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Giriş 

Özel vurgu 
Müjdeleme amaçlı bu derslerin ikisi sonsuz yaşam ve diğer üçüyse günah sorununu vurgular. Bu nedenle her 

dersteki özel vurgu birbirinden farklıdır. Derslerden birini tek başına öğretmeyi planlıyorsanız, farklı bir konuyu 

vurgulamaktan çekinmeyin.  

Özel vurgunun öğretilmesi tüm metnin içine örülmüş olmakla birlikte, hazırlıklarınızda size yardım etmek üzere 
metnin yan tarafında ayrı olarak da belirtilmiştir. Ders planı içinde de işaretlenmiştir.  

Uygulamaları daha uygun hale getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Örneğin 

uygulama bir erkek adı kullanırken, grubunuzda sadece kızlar olabilir. Ya da verilen uygulama yaşça daha büyük 

çocuklara yönelik olmasına rağmen grubunuzda küçük çocuklar olabilir. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. 
Önemli olan Tanrı Sözü’nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır. 

Bu derslerin başlıca amacı müjdeleme olduğu için, ders içindeki gerçekleri kurtulmuş olan çocuklara uygulamanız 

gerekmeyebilir. Her derste kurtulmuş çocuklara yönelik bir uygulama da verilmiş olmasına rağmen bunları 
grubunuzdaki çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kullanın.  

 

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

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

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

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olabilir. Belli bir dersin 

günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya gereksinim duyabilir; kendilerini Kutsal Kitap’a göre 

ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz için bir zorluğu paylaşmak 
isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz.  

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmeleri önemlidir. Ayrıca sizinle 

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

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

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

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

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

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

anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun.” 

 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen bana haber 

verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız 

olarak kabul ettiğinizi bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.”
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Ezber ayetleri 
Her derste çocuklara öğretmeniz için birer ayet öneriyoruz. Eğer dersleri beş haftalık bir süreçte öğretecekseniz, 

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

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

öğrenemeyebilirler.  

Resimli kartların kullanılması 

Lütfen ders metnini dikkatle okuyun ve resimleri metinle karşılaştırın. Olayların oluşum sırasını resimlere göre 

yazın. Bazı kartların kurtulmuş ya da kurtulmamış çocuklara yönelik uygulamalar için hazırlanmış olduğuna dikkat 

edin. Bunları ders esnasında ya da sonunda kullanabilirsiniz.   

İlave görsel gereçler 

Bir karton üzerine her derse ait özel vurguyu yazın; arkasına keçeli kumaş yapıştırın. (Küçük çocukların da 

kolaylıkla okuyabilmesi için küçük harfler kullanın.) Üzerinde özel vurgunun yazılı olduğu bu kartonu dersin 

başlangıcında ya da bu kavramı ilk öğrettiğiniz anda tahta üzerine asın.  

Ek yardımlar 

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

ve farklı seçenekler sunan ek yardımlar verilmektedir.  

Bu bilgiler farklı öğrenme yöntemlerini kullanarak çocukların derse katılımını teşvik etmek üzere hazırlanmıştır. 

Etkin bir öğretiş için bazı çocukların görmesi ya da yazması, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının 

dokunması ve bazılarının da derse etkin katılımı gerekir.  

Bu yardımları zaman el verdiğince derslerinizde kullanabilirsiniz.  

Sözü edilen fikirler yaşça küçük çocuklar için daha uygun olabilir. Çocukların derse katılımını teşvik etmek üzere 

farklı yöntemler de kullanmanızı ama derse katılımların uygunsuz bir seviyeye gelmesine fırsat verilmemesini 

öneririz.  

Tekrar soruları 

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

başlamadan önce kullanılabilir.  

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

1 çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek, 

2 bir öğretmen olarak çocukların daha iyi hatırlamalarını sağlayabilmek için neleri daha çok vurgulamanız 

gerektiğini anlamanıza yardım etmek, 

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

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

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

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

anlarlar.  

Devam eden etkinlik 

Bu etkinlik, çocukların öğrendikleri gerçeği basit ve ilgi çekici bir yöntemle hafta boyunca uygulamaya 

koymalarına harika bir fırsat sağlayabilir. Kullandığınız uygulamanın sizin durumunuza uygun olduğundan ve bir 

sonraki dersinize bununla ilgili paylaşma zamanı ve ödül gibi şeyler eklediğinizden emin olun.  

Mümkünse çocukların gereksinim duyacağı karton, kağıt gibi malzemeleri siz sağlayın. Zamanınız varsa bu 

etkinliği sınıfınızda hep birlikte yapabilirsiniz. 



 
İsa, Kurtarıcım ve Dostum 

 

 

                                                                            5 

 

Genel Bakış  

Ders  Özel vurgu Uygulama  Ezber Ayeti 

İsa felçli bir adamı iyileştirir 

 

Markos 2:1-12 

Matta 9:1-8 

Luka 5:17-26 

 

İsa günahlarınızı 

bağışlayabilir.  
Kurtulmamış olanlar: İsa’ya 

günahlarınızla birlikte gelin.  

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa 

hakkında işitmesi için bir 

arkadaşınızı davet edin. 

“... İnsanoğlu’nun yeryüzünde 

günahları bağışlama yetkisine 

sahip olduğunu bilesiniz...” 

Luka 5:24a 

İsa fırtınayı durdurur                                 

Markos 4:35-41 

Matta 8:18, 23-27 

Luka 8:22-25 

 

İsa her şeyin Efendisidir.   Kurtulmamış olanlar: 

Günahlarınızdan tövbe edin 

Kurtulmuş olanlar: Her gün 

Tanrı Sözüne itaat edin. 

Luka 5:24’ü tekrar edin.  

İsa Samiriyeli kadınla konuşur 

Yuhanna 4:1-42 

Sonsuz yaşam Tanrı’nın bir 

armağanıdır! 
Kurtulmamış olanlar: Sonsuz 

yaşamı bugün alın! 

Kurtulmuş olanlar: Özellikle 

aşağı görülen insanlara, sonsuz 

yaşamı nerede bulabileceklerini 

söyleyin.  

“Çünkü günahın ücreti ölüm, 

Tanrı’nın armağanı ise 

Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz 

yaşamdır.”   

Romalılar 6:23 

İsa yüzbaşının kölesini iyileştirir 

 

Luka 7:1-10 

Matta 8:5-13 

                                                                  

      

 

Sadece İsa en derin 

ihtiyaçlarınızı 

karşılayabilir.  

Kurtulmamış olanlar: İsa’dan 

günahlarınızı almasını isteyin. 

Kurtulmuş olanlar: Tüm 

sorunlarınızı O’na anlatın.  

“Başka hiç kimsede kurtuluş 

yoktur. Bu göğün altında 

insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiç bir ad 

yok.” 

Elçilerin İşleri 4:12 

 

İyi Samiriyeli 

Luka 10:25-37 

İyi işler size sonsuz yaşam 

sağlamaz. 
Kurtulmamış olanlar: İsa’dan 

size sonsuz yaşam vermesini 

isteyin.  

Kurtulmuş olanlar: Diğer 

insanlara iyilik yapın. 

Romalılar 6:23’ü tekrar edin. 
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Ders 1 

İsa felçli bir adamı iyileştirir 

 

 
Öğretmenler için ayetler 

Markos 2:1-12 

Matta 9:1-8 

Luka 5:17-26 

 

Özel vurgu 

İsa günahlarınızı bağışlayabilir.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa’ya günahlarınızla 

birlikte gelin.  

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa hakkında işitmesi için 

bir arkadaşınızı davet edin. 

Öğretmen için bir not 

Bu ders yaşantılarımızdaki günah sorunuyla 

ilgilenir. Günah felçli adamın en büyük 

sorunuydu. Rab İsa nasıl öncelikle günahı ortadan 

kaldırdıysa biz de öyle yapmalıyız. Çocuklar 

günahın ciddi bir konu olduğunu ve Tanrı’nın İsa 

aracılığıyla bağışlama sağladığını anlamalıdırlar.  

Ezber ayeti 

“... İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları 

bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz...” 

Luka 5:24a 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1–1, 1–2, 1-3, 1-4, 1-5, 1–6 ve 1-7 

 Sözcük şeritleri: “İsa günahlarınızı 

bağışlayabilir” (özel vurgu) ve “Diğer 

kişilere İsa’nın onları da 

bağışlayabileceğini anlatın” (kurtulmuş 

çocuk için uygulama) 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“İtip durma artık!.” 

Olayların Gelişimi 

1. Bir çok kişi İsa’nın Tanrı hakkındaki 

konuşmalarını dinlemek için toplanmıştı        
Tanrı kutsaldır 

2. Kafernaum’da yaşayan bir adamın büyük  

bir sorunu vardı.   Günah sorunuyla 

doğdunuz 

3. Arkadaşları onu İsa’ya götürdüler ve 

damda bir delik açtılar 

4. İsa – “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.                
İsa günah yüzünden Tanrı’dan ayrı düştü 

5. “Nasıl olur da böyle konuşabilir ki?” 

Doruk Noktası 

İsa günahları bağışlayabildiğini kanıtladı – “Kalk 

ve yürü!” 

Sonuç  

Bugün bağışlanabilirsiniz.  
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Tekrarlama etkinliğine 
geçmeden önce ayeti mutlaka 
en azından iki kez baştan 
sona tekrar edin. 

 

Ezber ayetini öğretme 
Ezber ayeti 

“... İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip 

olduğunu bilesiniz...” Luka 5:24a 

Giriş 

Yerden aldığım bir taşı ekmeğe dönüştürebileceğimi söylesem, bunu 

yapmaya gücüm olduğuna inanır mısınız? Tabii ki inanmazsınız ama her 

şeyi yapabilme gücüne sahip Birisi vardır ve bu kişi Tanrı’nın Oğlu 

İsa’dır. Gelin birlikte, O’nun yapabilme gücüne sahip olduğu çok özel bir 

şeye bakalım.  

Sunum 

Ezber ayetimizin, Tanrı Sözü olduğu için tamamıyla gerçek olduğunu  açıklayın. Ayetin 

yerini nasıl bulduğunuzu anlatın ve ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun. Çocuklar ayeti 

görsel üzerinden okusunlar.  

Açıklama 

“İnsanoğlu’nun” – İsa Mesih (Oğul Tanrı) Kutsal Kitap’ta bazen 

İnsanoğlu olarak adlandırılır. 

“yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu” – İsa çarmıh 

üzerindeki ölümü ve dirilişiyle, günahın karşılığı olan cezayı çektiği için 

günahları bağışlama gücüne sahiptir. Günah Tanrı’nın kurallarını çiğneyen 

türden yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz kötü şeylerdir.  

“bilesiniz” – Bundan tamamen emin olabilirsiniz.  

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınızı bağışlaması için İsa’ya henüz iman 

etmediyseniz, bunu hemen şimdi yapabilirsiniz. İsa’dan isteyecek 

olursanız, sizi bağışlama yetki ve gücüne sahiptir.  

Kurtulmuş olanlar: Günahınızı bağışlaması için İsa’ya iman ettiyseniz, 

sadece sizin değil, arkadaşlarınızın günahlarını da bağışlama yetkisine 

sahip olduğunu unutmayın. Arkadaşlarınıza, Rab İsa’ya Kurtarıcıları 

olarak iman ettiklerinde, bağışlanmaya duydukları ihtiyacı O’nun 

karşılayacağını anlatın. 

Tekrarlama 

“Bir sözcükte el çırpın” 

Çocuklardan biri sınıftakilere arkasını dönsün ve başka bir çocuk da ayet 

içindeki önemli bir sözcüğe işaret etsin. Sınıftakiler ayeti tekrar ederken 

bu sözcüğe geldiklerinde bunu söylemek yerine el çırpsınlar. Arkasını 

dönmüş olan çocuk hangi sözcüğün söylenmediğini tahmin etsin. Başka 

çocukları seçerek ayeti birkaç kez daha tekrar edin.  
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Ders 

Kart 1-1 

“İtip durma artık! Yer yok burada!” 

Evde o kadar çok insan vardı ki! Kutsal Kitap, İsa’nın Kafernaum’a tekrar 

geldiğini söyler. İnsanlar O’nu işitmek ve yaptığı mucizeleri görmek için 

gelmişlerdi. Celile’nin her köyünden, Yahudiye ve Yeruşalim’den bir sürü 

önemli Ferisi ve Kutsal Yasa öğretmeni de oradaydı. Kalabalığı hayal 

edebiliyor musunuz? Evin içinde ve dışında bir sürü insan vardı.  

İsa ne yapıyordu acaba? Onlara öğretiş veriyordu. Babası Tanrı hakkında 

anlatıyordu. Tanrı hakkında işitmeleri gerektiğini biliyordu. Aralarında 

bazıları Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümünü okumuş olmalıydılar. 

Ferisiler ve Kutsal Yasa öğretmenleri Tanrı Sözünü çok iyi bilirlerdi ama bir 

çoğu Tanrı’yı tanımazdı.  

Acaba siz Tanrı’yı tanıyor musunuz? O’nun kutsal olduğunu biliyor 

musunuz? Yani Tanrı yanlış olan hiç bir şey düşünmez, söylemez ya da 

yapmaz. Sizden ve benden çok farklıdır. Bizler yanlış şeyler düşünür, söyler 

ve yaparız. Tanrı bunlara “günah” adını verir. Tanrı sizi ve beni o kadar çok 

sever ki Kendisiyle birlikte cennette yaşamamızı ister. Ama günahlarımızı 

hoşgörüyle karşılayamaz ve Kendisinin yaşadığı yer olan o harika cennete 

günahın girmesine izin veremez. Bizi kutsal Tanrı’dan ayrı düşüren günah 

sorununa bir çözüm getirmesi gerekir. İşte İsa kendisini dinleyen kalabalığa 

Tanrı hakkında konuşuyordu.  

Herkes söylenenleri pür dikkat dinlerken, içeri birileri daha girmek istedi.  

“Hey, gidin buradan! İçerde hiç yer yok görmüyor musunuz?” diye söylendi 

birileri. 

Eve girmeye çalışanlar da kimdi acaba? 

Kart 1-2 

Kafernaum’da yaşayan dört adam vardı. Bu dört adamın çok sevdikleri bir 

arkadaşları da vardı. Bu adamın sorunu büyüktü. Kutsal Kitap adamın felçli 

olduğunu söyler. Yani bacaklarını ve bir ihtimal ellerini de kullanamaz 

haldeydi. Bu adamın yapamayacağı ne gibi şeyler vardı dersiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet, kendi başına yemek yiyemez, oynayamaz, yürüyemez, koşamaz, okula 

gidemez ya da çalışamazdı. Ne kadar da üzücü bir durum. Belki küçük bir 

çocukken anne babası ona bakmıştı. Ama artık büyümüştü ve yapabileceği 

tek şey arkadaşlarının kendisiyle ilgilenmesini beklemekten ibaretti. 

Bu adamın bir sorunu daha vardı. Yüreğinde günahla doğmuştu. Siz de aynı 

durumdasınızdır. Hiç kimse size nasıl kötü şeyler yapmanız gerektiğini 

öğretmedi ama nasıl günah işlendiğini bilirsiniz. Ben de öyleyim. Belki 

kendi kendinize “öbür çocuklar kadar kötü değilim!” diye düşünüyorsunuz. 

