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Giriş 
 

 

Öğretmenin çocuklara Rab İsa Mesih’in kişiliğini ve hizmetini sunmaktan daha yüce bir görevi yoktur. 

O, Tanrı’ya giden tek Yol’dur. O, Kutsal Yazılar’ın büyük teması ve anahtarıdır. O, zaten “Bana 

tanıklık eden de bu Kutsal Yazılar’dır” (Yuhanna 5:39) demedi mi? 
 

Mesih’in yaşamıyla ilgili olan bu ikinci ciltte, hizmetinin ilk zamanlarına ait olayların ve öğretilerin 

bazılarını paylaşmak istiyoruz. Görkemli Kurtarıcımızı grubunuzdaki çocuklara tanıtırken duanız iki 

yönlü olsun: Henüz kurtulmamış olanlar O’na iman etsinler diye ve kurtulmuş olanlar O’nun lütfu ve 

bilgisinde büyüyüp O’nun benzerliğine daha çok yaklaşsınlar diye.  

 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap öyküleri anlatırsak öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam yerine 

getirmemiş oluruz. Çocukların öykülerin içinde bize öğretmek için yazılan gerçekleri öğrenmesi ve 

bizim de o gerçeğin günlük yaşamda ne anlama geldiğini göstermek için onları bir adım ileri 

götürmemiz esastır. Elbette, belirli bir öykünün sağlayacağı öğretişin tümünü bir derste kapsayamayız, o 

nedenle bu derslerin her birinde bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretişi, anlatının tümüne 

yayılmıştır; ancak hazırlanırken size yardım etmek amacıyla öğretişle ilgili kısımlar “TG” olarak 

işaretlenmiştir. Bunlar ders planında da işaretlidir.  
 

Temel gerçeklerin hangi çocuğa uygun olduğunu göstermek için “-” (eksi-kurtulmamış) ve “+” (artı-

kurtulmuş) ile işaretlendiğini fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda metin içinde şu ifadelerle de açıkça 

belirtilmiştir: “günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” veya “Hıristiyan 

olanlarınız…”. 
 

Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki bir çizgiyle belirgin hale getirilmiştir. Uygulamaları ders 

verdiğiniz çocuklara daha uygun hale getirmeyi gerekli görebilirsiniz. Verilen uygulama daha büyük 

yaştaki çocuklara daha uygun olabilir, fakat eğer sizinkiler daha da küçükse gerekli gördüğünüz 

değişiklikleri yapınız. Önemli olan Tanrı Sözü’nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır.  

  

Danışmanlık için hazır olun 

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

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

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

yardıma ya da teşvike ihtiyaçları olabilir.  
 

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

bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; kendilerini 

Kutsal Kitap’a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz 

için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz.  
 

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de 

sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, 

kurtuluşu almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya gelmeyi karıştırmamaları son 

derece temeldir.  
 

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu söylememelisiniz ki, 

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

beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler.  

 



 Mesih’in Yaşamı – 2. Cilt 

 4 

Kurtulmamış çocuklar için bir örnek  

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

Kutsal Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde burada ön tarafta oturuyor 

olacağım. Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak 

İsa’ya nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip yanıma oturun; 

isterseniz bunun hakkında konulaşabiliriz.” 

 

Kurtulmuş 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 (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 

olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, 
öyle ki sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 

 

Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce görsel nesneler kullanmaya ve sahneyi değiştirmeye çalışın. Bütün 

şekillere tamamen aşikâr olun, derste onları ne zaman kullanmanız gerekeceğini bilin. Bu derslerle 

kullanmak üzere, sahne oluşturan fonlar satın alınabilir. Her sahne için bazı önerilerde bulunuyoruz, 
ancak bunlar hiçbir şekilde temel değildir. Bütün öğretişiniz düz bir bez fon üzerinde de yapılabilir.  

 

Fazladan görsel destek 

Bir kartın üzerine her ders için temel gerçekle ilgili sözleri bastırın; bir bez veya duvar kâğıdını fon 

yaparak üzerine yapıştırın. Dersin başında ya da derste, temel gerçeği ilk öğrettiğinizde bu kartı tahtaya 
asın. 

 

Ek yardımlar 

Sol ve sağ kenarlar boyunca konuyla ilgili ek bilgi ve dersinize ilgiyi nasıl arttıracağınız hakkında isteğe 
bağlı fikirler, ek yardım olarak verilmiştir.  

Bu fikirler, farklı öğrenme tarzlarına yer vermek üzere tasarlanmıştır. Etkili öğrenme için bazı 

çocukların görmeye ya da yazmaya ihtiyacı vardır, bazılarının duyması ve konuşması gerekir, 
bazılarıysa dokunup ellemelidir ve bazıları da etkin katılıma gereksinim duyarlar. 

Zamanınız yettiği sürece bu fikirleri grubunuzda kullanabilirsiniz.  

 

Tekrar soruları 

Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bunlar hemen sonra ya da bir sonraki hafta yeni derse 

geçilmeden önce kullanılabilir.  

Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat 
olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Bu zamanı şöyle kullanabilirsiniz: 

1. Çocukların konunun ne kadarını anlayıp hatırladığını öğrenmek için, 

2. Çocukların daha iyi hatırlayabilmesi için, öğretmen olarak neyi daha fazla vurgulamanız 

gerektiğini bilmek için,  

3. Sınıfta eğlenerek öğrenmeye fırsat sağlamak için. Çocuklar rekabeti sever ve programın bu 
bölümünü heyecanla beklerler. Ancak bu sadece bir oyun değil, öğrenme zamanıdır.  

Bu metinde sadece dersle ilgili sorular bulunur. Aynı zamanda şarkılar, ayet ve öğrettiğiniz herhangi bir 

şey üzerine sorular eklemek de yararlı olacaktır. Bu şekilde çocuklar programın her bölümünün önemli 

olduğunu anlarlar.  
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Genel bakış 
 

 

 
 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Düğündeki mucize 

 

Yuhanna 2:1-11 

Rab İsa’nın gücü her 

şeye yeter. 

 

Kurtulmamış olanlar: Sizi 

kurtarması için O’na iman 

edin. 
 

Kurtulmuş olanlar: Bütün 

sorunlarınızda O’na 

güvenin. 

“İnsan biçimine bürünmüş 

olarak ölüme, çarmıh 

üzerinde ölüme bile boyun 

eğip kendini alçalttı.” 
 

Filipililer 2:8 

Yaşama yeni bir 

başlangıç 
 

Yuhanna 2:13–16,23 

Yuhanna 3:1-16 

Yuhanna 7:44-52 

Yuhanna 19:39-42 

Çölde Sayım 21:5-10 

Yeniden doğmanız 

gerek. 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’dan 

sizi yeni bir kişi yapmasını 

ve sizi kendi ailesine 

katmasını isteyin. 

“Bunun için de Tanrı O'nu 

pek çok yükseltti ve O'na 

her adın üstünde olan adı 

bağışladı.” 
 

Filipililer 2:9 

Samiriyeli kadın 
 

Yuhanna 4:3-30,39-42 

Sonsuz yaşam Rab 

İsa Mesih aracılığıyla 

Tanrı’dan bir 

armağandır. 

 

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz 

yaşama sahip olmanızın tek 

yolu İsa Mesih’e gelmektir. 
 

Kurtulmuş olanlar: 

Hıristiyansanız sonsuz 

yaşamınız olduğundan 

emin olabilirsiniz. 

Filipililer 2:9’u öğrenmeye 

devam edin. 

Rab bir çocuğu 

iyileştirir, ancak kendi 

memleketinde 

reddedilir 
 

Yuhanna 4:45-54 

Luka 4:16-32 

İman olmadan 

Tanrı’yı hoşnut 

etmek olanaksızdır. 

Kurtulmamış olanlar: Sizi 

kurtarması için yalnızca 

Mesih’e iman etmelisiniz. 
 

Kurtulmuş olanlar: Mesih’e ve 

O’nun sözüne iman etmeye 

her gün devam etmelisiniz. 

“Öyle ki, İsa'nın adı 

anıldığında gökteki, 

yerdeki ve yer 

altındakilerin hepsi diz 

çöksün.” 
 

Filipililer 2:10 

Kör Bartimay’ın 

gözleri açılır (özel bir 

müjdeleme dersi) 
 

Markos 10:46-52 

Luka 18:35-43 

Özel vurgu: 

Günahın karanlığını 

kaldırabilecek olan 

sadece Rab İsa’dır. 

 

Kurtulmamış olanlar: Bunu sizin 

için yapması için O’na 

iman edin. 

Filipililer 2:10’u 

öğrenmeye devam edin. 

Bir kadın iyileşir ve 

bir kız yaşama döner 
 

Markos 5:21-43 

Luka 8:40-56 

Rab İsa tek tek 

herkesi sever. 

 

Kurtulmamış olanlar: O’na 

gelirseniz sizi 

kurtaracağından emin 

olabilirsiniz. 
 

Kurtulmuş olanlar: O sizi sevdi 

ve sizin yerinize öldü ve 

sizi her zaman sevip 

gözetmeye devam 

edecektir, o yüzden O’na 

tüm sorunlarınızı söyleyin. 

“… ve her dil, Baba 

Tanrı'nın yüceltilmesi için 

İsa Mesih'in Rab olduğunu 

açıkça söylesin.” 
 

Filipililer 2:11 
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Ders 1 
Düğündeki mucize  
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 2:1-11  

 

Temel gerçek 

Rab İsa’nın gücü her şeye yeter. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizi kurtarması için O’na 

iman edin. 
 

Kurtulmuş olanlar: Bütün sorunlarınızda O’na 

güvenin.  

 

Ezberlenecek ayet 

“İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh 

üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini 

alçalttı.” Filipililer 2:8 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve düğüne gelenler 

için ek şekiller de kullanabilirsiniz 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi ve iç mekân sahnesi. 

 

Devam eden etkinlik 

 Kâğıt - Beyaz tahta kalemi / Keçeli 

kalem 

 

Öğretmen için not 

Öğretirken düğünde neden şarap kullanıldığı 

sorusuna yer vermekten kaçınmak isteyebilirsi-

niz. Esas öğretişinizden uzaklaştırabilir. Çocuk-

lar eğer bu konuda bir şey sorarlarsa onlarla bi-

reysel olarak ilgilenebilirsiniz. Büyük olasılıkla 

şarap az miktarda alkol içeren hafif bir şaraptı. 

Şarap pek çok ülkede su kaynaklarının temiz ol-

mamasından dolayı içilirdi ve hâlâ da içilmek-

tedir. 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Kana’daki heyecan. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Düğün hazırlıkları yapılır. 

2. Rab İsa ve öğrencileri davet edilir.  TG 

3. Misafirler varırlar.   

4. Şarap biter.  TG- 

5. Meryem Rab İsa’ya sorunu anlatır. 

6. İsa Meryem’i azarlar. TG+ 

7. Meryem hizmet edenlere İsa’nın 

dediğini yapmalarını söyler. 

8. İsa hizmet edenlere küpleri suyla 

doldurmalarını buyurur. TG+ 

9. Hizmetkârlar itaat eder ve su şaraba 

dönüşür.  TG- 

 

Doruk Noktası 

Başkan, damada “bu içtiğim en iyi şarap” der. 

 

Sonuç  

Öğrenciler Mesih’e iman ederler. 

 TG+, TG- 
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Bunu üç ayrı renkli “1” sayısını  
kullanarak sunun: Bir tane 
altın renkli (ya da sarı) 1, 
bir tane bir tarafı koyu (ya da 
siyah), diğer tarafı temiz 
(ya da beyaz) çift taraflı 1 ve bir 
tane de çarmıh olarak 
katlanabilen kırmızı 1 sayısı.  
 

 
 
 

Altın-sarı 
 
 
 
 

 
Koyu-siyah (1. taraf) 

 

Temiz-beyaz (2. taraf) 
 
 
 

 
Kırmızı çarmıh 
 

(kenarlarını açın) 
 
 
 

Okul öncesi müjde 

etkinliği 
 

Sözsüz kitabı kullanarak 
Müjde’yi paylaşın. Kullanma 
kılavuzları ve Sözsüz kitaplar 
YNH’den temin edilebilir.  
 
 
 

Okul öncesi şarkısı 
 

“Müjde, müjde getiririz” 
ilahisini söyleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesnelerle kısa bir ders 

Tek bir 

Kutsal Kitabınızı havaya kaldırın. 

Sayılar, Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’ta çok önemli yer tutar. Tanrı 

bize günlerin, insanların ve hayvanların sayılarını verir. Bildiğiniz 
bazı Kutsal Kitap sayıları neler?  

Kısaca tartışın. 

Kutsal Kitap’taki bütün sayıların içinde bir tanesi benim en 
sevdiğim sayıdır! 

Altın bir sayısını kaldırın. 

Kutsal Kitap der ki, “Tanrımız RAB tek RAB'dir” (Yasanın Tekrarı 

6:4). Bu dünyayı ve siz de dahil içindeki her şeyi yaratan tek bir 

Tanrı’dır! Tanrı güçlüdür ve kutsaldır (kusursuzdur). Tanrı sizi 

gözetir ve düşündüğünüz her şeyi ve yaptığınız her şeyi bilir. Tanrı 

sizin O’nun çocuğu olmanızı ve bir gün cennette sonsuza dek 
O’nunla birlikte yaşamanızı ister. 

Ancak sizi Tanrı’dan alıkoyan tek bir büyük sorun vardır. 

Diğer elinizle koyu renkli bir sayısını kaldırın. Ellerinizi birbirinden uzakta 

tutun. 

Bu sorun günahtır. Günah, Tanrı’nın yasalarını çiğneyen, düşündü-

ğünüz, söylediğiniz veya yaptığınız her şeydir. Bir yalan söylediği-

nizde, küfür ettiğinizde, anne babanızın sözünü dinlemediğinizde 

veya birisi hakkında kötü bir şey düşündüğünüzde günah işlersiniz. 

Bu odadaki herkes Tanrı’ya karşı günah işlemiştir. Nereden mi bili-

yorum? Kutsal Kitap der ki, “İyilik eden yok, bir kişi bile!” (Mez-

murlar 14:3). Tek bir kişi bile cennete gitmeye yetecek kadar iyi de-

ğildir. Günahınız sizi Tanrı’dan ayrı koyar ve günahlarınız bağışlan-

madan ölürseniz, cehennem denen ceza çekme yerinde Tanrı’dan 
sonsuza dek ayrı kalırsınız.  

Peki ama günahlarınız nasıl bağışlanabilir?  

Altın renkli bir ile koyu olanı bir kenara koyun. Kırmızı olanı gösterin.  

Tek bir yol vardır. İsa dedi ki, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Be-

nim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). 

İsa Tanrı’nın kusursuz (günahsız) Oğlu’dur. Kötü olan hiç bir şey 

yapmamıştır ve asla da yapmayacaktır. Ama sizler yanlış yaptınız 
ve İsa sizin hak ettiğiniz cezayı üzerine almak üzere yeryüzüne geldi.  

