmeliyiz. Çünkü 
çocukların iman edebilmesi için Tanrı’nın yüreklerinde işlemesi şarttır.  
 
 “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır” (Efesliler 2:8). 
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13. Bir Çocuğun Yaşamında 
Tanrı’nın İşi 
 
 Bir çocuk Rab İsa Mesih’e iman ettiğinde yaşamında neler olur? Tanrı, kendisine tövbe ederek imanla 
gelen kişilerin hepsine ne yapacağını vaadeder? Kurtuluş nedir? Bu soruların yanıtları, müjdelememizin bir 
parçası olarak, çocukların kurtuluşa kavuşmasından önce öğretilmelidir. Elçiler de bunu yaptılar. Kornelius ve ev 
halkına Müjde’yi duyurmakta olan Petrus, “O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin 
İşleri 10:43) şeklinde öğretti. Petrus Yahudilere hitap ederken de, tövbe ve iman eden herkes için Tanrı’nın neler 
yapacağını söyledi:  
 
 “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal 
Ruh armağanını alacaksınız” (Elçilerin İşleri 2:38). 
 
 Pavlus da benzer bir yöntem kullandı. Antakya’dayken “Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın yasasıyla 
aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır” (Elçilerin İşleri 13:39) diye duyurdu.  
 
 Tanrı, Mesih’e iman edenlere bir sürü bereket verir. Bunların bazılarına göz atacağız. 
 
   Aklanma 
 
 Aklanma, Yargıç olan Tanrı’nın önünde durmamızla ilgili yasal bir terim olup, mahkumiyetin zıttı 
anlamına gelir. Mahkumiyet kişinin suçlu; aklanmaysa, kişinin masum olduğunu duyurur. Kişi, İsa Mesih’e iman 
ettiğinde olan budur. Tanrı o kişiyi kendi huzurunda doğru ilan eder.  
 
 Bu büyük gerçeğin iki yönü vardır. Bunların ilki günahların bağışlanmasıdır. Bir günahkar Mesih’e iman 
ettiğinde, günahı tamamen alınır; Tanrı günahını bağışlar ve unutur. Petrus, “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi 
için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elçilerin İşleri 3:19) dediğinde aklanmanın bu yönünden söz ediyordu.  
 
 Davut, Mezmur 103:12’de “Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı” 
dediğinde aynı tecrübeden sözediyordu. Mesih günahımızı üstlendiği, O’na maledildiği ve cezasını çektiği için 
böylesi bir bağışlanma mümkündür. Çarmıhtayken sanki bu günahı işleyen kendisiymiş gibi cezalandırıldı.  
 
 “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah 
sunusu olarak ilk ve son kez öldü” (1. Petrus 3:18). 
 
 Çocuklara, Mesih’e iman ettikleri zaman, artık günahlarının alehlerine kullanılmayacağını, sonsuza dek 
ortadan kaldırıldığını ve unutulduğunu öğretmeliyiz. Bu şöyle öğretilebilir: 
 
 “Altan gerçekten çok üzgündü. Top oynarken teyzesinin sokak kapısındaki camı kırmıştı. Dikkatsizce 
davrandığını ve suçlu olduğunu biliyordu. Olanları anlatmak üzere teyzesine gitti. ‘Çok üzgünüm’ dedi ve 
gerçekten de üzgündü. Teyzesi, ‘Tamam Altan’ dedi. ‘Ben değiştiririm. Camı kırdığını unut gitsin.’ Bu gerçek 
anlamda bir bağışlamaydı, değil mi? Tanrı’nın nasıl bağışladığını gösteren küçük bir örnektir bu. O’na karşı 
itaatsizlik ettiğimiz için gerçekten üzgün bir halde Tanrı’ya geldiğimiz zaman, ‘Seni bağışlıyorum, itaatsizliğinin 
bedelini ben senin yerine ödedim’ der gibidir. Oğlu çarmıhta öldüğünde yaptığı buydu. Ve günahınızı asla size 
karşı kullanmaz. Yeremya 31:34’de ‘günahlarını artık anmayacağım’ der.” 
 
 Aklanmanın bir diğer yönü, tövbe ve iman eden günahkarı Mesih’in doğruluğunda görmesidir. Kutsal 
Kitap’ta kullanılan “sayılmak” sözcüğü, hesabına aktarılmak ya da alacaklı olmak anlamlarını içerir. Günahkar 
kişi aklandığında, Mesih’in doğruluğu günahkarın hesabına aktarılır ve böylece günahkar kişi Tanrı’nın huzuruna 
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doğruluk ilkesine göre çıkar. Tanrı günahkar kişiye, sanki Kutsal Yasa’nın tamamını kusursuz bir şekilde yerine 
getirmiş gözüyle bakar, çünkü Mesih günahkarın yerine ölerek aynen bunu yapmıştır. Günahkar artık O’nun 
doğruluğuna bürünmüş bir şekilde “Mesih’tedir”. 
 
 “Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz 
dinlemesiyle birçoğu  da doğru kılınacaktır” (Romalılar 5:19). 
 “Tanrı günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı’nın 
doğruluğu olalım” (2. Korintliler 5:21). 
 
 Bu gerçeği çocuklara sık sık öğretmemiz çok önemlidir.  
 
 Çocuklara, Rab İsa Mesih’e iman ettikleri zaman, Tanrı’nın onları Mesih kadar temiz ve pak gördüğünü 
açıklayın. Aşağıdaki örnek yardım edebilir: 
 “Mete karnesinin nasıl olacağını biliyordu. Öğretmen mutlaka, ‘Zayıf’, ‘Daha çok çalışmalı’, ‘Çok zayıf’ 
gibi şeyler yazacaktı. Baştan sona pekiyi olan bir karnesi olmasını ne kadar da isterdi! Eğer Tanrı, Mete’nin 
yaşamı için bir karne yazacak olsaydı, ‘Tanrı’nın Yasasına itaatsiz’, ‘kendi bildiğini okur’, ‘Öfke dolu düşünceleri 
var’, ‘bencil’ gibi şeyler yazardı. Böyle bir karne ile Tanrı’yı hoşnut etmek imkansızdır. Yaşamınızın Tanrı’yı 
hoşnut etmesini isterseniz, karnenizde, ‘yaşamının her gününde kusursuz’ yazması gerekir. Böyle bir karneyi 
hakeden sadece tek bir kişi vardır – Rab İsa Mesih. Fakat İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğiniz andan 
itibaren, Tanrı günahınızı alır ve size sanki kusursuz bir karneniz varmış gözüyle bakar. Ne kadar harika!” 
 
 Sözsüz Kitabın beyaz sayfası bu büyük öğretiyi öğretir. Bu beyaz sayfayla kullanılan metin genellikle 
Mesih’in dirilişidir. “Aklanmamız için diriltildi” (Romalılar 4:25). Beyaz sayfa, inanlının Tanrı’nın huzurundaki 
konumunu temsil eder – Mesih’in doğruluğu sayesinde tertemiz. Günah karşısındaki üstünlüğümüz ya da zafer 
hakkında öğretmez. Ayrıca Zekarya 3:3-5’de karşımıza çıkan küçük bir hikayeyi de, aklanmayla ilgili bir örnek 
olarak kullanabiliriz.  
 İnanlı çocuklar bir kez bile günah işledikleri zaman, sık sık yeniden “kurtulmaları” gerektiğini düşünürler. 
Aklanmanın anlamını öğretmek bu sorunla başa çıkmanın en iyi yoludur. Çocukların, aklanmayla 
değişmediklerini ya da kusursuz bir hale gelmediklerini, fakat Tanrı’nın huzurundaki konumlarının değiştiğini ve 
doğru kılındıklarını anlamaları önemlidir. Aklanma sayesinde günahın cezasından kurtuldular.  
 
   Yenilenme 
 

Tanrı bir çocuğu kurtardığında yeni bir kişi yaratır: “Bir kimse Mesih’teyse yeni yaratıktır; eski şeyler 
geçmiş herşey yeni olmuştur” (2. Korintliler 5:17). 

Yenilenme yukarıdan doğmak anlamına gelir: “Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine 
giremez” (Yuhanna 3:3). 
 İçsel olan bu değişiklik olmadan kişi inanlı olamaz. Ve bu esaslı bir değişikliktir – ölümden dirilmek 
kadar esaslı! “Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz” (Efesliler 2:1). 
 
 Bu köktenci değişim eski doğanın yeniden şekillendirilmesi değildir. Tanrı yeni bir doğa verir: Kendi 
doğasını verdi (1. Petrus 1:4). Eski doğa saf dışı bırakılmamıştır, fakat yeni doğa gitgide daha çok gözle görülür 
olacaktır.  
 Çocuklar Mesih’e iman ettikleri zaman, “yeniden doğduklarını” anlamalıdırlar. Tanrı onları, kendi 
yollarında gitmek isteyen kişiler olmaktan kurtarıp Tanrı’nın yolunda gitmek isteyen kişiler haline sokar. Bu 
değişiklik yaşamlarında göze çarpacaktır. Aynen yeni doğan bir bebeğin ağlaması, yürümesi ve konuşması gibi, 
Tanrı’nın ailesine yeni doğan birisi de “ağlayacaktır” – Tanrı’yla konuşmak isteyecektir. Tanrı’nın buyruklarına 
itaatle yürürken, başlangıçta tökezlemelerine rağmen “yürüyeceklerdir”. Diğer kişilerle inançları hakkında 
konuşacaklardır.  
 

Çocuklar yeni kişiler olacakları için yaşantılarında değişiklikler olacağını bilmelidirler. Kutsal Kitap 
döneminde iman eden kişilerin yeni insanlar halini aldıklarını gösterebiliriz; örneğin, Pavlus, Zakay ya da Filipili 
zindancı. Ayrıca Rab’bin Nikodim’le olan konuşması hakkında da öğretmeli ve açıklama yapmalıyız (Yuhanna 
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3:1-15). Çocuklara, onlardan yetişkin Hıristiyanlar gibi davranmalarını bekliyormuş izlenimi vermemeye dikkat 
etmeliyiz. Fakat yenilenmenin kurtuluşun bir parçası olduğunu bilmeleri gerekir. Böylelikle yeni doğalarına ait 
kanıtlar gördükçe, yeniden doğdukları gerçeği gitgide güçlenir.  
 
 Yenilenmemiş olan hiç kimse aklanamaz. Aklanmamış olan hiç kimse yenilenemez. Bir kişi Mesih’e 
iman ettiğinde, Tanrı’nın huzurundaki konumu suçluluktan aklanmaya değişir. Fakat bu kişinin sadece konumu 
değişmekle kalmaz, aynı zamanda edindiği yeni doğa sayesinde değişmiş bir kişi de olur.  

 
  Kurtuluş  
 
Sık sık kurtulmuş olma hakkında konuşuruz, ve bu sözcük Kutsal Kitap’ta da sık sık kullanılır.  
 
“Rab İsa’ya iman et, ... kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31). 
 
Günahtan kurtulduğumuz anlamına gelir. “Kurtuluş” sözcüğü, günahın cezasından, gücünden ve 

varlığından kurtulmamızda Tanrı’nın yaptığı işin tamamını kapsar. “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin 
başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8, 9) 

 
“... Uygun zamanda seni duydum, kurtuluş günü sana yardım ettim” (2. Korintliler 6:2). 
 
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır” (Efesliler 2:8). 
 
Bu kurtuluş çarmıh üzerinde hepimiz için ve bir kereye mahsus olmak üzere sağlandı. Çarmıhtaki büyük 

işi sayesinde Mesih kurtuluşumuzu elde etti. Bir çocuk Mesih’e iman ettiğinde, bu kurtarma işi o çocuk için 
kişisel anlamda etkin olmaya başlar. Bir inanlı için kurtuluşun 3 aşaması vardır: 

 
Geçmiş – Tanrı bizi günahın suçlu çıkarmasından ve köleliğinden kurtardı (aklanma ve yenilenme). 

Tanrı, “kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı” (2. Timoteos 1:9). 
Şimdiki zaman – Tanrı bizi günahın gücünden kurtarır (kutsallaşma). “Çarmıhla ilgili bildiri ... biz 

kurtulmakta olanlar için Tanrı’nın gücüdür” (1. Korintliler 1:18). “... özellikle aranızda olmadığım şu anda da 
kurtuluşunuzu etkin kılın. Çünkü kendisini hem istemeniz hem de yapmanız için siz de etkin olan Tanrı’dır” 
(Filipililer 2:12, 13). 

Gelecek – Tanrı bizi günahın varlığından tamamen kurtaracaktır (yüceltilme). “Çünkü şu anda 
kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır” (Romalılar 13:11). 

 
Çocuklar bu ifadeyi ne anlama geldiğini hiç anlamadan kullanabilirler. Eğer “kurtulmanın” ne olduğunu 

anlamazlarsa, “Kurtarıcıyı” da anlamayacaklardır. Şöyle bir örnek kullanabilirsiniz.  
 
“Bir adam depderin bir kuyunun içine bakıyordu. Aniden şaap diye kuyunun içine düştü. Yüzme 

bilmiyordu ama çırpınıp duruyordu. Duvara tutunmaya çalıştı ama çok dik ve kaygandı. Karanlık suların içine 
gömülmeye başladı. Kendisine yardım edecek hiç bir şey yapamıyordu. Büyük bir tehlike içindeydi. 
Boğuluyordu! 

 
Yaşamınızdaki günah da aynı şekildedir. Günah sizi Tanrı’dan uzak tutar ve büyük bir tehlike içine sokar: 

Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalma tehlikesidir bu. Günah o kadar güçlüdür ki, kendinizi kurtarmak için hiç bir şey 
yapamazsınız – aynen kuyunun dibindeki adamın kendisini kurtaramayacağı gibi. Adam yardım için haykırdı, 
ama acaba onu duyan olacak mı? 

 
Evet, bir başka adam onu işitti. Kuyuya koştu, dibe uzanıp boğulmakta olan adamı güvenliğe çıkardı. 

Adamı sulardan kurtardı. 
 
Sizi günahtan kurtaracak birisine ihtiyacınız vardır. Sizi kurtarabilecek olan sadece tek bir Kişi vardır – 

Rab İsa Mesih. Sizi günahtan kurtarması için O’na seslendiğinizde, sizi kurtaracaktır. Günahın yaşamınız 
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üzerindeki baskısından sizi kurtaracaktır. Kutsal Kitap, “Rab’be yakaran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13) 
der. Sizi hakettiğiniz cezadan kurtaracaktır. Sonunda sizi cennete götürdüğünde tamamen günahsız olacaksınız ve 
bir daha asla günah işlemeyeceksiniz.”  

Kurtuluşun tüm bu yönlerinin vurgulanması gerekir. Çocuklar genellikle cezadan kurtulduklarını 
farkederler ama yüceltilecekleri zamana kadar günah hala içlerinde bulunmasına rağmen, günahın baskısının ya 
da egemenliğinin çözüldüğünü bilmezler.  

 
   Sonsuz Yaşam 
 
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 

mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). 
 
“Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır” (1. Yuhanna 5:11). 
 
“Sonsuz yaşam” deyimi müjdelemelerimizde sık sık kullandığımız bir ifadedir. Bir çok ilahi ve şarkı da 

geçer. Fakat ne anlama gelir? Çocukların büyük bir kısmı bunu, “hiç bitmek tükenmek bilmeyen bir yaşam” diye 
tanımlar. Bu doğru bir tanım olmasına rağmen yetersizdir. Sonsuz yaşamın süresini vurgular ama niteliği 
hakkında hiç bir şey söylemez. Sonsuz yaşam ayrıca Tanrı’ya karşı diri olmak anlamına da gelir: 

 
“Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). 
 
Buradaki “tanıma” sözcüğü Tanrı’yla birarada olmak, O’nunla yakın ve kişisel bir ilişki içinde yaşamak 

demektir. Tanrı’dan ayrı olmak yerine, sonsuza dek birarada oluruz.  
 
  Kutsal Ruh Armağanı 
 
“Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal 

Ruh armağanını alacaksınız” (Elçilerin İşleri 2:38). “Ama içinde Mesih’in ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir” 
(Romalılar 8:9). Çocukların, Hıristiyan yaşamının kendi gücümüzle sürdürülmediğini, fakat iman eden herkesin 
içinde Kutsal Ruh Tanrı’nın yaşadığını anlamaları önemlidir. Bazen çocuklar Kurtarıcı’ya iman etmeyi çok 
arzulamalarına rağmen, bir Hıristiyana yaraşır yaşam sürdüremeyeceklerini düşünürler. Bu nedenle çocuklara, 
Kutsal Ruh’un içlerinde yaşayacağı ve yaşamlarını Tanrı yolunda sürdürmeleri için gerekli olan gücü vereceği 
öğretilmelidir.  
 
Tanrı’nın Ailesine Katılmak 
 

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 
1:12). 

İman eden herkese Tanrı’nın çocuğu olma hakkı verilir. Çocuklara öğretmek için ne harika bir gerçektir 
bu! Mesih’e iman eden herkesin Tanrı’nın bir çocuğu ve Tanrı’nın da onların göksel Babası olduğunu 
bilmelidirler. Bunun anlamı, bir inanlının, çocuğun babasına gelmesine benzer bir şekilde gelebileceğidir. Göksel 
Babasıyla bütün sorunlarını ve sevinçlerini paylaşabilir, O’nun sevgisini ve sürekli ilgisini hissedebilir.  

 
Kişi yenilendiğinde Tanrı’nın ailesine doğar. Aynı anda gerçekleşen oğulluğa alınma (evlatlık edinilme) 

sayesinde bir Oğul’un sahip olduğu tüm özgürlüğe ve ayrıcalıklara sahip olur: “...oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla 
‘Abba, Baba’ diye sesleniriz (Romalılar 8:15). 

 
Mesih’te “tüm ruhsal bereketlere” sahibiz. Eğer kendi kurtuluşumuz bizi heyecanlandırırsa, çocuklar 

bunu görürler. Bu bereketlerin kendilerine de ait olabilmesi için çocukları Mesih’e gelmeye teşvik etmeliyiz. Tüm 
bu gerçekleri, belirli bir süre içinde çocuklara öğreteceğiz fakat hepsini birarada öğretmeye çalışmamalıyız! 
Bunlar elinizdeki metinde ya da Kutsal Kitap dersinde verilen sıraya göre öğretilmelidirler. 
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14. Kurtuluş – İtaatkar bir 
Yaşamın Başlangıcı  
  

Kutsal Kitap, büyük ya da küçük olan birisi Hıristiyan olduğu zaman, bu kişinin yaşamında değişiklikler 
olacağı konusunda açık ve nettir. Kusursuz olmayacaktır ama değişecektir. Ne tam anlamıyla olması gerektiği 
gibi, ne de eskiden olduğu gibi olacaktır!  

 
Bir çocuk müjdecisinin kafasında bu konu hakkında çeşitli sorular olabilir: 
 
“Kurtulmamış olan çocuklara, Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ederlerse, Tanrı’nın yaşantılarında 

değişiklik görmeyi bekleyeceğini söylemeli miyim?”  
 
“Kurtulmamış olan çocuklara, Hıristiyan olmanın başlarına gelebilecek en harika şey olduğunu ama 

Hıristiyan olarak yaşamanın kolay olmayacağını  öğretmeli miyim? 
 
“Kurtulmamış olan çocuklar, Mesih’e iman etme adımını atmadan önce, bu konu hakkında dikkatle 

düşünmeye ve değerlendirmeye teşvik edilmeli midir?  
 
Yeni Antlaşma’nın bu konu hakkındaki öğretişleri incelendiğinde, yukarıdaki soruların hepsine 

duraksamadan “Evet” yanıtı verilir.  
 
  Rab İsa’nın Hizmeti 
 
Kurtulmamış olan kişiler kendisine gelip O’nu izleme konusunda konuşmaya başlayınca, bunun neler 

gerektirdiğini dikkatle onlara açıkladı.  
 
Markos 10:17’de Rab İsa’ya gelen zengin ve genç bir adam sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapması 

gerektiğini sordu. Bu adam, Rab İsa’nın sevdiği türden içten sorular soran meraklı birisiydi. Rab, bu genç adamın 
yaşamındaki günaha işaret ederek, Tanrı’nın buyruklarını tamamen yerine getirmediğini gösterdi. Komşusunu 
kendisi gibi sevmiyordu, çünkü sahip olduklarını ihtiyaç içindekilerle paylaşmaya istekli değildi. Bu genç adam 
için, zengin olmak Tanrı’dan ve sonsuz yaşamdan daha önemliydi. İsa Mesih’e yaşamında ilk sırayı vermeye 
hazır olmadığı için üzüntü içinde oradan ayrıldı.  

 
Yuhanna 4:15’de Samiriyeli kadın, İsa Mesih’in vermeyi önerdiği “suyu” almaya çok istekliydi. Fakat 

Rab İsa kadının yaşamındaki öyle bir şeye işaret etti ki, kadının öncelikle bu konuyu bir çözüme bağlamaya 
istekli olması gerekiyordu: “Git, kocanı çağır ve buraya gel” (Ayet 16). “Suyu” alabilmenin gerektirdiği başka 
şeyler olduğunu da anlamalıydı.  

 
Luka 9:57-62’de Rab İsa kendisini izlemek isteyen üç ayrı kişiden sözetti. Her üç örnekte de, bunu 

gerçekten yapmak istiyorlarsa fedakarlıkta bulunmaları gerektiğini açık bir şekilde dile getirdi (58, 59 ve 62. 
ayetler). 

 
Luka 14:25-33’de Rab İsa, kendisini izlemek ve öğrencisi olmak isteyen kalabalığa - henüz bunu 

yapmadan önce - her şeyi dikkatle düşünmeleri ve değerlendirmeleri gerektiği konusunu özenle vurguladı.  
 
   
 
 



63 
 

Elçilerin Hizmeti 
 
Elçiler müjdeleme yaptıklarında sık sık vaftiz olmanın önemini vurguladılar. “Petrus onlara şu karşılığı 

verdi: ‘Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız.’ ” (Elçilerin İşleri 2:38). Bu sözler üzerine kurtulanlar vaftiz oldular (Elçilerin İşleri 2:41; 
8:6, 12, 36; 9:18; 10:47; 16:15, 33; 18:8; 22:16). Elçilerin başlıca amacı, kendilerini dinleyenlere eğer Mesih’e 
iman ederlerse, - bedeli ne olursa olsun - O’nu diğer kişilerin huzurunda da açıkça ikrar etmeleri gerektiğini en 
başta göstermekti. Böylece gizli öğrenciliğe çağrılmadıklarını bilmeleri sağlanıyordu – Hıristiyan olarak 
tanınmaya hazır olmalıydılar.  
 
 Elçiler müjdeleme yaparken Mesih’e iman eden kişilerin aynı zamanda “boş şeylerden vazgeçmeleri” 
(Elçilerin İşleri 14:15) gerektiğini ve Rab İsa’nın da “onları kötü yollarından döndürebileceğini” (Elçilerin İşleri 
3:26) açıkça dile getirdiler. İşte bu ilk müjdecileri dinleyen kişiler, Mesih’e iman etmenin bir beyan olduğunu ve 
bir bedel gerektirdiğini biliyorlardı.  
 
 Ayrıca Pavlus’un, yazdığı mektuplarda da kendisini dinleyenleri Hıristiyan oldukları için karşılaşacakları 
olası sıkıntılar konusunda uyardığı açıkça görülür. “Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden, daha yanınızdayken 
söylemiştik. Bildiğiniz gibi öyle oldu” (1. Selanikliler 3:4). 
 
   Bir Hıristiyan olmak hakkında kullanılan bazı terimler 
 
Tanrı’ya dönmek 

 
Rab İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin 

Egemenliğine asla giremezsiniz” (Matta 18:3) dedi. “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı 
göndersin” (Elçilerin İşleri 3:19). 

 
“Böylece kilise tarafından gönderilenler, öteki uluslardan olanların Tanrı’ya nasıl döndüğünü anlata 

anlata Fenike ve Samiriye bölgesinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler” (Elçilerin İşleri 15:3). 
“Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek, O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu 
İsa’nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı’ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar” (1. Selanikliler 
1:9).  

 
Bu ifade, “gitmekte olduğumuz yoldan ayrılıp” Tanrı’ya dönmek anlamındadır. Müjdelemelerde Mesih’e 

iman etmenin tam bir dönüş gerektirdiğini açıkça dile getirmek üzere kullanıldı.  
 
İtaat  
 
 Kutsal Kitabın çeşitli yerlerinde Mesih’e iman etmenin bir itaat adımı olduğu – ki bu adım da, itaatkar bir 
yaşama atılan ilk adımdır; ve kurtuluş için Mesih’e gelenlerin diz çökmesi gerektiği net bir şekilde öğretilir. 
Kurtuluş İsa Mesih’e Rab olarak boyun eğmenin ve O’nu Rab olarak ikrar etmenin ilk adımıdır.  
 
 Bunu Yeni Antlaşma’nın çeşitli yerlerinde görebiliriz:  
 
 Müjde (kurtaran gerçek ya da iman) itaat gerektirir: “Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle 
ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak” (2. Selanikliler 1:8). “Çünkü yargının ev halkından başlayacağı an 
gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak?” (1. 
Petrus 4:17). 
 
 “Her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve O’nun adı uğruna 
Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk” (Romalılar 1:5). 
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 “O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı’nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları 
aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir” (Romalılar 16:26). 
 
 “Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi 
 candan, yürekten sevin” (1. Petrus 1:22). 
 
 İsa Mesih kurtulmamış olan kişilere, sadece iman edecekleri bir Kurtarıcı olarak değil, itaat etmeleri 
gereken bir Rab olarak duyurulur. “Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha 
gerdiğiniz İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır” (Elçilerin İşleri 2:36). 
 
 “İsrail’e, günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı 
olarak kendi sağına yükseltti” (Elçilerin İşleri 5:31).  
 
 “Tanrı’nın herkesin Rab’bi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrailoğullarına ilettiği 
bildiriden haberiniz vardır” (Elçilerin İşleri 10:36) 
 
 “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman 
edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Çünkü 
Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi’dir. Kendisine yakaranların tümüne eli açıktır. ‘Rab’be 
yakaran herkes kurtulacak’ ” (Romalılar 10:9, 10, 12, 13). 
 
 “Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih İsa’yı Rab, kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz” 
(2. Korintliler 4:5). “Bu nedenle Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın” (Koloseliler 2:6). 
“Onlar, ‘Rab İsa’ya iman et, sen de eve halkın da kurtulursunuz’ dediler” (Elçilerin İşleri 16:31). 
 
 Kurtuluş işittiğimiz gerçeğe itaat etmektir – “Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, 
sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa 
götüren sözdinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı’ya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, 
adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız” (Romalılar 6:16, 17).  
 
 Bir Hıristiyan olarak yaşamak, İsa Mesih’i her geçen gün artan ve gelişen bir teslimiyetle Rab ve Efendi 
olarak kabul etmeyi gerektirir; ancak bu teslimiyetin ilk adımı, ne kadar küçük olursa olsun, çocuğun İsa Mesih’in 
buyruğuna itaat ve O’na Kurtarıcı olarak iman ettiği an atılır.  
 
Öğrenci 
 
 Yeni Antlaşma’da geçen “öğrenci” sözcüğü, “havari” olarak da bilinen ve “bir öğretişin ardından giden 
kişi” anlamına gelir. “Öğrenci” sadece öğrenmekle kalmaz fakat öğrendiklerine tamamen bağlı kalır. Elçilerin 
İşleri kitabında “Hıristiyan ya da Mesihçiler” sözcüğüyle eşanlamlı olarak kullanılır. Elçilerin İşleri 11:26’ya 
dikkat edin, “Öğrencilere ilk kez Antakya’da “Mesihçiler – Hıristiyan” adı verildi.” Bir diğer deyişle Hıristiyan ya 
da Mesih İnanlısı olan bir çocuk aynı anda bir öğrenci, ya da İsa Mesih’in izleyicisi olur.  
 
   Müjdecinin Dürüstlüğü 
 
 Bir çocuğun İsa Mesih’e Kurtarıcı olarak iman etmeden önce, bunun gerektireceği ve neden olabileceği 
herşeyin müjdeci tarafından açıklanması haklı ve dürüst bir davranış olacaktır. Böylece bu adımı atma kararı alan 
çocuk, gözleri açık bir şekilde hareket edebilir. Hıristiyan olarak sürdürülen yaşamda hiç hazırlanmadıkları türden 
sorunlarla karşılaştıklarında,  çocukların sarsılmasını, hayal kırıklığına uğramasını ya da yüreklerinin 
katılaşmasını istemeyiz. Yukarıda sözü edilenlerin ışığında, İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmenin ve 
Mesih’i izlemenin bir bedeli olduğu açıkça ortadadır. (Luka 14:25 – 33’e bakın.) 
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   Bu, çocuk için ne anlam ifade eder ve  
   Kurtuluş bildirimizi nasıl etkiler? 
 
 Gelin birlikte bu bölümün başlangıcında sözü edilen üç soruya tekrar bakalım. Öğrendiklerimizin ışığında 
üç sonuca varabiliriz:  
 
 Kurtulmamış olan bir çocuk, İsa Mesih’e Kurtarıcısı olarak iman ederse, Tanrı’nın yaşamında 
değişiklikler yapacağını bilmelidir. Eğer bu değişikliklerin gerçekleşmesini istemiyorsa, Mesih’e iman etmeye 
hazır değil demektir. Mesih’e iman etmenin, Rab İsa’ya itaat eden bir yaşamın ilk adımı olduğunu anlamalıdır.  
Tanrı’yla konuşmak üzere biraz erken uyanmak, evde yapılacak işlere yardım etmeye çalışmak, kendisi yerine bir 
başkasının oyun seçmesine izin vermek gibi şeylerin hepsi, Rab’bi izlemek konusunda daha sonraları karşısına 
çıkabilir.  
 
 Kurtulmamış olan çocuk, Hıristiyan yaşamının sorunlardan uzak bir yaşam olduğunu düşünmemeli ve 
sıkıntılarla karşılaşabileceğini anlamalıdır.  
 
 Kurtulmamış olan çocuk, Mesih’e iman etme adımı hakkında dikkatle düşünmelidir ki, yapmakta olduğu 
şeyin bilincine varsın. Rab İsa’nın, kendisinden itaatkar ve bir Hıristiyan olarak tanınmaya hazır olmayı 
beklediğini bilerek, ondan neler yapmasını istediği hakkında düşünmelidir. “Belki de arkadaşlarınız Hıristiyan 
oduğunuzu işitince, “Artık seninle arkadaşlık yapmayacağız” diyeceklerdir.” Buna “çarmıhını yüklenmek” denir.  
 
 Bununla birlikte, müjdeleme yaparken dengeli olmalıyız. Çocuklara, Rab İsa’ya iman ederlerse “her 
zaman mutlu olacakları” ya da “tüm sorunlarının çözüleceği” izlenimini vermemek için dikkatli olmalıyız. Aynı 
zamanda, Tanrı’ya Mesih aracılığıyla geldiklerinde Tanrı’nın onlar için karşılıksız olarak yapacaklarını, yetkiyle 
ve kendimizden emin bir şekilde çocuklara anlatmalıyız. Kutsal Ruh gelip içlerinde yaşayacak ve onlara sevinç, 
zor durumlar karşısında dayanma gücü ve Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan gücü 
verecektir (Matta 10:32, 33).  
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15. Programın Tamamını 
Kullanın 
 
 Eğer çocuklar haftada bir saat için Pazar Okulunuza ya da çocuklar için hazırladığınız başka bir toplantıya 
geliyorsa, zamanlarının 1/168’ine sahipsiniz demektir! Çocukların bir çoğu zamanlarının geri kalanını Tanrı’nın 
önemsenmediği ve Hıristiyanlığa karşı yoğun tepkiler veren ortamlarda geçirirler. Bu nedenle çocuklarla birlikte 
geçirdiğiniz o bir saati en iyi şekilde değerlendirmeniz hayati önem taşır. Elinizdeki programın tamamını 
öğretmek ve müjdelemek için kullanmaya çalışın.  
 
   Şarkılar 
 
  Kutsal Yazılardaki Müjde’yi net, doğru ve gerçeğe sadık bir şekilde ifade eden şarkılar kullanın. Bazen 
Kutsal Kitap dersinizde vurguladığınız gerçeği desteklemek üzere bir şarkı seçeceksiniz. Seçeceğiniz diğer 
şarkılar, kurtuluş bildirisinin ders sırasında vurgulanmamış bir başka yönünü öğretecektir. Hangi şarkıları 
söyleyeceğinizi dikkatle seçin ve bunları niçin tercih ettiğiniz hakkında düşünün.  
 
 Her hafta rastgele bir seçim yapmayın! Cazip bir melodisi olmasına rağmen, çok az şey öğreten şarkıları 
seçmemeye dikkat edin. 
 
 Belli bir süre zarfında söylediğiniz şarkı adetine bir sınır koymanız bilgece olur. Çocukların, söylediğiniz 
şarkıları öğrenmesini istersiniz – fakat çocukları sürekli olarak yeni şarkılara garkederseniz bunu asla yapamazlar. 
Unutmayın, bu “müzikli bildiriler” Müjde’nin hiç işitilmediği bir çok evde söylenecektir. Çocukların şarkıları 
iyice öğrenmesini ve söyledikleri şarkıların içinde Müjde’nin güzel bir şekilde ifade edilmesini isteriz.  
 
   Ezber Ayetleri 
 
 Ayet ezberleme çocuklar arasında müjdeyi paylaşmanın önemli bir parçasıdır. Ders sırasında 
söylenenlerin pek çoğunu unutabilirler fakat iyi bir şekilde öğretilmiş olan Kutsal Kitap ayetleri sonsuza dek 
akıllarında kalır. Eğer çocuklardan bazıları öğretilenleri reddedecek ya da ihmal edecek olursa, “diri, etkili ve iki 
ağızlı kılıçtan daha keskin olan” (İbraniler 4:12) Tanrı Sözünden öğrendikleri ayetlerin, hala zihinlerinde 
olduğunu bilmek büyük bir teselli kaynağıdır. Bunun anlamı, dikkatle seçilmiş olan Kutsal Kitap ayetlerinin 
program sırasında öğretilmesi için zaman ayrılması gerektiğidir. Çocukların bu ayetleri evde ezberleyeceğine 
güvenmeyin. Bunu teşvik edin ama hepsinin evde ezberlemeyeceğini de kabul edin. Bir ayeti tüm çocukların 
ezberlediğinden emin olmadan bir diğerine geçmeyin. Yarım yamalak dört beş ayet yerine, bir iki ayeti iyice 
ezberlemek daha iyidir.  
 
 Vurgusunu hikaye içinde kullanan ayetler yerine, önemli bir gerçeği öğreten Kutsal Kitap ayetlerini seçin. 
Dört ayrı konudaki gerçeği vurgulayan şu ayetler size yardımcı olabilir:  
 
 Tanrı – Yaratılış 1:1; Mezmur 145:17; Mezmur 103:8; 1. Tarihler 29:11, Yuhanna 3:16; Romalılar 5:8, 
10, 12.  
 İnsanın günahı – Romalılar 3:23; Romalılar 6:23; 1. Yuhanna 3:4; yeşaya 59:2; Yakuo 2:10, Yeremya 
17:9 
 Rab İsa Mesih – Matta 16:16b; Matta 1:21; 1. Timoteos 2:5; 1. Petrus 3:18a; Vahiy 1:18; Filipililer 2:9, 
10. 
 Kurtuluş yolu – Elçilerin İşleri 3:19; Elçilerin İşleri 11:31; Romalılar 10:13; Yuhanna 1:12; Romalılar 
5:1; 2. Korintliler 5:17. 
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    Tekrar 
 
 Tekrar, öğretişlerin önemli bir parçasıdır; tekrar yapmazsak gerçekten öğretmiyoruz demektir. Önemli bir 
gerçeği öğrettikten sonra tekrar edin. Çocuklara farklı yönlerden düşünmelerini sağlayacak türden sorular sorun. 
Soru ve yanıt uygulaması, çocukların ne kadar öğrendiğini değerlendirmeniz, yanlış anlamaları gidermeniz ve 
öğrettiklerinizi takviye etmeniz için iyi bir fırsattır. Belki yeni bir şarkı öğrendiniz ve içeriğini açıklıyorsunuz; 
belli sözlerin anlamını söylemeleri için çocuklara sorular sormaya zaman ayırın.  
 
 Tekrarlamayı iki yolla yapabilirsiniz. Ders başlangıcında öğretilen gerçeği gözden geçirerek, tekrarı aynı 
ders içinde yapabilirsiniz. Ya da tekrarı haftadan haftaya yapabilirsiniz.  
 
 Tekrarlama, küçük bir sınav havasında gerçekleştirilebilir – çocuklar arasında bu her zaman popülerdir! 
Küçük sınavlar genellikle programın eğlenceli kısmı olarak görülür. Ama çok daha fazlası olabilir. Kullanılan 
sorular, biraz öncesinde verilen öğretişe dayalıysa, bu sınavlar çok değerli bir öğretme aracı olabilir. Soruların 
hepsi hikayeyle ilgili olmamalıdır. Öğretmekte olduğunuz gerçekler hakkında sorular yöneltin. Örneğin: Niçin 
cennete günah yoktur? Çalmak niçin yanlıştır? Tanrı’nın Oğlu niçin bir insan oldu? Tanrı’nın Oğlu dünyaya 
gelmeden önce nerede yaşıyordu? “Tövbe etmek” ne anlama gelir? Eğer çocuk yanlış ya da yetersiz bir yanıt 
verirse, bunu öğretilen gerçeği kısaca takviye etmek üzere fırsat olarak kullanın.  
 
   Öğreti Dersleri 
 
 Bazı öğretmenler ara sıra derslerine beş dakikalık sistemli Kutsal Kitap öğretileri dahil etmeyi faydalı 
bulurlar. Bunlar müjdeleme esnasında, çocukların Müjde’nin temelini oluşturan öğretileri anlamalarına yardım 
ederek çok değerli katkılarda bulunabilir. Kısa olmaları, tek bir konuya odaklanmaları ve bol bol uygulamalı 
örnekler içermeleri gereklidir. İlginç olmalı ve çocuğun anlayabileceği bir dille öğretilmelidir. Aşağıdaki örnekler 
kısa öğreti derslerinde kullanılabilecek konular arasındadır:  
 
 Günah nedir? Tanrı kutsaldır. İsa Mesih kimdir? Mesih niçin öldü? Tövbe. İman. Aklanma. Yenilenme. 
 
 
   Müjdecilerle İlgili Hikayeler 
 
 Zaman zaman, özellikle düzenli olarak yapılan derslerde, Tanrı’nın müjdecileri nasıl çağırdığı, 
bereketlediği ve kullandığı hakkındaki hikayeleri anlatmak iyi olur. Müjdecilerin biyografileri çocuklar için çok 
ilgi çekici ve heyecan dolu olabilir. Bu hikayeler müjdecilerin Kurtarıcıya nasıl iman ettiğini ve hizmetleri 
sayesinde diğer insanların da nasıl iman ettiğini gösterirler.  
 
 60 dakikalık ders işlediğinizi unutmayın. Bunun anlamı programa çocukların üstesinden gelemeyecekleri 
kadar çok bilgiyi sıkıştırmak değildir. Programın dikkatle hazırlandığı ve her bölümünün yararlı olduğu anlamına 
gelir. Her dakikanın değerli olduğunu hatırlayın!  
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16. Kutsal Kitap Dersi 
Aracılığıyla Müjdelemek 
 
 Kutsal Kitap dersi, kurtuluş bildirisini en detaylı şekilde öğretme fırsatı sağlar. Fakat kurtuluş bildirisi o 
kadar kapsamlıdır ki, belki kendi kendinize çeşitli sorular soruyorsunuz: “Kutsal Kitap dersinde hangi gerçeği 
öğretsem acaba?” “Her Kutsal Kitap dersinde bütün bu gerçekleri öğretmeye çalışmalı mıyım?” “Bu gerçeklerin 
bazılarını kullanmazsam hala müjdeyi paylaşıyor olur muyum?”  
 
 Hiç şüphesiz, her Kutsal Kitap dersinde kurtuluşla ilgili bütün gerçekleri öğretmek imkansızdır! Eğer 
dersinizin müjdeleme içerikli olmasını istiyorsanız, içinde mutlaka “Müjde gerçeği” olmalıdır. Aşağıdaki ilkeler, 
müjdeleme içerikli bir ders öğretirken ne gibi gerçekleri dahil etmeniz gerektiği hakkında size yol gösterecektir.  
  
   Metnin Doğal Olarak İfade Ettiği İçeriğe Göre Öğretin 
  
 Kutsal Yazılardan bir metin hakkında öğretiş veren herkesin sorumluluğu, o metnin söylediği şeyi 
öğretmektir. Hazırlık yaparken, Tanrı’nın kendi Sözü aracılığıyla o metinde ne dediğini anlayabilmek için dua 
edin. Bir Kutsal Kitap metnini, doğal olarak ifade etmediği gerçekleri öğretmek için asla kullanmayın. Aksine, 
gerçeğin bildirisini doğru kullanmaya gayret edin (2. Timoteos 2:15).  
 
 Düzenli olarak verdiğiniz derslerde her hafta Kutsal Kitap’tan farklı hikayeler anlatacaksınız. Bu 
hikayeleri açıklarken, Kutsal Kitap’taki farklı gerçekleri de öğretirsiniz. Elbette belli konular tekrarlanıyor 
olabilir, ama kendinizi her hafta aynı gerçekleri tekrarlarken bulursanız dersleri işleme yönteminizde ciddi bir 
sorun olduğunu anlamalısınız! 
 
 Başlıca iki yaklaşım vardır: Kutsal Kitap hikayesiyle başlayıp bu hikayede dile getirilen gerçekleri 
öğretebilirsiniz. Ya da alternatif olarak, öğretmek istediğiniz belli bir gerçeğe göre, o gerçeğin ana tema olduğu 
dersi seçebilirsiniz.  
 
   Mümkün Olduğunca Detaylı Bir Şekilde Öğretin 
 
 Tek bir derste öğretebileceğiniz gerçek sayısı sınırlıdır. Bir sürü gerçekten sözedip hiç birini öğretmemek 
mümkündür; ve bu kabul görmemelidir. En önce öğreteceğiniz gerçeği ya da gerçekleri bulun. Ardından bu 
gerçeği öğretirken, konuyu dağıtmadan, yeterli bir şekilde açıklanmasını sağlayacak olan şeyleri dahil edin. Ders 
boyunca öğrettiklerinizi basite indirgeyin, açıklayın, geliştirin, uygulamaya koyun ve tekrar edin. Kendinize, “Bu 
gerçeği, çocukların hepsi evlerine dönerken öğrenmiş olacakları şekilde öğretiyor muyum acaba?” diye sorun. 
İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, iyi öğretiş ilkelerine sadık kalmak önemlidir. Kutsal Kitap dersinize 
ve elbette tüm programa baktığınızda, öğreteceğiniz gerçekler ya da bir gerçek olduğunu farketmelisiniz. Ayrıca 
öyle gerçekler de olacaktır ki, bunların detayına girmeden tekrar edeceksinizdir: belki bu, daha önce öğretmiş 
olduğunuz bir gerçektir ve sadece öğrendiklerini takviye etmek isteyebilirsiniz. Belki de dersteki ana gerçeği 
öğretebilmek için söz etmeniz gereken başka gerçekler olduğunu görürsünüz. Ama öyle gerçekler de olacaktır ki, 
bunları ihmal edeceksiniz: bunların öğretmeye çalıştığınız gerçekle hiç bir ilgisi yoktur ve bunları derse dahil 
ederseniz, çocukların dersteki ana gerçeği öğrenmeleri zorlaşacaktır.  
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   Zamanınıza Göre Öğretin 
 
 Bazen bir grup çocuğa konuşmak için sadece beş dakikanız bazen de tam bir saatiniz olabilir.  
 
 Beş dakikalık konuşmalar, sadece tek bir şeyi öğretmenizi gerektirir. Öğretmek istediğiniz şeyin özüne 
kısa örnekler, benzetmeler ve uygulamalar kullanarak çabucak inin.  
 
   İçinde Bulunduğunuz Durumlara Uyum Sağlayın 
 
 Bazı durumlarda büyük ihtimalle bir daha hiç karşılaşmayacağınız çocuklara konuşursunuz. Ya da her 
hafta aynı grup çocukla düzenli dersler yapıyor olabilirsiniz. Ya da sınırlı bir süre için aynı çocuklarla biraraya 
gelirsiniz. Bunlar farklı yaklaşımlar gerektiren farklı durumlardır.  
 
Düzenli dersler 
 
 Eğer aynı grup çocuğa her hafta öğretişte bulunuyorsanız, bu ortam öğretirken müjdeleme yapmak için 
çok uygundur. Her derste tek bir ana gerçek öğretmelisiniz, ki biz buna “temel gerçek” diyeceğiz. Bu gerçeklerin 
büyük çoğunluğu, kurtulmamış olan çocuklara doğrudan uygulanabilecek olan “Müjde” gerçekleridir.  
 
 Böylece mesajınızı ya da kurtuluşu detaylı ve derin bir şekilde belli bir süre içinde öğretirsiniz.  
 
 Eski ve Yeni Antlaşma’dan alınmış derslerden oluşan bir öğretiş planı takip etmek yararlı olacaktır. 
Kutsal Kitap’tan bir karakter ya da bir kitap seçerek tarihi dizine göre öğretebilirsiniz. Örneğin, Petrus’un 
yaşamını öğretecekseniz, aşağıdaki gibi bir program kullanabilirsiniz:  
 
 Ders __________________________________________________________Temel Gerçek 
 
 Rab İsa Petrus’u çağırır (Yuhanna 1:35-42; Luka 5:1-11) .........................Rab İsa’yı takip et 
 
 Rab İsa fırtınayı durdurur (Matta 14:22-36) ...................................Rab İsa’nın gücü her şeye yeter 
 
 Rab İsa’nın görünümü değişir (Luka 9:28-36) .......................Rab İsa sonsuz olan Tanrı Oğlu’dur 
 
 Petrus’un inkarı (Markos 14:27-31; 66-72) ..............................................Rab İsa her şeyi bilir 
 
 Pentikost’ta Petrus (Elçilerin İşleri 2) ......................................Tanrı olan Kutsal Ruh yaşamları değiştirir 
 
 Petrus hapisten kurtulur (Elçilerin İşleri 12:1-19) .............................Tanrı her şeyin üzerinde saltanat sürer 
 
 “Petrus’un Yaşamı” adlı bu dersler keçeli tahta üzerindeki figürlerle kullanılmak üzere CEF Press tarafından yayınlanmıştır.  
 
 Ya da bir öğreti seçip bunun etrafında bir program hazırlayabilirsiniz. Örneğin, Tanrı hakkında 
öğretebilirsiniz ve programınız aşağıdaki gibi olabilir: 
 
 Ders __________________________________________________________Temel Gerçek 
 
 Yaratılış (Yaratılış 1, 2) ..............................................................................Tanrı’nın gücü her şeye yeter 
 

 Yasa’nın verilişi (Mısırdan Çıkış 19, 20) ...................................................................... Tanrı kutsaldır 
 

 Navot’un bağı (1. Krallar 21) ......................................................................................... Tanrı adildir 
 

 Yunus (Yunus 1-4) .............................................................................................. Tanrı her yerdedir 
 

 Çarmıha gerilme (Matta 27: 27-41) ........................................................................ Tanrı sevgidir 
 

 Tarsuslu Saul’un iman edişi (Elçilerin İşleri 9:1-19) ...................................... Tanrı merhametlidir 
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 Aşağıdaki dersler Mesih’in kişiliği ve hizmeti hakkındadır.   
 Ders __________________________________________________________Temel Gerçek 
 

Suyun şaraba çevrilmesi (Yuhanna 2) ............................................................. İsa Mesih Rab’dir 
 

12 yaşındaki İsa tapınağa gider (Luka 2) ...........................................................İsa Mesih insandır 
 

Çöldeki denenme (Matta 4) .............................................. İsa Mesih kusursuz bir yaşam sürdü 
 

Çarmıha gerilme (Matta 27) .............................................. İsa Mesih günahkarlar için öldü 
 

Diriliş (Yuhanna 20) .................................................................................İsa Mesih dirildi 
 

Göğe alınış (Elçilerin İşleri 1) ..................................................................... İsa Mesih göğe alındı 
 
Yukarıdaki dersler keçeli tahta üzerindeki figürlerle birlikte “Mesih’in Yaşamı” öğretiş serisinde kullanılmak üzere CEF Press 

tarafından yayınlanmıştır. 
 

 Yukarıdaki gerçeklerin hepsi kurtulmamış olan çocuklara yönelik net uygulamalarla birlikte öğretilebilir.  
 
“Tek bir sefere mahsus” müjdeleme toplantısı 
 
 Çocuklara “tek bir sefere mahsus” olarak öğretme fırsatlarıyla sık sık karşılaşırız. Bunlar açık havada, 
kumsalda ya da çocuklara yönelik bir günde yapılan bir toplantı olabilir. Çocuklara konuşacağınız tek bir toplantı 
için yapacağınız hazırlık iyi bir planlama ve bol dua getirir.  
 
 Bu gibi durumlarda nasıl bir ders öğretilmelidir? Örneğin hiç kiliseye gitmemiş olan çocuklardan oluşan 
bir grup için hazırlanan açık hava toplantısında, İshak için bir gelin arama (Yaratılış 24), ya da Givonluların 
hikayesi (Yeşu 9) gibi dersleri tabii ki öğretmezsiniz. Bu çocukların temel bir öğretişe gereksinimi vardır. 
İhtiyaçları, bu ihtiyacın çözümü ve bu çözüme nasıl kavuşacakları hakkında işitmelidirler. Bu amaç için her 
Kutsal Kitap dersi uygun değildir. Bu nedenle, sözü edilen gerçekleri doğal olarak öğreten, müjdelemeye yönelik 
özel bir ders kullanılmalıdır. Böylesi basit ve Müjde’yi net bir şekilde sunan dersler arasında şunlar sayılabilir:  
 

• Kaybolan koyun (Luka 15:1-7)  
• Naaman (2. Krallar 5) 
• Saul’un iman edişi (Elçilerin İşleri 9:1-19) 
• Tunçtan yılan (Çölde Sayım 21:1-9) 
• Zakay (Luka 19:1-10) 

  
Müjde’yi, hikayenin içeriğiyle doğal bir şekilde ifade eden mantıklı ve anlaşılır bir dille sunmak iyi olur. 

Birbirleriyle açık bir ilişkisi olmayan çeşitli gerçekleri kullanmaktan çekinin. Bir müjdeleme dersinde sık sık, ders 
boyunca gelişerek vurgulanan özel bir konu vardır. Vurgulanan bu özel konu, ders boyunca doğal bir şekilde 
gelişen Müjde gerçeği olup, dersin bir parçası olan diğer gerçeklerin hepsinden daha detaylı olarak işlenir. 
Aşağıdaki örneklerin her biri, tek başına iyi bir müjdeleme bildirisi içerir ve özel bir konuyu vurgular.  

 
Ders ____________________________________________ Vurgulanması Mümkün olan Özel Konu 
 

Kaybolan Oğul (Luka 15:11-32) ............................................................................................. Tövbe etmek 
 

 Fısıh Kuzusu (Mısırdan Çıkış 11, 12, 13) ............................................................ Mesih’in yerimize ölüşü 
 

 Nuh (Yaratılış 6, 7, 8) ............................................................................................... Yargıdan kurtuluş 
 

 Filipili zindancı (Elçilerin İşleri 16:16-40) ..................................................................................  İman  
 

 Nikodim (Yuhanna 3:1-18) ............................................................................................ Yeniden doğuş 
 
 Alternatif olarak, aklanma ya da dar ve geniş yol gibi bir gerçeği öğretmeyi seçebilirsiniz. O zaman 
dersinizi, açıklamalar, örnekler ve uygulamalar kullanarak bu gerçek etrafında geliştirin. Bunu yaparsanız 
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dersiniz, Müjde’yi öğreten tek bir hikayeden oluşmaz. En önce öğretmek istediğiniz gerçeği ele alır ve dersi ilgi 
çekici ve teşvik edici bir hale sokarsınız.   
 Basit ve net bir Müjde bildirisi için Sözsüz Kitap kullanılabilir. İçinde hiç bir yazı ve resim olmayan bir 
kitap çocukların merağını uyandırabilir. Ondan sonra da her sayfanın anlamını açıklayın: 
 

• Altın renk kralların Kralı olan Tanrı’yı temsil eder.  
• Siyah renkli sayfa bizi Tanrı’dan ayıran günahı temsil eder. 
• Kırmızı Rab İsa Mesih’in kanı içindir. 
• Beyaz aklanmayı simgeler. 
• Yeşil, bir Hıristiyan olarak büyüyüp gelişmemizi temsil eder. 
 
Çocukların, işittiği sözler aracılığıyla kurtuluşa kavuşabilmesi için dua ederek, müjdeleme fırsatlarını her 

zaman en iyi şekilde değerlendirme gayretinde olmalıyız.  
 
 Hangi yaklaşımı seçerseniz seçin (yıllık programın içine her iki yaklaşımla hazırlanmış dersleri dahil 
etmek en iyisi olacaktır) sistemli bir şekilde öğretmeyi planlamak önemlidir. Öğrettiğiniz gerçeklerin kaydını 
tutun ki, “dengesiz” bir Müjde öğretmediğinizden emin olasınız.  
 
Seri Halde Yapılacak Müjdeleme Toplantıları 
 
 Düzenli işlenen derslerle karşılaştığımız bir diğer durum, Kutsal Kitap Tatil Kulübü ya da 5-Günlük 
Kulüplerde gördüğümüz türden olup, aynı çocukların arka arkaya birkaç gün boyunca katıldığı etkinliklerdir. Bu 
hizmetler, her dersin kurtuluş bildirisinin belli bir özelliğini vurgulaması için, dikkatli bir seçim gerektirir. 
Vurgulanan konular birbirleriyle ilişkili olduğundan biraraya geldiklerinde bir bütün oluştururlar. Haftalık ders 
programınız şöyle olabilir:  
 
 Yaratıcı olan Tanrı .............................................................................................. Yaratılış (Yaratılış 1, 2) 
 
 Tanrı’nın adaleti ..................................................................................................... Nuh (Yaratılış 6, 7, 8) 
 
 Tanrı’nın sevgisi .................................................................................... Mesih’in ölümü (Matta 27:27-41) 
 
 Bağışlama ..................................................................................... Rab İsa ve felçli adam (Markos 2:1-39) 
 
 Değişen yaşam ........................................................................................................... Zakay (Luka 19:1-10) 
 
 Aşağıdaki dersler çeşitli trafik işaretleriyle kullanılmak üzere hazırlanmıştır: 
 
  

Giriş Yok Günah bizi Tanrı’dan ayırır Akan (Yeşu 7) 
Tek Yön Mesih, Tanrı’ya giden tek yoldur Fısıh kuzusu (Mısırdan Çıkış 11, 12, 13) 
U dönüş Tövbe Kaybolan oğul (Luka 15:11-32) 
Kavşak İman etmek Tarsuslu Saul (Elçilerin İşleri 9:1-19) 
Hazır olun 
(sarı trafik 
lambası) 

Mesih’in ikinci gelişi Mesih’in göğe alınışı ve ikinci gelişi 
(Elçilerin İşleri 1:1-11; 1. Selanikliler 
4:13-18) 
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  Çocukların Geçmişlerini ve İhtiyaçlarını Gözönünde Bulundurun 
 
 Bir öğretmen, Müjde hakkında hiç bir şey bilmeyen çocuklara ulaşmak üzere yaşadığı mahallede düzenli 
bir öğretiş hizmetine başlıyor olabilir. Bu çocuklar ne bir Kutsal Kitap görmüş, ne de İsa Mesih hakkında 
işitmişlerdir. Başka bir öğretmense, Müslüman çocuklar arasında bir açık hava toplantısı yapacak olabilir. Üçüncü 
bir öğretmen bir kilisenin hazırladığı çocuk toplantısına misafir konuşmacı olarak davet edilmiş olabilir. Her üç 
öğretmen de müjdeleme yapacak olmasına rağmen yaklaşımları birbirinden farklı olacaktır. Hepsi, çocukların 
geçmişini ve ailevi durumlarını dikkate almalıdır. Elçiler çok farklı şartlar altında müjdeleme yaptılar. Temel 
öğretişlerini hiç değiştirmediler ama kendilerini dinleyen kişilerin geçmişlerini her zaman dikkate aldılar.  
 
 Konu hakkında hiç bir bilgisi olmayan çocuklar için bir hizmet başlatmaya kalkışırken, öğretişlerinizi en 
temel gerçeklerden başlayarak geliştirmeye özen gösteren dersleri, “hiç acele etmeden” seçmeye gayret etmek  
önemlidir. Kendinize sık sık, “Bu çocuklarda düzeltilmesi gereken yanlış anlamalar var mı? Doğrusunun 
gösterilmesi gereken yanlış şeyler öğrenerek mi büyütüldüler?” gibi sorular sormalısınız. Kullandığınız 
sözcüklere dikkat etmelisiniz. Çocuklar, geçmişlerinden dolayı söylediklerinizi tamamen yanlış anlıyor olabilirler 
mi? Çocukları, geçmişlerini ve ihtiyaçlarını ne kadar iyi anlarsak, onlarla Müjde’yi paylaşmamız o kadar iyi olur. 
 
   Çeşitli Gerçekleri Uzunca bir Süreye Yayarak Öğretin 
 
 Müjde kapsamlı bir bildiri olup bunun dışında kalan her şeyi hariç tutarak öğreteceğimiz kısa bir formül 
haline sokulmaya çalışılmamalıdır. Çocuklara Müjde’nin her yönünü tek bir derste anlatmak imkansızdır. Fakat 
uzunca bir süreye yayılan düzenli dersler aracılığıyla, kurtuluş bildirisinin her yönünü dile getiren gerçeklerin, 
çocuklara öğretilmesine gayret edilmelidir.  
 
 
    Sonuç 
  
 Kutsal Kitap dersi ilgi çekici olmalıdır. İlginç olmazsa, çocuklar sizi dinlemeyeceği için çok az şey 
öğretirsiniz. Fakat ders sadece ilginç olmakla kalmamalı, aynı zamanda öğretici de olmalıdır. Her Kutsal Kitap 
dersi çocuklara bir Kutsal Kitap gerçeği ya da gerçekleri öğretmeli, ve eğer mümkünse bu gerçeğin müjdeci 
uygulamasını da içermelidir. (Bu konu CEF tarafından yayınlanan, “Kutsal Kitap Dersi Öğretmek” adlı kitapta 
detaylı olarak incelenir.) 
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17. Müjdeleme Tarzımız 
 
 Tanrı, kaybolmuş olan bir dünyaya kurtuluş bildirisini duyurmamızla ilgili olarak bizleri hiç şüphede 
bırakmadı. Müjdelemenin harikulade kaynağı olan Kutsal Kitap bu bildiriyi açıkça dile getirir. Sadece bununla da 
kalmaz, nasıl müjdeleme yapmamız gerektiğini de gösterir. Yeni Antlaşma dönemindeki müjdeleme tarzı da, 
bildirinin kendisi kadar cüretkar ve açıktır. Bunun bizi hiç şaşırtmaması gerekir, çünkü bilinen bir gerçektir ki, bir 
bildirinin sunum tarzı, bu bildiri hakkında çok şey söyler. Gündelik yaşantılarımızda bunun doğru olduğunu 
görürüz. Örneğin, komşunuz kapınızı çalıp sakin bir sesle, “Rahatsız ettiğim için özür dilerim, küçük kızımızı hiç 
bir yerde bulamıyoruz. Müsait olduğunuz zaman onu aramamıza yardım eder misiniz lütfen?” derse, hemen telaşa 
kapılıp aramaya başlamazsınız. Ama komşunuz size gelip yalvarır bir halde, “Kızımız kayboldu. Onu bulmamıza 
yardım n’olur” derse, hiç zaman kaybetmeden yardımına koşarsınız. Aynı şey müjdeleme için de geçerlidir; 
kurtuluş bildirisini sunma tarzınızla bir çok şey ifade edersiniz. 
 
 Öğretirken alakasız bir tavırla, hiç heyecan duymadan, özür dilermiş gibi, yetkisiz bir tutumla ve hafife 
alır şekilde davranırsanız, çocuklar Müjde hakkında kendi yargılarını verecektir. Aslında tüm bu tutum ve tavırlar 
duyurmakta olduğumuz bildiriyle uyum içinde değildir. O halde müjdeleme tarzımızı belirleyen şey ne olmadır?  
 
    Ciddiyet 
 
 Kutsal Yazılar başından sonuna kadar, bir peygamber, müjdeci ya da öğretmen bir bildiri sunduğunda, 
bunun Tanrı’dan olduğunu onaylamak üzere her zaman ciddi bir havaya girildiğini açıkça gösterir. Söylediklerini 
hafife alır bir tavır takınmamışlardır; amaçları hiç bir zaman eğlendirmek olmamıştır. Eğer durmak tükenmek 
bilmeyen kahkahalar varsa, günahın varlığını kavramak herhalde mümkün olmayacaktır. Müjdeleme yaparken 
ilgilendiğimiz konular hayati önem taşıyan, ciddi konulardır; çocukların hiç ölmeyecek olan canlarından 
bahsediyoruz. Gülmek ve eğlenmek için uygun olan zaman vardır fakat bunlar kesinlikle baskın olmamalıdır. 
Kasıtlı olmasa da, çocukların Müjde’yi ciddiye almamasına neden olacak olan eğlence üzerinde fazla durmamaya 
dikkat edelim.  
 
    İkna Edici Olmak 
 
 Pavlus Müjde’yi paylaşırken, dinleyenleriyle tartışır, sohbet eder ve mantık çerçevesinde açıklamalar 
getirirdi. “Bu nedenle gerek havrada Yahudilerle ve Tanrı’ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında 
karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu” (Elçilerin İşleri 17:17). 
 
 Aynı sözcük Elçilerin İşleri 19:9 ve 24:25’te de kullanılır. Tartışma sözcüğünün anlamı, bir iddia 
karşısında başka bir iddia sunmak, açıklamaktır. Müjdeci bunu yaparak, kendisini dinleyenleri düşünmeye ve 
yanlış anladıklarını farketmeye teşvik eder. Çocuklarla müjdeyi paylaşan müjdeci de çocukları düşünmeye teşvik 
etmelidir ve tabii ki bunu onların seviyesine uygun olarak yapmalıdır. Müjdenin sunumu basit ve mantıklı 
olmalıdır.  
 
 Fakat Pavlus’un müjdeciliği bir adım daha ileri gitti. İnsanları ikna etmeye çalıştı.  
 
 Elçilerin İşleri 18:4’de Korint’teki Pavlus hakkında okuruz: “Pavlus, her Şabat günü havrada tartışarak 
hem Yahudiler’i hem Grekler’i ikna etmeye çalışıyordu.” 
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 Buradaki düşünce kendisini dinleyenleri kazanmaktır. Bu, mantıklı bir tartışma çıkarmaktan daha ötedir. 
“O’na iman etmeyecek misiniz?” “Niçin iman edip kurtulmuyorsunuz?” sorularını da sorar. Aynı “ikna” sözcüğü, 
Elçilerin İşleri 26:28; Elçilerin İşleri 28:32 ve 2. Korintliler 5:11’de de kullanılır.  
 
 Belki geniş ve dar yol hakkında bir ders veriyorsunuz. Öğretirken mantıksal tartışma ve ikna etme söz 
konusu olmalıdır: “Geniş yolun nereye götürdüğünü düşünün. Dar yolda ilerleyecek olursanız nereye çıkacağınızı 
düşünün. Dar yolda olmak daha iyi değil mi? Siz hangi yoldasınız? Eğer geniş yolda ilerliyorsanız, niçin o yolda 
kalasınız ki? Rab İsa’nın sözlerine kulak verin: “Dar kapıdan girin. ... Bu yolu bulanlar azdır.” Ne yapmanız 
gerekir? Geniş yoldan ayrılmayı istemelisiniz. Sizi kurtarması ve dar kapıdan içeri alması için Rab İsa’ya 
güvenmelisiniz. Gelin bugün geniş yoldan ayrılın. İsa Mesih’e iman ederek dar kapıya gelmez misiniz?” 
 
 Müjdelerken araştıran türden sorular sormalıyız. Sözlü bir karşılık peşinde değiliz fakat çocukların 
bildirimizi ve sonuçlarını iyice düşünmesini isteriz. Kurtulmaları gerektiği konusunda dinleyenleri ikna etmeye 
gayret etmeliyiz. Müjdelerken ikna etmeye, bildirimiz kadar tarzımız ve tavırlarımız da katkıda bulunur. 
 
 Elçilerin yaptığı türden müjdelemeleri tanımlayan ve bildirimizin içeriği kadar yaklaşımımızın da çok 
önemli olduğunu vurgulayan başka sözcükler de vardır. Herkesi uyardılar (Koloseliler 1:28); yalvardılar (2ç 
Korintliler 5:20); kanıtladılar (Elçilerin İşleri 18:28). Bunları yaparken elbette ki insani anlamda karar aldırtmaya 
çalışmıyorlardı. Yüzeysel bir karşılık almak için insanları zorlamıyorlardı. Fakat Yeni Antlaşma’daki 
müjdelemelerin hepsi, dinleyicilere Müjde gerçeğini ve bunu reddetmenin ne kadar saçma olacağını kanıtlamak 
ve insanları Tanrı’nın çağrısına yürekten karşılık vermeye ikna etmek hakkındaydı.  
 
   Canayakın ve İlgili Olmak 
 
 Müjdeci bildirisini bir tarih ya da coğrafya dersi gibi sunmaz. Sunduğu bildiriye kendisini kaptırmıştır, 
söyledikleri onun bir parçasıdır ve bir manada kendisi de bildirinin bir parçasıdır. Müjdeleme yaparken ciddi 
konuların tehlikede olduğundan haberdardır. İngiliz bir imanlı olan Richard Baxter bir müjdecinin yüreğine 
sahipti. Müjdeleme yaparken, söylediklerinin kendisinin son sözleri olduğunu düşünürdü; ölmekte olan birisinden 
ölmekte olan diğer kişilere yönelik sözler. Pavlus Efes’teki imanlılara şunları söyleyebildi: 
 
 “Bunun için uyanık durun. Üç yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi 
nasıl uyardığımı hatırlayın.”  
 
 Agrippa kendisini neredeyse Hıristiyan olmaya ikna ettiğini söyleyince Pavlus’un verdiği yanıtta neler 
hissettiğini görebiliriz: “Tanrı’dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes, bu zincirler dışında 
benim gibi olsun” (Elçilerin İşleri 26:29). 
 
 Çocuklara müjdeleme yapan gerçek bir müjdeci, konuşurken soğuk kalamaz. Verdiği Kutsal Kitap dersi 
kendisiyle hiç ilişkisi olmayan bir sunum değildir. Müjde bildirisini sever ve bu sevgisi öğretirken açıkça görülür. 
Kendisini dinleyenleri sever ve onlarla yakından ilgilenir. Onların Kurtarıcıya iman etmesini özlemle bekler. 
Bunu da çocuklara olan yaklaşımdan görebilirsiniz.  
 
 Bu tür bir ilgi, müjdelemelerimizdeki sertliği yok eder. Soğuk bir şekilde, “Günah işlemeye devam 
ederseniz, cehenneme gideceksiniz” diyemeyiz. Evet, bu ciddi gerçeği öğretiriz ama  yumuşaklıkla ve 
yalvarırcasına.  
 
 Yalvarmak, “ateşli bir şekilde istekte bulunmak” anlamındadır. Müjdeleme yaparken yük taşıyan, ilgili ve 
sıcak bir yürekle hareket etmeliyiz.  
 
    İvedi Olmak 
 
 Müjdeleme yaparken ivedi olmak (aceleyle hareket etmek), çocuklara Müjde çağrısını değerlendirmeleri 
ve bunu şimdi yapmaları gerektiği fikrini aktarır. Bu unsur Yeni Antlaşma’da görülen müjdelemelerde kesinlikle 
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vardır. İnsanlar Tanrı’ya bir an önce dönmeye çağrıldılar: “Bugün O’nun sesini duyarsanız, atalarınızın 
başkaldırdığı, çölde O’nu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın” (İbraniler 3:7, 8).  
 
 “Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına 
yalvarıyoruz; Tanrı’yla barışın... Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir” (2. Korintliler 5:20, 6:2) 
 
 Belki de çocuklar arasında yapılan müjdelemede en büyük kaybolma tehlikesi geçirmekte olan unsur 
budur. Çocukların önünde uzanan uzun yıllar vardır ve bazen hiç farkına bile varmadan şöyle bir tutum içine 
girebiliriz: “Nasıl olsa daha çok zamanları var;” ya da “Biz tohum ekelim de, büyüdükleri zaman ürün versinler.” 
Kutsal Kitap müjdelemenin hiç bir çeşidinde böylesi bir esnekliğe meydan vermez. Yaşamın belirsiz oluşu; 
kişilerin Mesih’e gelebilmesi için Kutsal Ruh’un onları kendine çekmesi gerektiği; Tanrı’nın işittiklerimize 
hemen itaat etmemizi istemesi gibi gerçeklerin farkına vararak, ivedilikle harekete geçmeliyiz. 
 
 Bunun anlamı, çocuklara Rab’be iman etme zamanının şimdi olduğunu göstermeye çalışacağız demektir. 
İçinde bulundukları tehlikeyi onlara göstereceğiz. Öğretişlerimizde “şimdi” ve “bugün” gibi sözcükler 
kullanılacaktır. Bu özellikle, sık sık Kutsal Kitap dersinin sonlarına doğru verilen çağrıda görülecektir. Kutsal 
Kitap dersinin sonu, hikayeyi toparlamaktan ibaret olmamalı fakat çocukların Tanrı’ya bugün itaat etmelerini 
ifade eden açık, ivedi ve ilgi dolu bir teşviği de içermelidir.  
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18. Çocuklara Yardımcı Olmaya 
Hazır Olun 
 Çocuklara müjdeleme yapan bir müjdecinin sorumluluğu, kurtuluş bildirisini mümkün olabilecek en 
detaylı şekilde öğretmektir. Bu sorumluluk, çocukların Mesih’e nasıl iman edebileceklerini net bir şekilde 
açıklamalarını da içerir. Öğretmen, Kutsal Ruh’un işlemesi ve yüreklerinin sessizliğinde çocukların Kurtarıcıya 
iman etmesi için dua etmelidir. Çocukların toplantı esnasında tövbe ve imanla Rabbe geldiği sık sık görüldüğü 
gibi, bazıları da evlerindeyken iman eder. Bazıları da kurtuluş bildirisini işitmesine rağmen bundan hiç etkilenmez 
ama yıllar sonra Mesih’e iman eder. Bütün bunlar çocuklara Mesih’e nasıl iman edebileceklerini öğretmenin 
gerekliliğini vurgular – bunu öğretmek müjdecinin verdiği hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat kişisel olarak 
yardıma ve danışmanlığa ihtiyaç duyan başka çocuklar da olacaktır; ve bu da bizi yeni bir konuya getirir. Şimdi 
öğretmenin böylesi çocuklara nasıl yardım edebileceğine bakacağız.  
 
   Niçin Yardıma Hazır Olmasınız?   
  
 Bir Kutsal Kitap dersi verdiğinizde ya da toplantınızı bitirdiğinizde, çocuklara olan hizmetinizin bir 
sonraki haftaya kadar bittiğini sanmayın. Kişisel olarak yapılan yardım ve danışmanlık öğretmenin hizmetinin 
önemli bir parçasıdır. Kişisel olarak yardım etmeye, her zaman, hazır olun. 
 
 Çocuklar arasında henüz kurtulmamış olan bazıları, yardım ve danışmanlık isteyebilir ya da buna ihtiyaç 
duyabilir. Aldıkları öğretiş çocukların zihninde sorulara neden olabilir. Bazılarının yardıma ihtiyaç duydukları 
kişisel sorunları olabilir. Bazen başka bir dinden gelen çocuklar, Mesih’e iman etmeye hazır olmadan önce bir 
defa ya da daha çok olarak bire bir konuşmak isteyebilir. Günahlarından rahatsızlık duymalarına rağmen, kurtuluş 
yolunu hiç kavramamış olan ve daha çok şey öğrenmek isteyen çocuklar olabilir. Bazı çocuklar utangaç oldukları 
için, ruhsal bir sorun hakkında konuşmaya teşebbüs bile etmezler. İşte bütün bu çocukların hatırına, onlara yardım 
etmeye hazır olduğunuzu ve sizinle nerede konuşabileceklerini bilmelerini sağlayın.  
 
   Niçin Hazır Olmalısınız?  
 
 Yardıma hazır olmak kurtuluş bildirisinin bir parçası değildir. Bu konu hakkında müjdecinin hiç şüphesi 
olmamalı ve uygulamaya koyarken de bunu dışa vurmalıdır. Çocukların kafalarının karışmadığından emin olun. 
Kurtuluş için “dersten sonra” sizinle konuşmaları gerektiğini düşünmemelidirler. Çocuklara, kurtulabilmek için 
mutlaka size gelmeleri gerektiği izlenimini kesinlikle vermemelisiniz.  
 
 Bir çocuk öğretmenle konuşmadan çağrıya karşılık verebilir. Çocuğun konuşmak üzere sınıfta bekliyor 
olması kurtulacağı anlamına gelmez. Çocukların sizinle konuşmak isterlerse bunu yapabileceklerini bilmeleri, 
sizden yardım almak için “açık bir kapı” bıraktığınız anlamına gelir, o kadar!  
 
   Nasıl Hazır Olabilirsiniz? 
 
Dikkatli olun 
 Çocuklara yardım ettiğiniz zaman bu, onları bilgilendiriyorsunuz anlamına gelir. Müjde çağrısını verirken 
sahip olmanız gereken heyecan ve ivedilik hisleri, çocuklar konuşmak üzere size geldiğinde onlara 
yansıtılmayacaktır.  
 
 Elbette tavır ve tutumlarınız nazik ve cezbedici olacaktır, fakat hiç bir baskıya, duygu sömürüsüne, 
korkutmaya ya da ikna edici yollara başvurulmamalıdır. Çocukların hassas ve suistimal edilmeye yatkın olduğunu 
ve isteklerinin aksi yönünde etkilenebileceklerini unutmayın. Bu yüzden hiç bir zaman, “Dünkü toplantının 
sonunda hiç kimsenin konuşmak üzere sınıfta kalmaması beni hayal kırıklığına uğrattı” ya da “Rab İsa’ya iman 
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etme konusunda benimle konuşmadan gitmeyin. Buradan ayrıldıktan sonra neler olabileceğini bilmiyorsunuz. Eve 
giderken bir araba altında kalabilirsiniz ve o zaman çok geç olacaktır” gibi şeyler söylemeyin. Kapanış duasını 
ederken, çocukların konuşmak üzere sınıfta kalmalarını istemeyin; bunun yerine çocukların Rab’be iman etmeleri 
için dua edin. Ayrıca bir çocuğa yaklaşıp, “Benimle konuşmayı düşündün mü?” diye sormak bilgece bir davranış 
olmaz.  
 
Açık ve net olun 
 Toplantının sonunda konuşmak isteyen çocukla nerede buluşabileceğinizi belirleyin. Konuşmak isteyen 
varsa toplantının sonunda öndeki sıralardan birine oturmasını söyleyebilirsiniz. Eğer ön sıralara oturan olursa, bu 
çocuğun sizinle konuşmak istediğini bileceksiniz. Ya da yardım isteyenlerin, sizi piyanonun veya keçeli tahtanın 
yanında bulacağını söyleyebilirsiniz. Çocuk sözünü ettiğiniz yere gelip “Nasıl kurtulabileceğim hakkında daha 
çok şey öğrenmek istiyorum” diyebilir. Daha büyük toplantılarda  ya da çocuk kamplarında, diğer çocuklar 
toplantı salonundan çıkarken, konuşmak isteyen çocukların başka bir odaya gitmelerini istemek yararlı olabilir. 
Çocukların sözünü ettiğiniz bu odayı bildiğinden emin olun! Açık havada yapılan bir müjdeleme toplantısında, 
çocuklara toplantının sonunda belli bir ağacın altında bekleyeceğinizi ve sizinle konuşmak isteyen çocukların 
oraya gelmesini söyleyebilirsiniz. Küçük bir Pazar okulu sınıfında, diğer çocuklar ayrılırken konuşmak isteyen 
çocuğun olduğu yerde kalması yeterli olabilir.  
 
 Yardıma hazır olduğunuzu söylediğinizde, belirlediğiniz yere gitmeyi kesinlikle ihmal etmeyin! 
Toplantının bitimindeki kargaşa içinde bunu yapmayı unutmak kolaydır. Ayrıca diğer öğretmenlerin bu süre 
içinde gelip sizinle konuşmayacağından da emin olun.  
 
 Çocuklar daha fazla yardım isterse ne yapacaklarını tam olarak bilmelidirler. “Sorunuz varsa toplantıdan 
sonra benimle konuşun” gibilerinden belirsiz ifadeler kullanmayın.  
 
 Çocuğun öğretmenle konuşma amacını açıklamak da iyi olacaktır. Örneğin, “Eğer henüz kurtuluşa 
kavuşmadıysanız ve .......... hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız” ya da “Eğer henüz kurtuluşa 
kavuşmadıysanız ve ........... olmak istemenize rağmen bunu nasıl yapabileceğinizden emin değilseniz, benimle 
konuşmak için ....” gibilerinden şeyler söyleyin. Onları kurtaramayacağınızı ve sadece sizinle konuştukları için 
kurtulduklarını düşünmemeleri gerektiğini her zaman vurgulayın.  
 
Kısa tutun 
 Fazla uğraşmanıza gerek yoktur. Çocuklara yardım etmeye hazır olduğunuzu söylemek için bir kaç cümle 
yeterlidir. Program boyunca bunu tekrar edecek olursanız, çocuklar kendilerini baskı altında hissedebilirler.  
 
 Bazı kişiler, yardıma hazır olduğunuzu söylemenin bile çocuklar üzerinde baskı yarattığını düşünürler. 
Eğer bunu yaparken hassas ve hikmetli davranırsanız böyle bir olumsuzlukla karşılaşmazsınız. Yaptığınız şey 
danışmanlık için “açık bir kapı” bırakmaktır, asla çocukları bu kapıdan girmeye zorlamak değildir.  
 
Kişisel olun 
 “Birisi” ya da “hepiniz” yerine “sen ve siz” hitaplarını kullanın. Her çocuk öğretmenin kendisine yardım 
etmeye hazır olduğunu bilmelidir. O halde, “Bir hıristiyan olmak hakkında kafanı kurcalayan sorular var mı?” ya 
da “Kurtulabilmek için neler yapman gerektiği hakkında konuşmak ister misin?” gibi şeyler söyleyin.  
 
Çeşitlilik gösterin 
 Programınız içinde aynı yerlerde her zaman aynı sözleri kullanmayın. Aksi taktirde çocuklar sizi işitmeyi 
bırakacakları bir noktaya geleceklerdir.  
 
 Aşağıdaki örnekler yardıma hazır olduğunuzu nasıl ifade edebileceğinizi gösterir: 
 
 “Eğer günahtan kurtulmayı gerçekten istemenize rağmen bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsanız, 
toplantıdan sonra sizinle konuşup, Kutsal Kitabın nasıl kurtulacağınız hakkında neler dediğini gösterebilirim. 
Toplantımız bitince piyanonun yanında olacağım. Gelin ve “Bir Hıristiyan olmak hakkında konuşmak istiyorum” 
deyin. Ya da “Geçen haftalar boyunca işittikleriniz hakkında sorularınız var mı? Bu soruların yanıtlarını 
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öğrenmeyi istiyorsanız, bunlar hakkında sizinle konuşmak beni mutlu edecektir. Gelip konuşmak isterseniz, 
toplantının sonunda öndeki sıralardan birine oturun. O zaman benimle konuşmak istediğinizi anlarım.” 
 
 Ya da, “Rab İsa için yaşamak istemenize rağmen, O’na nasıl gelebileceğinizi bilmiyor musunuz? Bunu 
size Kutsal Kitap’tan açıklamak beni memnun edecektir. Gelin ve benimle konuşun. Toplantının sonunda 
şuradaki ağacın altında bekleyeceğim. Unutmayın, ben sizin günahınızı üstlenemem. Sadece Rab İsa bunu 
yapabilir. Fakat O’na nasıl iman edebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım edebilirim. Gelin ve benimle ağacın 
altında oturun.” 
 
Mesih’e iman etmiş olan çocuklara yardım  
 
 Herhangi bir yardım almadan, Kurtarıcıya tek başlarına iman etmiş olan çocuklar, öğretmene bunu 
söylemekten teşvik alacaktır. Zaman zaman şöyle birşeyler söylemek yararlı olabilir:  
 
 “Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz ve bunu bana söylemediyseniz, lütfen haber verin. 
Toplantının sonunda piyanonun yanında olacağım. Siz de Rab İsa’ya Rab ve Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz 
bunu bilmek isterim ki sizin için dua edebileyim ve belki size yardım da edebilirim.”  
 
 Öğretmenle konuşmak genellikle çocuğun kafasındaki bazı konulara açıklık getirir. Ayrıca çocuklar için 
dua etmenize ve durumlarını takip etmenize de yardım eder.  
 
 Çocuklarla iyi bir ilişki içinde olun. 
 
 Çocuklar, öğretmeni güvenilir bir arkadaş olarak görürlerse konuşmaya daha açık olurlar. Her biriyle 
ilgilenerek çocuklarla iyi bir ilişki kurun. Toplantı öncesi onlarla laflayın. Size yaklaşmalarını sağlayacak 
davranışlar takının. Düzenli olarak yapılan derslerde güvene dayalı bir ilişki geliştirmek daha kolaydır ama yine 
de her türlü hizmette bunu amaçlamalıyız. Öğretmenin her hafta hizmet verdiği küçük Pazar okullarında, 
çocukların öğretmenin yardıma her zaman hazır olduğunu bilmesi önemlidir. Her derste bunu söylemesine gerek 
olmamalıdır. Zaman zaman yardıma hazır olduğunu söyleyip çocuklara bunu hatırlatacaktır. Öğretmen böyle bir 
ortamda çocuklarla iyi arkadaşlık kurduğunda, çocuklar her ihtiyaç duyduğunda öğretmene gelme konusunda 
rahat olacaklardır. Çocuklarla düzenli ders ortamında bir araya gelmediğiniz tek toplantılarda, çocukların gelip 
sizinle konuşacağını varsaymayın. Bunu yapabileceklerini onlara söylemeniz gerekir.  
 
   Ne Zaman Hazır Olmalısınız? 
 
Program sırasında 
 
 Program sırasında herhangi bir an yardıma hazır olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Eğer programın 
uygulanmasından sorumlu birden fazla kişi varsa Kutsal Kitap dersini öğreten kişi yardıma hazır olduğunu 
söylemeli ve ilgilenen çocuklara danışmanlık yapmalıdır. Eğer birden fazla çocuk danışmanlık isteğiyle gelirse, 
diğer kişilerden elbette yardım alabilir. Öğretmen ezber ayetinden sonra yardıma hazır olduğunu dile getirebilir. 
Belki ezber ayeti Luka 19:10’dur. Bunu öğrettikten sonra şöyle bir şey ekleyebilirsiniz: “Belki kaybolmuş 
olduğunuzu biliyorsunuz ve bu sizi çok endişelendiriyor. Eğer toplantının sonunda nasıl kurtulabileceğinizden 
hala emin değilseniz, gelip benimle konuşmaktan çekinmeyin. Sizi Kutsal Kitap’tan bunu açıklayacağım. Keçeli 
tahtanın yanında duruyor olacağım.” 
 
 Belki söylediğiniz ilahinin sözlerinde geçen (gel, gel, gel) çağrısından sonra, “Belki Rab İsa’ya gelmeyi 
gerçekten istiyorsunuz ama bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. Toplantının sonunda bu konu hakkında 
benimle konuşabilirsiniz. Kutsal Kitap’tan O’na nasıl iman edebileceğinizi açıklamak beni mutlu edecektir. Gelip 
en ön sırada oturursanız benimle konuşmak istediğinizi bileceğim” diyebilirsiniz.  
 
 Nikodim’le ilgili dersi öğretiyorsanız, şöyle bir şey söylemek isteyebilirsiniz: “Nikodim’in bir sürü sorusu 
vardı, belki siz de onun gibisiniz. Bir Hıristiyan olmak hakkında düşünüp duruyorsunuz. Tanrı sizin yüreğinize 
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konuşuyor. Ama sorularınız var, ya da nasıl gerçek bir Hıristiyan olacağınızdan emin değilsiniz. Toplantı sonunda 
benimle konuşmak isterseniz, gelin ve ön sıraya oturun. Niçin orada oturduğunuzu bileceğim ve sizinle konuşmak 
beni memnun edecektir.”  
 
 Belki programınız sırasında önemli duyurulara yer veriyor olabilirsiniz. Zaman zaman dersin sonunda 
danışmanlık için hazır olduğunuzu ve sizinle konuşmak isteyen çocukların ne yapması gerektiğini 
duyurabilirsiniz.  
 
Tanrı’nın çağrısından ayrıdır 
  Birbirinden tamamen ayrı olan bu iki şey arasındaki farkı aklınızda tutmak kesinlikle şarttır: 
 

• Çocuklara, tövbe ve iman ederek Mesih’e gelmelerini söylemek üzere yapılan çağrı: Bu, müjde 
çağrısının bir parçasıdır. Çocuk Tanrı’ya itaat ettiğinde yüreğinde bu çağrıya karşılık verir. Fiziksel 
ortamda gerçekleşen hiç bir şey yoktur. 

• Mesih’e iman etmek isteyen fakat bunu nasıl yapmaları gerektiğini bilmeyen çocuklara yardımcı 
olmaya hazır olmak: Bu, Müjde çağrısının bir parçası değildir; Müjde çağrısını paylaşma 
yönteminizin bir parçasıdır. Çocuklara yardım etmeye hazır olmak, onlara bir bilgi aktarımında 
bulunmaktır. Onlara meydan okumak ya da öğretmek değildir – yardım almak isterlerse ne yapmaları 
gerektiğini çocuklara bildirmekten ibarettir. 

 
Bu iki kavram düşüncelerimizde, hazırlıklarımızda ve sunuş esnasında birbirinden tamamen ayrı olmalıdır 

ki, çocuklar da bunların birbirinden bağımsız şeyler olduğunu anlayabilsinler.  
 
Yani çocuklara Kurtarıcıya iman etmeleri konusunda konuşurken, onlara yardım etmeye hazır 

olduğunuzu söylemeyin. Çocukların kafası çok kolay karışabilir ve kurtuluşlarında bizim de bir payımız olduğunu 
düşünmelerini bile istemeyiz. Çocukların, size gelmeleriyle İsa Mesih’e gelmelerini, aynı kefeye koyar şekilde 
hissetmelerini asla istememelisiniz. Bu nedenle, Kutsal Kitap dersinizin sonunda, çocukları Mesih’e gelmeye 
davet ediyorsanız, onlara yardım etmeye hazır olduğunuzu söylememek en iyisi olacaktır.  
 
Bir şey öğrettiğinizde 
 Normal şartlar altında, belli bir öğretiş vermeden yardıma hazır olduğunuzu söylemeyin. Çünkü öğretiş 
olmadan çocukların kafasında uyanan sorular ve endişeler de olmayacaktır.  
 
    Sonuç 
 
 Kaçınmamız gereken iki aşırı uç vardır; ilk olarak, “sonuç” elde etmek uğruna fazlasıyla ateşlenerek 
çocukların gelip konuşmasıyla ilgili duyuruyu aşırı vurgulamak. Bazen çocuklara danışmanlık yapıp yardım 
etmezsek çocukların kurtulamayacağını hissettiğimiz bir yere gelebiliriz. İster bilinçli ister bilinçsiz olsun, 
çocukların hiç bir zaman böyle bir izlenim edinmesine ve Rab’be kendi başlarına iman etmeden önce, gelip 
bizimle konuşmalarını tercih edermişiz tutumu içinde olmaya, hiç bir şekilde fırsat vermemeliyiz. İkinci olarak, o 
kadar dikkatli davranırız ki, çocuklara, yardım etmeye hazır olduğumuzu hiç bir zaman söylemeyiz. Bunun 
sonucu olarak da çocuklar, Tanrı Sözüne odaklanmış bire bir konuşmaların rahatlıkla çözebileceği  soruları ve 
yükleri taşımaya devam ederler. Bazen danışmanlıkla başa çıkamayacağımız korkusu yüzünden bu 
duyuruyuyapmaktan çekiniriz. Danışmanlık yapabilmek ve Kutsal Ruh’a dayanabilmek için elimizden gelen her 
türlü hazırlığı yapmalıyız. Danışmanlık gibi şeyleri yaparak öğreniriz! 
 
 Çocuklar sık sık, kurtuluş için Mesih’e nasıl gelmeleri gerektiğini ve kurtulduklarından nasıl emin 
olacaklarını anlamakta zorlanır ve yardıma gereksinim duyar. Öğretmenin çocuğu öncelikle Mesih’e 
yönlendirdiği ve ardından da Tanrı Sözüne bakarak kurtuluşundan nasıl emin olabileceğini gösteren danışmanlık 
zamanı çok önemli olabilir. Kurtulmuş olan pek çok çocuğa, Mesih’e nasıl iman etmesi ve kurtuluş için Tanrı’nın 
vaatlerine nasıl güvenmesi gerektiği Kutsal Kitaba dayalı ve bire bir olarak açıklanmadığı için, bu çocuklar 
kurtulup kurtulmadıklarından emin olmadan yaşamak durumunda kalır. İmanları Tanrı’dan gelen sağlam bir söz 
üzerine kurulu değildir. (Bu konu, “Çocuklara Danışmanlık Yapmak” adlı kitapta detaylı olarak incelenir.)  
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19. Müjdeleme Sorumluluğu 
 
 Her kıtadaki nüfusun üçte biri çocuklardan oluşmaktadır. Büyük çoğunluğu kurtulmamıştır, ve hatta 
Müjde’yi hiç işitmemiştir. Bazı çocuklar diğerlerine göre çok ayrıcalıklıdır; Hıristiyan anne babaları vardır ya da 
bir kiliseye giderler. Fakat yine de müjdeyi işitmeleri gerekir. Her çocuk Müjde’yi işitmelidir.  
 
  Çocuklara Hıristiyan Ailelerde Müjdelemek 
 
 Eski Antlaşma zamanında Tanrı, halkının kendi çocuklarına öğretmesini istedi. Tanrı’nın yasasını 
öğreteceklerdi: “Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken 
onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı 
sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın” (Yasanın Tekrarı 6:7-9). 
 
 Rab’bin Yasası evlerde en özel yeri alacaktı; çocuklar bunu öğrenecek ve sürekli olarak bununla yüzyüze 
olacaklardı. Yahudilerin evlerinde görülecek, işitilecek ve öğretilecekti. 
 
 Yeni Antlaşma’da Pavlus, ebeveynlerin çocuklarına yönelik sorumluluklarının altını çizdi. “Ey babalar, 
siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün” (Efesliler 6:4). 
 
 Hıristiyan anne babalar çocuklarını yetiştirmekten ve öğretmekten sorumludurlar. “Terbiye” bir çocuğun 
yetiştirilme sürecindeki her şeyi içeren genel bir sözcüktür. “Öğüt” sözlü talimat anlamındadır. Bir Hıristiyan 
ailede yetiştirme ve talimat verme açık ve belirli olmalıdır. “Rab’den” olmalıdır. Hıristiyan olmayanların 
yapamayacağı bir şeydir bu. İnanlı anne babaların yapmaya çağrıldığı bir şeydir bu. Çocuklarının İsa Mesih’i Rab 
ve Kurtarıcı olarak kabul etme düşüncesi, Hıristiyan anne babaların zihinlerinde baskın olmalıdır. Bu, onların 
çocukları ve kendilerine verilen büyük sorumluluk için arzusu ve tutkusu olmadır. 
 
 Bu büyük sorumluluk ebeveynlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmeli ve başkalarına aktarılmamalıdır. 
Çocuklarınızın çobanı, Pazar okulu öğretmeni olun. Kutsal Kitaba baktığımızda çocuklara Tanrı Sözünü öğretme 
ve Mesih’i tanıtma sorumluluğunun öncelikle anne babalara ait olduğu açıkça görülür.  
 
Bu sorumluluğu yerine getirmek 
 
 Kendi çocuklarıyla müjdeyi paylaşma sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu farkeden anne babalar sık 
sık, “Biz bunu nasıl yapabiliriz?” diye sorarlar. Bu konu çok geniş olup sadece ana hatlarını verebiliriz. (Bu konu 
CEF tarafından yayınlanan, “Hıristiyan Aileler için Öğütler” adlı kitapta daha detaylı olarak incelenir.)  
 
Örnek olarak 
 Bir çocuğun yaşamındaki en büyük etkilerden birisi Tanrı yolunda yürüyen anne babasıdır. Çocuklar 
ebeveynlerinin yaşamında gerçek bir Hıristiyanın nasıl olması gerektiğini görmelidir. Anne babalar çocuklarına, 
bir Hıristiyan olmanın ve Tanrı’yla bir ilişki içinde bulunmanın dünyadaki en harika şey olduğunu göstermelidir. 
Çocuklar bunu gördüğünde, aynı ayrıcalığa sahip olmayı onlar da isteyebilirler.  
 Hıristiyan değerlerinin evdeki yaşamın her alanına işlemesi önemlidir: aile içindeki ve dışındaki kişilerle 
olan ilişkilerde, iş yaşamınıza, paraya ve eğlenceye olan tutumunuzda vb şeylerde. Çocuklar kısa bir süre içinde 
kendi evleriyle, Hıristiyan olmayan arkadaşlarının evleri arasındaki büyük farkı görecektir.  
 Bu farkı gören çocuklar sorular soracaktır. Sorulan sorular da Hıristiyanlıkla ilgili konuları açıklamaya 
fırsatlar sağlayacaktır.  
 Sözleriyle davranışları birbirini tutmayan anne babalar çocukları için çok büyük bir sürçme taşı olabilirler 
ve sonuç olarak da çocukları Hıristiyanlık inancıyla ilgili hiç bir şey yapmak istemeyebilirler.  
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Soruları yanıtlayarak 
 Çocuklar şu gibi sorular sorabilirler: “Tanrı nasıldır?” “Ölünce ne olacak?” “Niçin dua ediyorsun?” “Ne 
zaman öleceğim?” “Rab İsa şimdi burada mı?” Bunlar gibi ve bunlardan daha basit başka bir sürü sorular da 
sorarlar. Bu soruların, mümkünse sorulduklarında yanıtlanması, önemlidir. Dürüst bir şekilde ve onların anlama 
seviyelerine uygun olarak yanıtlayın. Yanıtı bildiğinizden emin olun, ve doğal bir havada, çocuğa vaaz etmeden, 
öğrenmek istediği bilgiyi verin.  
 
 Yahudilerden Fısıh bayramını tutmaları ve çocukları bunun ne anlama geldiğini sorduğunda açıklamaları 
istendi (Mısırdan Çıkış 12:26, 27). Benzeri şekilde bugün de çocuklar, örneğin Rabbin Sofrası yapılırken 
oradalarsa, Hıristiyan tapınma ve uygulamaları hakkında bir sürü soru soracaktır. Bu tür şeyleri görmeleri iyidir, 
çünkü sordukları sorular Müjde gerçeklerinin açıklanması için fırsatlar yaratacaktır.  
 
Dikkatle verilen talimatlarla 
 Tanrı yolunda yürüyen bir örnek olmak ve çocukların sorularına dürüst yanıtlar vermek, Müjde’yle ilgili 
dikkatle verilen talimatlarla elele gitmelidir. Hıristiyan anne babalar, Eski Antlaşma’daki Yahudi anne babalar 
gibi, çocuklarına canla başla öğretmelidirler. Bu türden talimatlar ailenin günlük yaşamına dahil edilmelidir.  
 
 Gün boyunca ailenin biraraya gelerek tapındığı belli bir zaman olması iyi olur. Kutsal Kitap’tan kısa bir 
bölüm okunur, okunanların kısa bir açıklaması yapılır ve aile üyelerinden biri dua eder. Bu zamanlar içinde anne 
babalar çeşitli Müjde gerçeklerinin okunduğundan, açıklandığından ve çocuklara uygulandığından emin olmalıdır.  
 
 Ayrıca pek çok anne baba, çocuklar yatmadan önce onlarla birebir zaman geçirmenin çok değerli olduğu 
konusunda hemfikirdir. Bu zaman da öğretiş için uygundur. Çocuk ebeveynlerinden birisiyle Kutsal Yazılardan 
bir metne bakabilir ya da birlikte çocuğun Kutsal Kitap’tan aldığı notlara göz atabilirler.  
 
 Her Hıristiyan ailede, anne babalara Tanrı tarafından verilen, çocuklarına müjdeleme sorumluluğunu 
yerine getirebilmek için, her gün böylesi öğretiş zamanlarının olması hayati önem taşır. Aynı zamanda  
çocuklarını Müjde’yi işitecekleri bir kiliseye de götürmelidirler.  
 
Kişisel seviyede onlara yardım etmeye hazır olarak 
 Kutsal Ruh bir çocuğun yşamında işlediği zaman, çocuk anne ya da babasına gidip kurtulmak istediğini 
söyleyebilir. O zaman ebeveyn, çocuğa nasıl kurtulabileceğini net bir şekilde açıklamalıdır. Eğer çocuk 
anlatılanları anlar ve Kurtarıcıya iman etme konusunda kararlı bir şekilde hareket ederse, anne ya da baba 
çocuğunu Mesih’e yönlendirmelidir. Bunu yapabilmek her anne baba için harika bir sevinç kaynağı ve 
ayrıcalıktır. Anne ve babaların çocuklarına, herhangi bir soruları ya da sorunları olduğunda kendileriyle 
konuşmak için her zaman rahat olmalarını hatırlatmaları iyi olur.  Ayrıca henüz kurtuluşa kavuşmamış olan, fakat 
kurtulmak istemelerine rağmen ne yapmaları gerektiğinden emin olmayan çocuklarına, bu konu hakkında - 
istedikleri zaman - konuşmaya hazır olduklarını da söylemeleri gerekir.  
 
 Anne babalar, çocuklarını asla iman etmeye zorlamamalıdır. Böyle bir baskı gözle farkedilmeyecek bir 
zarar verecek ve daha ileri yıllarda hayal kırıklıklarına yol açacaktır. Çocuklar, anne babalarının kendilerinin 
kurtulduğunu görmeyi özlemle beklediklerini hissedeceklerdir, fakat onları hoşnut etme ya da onlardan sevgi ve 
kabul görme uğruna, iman etme kararı almak zorunda olduklarını asla düşünmemelidirler.  
 
 Hıristiyan olan anne ve babalar, Tanrı’nın yaşamlarında işlemesi ve Rab İsa Mesih’i tanımaya, sevmeye 
ve itaat etmeye yönlendirmesi için, çocuklarını dualarıyla desteklemelidirler.  
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    Çocuklara Kilisede Müjdelemek 
 
 Kilisede, Hıristiyan olan ailelerden gelen çocukların yanısıra başka çocuklar da olacaktır. Bunlar, kiliseye 
ara sıra gelmelerine rağmen imanlı olmayan ailelerin çocuklarıdır. Bazen kilisenin yakınında yaşayan çocuklar 
anne babaları olmadan kiliseye gelirler. Bu çocukların hepsi müjdeyi işitmelidir ve onlarla Müjde’yi paylaşmak 
elbette ki yerel kilisenin sorumluluğudur. Kiliseye gelen bu çocukların, sadece kiliseye geldikleri için Hıristiyan 
olduğunu düşünerek hareket etmemeye büyük özen gösterilmelidir. Eğer şahsi olarak Mesih’e Kurtarıcı ve Rab 
olarak iman etmedilerse, inanlı değillerdir ve Müjde’yi öğrenmeleri gerekir. Onlarla Müjde’yi paylaşmak için bir 
çok fırsat vardır. 
 
 Yerel kilisede öğretiş verenlerin, kurtulmamış olan kişilere, küçükler de dahil olmak üzere, müjdeleme 
sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk öncelikle çobanlara ve Pazar okulu öğretmenlerine düşer.  
 
Kilise toplantısında 
  Çobanların, sorumlu oldukları topluluk içinde çocukların olduğunu da hatırlaması iyi olur. 
Spurgeon bunu her zaman hatırlardı – vaaz verirken ön sıralarda bir sürü öksüz ve yetim çocuk otururdu. Bunun 
anlamı söylediklerinin çocukça olması değil, kolayca anlaşılır bir düzeyde olduğundan emin olmasıdır. Basit 
olmakla derine inmek arasında bir çelişki söz konusu değildir. Çoban, Müjde’yi uygulamaya koyarken, yetişkinler 
kadar küçükleri de düşünmelidir.  
 
 Bazı kiliselerde çocuklara ayrılan özel zamanlar vardır. Bunlar, Müjde’nin basit ve net bir şekilde 
öğretilmesi için fırsat sağlar. Her hafta Müjde’nin farklı bir yönünün sistemli bir şekilde öğretilmesi ve 
uygulamaya konması iyi olur.  
 
Pazar Okulunda 

Pazar Okulu öğretmenlerinin, sınıflarındaki her çocuğun Müjde bildirisini ve nasıl kurtulabileceğini 
bildiğinden emin olma sorumluluğu vardır. Çocukların Pazar okuluna gidip Kutsal Kitap hikayeleri öğrenmelerine 
rağmen Müjde gerçeği hakkında çok az şey bilmesi üzücüdür.  
 
 Pazar okulu öğretmenleri, çocukların Müjde gerçeği hakkında daha çok şey öğrenmesi için, Kutsal Kitap 
merkezli ve sistematik bir programı takip etmelidir. Eğer kurtuluş bildirisini her hafta aynı ifadelerle işitirlerse, 
söylenenlere karşı sertleşir ve işitmez hale gelirler. Fakat durumun böyle bir hal almasına gerek yoktur, çünkü 
Müjde geniş kapsamlı bir bildiri olup, öğretmenler bir öğretiş programı izlediğinde her derste farklı bir yönün 
vurgulandığını göreceklerdir. Öğretmenler kendilerine, “Bu Pazar sınıfıma hangi gerçeği öğreteceğim?” diye 
sormalıdır. Sordukları bu soruya verdikleri yanıt açık ve öz olmalıdır ki, çocuklar sadece hikayeyi işitmekle 
kalmasın ama o hikaye içindeki gerçeği de öğrensinler. Ondan sonra bu gerçek, kurtulmuş ve kurtulmamış olan 
çocuklara dikkatle uyarlanmalıdır. Öğretmen bu uygulama aşamasına geldiğinde, inanlı olan ya da inanlı olmayan 
çocuklardan kime hitap ettiğini açıkça belirtmelidir. Pazar okulu programına, Müjde bildirisini dile getiren 
şarkılar ve ezber ayetlerinin yanısıra, Hıristiyan çocuklara yardım edecek, onları teşvik edip yönlendirecek 
şarkılar ve Kutsal Kitap’tan ayetler eklemek de iyi olur.  
 

Bir Pazar okulunu organize ederken, çocukları yaşlarına göre küçük gruplara ayırmak – bu gruplarla 
çalışacak öğretmenler varsa - en iyisidir. Böylece öğretmenler öğretişlerini belli bir yaş grubuna uyarlayabilirler. 
Ayrıca küçük gruplarda öğretmenlerin çocuklarla iyi ilişkiler kurması daha kolay olur. 

 
Pazar okulu, derslere katılan çocukların ruhsal gereksinimlerini karşılamaya gayret etmelidir. İsa Mesih’e 

iman etmemiş bir kaç ya da bir sürü çocuk olabilir ve bu çocukların Müjde’yi işitmesi gereklidir. Bu, her Pazar 
okulu öğretmeninin sorumluluğudur.  
 
Tatil Dönemi Kutsal Kitap Kulüp ve Kampları 
 Bazen kiliseler, özellikle tatil zamanında çocuklar için özel bir hafta düzenlerler. Bu Kutsal Kitap 
kulüplerinde çocuklar kiliseye iki saatliğine ya da daha uzun bir süre için gelirler. Oyunlar oynanabilir, bir şeyler 
içilebilir. Ardından çocuklar, içinde şarkılar, ezberlenecek şeyler, küçük bilgi yarışmaları ve Kutsal Kitap’tan 
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öğretişler olan bir programa katılırlar. En son olarak da programda işittikleri Kutsal Kitap öğretişleriyle alakalı el 
işlerini yapmak üzere, yaşlarına göre gruplara ayrılırlar. Çocuklara, sanki hepsi Hıristiyanmış gibi öğretmemek 
önemlidir. İmanlı olan çocuklara elinizden geldiğince yardım edin, fakat aynı zamanda henüz kurtulmamış olan 
çocuklara da Müjde’nin gerçeğiyle meydan okuyun.  
 
 Eğer çocuklar bir kampa götürüldülerse, Kutsal Kitap’tan öğretişlerin hakettiği şekilde verilmesi 
önemlidir. Günün sonunda bütün çocukların yorgun olduğu bir anda on dakikalık bir zaman olmamalıdır. Tanrı 
Sözünün öğretilmesine bol bol zaman ayırmayı planlayın. Çocukların ruhsal ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları 
karşılayacak türden öğretişler düşünün. Çocukların her gün Tanrı’yla başbaşa kaldıkları bir zaman geçirmesi de 
iyi olur. Bunu küçük gruplar halinde ve her gruptan sorumlu bir danışmanla yapmak mümkündür. Birlikte Kutsal 
Yazılardan kısa bir metin okuyup hakkında öğrenirler. Bir çok çocuk, kamplar aracılığıyla Rab’be gelir. 
Müjdelemek için harika fırsatlardır. Fakat çocuğun kamp atmosferi içindeyken kurtuluş kararı almak için 
kendisini baskı altında hissetmesi daha kolay olur. Buna meydan vermemeye dikkat edilmelidir.  
 
     Çocuklara Aile ve Kilise 
     Dışında Müjdelemek 
 
 Çocukların büyük bir kısmı Hıristiyan bir ailede yetişme ve kiliseye gitme ayrıcalığından yoksundur. 
Hıristiyanlıkla ilgili şeylerle hiç ilgileri yoktur. Pekala bu çocuklara Müjde’yi ulaştırmak kimin sorumluluğudur? 
 
Yerel kilisenin sorumluluğu 
 
 Mesih, müjdeleme görevini kilisesine verdi. Yeni Antlaşma’da yerel kilise müjdeleme merkeziydi. Bu, 
insanların Müjde’yi işitmek için kiliseye gelmelerini bekledikleri anlamına gelmez. Kilise sık sık  müjdeciler 
gönderdi. İnanlılar da Müjde’yi eş, dostlarına ve komşularına “fısıldadılar”.  
 
 Müjdeleme sorumluluğu, ister yetişkinler isterse çocuklar, ister komşular isterse dünyanın öbür ucunda 
yaşayan insanlar için olsun, hala yerel kilisededir. Müjde’yi işitmemiş olan çocuklara Müjde’yi ulaştırmak yerel 
kilisenin başlıca sorumluluğudur. Yerel kilise bu çocuklardan bazılarını, duyurular ve ziyaretlerle Pazar okuluna 
ya da Tatil Dönemi Kutsal Kitap Kulübüne davet edebilir. Kiliseye geldiklerinde de, öğretmenler bu çocukların 
Tanrı Sözü hakkında çok az ya da hiç bir şey bilmediğini hatırlamalı ve Müjde öğretişini çok basit bir düzeyde 
tutmalıdır. Kiliseler genellikle, çocukların kiliseye gelmesini beklemek yerine, onlara gitmeyi daha etkili bir yol 
olarak görürler. Belki kilise, çocukların yaşadığı civarda bir yer kiralayıp o bölgedeki çocuklara yönelik özel bir 
hizmet programı hazırlayabilir. Bu toplantılara geldiklerinde çocukların, Müjde’den basit bir öğretiş ve Rab İsa 
Mesih’e iman etmeleri için net bir teşvik sözü işitmesi hayati önem taşır. Çocuklardan bazıları Müjde’yi sadece 
burada işitmiş olabilir. Fakat bu, Müjde’yi hiç işitmemiş olmalarından çok daha iyidir. Bu yolla Müjde’yi işiten 
çocuklardan bazıları Pazar okuluna gitmeye teşvik edilebilir.  
 
 Kiliselerin, Müjde’yi işitmemiş olan çocuklara ulaşmada kullanabileceği başka yöntemler de vardır. Belki 
bunlar arasında en etkin olanı İyi Haber Kulübüdür.  
 
 Bu toplantı, haftalık olarak bir evde düzenlenir. Civarda yaşayan çocuklar genellikle, bir kilise binası 
yerine bir eve gitmeyi tercih ederler. Gittikleri evde gönüllü öğretmenler onlara öğretiş verir. Programda şarkılar, 
ezberlenecek şeyler, küçük bir bilgi yarışması, müjdelemeyle ilgili bir öğretiş ve bir Kutsal Kitap dersi vardır. 
Kutsal Kitap öğretişleri sistematik olup, çocuklar her yıl Eski ve Yeni Antlaşma’dan bazı dersler öğrenirler. Yerel 
kilise, bu müjdeleme hizmeti için dua eder, yönetecek kişileri görevlendirir ve bazen de programda kullanılan 
görsel gereçlerin satın alınmasını sağlar. Bu uygulama genellikle, çocukları ve dolayısıyla da anne babalarını yerel 
kiliseye gitmeye teşvik eder.  
 
 Yaz aylarında 5-Günlük Kulüpler düzenlenebilir. Bu toplantılar, parkta, bir bahçede ya da çocukların 
bulunduğu herhangi bir yerde arka arkaya beş gün boyunca düzenlenen açık hava toplantılarıdır. İyi Haber 
Kulübü için kullanılabilecek bir evin olmadığı bölgelerde çocuklara ulaşma amacını sağlayan iyi bir yöntemdir. 
Program içinde şarkılar, ezberlenecek şeyler, yarışmalar ve Kutsal Kitap öğretişi vardır. Bu yöntem, Müjde’yi 
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başka şekilde işitme imkanı olmayan çocuklara ulaşmada kullanılan harika bir yöntemdir. Yerel kilisenin 
uygulamaya koyabileceği türden bir hizmet olduğu da açıktır.  
 
 Çocuklara ulaşmanın bir diğer yolu da broşür dağıtmaktır. Özel kutlamalarda, bayramlarda, alışveriş 
merkezlerinde, lunaparklarda genellikle çok çocuk vardır. Çocuklar için hazırlanan broşürler buralarda 
dağıtılabilir. Broşürün göze hoş gelmesi ve kurtuluş yolunu açık ve net bir şekilde açıklaması iyi olur.  
 
Çocuklara yönelik hizmet veren organizasyonların sorumluluğu 
  
 Tanrı, Müjde’yi işitmemiş olan çocuklara ulaşmayı hedefleyen çeşitli organizasyonlar ve müjdeleme 
grupları yetiştirmiştir. Bunların birisi de Yeni Nesil Hizmet grubudur. Yeni Nesil Hizmet grubu, Müjde’yi 
işitmemiş olan çocuklara ulaşma konusunda yerel kiliselere yardım etmeye ve onlarla birlikte çalışmaya gayret 
eder. Grubun hazırlamış olduğu farklı etkinlikler, herhangi bir yerel kilise tarafından organize edilebilir.  Bununla 
birlikte bölgedeki çocuklara ulaşacak bir kilisenin olmadığı ya da bunu yerine getirmeyen bir kilisenin olduğu 
yerler de vardır. Yeni Nesil Hizmet grubu bu gibi bölgelerdeki çocuklara ulaşma sorumluluğunu da hisseder. 
Çocuklara Müjde’yle ulaşılmayan bölgelerde Yeni Nesil Hizmet grubu 5 Günlük Kulüpler, İyi Haber Kulüpleri ve 
benzeri etkinlikler organize eder. Ayrıca 5 Günlük Kulüp ve İyi Haber Kulüplerinde görev yapan kişilerin, ister 
yerel bir kiliseye isterse doğrudan Hizmet Grubuna bağlı olsunlar, eğitim almasını da sağlarlar.  
 
 Müjde’yi hiç işitmemiş olan daha bir çok çocuk olduğunu görmek önemlidir. Bu çocuklara küçükken 
ulaşmak, büyüdüklerinde ulaşmaktan daha kolay olduğu için, görevimiz ivedilik gerektirir. Pavlus gibi, “Ne yapıp 
yapıp bazılarını kurtarmak için” (1. Korintliler 9:22) elimizden gelen her gayreti göstermeye hazır olmalıyız.  
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20. Çocuklara Müjdeleme 
Yapacak Kişiler İçin Gerekli 
Olanlar 
 
 Dışa dönük bir kişilik, hazır cevap olmak, hareketlilik, sanata yatkın olmak, iyi hikaye anlatabilmek, 
esprili olmak – hayır, çocuklara kurtuluş bildirisini sunacak olan kişilerde aranan başlıca özellikler bunlar 
değildir. Tanrı bu hizmette her türlü kişiliği kullanır. Doğal yetenekleri olan kişileri kullandığı kadar, çok az 
becerisi olan insanları da kullanır. Ancak çocuklara müjdeleme yapacak olan her müjdeci, ister Pazar okulunda 
dört çocuğa, isterse açık havadaki bir müjdeleme toplantısında yüzlerce çocuğa ulaşıyor olsun, belli özelliklere 
sahip olmalıdır.  
 
 Pek çoğumuz bu özelliklerin yaşamımızda arzu ettiğimiz seviyede varolmadığının farkındayızdır. 
Bunların yaşamımızda ve hizmetimizde daha da gözle görülür bir hale gelmesi için dua etmeliyiz. 
 
Bakış Açısı 
 “Anlayan kimse yok, Tanrı’yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!” 
(Romalılar 3:11, 12). 
 
 Çocuklar da dahil olmak üzere, Tanrı’nın insanlık üzerindeki yargısı budur. Fakat çocukları Tanrı’nın 
gördüğü gibi görmekte zorlanırız. Onları ruhsal olarak görmek yerine, doğal olarak görmeye o kadar alışmışızdır 
ki. Çocukların masum, eğlence düşkünü, endişesiz ve haylaz olduklarını düşünürüz. Fakat çocukları ölümsüz 
canlar olarak gören bir bakış açısına ihtiyacımız vardır. Çocukları kendi gözlerimizle değil de, Tanrı’nın bakış 
açısıyla görmemiz için, Tanrı Sözünün onlar hakkında bize söylediklerini uzun uzun tekrar düşünmemiz 
gereklidir.  
 
Şefkat 
 “Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar” (Matta 9:36). 
 
 Tanrımız “şefkat dolu ve acıyan” bir Tanrı’dır ve O’nun elçileri olan bizlerin de bu şefkate ihtiyacı vardır. 
Rab İsa bu özelliğe tamamen ve kusursuz bir şekilde sahipti. Bir kalabalıkla karşılaştığında onların ruhsal 
gereksinimlerini anladı ve onlar için endişelendi. Örneğin Samiriyeli kadın gibi, ihtiyaç içinde olan birisini 
gördüğünde de aynı şekilde davrandı (Yuhanna 4:4). Matta 9:36’da kullanılan “acıdı” sözcüğü, varlığının 
derinliklerine kadar etkilendiğini gösteren güçlü bir ifadedir.  
 
 Çocuklar bu sevgiyi farkederler; hepsinin anladığı bir dildir bu. Mesih’e getirilen çocuklar (Markos 
10:13-16) O’nun şefkatini hissettiler ve kucağına gitmeye hiç itiraz etmediler. Matta 18:1-14’de çocuğu görsel bir 
araç olarak kullandığı zaman, küçük çocuk O’nun çağrısına hemen karşılık verdi. Çocuklar Kurtarıcı’daki sevgi 
ve şefkati farkettiler; çocukları kendisine çeken oydu. Tanrısal şefkat kendi yaşamımızda ve hizmetimizde 
görüldüğünde benzeri etkiler olacaktır. Buna doğuştan sahip olamayız ya da çalışarak elde edemeyiz. Bizi 
doldurması için “şefkat dolu” olan Tanrı’ya güvenmeliyiz ki, öğrettiğimiz çocuklara gerçekten ilgi ve alaka 
gösterelim. İyi, sağlam temelli ve cazip bir programa sahip olmakla yetinen profesyonellik anlayışına karşı 
dikkatli olmalıyız. Çocuklara duyduğunuz sevgi her zaman yaptığınız işlerin merkezinde olmalıdır. Vermemiz 
gereken hizmet şefkat ve sevgi dolu bir müjdelemedir.  
 
Dua 
 “Kardeşler! İsrailliler’in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı’ya yalvarıyorum” (Romalılar 
10:1). 
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 Duasız yapılan bir müjdeleme kısır ve güçsüz olur. Hazırlıklarımızı yaparken Tanrı’nın bizi 
yönlendirmesi için gayretle dua etmeliyiz ki, ağzımızdan çıkacak olan bildiri O’ndan olsun. Kutsal Ruh’un 
sözlerimizi gücüyle donatması için dua etmeliyiz. Çocuklar için birer birer ve ihtiyaçlarına göre dua etmek 
önemlidir. Müjdeleme bir savaştır, fakat bir çok yönden zaferler, müjdeci gizli yerde dua ederken kazanılır. 
Çocuklara Tanrı hakkında konuşurken olduğunuz kadar, Tanrı’yla çocuklar hakkında konuşurken de dikkatli 
olun.  
 Diğer kişilerin hem sizin hem de öğretmekte olduğunuz çocuklar için dua etmelerini sağlayabilirseniz, 
hizmetiniz için gerçek bir bereket olacaktır. Bir kaç kişiden dua etmelerini isteyin – belki bu kişiler müjdeleme 
konusunda artık fazla etkin olamayacaklarını düşünen yaşlı kişiler olabilir. “Dua ederek yardım eden” bu kişilerle 
birlikte teşvik bulacak, güçlenecek ve bereketleneceksiniz.  
 
Ateşli 
 “Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor, O’nun adına 
yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın” (2. Korintliler 5:20). 
 Pavlus kaybolan canlar için çok büyük bir yük hissediyordu; bu hisleri bütün yüreğiyle müjdeyi 
duyurmasına neden oldu. Ateşli olarak konuşma, şefkatli bir yürekten gelir. Çocukların kaybolmuş durumunu 
yüreğinde iyi bilen müjdeci, verdiği hizmette ivedilikle hareket eder. Müjdeyi paylaştığı çocuklar için yüreğinde 
bir ağırlık hisseder; çünkü Müjde’nin onların ihtiyacını karşılayacak tek şey olduğunu bilir. Bildirisini iletirken 
hiç bir zaman vurdumduymaz bir havada hareket etmez, fakat dinleyenlerini Tanrı’ya bugün itaat etmeye çağırır. 
Bu ateşi sadece Tanrı verebilir ve müjdeci Tanrı’nın yüceliğine, insanın içinde bulunduğu kötü duruma ve 
Tanrı’nın kurtuluş planına odaklandığında bunu yapacaktır.  
 
Hikmetli 
 “İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı’dan istesin; 
kendisine verilecektir” (Yakup 1:5). 
 Çocukların söylenenleri anlayabilmesi için, müjdecinin kullandığı sözleri seçerken hikmetli olması 
gerekir. Neyin sadece insandan neyin Ruh’tan kaynaklandığını ayırt edebilmelidir. Çocuklar o kadar kolay 
etkilenirler ve esnektirler ki, kullandığı sözlerin çocuğun kişiliğine saygı göstermesi için hikmetli olması gerekir. 
Çocukları Mesih’e iman etmeye nasıl teşvik edeceğini bilmelidir. Müjdeleme yaparken bir baskı kurmamak için 
neler yapacağını bilmelidir. Bunlar ve bunlara benzer şeyler hikmet gerektirir. 
 
Güç 
 “Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh’un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. 
Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın” (1. Korintliler 2:4, 5). 
 Bazen bu yanlış anlaşılır ve güçlü bir vaazın ya da öğretişin, yüksek sesle ve hiç çekinilmeden, cesaretle  
sunulması gerektiğini düşünürüz, oysa durum bu değildir. Öğretmen sakin konuşan, hatta utangaç biri bile 
olmasına rağmen güç ve yetkiyle konuşabilir. Güç dolu bir müjdeleme, müjdecinin söylediklerini Kutsal Ruh’un 
kontrol ettiği ve yönlendirdiği müjdelemedir. Bu güç mutlak bir şarttır. Rab İsa Mesih öğrencilerine Kutsal 
Ruh’un kendilerine güç vereceğini söyledi (Elçilerin İşleri 17:8). Kutsal Ruh güç ve yetki dolu bir öğretişin 
kaynağıdır. Bunu çalışarak elde edemeyiz, yaratamayız, fakat ihtiyacımız olan gücü ve yetkiyi vermesi için Kutsal 
Ruh’a güvenmeliyiz.  
 
Sabır 
 “Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek 
ikna et, uyar, isteklendir” (2. Timoteos 4:2).  
 Öyle zamanlar olur ki, haftalar boyu hatta daha çok çalışmamıza rağmen hiç ilerlemiyormuşuz gibi 
hissederiz. Düzenli olarak yapılan çocuk hizmetlerinde “sabırlı olmalı” ve elde edilecek sonucu Hasatın Rabbi’ne 
bırakmayı öğrenmeliyiz. Bazen bir çocuğun Rabbe iman edişindeki zincirin son halkası durumunda oluruz. Diğer 
zamanlardaysa ilk halka ya da ortalarda bir halka olabiliriz. Alınan sonuçlar ya da sonuç alamamak asla karar 
verici bir unsur olmamalıdır. Tanrı, ne olursa olsun sadık ve sabırlı olan müjdecilerle çocuklara ulaşmak 
istemektedir.  
 Tanrı, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara Müjde’yi duyurmak için, bu özelliklere sahip bir çok 
müjdeci yetiştirsin.   
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