Tanrı Sözünde, “Her durumda şükredin” (1. Selanikliler 5:18) der. Bu, 

 

 

 
 

Harita üzerinde Kafernaum ve 
Celile Gölüne işaret ederek 
bölgeyi gösterin. Çocuklar 
haritaya bakmaktan hoşlanırlar. 
Nasıra’da istenmemesinin 
ardından Kafernaum, İsa’nın 
hizmetinin merkezi haline geldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi çocuklar halkı 
temsilen ayakta durup 
dinlesinler. 

 

 

Bu ev, Petrus’un kaynanasının 
daha önce şifa bulduğu 
Petrus’un evi olabilir.  

 

Okul öncesi çocuklarla dörde 
kadar sayın. 

 

 

 

 

 

 

Günah hakkında öğretiş 
verirken, günahı tanımlayın, 
örnekler verin, günahın 
cezasının ne olduğunu 
açıklayın ve uygun bir  
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ayet gösterin. Kurtulmamış 
olan çocuğa günah işlediğini 
ve bir Kurtarıcıya ihtiyacı 
olduğunu anlamasına yardım 
edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dönemdeki tipik bir evin düz 
damına evin yanından çıkan 
merdivenler olurdu. Dam bir 
uçtan öbür uca uzatılan ahşap 
kirişlerin samanla 
kapatılmasından sonra çamur 
ya da kil levhalarla örtülürdü.  

Çocuklar hikayenin bu kısmını 
sizin gözetiminiz altında 
canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır. Dokunarak 
hatırlamalarına yardım etmek 
için yanınızda bir kiremit 
getirebilirsiniz.  

Tanrı’nın size ve bana verdiği buyruktur. Tanrı’nın buyurduğu gibi her 

durumda şükrediyor musunuz? 

Belki, “Bu oyuncak bebekten hiç hoşlanmıyorum!” ya da “Oynamak için 

başka bir araba istiyorum!” diyorsunuz. Bir sürü oyuncağınız olmasına 

rağmen başka oyuncağınız olsun istediniz mi? Belki okula gittiğiniz zaman 

arkadaşlarınızın giydiklerine bakıp “Keşke benim de öyle ayakkabılarım 

olsa” ya da “Onunki gibi bir bisikletim olsun isterdim” ya da “benim 

bilgisayarım onunkinden daha eski” dediğiniz oldu mu? Ne yapmış 

oldunuz? Sahip olduğunuz şeylerden hoşnut kalmadınız. Şükretmediniz. 

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın sizden yapmanızı buyurduğu şeye itaatsizlik 

ettiniz. Kutsal Kitap ne der? 

Çocuklar yanıtladıktan sonra Kutsal Kitabınızdan 1. Selanikliler 5:18’i okuyun. 

“Her durumda şükredin.” Siz ve ben şükretmediğimiz zaman Tanrı’ya 

karşı günah işleriz. Bu adam da Tanrı’ya karşı günah işledi. 

Arkadaşları ona, “İsa buradaymış. O seni iyileştirebilir. Başkalarını 

defalarca iyileştirmiş” dediler. 

“Ah, beni gerçekten de iyileştirebilir mi acaba?” diye düşünmüş olmalıydı.  

Arkadaşları onu dar sokaklarda taşıyarak İsa’nın bulunduğu eve getirdiler. 

Şiltesi üzerinde çaresiz bir şekilde yatarken, yüreği hızla çarpmaya başladı. 

“İsa benim sorunuma bir çare bulsa ne kadar harika olur. Kimsenin bana 

yardım etmesini beklemek zorunda kalmamak, kendi kendime bakabilmek 

kimbilir ne kadar güzel bir şeydir.” 

Evdeki kalabalığı görünce acaba neler hissetmiş olabilir merak ediyorum 

doğrusu. İsa onun sorununu çözebilecek miydi? Arkadaşları İsa’nın bunu 

yapabileceğine inanıyorlardı. 

Bu dört adamın arkadaşlarını İsa’ya getirmeleri çok iyi bir davranıştı. Eğer 

siz İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, arkadaşlarınızı Pazar 

okuluna ya da kulübe davet edip İsa’nın nasıl onların da günahlarını 

bağışlayabileceğini öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.  

Kart 1-3 

O kadar çok insan vardı ki, eve girebilecekler miydi acaba? Ama 

arkadaşlarının aklına bir fikir geldi. 

“Gelin dama çıkalım.” 

“Dama çıkmak mı?” diye düşünebilirsiniz. İsrail’deki evler bizimkilerden 

farklıydı. Evlerin damı düzdü ve yan tarafta dama çıkan merdivenler 

olurdu. Merdivenleri tırmanırken zorlanmış olmalıydılar. Sonunda yukarı 

çıktılar ve arkadaşlarını yavaşça yere koydular. 

“Ne yapıyorsunuz?” diye sordu felçli adam. 

“Damda bir delik açıyoruz!” 

Her taraf toz duman içinde kalmıştı. 
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Gelin evin içinde olduğumuzu hayal edelim. Yukarıya bakın! Neler 

oluyor acaba? Her taraf toz içinde! Omuzlarımızdan tozları silkeleyelim. 

Çocuklar bunları canlandırsın. 

Belki de herkes merakla ev sahibine baktı. Belki o da İsa’ya çevirdi 

gözlerini. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ama İsa neler olup bittiğini 

biliyordu. Herhalde konuşmayı bırakmış olmalıydı. 

Kart 1-4 

Dört arkadaşı felçli adamın üzerinde yattığı şilteyi köşelerine 

bağladıkları iplerden tutarak yavaş yavaş aşağı doğru sarkıttılar. Herkes 

olanları soluksuz seyrediyordu. Daha önce hiç böyle bir şey 

görmemişlerdi. Şimdi ne olacaktı? İsa ne diyecekti? 

Sonunda şilte kalabalığın arasına, tam İsa’nın önüne indirildi! 

Kutsal Kitap’ta İsa’nın bu adama, “Oğlum, günahların bağışlandı” 

(Markos 2:5) dediğini okuruz. İsa adamın yürüyemediğini görmemiş 

miydi yoksa? Evet ama çok daha ciddi olan diğer sorununu biliyordu. 

Peki çok daha ciddi olan bu diğer sorun neydi? Evet, bu adam bir 

günahkardı. Ama Rab İsa nasıl oldu da böyle bir şey söyleyebildi? O 

günahları bağışlayabilir mi? 

Evet, bağışlayabilir. İsa, Tanrı’nın kusursuz Oğlu’dur. Bu olaydan kısa 

bir süre sonra ölecekti. Çarmıh üzerinde asılıyken, tüm günahlarımızdan 

dolayı – felçli adamın, sizin ve benim - Tanrı O’nu cezalandırdı. Öğle 

vakti olduğunda güneş parlamaz oldu. Üç saat boyunca her yer 

kapkaranlıktı. Tanrı, günahı huzuruna kabul edemeyeceği ve Oğlu İsa da 

bizim günahlarımızın bedelini ödemekte olduğu için yüzünü çevirdi. İsa, 

Baba Tanrı’dan ayrı düştü ve yapayalnız kaldı. Sonunda “Tamamlandı!” 

(Yuhanna 19:30) diye haykırdı. Günahlarımızın cezası ödenmiş oldu. 

O’nun tekrar ölmesine gerek yoktur. Sizin de ölmeniz gerekmez artık, 

çünkü İsa’nın ölümü yeterlidir. Öldükten sonra dirilmiştir ve bugün de 

cennette yaşamakta olduğu için sizin günahlarınızı bağışlayabilir. İşte 

İsa bu nedenle felçli adama, “Günahların bağışlandı” diyebildi.  

Kart 1-5 

Bazı önemli kişilerin de o evde olduğunu söylemiştik hatırlıyor 

musunuz? Bunlar kimlerdi? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Ferisiler ve Kutsal Yasa öğretmenleri söylenmeye başladılar.  

“Niçin böyle şeyler söylüyor? Çok korkunç bir şey bu! Tanrı’dan başka 

hiç kimse günahları bağışlayamaz!” 

Ama İsa onların aklından geçenleri biliyordu. Nasıl? Çünkü O, Tanrı’nın 

Oğlu’dur, Tanrı’dır. Onlara bakıp çok önemli bir şey söyledi. Ne 

dediğini işitmek ister misiniz? Gelin Kutsal Kitap’tan okuyalım. 

Markos 2:8b-11’i okuyun ya da büyük bir çocuktan okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukları adamın damdan 
aşağıya doğru sarkıtıldığını 
seyredermiş gibi davransınlar.  

 

 

Bu önemli sözleri Kutsal 
Kitabınızdan okuyun ya da 
büyük bir çocuktan okumasını 
isteyin.  

 

 

 

Kurtulmamış olan çocuğun, 
İsa’nın yeryüzüne gelme 
sebebinin günahın cezasını 
üstlenmek olduğunu anlamasına 
yardım edin. Bağışlanma 
ihtiyacının tek çözümü İsa’dır. 

Üzerinde “İsa günahlarınızı 
bağışlayabilir” yazan özel vurgu 
kartını gösterin.  
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Hemen kanıtlanamayacağı için 
birisine günahlarının 
bağışlandığını söylemek daha 
kolaydır. Oysa sonucu derhal 
gözlemlenebileceği için birisine 
iyileştiğini söylemek daha 
zordur. İsa felçli adamı 
iyileştirdiğinde Tanrı olarak 
günahları bağışlama gücüne 
sahip olduğunu da kanıtlıyordu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayağa kalkıp yürüyün. Okul 
öncesi çocuklar ilk kez 
yürüyormuş gibi davransınlar.  

 

 

 

 

 

Bu noktada kurtulmuş olan 
çocuklar için uygulama  

“Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay, 

felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk şilteni topla, 

yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları 

bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye bunu söyledim.” 

Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi. 

İsa onlara şöyle diyordu, “Ben gözünüzle göremediğiniz bir mucize 

yaptım – yani bu adamın günahlarını bağışladım. Ama bunun sonucunu 

hemen görmediniz. Şimdi bu söylediğimi kanıtlamak için gözle görülür 

bir mucize yapacağım, bu adam yürümeye başlayacak.”  

İnsanoğlu’nun günahları bağışlama yetkisi ve gücü vardır. Bunu İsa 

söyledi. Tanrı’nın göndermeyi vaadettiği kişi O’ydu. O, Oğul Tanrı’dır 

ve sizin günahlarınızı bağışlama yetkisine de sahiptir. Siz öldükten sonra 

değil, bu dünyadayken. Kutsal Kitap, “O’na inanan herkesin günahları 

O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin İşleri 10:43b). O’na günahlarınızı 

itiraf etmeli ve günahlarınızdan kaynaklanan cezayı O’nun üstlendiğine 

inanmalısınız. Sizi başka hiç kimse bağışlayamaz. Hiç bir ermiş kişi, hiç 

bir papaz, kilise çobanı, vaiz ya da anne babanız sizi kurtaramaz. Sadece 

İsa kurtarabilir. Eğer daha önce günahlarınızla İsa’ya gelmediyseniz, 

bugün gelin. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz ya da bunu nasıl 

yapabileceğinizi bilmiyorsanız, ön tarafta bekleyin, sizinle konuşacağım. 

Size günahlarınızın nasıl bağışlanacağını Kutsal Kitap’tan göstermek 

beni memnun edecektir. İsa günahları bağışlama yetkisine sahip 

olduğunu söyledi.  

Kart 1-6 

İsa, Tanrı olduğunu ve günahları bağışlayabileceğini nasıl kanıtladı?  

Felçli adama, “Kalk, şilteni topla, evine git” dedi. 

Herkes olanları dikkatle izliyordu. Bazıları daha da yaklaşmış 

olmalıydılar. Felçli adamın arkadaşları olanları damdan izliyorlardı. 

Adam bacaklarını kıpırdattı ve ayağa kalktı. Gözlerine inanamıyordu. 

Hayret verici bir şeydi bu! Bacakları bedeninin ağırlığını taşıyabiliyordu. 

Ama yürüyebilecek miydi acaba? Bir adım, iki adım. Evet, yaşamında 

ilk kez olarak yürüyebiliyordu! 

Herkes Tanrı’yı övüyor, “Böylesini hiç görmemiştik” diyorlardı. 

Adamın arkadaşları da çok mutluydu. Adam günahları bağışlanmış ve 

iyileşmiş bir halde evine döndü.  

Kart 1-7 

Siz de bağışlanmış bir şekilde evinize dönebilirsiniz. Eğer daha önce 

günahlarınızla İsa’ya gelmediyseniz, bugün gelin. O’na şunları söyleyin: 

“Sevgili Rab İsa, tüm günahlarımdan dolayı çok üzgünüm. Çarmıhta 

öldüğün zaman benim yerime cezalandırıldığına inanıyorum. Diri 
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olduğun ve beni bağışlayabileceğin için sana şükrederim.” Kutsal 

Kitap sizi bağışlayacağını söyler (Elçilerin İşleri 10:43b, 1. Yuhanna 

1:9). 

Günahlarınızla İsa’ya gelip bağışlandınız mı? Peki, bağışlanmaya 

ihtiyacı olan arkadaşlarınız var mı? Onlar için dua  edin ve felçli 

adamı İsa’ya götüren dört arkadaş gibi olun. Onlara İsa’nın 

günahlarını bağışlayabileceğini söyleyin.  

Tekrar Soruları 

1 Halk İsa’yı dinlemek üzere nerede toplandılar? (Kafernaum’daki 

bir evde) 

2 Felçli adamın iki sorunu neydi? (Günahkar olması ve 

yürüyememesi) 

3 Arkadaşları onu İsa’ya götürebilmek için ne yaptılar? (Damda 

delik açtılar) 

4 Bir şeyler hakkında söylenip homurdanmak niçin günahtır? 

(Tanrı’nın ‘her durumda şükredin’ diyen buyruğuna karşı geliriz de 

ondan) 

5 Rab İsa niçin günahları bağışlayabilir? (O Tanrı’dır ve 

günahlarımız yüzünden çarmıhta cezamızı çekmiştir) 

6 Rab bu adamın günahlarını bağışlayınca Ferisiler ne düşündüler? 

(Tanrı’dan başka hiç kimse günahları bağışlayamaz) 

7 Rab, Tanrı olduğunu ve adamın günahlarını bağışladığını 

kanıtlamak için ne yaptı? (Adama ayağa kalkıp yürümesini söyledi) 

8 Oradaki kalabalık adamın yürüdüğünü görünce ne yaptı? 

(Şaşkınlık içinde Tanrı’yı övdüler) 

9 Günahlarınızın bağışlanması için ne yapmalısınız? (İsa’nın benim 

yerime öldüğüne inanmalı ve tüm günahlarımı bağışlamasını 

istemeliyim) 

10 Luka 5:24 bağışlanma hakkında ne der? (“İnsanoğlu’nun 

yeryüzünde günahları bağışlama yetkisi olduğunu bilin”) 

Devam eden etkinlik 

Bir arkadaşınızı davet edin 

Sayfa 45’deki davetiyenin fotokopisini çekin ve yer, zaman vs boşluklarını 

doldurun. İsteyen çocuklar bunlardan bir iki tane alabilir.  

Aklınıza gelen bir arkadaşınız var mı? Okuldan bir arkadaşınız 

olabilir. Kulübe (ya da Pazar okuluna) gelip İsa hakkında işitebilse 

ve günahları bağışlansa ne kadar harika olur değil mi? 

 

 

 

 
yaptığınızdan emin olun ki, 
dersiniz onlar için de anlamlı 
olsun.  

Kurtulmuş olan çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin – “Diğer 
kişilere İsa’nın onları da 
bağışlayabileceğini anlatın” 

 

Tekrar oyunu 

Sorular ve puanlar 

Gerekli malzemeler: İki küçük 
kağıt torba ya da zarf, üzerinde 
soru numaraları ve puanlar olan 
küçük kağıtlar. 

Üzerlerinde tekrar sorularının 
numaraları bulunan kağıt 
parçalarını torba ya da zarf içine 
koyun. Soru numaralarının 
bulunduğu zarfın üzerine “S” ve 
puanların bulunduğu diğer zarfın 
üzerine de “P” yazın.  

Sırası gelen çocuk “S” zarfından 
bir sayı çeker ve takımına o 
numaralı soru sorulur. 

Takımı doğru yanıt verirse aynı 
çocuk “P” zarfından bir kağıt çeker 
ve kağıttaki puan değeri o takıma 
verilir.  

Sıra diğer takıma geçer. 

Grubu takımlara bölmek 
istemezseniz, herkesin birlikte 
belli bir puan değerine ulaşmasını 
isteyerek çocukları teşvik 
edebilirsiniz.  
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Devam eden etkinlik 

Yardım eden arkadaşlar 

Çocuklar, arkadaşlarının ihtiyaç içinde olduğu birkaç durumu 

canlandırsınlar (örneğin hasta veya yalnız olmaları, sevdikleri bir 

kişinin ya da hayvanın ölümü, anne babanın boşanması, sınıfta kalma 

gibi durumlar)Bu davetiyelerden birini (davetiyeyi gösterin) alıp 

güzelce boyayın. Hafta boyunca her gün, size arkadaşınızı gelecek 

haftaki programımıza davet etme fırsatı vermesi için Tanrı’ya dua 

edin.  

Çocuklardan birisi ihtiyaç içindeki arkadaş rolünü üstlensin ve birkaç 

çocuk da bu ihtiyacın karşılanması için ne gibi yardımda 

bulunabileceklerini göstersinler.  

Okul öncesi çocuklar için: Okul öncesi çocukların anlayabileceği 

türden durumlar kullanın (oynayacak oyuncak ya da arkadaş 

olmaması, kaybolmak, düşüp canını yakmak gibi durumlar).
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Ders 2 

İsa fırtınayı durdurur 

 

 
Öğretmenler için ayetler 

Markos 4:35-41 

Matta 8:18, 23-27 

Luka 8:22-25 

 

Özel vurgu 

İsa her şeyin Efendisidir.    

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınızdan tövbe 

edin 

Kurtulmuş olanlar: Her gün Tanrı Sözüne itaat 

edin. 

Ezber ayeti 

Luka 5:24’ü tekrar edin.  

Görsel gereçler 
 Kartlar: 2–1, 2–2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ve 2–7 

 Sözcük şeritleri: “İsa her şeyin Efendisidir” 

(özel vurgu) ve “Her gün Tanrı Sözüne 

itaat edin” (kurtulmuş çocuklar için 

uygulama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Hiç kürekli bir kayığa bindiniz mi? 

Olayların Gelişimi 

1 İsa öğrencilerine Celile Gölünün diğer 

tarafına geçmelerini söyledi     Tanrı her 

şeyi yarattı 

2    Aniden büyük bir fırtına koptu! 

3    Yaşamları tehlikedeydi    Günah 

yüzünden sizin yaşamınız da tehlikededir 

4  Boğulacağız! 

5 İsa dalgalara ve rüzgara “Sus, sakin ol!” 

dedi.    İsa Babasına itaat etti 

Doruk Noktası 

Ortalık süt liman oldu! 

Sonuç  

“Bu adam kim ki, rüzgara, suya bile buyruk 

veriyor, onlar da sözünü dinliyor?” 
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Çocuklar harita üzerinde 
Celile Gölünü göstersinler. 
Gölü çevreleyen dağlardan 
da söz etmek isteyebilirsiniz 
çünkü fırtına bölümüne 
geldiğinizde bu konu önem 
arzedecektir. Çocuklar 
yerleri harita üzerinde 
göstermekten yarar 
sağlayacaktır.  

Okul öncesi çocukların 
kayığa binermiş gibi 
yapmasına izin verin.  

Öğrencilerin kullandığı 
balıkçı kayıkları hepsini 
alacak büyüklükte olmasına 
rağmen çok miktarda balık 
tutacak olurlarsa yükün 
aşırılığından batabilecek 
büyüklükteydi. Bazı 
kayıkların yelkeni de vardı 
ama çoğunlukla, bu kayık 
da dahil olmak üzere, 
yelkensizdi (Markos 6:48’e 
bakın). Nelson’s Resimli 
Kutsal Kitap Sözlüğü, sayfa 
986. 

Üzerinde özel vurgunun 
yazılı olduğu “İsa her şeyin 
Efendisidir” kartını gösterin.  

 

 

 

 

Celile Gölünü çevreleyen 
yüksek dağ ve tepeler, 
özellikle akşam saatlarine 
ani fırtınalara ve şiddetli  

 

Ders 

Kürekli bir kayığa bindiniz mi hiç? Ben bindim ve çok eğlendim. Ama kürek 

çekme sırası bana gelince zorlandım. İki kolunuzu aynı anda kullanarak bütün 

gücünüzle çekmeniz gerekir. Sonunda kıyıya vardığımıza çok memnun oldum. 

Kart 2-1 

Rab İsa ve öğrencileri Celile Gölünü defalarca geçmişlerdi. Öğrenciler kürek 

çekme işinde hayli başarılıydılar. Bunun neden olduğunu tahmin edebilir 

misiniz?  

Yanıtlamalarına fırsat verin. 

Evet, bir çoğu balıkçıydı. Simun Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna kayıklar 

ve göl hakkında pek çok şey bilirdi.  

İsa birgün göl kenarında öğretiş verdikten sonra öğrencilerine, “Gölün karşı 

yakasına geçelim” dedi.  

Kutsal Kitap, halkı geride bırakıp kayığa bindiklerini ve yola koyulduklarını 

söyler. Belki Yakup ve Yuhanna ya da Petrus ve Andreas kürek çekmeye 

başladılar. 

Öğrenciler acaba İsa’nın kim olduğunu gerçekten anlamışlar mıydı? O’nun her 

şeyin Efendisi olduğunu biliyorlar mıydı? Her şeyi yarattığını (Yuhanna 1:3) – 

denizi, göğü ve ... Başka neleri yarattı? 

Çocuklar yanıtlasın. 

Tanrı güneşi ve ayı, ne zaman doğup ne zaman batacaklarını kontrol eder. 

Bulutları yönetir ve denize ne kadar yükseleceğini söyler. Kutsal Kitap’ta şu 

sözleri okuruz: “Çünkü kara, ‘Yere düş’ der” (Eyüp 37:6). O Yaratıcıdır. Sizi ve 

beni O yarattı. Rablerin Rabbi olduğu için, bize de ne yapmamız gerektiğini 

söyleyebilir. Bizim için neyin en iyi olduğunu bildiğinden bizden istediklerini 

yerine getirmeliyiz. Öğrencilerine bu kayığa binmelerini söyledi ve onlar da 

itaat ettiler. Kutsal Kitap’ta İsa günümüzde kimlerin O’nun öğrencileri 

olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini söyler. Buyruklarından birisi şudur 

“Korkma, yalnız iman et!” (Markos 5:36). Diğer insanlar bizi  Tanrı’nın 

varlığından ve iyiliğinden ya da Kutsal Kitabın dediklerinden şüphe duymaya 

yönlendirmeye çalışırsa, İsa’nın şu sözlerini hatırlayın: “Korkma, yalnız iman 

et!” Çünkü O Tanrı’dır ve O’na güvenebilirsiniz. 

Gölde yollarına devam ederlerken belki de o gün işittikleri benzetmeler 

hakkında konuşuyorlardı. Akşamın renkleri öylesine güzel ve göl öylesine 

sakindi ki. 

Kart 2-2 

Aniden şiddetli bir fırtına başladı. Dalgalar kayığa hızla çarpıyordu. Çok 

büyüktüler! Kayık suyla dolmaya başladı. Gelin öğrencilere kürek çekerlerken 

yardım edelim. 

Küçük çocuklar bunu canlandırmaktan hoşlanacaklardır. 

Daha hızlı, daha hızlı! Aman, kayığa giren suyu boşaltmamız lazım. Bana 

yardım edin! Daha çabuk!
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Çocukların katılımını sağlayan bu etkinliği iyi bir şekilde kontrol etmeli ve tam olarak 

ne zaman durmaları gerektiğini açıklamalısınız. Bu etkinliği fazla uzatmayın. 

Kart 2-3 

Büyük bir tehlike içindeydiler. Kutsal Kitap batma tehlikesiyle karşı 

karşıya olduklarını söyler. Herhalde hepsi de korku içindeydi. Büyük bir 

sorunları vardı. Ellerinden geleni yaptılar ama çabaları bir işe yaramadı. 

Belki “Ölüm tehlikesiyle hiç karşılaşmadım” diye düşünüyorsunuz. Ama 

büyük bir tehlikeyle yüzyüze olduğunuzu biliyor musunuz? Kutsal 

Kitap, “...herkes günah işledi” (Romalılar 3:23) ve “...günahın ücreti 

ölüm” (Romalılar 6:23) der. Yani bu da sonsuza dek Tanrı’dan uzak 

kalma tehlikesiyle karşı karşıyasınız demektir. Kutsal Kitap, “Çocuklar, 

anne babanızın sözünü dinleyin” (Efesliler 6:1) der. Ama bunu her 

zaman yapmıyorsunuz. Anne babanıza kızıp onlara bağırdığınız oldu mu 

hiç? “Hayır, yapmayacağım!” Belki anneniz odanızı toplamanızı istedi 

ve öfkelenip “Niçin hep ben yapıyorum ki bu işi? Kardeşime söyle o 

yapsın!” diye bağırdınız. Söz dinlememek Tanrı’ya karşı işlenen bir 

günahtır. Günahın cezalandırılması gerekir. Siz ve ben sonsuza dek 

Tanrı’dan ayrı kalmayı hakederiz. İyi olmaya ne kadar uğraşırsak 

uğraşalım, kendimizi iyi yapamayız. Günahın gerektirdiği cezadan 

kaçmak için ne kadar uğraşırsak uğraşalım, kaçamayız. Aynı şekilde 

öğrenciler de ellerinden geleni yaptılar ama yine de büyük bir tehlike 

içindeydiler.  

Birbirlerine sesleniyorlardı. 

“Daha hızlı Andreas!” 

“Yuhanna, çekil kenarıya!” 

Ama dalgalar o kadar büyüktü ki, öleceklerini zannettiler.  

Kart 2-4 

Bütün bunlar olurken İsa ne yapıyordu acaba? Bakalım Kutsal Kitap 

bunun hakkında ne diyor. 

Kutsal Kitabınızdan Markos 4:38a’yı okuyun. 

“İsa, teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu.” 

Görüyorsunuz İsa’nın da bizim gibi bir bedeni vardı. O’nun tek farkı hiç 

günah işlememiş olmasıdır. Ama O sadece insan değil, aynı zamanda 

Tanrı’ydı, Tanrı’nın Oğlu’ydu. Bir insan olarak yoruldu. Bütün gün çok 

çalıştığı için uyuyakalmıştı. Gerçek bir insan olduğu için yorulmanın 

nasıl bir şey olduğunu bilir.  

Gelin birlikte öğrencilerin ne yaptığını okuyalım. 

“Öğrenciler O’nu uyandırıp, ‘Öğretmenimiz öleceğiz! Hiç aldırmıyor 

musun?’ dediler.” 

İsa bu seslenişi işitecek miydi? Dalgaların ve rüzgarın sesi öylesine 

yüksekti ki. Kutsal Kitap, Tanrı’nın Kendisinden yardım isteyen 

herkesin çağrısını duyduğunu söyler (Yeremya 33:3). Her dua edişinizde  

 

rüzgarlara neden olur. Kutsal 
Kitap Bilgisi Yorumları, Yeni 
Antlaşma, sayfa 122. 

 

 

 

 

 

Kurtulmamış olan çocuğun 
günahın ciddiyetini anlamasına 
yardım edin.  

 

Grubunuzdakilere uygun 
örnekler kullanın. Okul öncesi 
çocuklar için günah, bir oyuncak 
için kavga etmek, birisini itmek, 
anne babanın istediği bir şeyi 
yapmamak olabilir.  

 

 

 

 

 

Çocuklar hikayenin bu kısmını 
canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

İsa kayığın arka tarafında 
denizcilerin oturarak kürek 
çektiği deri sıra üzerinde başını 
koyacak bir yer bulmuştu.  

Okul öncesi çocuklar uyuyormuş 
gibi rol yapmaktan hoşlanırlar. 

 

 

 

“Siz bu öğrencilerden biri 
olsaydınız, ne yapardınız?” diye 
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sorun. Çocukların Kutsal Kitap 
karakterlerine bakıp neler 
hissettiklerini dile getirmesi, 
hikayenin onlar için daha çok 
anlam ifade etmesine yardım 
eder. Bu gibi uygulamalar 
çocuklar için çok yararlıdır.  

 

İsa dalgaların ve rüzgarın 
“susup, sessiz kalmalarını” 
buyurdu. Kullandığı sözler ve 
etkileri O’nun Yaratıcı Tanrı 
olarak yetkisini gösterir.  

 

 

 

 

 

Kurtulmamış olan çocuklara, 
günahlarına rağmen Tanrı’nın 
onları ne kadar çok sevdiğini 
anlamalarına yardım edin.  

 

 

 

 

 

 

Markos 4:39, normal şartlar 
altında yavaş yavaş sakinleşen 
dalgaların aksine ortalığın bir 
anda sütliman olduğunu söyler. 
Bu mucizevi bir durgunluktu. 
Çocukların bunun bir mucize 
olduğunu anlamalarına yardım 
edin.  

 

 

 

 

 

sizi duyar. Hatta fısıldasanız ya da sessizce dua etseniz bile sizi duyar. 

Rab İsa’ya gelip O’ndan günahlarınızı bağışlamasını istediğinizde sizi 

işitir ve günahlarınızı alır.  

Kart 2-5 

İsa kalktı. 

Öğrencilerine, “Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu? dedi. 

Ve fırtına Tanrı’nın sesini işitti. “Sus, sakin ol!” 

İsa dalgalara ve rüzgara ne yapması gerektiğini söyledi. O herşeyin 

Efendisi, Rabbi’dir.  

İsa size de ne yapmanız gerektiğini söyler. Sadece sizi yaratmakla 

kalmadı, sizin için ölüme de katlandı. Ölümünden hemen önce baş 

kahinin huzuruna çıkarılarak suçlandı. Oysa hiç bir zaman yanlış bir şey 

yapmamıştı. Yaptığı her şeyde Babasına tamamen itaat etti. Kutsal 

Kitap, Kendisi alehine söylenen yalanlar karşısında savunma bile 

yapmadığını söyler (Markos 15:3-5). Askerler O’nu alaya alıp, sakalını 

çektiğinde ve yüzüne tükürdüğünde hiç bir karşılık vermedi. Melekleri 

çağırıp onları öldürtmedi. Bir kuzu gibi sessizdi. Tüm acılara sizin için 

katlandı. Günahlarımızdan kurtulabilmenin tek yolu buydu. İsa Babasına 

itaat etti ve çarmıha gitti. Ölümünden üç gün sonra dirildi ve bugün 

cennette Babasıyla birlikte yaşamaktadır. Rablerin Rabbidir O! 