Bir çarmıh yapmak için kırmızı biri açın. Kırmızı olanı gösterin.  

İsa insanların O’nu çarmıha çivilemesine izin verdi ve çarmıhın 

üzerinde acı çekti, kanını akıttı ve öldü.  

Koyu renkli biri alıp çarmıhın önüne yerleştirin.  

İsa bütün günahlarınızın cezasını üzerine aldı. İsa öldükten sonra 

gömüldü. Üç gün sonra yaşama geri döndü ve bugün cennettedir. 
Günahlarınızın bağışlanması için tek yolu İsa sağladı. 
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Kırmızı çarmıhı bir kenara ayırın. Koyu renkli birin temiz tarafını gösterin 

sonra altın renkli olanı onun yanında tutun.  

Kurtarıcınız olarak İsa’ya inandığınızda Tanrı günahınızı bağışlar. 

O’nu tanıyıp bir gün cennete gidebilmeniz için sizi içten dışa 

değiştirir. İsa’ya iman ettiniz mi? Bunun hakkında derste daha çok 

konuşacağız, iyi dinleyin. 
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Okul öncesi çocuklara 
bir duvak gösterin ve bir 
tanesine denetin. Okul 
öncesi çocuklar Kana’da 
yürüyormuş gibi de 
yapabilirler.  
 
Çocuklara Kana’yı haritada 
buldurun. İsa, vaftiz olduktan 
ve denendikten sonra ilk 
altı öğrencisini (Andreas, 
Yuhanna, Petrus, Yakup, 
Filipus ve Natanel) kendisini 
izlemeye çağırdığında 
Beytanya bölgesinde 
bulunuyordu. Bu olay, 
İsa Natanel’i çağırdıktan 
yaklaşık üç gün sonra oldu.  
 

Kart 1-1 

 
Yusuf Kutsal Kitap’ta artık 
geçmediğine göre o sırada 
hayatta olmaması olasıdır.  
  

 TG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 1-3 

 

 

 

 
 

Ders 

Kana’da ne büyük bir heyecan vardı! Bir düğün olacaktı. Eminim 

hem gelinin hem damadın evinde düğün gününden haftalar önce 

hazırlıklar başlamıştı; düğün giysileri dikiliyor, düğün yemeği için 

hazırlıklar yapılıyordu. Ne kadar yemek gerekecekti? Ne kadar 

şarap lazımdı? Düğüne kimler davet edilmeliydi?  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: dış mekân sahnesi. 

Sonunda gün gelip çattı. Bütün hazırlıklar yapılmıştı ve her şey 

hazırdı. Konuklar yoldaydı. 

İsa’yı (1) ve öğrencileri (2) yerleştirin. 

İsa ve öğrencileri de davet edilmişti. Belki de düğün sahipleri ile 

Rab İsa’nın ailesi akrabaydı, çünkü annesi Meryem de konuklar 

arasındaydı.  

İsa ve O’nu izleyenler tozlu yollardan geçerken herhalde güzel bir 

gün olacağını umuyorlardı. Yolda yürüyen o adamları gözleseydi-

niz, Biri’nin diğerlerinden çok farklı olduğunu düşünmezdiniz. 

Hangisi farklıydı?  

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Evet, Rab İsa Mesih tabiî ki! Aslında görünüşü farklı değildi; 

diğerleri gibi genç bir adamdı. Fakat O aynı zamanda Tanrı’ydı; 

Tanrı’nın biricik oğluydu, çünkü insan olduğunda Tanrı olmayı 

bırakmadı. O sırada öğrencileri dünyayı, güneşi, yıldızları ve 

gezegenleri yaratanın yanında yürüdüklerinin farkında değildiler. 

Ardından gittikleri kişi, her istediğini yapabilecek Olan, bütün güce 

sahip Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Oğlu’ydu. Öğrenciler henüz bunu 

anlamıyordu, ancak İsa Mesih’te çok özel bir şeyler olduğunu 

biliyorlardı ve düğüne O’nunla gitmekten dolayı mutluydular. 

Bütün şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekân sahnesi. 

Bütün konuklar vardıklarında büyük su küplerinin yanında 

duruyorlardı. 

Hizmetkârları (3) ve konukları (4) yerleştirin.  

Sokaklar ve yollar tozluydu. İnsanlar çarık giydiği için ayakları 

tozlanıyor ve kirleniyordu. Su küplerinin başında ayaklarını 

yıkamak için bir hizmetkâr duruyordu. O ülkede el yıkamak 

konusunda bir kural vardı; o kurala göre, elleri kirli olsun olmasın 

herkes hizmetkâra elini yıkatırdı. Hizmetkârların bütün bu yıkama 

işini halletmesi için suyla dolu büyük küpler lazımdı. 
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Heyecan artıyordu. Sonunda yemekler servise hazırdı. Özel 

yiyeceklerle dolu tepsiler elden ele dolaşıyordu. Şarap bardakları 

kocaman sürahilerden dolduruluyordu. Gelenler giderek artıyordu.  

İsterseniz ek şekiller yerleştirin. 

O ülkedeki düğünler bizim köylerimizdeki düğünlere benzerdi. 

Gelin, şölenin yapıldığı damat evine götürülürken sokaklar boyunca 

bir düğün alayı olurdu. Pek çok eş dost, akraba davet edilir ve bazen 

ziyafet günlerce sürerdi. Çok miktarda yiyecek ve içecek gerekliydi, 

hizmetkârlar sürekli çalışırdı; herkesin ikram alıp almadığına onlar 

bakıyordu. Sürahiler tekrar tekrar dolduruluyordu.  

Bir hizmetkâr boşalan sürahiyi doldurmak için geri geldi. 

“Kusura bakma, şarap kalmadı” dendi kendisine.  

Şarap kalmadı mı? Tam bir felaket! Bütün düğün şöleni 

mahvolacaktı! Haber birinden diğerine kulaktan kulağa yayıldı, 

“Şarap kalmamış.” 

Rab İsa’nın annesi Meryem bu sözleri duydu. “Ne yapılabilir” diye 

düşündü.  

Bütün şekilleri çıkarın.  

Kendisi hiçbir şey yapamazdı ama Oğlu kesin yapabilirdi. O’nun 

Tanrı’nın Oğlu olduğunu biliyordu ve O’nun her şeyi yapacak gücü 

vardı.  

Meryem haklıydı. 

İsa’yı (1) yerleştirin. 

Rab İsa Mesih o evde bu sorunun düğün şölenini bozmasını 

önleyebilecek tek kişiydi. Neden O’nun yardım edebileceğini 

hatırlayabilir misiniz?  

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Evet, O evdeki bütün diğer kişiler gibi sıradan bir adam değildi. O 

Tanrı’dır – Oğul Tanrı; Her Şeye Gücü Yeten’dir. “Her Şeye Gücü 

Yeten” demek O’nun gücü sınırsız demektir. Siz ve ben O’nun ne 

kadar güç ve kudrete sahip olduğunu asla anlayamayız. O’nda 

başka hiç kimsenin çözemeyeceği sorunları çözmeye gücü vardır. O 

hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapabilir.  

Kurtarıcınız olarak Rab İsa’ya iman etmediyseniz, o zaman sizin en 

büyük sorununuz günahtır. Yanlış şeyler yapma isteğiyle doğdunuz. 

Yaptığınızda yanlış bir şey için hep başkasını suçlamak istemiyor 

musunuz? Belki eve gerekenden bir saat geç geldiniz ve hemen bir 

yalan uydurup Canan’ın annesinin kalıp Canan’la oynamanızı 

istediğini söylediniz. Doğru olmadığını biliyordunuz ama bu sizi 

evde çıkacak sorundan kurtarmıştı; oysa böyle yapmakla Tanrı’ya 

itaatsizlik etmiş oldunuz. O, yalan söylemenizi istemez. Günahınız 

çok ciddidir, çünkü sizi Tanrı’dan ayırır ve O’ndan sonsuza dek ayrı 

kalma tehlikesine düşersiniz. İçinden çıkılamaz bir sorun, değil mi?  

 

 

 
Çocuklar örnek olarak 
meyve suyu ve kek yesinler. 
Bu etkinlik özellikle okul öncesi 
çocukların hoşuna gidecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şarap, su kaynaklarının 
temiz olmaması yüzünden 
sıklıkla kullanılırdı (pek çok 
ülkede hâlâ kullanılmaktadır). 
Pek çok yorumcu şarabın az 
miktarda alkol bırakılarak bolca 
sulandırıldığına inanmaktadır. 
Bu konu ana noktayı –ilk 
mucizesinde Oğul Tanrı’nın 
görkemini– bozmasın. 

 

 

 

 

 

 
Kart 1-2 

 

 
 

 
 

 

TG- 
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Kart 1-4 

 
Bunu bir çocuğa okutmak 
isteyebilirsiniz. Program 
başlamadan önce çocuğa 
haber verin.  
 

İsa, Meryem’e “kadın” diye 
hitap ettiğinde ona saygısızlık 
etmiş ya da sevgisiz 
davranmış olmadı. İsa 
çarmıhta asılı halde onu 
Yuhanna’nın gözetimine 
emanet ettiğinde de aynı 
kelimeyi kullandı (Yuhanna 
19:26). Meryem bir mucize 
veya İsa’nın görkeminin tam 
 

 TG+ 

bir şekilde açıklanmasını 
beklemiş olabilir, ama İsa 
ona yetkisinin onun buyruğu 
altında olmadığını hatırlattı. 
O ilahi bir zamanlama ile 
çalışıyordu ve yalnızca 
Baba’nın isteğine bağlıydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendi kendinize yardım edemezsiniz, sizin sorununuzu ben de çö-

zemem ve dünyadaki hiç kimse de bunu yapamaz. Ancak hatırlayın, 

Rab İsa Mesih’in tüm güce sahip olduğunu söylemiştik. Hiçbir şey 

O’nun için zor değildir. Kutsal Kitap bize der ki, O günahlarınızı 

kaldırabilir ve yaşamınızı Tanrı’nın önünde doğru kılabilir. O 

çarmıhta öldü ve Tanrı’nın günaha karşılık verdiği cezayı üzerine 

aldı. O bugün yaşıyor, hâlâ tüm güce sahiptir ve Tanrı’yla sizi ba-

rıştırabilecek Olan’dır. O, başka hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri 
yapabilir ve Meryem bunu biraz da olsa anlıyordu. 

Hemen Oğlu’na koştu ve dedi, “İsa, hiç şarapları kalmadı.” 

Meryem’i (5) yerleştirin. 

Rab İsa’nın Meryem’e verdiği cevap, anlamını anlayana kadar bize 

biraz tuhaf gelebilir. Ne cevap verdiğini okuyalım. Kutsal Kitap 

Yuhanna 2:4’te der ki, “(Anne) Kadın benden ne istiyorsun? Benim 

saatim daha gelmedi.” 

Meryem, Rab İsa’ya şarap konusunda bir şey yapmasını söylemeye 

çalışıyordu. İsa, Meryem’e karşı kaba değildi, ancak gücünü ne 

zaman kullanacağını söyleyemeyeceğini ona kararlılıkla söyledi. O 

Tanrı’nın Oğlu’ydu ve ne yapacağı konusunda yalnızca Baba Tanrı, 

Oğlu’nu yönlendiriyordu. Bu, Meryem’in öğrenmesi gereken bir 

dersti. Rab İsa gücünü, Meryem istediği için değil, Babası Tanrı 

öyle yapmasını istediği için kullanacaktı. O yalnızca Babası’nın 
isteğine göre hareket edecekti.  

Siz hiç Rab İsa’ya ne yapması gerektiğini söylüyor musunuz? 

Bazen Hıristiyan çocuklar bunu yapıyorlar. Belki bir sorununuz var 

ve Rab’bin o konuda ne yapması gerektiğini bildiğinizi 

düşünüyorsunuz. Örneğin, okuldaki öğretmeniniz Rab İsa’ya 

inanmıyor ve Kutsal Kitap’ın doğru olmadığını söylüyor. Belki 

içinizden şöyle dua etmek çok ayartıcı olur, “Rab, bana başka bir 

öğretmen ver.” Bazen dua edip Rab İsa’ya sizin için ne yapacağını 

söylemişsinizdir, fakat sorun hâlâ aynı yerde durmaktadır. Ne 
yapmalısınız? Doğru cevap nedir?  

a) Dua etmeyi bırakıp O’nun bir şey yapmasını beklemek. 

b) Dua etmeye devam edip O’nun sizin için ne yapması 
gerektiğini söyleyip durmak. 

c) Dua etmeye ve sorununuzu O’na anlatmaya devam etmek, 

fakat O’ndan sorunu istediği şekilde ve istediği zaman 
çözmesini istemek. 

Çocuklar cevap versin. 

En iyi cevap üçüncü şıktır. Sorunlarınızı O’na getirmeye devam 

edin, çünkü O Her Şeye Gücü Yeten, bütün güce sahip Olan’dır. 

Sorununuzun doğru yanıtını O bilir ve zamanı gelince cevap 

verecektir. Aslına bakarsanız, bu düğün şöleninde İsa’nın ne kadar 

güçlü olduğunu göstermesinin zamanı gelmişti.  
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Meryem, O’nun Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Oğlu olduğunu 

biliyordu; o yüzden hizmetkarlara dönüp “Size ne derse onu yapın” 

diye tembihledi (Yuhanna 2:5). Demek istiyordu ki, “O’nun 

dediğini yaparsanız sorununuzu çözebilir.” 

Hizmet edenler O’na baktılar. O ne söyleyecekti acaba?   

İsa konukların ellerini yıkamak için kullanılan suyun konulduğu altı 

büyük taş su küpüne baktı. Yuhanna 2:7’de ne dediğini okuyoruz: 

“Küpleri suyla doldurun.” 

Meryem’i (5) çıkarın. Hizmetkârları (3) yerleştirin. 

Hizmet edenler, “Şimdi küpleri doldurmak çok tuhaf olacaktır. 

Küpleri neden suyla dolduralım ki? Konukların hepsi geldi ve 

herkes yıkandı. Bize lazım olan şey şarap, su değil! Asıl sorunu 

düşünmüyor mu acaba?” diye düşünmüş olmalılar. 

Rab İsa onları düşünüyordu ve büyük gücünü yardım etmek için 

kullanacaktı. Hıristiyan çocuklar! Rab İsa’nın, başınıza gelen her 

sorunla ilgilendiğini bilmek ne harika değil mi? O sizi düşünüyor. 

Gücünü size yardım etmek için kullanacak. Belki de aileniz Rab 

İsa’ya inanmıyor ve sizin neye inandığınızı, görünüşe göre, kimse 

anlamıyor. Bütün güce sahip olan Rab İsa Mesih sizin sorununuzla 

ilgilenir ve size yardım eder. Ona çok zor gelen hiçbir sorun yoktur. 

O’na sorunlarınızı hep anlatın. O’na her gün dua edip yardım 

etmesini isteyin. Bazen bir sorununuz olduğunda başka birisinin 

sizinle dua etmesi iyidir. Bir sorununuz olduğunda o konuda dua 

etmekten memnun olacağımı bilmenizi isterim. Beraber dua 

edebiliriz. Her zaman çekinmeden bana gelip anlatın; ikimiz o 

konuyu Rab’be sorabiliriz ve çözmesi için O’na güvenebiliriz. Rab 

İsa çocuklarının dualarını cevaplayacağına söz verdi. Hıristiyanlar 

için her şeyin çok kolay olacağına söz vermez, fakat onlara yardım 

edeceğine söz verir. Belki de yakında ailenizdeki başka birini 

kurtaracaktır. Gücünü sizi kendisine sadık tutmak için kullanacaktır. 

Evde bir Hıristiyan gibi yaşamanıza yardım edecektir. O size 

yardım etmek istiyor, tıpkı düğün şöleninde yardım etmek istediği 

gibi. O yüzden küpleri suyla doldurmalarını söyledi.  

Hizmetkârlar bunun tuhaf olduğunu düşünmüş olsalar da 

Meryem’in öğüdünü dinlediler ve İsa’nın dediğini yaptılar. Bütün 

küpleri doldurdular. Çok su gerekliydi, çünkü bir küp 95 litreye (25 

galon) kadar su alırdı.  

Hepsi ağzına kadar dolduğunda İsa, “Şimdi biraz alıp şölen 

başkanına götürün” dedi (Yuhanna 2:8’den).  

Hizmetkârlar başkana neden su götüreceklerini merak ederek tered-

düt etmiş olmalılar, fakat yine itaat ettiler. Büyük su küplerinden 

sürahilerini doldurdular ve gördüklerine inanamadılar. İçindeki şa-

raptı! Küplere su koymuşlardı, şarap olarak çıktı! Bu bir mucizeydi! 

İsa bir anda suyu şaraba çevirmişti! Bunu nasıl yapabilmişti?  

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Belki bir çocuk bu ayeti 
Kutsal Kitap’tan okuyabilir. 
 
 
 
Meryem’in tembihleri İsa’ya 
olan imanını gösterir. 
 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun (ya da bir 
çocuğa okutun). 

 

 
Kart 1-5 

 

Çocuklar bu sahneyi 
ve bir sonrakini tiyatro olarak 
yapmaktan hoşlanacaktır. 
Meryem’i, hizmetkârları, İsa’yı 
ve öğrencileri oynayabilecek 
birkaç kişi seçin. Konuşmaları 
okumaları için kartlara bastırın.  
 

TG+ 
 

 
 
İsa’nın bu mucize için 
arınma küplerini seçmesi 
ilginçtir. Suyla arınma âdeti 
Yahudi yasasından geliyordu, 
fakat İsa, kanı aracılığıyla yeni 
bir antlaşma getirecek yeni 
bir yol göstermeye gelmişti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başkan denilen kişi, başgarson 
veya sorumlu kişi olabilir. 
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 TG-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 

 

 

 

 TG-  

 

 

 

 

 

Evet, O Tanrı olduğu için tüm güce sahiptir. O’nun için hiçbir şey 

çok zor değildir. O her şeyi yapabilir. O dünyadaki en günahkârlı 

kişiyi bile bağışlayıp kurtarabilir. O sizi kurtarabilir.  

Daha önce Mesih’ten sizi kurtarmasını istemediyseniz ve bunu 

yapmanız gerektiğini görüyorsanız, hemen şimdi oturduğunuz yerde 

ya da eve gittiğinizde yatağınızın kenarında bunu O’ndan 

isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, bunun hakkında benimle 

konuşmak isterseniz, size yardım etmeyi ve bugün nasıl 

kurtulabileceğinizi size göstermeyi çok isterim. Diğerleri çıktıktan 

sonra ön sıraya gelin. Ben oturup nasıl kurtulacağınızı size biraz 

daha açıklayacağım. 

Belki de günahınızın sizi Tanrı’dan ayrı tuttuğunu biliyorsunuz ve 

O’nunla barışık olmak istiyorsunuz. Yüreğinizden bunu Rab İsa’ya 

şimdi söyleyin. Şunun gibi sözler kullanabilirsiniz, “Rab İsa, ben 

günahkârım. Günahımı ben kaldıramam; ama inanıyorum ki Sen 

yapabilirsin. Lütfen bunu şimdi benim için yap.” Kutsal Kitap der 

ki, “Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle 

kurtaracak güçtedir” (İbraniler 7:25). Bu demektir ki ne kadar kötü 

olursanız olun O sizi baştan sona kurtaracaktır. O’na gerçekten 

iman ederseniz, bütün günahlarınızı kaldıracak ve sizi sonsuza dek 

Tanrı’yla barıştıracaktır. Bu, düğünde olanlardan çok daha büyük 

bir mucizedir.  

Şarabı deneyip nereden geldiğini bilmeyen şölen başkanı hemen 

güveyi bulmaya gitti.  

“Nereden aldın bunu?” diye sordu. “En iyi şarabı sona saklayan 

kimse tanımadım şimdiye dek. Bütün düğünlerde en iyi şarap ilk 

önce ikram edilir; bu hepsinin en iyisi.” 

Neden acaba! Çünkü dünyanın yaratılışında bütün her şeyi var eden 

Rab İsa’nın kendisi tarafından yapıldı (Yuhanna 1:3).  

Suyun şaraba çevrildiğini bilenlerin çoğu bu mucizeyi hayatlarının 

geri kalanında daima hatırlayacaklardı çünkü ancak Tanrı’nın 

yapabileceği bir şeye tanık olmuşlardı. İsa Mesih Her Şeye Gücü 

Yeten Tanrı Oğlu’dur. Özellikle öğrencileri O’nun kim olduğunu 

gördüler ve O’na olan imanları arttı.  

Hıristiyan çocuklar, Kurtarıcınız’ın bütün güce sahip olmasına 

sevinmiyor musunuz? O’nun her şeyi yapabileceğini bildiğinizde 

O’na daha da fazla güvenmek için cesaretiniz artar. O, 

sorunlarınızda size yardım edecek, başka hiç kimsenin 

yapamayacağı şeyleri sizin için yapacaktır.  

Belki de, O’nu Kurtarıcınız olarak tanımıyorsunuz. Bütün 

sorunların en büyüğünden –günah sorununuzdan– sizi kurtarmasını 

O’ndan hiç istemediniz. Bugün O’na gelip günahınızı kaldırması 

için O’na iman etmek istemez misiniz? O’na iman ederseniz sizin 

de Her Şeye Gücü Yeten bir Kurtarıcınız olacak: Rab İsa Mesih. 

“O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak 

güçtedir” (İbraniler 7:25). O’na iman edecek misiniz? 
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Tekrar soruları 

1. Rab İsa ilk mucizesini nerede gerçekleştirdi? (Kana’daki bir 

düğünde.) 

2. Rab İsa’dan başka düğünde başka kimler bulunuyordu? 

(Annesi ve öğrencileri.) 

3. Büyük su küpleri misafirler için neden oraya konmuştu? 

(Geldiklerinde ellerini ve tozlu ayaklarını yıkasınlar diye.) 

4. Düğün şöleninde çıkan büyük sorun neydi? (Şarapları 

kalmamıştı.) 

5. Meryem kime gitti ve biz sorunumuz olduğunda kime 

gitmeliyiz? (Rab İsa Mesih’e.) 

6. Meryem, Rab İsa’ya şarap konusunda bir şey yaptırmaya 

çalıştı, fakat İsa bunun ona bağlı olmadığını söyledi. 

Neden? (İsa sadece Babası’nın isteğine göre hareket etti.)  

7. Rab İsa hizmetkârlara ne yapmalarını söyledi? (Su küplerini 

suyla doldurmalarını söyledi.) 

8. Sürahilerini doldurmaya gittiklerinde ne oldu? (Su şaraba 

çevrilmişti; bu bir mucizeydi.) 

9. Rab İsa Mesih neden suyu şaraba çevirecek güçteydi? (O 

Tanrı’dır, her şeye gücü yeter.) 

10. Rab bugün çoluk çocuk kadın erkek herkesin yaşamında 

hangi mucizeyi yapabilecek güçtedir? (Günahımızı kaldırıp 

yaşamlarımızı O’nun gözünde doğru kılacak güçtedir.) 
 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Düğünde İsa’ya şarabın bittiğini kim söyledi? (Annesi 

Meryem) 

2. Şarapları bittiğinde İsa hizmet edenlere ne yapmalarını 

söyledi? (Taştan büyük küpleri suyla doldurmalarını.) 

3. İsa küplerdeki suya ne yaptı? (Şaraba çevirdi.) 

4. Sorunlarınız için size kim yardım edebilir? (İsa) 
 

Devam eden etkinlik 

Herkesin görebilmesi için cevapları listelemek üzere kâğıt ve keçeli 

kalem kullanın. Önerilen bazı cevaplar verilmiştir ama sizin listeniz 

daha tam olacaktır.  

1. Her şeye gücü yeten Rab İsa’nın size yardım edebileceği 

başka sorunlar nelerdir?  

Cevaplar şöyle olabilir: 

O size şu konularda yardım edebilir… 

a) zor ödevlerde 

b) sınavlarda 

c) hastalıkta 

Tekrar oyunu 

 

İnsan 

Tik Tak Tok 
 

Oyun alanına dokuz sandalye 
koyun veya ip ya da bant 
kullanarak zemin üzerinde 
aşağıdaki şekli oluşturun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sınıfı iki gruba ayırın – 
X’ler ve O’lar. Takımlar 
soruları sırayla cevaplasınlar. 
 

Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde seçtiği karede 
dikilebilir veya oturabilir.  
 

Üç üyesini yatay, dikey veya 
çapraz olarak bir sıraya / 
arka arkaya yerleştirebilen 
ilk takım kazanır.  
 

İsterseniz, bu oyun 
büyük bir kâğıt parçası 
ve keçeli kalem kullanarak 
da oynanabilir.  
 

 

Okul öncesi tekrar 

oyunu 

 

Tik Tak Tok 
 

Oyunu yukarıda anlatıldığı 
gibi oynayın, fakat bir renk 
veya şekilden oluşan beş oyun taşı 
ve başka bir beşli grup kullanın. 
Gruplara ayrılmaya 
gerek yok.  
 

Okul öncesi çocuklardan 
biri bir soruya cevap versin 
ve bir bez pano üzerine iple 
oluşturulmuş veya poster 
panosuna kalemle çizilmiş 
bir tik tak tok şeklinin içine 
bir oyun parçasını yerleştirsin.  
 

Bir sonraki çocuk diğer 
şekli kullansın.  
 

Okul öncesi çocuklar parçaları 
yerleştirip aynısından üç tanesi 
aynı hizaya geldiğinde 
alkışlamaktan zevk alacaklardır.  
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ç) yalnızlıkta 

d) bize kabadayılık taslandığında 

2. Rab İsa ödevlerinde Hıristiyanlar’a nasıl yardım edebilir? 

Cevaplar şöyle olabilir: 

O size şu konularda yardım edebilir… 

 a) güzelce çalışmanıza 

 b) yapmanız gerekene yoğunlaşmanıza 

 c) O’nun isteğinde kalmanıza  

3. Hasta olduklarında Hıristiyanlar’a nasıl yardım edebilir?  

Cevaplar şöyle olabilir: 

O size şu konularda yardım edebilir… 

a) İsteği doğrultusunda çabuk iyileşmenize. 

 b) Hastalık sırasında sabırlı olmanıza. 
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Ders 2 
Yaşama yeni bir başlangıç 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 2:13-16,23 

Yuhanna 3:1-16 

Yuhanna 7:44-52 

Yuhanna 19:39-42 

Çölde Sayım 21:5-10 

 

Temel gerçek 

Yeniden doğmanız gerek. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’dan sizi yeni bir 

kişi yapmasını ve sizi kendi ailesine 

katmasını isteyin.  

 

Ezberlenecek ayet 

“Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve 

O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.”  

Filipililer 2:9 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Tapınak sah-

nesi 

Ve 

 Mesih ve Nikodim arasında geçen ko-

nuşma sırasında çocuklarının ilgisini 

canlı tutacak birkaç görsel gerecimiz 

mevcuttur. Sayfa 57’de verilen sözleri 

kullanarak bez pano üzerindeki “konuş-

ma balonlarını” kullanmanızı öneririz. 

Toplantınızda sözlerin kolayca okuna-

bilmesi için yeterince büyük balonlar 

hazırlayın.  

 Sayfa 58’de ek görsel gereç olarak bir 

tunç yılan (arka zeminde çarmıh ile bir-

likte) bulacaksınız.  

 

Devam eden etkinlik 

 Sayfa 59’daki kartları çoğaltıp kenarla-

rını kesin. 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Ne iyi bir adam.”  TG- 

Olayların Gelişimi 

1. Mesih tapınağı arıtır. TG- 

2. Nikodim İsa’ya gelir. 

3. “Sen Tanrı’dan gelen öğretmensin.” 

4. “Bir kimse yeniden doğmadıkça.”  TG 

5. “Nasıl?” 

6. “Kutsal Ruh Tanrı ile.”  TG- 

7. “Nasıl?” 

8. Musa’nın öyküsü. 

9. “İnsan Oğlu yüceltilmeli.”  TG- 

 

Doruk Noktası 

Bir gün Nikodim yeniden doğar. 

 

Sonuç  

Nikodim’in yaşamı değişir. TG+ TG- 
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Kart 2-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ders 

Sahne 1  

İsteğe bağlı arka zemin: Düz arka zemin. Nikodim’i (6) yerleştirin.  

“Ne iyi bir adam.” 

Eminim bunu Nikodim hakkında pek çok kişi söylemiştir. Nikodim 

bir Ferisi’ydi. Ferisi, Rab İsa bu dünyadayken yaşamış olan bir grup 

insana verilen addı. Çok dindardılar. Genellikle tapınakta uzun uzun 

dua ederlerdi. Paralarının onda birini tapınağa verirlerdi ve fakirlere 

de çok bağış yaparlardı. Uymak için çok çaba gösterdikleri pek çok 

katı kuralları vardı. Aslında, Tanrı’yı gerçekten çok seven ve O’nu 

hoşnut etmek isteyen kişiler gibi görünürlerdi. Nikodim sadece bir 

Ferisi değil, onların önderlerinden biriydi.  

Başkalarına göre, Nikodim bütün iyi eylemlerinden dolayı iyi bir 

kişiye benziyordu. Ancak onun gerçekten nasıl biri olduğunu Tanrı 

görebiliyordu. Tanrı onun aklından ve yüreğinden geçenleri 

görebiliyordu. Her birimiz gibi Nikodim de günahkâr bir doğayla 

doğmuştu. Tanrı’yı bütün yüreğiyle sevmedi. Tanrı’nın istediğini 

yapmak yerine,  kendi istediklerini yapmak istedi. Ne kadar dindar 

olursa olsun bu günahkâr doğasını asla değiştiremezdi; bu durum 

sizin ve benim için de aynıdır. 

Belki de her gün iyi olmaya çalışıyorsunuz; belki de kiliseye 

düzenli olarak gidip dua ediyorsunuz, fakat bunların hepsini 

yapmak gerçek kişiliğinizi değiştirmez. Anneniz evinizde yeni 

doğan bebekle ilgilendiğinde öfkeye kapılmanızı, bencil olmanızı 

ya da kıskanmanızı engellemez. Neden böylesiniz? Çünkü günahlı 

bir doğanız var – bu şekilde doğdunuz. Bunu değiştirmek için 

yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bütün dünyada hiç kimse sizi 

değiştiremez. Yalnızca Tanrı sizi farklı yapabilir. Yalnızca O sizi 

yeni bir kişi yapabilir. Tanrı’yı hoşnut edecek kadar iyi olmak için 

kendinizi değiştirebilmeniz mümkün değildir.  

Nikodim Yeruşalim kentinde yaşıyordu. Büyük olasılıkla Rab İsa 

hakkında duymuştu, fakat İsa’yla henüz karşılaşmamıştı.  

Nikodim’i (6) çıkarın. 

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz arka zemin. İsa’yı (7) yerleştirin. 

Fısıh zamanı gelince Rab İsa Yeruşalim’e vardı. Fısıh, Yahudiler’in 

her yıl kutladıkları bir bayramdı. Yüzlerce yıl önce Tanrı’nın ken-

dilerini Mısır’dan nasıl kurtardığını anmak için kutlanırdı. Binlerce 

insan kutlamalara katılmak için Yeruşalim’e gelirdi. Sokaklar ülke-

nin dört bir yanından Yahudiler’le dolardı. İnsanlar bir yıldan beri 

görmedikleri dostlarıyla buluşup konuşurlardı. Konuşacak çok şey-

leri vardı. Belki de pek çoğu İsa ve yaptığı mucizeler ve de öğrettiği 

sözler hakkında konuşuyordu. İsa kalabalıkların arasından geçerken  
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herhalde bazı kişiler işaret edip O’nu arkadaşlarına göstermişlerdir. 

İsa tapınağa doğru gidiyordu. 

İsa’yı (7) çıkarın. 

Tapınağın bulunduğu alan oldukça hareketliydi. Her yerde insanlar 

vardı. Para bozanlar masalarında oturuyordu. Bir sürü müşterileri 

vardı. Bir kural vardı ve buna göre sadece belli başlı paralar 

tapınakta kullanılabilirdi, o yüzden para bozanlar normal paraları 

tapınak parasına çeviriyorlardı. Genellikle bu para bozan kişiler 

daha çok para kazanmak için hile yaparlardı. Günümüzde de 

insanlar açgözlü ve başkalarını kandırarak kendileri için daha çok 

kazanmak istiyorlar. Kutsal Kitap der ki, “…her türlü kötülüğün bir 

kökü de para sevgisidir” (1. Timoteos 6:10). Bazen açgözlü ve 

bencil olduğunuzu düşünüyor musunuz? İşte o yüzden Rab’bin sizi 

değiştirmesine ihtiyacınız var.  

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak sahnesi veya düz arka zemin. 

Tapınakta kuzular, boğalar ve güvercinler satılıyordu. Yahudiler bu 

hayvanları kurban olarak satın alırlardı. Çoğunlukla bu hayvanlar 

için biçilen fiyatlar adil değildi. Bütün bu işler çok fazla bağırış 

çağırışa sebep oluyordu. Rab İsa bütün bu karmaşanın ortasına 

geldiğinde hemen işe el koydu. Tanrı’nın evinde yaptıkları yanlış 

işlerden dolayı çok kızmıştı.  

Yerde bulunan ip parçalarından bir kamçı yapıp havada şaklattı. 

“Çıkarın bunları buradan,” diye buyurdu. “Babam’ın evini pazaryeri 

olarak kullanmayın.” 

Para tezgâhları alt üst edildi. Madeni paralar yerlere saçıldı. 

Koyunlar ve boğalar dışarı sürüldü. Adamlar güvercinlerle dolu 

kafesleri kapıp başlarını eğe eğe yoldan çekildiler. İnsanların ne 

düşündüğünü hayal edebiliyor musunuz?  

“Bu da kim oluyor? ‘Babam’ın evinde’ diyerek ne demek istedi? 

Bunu yapmaya hakkı var mı?” İnsanların çoğu bunu neden yaptığını 

anlayamadılar. Ancak biz biliyoruz değil mi? İsa neden bu şekilde 

hareket edebildi? Geçen haftaki ders anlamamıza yardım etmiyor 

mu? Çok doğru. İsa Mesih Tanrı’nın her şeye gücü yeten Oğlu’dur. 

İşte o nedenle bu şekilde hareket etmeye yetkisi ve gücü vardı. 

Mucizeler yapmaya gücü vardı ve Yeruşalim’de de birkaç mucize 

yaptı.  

Öyle anlaşılıyor ki, Nikodim bütün olup bitenleri ya görmüş ya da 

duymuştu. Bunlar onu İsa hakkında daha da çok meraklandırdı. 

“Nasıl O’nunla görüşebilirim acaba” diye düşünüyordu. Diğer 

Ferisiler onu İsa’nın yanında görürlerse hiç iyi olmazdı. Ferisiler, 

iyi işlerine rağmen kendilerine ne kadar günahkâr olduklarını 

gösterdiği için İsa’nın öğrettiklerini duymak istemiyorlardı.  

“Ben de gece giderim” diye düşündü Nikodim. 
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Kart 2-2 
 

 
 

Nikodim bitmez tükenmez 
kalabalıklardan kaçınmak için 
İsa’ya gece gelmiş olabilir; 
ancak büyük olasılıkla diğer 
Sanhedrin üyelerinin 
kınamasından kaçınmak ve 
özel bir konuşma yapabilmek 
için bunu yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TG 

 

 

 

 
Kart 2-3 (yarı kapalı) 
 

 
 
 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz arka zemin. Nikodim’i (6) ve İsa’yı (1) 

yerleştirin. 

Ve işte şöyle yaptı: İnsanların çoğu uyurken Nikodim İsa’nın kal-

dığı yere geldi. Herhalde yıldızların aydınlattığı koyu gökyüzünün 
altında birlikte konuştular.  

“Rabbi [ya da öğretmen]” dedi Nikodim, “senin Tanrı’dan gelmiş 

bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadık-

ça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz.” 

Rab İsa bir öğretmen miydi? Tanrı’dan mı gelmişti? Ama O 

Tanrı’dan gelmiş bir öğretmenden daha fazlası değil miydi? Evet, 
tabiî ki öyleydi. O Tanrı’ydı – Oğul Tanrı. 

Rab İsa, Nikodim’le konuştu.  

Yuhanna 3:3’ten alınan sözcük şeridini yerleştirin: “Bir kimse yeniden 

doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez.” 

Sözlerini beraber okuyalım (Kutsal Kitap’ta yazılıdır): “Bir kimse 

yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez.” (Yuhanna 
3:3) 

Ayeti herkes beraber okusun. 

Rab İsa’nın bunu söylemesi tuhaf değil miydi? Neden böyle söyle-

diğini biliyor musunuz? Rab İsa Nikodim’i tanıyordu ve aslında 

Nikodim’in aklında ne olduğunu da biliyordu. Nikodim Tanrı’nın 

krallığında olmak istiyordu. Tanrı’ya ait olmak ve sonsuza dek 

Tanrı’yla yaşamak istiyordu. Dindar olmak, dualar etmek, tapınağa 

gitmek onu Tanrı’ya ait kılmıyordu. Gerçek şuydu; Nikodim hâlâ 

günahkârdı ve Tanrı’yı hoşnut etmiyordu. Bu sizin ve benim için de 
aynıdır. Nikodim, siz, ben ve hepimiz günahkâr yüreklerle doğduk.  

Kalbi siyah çocuğu (8) yerleştirin. 

Tanrı’nın ailesinde olmak için yeniden doğmalıyız. Siz orada 

olsaydınız başka ne sormak isterdiniz?  

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Evet, Nikodim de bunu sordu. 

Sözcük şeridini –nasıl?– yerleştirin.  

Dedi ki, “Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Nasıl tekrar yeni 
doğmuş bir bebek olabilir?” Nikodim’in kafası karışmıştı. 

İsa ona iki farklı doğum olduğunu açıkladı. İlk doğum bebek 

doğduğu zaman, yani bir insan dünyaya gözlerini ilk açtığında olur. 

Her bebek bütün diğer insanlar gibi et, kemik, deri ve kanla ve 

günahlı bir doğayla doğar. İsa’nın söz ettiği diğer doğum ise 

Tanrı’nın ailesine doğup yeni bir kişi olmaktır. Bu, yeni bir beden 

almak değildir, ancak bedende yaşayan kişi o kadar çok değişir ki, 

Kutsal Kitap bu kişiyi “yeni yaratık” olarak adlandırır (2. 
Korintliler 5:17). 

Kalbi beyaz çocuğu (9) yerleştirin. 
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Yeniden doğmuş olan kişi dışarıdan aynı görünür, fakat günahı git-

miştir ve Tanrı ona yeni bir doğa vermiştir. Tanrı’yı hoşnut etmek 

için yaşamaya gücü ve isteği vardır. Bunu sadece Tanrı yapabilir. 

İsa, Nikodim’e insanları yenileyenin Kutsal Ruh Tanrı olduğunu 

söyledi. 

“Kutsal Ruh Tanrı” sözcük şeridini yerleştirin.  

Günahınızdan dönüp Kurtarıcınız olarak Rab İsa’ya iman etmeniz 

gerektiğini duydunuz, ancak günahkâr doğanız günahlı yüreğiniz 

bunu yapmak istemez. Bunu kendi başınıza yapmaya gücünüz 

yetmez. Kutsal Ruh Tanrı’nın günahlı olduğunuzu size göstermesi 

için yüreğinizde çalışması gerekir. Ancak ondan sonra günahlarınız-

dan dolayı pişman olup Rab İsa Mesih’e iman edebilirsiniz. Tan-

rı’nın ailesinde bulunmak istiyorsanız, Kutsal Ruh sizi yeni bir kişi 

yapmalıdır.  

Rab İsa Nikodim’e bir kez daha söyledi, “Yeniden doğmalısın.” 

(Yuhanna 3:7)  

“Yeniden doğmalısın.” sözcük şeridini yerleştirin.  

Nikodim hâlâ İsa’nın söz ettiği şeylerin ne olduğundan emin 

değildi. “Bunlar nasıl olabilir?” diye sordu Tanrı Oğlu’na.  

“Nasıl” sözcük şeridini yerleştirin.  

O zaman Rab İsa ona İsrail oğullarının başına uzun zaman önce 

gelen bir şeyi hatırlattı. Nikodim bu hikâyeyi çok iyi biliyordu.  

Kalbi siyah çocuğu (8) ve beyaz kalpli çocuğu (9) çıkarın. İsrailliler’i ve 

yılanları (10) yerleştirin.  

Yüzlerce yıl önce, Yahudi halkı Mısır’dan Tanrı’nın vermeyi vaat 

ettiği topraklara doğru yol alıyordu. Somurtup şikâyet ediyorlardı 

ve önderleri Musa’ya kızgındılar. Bu şekilde günah işledikleri için 

Tanrı onlardan hoşnut değildi; o yüzden halkın arasına zehirli 

yılanlar gönderdi. Pek çok kişi yılan sokmasından öldü ve birçoğu 

da ölmek üzereydi.  

“Musa” diye haykırdılar, “RAB'den ve senden yakınmakla günah 

işledik. Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın.” (Çölde 

Sayım 21:7’den) 

Musa, halk için dua etti. Tanrı onun duasını duydu ve yılanların 

soktuğu kişileri iyileştirmek için bir yol gösterdi. Musa’ya tunçtan 

bir yılan yapıp bir direğin üstüne asmasını söyledi.  

Direğin üzerindeki yılanı (11) yerleştirin. 

“Kim tunç yılana bakarsa iyileşecektir,” dedi Tanrı.  

Bunun üzerine hemen iyileştiler. Rab’bin Nikodim’e söylediklerini 

dinleyin.  

“Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da 

öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O'na iman eden herkes 

sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:15) 

İsrailliler’i ve yılanları (10) çıkarın. Çarmıh üzerindeki İsa’yı (12) ve 

“İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir” sözcük şeridini 

yerleştirin. 

 

Kart 2-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 2-4 
 

Bakınız Çölde Sayım 21:4-9. 
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 TG- 

Kart 2-5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 TG- 

Kutsal Yazılar Nikodim’in 
yeniden doğup doğmadığını 
özel olarak söylemese de, 
pek çok yorumcu yaşamının 
bu değişikliği gösterdiğine 
inanmaktadır. Önce İsa’ya 
gizlice geldi, sonradan İsa’nın 
lehine herkesin önünde   
konuştu ve bedeninin 
gömülmesine yardım etti 
(bkz. Yuhanna 7:45-52 ve 
19:38-42). 

 

 

Ne demek istiyordu? Rab İsa insanların yeniden doğmasının nasıl 

mümkün olacağını açıklıyordu. O bizim bütün günahlarımızın 

cezasını çekmeye ve çarmıhta canını vermeye geldi, öyle ki kadın 

erkek çoluk çocuk herkes yeni kişiler olabilsinler. O bizim yerimize 

ölmeseydi, hiç kimse Tanrı’nın krallığına giremezdi. Rab İsa biz 

yeniden doğabilelim diye ne büyük bir bedel ödedi! Belki de 

Tanrı’ya ait olduğunuzu gerçekten bilmeyi arzuluyorsunuz. 

Yeniden doğduğunuza nasıl emin olabilirsiniz? Çöldeki halk 
iyileşmek için ne yapmak zorundaydı? 

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Evet, tunç yılana baktılar ve o anda iyileştiler. Bir bakışın onları iyi 

edeceğini söylediğinde Tanrı’nın sözüne inandılar. Rab İsa bir 

çarmıhın üzerine asıldı. O, bugün çarmıh üzerinde değildir. O, 

cennettedir ve O’na inanırsanız bağışlanacaksınız. Bu, biraz “O’na 

bakmak” gibi bir şey; tıpkı Yahudiler’in tunç yılana bakması gibi. 

Rab İsa’ya inanmak istiyorsanız, O’na bunu şöyle bir şey ile 

söyleyebilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, ben Tanrı’ya ait olmak 

istiyorum. Günahıma karşılık çarmıhta öldüğün için teşekkür 

ederim. Lütfen günahımı kaldır ve yaşamımı eline al.” Eğer 

gerçekten “O’na baktıysanız” artık Kutsal Ruh Tanrı ile yeniden 

doğduğunuza emin olabilirsiniz.  

Direğin üzerindeki yılanı (11) ve çarmıh üzerindeki İsa’yı (12) çıkarın.  

İsa, Tanrı’ya giden tek yolun O’na inanmak olduğunu Nikodim’in 

kesin olarak bilmesini istiyordu. Ona şu harika sözleri söyledi: 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. 

Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16) 

“Nikodim, bana inanman gerekiyor” diyordu Kurtarıcı.  

“İnanmak” sözcük şeridini yerleştirin.  

Kutsal Kitap sonra ne olduğunu anlatmaz. Nikodim’in o gece eve 
bütün öğrendiklerini düşünmek için gidip gitmediğini bilmiyoruz.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Belki de gitmeden önce Kurtarıcı’ya iman etti. Kurtarıcı’ya iman 

etmek için özel bir yerde olmanıza gerek yoktur. Hemen şimdi 

başınızı eğip O’ndan sizi kurtarmasını sessizce isteyebilirsiniz. Eve 

gittiğinizde kendi yatağınızda O’na iman edebilirsiniz, çünkü 

yanınızda birinin olmasına da gerek yoktur. Bazen, Mesih’e iman 

etmek konusunda çocukların soruları vardır ve birisinden yardım 

isterler. Siz de onlardan biriyseniz, programdan sonra kalıp 

sorularınızı cevaplamaya çalışmak beni sevindirir. Sorunuz varsa, 

lütfen gelip bana söyleyin. Gelip ön sıradaki bu sandalyelerden 

birine oturabilirsiniz. Böylelikle Mesih’e iman etmek konusunda bir 

sorunuz olduğunu ve bunu bugün yapmak istediğinizi anlayacağım. 
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Nikodim’in soruları bitmişti. Oradan ayrıldı, ama Kutsal Ruh’un onu 

yeni bir kişi yaptığını biliyoruz. 

Nikodim’i (13) yerleştirin. 

Hiç kimse Kutsal Ruh’un onu yeni bir kişi yaptığını görmedi, çünkü 

Kutsal Ruh Tanrı’yı hiç kimse göremez. Ancak insanlar Nikodim’in 

yaşamındaki değişiklikleri gördüler. Bir gün, diğer Ferisiler İsa’yı 

öldürmek istediklerinde Nikodim O’nu savundu. Bunun için cesaret 

gerekliydi, ama Tanrı ona bu cesareti verdi. Kutsal Kitap’ta 

Nikodim’in adı son kez İsa’nın öldüğü akşam geçer. İsa’nın bütün 

öğrencileri kaçmıştı, çünkü Ferisiler’den ve Rab’bi çarmıha geren 

askerlerden korkuyorlardı. Baharat getiren kişi Nikodim’di. Arka-

daşı Yusuf’la Rab İsa’nın bedenini ketenlere sarıp mezara koydular. 

İsa ölümden dirildiğinde Nikodim’in ne kadar heyecanlandığını 

hayal edebilir misiniz? Herkes Nikodim’in değiştiğini görebiliyor-

du. 

Yeniden doğduğunuzda yaşamınız değişecektir. Evde daha itaatkâr 

ve yardımsever olacaksınız. Odanızı düzenli tutmak için yardım 

etmek isteyeceksiniz ve anneniz isterse, bakkala kadar seve seve 

koşup geleceksiniz. Yeni bir kişi olduğunuzu diğer insanlar 

görecektir. 

Siz yeniden doğdunuz mu? “Kiliseye gidiyor musunuz”, “dua 

ediyor musunuz” ya da “iyi ve sevecen misiniz” diye sormuyorum. 

Nikodim bunları yapıyordu ama yeniden doğması gerekiyordu. Rab 

İsa size de aynı şeyi söylüyor, “Yeniden doğmalısınız”. Bugün Rab 

İsa’ya iman edin. Sizi yeni bir kişi yapıp ailesine katmasını O’ndan 

isteyin.  

 

Tekrar soruları 

1. Ferisiler nasıl insanlardı? (Çok dindardılar, uzun dualar 

ederlerdi ve Tanrı’yı seviyormuş gibi görünürlerdi.) 

2. Rab İsa’yla konuşmak isteyen Ferisi’nin adı neydi? (Niko-

dim) 

3. Nikodim, hangi şehirde gece Rab İsa’yla görüşmeye geldi? 

(Yeruşalim) 

4. Rab İsa Mesih’in tapınak alanında bulduğu ve kendisini 

kızdıran şey neydi? (Para bozan, hayvan satan ve haksız 

fiyatlar uygulayan insanlar.) 

5. Rab İsa ne yaptı? (Para bozanları, hayvanları ve bunları 

satanları kovdu.) 

6. Nikodim o gece Rab İsa’yla görüştüğünde İsa’nın kim oldu-

ğunu düşünüyordu? (Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen.) 

7. Rab İsa, Nikodim’in yaşamında olması gereken şeyin ne 

olduğunu söyledi? (Yeniden doğması gerekiyordu.) 

8. Yeniden doğmak ne demektir? (Bizde etkin olan Kutsal Ruh 

Tanrı aracılığıyla yeni bir kişi olmaktır.) 

 
 

Kart 2-6 
 

 
 
Çocuklar, Nikodim’in kullandığı 
baharatları hatırlatacak 
baharatları koklayıp birbirlerine 
geçirmekten hoşlanacaktır.  

 
TG+ 

 

 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 
Tekrar oyunu 

 

Dev adımlar 
 

Her sorunun yanına bir 
sayı yazın. 
 

Çocukların hepsini yüzleri 
size dönük şekilde sıraya 
dizin (büyük bir grubunuz varsa, 
takımlara bölün ve her takım bir 
araya toplansın). 
 

Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde sorunun yanında 
yazan sayı kadar çok dev adım 
atıp ilerleyebilir (takımlarla 
oynuyorsanız bir sonraki 
çocuk ilk çocuğun bıraktığı 
yerden başlayarak dev 
adımlarını atsın). 
 

Bitiş çizgisini geçen 
ilk kişi kazanır. 
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Küçük bir alanda 
oynuyorsanız, takımları 
temsil eden iki bez pano 
şekli kullanabilirsiniz. 
Takımlar ipten bir bitiş 
çizgisine doğru şekillerini 
bez pano boyunca 

 ilerletsinler.  

 

 
Okul öncesi tekrar 

oyunu 
 

Dev adımlar 
 

Yukarıda verilen talimatları 
uygulayın fakat takımlara 
ayrılmayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rab İsa kurtulmak için herkesin O’na iman etmesi gerek-

tiğini göstermek için hangi hikâyeyi anlattı? (Zehirli yılan-

ların soktuğu fakat tunç yılana bakarak iyileşen halkın hikâ-

yesini.) 

10. Nikodim nasıl yeniden doğabilirdi ve biz nasıl yeniden do-

ğabiliriz? (Bizim yerimize çarmıha gerilen ve tekrar yaşama 

dönen İsa Mesih’e, sadece O’na iman ederek.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İsa’nın Nikodim’e söylediği tuhaf şey neydi? (Yeniden doğ-

ması gerekiyordu.) 

2. Yılanların soktuğu halk hakkındaki hikâyede, iyileşmek için 

ne yapmaları gerekiyordu? (Tunç yılana bakmaları.) 

3. Tanrı’nın ailesine ait olabilmemiz için İsa ne yaptı? (Bizim 

günahlarımıza karşılık çarmıhta öldü.) 

4. Yeniden doğduğunuzda kimin ailesine ait olursunuz? 

(Tanrı’nın ailesine.) 

 

Devam eden etkinlik 

Yeni yaşam sözcük oyunu 

Sayfa 59’daki durumları fotokopi çektirip kenarlarından kesin ve 

elinizde sallayın.  

Bir çocuk bir kerede bir tanesini çeksin ve onu hareketleriyle anlat-

maya çalışsın, diğerleri de anlatmaya çalıştığı şeyi tahmin etsinler.  

Doğru tahmin yapıldıktan sonra her durumu tartışın. Çocukların 

bunları ve diğer durumları Mesih’teki yeni yaşamlarını göstermek 

için bir fırsat olarak görmelerine yardım edin.  
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Ders 3 
Samiriyeli kadın  
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 4:3-30, 39-42 
 

Temel gerçek 

Sonsuz yaşam, Rab İsa Mesih aracılığıyla 

Tanrı’dan bir armağandır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz yaşama sahip ol-

manızın tek yolu İsa Mesih’e gelmek-

tir.  
 

Kurtulmuş olanlar: Hıristiyansanız sonsuz yaşa-

mınız olduğundan emin olabilirsiniz.  
 

Ezberlenecek ayet 

Filipililer 2:9’u öğrenmeye devam edin. 
 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 1, 2, 14, 15, 17, 18, 19, 20 ve 21 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi 

Ve 

 Bu dersi öğretmek zor olabilir; çünkü az 

hareket, bol konuşma ve simgesel öğeler 

var (“yaşam suyu”, “ruhsal susuzluk” 

vs.). Çocukların ilgisini canlı tutmak için 

konuya girişte bir bardak su gösterebi-

lirsiniz ve “ruhsal susuzluk” ile “yaşam 

suyunu” ve de “Tanrı armağanını al-

mak” konusunu karşılaştırırken suyu 

gösterebilirsiniz.  

 Sayfa 60’taki sözcük şeritlerini fotokopi 

çektirin. 
 

Devam eden etkinlik 

 Her çocuk için Kutsal Kitap’la ilgili bir 

broşür. 
 

Yardıma hazır olmak 

Bu ders, Rab İsa’nın Samiriyeli bir kadına 

kurtuluş yolunu nasıl açıkladığından söz eder. 

Bu dersi öğretmeden önce çocuklara yardıma 

ihtiyacı olan herkese kurtuluş yolunu 

açıklamaya hazır olduğunuzu söyleyin. Bu 

yardımı almak için size nerede ve ne zaman 

gelebileceklerini onlara söyleyin. Bugünkü 

derste kadının Mesih’e iman ettiğini bilmeleri 

yeterli değildir, onların da iman etmek istediğini 

görmek isteriz. Bunu nasıl yapacaklarını, 

bilmek isteyen herkese, bireysel olarak 

açıklamaya hazır olduğunuzu söyleyin –. 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Yorgun, aç ve susuz. 

 

Olayların Gelişimi 
 

1. Samiriyeli kadın suya gider. TG 

2. Mesih’le sohbet.   

3. “Bana su ver içeyim.” 

4. “Ben Samiriyeli’yim.”  

5. “Ben yaşam suyu veririm.”  TG 

6. “Bu suyu bana ver.” 

7. “Git kocanı çağır.”  

8. “Kocam yok.”  TG- 

9. “Nerede tapınalım?”  

10. “Ruhta ve gerçekte tapınma.”  TG 

11. “Mesih’in geleceğini biliyorum.” 

12. “Ben O’yum.”  TG+ 

13. Öğrenciler döner. 

14. Kadın kuyunun başından ayrılır. 

 

Doruk Noktası 
 

“Gelin, adamı görün.” 

 

Sonuç 
 

İsa kalmak için davet edilir. 

Pek çokları iman eder.  TG- 
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Okul öncesi çocuklar, İsa ve 
öğrencilerle yürüyüp yolda 
yorulmuş ve acıkmış gibi 
yapabilirler.  
 

 
 
 
Kart 3-1 
 

Çocuklara Filistin haritasını 
gösterip Yahudiye, Celile ve 
Samiriye’yi bulmalarına yardım 
edebilirsiniz. Çoğu Yahudi’nin 
kullandığı Samiriye çevresinden 
dolaşan yolun yanı sıra 
doğrudan Samiriye’den geçen 
yolu da gösterin. 

 

 
Oyun hamurlarından 
kuyu yapmak okul öncesi 
çocukların hoşuna gidecektir. 
 

Bir su kabını doldurup 
Samiriyeli bir kadın gibi 
omuzlarında taşımak okul 
öncesi çocukların hoşuna 
gidecektir.  

 

 TG 

 

 

 
Kart 3-2 
 

 
 

 

Ders 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. 

Uf, çok sıcaktı! Beraber uzun bir yol kat etmişlerdi; yorgun, susuz 
ve açtılar. Önlerinde hâlâ gidecekleri uzun bir yol vardı.  

İsa’yı (1) ve öğrencileri (2)  yerleştirin. 

Rab İsa ve öğrencileri Yahudiye’den Celile’ye uzanan tozlu yollar-

da yürüyorlardı. Celile İsa’nın büyüdüğü bölgeydi. Celile’ye giden 

en kısa yol Samiriye’den geçiyordu. 13 kişilik grup Samiriye’ye 
henüz girmişlerdi ve Sihar denilen bir kente yaklaştılar. 

Durmak için burası iyi bir yerdi, çünkü Rab İsa yorulmuştu. Oğul 

Tanrı olmasına rağmen O gerçekten insandı; diğer adamlar gibi 

yoruldu, dinlenmeye ve yemek yemeye ihtiyaç duydu. Susadığınız 

zaman bir bardak su çok iyi gelir değil mi? Ya da acıktığınızda 

yiyecek bir şey? Öğrenciler yiyecek bir şeyler bulmak için önden 

kente gittiler. 

Bütün şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Kadını (15) yerleştirin. 

O sırada su testisini taşıyan bir kadın da kentten ayrılıyordu. Öğlen 

civarıydı. Kadın su çekmeye kuyuya gidiyordu. Günün o saatinde 

bir kadının kuyuya yalnız başına gitmesi normal değildi. Belki de 

diğer kadınlarla aynı zamanda orada bulunmak istemiyordu. Çok 

günahlı bir yaşam sürmekteydi ve herhalde pek az gerçek dostu 

vardı. Belki de günahlı yaşamı onun hoşuna gidiyordu; başka türlü 

bir yaşama –sonsuz yaşama– sahip olabileceğini bilmiyordu. 

“Günahları içinde ölüydü” – Kutsal Kitap Mesih olmadan yaşayan 

kişileri böyle tanımlar (Efesliler 2:5’ten). Kutsal Kitap der ki, günah 

hepimizi Tanrı’ya karşı öldürmüştür. Bu, Tanrı’dan koptuğumuz, 

ayrı düştüğümüz anlamına gelir; çünkü O kutsaldır, bizse günah-

kârız. Tanrı’dan gelen sonsuz yaşama ihtiyacımız vardır. Onsuz 

sonsuza dek Tanrı’dan ayrı kalırız. Bütün günahkâr yaşamıyla bu 

kadın sonsuz yaşama kavuşabileceğini hiç duymamıştı. Telaşla 
kuyunun başına geldi  

Kuyu başındaki İsa’yı (14) yerleştirin. 

Oraya vardığında ne kadar da şaşırdı! Yalnız değildi. İsa’ya 

bakmadan hemen suyunu çekecekti. Herhalde testisini kuyunun 
başına koyarken başka yöne bakmaya çalışıyordu. 

O sırada yabancı adam kendisiyle konuştu. “Bana su ver içeyim” 

dedi İsa. 
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Sadece susamış değildi, olağan bir cana yakınlık gösteriyordu.  

Kadın dönüp O’na baktı. Bir Yahudi’ydi! Bir Yahudi onunla, 

Samiriyeli bir kadınla böyle konuşuyordu ha! Yahudiler 

Samiriyeliler’le böyle dostça pek konuşmazlardı.  

O’na sordu, “Nasıl olur da bir Yahudi benden su ister? Ben 

Samiriyeli’yim.” 

“Tanrı’nın armağanını bilseydin” diye cevap verdi İsa, “ve Ben’im 

kim olduğumu bilseydin, O’ndan dilerdin O da sana yaşam suyunu 

verirdi.” (Yuhanna 4:10’dan) 

Kadın cevap verdi, “Efendim, su çekecek bir şeyin yok, kuyu da 

derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu ünlü kuyuyu bize 

vermiş olan Yakup'tan daha mı büyüksün?” 

Su simgesini (18) yerleştirin. 

İsa’nın kim olduğunu bilmiyordu ve nelerden söz ettiğini 

anlayamıyordu. Bu “yaşam suyu “ da neydi?  

İsa ona sonsuz yaşamdan söz ediyordu. Su bu dünyada yaşamamız 

için temeldir, fakat yaşam suyu veya sonsuz yaşam Tanrı’yla ya-

şamamamız için ihtiyacımız olandır. Birisi sonsuz yaşama kavuş-

tuğunda artık Tanrı’nın karşısında ölü değildir. Tanrı’yı tanır, Tan-

rı’yı sever ve bir gün sonsuza dek Tanrı’yla yaşamaya gidecektir.  

Sonsuz yaşam simgesini (19) yerleştirin. 

Ancak sonsuz yaşama nasıl kavuşabilirsiniz? Şu yollardan birisi 

doğru mu acaba?  

Her birinden konuşurken sözcük şeritlerini yerleştirin. 

a) Eğer aileniz Hıristiyan ise ve kiliseye gidiyorsanız, 

b) İyi bir yaşam sürdüyseniz bir ödül olarak, 

c) Her gün yeterince dua ederseniz. 

Sizce bunlardan biri doğru olabilir mi?  

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Hayır, hiçbiri doğru değildir. Sonsuz yaşamı işte şu şekilde 

alabilirsiniz: 

d) Tanrı’dan bir armağan olarak. 

Armağan birisi tarafından sunulan bir şeydir ve sizin olması için 

alınması gerekir. Yalnızca Tanrı Oğlu Rab İsa Mesih sonsuz yaşam 

verebilir. Sonsuz yaşam Tanrı’nın içimizdeki yaşamıdır, öyle ki 

Tanrı için yaşamaya başlayabilelim. Rab İsa bunu günahkârlara 

sunar. Bu günahkâr kadının kendisine yalnızca O’nun yaşam 

suyunu verebileceğini bilmesini istiyordu.  

 

 

 

 

 
 

Tanrı için ırk hiçbir fark 
yaratmaz. O bütün 
insanları sever! 

 
Kart 3-3 

 
İki çocuğa önceden sorup 
bu konuşmayı tiyatro 
yaptırabilirsiniz. Okumaları 
için konuşmayı kartlara bastırın.  

 
Kuyunun 30 metre derinlikte 
olduğu söylenir.  
 
 

 
 

 
 

TG 

 
Kart 3-4 

 

 
 

 

 

 

 

 
Samiriyeliler öteki uluslarla 
evlenmiş insanlardan oluşan 
“karışık bir ırktı”. Çoğu aynı 
zamanda Tanrı’ya tapınmayla 
putları birleştiren “karışık bir dine” 
inanırdı. İsa’nın günlerindeki 
Yahudiler, Samiriyeliler’i “kirli” 
sayardı ve onlarla bir ilişkileri 
olmasını istemezlerdi.  
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 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ona dedi ki, “Bu sudan her içen yine susayacak.” 

Kadın bunu anlıyordu. Her gün suya ihtiyacı olduğunu biliyordu.  

İsa devam etti, “Oysa benim vereceğim yaşam suyundan içen 

sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam 

için fışkıran bir pınar olacak.” (Yuhanna 4:14’ten) 

“Bu suyu bana ver” dedi kadın, “böylece ne susayayım, ne de su 

çekmek için buraya kadar geleyim.” 

Hâlâ anlamıyordu, fakat Rab ona açıklamayı bitirmemişti. Ona 

tuhaf bir şey söyledi, “Git, kocanı çağır ve buraya gel.” Bu sözleri 

duyduğunda kadının nefesi kesilmiş olmalı.  

“Kocam yok” dedi.  

“Biliyorum” dedi Rab İsa. “Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşa-

dığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.” (Yuhanna 4:18’den) 

İsa onun hakkındaki her şeyi biliyordu. Nasıl? Biliyordu, çünkü O 

Tanrı’dır. Yaşadığı günahlı yaşamı biliyordu. O günahları içinde 

ölüydü ve Tanrı’dan ayrıydı. Her birimiz gibi o da Tanrı’nın yasa-

sını çiğnemişti. Kutsal Kitap der ki, günah işlemeyen hiç kimse 

yoktur (Romalılar 3:12). Yaşamınız bunu gösterir. Oyuncaklarınız-

la, televizyonla, oyun zamanınızla Tanrı hakkında duymaktan çok 

daha fazla ilgilenirsiniz. Halbuki Tanrı’nın yasası der ki, “Benden 

başka Tanrın olmayacak” (Mısır’dan Çıkış 20:3). Hayatınızda hiç-

bir şey Tanrı’dan daha önemli olmamalı. Hiç kızıp kardeşinize 

“senden nefret ediyorum” diyor musunuz? Rab İsa, birisinden nefret 

etmenin “Öldürmeyeceksin” buyruğunu çiğnemek olduğunu söyledi 

(Mısır’dan Çıkış 20:13 ve Matta 5:20-21). Yaşamınız günahlıdır. 

Belki de sizden daha günahkâr kişiler olduğunu düşünüyorsunuz. 

Tek bir günah bile sizi Tanrı’dan ayırır. Günahınıza devam eder-

seniz hiçbir zaman sonsuz yaşamınız olmayacak; Tanrı’yı hiç tanı-

mayacaksınız ya da sonsuza dek O’nunla yaşamayacaksınız. Bu-

nunla birlikte, yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz her şeyden 

uzaklaşmaya razı olup İsa Mesih’e iman ederseniz Tanrı’nın 

karşılıksız verdiği sonsuz yaşam armağanını alırsınız. İsa’nın 

Samiriyeli kadına sunduğu da aynı armağandı.  

Artık iyice şaşakalmıştı. Bu adam kendisi hakkında bu kadar çok 

şeyi nasıl biliyordu? Onun günahını nereden biliyordu? O’nun Tanrı 

tarafından gönderilen bir peygamber olabileceğini düşündü. 

Tanrı’ya tapınmaktan söz etmeye başladı.  

Su simgesini (18) ve sonsuz yaşam simgesini (19) çıkarın. 

Yakınlarındaki dağa işaret ederek “Biz bu dağda tapınırız, ancak siz 

Yahudiler insanların Yeruşalim’de tapınmaları gerektiğini 

söylüyorsunuz” dedi. 

Rab İsa onunla sevecenlikle konuşuyordu. “Tanrı’ya tapınırken 

önemli olan nerede tapındığınız değil, nasıl tapındığınızdır. O’na 

ruhta ve gerçekte tapınmalıyız.” (Yuhanna 4:21-24’ten). 
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Rab ancak yürekleri ve yaşamları Tanrı’nın önünde doğru olanların 

O’na tapınabileceğini kadının anlamasını istiyordu. O’nun harika 

armağanı sonsuz yaşamı almış olanlar, O’na gelip O’nunla konuşa-

bilirler, çünkü günahları artık onları Tanrı’dan ayırmaz. O’nu tanır-

lar ve severler. “Ruhta ve gerçekte” tapınma bu demektir (Yuhanna 

4:23-24). Kilisede sizi gören herkes O’na tapındığınızı düşünse bile, 

Tanrı’yı kandıramazsınız. Kiliselerde pek çok insan Tanrı’ya 

tapınıyor gibi görünürler ama Tanrı’nın sonsuz yaşam armağanını 

almamışlarsa bu, gerçek tapınma olmaz. Bu kadın gerçek Tanrı’yı 
tanımıyordu; yani O’na tapınmıyordu. 

Kadın, “Tanrı’nın Mesih denilen meshedilmiş Olan’ı göndermeyi 

vaat ettiğini biliyorum. O geldiğinde bize her şeyi söyleyecek.” 

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

(Yuhanna 4:26’dan) 

Rab İsa Özel Olan’dır; bazen O’na Tanrı’nın yüzyıllar önce vaat 

ettiği Mesih denir. O, yani Tanrı Oğlu sonsuz yaşam vermeye geldi. 

Ölmek için geldi. Günahın bedelini tamamen ödemeye geldi, öyle 

ki günahlarını kaldırması için yalnız O’na iman edenlerin hepsi 

sonsuz yaşama kavuşsun. O bugün ölü değildir, çünkü öyle olsaydı 

sonsuz yaşam diye bir şey olmazdı. O diridir ve sonsuza dek 

yaşayacaktır. O’na iman eden her kişi öldüğünde O’nunla sonsuza 
dek yaşayacağından emin olabilir.  

Kutsal Kitap der ki, “Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam 

vardır” (1. Yuhanna 5:12). Siz kurtulmuş olanlara Tanrı’nın vaadi 

budur. İblis sizi şüpheye düşürmeye çalışacaktır: “Sen pek de iyi bir 
imanlı değilsin! Bak şu yaptığına! Belki kurtulmadın bile…” 

Tanrı’nın ne dediğini hatırlayın, “Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda 

yaşam vardır” (1. Yuhanna 5:12). Rab İsa’nın Kurtarıcınız olduğu-

nu biliyorsanız, şu an ve sonsuza dek sonsuz yaşama sahip oldu-

ğunuzdan emin olabilirsiniz. Mesih’e iman ediyorsanız, size sonsuz 

yaşam verdiği için O’na şükredin. Belki de kadın, sonsuz yaşam 

vermesi için Rab İsa’ya o anda iman etmişti. İsa onu günahından 

kurtarıp ona sonsuz yaşam verebildi. Bir daha asla aynı olmaya-

caktı.  

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Öğrencileri (2) yerleştirin. 

O anda Rab’bin öğrencileri döndüler. Bir kadınla konuşmasına 

şaşmışlardı ama her biri onunla neden konuştuğunu sormaya 

korkuyordu. Kadın arkasını dönüp kente doğru hızla ilerledi.  

Kadını (15) Şekil 20’yi koyun ve su testisini (17) yerleştirin.  
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Kart 3-5 
 

 
 

Çocuklar hikâyenin bu 
heyecanlı kısmını tiyatro 
yapmaktan zevk alacaklardır. 
Okul öncesi çocuklar, “Gelin, 
İsa’yı görün!” diye haykıran 
kadını oynayabilirler. 

 

Kart 3-6 
 

 
 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekrar oyunu 
 

Halkanın içindeki 

hükümdar 
 

İki takıma ayrılın ve her takım 
hükümdarını seçsin. 
 

Her takım bir daire şeklinde 
otursun ve ortaya hükümdarları 
geçsin (daha küçük gruplar için 
bir ipten daire oluşturun; 
hükümdar içinde, takımı da 
dışında otursun). 
 

Takımlara sırayla soruları 
sorun. 

 

 

 

Neden öyle aniden gitti? Su testisini bile orada bırakmıştı. Neden? 

Kuyuya geri gelmeyi mi düşünüyordu? Öğrenciler bilmiyorlardı 

ama kadın ne yaptığını çok iyi biliyordu. Koşup kente gitti ve orada 

bulduğu herkesle konuştu. 

Kadını (20) çıkarın. 

“Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Tan-

rı’nın vaat ettiği Mesih bu mudur?” (Yuhanna 4:29’dan). 

Herkes kadını büyük bir merakla kentin dışına kadar izledi. 

 

Sahne 4  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. 

Hakkında duydukları adamla karşılaşmak onları biraz kaygılandırı-

yordu. Rab İsa’yı kentlerine davet ettiler. İsa davetlerini seve seve 

kabul etti ve öğrencileriyle birlikte orada iki gün geçirdi; sonsuz 

yaşama olan ihtiyaçları hakkında kenttekilerle bol bol konuştuğu iki 

gün. 

O kadının İsa’yı anlatması sonucu pek çok kişi O’na iman etti. 

Onun hakkında duydular, görüştüler, dinlediler ve O’na iman ettiler. 

Sonsuz yaşamı aldılar. İsa’yı ve O’nun sonsuz yaşam verebileceğini 

bilmek yetmez. Sonsuz yaşama ihtiyacınız olduğunu bilmek de 

yetmez. Günahlılar Rab İsa’ya gelip günahlarını bağışlamasını ve 

bu harika armağanı vermesini istemelidirler.  

Siz İsa Mesih’e iman ettiniz mi? Unutmayın Tanrı sözü der ki, O’na 

iman edenlerin hiçbiri “mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun” (Yuhanna 3:16). O’na iman etmediyseniz günah içinde 

ölü bir halde kalmayın. Rab’be günahınızdan kurtulmak istediğinizi 

ve karşılıksız verdiği sonsuz yaşam armağanını istediğinizi 

söyleyin. O’na bugün söyleyin. Kurtarıcınız olarak O’na iman edin 

ve Samiriye’dekiler gibi sonsuz yaşama kavuşun. 

 

Tekrar soruları 

1. Rab İsa ve öğrencileri Yahudiye’den Celile’ye giderken 

dinlenmek ve yemek için nerede mola verdiler? (Sihar 

yakınlarında Samiriye’de.) 

2. Rab İsa kuyu başında neden oturdu? (Yorgun olduğu için.) 

3. Öğle vakti içecek su çekmeye kim geldi? (Samiriyeli bir 

kadın.) 

4. Rab İsa kadından içecek su istediğinde kadın neden şaşırdı? 

(Bir Yahudi olduğundan İsa’nın kendisiyle konuşmasını 

beklemiyordu; Yahudiler Samiriyeliler’den hoşlanmazdı.) 

5. Rab İsa, kadın isterse O’na ne vereceğini söyledi? (Yaşam 

suyu, sonsuz yaşam.) 

6. Rab İsa onun hakkındaki her şeyi nasıl biliyordu? (Çünkü O 

Tanrı’dır.) 
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7. Rab İsa kim olduğunu söyledi? (Vaat edilmiş Kurtarıcı 

Mesih) 

8. Kadın neden testisini bırakıp kente doğru telaşla gitti? (Rab 

İsa’yı başkalarına da anlatmak istedi. “Vaat edilmiş Mesih o 

muydu acaba?”) 

9. Rab İsa halkla konuşmak için Sihar’da iki gün kaldığında 

neler oldu? (Daha pek çokları Kurtarıcıları olarak O’na 

iman ettiler.) 

10. Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmanız gerekir? 

(Sonsuz yaşam almak için kendi başıma bir şey yapmak 

zorunda değilim; bunu yapması için tek yapmam gereken 

Rab İsa Mesih’e iman etmektir.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İsa, Samiriyeli kadından ne istedi? (İçecek su) 

2. Kadının sorunu neydi? (Günah) 

3. İsa ona nasıl bir su verebileceğini söyledi? (Yaşam suyu) 

4. Kadın İsa’ya inanınca ne yaptı? (Başkalarına söyledi.) 

 

Devam eden etkinlik 

Ne söylenir 

Çocuklarla müjdeyi başka kişilerle nasıl paylaşabileceklerini 

tartışın.  

Günah, Tanrı’nın sevgisi, İsa’nın kim olduğu ve ne yaptığı, 

kurtulmak için birinin yapması gereken şeyler hakkında başkalarına 

neler söyleyeceklerini sorun. Kuru, silinebilir tahta üzerine 

cevaplarını kaydedebilirsiniz.  

Her çocuğa eve götürmek ve paylaşmak üzere Kutsal Kitap’la ilgili 

bir broşür verebilirsiniz. Broşürü nasıl kullanacaklarını açıklayın ve 

ders saatleri içinde prova edin. 

Zaman kalırsa, anlattığınız gibi bir tanıklık durumunu iki çocuk 

tiyatro yapabilir. 

 

 

 

Takım sorulara doğru 
cevap verdiği sürece, 
hükümdarları ortada kalır. 
Bir takım yanlış cevap 
verirse hükümdar çıkıp 
takımıyla oturmalı. Takım o 
zaman başka bir soruya doğru 
cevap verinceye ve ortaya 
oturacak bir hükümdar 
seçinceye kadar 
hükümdarsız kalır.  
 

Önderleri en az değişen 
takım kazanır.  

 

 

 

 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Halkanın içindeki 

hükümdar 
 

Bütün okul öncesi çocukları 
bir daire şeklinde oturtun. 
 

Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde dairenin 
ortasına oturabilir.  
 

Sonra başka bir çocuk 
bir soruya cevap verip 
onun yerini alabilir.  
 

1-3 derslerindeki okul 
öncesi soruları kullanın 
ve ilgi ve zaman elverdikçe 
devam edin.  
 

Her çocuğa dairenin 
ortasında daha çok oturma 
zamanı vermek için bir 
sonraki çocuk soruya cevap 
vermeden önce bütün 
çocuklara ezber ayetini 
tekrarlatabilirsiniz. 
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Ders 4 
Rab bir çocuğu iyileştirir, ancak kendi 
memleketinde reddedilir 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 4:45-54 

Luka 4:16-32  

 

Temel gerçek 

İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek 

olanaksızdır. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizi kurtarması için yal-

nızca Mesih’e iman etmelisiniz.  
 

Kurtulmuş olanlar: Mesih’e ve O’nun sözüne 

iman etmeye her gün devam etmeli-

siniz. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, 

yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün.”  

Filipililer 2:10 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 2, 7, 22, 23, 24, 25 ve 26 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Evde iç 

mekân sahnesi, dış mekân sahnesi ve 

tapınak sahnesi. 

 

Devam eden etkinlik 

 Sayfa 61’deki kartları fotokopi çektirip 

kenarlarından kesin.  

 

Yardıma hazır olmak 

Ayeti öğretirken, Rab İsa Mesih’in önünde “diz 

çökmek” ve O’nu kurtarıcısı ve Rabbi olarak 

kabul etmek isteyen çocuklara rehberlik etmeye 

hazır olduğunuzu bildirin. 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Evdeki herkes üzgündü.” 

Olayların Gelişimi 

1. Çocuk çok hastadır.  

2. Çocuğun anne babası Rab’bin Kana’da 

olduğunu duyarlar. 

3. Baba, Kana’ya gider.  TG- 

4. Baba Rab’bi çağırır.  TG-  

5. “Çocuğum ölmeden gel.”  TG- 

6. “Oğlun yaşıyor.” 

7. Aile inanır. TG+ 

8. Rab İsa havrada.  

9. Halk inanmaz. TG- 

 

Doruk Noktası 

Halk İsa’yı öldürmeye çalışır. 

 

Sonuç  

İsa Nasıra’dan ayrılır. TG- 
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Derste geçen şehir ve 
insan isimlerini çocuklara 
söyletmek hatırlamalarına 
yardım edecektir.  

 

 

 
Kart 4-1 
 

Bu adam büyük olasılıkla 
Hirodes Antipas’ın bir 
memuruydu. Yahudi mi 
yoksa öteki uluslardan mı 
olduğu çok açık değildir, 
ama çoğu yorumcu Yahudi 
olduğuna inanmaktadır.  
 

 
 

Kana’yı haritada yerleştirmek 
çocukların hoşuna gidecektir. 
Ders 1’den 3’e kadar 
çocuklara kısaca tekrar 
yaptırabilirsiniz. İsa’nın 
Celile’de sıcak karşılanması 
çabucak reddetmeye dönüştü; 
bu, insanların mucizeler için 
yaptığı alkışların Tanrı Oğlu 
olarak O’nda bir imana 
dönüşmediğini gösteriyor. 

 

Kart 4-2 
 

 
 

 TG- 

Okul öncesi çocuklar saray 
memuruyla yürüyormuş 
ve İsa’yı arıyormuş gibi 
yapabilirler. Odanın bir 
tarafına “Kana” diğer 
tarafına da “Kefarnahum” 
işareti asın. 

 

 
 

Ders 

Ev büyük olasılıkla Kefarnahum Kenti’ndeki bütün evlerin en 

güzeliydi. Evin sahibi olan adamın çok önemli bir işi vardı; kralın 

görevlilerinden biriydi. Saraya bağlı bir memurdu. Ne yazık ki 

şimdi evdeki herkes üzgündü. 
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Evde iç mekân sahnesi ya da düz arka zemin. Saray 

memurunu (22) yerleştirin. 

Saray memurunun oğlu hastaydı. Çok yüksek ateşi vardı ve ölecek 

kadar hastaydı. Hastalığının tedavisi yoktu. Doktorların elinden bir 

şey gelmiyordu. 

Memurun karısını (23) yerleştirin. 

O ailenin nasıl hissediyor olabileceğini hayal edebilir misiniz? 

Bütün umutlar yıkılmış görünüyordu. Belki de tam o sırada bir 

hizmetkâr telaşla odaya girmişti.  

“İsa Kana’da.” 

“İsa mı? Ha evet! Şarabı suya dönüştüren.” 

Şüphesiz, İsa’nın yaptığı mucizenin haberi Kefarnahum’a ulaşmıştı, 

çünkü Kana’dan sadece 30 km. uzaktaydı. Rab İsa’yı biliyorlardı ve 

mucizeler yapacak gücü olduğunu da biliyorlardı.  

“İsa gelip oğlumuzu iyileştirir mi, acaba?” diye düşünmüş olmalılar. 

“Ben gidip soracağım” dedi saray memuru. 

Bütün şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 2  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Saray memurunu (22) yerleştirin. 

Kana’ya giden yol hiç bu kadar uzun sürmemişti. Her dakikası sa-

yılıydı, çünkü küçük çocuk ölüyordu. Saray memuru telaş içinde gi-

derken İsa’yı düşünmüş olmalı. O’nun yaptıklarını duyduğu için çok 

seviniyordu. Hiç kimse ona söylemeseydi, şimdi ne umudu kalacak-

tı? Rab İsa Mesih’le ilgili olanları duymak çok önemlidir. O’nun 

hakkında duymadıkça hiç kimse O’na iman edemez. İyi Haber Ku-

lübü’nde siz O’nun hakkında duydunuz. Kim olduğunu ve ne yaptı-

ğını biliyorsunuz. Duyduklarınızdan bazılarını söyleyebilir misiniz? 

Çocukların katılımına izin verin. 

Biz bütün bu şeylerin doğru olduğunu biliyoruz, çünkü onları Kut-

sal Kitap’ta okuruz. Rab İsa’nın her şeyi yapabileceğini biliyo-

ruz. Her zaman vaatlerini tuttuğunu biliyoruz. Günahları bağışlayıp 

sonsuz yaşam verebileceğini biliyoruz. Rab İsa hakkında bir şeyler 

bilmek çok önemlidir, fakat bundan daha da önemli olan bir şey var. 

Kurtarıcınız olarak O’na iman etmeniz önemlidir. O’nun hakkın-

daki her şeyi bilebiliriz, fakat O’na iman etmezsek Tanrı’yı hoşnut 

edemeyiz. Tanrı kendi sözünde der ki, “İman olmadan Tanrı’yı hoş-

nut etmek olanaksızdır.” (İbraniler 11:6) 
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Tanrı’yı hoşnut etmek, kralların Kralı ve rablerin Rabbi’ni 

onurlandırmak ne önemlidir – Yaratıcımız ve Kurtarıcımız! Rab’bi 

hoşnut etmenin ilk adımı, O’na iman edip Rabbimiz ve 

Kurtarıcımız olarak O’nu kabul etmektir. Tıpkı saray memuru gibi 
İsa’nın müjdesini duyduğunuza sevinmiyor musunuz?  

Sonunda Kana Kenti’ne vardı ve hemen İsa’yı aramaya başladı. 

Saray memurunun (22) yerine Şekil 24’ü koyun. İsa’yı (7) ve öğrencileri (2) 

yerleştirin.  

Çocuğun babası, Rab’bi bulur bulmaz İsa’ya yalvarıp yakarmaya 

başladı: “Lütfen, hemen evime gelip oğlumu iyileştir, çünkü ölmek 
üzere.” 

Baba, yüreğinde Rab İsa’nın oğlunu iyileştirebileceğini biliyordu. 

Siz de yüreğinizde Rab’bin bütün günahlarınızı bağışlayabileceğin-

den emin misiniz? Size gerçekten sonsuz yaşam verebileceğine 

inanıyor musunuz? Saray memuru gibi O’ndan haberdar olmak, sizi 

bağışlayabileceğinden emin olmak önemlidir; ancak bütün bunları 

bilmek Tanrı’yı hoşnut etmeye yetmez. Bütün günahlarınızı kaldır-

ması için O’na iman etmelisiniz. Hasta olsanız ve size bir kutu ilaç 

verilse yapmanız gereken nedir? Yatağınızın kenarında durmasının 

size bir faydası olur mu? Doktorun o ilaç için dünyadaki en iyi ilaç 

demesinin size bir faydası olur mu? Elbette, hayır. İlacı almanız 

gerekir. İsa Mesih hakkında ne kadar çok şey bilirseniz bilin ya da 

yapabileceklerine ne kadar inanırsanız inanın, günahınızı kaldırması 

için O’na iman edinceye kadar hayatınızda hiçbir fark 
yaratmayacaktır. İman budur.  

“Efendim, çocuğum ölmeden önce lütfen yetiş,” diye tekrarladı adam. 

“Eve git, endişelenmeyi bırak, oğlun yaşayacak,” dedi Rab İsa 
(Yuhanna 4:50). 

Ne oğlunu görmek için babasıyla gitmeyi önerdi ne de baba tekrar 
sordu. Neden? 

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Evet. Baba, Rab İsa’nın sözüne inandı. Rab’be imanı vardı ve geri 
dönmek üzere yola çıktı. 

Saray memurunu (24) çıkarın. 

İman, İsa’nın yapacağını söylediği şeyi yapacağına inanmaktır. O, 

kendisine inananların hepsine sonsuz yaşam vermeyi vaat eder. 

“O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Bugün O’na iman edebilirsiniz ve son-

suz yaşama kavuşabilirsiniz. O’na şöyle bir şey diyebilirsiniz, “Sev-

gili Rab İsa, bana sonsuz yaşamı verebilecek Olan’ın tek Sen oldu-

ğunu biliyorum. Çarmıhta benim günahıma karşılık öldüğüne inanı-

yorum. Lütfen benim günahımı kaldır ve bana sonsuz yaşam ver. Lüt-

fen benim yaşamımı eline al, Rabbim ve Kurtarıcım ol.” Tanrı’nın 

önünde sizi doğru kılması için sadece ve sadece O’na iman etme-

dikçe yaşamınız hiçbir zaman Tanrı’yı hoşnut etmez. Tıpkı saray 
memuru gibi bugün siz de O’na iman etmek istemez misiniz? 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 4-4 
 

 
 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çocuklar bu konuşmayı 
canlandırmaktan 
hoşlanacaklardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG- 
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Okul öncesi çocuklar saray 
memuruna sevindirici haberi 
verebilirler, “Oğlun yaşıyor!” 

 
Kart 4-5 
 

 
 

Bir çalar saat alın. 
Yahudi zamanına göre 
“yedinci saat” öğleden 
sonra bir olacaktır; Roma 
zamanına göre ise akşam 
yedi olacaktır. Ama konunun 
özü, mucizenin tam İsa’nın 
sözleri söylediği anda 
gerçekleşmiş olmasıdır! 

 

Kart 4-6 
 

 TG+ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Saray memurunu (22) yerleştirin. 

Rab İsa’nın yanından ayrıldı ve her nedense, o gün doğru eve 

gitmedi. Bir öğleden sonraydı ve Kefarnahum’dan yaklaşık 30 km 

uzaktaydı. Belki o kadar bitkin düşmüştü ki yolculuk yapacak hali 

yoktu – en azından geceden önce. Belki Rab İsa’da öyle imanı vardı 

ki, oğlunun iyi olduğunu biliyordu ve o yüzden bu konuda içi rahat 

bir şekilde o gece orada kaldı.  

Ertesi gün oturduğu kasabaya yaklaşırken ona doğru gelen birkaç 

adamı tanıdı. Gelenler köleleriydi.  

Köleleri (25) yerleştirin.  

Yakınına geldiklerinde gülümsediklerini gördü ve adamlar, “Oğlun 

yaşıyor, iyileşti.” 

İsa’nın söylemiş olduğu şey tamamen doğruydu.  

“Ne zaman iyi hissetmeye başladı?” diye sordu baba. 

“Dün öğlen saat birde ateşi düştü,” dedi köleleri. 

Bunun tam İsa’yla konuştuğu zaman olduğunu fark edince adam ne 

büyük heyecan duymuştur.  

Köleleri (25) çıkarın.  

Telaşla eve gitti, sevinç içinde oğlu ve karısıyla görüştü.  

Saray memurunun karısı ve oğlunu (26) yerleştirin. 

Ne mutlu bir yuva olduğunu hayal edebilir misiniz? Ama baba, Rab 

İsa hakkındaki olanları anlatınca mutlulukları daha da arttı. O gün 

evdeki herkes Rab İsa’ya iman etti. Belki Tanrı’nın gözünde doğru 

kılması için siz de Rab İsa’ya iman ettiniz. Bir imanlısınız. O’nun, 

günahınızı kaldırıp size sonsuz yaşam verdiğini biliyorsunuz. An-

cak iman etmenin sonu yoktur. Tanrı O’na her gün iman etmenizi 

istiyor. Kutsal Kitap’ta “İşte ben her an sizinle birlikteyim” (Matta 

28:20) dediğinde O’na iman edin. Okulda, evde, yalnızken, uyurken 

bile sizinle olacağına iman edin. Kutsal Kitap’ta ne zaman bir vaat 

okusanız onun doğru olduğuna güvenebilirsiniz. Vaat ettiği şeyi 

sizin için yapmasını Tanrı’dan isteyin. İman etmek ve güvenmek 

budur. Saray memurunun ailesi de böyle yaptı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Ancak Celile’deki herkes O’na iman etmedi. Kana’nın yakınlarında, 

İsa’nın büyüdüğü Nasıra Kenti vardı. 

 

Sahne 4  

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak sahnesi. 

Şabat Günü denilen ibadet günü geldiğinde, İsa havra denilen 

tapınağa gitti.  
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Biraz bizim kiliseye gitmemize benziyordu. Havradaki önderler 

İsa’nın bir öğretmen olduğunu bildiklerinden, toplantıda O’nun da 

bir şey yapmasını istediler. Celile’de pek çok başka havrada 

öğretmişti ve herkes O’nun ne harika olduğundan söz ediyordu. 

O’na okuması için bir tomar verdiler.  

Açıklayın ve mümkünse bir tomarı gözlerinde canlandırmalarını sağlayın. 

Okuduğu yer Kutsal Kitabımız’ın Yeşaya adlı bölümündendi.   

İsa’yı (7) yerleştirin.  

Rab İsa, tomarın Yeşaya 61 dediğimiz yerini açtı ve birinci ayetten 

okumaya başladı.  

Kutsal Kitabınız’dan Yeşaya 61:1-2a’yı okuyun. 

Tomarı geri verdi ve yerine oturdu. Havradaki kalabalık O’nun 

söyleyeceklerini duymak için beklediler.  

“Dinlediğiniz bu Yazı bugün, tam burada yerine gelmiştir” dedi 

(Luka 4:21’den).  

İsa, Yeşaya’nın o günden yaklaşık 700 yıl önce yazmış olduğu 

kişinin kendisi olduğunu söylüyordu. Kutsal Yazılar’dan kendisi 

hakkında sözler okumuştu. Konuşmaya devam edince, insanlar 

hayretler içinde kaldılar.  

“Yusuf'un oğlu değil mi bu?” diyorlardı. 

Yusuf’un oğlunun nasıl olup da böyle şeylerden söz edebildiğini 

merak ediyorlardı. Onlara göre İsa, Nasıralı marangozun oğluydu. 

O’nun Yaşayan Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanmıyorlardı. Onlar dua 

etmeye, tapınağa gitmeye, iyi işler yapmaya ve kurallara uymaya 

inanıyorlardı. İsa’nın tek Kurtarıcı olduğuna inanmıyorlardı. 

Akılsızlık etmiyorlar mıydı? Evet ediyorlardı, ancak pek çok çocuk 

da öyledir – belki buradaki bazılarınız bile. Rab İsa hakkında pek 

çok şey duydunuz. Kutsal Kitap’tan Tanrı’nın gözünde sizi doğru 

kılması için O’na iman etmeniz gerektiğini öğrendiniz ama O’na 

iman ettiniz mi? Etmediyseniz, ne kadar iyi olmaya çalışırsanız 

çalışın ya da kiliseye, İyi Haber Kulübü’ne ne kadar sık gelirseniz 

gelin Tanrı’yı asla hoşnut edemezsiniz. O’na Kurtarıcınız olarak 

iman etmelisiniz. Ben her zaman insanların İsa hakkında çok fazla 

şey bilip de O’na inanmamasına çok üzülüyorum. Nasıra’daki in-

sanlar O’nu çok iyi tanıyorlardı. Bazıları O’nunla aynı sokakta otu-

ruyordu. Herhalde bazıları çocukken O’nunla oyun bile 

oynamışlardı ama hemen hemen herkes O’na Kurtarıcısı olarak 

iman etmeyi reddetti.  

İsa’yı (7) çıkarın. 

Aslında O’nun sözlerine kızmışlardı. Onlara Tanrı’nın Yahudi 

olmayan insanları kurtardığını söylemişti. Onlar ise milliyetleriyle 

çok gurur duyuyorlardı. Tanrı’nın Yahudiler’den başka hiç kimseyi 

sevmediğini düşünüyorlardı. Öfkeyle kalkıp İsa’yı havranın dışına, 

sokağa iteklediler.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Havrada okumak için 
ayağa kalkmak ve 
konuşmak için oturmak 
adettendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TG- 
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 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekrar oyunu 

 

Bize gel 
 

Çocukları iki takıma ayırın ve 
birbirine dönük halde iki sıra 
oluşturun.  
 

Takımlara sırayla sorularını 
sorun. 
 

Bir takım doğru cevap 
verdiğinde diğer takımdan 
bir çocuk kendi sırasından 
diğer takımın sırasının arkasına 
geçerek onlara katılır. Bütün 
sorular sorulduktan sonra en çok 
üyesi olan takım kazanır. 
 

(Bu oyun gruplar halinde 
oturarak da oynanabilir. Doğru 
cevabı veren çocuk bir çantadan 
renkli kâğıtlara sarılı şeker ya da 
renkli kâğıt çeker. Diğer takımda 
üzerinde o renk bir şey olan 
çocuk soruyu bilen çocuğun 
takımına geçer.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etrafına toplanıp O’nu kentin dışına kovdular ve bir yamaç kenarına 

kadar ittiler. Kutsal Kitap der ki, O’nu aşağı atmayı düşünüyorlardı. 

O’nun ölmesini istediler. Pek çok kişi O’nu böyle iterken bunu 

yapmak kolay olabilirdi. Fakat en uca geldiklerinde hayret verici bir 

şey oldu. İtmelerine rağmen İsa kalabalığın arasından geçip 

yamaçtan sağ salim uzaklaştı. Bu bir mucizeydi. Bir sineğinki kadar 

bile güçleri yokmuşçasına onların arasından sıyrıldı ve 

Kefarnahum’a doğru yola çıktı. Rab İsa’nın ölmesi için zaman 

henüz gelmemişti. Her şey tamamlandığında bizim günahımıza 

karşılık çarmıha çakılacaktı ve yine bizim için dirilecekti. Ne harika 

bir kurtarıcı! O’na iman etmeyenleri Nasıra’da bırakıp gitti.  
 

Siz de o insanlar gibi misiniz? Siz hiçbir zaman İsa’yı öldürmeye 

çalışmadınız fakat Kutsal Kitap der ki, Mesih’i yaşamınızda 

istemediğiniz için Nasıralılar kadar suçlu ve günahkârsınız. Hâlâ bir 

günahkâr olduğunuz için Tanrı’yı hoşnut etmiyorsunuz. 

Kefarnahum’daki saray memurunun yaptığı gibi O’na bugün iman 

etmeyecek misiniz? Rabbiniz ve Kurtarıcınız olmasını O’ndan 

istemeyecek misiniz? Çünkü “iman olmadan O’nu (Tanrı’yı) hoşnut 

etmek mümkün değildir” (İbraniler 11:6).  

 

Tekrar soruları 

1. Rab İsa’yı bulmak için saray memurunun hangi kente 

gitmesi gerekiyordu? (Kana) 

2. Adam neden Rab İsa’yla konuşmak istiyordu? (Küçük oğlu 

hastaydı.) 

3. Rab İsa adama ne söyledi? (Evine git. Oğlun yaşayacak.) 

4. Adam bu sözleri duyunca ne yaptı? (Rab İsa’nın sözlerine 

inandı.) 

5. Ertesi gün evine yaklaşırken köleleri adama nasıl bir haber 

getirdiler? (Oğlunun, Rab İsa’nın tam onunla konuştuğu 

anda iyileştiğini söylediler.) 

6. Baba eve geldiğinde ne oldu? (Herkes Rab İsa Mesih’e 

iman etti.) 

7. Rab İsa’nın havralarında konuştuğu sözleri duyunca 

Nasıralılar ne yaptılar? (O’na inanmayı reddettiler.) 

8. İnançsızlıkları ne yapmalarına yol açtı? (O’nun yamaçtan 

aşağı atmaya çalıştılar.) 

9. İnsanlar Rab İsa’yı neden aşağı atamadılar? (O’nun gücü 

onların hepsinden daha büyüktü ve kalabalığın içinden 

sıyrılıp geçti.) 

10. Tanrı’yı hoşnut etmek için yaşamaya başlayacak olsak 

kesinlikle yapmamız gereken şey nedir? (Rab İsa Mesih’e 

iman etmeliyiz.) 
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Okul öncesi tekrar soruları 

1. Saray memuru, İsa’dan ne yapmasını istedi? (Oğlunu 
iyileştirmesini.) 

2. Saray memuru eve vardığında oğluna ne olmuştu? 

(İyileşmişti.) 

3. İman ne demektir? (İnanmak ya da güvenmektir.) 

4. Saray memurunun evindeki herkese ne oldu? (Hepsi 

Kurtarıcıları olarak İsa’ya iman ettiler.) 

 

Devam eden etkinlik 

Tanrı’nın vaatlerine iman 

Sayfa 61’deki ayetleri fotokopiyle çoğaltıp kenarlarından kesin ve 

bir masaya kapalı şekilde koyun. Bir çocuk bir ayet seçip o ayeti 

Kutsal Kitap’ta bulmaya çalışsın. Ayeti bulması için çocuğa yol 

gösterin ya da nasıl yapıldığını biliyorsa onu bulmak için ne 
yaptığını diğer çocuklara da anlatsın.  

Ayeti çocuğa yüksek sesle okutun ve Kutsal Kitap vaadini tespit 
ettirin.  

(Ders verdiğiniz çocuklar ayetleri bulma konusunda tecrübeliyseler, 

her ayeti önce kimin bulacağını görmek için ayet bulmaca 

alıştırması yaptırabilirsiniz. Her çocukta bir Kutsal Kitap mutlaka 
olsun ya da çocuklar ikişerli gruplara ayrılsınlar.) 

Vaadi tartışın ve çocukların o vaade iman etmelerini gerektirecek 
bir durum düşündürün ve onu gözlerinde canlandırsınlar. 

İlgi ve zaman elverdikçe devam edin.  

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Bir şekil seç 
 

Dersten kalan yığın 
halindeki şekilleri bez 
panonuzun yanındaki 
bir masanın üzerine yayın. 
 

Bir çocuk soruya cevap 
verdiğinde bir şekil seçebilir, 
onun hakkında bir şey 
söyleyebilir ve panoya 
yerleştirebilir. 
  
Sadece bu dersin okul 
öncesi sorularını 
kullanabilirsiniz ya da 
önceki 3 dersten de 
sorular ve şekiller 
kullanabilirsiniz.  
 

İlgi ve zaman elverdikçe 
devam edin.  
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Ders 5 
Kör Bartimay’ın gözleri açılır      (özel bir müjdeleme dersi) 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Markos 10:46-52 

Luka 18:35-43 
 

Özel vurgu 

Günahın karanlığını kaldırabilecek olan sadece 

Rab İsa’dır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Bunu sizin için yapmasını 

istiyorsanız O’na iman edin. 
 

Ezberlenecek ayet 

Filipililer 2:10’u öğrenmeye devam edin. 
 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 2, 7, 21, 27, 28, 29 ve 30 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi  
 

Yardıma hazır olmak 

Bu ders, Müjde mesajını açık ve kolay anlaşılır 

bir biçimde iletmeniz için mükemmel bir fırsat 

sunar. Bununla birlikte, dersi dinledikten sonra 

da kurtuluş hakkında hâlâ soru sormak isteyen 

çocuklar olabilir.  
 

Size şunu öneriyoruz: Toplantınızın ortasında 

bir yerde hep birlikte “Rab’bin görkemli sesi 

duyulacaktır” ilahisini söyleyin. 
 

Çocuklara “Bugünkü dersimizde İsa’ya gelen ve 

iyileşen birisiyle tanışacağız. Ancak günahlı yü-

reğiniz her hastalıktan daha ciddidir. Günahını-

zın kaldırılması için İsa’ya gelmelisiniz. Bu ders 

bunu nasıl yapacağınızı anlatacak fakat Rab’be 

gelmek konusunda hâlâ sorularınız olursa top-

lantının sonunda gelip (bir yer belirleyin) bana 

söyleyin. Size Kutsal Kitap’tan cevapları seve 

seve gösteririm. Günahınızı bağışlatmak için 

İsa’ya gelmeniz çok önemlidir. Şimdi nakarat 

kısmını tekrar söyleyelim.” 

 

Öğretmene not 

Hâkim olması zor bir sınıfa ders veriyorsanız, 

bu girişi kullanmayıp sahne 1’den başlamak 

daha iyi olabilir. 

 
Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Gözlerinizi kapatın. 

 

Olayların Gelişimi 
 

1. Kör adam yalvarıyor.  

Tanrı’ya karşı günah  
 

2. Körlüğünü hiç kimse iyileştiremiyor. 

Günah – siz kaldıramazsınız 

 

3. Bartimay İsa Mesih’in haberini alır. 

İsa – ölüm 
 

4. İsa Eriha’ya gelir.  
 

5. Bartimay İsa’ya seslenir.  

Takip etmenin bedeli 

 

6. İsa Mesih Bartimay’ı çağırır. 

Mesih sevgisi 

 

7. “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” 

Kurtuluş 

 

Doruk Noktası 
 

Bartimay görebilmektedir. 

 
Sonuç  
 

Bartimay değişir. Kurtuluş 
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Kart 5-1 
 

Bu kenti haritada 
tespit etmek çocukların 
hoşuna gidecektir.  
 
 
Okul öncesi çocuklara 
gözlerini yumdurun, 
sonra bir çiçeği ellesinler 
ve koklasınlar. Körlerin, 
göremeseler bile 
etraflarındaki şeyleri 
koklayıp hissedebileceklerini 
anlamalarına yardım edin.  
 
 
 
 
 

 
 

Bartimay’ın adı 
Markos 10:46-52’deki 
kayıtta geçmez. Çocuklara 
hatırlamalarına yardımcı 
olmak için adamın adını 
sizinle birlikte tekrarlatın. 
 

Ders 

Herkes gözlerini kapatsın ve ben ona kadar sayıncaya kadar açmasın. 

Yavaş yavaş sayın. 

Gözleriniz sıkıca kapalı olduğunda ne görebiliyorsunuz? Hiçbir şey. 

Sizce gözleriniz kapalıyken beni bulabilir misiniz? Bunu herhalde 

ancak nerede durduğumu bildiğiniz için yapabilirdiniz. 

Bir çocuk seçin. 

Cihan, bu bezi gözlerine bağlayabilir miyim?   

Çocuğun gözlerini bağlayın ve odanın öbür ucuna götürün.  

Şimdi Cihan, senden uzaklaşacağım. Konuşmayacağım. Sessizce ha-

reket edeceğim ve senin beni bulmanı istiyorum. Hazır olduğumda 

diğerlerine sana söylemesi için işaret vereceğim.  

Sizi bulması için çocuğa birkaç dakika zaman verin. Belli ki onun için bu 

neredeyse imkânsızdır, çünkü ondan sürekli kaçabilirsiniz. Onu durdurun; 

gözleri bağlı kalsın. 

Beni bulması için Cihan’ın ne yapması lazım? Evet, bağının 

çıkarılması lazım.  

Cihan’ın gözündeki bağı çıkarın. 

Şimdi Cihan görebiliyor. Artık karanlıkta değil. Her zaman 

karanlıkta olmanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten hayal etmek 

zordur. