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Giriş 
 
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Bir inanlının sahip olabileceği en büyük ayrıcalıklardan biri, Tanrı sözünü çocuklara öğretmektir. Bu 
ayrıcalık beraberinde iki yönlü bir sorumluluk getirir – henüz kurtulmamış olan çocuklara Müjde’yi 
duyurmak ve kurtulmuş olanları bina etmek. 
Kurtulmamış olan çocuklara kurtuluş bildirisi mutlaka öğretilmelidir – bu bildiri Tanrı, insanın günahı, 
İsa Mesih’in kimliği ve işleri, kurtuluşun uygulanması gibi konuları içerir. Bu gerçeklerin her birinde 
karşımıza harika öğretiler çıkar ve bunların hepsini çocuklara öğretmemiz gerekir. 
 

Tanrı 
Çocuklara Tanrı’nın kendisini nasıl açıkladığı öğretilmezse, çocuklar da kendi yalan yanlış izlenim-
leriyle Tanrı’ya ait bir kavram geliştirirler. Tanrı’nın kutsallığını, yüceliğini, sevgisini, her şeyin üze-
rinde söz sahibi olduğunu, bilgeliğini, her şeyi bildiğini, her şeye gücünün yettiğini vs. öğretmeliyiz. 
 

İnsanın günahı 
Çocuklara doğaları ve davranışları gereği günahkâr olduklarını, günahın Tanrı’nın yasasına itaatsizlik 
etmek olduğunu ve Tanrı’dan ayrı düşüreceğini öğretin. 
 

Rab İsa Mesih 
Beden alarak insan olan sonsuz Tanrı Oğlu’dur. Günahsız bir yaşam sürdü, günahkârların yerine ge-
çerek öldü, gömüldü, göğe alınarak Tanrı’nın sağına oturtuldu. 
 

Kurtuluşun uygulanması 
Çocuklara nasıl kurtulacaklarını dikkatle öğretmemiz gerekir. Tövbe ve iman konuları özenle açık-
lanmalı ve tekrar edilmelidir. 
Tabii ki bütün bu gerçekleri tek bir derste öğretmek imkansızdır. Çocukların büyük bir kısmı ya çok az 
şey bilir ya da hiçbir şey bilmez. Bu nedenle derslerimize dahil ettiğimiz konular baştan sona özenle 
öğretilmelidir. Metinde doğal bir şekilde karşınıza çıkan gerçekleri öğretin. Çocuklara öğretiş vermek 
için programın tamamını kullandığınızdan emin olun.  
Kurtulmuş olan çocuklar da bu detaylı müjdeleme öğretişinden yarar sağlayacaktır, ama onları Hıris-
tiyan yaşamlarında güçlendiren, yardım eden ve yönlendiren gerçekleri öğretmeyi de ihmal etmeme-
liyiz. 
 

Özel vurgu 

Bu gerçeğin öğretilişi metnin tamamına yayılmıştır ve ders planında da işaretlenmiştir. 
Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki çizginin diğer tarafında verilir. Uygulamaları öğretmekte oldu-
ğunuz çocukların ihtiyaçları doğrultusunda uyarlamanın gerekli olduğunu düşünebilirsiniz. Örneğin, 
uygulamada erkek adları geçerken, sınıfınızda sadece kızlar olabilir. Sınıfınızdaki çocukların yaşları 
küçükken, verilen uygulama yaşça daha büyük çocuklara uygun olabilir. Gerekli gördüğünüz değişik-
likleri yapın. Önemli olan şey, Tanrı sözünün yaşantılarına uygulanmasıdır.  
 

Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki 
bir tarihte, Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; ama söyle-



 
 

 3 

meyebilirler de. Ancak yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri 
konusunda yardıma ya da teşviğe ihtiyaçları olabilir. 
Kurtuluşa kavuşmuş olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olacaktır. 
Belli bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; 
kendilerini Kutsal Kitap’a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla 
dua etmeniz için sizinle bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler; özellikle de sahip oldukları tek imanlı 
destek sizseniz.  
Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Ayrıca 
sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman, nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, 
kurtuluşu almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya gelmeyi karıştırmamaları son derece 
önemlidir. 
Her durumda, Müjde’yi ilettiğiniz sırada, kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey 
söylememelisiniz ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle 
konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 
 

Kurtuluşa kavuşmamış çocuklar için bir örnek  
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor, ama O’na nasıl geleceğini bilmiyor musunuz? Size bunu 
Kutsal Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde şu ağacın orada olacağım. 
Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben bağışlayamam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa’ya nasıl 
gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun.” 
 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rab-
biniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya 
da size yardım edebileyim.” 
 

Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce görselleri kullanmaya ve sahneyi değiştirmeye çalışın. Bütün şekillere 
tamamen aşikâr olun, derste onları ne zaman kullanmanız gerekeceğini bilin. Bu derslerle kullanmak 
üzere, sahne oluşturan fonlar satın alınabilir. Her sahne için bazı önerilerde bulunuyoruz, ancak bunlar 
hiçbir şekilde temel değildir. Bütün öğretişiniz düz bir bez fon üzerinde de yapılabilir. 
 

İlave görsel araçlar 

Bir kartonun üzerine bu derse ait özel vurguyu yazın (En küçük çocukların bile rahatça okuyabilmesi 
için boyut olarak iri olan küçük harfleri kullanın). Arkasına keçeli kumaş yapıştırın ki, keçeli tahta 
üzerine asabilesiniz. Dersin başlangıcında ya da bu temel gerçeği ilk anlattığınızda kartonu tahtaya asın.  
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En Önemli Hikâye 
 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Matta 26:20 – 28:20 
Markos 14:17 – 16:20 
Luka 22:21 – 24:53 
Yuhanna 18-20 
 

Özel vurgu (Temel gerçek) 

Mesih günahkârlar uğruna öldü ve dirildi. 
 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Sizi günahınızdan kurtar-
ması için Mesih’e iman edin. 

 

Ezber ayeti 

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğ-
lu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” 
Yuhanna 3:16 
Ya da,  
“Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yakla-
şanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara 
aracılık etmek üzere hep yaşamaktadır.” İbraniler 
7:25 
 

Görsel araçlar 

 Keçeli tahtada kullanılmak üzere şekilleri ke-
sin. Görsel araçları üzerine yerleştirmek için 
100 cm. yüksekliğinde, 80 cm. genişliğinde 
beyaz bir keçeli kumaş kullanmanız en iyisi 
olacaktır. Şekilleri yerleştirmenize yardımcı 
olması için beyaz kumaş üzerine işaretler ko-
yabilirsiniz (4. sayfaya bakın). 

 Dersin özel vurgusu olan “Mesih günahkârlar 
uğruna öldü ve dirildi” cümlesini büyükçe bir 
renkli karton üzerine yazın ve keçeli tahtaya 
asılabilecek şekilde arkasına kumaş yapıştırın. 
Derse giriş yaptığınız zaman, bu yazıyı keçeli 
tahtanın yan tarafına ya da üst kısmına yapış-
tırın.  

 Başlangıçta ve daha sonra dersin iki ayrı ye-
rinde göstermek üzere büyükçe bir takvimi de 
yanınızda bulundurun.  

Dersin ana hatları 

Giriş 
 Takvimde özel günleri gösterin – Diriliş Bayramı 
 

Olayların Gelişimi 
1. İsa öğrencilerine korkup kaçacaklarını ve 

Petrus’un kendisini inkâr edeceğini söyler. 
2. O dua ederken Petrus, Yakup ve Yuhanna uyu-

yakalırlar. TG 
3. Bir grup asker Rab İsa’yı başkâhinin evine gö-

türür. 
Günah – kıskançlık – nefret –  

yalanlar – İsa’nın yönetmesini 

istememek. 

4. Petrus üç kez Rab İsa’yı tanımadığını söyler.  
TG 

5. Askerler İsa’ya eziyet ederler. 
6. İsa, ağlamakta olan kadınlarla konuşur.  

Günah çok ciddi bir sorundur – 

“kurtuluş günü bugündür.” 

7. Simun’a zorla İsa’nın çarmıhı taşıttırılır. 

8. İsa çarmıha gerilir. TG 
9. İsa bizim uğrumuza canını verir ve bir asker 

O’nun böğrünü deşer. 
10. Baba Tanrı, İsa’yı ölümden diriltir. 
11. Kadınlar boş mezarı bulurlar ve bir melek on-

larla konuşur. 
Mesih bütün günahlarımıza, hatta 

Hıristiyan olarak işlediğimiz 

günahlara karşılık öldü. 

12. Petrus dirilen Kurtarıcı’sıyla karşılaşır.DHOS 

               DHOS: Danışmalığa Hazır Olduğunuzu Söyleyin. 
Doruk noktası 
 İsa Mesih cennete geri döner. 
Sonuç 
 O’nunla karşılaşmaya hazır mısınız? 
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Ders 

Takvimi gösterin 

Takvime baktığımızda üzerinde bazı özel günleri görürüz. Bu özel 
günlerden birisi Diriliş Bayramı’dır (Paskalya). Yılın o gününde 
Rab İsa Mesih’in uğrumuza nasıl ölüp dirildiğini hatırlarız. Diriliş 
Bayramı (Paskalya) sadece yumurtaların süslendiği bir zaman 
değildir.  

Şekil 1 – Rab İsa 
Bir akşam Rab İsa öğrencilerine, aralarından birisinin kendisine iha-
net edeceğini söyledi. Öğrenciler buna üzüldüler ve, “Ya Rab, beni 
demek istemedin ya?” diye sordular. 

Aynı akşam Rab İsa, öğrencileriyle birlikte Zeytin Dağı’ndaki Get-
semani bahçesine gitti. 

Onlara şöyle dedi: “Bu gece benden ötürü hepiniz sendeleyip düşe-
ceksiniz. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile’ye gidece-
ğim.” 

Petrus buna karşılık olarak, “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse 
de ben asla düşmem. Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla 
inkâr etmem” dedi. 

Petrus kendisinin çok cesur olduğunu düşünüyordu, ama Rab İsa, 
“Petrus, bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin” dedi. 

Petrus, “Asla Rab” diye karşılık verdi. 

Diğer öğrenciler de aynı şeyi dediler. 

Bundan sonra Rab İsa tek başına dua etmek üzere bir kenara çe-
kilirken, Petrus, Yakup ve Yuhanna’dan da uyanık durup dua etme-
lerini istedi. Ama bu üç öğrenci uyuyakaldılar. Rab İsa gelip onları 
uyandırdı. 

Petrus’a, “Demek ki benimle bir saat uyanık kalamadınız? dedi. 

Rab neler olacağını bildiği için, Petrus ve diğerlerinin hazır olma-
larını ve kendisiyle birlikte dua etmelerini istiyordu. Ama dua eder-
ken İsa’nın yalnız olması gerekliydi. 

Rab İsa dua ederken, çarmıhta katlanacağı büyük acıyı bir kez daha 
gördü. Yüreği büyük bir kederle dolarak, “Baba, senin istediğin ol-
sun” diye dua etti.  

Dua ederken terinden kan damlaları akıyordu. Rab İsa günahkârlar 
uğruna öleceğini ve dirileceğini biliyordu.  
Üzerinde, “Mesih günahkârlar uğruna öldü ve dirildi” yazılı kartonu tahtaya 
koyun.  

Kendisiyle birlikte uyanık durup dua etmeseler, yanından kaçıp 
O’nu terk etseler ve Petrus O’nu üç kez inkâr etse bile, Petrus, 
Yakup ve Yuhanna’nın günahları uğruna ölecekti. Ne muhteşem bir 
Kurtarıcı! 
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Rab İsa üç kez uzaklaşıp dua etti ve her üç seferinde de Petrus, 
Yakup ve Yuhanna’yı uyurken buldu.  

Rab İsa aniden öğrencilerine, “Bakın, işte bana ihanet eden geldi 
bile” dedi. 
 

Şekil 2 – Tapınak askerleri 
Ellerinde kılıç ve sopalar olan büyük bir kalabalık onlara doğru 
yaklaşıyordu. Din önderleri bu adamları Rab İsa’yı tutuklatmak 
üzere göndermişlerdi. Yahuda doğru adamı yakaladıklarından emin 
olmalarını sağladı. Rab İsa kaçmaya çalışmadı. Yakalanmasının 
Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu. 

Ama Petrus karşı koymak istedi. Rab İsa gibi, “Baba, senin iste-
diğin olsun” diye dua etmemişti. Onun yerine, Petrus kılıcını çekti 
ve Rab İsa’yı yakalamaya gelen adamlardan birine doğru savurdu. 
Adamı neredeyse öldürecekti, çünkü kılıcı adamın sağ kulağını ko-
pardı.  

Rab İsa Petrus’a, “Kılıcını yerine koy! Babam’dan yardım istesem 
hemen şu an binlerce melek göndermesi için dua edemez miyim sa-
nıyorsun?” dedi. 

Sonra Rab bir mucize daha yaptı. Adamın kulağını alıp yerine koy-
duğunda tamamen iyileşti. Ne kadar hayret verici, değil mi? 

Askerler Rab İsa’yı tutukladılar ve beraberlerinde götürdüler. 

Petrus ve diğerleri ne yaptılar acaba? Hepsi o kadar korkmuştu ki, 
dört bir yana kaçıştılar. Tek biri bile Rab İsa’nın yanında kalıp 
O’nunla gitme cesaretini gösteremedi. Petrus en sonunda gizlice ge-
ri dönüp O’nu uzaktan izlemeye başladı.  

Rab İsa’yı önce din önderlerinin huzuruna çıkması için başkâhinin 
evine götürdüler. Bu önderler Rab İsa’dan nefret ediyorlardı. O’nu 
kıskanıyorlardı. Rab İsa’nın öldürülmesi gerektiğine karar vermiş-
lerdi. İsa hakkında yalancı tanıklıkta bulunacak birilerini aradılar. 

Biraz bize benziyor, değil mi? Tanrı, Kutsal Kitap’ta nasıl yaşa-
mamız gerektiğini söyler, ama biz itaatsizlik ederiz. Bizden daha iyi 
şeylere sahip olan kişileri kıskanırız. Yüreklerimizde nefret vardır. 
Bize karşı olanlara acı çektirmek isteriz ve bundan da kötüsü, Rab 
İsa’nın yüreklerimizde ve yaşamlarımızda egemenlik sürmesini is-
temeyiz. Buna rağmen Rab İsa, bizim gibi günahkârlar uğruna çar-
mıhta ölecekti. 

Başkâhinin evindeki bazı adamlar Rab İsa’ya tükürüp O’nu aşa-
ğılamaya başladılar. Gözlerini bağlayıp yüzüne vururken, “Söyle 
bakalım, sana kim vurdu?” diye bağrıştılar. 
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Şekil 3 – Petrus ateşin yanında ısınıyor 

Bütün bunlar olurken Petrus ne yapıyordu acaba? Avluya gizlice 
girmiş, Rab İsa’yı yakalamaya gelenlerle birlikte oturuyordu. Petrus 
yaktıkları ateşte ellerini ısıtıyordu. Yakalanmaktan korkuyordu.  

Bir hizmetçi kız, Petrus’un ateşin yanında ısınmakta olduğunu 
görünce, “Sen de Nasıralı İsa’yla birlikteydin” dedi. 

Petrus, “Neden söz ettiğini anlamıyorum” dedi ve ateşin yanından 
uzaklaşarak avlu kapısının önüne gitti. 

Bir süre sonra bir başkası, “Sen de O’nun öğrencilerinden birisin, 
değil mi?” diye sordu.  

Petrus ant içerek, “Ben o adamı tanımıyorum” diye inkâr etti.  

Yaklaşık bir saat sonra başkaları, “Gerçekten sen de onlardansın. 
Konuşman seni ele veriyor” dediler. 

Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, “O adamı tanımıyorum!” 
dedi. 

Tam o sırada horoz öttü. Petrus Rab’bin kendisine, “Bu gece horoz 
ötmeden önce, beni üç kez inkâr edeceksin” dediğini hatırladı. 
Petrus çok üzgündü. Niçin böylesine kötü bir şey yapmıştı ki? 
Dışarı çıkıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Rab, böylesi bir günahı bağış-
layabilir miydi? Ama harika olan şey şudur ki, Rab İsa bunun gibi 
günahların bedelini de ödemek üzere ölüme katlandı. 

Belki birisi size İsa Mesih hakkında bir şey sordu ve siz hiçbir şey 
söylemediniz. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandınız. Rab-
bin adıyla yemin ettiğiniz oldu mu hiç? Bu günahtır, çünkü Kutsal 
Kitap, “Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın” (Çık. 
20:7a) der. Rab İsa Mesih bunun için de ölmek üzere dünyaya geldi. 

Rab İsa Vali Pilatus’un sarayına götürüldü. Yanlış hiçbir şey yap-
mamış ve söylememiş ya da yanlış bir şey düşünmemiş olmasına 
rağmen, Pilatus kalabalığın etkisiyle Rab İsa’yı çarmıha gerilmeye 
mahkum etti. Askerler O’nunla alay ettiler. Başına dikenlerden ya-
pılmış bir taç taktılar. Sopayla vurdular. Yüzüne tükürdüler. Kırbaç-
ladılar. Yumrukladılar. 

Rab İsa’yı istemedikleri zaman insanlar ne kadar zalim ve kötü 
olabiliyorlar değil mi! Oysa İsa hiç karşılık vermedi. Bu insanlardan 
nefret etmedi. Kendisine acı veriyor olmalarına rağmen onları 
sevdi. Bütün günahlarımıza rağmen O bizi de sever. Bizim 
uğrumuza ölmeye hazırdı. Rab İsa’yı öldürmek üzere götürdüler. 
Büyük bir kalabalık onları izliyordu. 
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Şekil 4 – Ağlayan kadınlar 
Bazı kadınlar Rab İsa’nın dövüldüğünü ve acı çektiğini görünce 
yüksek sesle ağladılar.  

Rab İsa onlara, “Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın. Ken-
diniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki, 
keşke ölmüş olsaydık diyeceksiniz.” dedi. 

Bu kadınlar İsa öldürüleceği için ağlıyorlardı. Ama İsa’nın çektiği 
acılar yüzünden üzüntü duymak yetmez. Sizin günahınızın O’na acı 
verdiğini de görmelisiniz. Bu son derece ciddi bir konudur. Ceza-
landırılmayı hak eder. Günahınızdan uzaklaşıp Rab İsa Mesih’e 
iman etmezseniz, günahınızın cezasını çekmek zorunda kalacaksı-
nız. Rab İsa’dan sizi günahınızdan kurtarmasını istemelisiniz. O, 
günahkârları kurtarmak üzere öldü ve dirildi.  
Takvimi gösterin. 

Takvimde işaretlenmemiş olan özel bir gün vardır. Bu özel gün, 
bugündür, çünkü Kutsal Kitap’ta, “Bugün O’nun sesini duyarsanız, 
yüreklerinizi nasırlaştırmayın” (İbr.4:7) ve “uygun zaman işte şim-
didir, kurtuluş günü işte şimdidir” (2Ko.6:2b) der. Belki de yarın ol-
mayacak. Mesih’e gelmeyi ertelemeyin! İsa Mesih’e iman ederseniz 
bugün yaşamınızın en önemli günü olacaktır. Bugün sizin kurtuluş 
gününüz olacak mı? 
 

Şekil 5 – İsa çarmıhını taşıyor 
İsa’yı oradan uzaklaştırırlarken taşıması için ağaçtan yapılmış ağır 
bir çarmıh verdiler. Üzerine gerilerek öldürüleceği çarmıhı kendisi 
taşımak zorundaydı. Sizin ve benim uğruma katlanması gereken ne 
büyük bir utançtı bu! Yargılanmayı hak edenler bizlerdik, ama O 
bizim yerimize geçti. 

Rab İsa’nın yanı sıra öldürülmek üzere iki hırsız da onlarla birlik-
teydi. Yaptıkları kötü şeylerden dolayı öleceklerdi. Oysa Rab İsa 
hiç kötü bir şey yapmadı. Ölmemesi gerekirdi, çünkü kusursuz bir 
yaşam süren tek kişi O’ydu. 

Askerler ve büyük bir kalabalık Rab İsa’yı çevrelemişti. Çarmıh 
çok ağırdı ve çektiği eziyetlerin sonunda Rab İsa iyice zayıf düş-
müştü. Çarmıhın ağırlığı nedeniyle tökezlenip düştü. Bütün bunlar 
olurken öğrencileri neredeydi acaba? Niçin Petrus ya da diğer öğ-
rencilerden biri İsa’ya çarmıhı taşıması için yardım etmediler? Kor-
kuyorlardı. Kaçmışlardı. Hatta Petrus, Rab İsa’yı üç kez inkâr etmişti. 

Tam o sırada adı Simun olan bir adam oradan geçiyordu. Kuzey Af-
rika’nın Kirene Kenti’nden geliyordu. Askerler ona seslenip Rab 
İsa’nın çarmıhını taşımasını emrettiler. Kendileriyse Rab İsa’yla 
birlikte ilerliyorlardı. Simun o an bilmiyordu, ama Rab İsa, onun 
günahlarının gerektirdiği cezayı üstlenmek üzere çarmıhta ölecekti. 
Simun bunu daha sonra öğrenecekti. Eğer bunu önceden biliyor ol-
saydı, eminim çarmıhı taşıması için askerlerin kendisini zorlaması-
na gerek kalmazdı. 
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Şekil 6 – Üç çarmıh 

Sonunda Golgota diye bilinen bir yere vardılar.  

Saat sabahın dokuzuydu. Tepeye vardıklarında Simun çarmıhı yere 
bıraktı. Zalim askerler Rab İsa’yı çarmıhın üzerine yatırdılar. Ayak-
larına, sağ ve sol eline iri çiviler çakarak O’nu çarmıha gerdiler. Bu 
eller körleri, cüzamlıları iyileştirmişti. Bu eller çocukları bereket-
lemişti. Bu eller sadece iyi şeyler yapmıştı. 

Askerler Rab İsa’yı çarmıha çivilerlerken O, “Baba, onları bağışla, 
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye dua etti. 

Askerler çarmıhı yere dikmek üzere bir çukur açtılar. Mesih üzerine 
çivilenmiş bir halde çarmıhı diktiler. Çarmıh bir sarsıntıyla çukurun 
içine oturdu. Kim bilir Rab İsa’nın canı ne kadar yanıyordu! 
Cezalandırılmayı hak eden bizlerdik, ama İsa, günahımızdan dolayı 
bize ait olan cezayı üstlendi. Günahın cezası sonsuza dek Tanrı’dan 
uzak kalmaktır. Rab İsa çarmıhtayken bizim yerimize Tanrı’dan 
ayrı düştü. El, ayak, sırt ve başındaki yaralardan kaynaklanan acı, 
kendi bedeninde çarmıhta bizim günahlarımızı taşırken yüreğinde 
hissettiği acıyla kıyaslandığında bir hiç kalırdı (1Pe.2:24). Kutsal 
Kitap’ın neler dediğine kulak verin. 

Kutsal Kitap’ınızdan Yeşaya 53:4-6’yı okuyun. 

“Bizim isyanlarımız yüzünden O’nun bedeni deşildi” – Tanrı’ya 
karşı itaatsizlik ettiğimiz zamanlara ait bütün cezayı O çekti.  

“Bizim suçlarımız yüzünden O eziyet çekti” – Doğru olmayan 
şeyleri yaptığımız her an uğruna o çarmıhta acı çekti. 

Kutsal Kitap Tanrı’nın, hepimizin günahını O’nun üzerine koydu-
ğunu söyler. Bizim günahımız uğruna “Tanrı tarafından cezalan-
dırıldı, vurulup ezildi.” Birisi yerimize öldü – Tanrı Oğlu olan Rab 
İsa Mesih. Bizleri ne kadar çok sevdiğini anlayabiliyor musunuz? 

Öğle vakti her yere karanlık çöktü. Tanrı üç saat boyunca ışık gön-
dermedi. Rab İsa çarmıhta günahımızı taşıyordu ve Baba Tanrı da 
O’na sırtını dönmüştü. 

Rab İsa şöyle haykırdı: “Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?” 

İsa bizim uğrumuza günah oldu. Tanrı O’na sırtını döndü; çünkü 
artık lanetliydi. İsa insan olduğu için bizim yerimize ölebildi, Tanrı 
olduğu için de cezamızı üstlenebildi. 

Öğleden sonra saat üçte, Rab İsa, “Tamamlandı!” diye bağırdı. Gü-
nahlarımızın bedelini ödemişti. 

Sonra göksel Babası’yla konuştu. “Baba, ruhumu senin ellerine bı-
rakıyorum” dedi. 
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Rab İsa bizim uğrumuza canını vermişti. Karanlık kalktı. İsa öldük-
ten sonra bir asker mızrağıyla O’nun böğrünü deşti; kan ve su aktı. 
Suyla birlikte kan bu şekilde aktığında kişinin çok büyük acı çektiği 
anlaşılır. Evet, Rab İsa yürek acısından öldü. Bizim günahımızı 
üstlendiği için yüreği acıyla doluydu.  

Rab İsa’nın bedeni çarmıhtan indirildi ve bir mezara yatırıldı – bu 
mezar kayaya oyulan bir mağaraydı. Sonra Yusuf ve Nikodim 
mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayarak mezarı kapattılar. 

Ama mezar ve büyük taş Rab İsa’nın bedenini orada esir tutamazdı. 
Ölümünün üçüncü günü Tanrı büyük bir mucize gerçekleştirdi. 
Baba Tanrı İsa Mesih’i ölümden diriltti. Eziyet çekip dövüldükten 
sonra çarmıha çivilenen o bedene tekrar yaşam verdi. 

 

Şekil 7 – Mezara giden kadınlar 

Birkaç kadın Pazar sabahı erkenden Rab İsa’nın bedeninin gömül-
düğü mezara doğru yola koyuldular. Bedenine hoş kokulu baha-
ratlar sürmek istediler. Mezarın girişindeki koca taşı nasıl kaldıra-
caklarını düşünüyorlardı. Ama Tanrı, mezarın boş olduğunu göster-
mek için meleğini göndererek taşı yuvarlamıştı bile. Bir kişi işlediği 
suçlardan ötürü hapse atıldığında, yaptıklarının cezasını tamamen 
ödedikten sonra serbest bırakılır. Tanrı, Rab İsa’nın günahımızın 
bedelini tamamen ödediğini göstermek istedi ve İsa’yı serbest bı-
raktı. İsa’nın, günahımızın tüm bedelini ödeyen Tanrı Oğlu olduğu-
nu gösterdi. 

Kadınlar mezarın bomboş olduğunu gördüler. Mecdelli Meryem 
diğer kadınları beklemeden koşarak öğrencilere gitti ve Rab İsa’nın 
bedeninin mezarda olmadığını söyledi. Bir meleğin diğer kadınlara, 
“Çarmıha gerilen İsa’yı arıyorsunuz. O burada değil. Dirildi. Gidin 
öğrencilere ve Petrus’a, onlarla Celile’de buluşacağını söyleyin” de-
diğini işitmedi. 

Melek bu haberi Petrus’a da iletmelerini söyledi. Kadınlar bunu 
Petrus’a söyleyince, herhalde büyük teşvik almıştır. Petrus Rab 
İsa’yı hayal kırıklığına uğrattı, ama İsa onu hâlâ seviyordu ve 
bağışlamaya hazırdı. 

Bir Hıristiyan olarak, inanlı yaşamınızda yanlış bir şeyler yapmış 
olabilirsiniz. Belki öğretmeniniz sınıfta Kutsal Kitabın 
değiştirildiğini söylediğinde, bunun doğru olamayacağını 
söylemekten korktunuz ve utandınız. Unutmayın, Rab sizi sever ve 
bağışlamaya hazırdır. O, bütün günahlarınız, hatta inanlıyken işle-
diğiniz günahlar için bile öldü. Yaptığınız şeyi Rab İsa’ya itiraf edin 
ve üzgün olduğunuz söyleyin. Kutsal Kitap’ta şöyle der: “Günah-
larını itiraf edip bırakan merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 
28:13). Ve Rab verdiği tüm vaatleri yerine getirir. 
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Şekil 8 – Petrus, Rab İsa’yla karşılaşır 
Kutsal Kitap bize, Petrus’un, Rab İsa dirildikten sonra  O’nunla kar-
şılaştığını söyler (Luk.24:34 ve 1Ko.15:5). Petrus O’nu gördü ve 
O’nunla konuştu. Kurtarıcısı diriydi. Ellerinde ve ayaklarında hâlâ 
çivi izleri vardı. Askerin, mızrağıyla böğründe açtığı delik hâlâ du-
ruyordu. Ama bu beden Rab İsa’nın cennete gideceği dirilmiş be-
dendi. Bu beden daha kapıdaki taş yuvarlanmadan mezardan çıka-
bildi. Bu beden, öğrencilerin bir araya geldiği üst kattaki odanın 
kapıları kilitli olmasına rağmen içeri girebildi. Rab İsa’nın dirilişi 
nedeniyle bir gün, O geri geldiğinde bizim de O’nun gibi beden-
lerimiz olacaktır. Tanrı’nın İsa’yı ölümden diriltmesi ne büyük bir 
mucizedir! 

Kutsal Kitap’ta, Rab İsa’nın diri oluşuyla ilgili şunlar yazar: “Bu 
nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle (ya da 
sonsuza dek) kurtaracak güçtedir” (İbr.7:25). İsterseniz Rab İsa’ya 
bugün gelebilir ve şöyle dua edebilirsiniz: “Rab İsa, günah işledim. 
Çarmıhta benim yerime öldüğün için sana teşekkür ederim. Beni 
günahımdan kurtarmanı istiyorum. Yaşamımı kontrolün altına al.” 

Kurtuluşa kavuşmak için Mesih’e nasıl gelebileceğinizle ilgili daha 
fazla şey öğrenmek isterseniz, toplantının sonunda gelin ve ön sı-
raya oturun. Toplantı bitince orada oturduğunuzu görürsem, nasıl 
kurtulabileceğinizi Kutsal Kitap’tan açıklayacağım. Bu önemli konu 
hakkında yardıma ihtiyacınız varsa, tek yapmanız gereken, gelip 
buraya oturmaktır. 

Rab İsa öğrencileriyle Yeruşalim ve Celile’de birçok kez bir araya 
geldi. Rab İsa dirilişinden kırk gün sonra öğrencileriyle son kez bu-
luştu. Yeruşalim’e yakın olan, Zeytin Dağı’ndaydılar. Öğrencilerine 
gitmelerini ve herkese iyi haberi duyurmalarını söyledi. Ellerini 
kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, 
göğe alındı. 

 

Şekil 9 – Cennet 
Şekil 9’u tahtanın sağ tarafına koyun. 

Diri Kurtarıcımız artık bütün yüceliği içinde göklerdedir. Kendisine 
Rab ve Kurtarıcı olarak iman eden herkes için dua etmektedir. 
Rabbimiz bizim için yer hazırlamaya gitti. 

 

Şekil 10 – Cennet 
Şekil 10’u tahtanın sol tarafına koyun. 

Bugün Rab İsa’nın ölümünden önce ve sonra Petrus’un başına neler 
geldiği hakkında konuştuk, ama en çok da Rab İsa Mesih’ten söz 
ettik. 
Siluete işaret edin. 
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Gerek Petrus, gerekse sizin ve benim gibi günahkârlar uğruna ölen 
ve dirilen O’dur. Kendisine iman edenleri cennete almak üzere geri 
geleceğini vaat eden de O’dur.  

O’nunla karşılaşmaya hazır mısınız? 

Eğer bugün geri gelecek olsa, O’nunla birlikte cennete gideceği-
nizden emin misiniz? Rab İsa Mesih’e bugün gelebilir ve sizi kur-
tarmasını isteyebilirsiniz. Rab’bin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. 
Kutsal Kitap, “O günü ve saati kimse bilmez” der (Mat.24:36). Ama 
bu yıl ya da başka bir yıl bir gün (takvimi gösterin) geri gelecektir. 

Hâlâ zaman varken O’ndan sizi kurtarmasını isteyebilirsiniz. Kutsal 
Kitap, “Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüy-
le (ya da sonsuza dek) kurtaracak güçtedir” (İbraniler 7:25) der. 

Sizi günahtan kurtarması ve olmanızı istediği kişi haline sokması 
için Mesih’e iman edin. 

 

Tekrar Soruları 

1. İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani bahçesindeyken, “Seninle 
birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem” diyen kim-
di? (Petrus.)  

2. İsa, Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın niçin uyanık durmasını is-
tedi? (O’nunla birlikte dua edebilmeleri için.) 

3. İsa, Babası’na yalnız başına dua etmek üzere kaç kere uzak-
laştı? (Üç kere.) 

4. Askerler kendisini tutuklamaya geldiğinde İsa niçin kaçmaya 
çalışmadı? (Yakalanmasının Tanrı’nın isteği olduğunu biliyordu.) 

5. İsa hangi mucizeyi yaptı? (Petrus’un kulağını kestiği adamın 
kulağını iyileştirdi.) 

6. Tanrı’ya itaatsizlik ettiğimiz ve derste bahsedilen bazı hare-
ketlerimiz nelerdir? (Kıskanırız, insanlardan nefret ederiz, yalan 
söyleriz, Rab İsa’nın yaşantılarımızda egemenlik sürmesini 
istemeyiz.) 

7. Üç ayrı kişi Petrus’a İsa’yı tanıyıp tanımadığını sorunca, Petrus 
ne yaptı? (O’nu tanımadığını söyledi.) 

8. Petrus’un daha sonra bu davranışından dolayı üzüldüğünü ne-
reden biliyoruz? (Dışarı çıktı ve ağladı.) 

9. Askerler kendisine vurduğunda ve alay ettiğinde, İsa niçin kar-
şılık vermedi? (Çünkü onları seviyordu. Onlar ve bizim uğru-
muza ölmeye hazırdı.) 

10. Niçin İsa, bütün günahlarımız uğruna ölebilecek tek kişiydi? 
(Çünkü kusursuz bir yaşam süren tek kişi O’ydu. Hiç günah 
işlemedi.) 

 
 

   
 
 
 
 
Tekrar Oyunu 

 
Her şeklin arkasına kurşun 
kalemle bir numara yazın.  
Soruya doğru yanıt veren 
çocuk takımına bu kadar  
puan kazandıracaktır. 
 
Grubu iki takıma ayırın. 
 
Bir çocuk, takımı için soruya 
doğru yanıt verdiğinde,  
şekillerden birini seçer  
ve tahtaya koyar.  
 
Tüm şekiller doğru olarak  
yerleştirilip resim  
tamamlandığında yarışma  
sona erer 
 
En çok puan toplayan  
takım kazanır. 
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11. İsa, bütün günahlarımızın karşılığını ödediğini göstermek için 
çarmıhtayken nasıl bağırdı? (Tamamlandı!) 

12. İsa’nın ölümünden üç gün sonra Tanrı hangi büyük mucizeyi 
yaptı? (İsa’yı diriltti.) 

13. İsa cennete geri dönmeden önce öğrencileriyle birçok kez bir 
araya geldi. Onlara hangi görevi verdi? (Diğer insanlara 
Müjde’yi duyurmaları görevini.) 

14. İsa dünyaya tekrar geldiğinde, cennete götürmek üzere yanına 
kimleri alacaktır? (Kendisine Kurtarıcı olarak iman eden kişi-
leri.) 
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Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

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