Dalgalara ve rüzgara sakinleşmeleri için buyurmaya nasıl yetkisi 

vardıysa, size de ne yapmanız gerektiğini söylemeye hakkı vardır.  

Dalgalar öylesine büyüktü ki bir iki sözcük bunları nasıl durdurabilirdi? 

Rüzgar var gücüyle esiyordu! İsa’nın sesi rüzgarı nasıl 

sakinleştirebilirdi? 

Belki  de öğrenciler, “Bu mümkün değil!” diye düşündüler.  

Kart 2-6 

Fakat aniden rüzgar durdu ve dalgalar sakinleşti. Kutsal Kitabın ne 

dediğine kulak verelim. 

Kısık bir sesle Markos 4:39’u Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, ‘Sus, sakin ol!’ dedi. Rüzgar dindi, 

ortalık sütliman oldu.” 

Öğrenciler birbirlerine baktılar. Böyle bir şeyi daha önce hiç 

görmemişlerdi. Tehlike yoktu artık. 

İsa onlara, “Hala imanınız yok mu?” diye sordu. 

Küreklerini tekrar ellerine aldıklarında şaşkınlık ve korku içindeydiler. 

Öğrenciler “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O’nun sözünü dinliyor?” 

dediler. 
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Kart 2-7 

İsa size ne yapmanız gerektiğini söyler. Sizin için gerekli olan her şeyi 

yaptı. Öldü ve dirildi. İsa’nın sizin için yaptıklarıyla ne yapacaksınız? 

Tanrı Sözü bize şöyle der... 

Elçilerin İşleri 3:19’u Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün.” 

“Tanrı’ya dönmek” için gittiğiniz yönün aksine doğru ilerlemelisiniz.  

Bunu bir U-dönüşü yaparak örnekleyebilirsiniz. 

Eğer günahınızdan uzaklaşıp Rab İsa’yı izlemeye başlamadıysanız, 

bunu hemen şimdi yapabilirsiniz. Olduğunuz yerde dua edin ve 

“Günahlarım yüzünden çok üzgünüm. Rab İsa, beni senin yarattığına 

inanıyorum. Benim için öldüğüne ve dirildiğine inanıyorum. Lütfen 

beni bağışla ve günahımdan kurtar” deyin. Rabbe dönüp günahlarınızı 

bağışlamasını istediğinizde sizin bu çağrınızı işitir ve tüm 

günahlarınızı bağışlar.  

Günahınızdan dönerek O’na itaat etmenizi ve Kendisini izlemenizi 

ister. Eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, Kutsal Kitap’tan size 

gösterebilirim. Dersin sonunda olduğunuz yerde kalırsanız benimle 

konuşmak istediğiniz anlarım.  

Eğer Tanrı’ya iman ediyor ve kurtulduğunuzu biliyorsanız, size ne 

yapmanız gerektiğini söyler. Her gün O’nun sözünden okuyun ve size 

söylediklerini yapın. 

Eğer grubunuzda Hıristiyan çocuklar varsa, uygulamayı şöyle geliştirebilirsiniz. 

Eğer “Çocuklar, anne babanızın sözünü dinleyin” (Efesliler 6:1) 

ayetini okursanız, bunu nasıl uygulamaya koyabilirsiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Eğer “Herkese karşı sabırlı olun” (1. Selanikliler 5:14) ayetini 

okursanız, Tanrı’ya nasıl itaat edersiniz? 

Eğer “Her durumda şükredin” (1. Selanikliler 5:18) ayetini okursanız, 

nerede ve ne zaman Tanrı’ya itaat edebilirsiniz? 

Rüzgar ve göl İsa’nın dediğini yaptılar. Siz de yapacak mısınız?  

Dersi bitirirken dua edin. Tanrı’dan çocukların günahlarından uzaklaşıp O’na itaat 

etmelerine yardım etmesini isteyin.  

Tekrar soruları 

1 Rab İsa öğrencilerine ne yapmalarını söyledi? (Celile Gölünün karşı 

yakasına geçmelerini) 

2 Rab İsa’nın niçin bize ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkı var? 

(Çünkü O Tanrı’dır ve bizi Yaratandır) 

3 Aniden ne oldu? (Şiddetli bir fırtına patladı) 

4 Karşılaştıkları büyük tehlike neydi? (Boğulacaklardı) 

 

 

Çocukları Rab İsa’ya iman etmeye 
davet edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekleyen çocuklara mutlaka 
danışmanlık yapın. “Mesih’e iman 
etmek isteyen çocuklara yardımcı 
olacak adımlara” bakın (en son 
sayfa) 

Kurtulmuş olan çocukların bu 
hikayeyi yaşamlarına 
uygulamasına yardım edin.  

Kurtulmuş olan çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin – “Her 
gün Tanrı Sözüne itaat edin.” 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Yarışı bitir 

Gerekli malzeme:  

İspirtolu kalem ve büyük bir kağıt 

Kağıt üzerine iki tane büyük daire 
çizin. 

Bir daireye “öğretmen” diğer 
daireye “sınıf” adını verin.
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Verdikleri ilk yanıtın doğru 
olması durumunda çocuklar 
sınıfa ait daire üzerine göz, 
ağız, saç vb şeylerden birini 
çizebilirler.  

Verilen ilk yanıt doğru değilse, 
öğretmen dairesi üzerine bir 
şekil çizilir.  

Soruların bitiminde yüzü en iyi 
şekilde tamamlanmış olan taraf 
kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeşitli durumları küçük kağıtlar 
üzerine yazıp bir torbaya 
koyabilirsiniz. Çocuklar sırayla 
bir kağıt seçip okuyabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Bizim içinde olduğumuz tehlike nedir? (Günahımızdan dolayı 

sonsuza dek Tanrı’dan ayrı kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız) 

6 Öğrenciler artık kayığı kendi kontrolları altında tutamayacaklarını 

anlayınca ne yaptılar? (İsa’yı uyandırıp O’ndan yardım istediler) 

7 Kendi günahlarınız için İsa’yı nasıl çağırıp O’ndan yardım 

isteyebilirsiniz? (Dua etmeli ve beni günahtan sadece O’nun 

kurtarabileceğine inandığımı söylemeliyim. Çarmıhta yaptıklarının 

beni kurtarmaya yeterli olduğuna yürekten güvenmeliyim) 

8 İsa sizi niçin günahın cezasından kurtarabilir? (Çünkü Tanrı İsa’yı 

bizim yerimize cezalandırdı ve O’nun ölümünün bizi günahtan 

kurtamaya yeterli olduğunu göstermek için O’nu ölümden diriltti) 

9 Bugünkü hikayemizde Rab İsa’nın buyruklarına kim itaat etti? 

(Rüzgar ve göldeki dalgalar) 

10 Luka 5:24’de ne der? (“İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları 

bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilin.”) 

Devam eden etkinlik 

Tanrı’ya itaat etmek istiyorum 

Sayfa 46’daki kayığın fotokopisini çekin.  

Kayık üzerine bu hafta içinde Tanrı’ya itaat etmek istediğiniz bir 

konuyu yazın. 

Devam eden etkinlik 

Ya ... olsa? 

Çocukların karşılaşabileceği çeşitli durumları ve o durumlarda 

Tanrı’ya nasıl itaat edebileceklerini tartışın. “Ya ... olsa?” türü soruları 

kullanın. Örneğin... 

Ya anneniz size hiç sevmediğiniz bir yemek verirse? 

Ya futbol takımı oluşturulurken en son seçilen kişi siz olsanız? 

Ya ödevinizi yapmayı unutsanız ve öğretmeniniz ödevinizi görmek 

istese? 

Etkinliği bitirirken Tanrı’nın Hıristiyan çocuğa doğru olanı yapma 

konusunda yardım edeceğini ama iyilik yaparak Hıristiyan 

olamayacağını vurgulayın. Günahınızdan uzaklaşıp Rab İsa’ya 

dönmeli ve sizi bağışlayarak Kendi çocuğu olarak kabul etmesini 

istemelisiniz.  
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Ders 3 

İsa Samiriyeli kadınla konuşur 

 

 
Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 4:1-42 

Özel vurgu 

Sonsuz yaşam Tanrı’nın bir armağanıdır!  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz yaşamı bugün alın! 

Kurtulmuş olanlar: Özellikle aşağı görülen 

insanlara, sonsuz yaşamı nerede bulabileceklerini 

söyleyin. 

Öğretmen için bir not 

Yaşça daha büyük olan gruplar için Kutsal Kitap 

dönemindeki İsrail’i gösteren bir harita getirip 

üzerinde farklı yerleri gösterebilirsiniz. Kutsal 

Kitap’ta sözü edilen farklı kent ve kasabaların 

nerede olduklarını öğrenin ve Samiriyelilerin 

tarihi hakkında kısa bir bilgi vermeye hazırlıklı 

olun. Samiriyeliler uzun yıllar önce Yahudi 

olmayan halklarla karışan Yahudi grubuydu. Bu 

yüzden safkan Yahudiler onlardan nefret eder ve 

onları aşağı görürlerdi. Kuzeyden güneye yolculuk 

ederlerken Samiriye’den geçmemeyi tercih 

ederlerdi.  

Ezber ayeti 

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı 

ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.”   

Romalılar 6:23 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 3–1, 3–2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ve 3–7 

 Sözcük şeritleri: “Sonsuz yaşam Tanrı’nın 

bir armağanıdır!” (özel vurgu) ve 

“Özellikle aşağı görülen insanlara, sonsuz 

yaşamı nerede bulabileceklerini söyleyin” 

(Kurtulmuş olan çocuklara yönelik 

uygulama) 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Harita üzerinde farklı kent ve bölgeleri bulun. 

Olayların Gelişimi 

1 İsa ve öğrencileri Yahudiye’den ayrılıp 

Samiriye’ye doğru giderler                    
Tanrı tüm insanları sever 

2 İsa kuyu başında otururken Samiriyeli bir 

kadınla tanışır                                      
Günah suçluluk duygusu verir 

3 İsa – “Bana su ver içeyim”                          
İsa bize sonsuz yaşam vermek için öldü 

4 Samiriyeli kadın – “Bu suyu bana ver!” 

Doruk Noktası 

Samiriyeli kadın köyüne geri döner – “Gelin, şu 

Adamı görün...” 

Sonuç  

Sihar halkı iman eder         

Tanrı’nın armağanı  Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır 
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Harita üzerinde Samiriye’den 
geçen kestirme yolu ve 
Yahudilerin büyük 
çoğunluğunun seçtiği 
Samiriye’nin çevresinde 
dolanan uzun yolu (Eriha 
nehrinin doğu yakası boyunca 
ilerleyen) gösterin.  

 

 

 

 

 

 

Kurtulmamış olan çocuk, 
Tanrı’nın kendisini kişisel ve 
karşılıksız olarak sevdiğini 
bilmelidir. Öğretişinizi 
desteklemek üzere ayetler 
kullanın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklara bir bardak su 
gösterin. Çocukların suyu 
görmesi ve belki parmaklarını 
suya değdirmesi bu dersi  
 

Ders 

Büyük çocuklarla kullanmak üzere yanınızda İsrail haritası bulundurun ve çeşitli 

yerleri harita üzerinde gösterin. Okul öncesi çocuklarla bunu kısa ve basit tutun. 

İsa nerede doğdu? 

Çocuklar yanıtlasın. 

Yahudiye bölgesindeki Beythlehem’de. 

Çocuklardan birisi harita üzerinde göstersin.  

Beythlehem güneydeydi. Fakat İsa Nasıra’da büyüdü. Nasıra nerede 

acaba? 

Harita üzerinde gösterin. 

Kuzeydeki Celile bölgesinde. Arada kalan bölge neresi? 

Çocuklar haritaya yaklaşıp görsünler. 

Samiriye. Samiriye’de kimler yaşıyordu? Samiriyeliler. Onlar saf 

Yahudi değillerdi. Uzun yıllar önce Yahudi olmayan diğer halklarla 

karışmışlardı. İşte bu yüzden Yahudiye ve Celile’de yaşayan 

Yahudiler Samiriyelilerden hoşlanmazlardı. Onlarla hiç konuşmazlardı 

bile. Yahudiye’den Celile’ye gitmek isteyen birisi Samiriye’den 

geçmek yerine uzun yolu tercih ederdi.  

Kart 3-1 

Birgün İsa öğrencileriyle birlikte Yahudiye’den ayrılıp Celile’ye geri 

dönmek üzere yola çıktı. İsa ne yaptı biliyor musunuz? Yahudi 

birisinin asla yapmayacağı bir şeydi bu. 

Çocuklar yanıtlasın. 

Evet, Samiriye’den geçti. Belki öğrenciler bundan pek memnun 

değildi ama sorgulamaya cesaret edemediler. 

Niçin Samiriye’den geçti acaba? İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. Tanrı tüm 

kıta ve ülkelerde yaşayan her ırk ve her renk insanı sever. Kutsal 

Kitap, “Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki...” (Yuhanna 3:16) diye 

öğretir. Bu sözler herkesi kapsar – sizi ve beni, uzun ya da kısa 

boyluları, genç ya da yaşlıları. Belki siz henüz okuyamayacak kadar 

küçüksünüz – sizi sever! Belki aileniz zengin değil – sizi sever! Belki 

okulda çok başarılı değilsiniz – sizi de sever! Belki güzel şarkı 

söyleyemiyorsunuz – sizi de herkesi sevdiği gibi sever! Yahudileri 

sevdiği gibi Samiriye halkını da seviyordu. Bu nedenle Samiriye’den 

geçti. Hıristiyan olarak bizler de Rab İsa gibi olmalıyız. İnsanlara Rab 

İsa Mesih’le ilgili müjdeyi duyurmalıyız – hatta diğer insanlar 

tarafından kabul görmeyen kişilere bile.  

Kart 3-2 

Yüzlerce yıl önce Yakup’un kazdığı kuyunun bulunduğu yer olan 

Sihar denilen kente vardılar. Öğrenciler yiyecek almak üzere kente 

gittiler ve İsa da kuyu başında oturdu. Saat on iki sularıydı. Hava çok 

sıcaktı; İsa yorgun ve susamıştı. İsa, bizim gibi bir bedeni olan
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 gerçek bir insandı. Bedeninde hiç günah işlemedi ama O da bizim gibi 

yoruldu, susadı ve acıktı. Ah ne kadar da susamıştı! Ama kuyu çok 

derindi ve Rabbin su çekecek bir kabı yoktu. 

Orada beklerken kuyuya su çekmek üzere bir kadın geldi. Bu kadın, 

İsa’nın yardım etmek için geldiği aşağılanan Samiriye halkındandı. 

Kadın tek başınaydı. Bu ilginç bir durumdu, çünkü kadınlar genellikle 

sıcaklığın çok fazla olmadığı akşam saatlerinde gruplar halinde gelip 

su çekerlerdi. Acaba bu kadın niçin bu saatte kuyuya gelmişti? 

Yaptığı bir çok kötü şeyden dolayı köydeki diğer insanlar tarafından 

görülmekten utanıyordu da ondan. Oysa siz ve ben de aynı 

durumdayız. Arkadaşlarınıza bir kötülük yaptıktan sonra gidip onlarla 

oynamaktan utandığınız oldu mu hiç? Belki ödevinizi yapmadığınız 

için okula gitmek istemediniz. Belki de derse girmediniz. Günah 

kendinizi suçlu hissetmenize neden olur. Ama işin en kötü tarafı, 

günahınız Tanrı’yı üzer. Tanrı günahı huzuruna kabul edemez. 

Günahın cezası sonsuza dek Tanrı’dan ayrı kalmaktır (Romalılar 

6:23a). Tanrı’nın sizin ve bu kadının günahını cezalandırması gerekir. 

Kadın günahkar olduğunu bildiği için diğer insanlardan uzak 

duruyordu. 

Kuyuya yaklaştıkça orada bir adamın oturduğunu gördü. Belki bundan 

rahatsız olmuştu. Üstelik bir Yahudiydi! Hayır olamaz... 

Belki kendi kendine, “Hiç bir şey söylemeden suyu çabucak çekerim” 

diye düşündü.  

Kart 3-3 

İsa Samiriyeli kadına, “Bana su ver içeyim” dedi.  

“Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım. Nasıl olur da benden su 

istersin?” diye karşılık verdi. 

Ama İsa kadına şu yanıtı verdi, “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve 

benim kim olduğumu bilseydin, sen O’ndan yaşam suyu dilerdin.” 

Tanrı’nın armağanı? Yaşam suyu? Bunlar da ne demekti? Kadın hiç 

bir şey anlamadı. Siz anlıyor musunuz? Kutsal Kitap, “Tanrı’nın 

armağanı Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23) 

der. Sonsuz yaşam Tanrı’yla sonsuza dek yaşamaktır.  

Ama Samiriyeli kadın bunları anlamadı. Tek düşünebildiği şey 

kuyuydu. 

“Efendim, su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu 

nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş olan atamız 

Yakup’tan daha mı büyüksün?” 

İsa kadına çok önemli bir şey söyledi. 

Kutsal Kitabınızdan okuyun ya da büyük bir çocuktan okumasını isteyin. 

“Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Sonsuz yaşama 

kavuşur” (Yuhanna 4:14’den). 

 
daha iyi hatırlamalarına yardım 
edecektir. Çocukların (ders 
sırasında ya da daha sonrasında) 
içebilmesi için suyunuz 
olduğundan da emin olun.  
 
 
 
 
 
 
Her gün kuyudan su taşımanın 
nasıl bir şey olacağı hakkında 
konuşun. Belli konular üzerinde 
yapılan tartışmalar çocukların 
kavramları anlamasına yardım 
eder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir testi taşıyormuş gibi yapın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 
Üzerinde “Sonsuz yaşam 
Tanrı’nın bir armağanıdır!” yazan 
özel vurgu kartını gösterin.  
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Elinizi havaya kaldırın ve okul 
öncesi çocuklar saysınlar. 

 

 

 

 

 

Kente girip insanları Mesih’i 
görmeye çağırıyormuş gibi 
yapın. Özellikle okul öncesi 
çocuklar bunu yapmaktan 
hoşlanacaklardır.  

 

 

 

Sonsuz yaşam Tanrı’nın armağanıdır – bu kadın, sizin ve benim için. 

İsa kadına sonsuz yaşam verebileeğini söyledi. Nasıl? Çünkü O 

cennetteki kusursuz evini terkedip yeryüzüne geldi. Askerlerin 

kendisini kırbaçlamasına, yüzüne tükürmesine ve alay etmesine izin 

verdi. Kendi çarmıhını taşıdı ve iki suçlu arasında çarmıha gerildi. Çok 

acı çekti ve öldü. Hiç günahı yoktu ama yerimize cezalandırılmayı 

kabul etti. Kutsal Kitap, “Öyle ki, O’na iman edenlerin hiç biri 

mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16) der. 

Sonsuz yaşam, İsa’nın sizinle birlikte olduğu, Tanrı’yla yaşanan yeni 

bir yaşamdır.  

İsa bu armağanı size bugün verebilir. Eğer sonsuz yaşamı istiyor ama 

ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, size Kutsal Kitap’tan 

gösterebilirim. Dersin sonunda lütfen tahtanın yanında bekleyin, gelip 

sizinle konuşacağım. Sonsuz yaşam çok önemlidir. 

Kart 3-4 

Kadın bu yaşam suyuna sahip olmak istedi.  

“Bu suyu bana ver!” dedi. 

Ama İsa kadının, bunun bir armağan olduğunu anlamasını istedi. Bu 

armağanı satın alması ya da kazanması imkansızdı. Hiç kimse sonsuz 

yaşamı hakedecek kadar iyi olamaz. Bu kadın, Tanrı’nın armağanına 

ihtiyaç duyan bir günahkardı. 

İsa, “Git, kocanı çağır” dedi kadına. 

“Oh, hayır...” Yüzü aniden hüzünlenmiş olmalıydı çünkü bir sürü 

erkekle birlikte yaşamıştı. Tanrı’ya itaat etmemişti. Şimdi O’na ne 

diyecekti? 

“Kocam yok” diye yanıtladı sessizce ve utangaç bir halde. 

İsa kadına, “Doğruyu söyledin!” dedi. “Beş kocaya vardın ve şimdi 

birlikte yaşadığın adam kocan değil.” 

Kadın, “Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin. Mesih denilen 

meshedilmiş olanın geleceğini biliyorum” dedi.  

İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi. 

Kadın İsa’nın dediklerine inandı. 

Kart 3-5 

Kadın o kadar heyecanlanmıştı ki, su testisini unutup kuyudan ayrıldı 

ve kente gitti. Kutsal Kitabın dediğine göre karşısına çıkan herkese 

İsa’yı gördüğünü anlattı. Ne dediğine bakın. 

Kutsal Kitabınızdan Yuhanna 4:29’u okuyun. 

“Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu 

mudur?” (Yuhanna 4:29). 

İnandı! Tanrı’nın armağanı olan sonsuz yaşamı aldı! 
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Siz de bugün sonsuz yaşamı alabilirsiniz! O zaman siz de, Samiriyeli 

kadın gibi diğer insanlara Kurtarıcı hakkında anlatabilirsiniz. Bu hafta 

içinde Müjde’yi paylaşabileceğiniz birisi geliyor mu aklınıza? 

Eğer grubunuzda Hıristiyan çocuklar varsa uygulamayı şöyle geliştirebilirsiniz: 

Sonsuz yaşam armağanına sahipseniz, İsa’nın verebileceği bu 

armağanı başkalarının da öğrenmesine yardım edebilirsiniz. Belki 

alaya alınıp oyun dışı bırakılan ya da aynen Samiriyeli kadın gibi 

aşağılanan bir çocuk tanıyor olabilirsiniz. Okulunuzda köyden geldiği 

için sevilmeyen, konuşması pek düzgün olmayan ya da güzel giysileri 

olmayan bir kız var mı? Tanrı’dan bu çocuğa, İsa’nın kadına 

davrandığı gibi nazikçe davranmanıza yardım etmesini isteyin. O 

çocukla oynayın. Ona Samiriyeli kadının hikayesini anlatın. 

Kart 3-6 

Sihar halkı İsa’yı kendi gözleriyle görmek için kuyuya geldiler. Tanrı 

ve kendileri hakkında harika gerçekleri anlatırken O’nu dikkatle 

dinlediler. İsa’nın daha önce işittikleri herkesten farklı olduğunu 

anladılar. O’na sorular sordular. Daha fazla şey öğrenebilmeleri için 

Sihar’da iki gün daha kalmasını istediler. Halkın pek çoğu İsa’nın 

gerçekten de vaadedilen Kurtarıcı olduğunu kendi gözleriyle gördü.  

O’na inandılar ve kadına şöyle dediler... 

Kutsal Kitabınızdan Yuhanna 4:42’yi okuyun.  

“Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil. Kendimiz 

işittik, O’nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz” 

(Yuhanna 4:42). 

Kadın Sihar halkına İsa hakkında anlatınca ne kadar güzel şeyler oldu 

değil mi? Eğer siz de sonsuz yaşama sahipseniz, diğer insanlara 

İsa’nın bu armağanı onlara da verebileceğini anlatın.  

Kart 3-7 

Kutsal Kitap, “Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz 

yaşamdır” (Romalılar 6:23b) der. İsa’nın sizin uğrunuza öldüğüne ve 

dirildiğine inanırsanız, sonsuz yaşamı alırsınız. Bu bir armağandır. 

Bedelini ödeyemezsiniz. İyi olmak yetmez. Yapmanız gereken tek şey 

bu armağanı almaktır.  

Size bir kalem vermek istiyorum. Kim ister? 

Gelip elinizdeki kalemi alan çocuk kalemin sahibi olur. 

Aynen gelip elimden armağanımı aldığınız gibi, Tanrı’ya gelip 

“İsa’nın benim yerime öldüğüne ve dirildiğine, bu sayede sonsuz 

yaşama kavuştuğuma inanıyorum. Lütfen günahlarımı bağışla ve 

sonsuza dek senin için yaşamama yardım et” demelisiniz.  

 

 

Üzerinde kurtulmuş olan 
çocuklara yönelik uygulamanın 
yazılı olduğu kartı gösterin – 
“Özellikle aşağı görülen insanlara, 
sonsuz yaşamı nerede 
bulabileceklerini söyleyin.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkaç çocuktan diğer insanlara 
İsa hakkında neler 
söyleyebileceklerini 
canlandırmasını isteyin. 
Çocukların tanıklık etmesine 
yardımcı olacak renkli broşürler 
YNH ofisinden temin edilebilir. 
Kitabın giriş kısmında temas 
detaylarını bulabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Çocukları Rab İsa’ya iman etmeye 
davet edin. Daha fazla bilgi için 
“Mesih’e iman etmek isteyen 
çocuklara yardımcı olacak 
adımlara” bakın (en son sayfa) 
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Tekrar oyunu 

Buraya gel buraya! 

İki takım oluşturun ve bunları 
mümkünse aralarında 2-3 metre 
mesafe olacak şekilde karşılıklı 
iki sıra haline sokun.  

Takımlara sırayla soru sorun. 

Eğer bir çocuk doğru yanıt 
verirse, diğer takımdan birisini 
“buraya gel (ad) buraya” diyerek 
kendi takımına çağırır. 

Seçilen çocuk diğer takıma 
katılır. 

(Çocukların elele tutuşarak 
oluşturdukları zincirin koşarak 
kırılmasına izin vermeyin.) 

Aynı çocuk bir kez daha 
çağrılmadan önce herkesin 
adının söylenmiş olması gerekir.  

Oyunun sonunda en çok 
oyuncusu olan takım kazanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün gelin ve harika sonsuz yaşam armağanını alın.  

Eğer sonsuz yaşam armağanını aldıysanız, başkaları tarafından dışlanmış 

bile olsalar, diğer insanlara Rab İsa Mesih hakkındaki sevinçli haberi 

anlatmalısınız. İsa hakkında işitmesi gereken birisini düşünebilir 

misiniz? Sizden ve arkadaşlarınızdan farklı olmasına rağmen bu kişiye 

gidip anlatacak mısınız? 

Tekrar Soruları 

1 Rab İsa öğrencileriyle birlikte nereye gitti? (Yahudiye’den ayrıldı ve 

Samiriye üzerinden Celile’ye gitti.) 

2 Yahudiler Samiriye’den geçmeyi niçin sevmezlerdi? (Samiriye halkı 

yarı Yahudi olduğu için Yahudiler onlardan nefret ederdi) 

3 Tanrı ne gibi insanları sever? (Tanrı herkesi sever – her ülkeden, her 

yaştan ve her becerideki vb insanı sever) 

4 Kadın kuyuya niçin tek başına geldi? (Kendisi bir günahkar olduğu 

için akşam vakti diğer kadınlara katılmaya utanıyordu) 

5 Tanrı’ya karşı günah işlediğinizde nasıl hissediyorsunuz? (Utanıyorum 

ve yüreğimde yanlış bir şeyler yaptığımı biliyorum) 

6 İsa kadından kendisine ne vermesini istedi? (Su) 

7 “Yaşam suyu” nedir? (Yaşam suyu sonsuz yaşamdır – Rab İsa 

aracılığıyla Tanrı’nın verdiği armağandır) 

8 Sonsuz yaşam armağanına nasıl kavuşabilirsiniz? (Tanrı’ya dua edip 

günahlarımı kabul ederim ve İsa’nın benim yerime ölüp dirildiğine 

inanırım) 

9 Samiriyeli kadın ve Sihar halkı kendilerine sunulan sonsuz yaşamla ne 

yaptılar? (O gün sonsuz yaşam armağanına inanıp kabul ettiler) 

10 Kutsal Kitap Romalılar 6:23’de sonsuz yaşamı nasıl açıklar? (“Çünkü 

günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da 

sonsuz yaşamdır.”) 

Devam eden etkinlik 

Sonsuz yaşam 

Beyaz bir kart üzerine kalp şekli çizin. Kesin ve üzerine “sonsuz yaşam” 

yazın. Güzel bir hediye paketi yapın, iple astığınız bir etiket üzerine 

“Romalılar 6:23” yazın ve kırmızı kurdeleyle bağlayın.  

Çocukları, bu armağanı almışlarsa Tanrı’ya şükretmeye teşvik edin.  

Hıristiyan çocukları bu armağanı bir araç olarak kullanarak Müjde’yi bir 

başkasına açıklamaları için teşvik edin. Etiket üzerine bu kişinin adını 

yazabilirler.  
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Okul öncesi çocuklar için devam eden etkinlik 

Harika şeyler 

Çocuklardan harika olan şeyleri saymalarını isteyin (örneğin anne babaları, 
dondurma, yavru köpekler, gün ışığı, oyuncaklar..) 

Çeşitli isimlerin söylenmesinden sonra bütün bunlardan daha da harika olan 
Birisi olduğunu söyleyin – İsa! Çocuklara O’nun niçin harika olduğunu 
düşündüklerini sorun. İsa’nın onları herkesten çok sevdiğini, günahları 
uğruna ölüp dirildiğini vurgulayın.  
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Ders 4 

İsa yüzbaşının kölesini iyileştirir 

 

 

Öğretmenler için ayetler 

Luka 7:1-10 

Matta 8:5-13 

 

Özel vurgu 

Sadece İsa en derin ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.   

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa’dan günahlarınızı 

almasını isteyin. 

Kurtulmuş olanlar: Tüm sorunlarınızı O’na 

anlatın. 

 

Ezber ayeti 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün 

altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek 

başka hiç bir ad yok.”     Elçilerin İşleri 4:12 

Görsel gereçler 
 Kartlar: 4–1, 4–2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ve 4–7 

 Sözcük şeritleri: “Sadece İsa en derin 

ihtiyaçlarınızı karşılayabilir” (özel vurgu) 

ve “Tüm sorunlarınızı O’na anlatın” 

(kurtulmuş çocuklar için uygulama) 

 

. 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Yüzbaşı kölesinin odasına bir kez daha girdi 

Olayların Gelişimi 

1 Yüzbaşının kölesi çok hastadır 

2 Yüzbaşı İsa’yla konuşmak ister             
Tanrı bize Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur 

3 Yahudilerin bazı ileri gelenleri Rab’be 

gider ve bu sorunu çözmesi için O’na 

yalvarırlar    Günah sorunuyla doğdunuz 

4 İsa yüzbaşının evine gitmeye razı olur 

5 “Evime girmene layık değilim”                  
İsa ölüp dirildiği için günahınızla birlikte 

O’na gidebilirsiniz 

Doruk Noktası 

Köle iyileşir! 

Sonuç  

Rab İsa sizin günah sorununuzu da çözebilir 
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Ezber ayetini öğretme 
Ezber ayeti 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara 

bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiç bir ad yok.”                     

Elçilerin İşleri 4:12 

Giriş 

Ünlü ya da önemli bir konumu olan bir kaç kişinin adlarını söyleyebilir 

misiniz? 

Çocuklar karşılık versin. 

Bu kişiler yaptıkları işlerden ya da konumlarından dolayı ünlüdür. Ama 

tüm bu kişilerden çok daha önemli olan bir Kişi daha var, bu Kişinin adı 

İsa’dır. 

Sunum 

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

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

çocuklarla birlikte okuyun.  

Açıklama 

“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur”- Hepimiz günah işledik. Tanrı’nın 

Kendi Sözü olan Kutsal Kitap’ta, yapmamamız gerektiğini söylediği 

şeyleri yaptık. Günahınızdan dolayı hakettiğiniz cezadan sizi sadece İsa 

kurtarabilir.  

“Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiç 

bir ad yok” – İsa, Tanrı’nın Oğlu olduğu için O’nun adı çok özeldir. 

Cennetten dünyaya geldi, günahınızın cezasını üstlenmek üzere çarmıhta 

öldü ve ölümden dirildi. İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul etmek – O’na 

iman etmek – günahlarınızın bağışlanması ve Tanrı’yla sonsuza dek 

yaşamanız için tek yoldur. Sizi başka hiç kimse kurtaramaz. 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar:  İsa’nın adını çağırıp O’ndan sizi kurtarmasını 

daha önce istemediyseniz, bunu buradan ayrılmadan önce yapabilirsiniz. 

Unutmayın, İsa sizi günahtan kurtarabilecek tek Kurtarıcıdır. 

Kurtulmuş olanlar: Halihazırda iman edip kurtulduysanız, sizin için 

yaptıklarından dolayı Tanrı’nın günahları bağışlayabileceğini 

biliyorsunuzdur. Eğer Tanrı bunu yapabilirse, her şeyi yapabilir demektir! 

Yaşamınızda bir sorunla karşılaşırsanız, kudretli Tanrınızın sizinle birlikte 

olduğunu unutmayın. Her şeyi kontolu O’nun elindedir ve her şeyi 

yapabilir! 
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Tekrarlama 

“Bil bakalım kim” 

Çocuklardan birisi sırtını diğerlerine dönüp gözlerini kapatsın. Adını 

söylemeden çocuklardan birine işaret edin ve bu çocuk ayetin başında  

ve sonunda ayet numarasını sesini değiştirerek söylesin. Sınıftaki   

herkes ayeti birlikte tekrar etsin. Ayetin sonunda sırtı sınıfa dönük olan 

çocuk ayet numarasını söyleyen çocuğun kim olduğunu tahmin etsin. 

Başka çocuklarla da oyuna devam edin.  
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Bu olay İsa’nın Kefarnaum’un 
hemen dışındaki dağ 
yamaçlarında verdiği uzun 
öğretişin ardından 
gerçekleşmiştir. Çocukların 
harita üzerinde Kafernaum’u 
göstermesi yararlı olacaktır. 

 

İsa’nın yaptığı mucizelerle ilgili 
haber hiç şüphesiz tüm kente 
yayılmıştı. Damda açılan 
delikten aşağıya sarkıtıldıktan 
sonra iyileşen felçli adam olayı 
sadece bir kaç ay önce 
gerçekleşmişti. Romalı askerler 
büyük ihtimalle İsa’nın 
çevresinde toplanan 
kalabalıkları göz altında 
tutabilmek için onlara çok yakın 
konuşlanırlardı. Bu yüzbaşı da 
herhalde o askerler arasındaydı. 

 

 

 

 

 

Yahudilerle Yahudi olmayanlar 
arasındaki ayırım hala oldukça 
barizdi ve bu da yüzbaşının 
İsa’ya tek başına gitmeye 
çekinmesinde etken olmuş 
olabilirdi.  

 

 

Matta 8:5-13’de yüzbaşının 
İsa’ya doğrudan gittiğini okuruz. 
Yorum yazarlarının büyük 
çoğunluğu Luka’nın olayı detaylı 
olarak anlattığı, Matta’nınsa 
sadece aracılar kendisi adına 

 

Ders  

Kart 4-1 

Yüzbaşı kölesinin odasına bir kez daha girdi. 

Acı içinde kıvranır bir halde yatıyordu; ölmek üzereydi. Bu köleyi çok 

severdi. Ona değer verirdi. Kendisine gösterdiği saygıdan ve yaptığı 

işlerden çok memnundu. Belki de en iyi kölesi oydu. Bu yüzbaşı 

Kafernaum’da görev yapan büyük Roma ordusunda yüz askerden 

sorumlu bir komutandı. Kölesi için ne yapabilirdi? Bu sorunu kim 

çözebilirdi? 

Kart 4-2 

İsa kente gelmişti. Kutsal Kitap bundan söz etmez ama herhalde yüzbaşı 

İsa hakkında uzun uzun düşünmüştü.  

“Kölem için bir şeyler yapmalıyım. İsa diğer hastaları iyileştirdi. Bu 

adam gerçekten çok farklı. Sadece İsa bu sorunu çözebilir.” 

İsa yeryüzündeyken insanlara Tanrı’nın nasıl olduğunu gösterdi. Onlarla 

konuştu ve Tanrı’nın onlardan neler yapmalarını istediğini anlattı. 

Onların ihtiyaçlarını karşıladı ve sorunlarını çözdü. 

Belki kendi kendinize, “Keşke ben de o günlerde yaşasaydım” diye 

düşünüyorsunuz. Ama Tanrı’nın size bugün de konuştuğunu biliyor 

musunuz? Nasıl acaba? Kutsal Kitap aracılığıyla! Bu kitabı her 

açışınızda Tanrı size konuşabilir ve dua aracılığıyla siz de O’nunla 

konuşabilirsiniz. O’na tüm ihtiyaç ve sorunlarınızı anlatabilirsiniz. Sizi 

dinlemeye her zaman vakit bulur.  

Kutsal Kitabın kaleme alındığı günlerde Tanrı, İsa aracılığıyla konuştu 

ve insanlar O’na gidebiliyordu. Yüzbaşı da İsa’yla konuşması 

gerektiğini biliyordu. 

Kart 4-3 

Yahudilerin bazı ileri gelenlerini çağırttı. 

“Lütfen gidip İsa’yı bulun ve O’na benim kölemden bahsedin. 

Sorunumu sadece O çözebilir. Gelip kölemi iyileştirmesini isteyin 

O’ndan.” 

Yahudiler onu reddetmediler. Yahudi olmamasına rağmen arkadaştılar. 

Yüzbaşı önemli ve iyi bir kişiydi. Sadece kölesini değil, aynı zamanda 

Yahudileri de severdi. Hatta onların Tanrı’ya tapınmak için biraraya 

geldikleri bir havra yaptırmasına bile yardımcı olmuştu.  

Kutsal Kitabın dediğine göre içten bir yalvarışla (Luka 7:4) İsa’dan 

yüzbaşının kölesini iyileştirmesini istediler. Gelmesi için ısrar ettiler. 

“Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. 

Havramınızı yaptıran da kendisidir” dediler. 
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Belki İsa’nın köleyi iyileştirebileceğine inanmıyorlardı ama dostları 

olan yüzbaşıyı hoşnut etmek istiyorlardı. Oysa yüzbaşı İsa’nın 

kölesini iyileştirebileceğine ve ihtiyacını karşılayacağına yürekten 

inanıyordu.  

Çözümü için hiç bir şey yapamayacağınız büyük bir sorununuz 

olduğunu biliyor musunuz? Bu sorun günahtır. Kutsal Kitap’ta 

“Herkes günah işledi” (Romalılar 3:23) der. Niçin? Tanrı ilk insanlar 

olan Adem ve Havva’ya basit bir buyruk verdi, “Şu ağacın 

meyvesinden yemeyin” (Yaratılış 2:16-17). Ama yediler. Tanrı’ya 

karşı gelmeyi, itaatsizliği seçtiler ve Tanrı’ya karşı günah işlemiş 

oldular. Kutsal Kitap, onların itaatsizliği yüzünden günah ve ölümün 

dünyaya girdiğini söyler (Romalılar 5:12). İşte bu nedenledir ki, 

dünyaya gelen her çocuk nasıl günah işlemesi gerektiğini bilir! 

Anneniz size, “Bu kekten henüz yemeni istemiyorum” derse, canınız 

bu kekten ister. Belki ucundan azıcık kesip annenizin görmemesi 

için saklarsınız. Bir kurala uymadığınız zaman günah işlersiniz ve bu 

günah sadece anne-babanıza ya da öğretmeninize karşı değil 

Tanrı’ya karşıdır. Günahın cezası Tanrı’dan sonsuza dek ayrı 

kalmaktır. Günah çok ciddi bir sorundur. Kölenin sorununu sadece 

İsa çözebildiği gibi, sizin bu sorununuzu da çözebilir ve en derin 

ihtiyacınızı karşılayabilir.  

Kart 4-4 

İsa yüzbaşının sorununu biliyordu.  

İsa ne yaptı dersiniz? Gelin Kutsal Kitap’tan okuyalım.  

“İsa onlarla birlikte yola çıktı” (Luka 7:6a) 

Yahudiler herhalde çok memnundular. Yüzbaşı evinde bekliyordu. 

Belki kendi kendine, “Acaba İsa’nın evime gelmeye zamanı olacak 

mı? Hiç şüphesiz kölemi iyileştirebilir, çünkü bunu yapmaya gücü 

ve yetkisi var. Ama acaba bana gelecek mi? Ne bir Yahudi ne de 

O’nun gözünde önemli birisiyim” diye düşündü.  

Kart 4-5 

Evine iyice yaklaşmışlardı ki herkes bir anda durdu. Aracılık yapan 

Yahudiler, onlarla ilerleyen kalabalık, öğrenciler ve İsa durdu. 

Yüzbaşının kendisi gelmişti! Neler oluyordu acaba? Yüzbaşının 

söylediklerini size Kutsal Kitap’tan okuyayım. 

Matta 8:8-9’u Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“ Ama yüzbaşı, ‘Ya Rab, evime girmene layık değilim’ dedi. ‘Yeter 

ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım, 

benim de buyruğumda askerlerim var. Birine ‘Git’ derim, gider; 

ötekine, ‘Gel’ derim, gelir; köleme, ‘Şunu yap’ derim, yapar.” 

Yüzbaşı bir şeyin askerleri tarafından yerine getirilmesi için emir 

verdiğinde, bu şeyi kendisinin yapmasına gerek kalmazdı. Yüzbaşı 

aynı şekilde  

İsa’ya gittiğinde söylediklerine 
odaklandığı konusunda 
hemfikirdirler. Aracı olarak 
Yahudileri göndermek sanki 
kendisi gitmiş gibi demekti.  

 

Kurtulmamış olan çocuğun 
kurtuluşa kavuşmak için sadece 
Mesih’e iman etmesi gerektiğini 
anlamasına yardım edin.  

 

 

Gruptaki çocukların yaşına uygun 
bir örnek kullanın. Okul öncesi 
çocuklar için öğretmenin sözünü 
dinlememek, bir arkadaşının 
oyununu bozmak ya da 
oyuncağını paylaşmamak olabilir.  

 

Üzerinde “Sadece İsa en derin 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilir” yazan 
özel vurgu kartını gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzbaşı, İsa’nın evine gelmesini 
istemedi çünkü Yahudi bir 
öğretmen olarak Yahudi olmayan 
birisinin evine girerse saygınlığını 
yitirebilirdi. İsa’nın ağzından 
çıkacak olan yetki dolu sözlerin 
şifa verebilecek güçte olduğuna 
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iman ettiğini alçakgönüllükle 
sergiledi.  

 

 

 

 

 

 

 

Üç parmağınızı kaldırın ve okul 
öncesi çocuklardan saymalarını 
isteyin.  

 

Kurtulmamış olan çocuk 
Tanrı’nın kendisini kişisel ve 
karşılıksız olarak sevdiğini 
bilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsa’nın söyleyeceği bir kaç sözcükle kölesinin şifa bulacağına 

inanıyordu. İsa’nın, evine gitmesine gerek bile yoktu. 

İsa’nın sorununu çözebileceğine inanıyordu. İsa’nın bunu yapabilecek 

gücü olduğuna iman ediyordu.  

İsa nasıl olur da sizin ve benim günah sorunumu çözebilir? Niçin tüm 

sorunlarımızla O’na gelebiliriz.  

Kart 4-7 

Çarmıhta öldüğünde sizin ve benim hakettiğim cezayı O üstlendi. 

Kusursuz ve günahsız yaşam sürmüş olan tek kişi O olduğu için bunu 

yapabildi. Üç gün sonra Tanrı O’nu ölümden diriltti ve tüm yetkiyi O’na 

verdi. İsa Rab’dir. Size yardım edecek gücü vardır.  

İsa bugün cennette Babasının yanında diridir ve sizin günah sorununuzu 

çözebilir. Ne kadar çok günahınız olursa olsun, bunların hepsini 

bağışlamak ister ve bunu yapacak gücü de vardır. Sizi günahınızdan 

kurtarmak ister. Tanrı Sözü, “Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır” 

(Elçilerin İşleri 2:21) der. Günah sorununuzu İsa’ya anlatmak istiyor 

ama bunu nasıl yapabileceğinizi tam olarak bilemiyorsanız, bunu size 

Kutsal Kitap’tan gösterebilirim. Dersin sonunda beni görün, birlikte 

konuşalım.  

Yüzbaşı, sorununun İsa tarafından çözülebileceğine inanıyordu.  

“Bir söz söyle, kölem iyileşecektir. Nasıl ben askerlerime yerine 

getirmeleri için bir söz söylediğimde bana itaat ederler, Sen de bu 

hastalığa kölemden uzaklaşmasını söyleyebilirsin. Sen yüce efendisin.”  

İsa yüzbaşının sözleri karşısında hayrete düştü ve çevresindekilere, 

“Tüm İsrail’de böyle bir iman görmedim.” 

Sonra yüzbaşıya dönüp çok harika sözler söyledi. Neler dediğini Kutsal 

Kitap’tan okuyalım. 

“ Git, inandığın gibi olsun.” (Matta 8:13) 

Belki de orada bulunanlar yüzbaşının evine kadar gittiler. Hepsi merak 

içindeydi. Herhalde acele ediyorlardı.  

Kapıyı ilk açan yüzbaşı olmuştu ve ... 

Kart 4-6 

... köle ayaktaydı ve iyileşmişti! 

Ne zaman olmuştu bu? İsa bu mucizenin olacağını söylediği an tabii ki! 

Yüzbaşı heyecan içindeydi .Köle de çok mutluydu. İsa, aynen 

yüzbaşının inandığı gibi sorunu çözümlemişti.  

İsa’nın yüzbaşı hakkında ne dediğini hatırlayın, “Ben İsrail’de böyle 

imanı olan birini görmedim.” 
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Kart 4-7 

Günah sorununuzu çözmesi için siz de bu aynı İsa’ya güvenecek 

misiniz? Gidebileceğiniz başka hiç kimse yok. Bugün O’ndan 

günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Şöyle bir basit dua 

edebilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, günahımın cezasını çarmıh üzerinde 

çektiğine inanıyorum. Dirildiğine ve günahlarımı üstlenmeye 

gücün olduğuna da inanıyorum. Lütfen beni bağışla.” Eğer böyle 

bir duayı içtenlikle ederseniz, Tanrı sizin günahlarınızı 

bağışlayacağını vaadeder. Tanrı Sözünün ne söylediğini 

unutmayın, “Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır” (Elçilerin İşleri 

2:21). 

Eğer grubunuzda Hıristiyan çocuklar varsa uygulamayı şöyle geliştirebilirsiniz:  

Günahlarınız bağışlandıysa O’na sorunlarınızı anlatın. Sizi 

endişelendiren bir durum var mı? Dişçiye ya da doktora gitmeniz 

mi gerekiyor? Önemli bir sınavınız mı var? Babanız evden uzak bir 

yerde mi çalışmak zorunda? Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa, sizi 

endişelendiren bu gibi konuları O’na anlatın. Size yardım 

edebilecek tek Kişi O’dur. Yüzbaşı gibi olacak mısınız? İsa’nın 

sorununu çözebileceğine yürekten iman ediyordu. Sizin için de 

aynısı olabilir. 

Tekrar Soruları 

1 Yüzbaşının sorunu neydi? (Kölesi çok hastaydı) 

2 Bu yüzbaşı nasıl bir adamdı? (Nazik ve cömert bir adamdı, 

Tanrı’dan korkardı) 

3 Niçin Yahudi önderlerini İsa’ya gönderdi? (Rabbin kölesine şifa 

verebileceğine inandığı için) 

4 Tanrı’yla nasıl konuşabilirsiniz ve Tanrı bugün size nasıl 

konuşur? (Dua ederek Tanrı’yla konuşabilirim ve Tanrı Sözü olan 

Kutsal Kitabı okuduğumda Tanrı bana konuşur) 

5 Niçin hepimiz günah sorunuyla dünyaya geldik? (Adem ve 

Havva Tanrı’ya karşı günah işlediğinde günah dünyaya girdi) 

6 Yüzbaşı İsa’ya ne dedi? (Evime girmene layık değilim. 

Buyruğumdaki askerlere “git” ya da “gel” derim, onlar da sözümü 

dinlerler) 

7 Yüzbaşı İsa’nın ne yapabileceğine inandı? (İsa’nın hastalığın 

gitmesini buyurabileceğine inandı) 

8 Rab İsa bu adamın imanı hakkında ne dedi? (İmanının çok büyük 

olduğunu ve tüm İsrail’de böyle imanı olan bir adam görmediğini 

söyledi) 

9 Günah sorununuzla İsa’ya gelecek olursanız, O sizin için ne 

yapabilir? (Günahımı üstlenip beni temizlemeye gücü vardır) 

 

 

 

Çocukları Rab İsa’ya iman etmeye 
davet edin. Daha fazla bilgi için 
“Mesih’e iman etmek isteyen 
çocuklara yardımcı olacak adımlara” 
bakın (en son sayfa) 
 
 
 
 
 
 

Üzerinde kurtulmuş çocuklara 
yönelik olarak, “Tüm sorunlarınızı 
O’na anlatın” yazan kartı gösterin.  

Bu dersi kurtulmuş çocuğa 
uyguladığınızdan emin olun. 
Tanrı’nın gücünün her şeye yettiğini 
ve onun için işlemekte olduğunu 
anlamasına yardım edin.  
 

Tekrar Oyunu 

Dev adım 

Gerekli malzemeler: İki taş (ya da 
başka iki nesne) 

Yarışmanın adil olabilmesi için 
çocukları boylarına göre iki gruba 
ayırın.  

Yarışmanın başlangıç noktasını 
belirlemek üzere yere iki taş koyun 
ve takımları bu taşların arkasında 
sıraya geçirin. 

Takımlara sırayla soru sorun.  

Doğru yanıt verildiğinde çocuk dev 
bir adım atar. 

(Eğer bulunduğunuz yer çok 
küçükse, bebek adımı kullanın – bir 
ayak diğer ayağın önüne gelecek 
şekilde.)  

Takıma ait olan taş o noktaya taşınır 
ve o takımdaki bir diğer çocuk için 
yeni başlangıç noktası bu olur. 
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Gerekenler: İspirtolu kalem ve 
boş bir kağıt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Elçilerin İşleri 4:12’de Rab İsa hakkında ne öğrendiniz? (“Başka hiç 

kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”) 

Devam eden etkinlik 

Problem çözümü 

Tanrı’ya bir mektup yazıp sorununuzu anlatın. Bu sorununuzu 

çözebileceğine niçin inandığınızı söyleyin.  

Devam eden etkinlik 

Yapabilir 

Çocuklar Tanrı’nın yapabileceği şeyleri sıralasınlar (örneğin çiçekleri 

büyütebilir, hastalıkları iyileştirebilir, ihtiyaçlarımızı karşılayabilir.) 

Konuşurken Tanrı’nın mucizelerinden de söz edin (örneğin dünyayı 

yarattı, düşmanı dost yaptı, zor durumlarda cesaret verdi, sevdiklerinizin 

Mesih’e iman etmesine yardım etti). 

Sessiz bir dua zamanıyla bitirin ve çocukları karşılaştıkları zorluklar 

karşısında Tanrı’dan yardım istemeye teşvik edin. 

Okul öncesi çocuklar için devam eden etkinlik 

Yolları sayın 

Kağıdın sol tarafına insanların cennete gidebilmek için ne gibi farklı 

yollara inandıklarını gösteren semboller çizin – $ işareti (para vermek), 

gülümseyen yüz (iyi biri olmak), kilise (kiliseye gitmek), gözleri kapalı 

bir yüz (dua etmek), “anne ve baba” sözcükleri (Hıristiyan ebeveyn). 

Her yol hakkında konuşun ve çocukların saymasına fırsat verin.  

Kağıdın sağ tarafına bir çarmıh çizin ve çocuklardan cennete 

gidebilmenin tek ve gerçek yolunun ne olduğunu anlatmalarını isteyin. 

Müjdeyi paylaşın. 
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Ders 5 

İyi Samiriyeli 

 

 
Öğretmenler için ayetler 

Luka 10:25-37 

Özel vurgu 

İyi işler size sonsuz yaşam sağlamaz.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa’dan size sonsuz yaşam 

vermesini isteyin.  

Kurtulmuş olanlar: Diğer insanlara iyilik yapın. 

Öğretmen için bir not 

Samiriyeli kadın hakkındaki dersimiz sonsuz 

yaşamın Tanrı’dan gelen bir armağan olduğunu 

vurgularken, bu ders çocuklara cennete 

gidebilmek için yeterince iyi olmadıklarını 

öğretir. Tanrı’nın yasaları iyidir ama bunları 

yerine getirmemiz imkansızdır. Ama Tanrı’dan 

gelen sonsuz yaşamı aldığımızda, Tanrı diğer 

insanlara karşı iyi olmamıza yardım eder.  

Ezber ayeti 

Romalılar 6:23’ü tekrar edin. 

Görsel gereçler 
 Kartlar: 5–1, 5–2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 ve 5-7 

 Sözcük şeritleri: “İyi işler size sonsuz 

yaşam sağlamaz” (özel vurgu) ve “Diğer 

insanlara iyilik yapın” (kurtulmuş olan 

çocuklar için uygulama). 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Armağanla” “ücret” arasındaki fark nedir?  

Olayların Gelişimi 

1 Adam – “Sonsuz yaşama kavuşmak için 

ne yapmalıyım?” 

2 İsa – “Kutsal Yasa’da ne yazıyor? 

Tanrı’nın Yasası bize O’nun kutsal 

olduğunu gösterir 

3 Adam haydutların saldırısına uğrar 

4 Bir kahin ve bir Levili yanından geçer 

gider     Günahın yüzünden iyi olamazsın 

5 Samiriyeli bir adam yardım eder İsa iyidir 

ve yaptığım tüm yanlışlar uğruna öldü  

Doruk Noktası 

“Bu üç adamdan hangisi o adamın komşusudur?” 

Sonuç  

Sen de aynısını yap! 

İyi olmak sonsuz yaşama kavuşmak için yetmez! 

 



 
İsa, Kurtarıcım ve Dostum  

38 

 

 

 

 

 
Resimli kartlar kitabındaki 
şekilleri işaretli yerlerden 
kesin. 
 
Unuttukları gerçekleri dile 
getirmeye hazırlıklı olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde sunumu 
Dört çocuktan öne gelip Müjde görsellerini tutmalarını isteyin. Her biri sırayla kendi 

payına düşen kısmı anlatsın. 

Altın renkli daire - Tanrı yaratıcıdır – sizi de yarattı 

   - Tanrı kutsaldır – tüm yolları doğrudur 

   - Tanrı sizi sever 

- Kutsal Kitap, “Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki” 

der (Yuhanna 3:16). 

Koyu renkli yürek - Günah Tanrı’nın yolunu değil, sizin yolunuzu ister 

   - Siz ve ben günahkar olarak dünyaya geldik 

- Kutsal Kitap, “Herkes günah işledi” (Romalılar 

3:23) der. 

- ........  yaparak (örnek verin) günah işleriz. 

- Tanrı’nın günah için vereceği ceza ölümdür – 

Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalmak. 

Kırmızı çarmıh - İsa Tanrı’nın Oğlu’dur 

   - İsa kusursuz bir yaşam sürdü. 

- İsa günahlarımızın cezasını çekmek üzere 

çarmıhta acı çekti ve öldü. 

- Kutsal Kitap, “...Oğlu İsa’nın kanı bizi her 

günahtan arındırır” der (1. Yuhanna 1:7). 

- İsa öldü ve dirildi. 

- Artık O diridir ve cennette yaşamaktadır 

Temiz yürek  - Günah işlediğinizi kabul etmelisiniz. 

- Rab İsa’nın çarmıhta sizin yerinize öldüğüne iman 

etmelisiniz.  

- Kurtarıcınız olması için O’nu seçmelisiniz. 

- Kutsal Kitap, “Rab İsa’ya iman et, kurtulursun” 

(Elçilerin İşleri 16:31) der. 
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Ders 

Bir “armağanla” “ücret”arasındaki fark nedir? (Romalılar 6:23’e göre). 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, ücret almak için çalışmanız gerekir. Oysa armağanı sadece alırsınız. 

Armağan almak için çalışmanız ya da bir bedel ödemeniz gerekmez. Bazı 

insanlar iyi işler yaparak cennete gitme hakkını kazanacaklarını 

düşünürler. Oysa bu kişiler hata yapmaktadır. Sanırım bugünkü Kutsal 

Kitap dersimizde karşımıza çıkan adam da aynı hatayı yapıyor.  

Kart 5-1 

Birgün Kutsal Yasayı çok iyi bilen bir adam İsa’ya geldi. Bu adam bir 

“Kutsal Yasa uzmanıydı”. Kutsal Kitabın ilk baş kitabına bazen “Yasa” 

adı verilir. Tanrı’nın buyrukları hakkındadırlar. 

Adam İsa’ya şunu sordu, “Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için 

ne yapmalıyım?” 

Dikkat edin, bir şeyler yapması gerektiğinden emin bir hali var. Bir çok 

kişi iyi işler yaparlarsa öldükten sonra cennete gideceklerini düşünürler. 

Peki ama bu doğru mu acaba? 

İsa adamın Yasa hakkında düşündüğünü bildiği için ona şunu sordu, 

“Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır? Orada ne okuyorsun?” 

Kart 5-2 

Bir çocuk Kutsal Kitabınızdan Luka 10:27’yi okusun. 

“Adam şöyle karşılık verdi: ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün 

canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunuda kendin 

gibi seveceksin.’” 

Tanrı’nın yasası Eski Antlaşma’da bunu mu söylüyor? 

Çocukların yaşına bağlı olarak Yasanın Tekrarı 6:5 ve Levililer 19:18’i Kutsal 

Kitabınızdan okuyun. 

Evet, bunu söylüyor. 

İsa ona, “Doğru yanıt verdin” dedi. 

Tanrı yasayı niçin verdi acaba? Sizi ve beni yaratan O’dur, bizi sever ve 

bizim için neyin en iyisi olduğunu bilir. Tanrı’nın bize yasayı vermesinin 

(ki bu yasanın içinde on emir de vardır) nedeni, Kendisinin ne kadar kutsal 

olduğunu ve bizim de nasıl olmamız gerektiğini göstermekti. Ama iyi 

olabilmek için ne kadar uğraşmış olursak olalım, her zaman iyi olmamız 

imkansızdır. Tanrı bize zor geldiği için yasalarını değiştirmez. Ama O’nun 

için yaşamamıza ve O’nu hoşnut etmemize yardım eder. İsa bu adamın 

Tanrı’nın yasasını harfi harfine yerine getiremeyeceğini biliyordu.  

Adam belki de, “Ben doğru yanıtı verdim. Yasa konusunda bir uzmanım – 

hem de çok iyi bir uzmanım” diye düşünüyordu.  

Ama İsa burada durmadı. “Bunu yap ve yaşayacaksın!” 

Adam bunun zor bir iş olduğunu anladı ve kendisini aklayabilmek 

ümidiyle İsa’ya, “Peki, komşum kim?” dedi. 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Kitabınızı derse temel 
oluşturan ayetlerin olduğu yere 
açın ki çocuklar bu dersin Kutsal 
Kitaba dayalı olduğunu 
anlasınlar. Ders boyunca Kutsal 
Kitaptan okumaya ve ayetleri 
tekrarlamaya özen gösterin.  

 

Kutsal Yasa uzmanları Musa’nın 
yasasına ait dini öğretişler 
konusunda uzmandılar. Sonsuz 
yaşamın nasıl miras alınacağı 
konusu o dönemlerde sık sık 
dini tartışma konusu olurdu.  

 

İsa, Eski Antlaşmayı Tanrı Sözü 
olarak kabul etmişti. Yasayla 
ilgili olarak sorduğu soru Eski 
Antlaşma’ya yönelikti.  

 

 

Verilen yanıt Yasanın Tekrarı 
6:5 ve Levililer 19:18’in 
karışımıydı. İsa başka bir Kutsal 
yasa uzmanına da aynı yanıtı 
vermişti (Matta 22:34-40). 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
İsa, Kurtarıcım ve Dostum  

40 

 

 

 

 

Çocuklar harita üzerinde 
Yeruşalim ve Eriha’yı bulsunlar. 
Bu etkinlik çocuklara 
öğrendiklerine ait bir referans 
sağlayacaktır.  

 

 

 

Bu üç adamı ve ihtiyaç içindeki 
bir kişiye verdikleri tepkileri 
göstermek için bir kaç çocuktan 
hikayenin bu kısmını 
canlandırmasını isteyebilirsiniz. 

 

 

Kutsal yasa Yahudilerin sadece 
insanlara değil, arkadaşlarının 
ya da düşmanlarının bir hayvanı 
bile zor durumda olsa yardım 
etmelerini gerektirir (Yasanın 
Tekrarı 22:4, Mısırdan Çıkış 
23:4-5) 

Çocuklara Levilinin ve kahinin 
yaralı adama niçin yardım 
etmemiş olabileceğini sorun.   

Belki kendilerinin de 
soyulacağından, dövülüp ölüme 
terkedileceğinden korktular.  

Ayrıca her iki dini önderin de 
yaralı ve kanaması olan birisine 
yardım etmesi halinde 
kendilerini murdar kılıp, 
tapınaktaki görevlerini geçici 
olarak yerine 
getiremeyeceklerini bildiğini de 
hatırlamak yararlı olabilir. Belki 
onlar için tapınakta görev 
yaparken görülmek durup 
ihtiyaç içindeki bir adama 
yardım etmekten daha 
önemliydi.  

Birisine yardım etmemek için 
genellikle iyi nedenler gösteririz. 
(Örneğin, “İyi Haber Kulübüne 
ya da Pazar okuluna gidiyorum 

 

 

Kart 5-3 

İsa ona bir hikaye anlattı. Bir adam Yeruşalim’den Eriha’ya doğru yola 

çıktı. Yol uzundu ve çok dönemeçliydi. Tehlikelerle dolu bu yolda tek 

başına yolculuk ediyordu. Belki haydut ve hırsızlarla ilgili hikayeleri 

işitmişti ve belki de korku içindeydi.  

Aniden haydutlar gizlendikleri yerden çıktılar. Adamı iyice dövdüler ve 

yarı ölü halde bırakıp oradan uzaklaştılar. Parasını ve giysilerini çaldılar.  

Bir süre sonra yoldan bir kahin geçiyordu. Belki dua etmek için tapınağa 

gidiyordu. Bu adam Tanrı’nın yasasını bilirdi. Yaşamı boyunca bir sürü 

iyi iş yapmış olmalıydı. Belki de Tanrı’nın kendisini cennete kabul 

edeceğinden emindi. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Yaralı adamın 

yanından geçip gitti. Yolun diğer tarafından yürüdü gitti. Neden böyle 

yaptı bilmiyoruz. Belki acelesi vardı. Belki de “Nasıl olsa kimse beni 

görmez” diye düşündü. 

Ardından bir Levili geldi. O da tapınakta çalışıyordu. Hiç şüphesiz bu 

zavallı adama yardım edecekti. “Komşunu kendin gibi sev” diyen yasayı 

biliyordu mutlaka. Ama hiç durmadan yoluna devam etti. 

Biliyor musunuz, siz de ben de her zaman iyi olamayız. Tanrı’nın yasası 

“Komşunu kendin gibi sev” der. Kardeşinizi ve okuldaki arkadaşınızı 

sevmeniz gerekir. Fakat bazen bencilce davranırsınız. “Neden en büyük 

elmayı o yesin ki?” “Oyuncaklarımı onunla paylaşmak istemiyorum!” 

“Ben futbol oynayacağım, kardeşimden bana ne!” Günah işlemeye 

eğilimli olarak doğduğunuz için iyi olamazsınız. Kutsal Kitap “Doğru 

kimse yok, tek kişi bile yok” der. Bütün gün boyunca iyi olduğunuzu 

ama sadece bir kez bencilce davrandığınızı varsayalım; işte yine 

Tanrı’nın yasasını çiğnemiş olursunuz. Tanrı kusursuz olduğu için 

küçücük kötü bir şey bile cennete giremez. Siz ve ben cennete gitmeyi 

hakedecek kadar iyi değilizdir. Hikayedeki Kutsal yasa uzmanı, Kahin 

ve Levili yeterince iyi değillerdi.  

Kart 5-4 

İsa konuşmasına devam etti. Bir Samiriyeli geliyordu. Samiriyeliler 

hakkında ne öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? 

Çocuklar yanıtlasınlar. 

Evet doğru. Yahudilerin nefret ettiği halktı. Ama bu Samiriyeli buna hiç 

aldırmadı. Adamı görünce ona acıdı. Yanına gitti ve yaralarını sardı. 

Hatta yaraların daha çabuk iyileşmesi için yağ ve şarap dökerek 

temizledi. Sonra onu eşeğine bindirip dinlenmesi ve iyileşmesi için 

yakındaki bir hana götürdü.  

Ertesi gün Samiriyeli adam hancıya para vererek “Ona iyi bak. Bundan 

fazla ne harcarsan, dönüşümde sana öderim” dedi. 
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Ah, bu Samiriyeli adam ne kadar da iyiydi! 

Bu kişi bize Rab İsa’yı anımsatır. Fakat Rab İsa her zaman 

düşündüğü, konuştuğu ve yaptığı şeylerde farklı olmuştur. O kusursuz 

Tanrı Oğlu’dur. Siz ve ben Tanrı’nın mükemmel yasasını defalarca 

çiğnedik. Günahımızdan dolayı cezalandırılmayı hakederiz. Ama İsa 

çarmıh üzerinde öldüğünde bizim yerimize ceza çekti. O muhteşem 

sevgisi yüzünden, bizi günahımızdan temizlemek ve bize sonsuz 

yaşam vermek ister. Bu yeni yaşam boyunca İsa bizi yönlendirir, 

güçlendirir ve bereketler. Rab’den size sonsuz yaşam vermesini 

istemelisiniz. Kutsal Kitap “Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih 

İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23b).  

Babasının saatini kıran bir çocuk biliyorum. Alacağı cezadan o kadar 

korkuyordu ki. Ama ağabeyi babasına gidip “Saatini ben kırdım” dedi. 

Bunun üzerine babası onu odasına gönderip bütün gün orada kalmasını 

söyledi. Saati gerçekten kıran küçük çocuk ise özgürdü. Aynı şey İsa 

için de geçerlidir. Tanrı, İsa’yı bizim yerimize cezalandırdı. O’nun 

senin yerine öldüğüne iman eder ve günahlarını bağışlamasını istersen, 

sana sonsuz yaşam verecektir. Eğer ne yapman gerektiğinden emin 

değilsen, lütfen dersin sonunda bana gel. Sizinle konuşup Tanrı’nın 

günahlarınızı nasıl bağışlayabileceğini Kutsal Kitap’tan göstermek 

beni çok memnun eder. 

Eğer grubunuzda Hıristiyan çocuklar varsa uygulamayı sayfa 43’deki durum 

çalışmasını kullanarak geliştirebilirsiniz:  

Kart 5-5 

Kutsal yasa uzmanı söylenenleri dinliyordu. İsa onun hikayeyi 

anladığından emin olmak istedi. 

“Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu 

gibi davrandı?” 

“Ona acıyıp yardım eden” dedi. 

İsa, “Git, sen de öyle yap” dedi. 

Tabii ki yasa uzmanı Rabbin yardımı olmadan İsa’nın buyruğuna itaat 

edemezdi. Bizler de Rabbin yardımı olmadan diğer insanlara gerektiği 

gibi iyilik yapamayız.  

Kart 5-6 

Belki İsa’nın yerinize öldüğüne inandınız. Günahlarınız bağışlandı ve 

bir gün cennete gideceksiniz. Pekala bu, gönlünüzün isteğine göre 

yaşayabileceğiniz anlamına mı gelir? Hayır! İsa gibi olmalı ve diğer 

insanlara iyilik yapmalısınız. Bunu yapabilmeniz için size güç 

verecektir. Belki birisinin çantasını taşıyabilir, annenize mutfakta ya 

da babanıza arabayı yıkayarak yardım edebilirsiniz. Tanrı’dan size 

yapabileceğiniz iyi şeyleri göstermesini isteyin ve O’ndan yardım 

dileyin. Bunları bağışlanabilmek için yapmamalısınız, aksine 

bağışlandığınız için bunları yapmalısınız.  

 

 

ve zamanında orada olmalıyım” 
ya da “sınava hazırlanmam lazım. 
Eğer durup birilerine yardım 
edersem, sınavdan iyi bir not 
alamayabilirim.”) 

 

 

 

 

Üzerinde “İyi işler size sonsuz 
yaşam sağlamaz” yazan özel 
vurgu kartını gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar, uzmanın nasıl bir yanıt 
vermiş olabileceğini ve bunun 
nedenlerini tartışsınlar. Bu gibi 
tartışmalar çocukların öğretilen 
gerçekleri daha iyi kavramasına 
yardım eder.  

 

 

 

Üzerinde kurtulmuş olanlara 
yönelik uygulamanın yazılı olduğu,  
“Diğer insanlara iyilik yapın” 
kartını gösterin. 
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Çocukları Rab İsa’ya iman 
etmeye davet edin. Daha fazla 
bilgi için “Mesih’e iman etmek 
isteyen çocuklara yardımcı 
olacak adımlara” bakın (en son 
sayfa) 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Yara bantlı kartlar 

Gerekli malzeme: A7 
büyüklüğünde üç adet kart ve 
bir yara bandı (isteğe bağlı). 

Üç karttan birinin alt kısmına 
yara bantı yapıştırın (ya da yara 
bantı resmi çizin). 

Kartları sadece üst kısımları 
görünecek şekilde avcunuzun 
içinde tutun.  

Soruya doğru yanıt veren çocuk 
bir kart çeker. 

Kartın üzerinde yara bandı 
varsa, sınıf bir puan kazanır. 

Ardından üç kart tekrar 
karıştırılır ve bir sonraki soru için 
kullanılır. 

Tüm soruların yanıtlanmasından 
sonra sınıfın, hikayedeki yaralı 
adam için kaç tane yara bantı 
toplayabildiğine bakın.  

 

 

 

 

 

 

 

Kart 5-7 

Eğer İsa’nın sizin yerinize öldüğüne iman etmediyseniz ve Tanrı’nın 

size bir armağan olarak sunduğu sonsuz yaşamı almadıysanız, bunu 

hemen bugün yapabilirsiniz. Tanrı’nın sunduğu bu armağanı hakedecek 

kadar iyi olmadığınızı biliyor musunuz? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, 

yapacağınız bir sürü kötü şey olacaktır. Ama İsa iyidir. Çarmıhta sizin 

yerinize geçti. 

Gelin ve dua edin, “Rab İsa, çarmıh üzerinde yaptığım tüm kötülüklerin 

cezasını üstlendin. Sonsuz yaşama kavuşabilmem için bunu yaptın. 

Lütfen günahlarımı bağışla ve bu sonsuz yaşamı bana ver.” 

İsa sizi bağışlamak ve sonsuz yaşamı vermek ister. Başkalarına iyi 

davranmanıza yardım edecektir.  

Tekrar Soruları 

1 Kutsal yasa uzmanı İsa’ya ne sordu? (“Sonsuz yaşamı miras almak 

için ne yapmalıyım?”) 

2 Tanrı’nın yasasındaki en önemli yasalar nelerdir? (Tanrın Rabbi bütün 

yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. 

Komşunu da kendin gibi seveceksin.) 

3 Tanrı bize niçin yasasını verdi? (Kendisinin kutsal olduğunu ve bizim 

de O’nun gibi kutsal olmamız gerektiğini göstermek için) 

4 Tanrı’nın yasasını hiç hata yapmadan kim yerine getirebilir? (Rab 

İsa’dan başka hiç kimse) 

5 Kahin ve Levili acaba niçin iyi davranamadı? (Çünkü onlar da 

günahkardılar) 

6 İyilik yaparak niçin kurtulamazsınız? (Çünkü yeterince iyi olmamız 

mümkün değildir. Tanrı’nın yasasını bir kere bile çiğneyecek olursak 

sanki tüm yasayı çiğnemiş gibi oluruz) 

7 Bu Samiriyeli adam hangi yönden bize İsa’yı anımsatır? (Samiriyeli 

adam ihtiyaç içindeki birisine yardım etti – İsa her zaman iyi olan şeyleri 

yaptı) 

8 Eğer Rab İsa’yı seviyorsanız, diğer insanlara nasıl davranmalısınız? 

(Onlara iyi davranmalı ve yardım etmeliyim) 

9 Nasıl sonsuz yaşama kavuşup İsa gibi iyi olabilirsiniz? (İsa’nın benim 

yerime öldüğüne inanıp tüm günahlarımı bağışlamasını isteyerek) 

10 İyi işler size sonsuz yaşam vermez. Romalılar 6:23 sonsuz yaşama 

nasıl kavuşacağımızı söyler. Bu ayeti tekrarlayabilir misiniz? (“Çünkü 

günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da 

sonsuz yaşamdır”) 
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Durum çalışması 

Çocuklar hikayeyi dinledikten sonra soruları yanıtlayabilirler. Eğer çocuklar 

büyükse gruplar halinde çalışıp sorulara yanıt verebilirler. Her grupta bir 

yardımcının olması yararlı olacaktır. 

Hatta çocuklar bu çalışmayı daha sonra canlandırmak isteyebilirler.  

Bilal trafik kazası geçirdiği için haftalar boyunca koltuk değneği 

kullanmak zorunda kaldı.  

Bir gün okul kitaplarıyla birlikte okul kapısından içeri girerken 

dengesini kaybetti ve kitaplarını yere düşürdü. Bazı arkadaşları 

onun arkasından geliyordu. 

Fırat “Kusura bakma yardım edemem” deyip aceleyle bahçeye 

çıktı. 

Can yanından yürüyüp geçti. Bilal’le konuşmadı bile. 

Ardından Mete koşarak geldi. Oraya daha yeni taşınmışlardı. O yıl 

içinde Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etmişti. İsa’nın 

günahlarını bağışladığını, kendisine sonsuz yaşam verdiğini 

biliyordu ve İsa’yı hoşnut etmek istiyordu. Bilal’in kitaplarını 

toparlamaya çalıştığını görünce, “Bilal’i pek iyi tanımıyor olsam 

da ona yardım edeceğim” diye düşündü.  

Hemen yanına gidip kitaplarını topladı ve sınıfa kadar onunla 

yürüdü. 

1 Bilal hangi açıdan Kutsal Kitap hikayemizde haydutların 

saldırısına uğrayan adam benzer?  

2 Fırat ve Can size hikayemizdeki hangi karakterleri hatırlatır?  

3 Mete hikayedeki Samiriyeliye hangi açılardan benzer? 

4 Mete Bilal’e neden yardım etti? 

5 Mete sonsuz yaşama iyi işler yaptığı için mi kavuştu, yoksa 

sonsuz yaşamı armağan olarak kabul ettiği için iyi işler mi yaptı?  

Devam eden etkinlik 

Başkalarına yardım etmek 

Çocukları bir sonraki derse gelirlerken oyuncak ve hikaye kitapları 

getirmeye teşvik edin. Hep birlikte gidip bunları hastanedeki 

çocuklara ya da ihtiyaç içindeki bir aileye armağan edin.  

Devam eden etkinlik 

Bilmek ve yapmak 

Yuhanna 13:17’yi çocuklarla birlikte okuyun. Bu hafta 

öğrendikleri şeyleri paylaşmalarını isteyin.  
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Kutsal Kitap gerçekleri hakkında tartışın ve bunları yaşantılarına 

uygulayın. Üzerinde “Diğer insanlara iyilik yapın” yazılı olan kartı 

göstermek isteyebilirsiniz.  

Bu hafta içinde öğrendiğiniz en önemli konuyu – Müjde’yi - 

vurgulayarak bitirin.  

Okul öncesi çocuklar için devam eden etkinlik 

Tanrı’nın sevgisi görülüyor 

Okul öncesi çocukların Tanrı’nın sevgisini nasıl gösterip 

gösteremeyeceğini örnekleyin. Eğer verdiğiniz örnek Tanrı sevgisini 

gösteriyorsa, çocuklar ayağa kalksınlar, göstermiyorsa otursunlar. 
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Bir arkadaşınızı davet edin 
(Devam eden etkinlik – ders 1) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

  Davetlisiniz 

Nerede _________ 

Ne zaman ________ 
 

      

  Davetlisiniz 

Nerede _________ 

Ne zaman ________ 
 

      

  Davetlisiniz 

Nerede _________ 

Ne zaman ________ 
 

      

  Davetlisiniz 

Nerede _________ 

Ne zaman ________ 
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Tanrı’ya itaat etmek istiyorum 
(Devam eden etkinlik – ders 2) 

 

 

  

Eğer bir Hıristiyansan,  

Rab İsa’ya olan sevgini O’na itaat ederek göster. 

 

 

 

 

Bu hafta şunları yaparak Tanrı’ya itaat 

etmek istiyorum: 

___________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Eğer bir Hıristiyansan,  

Rab İsa’ya olan sevgini O’na itaat ederek göster. 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

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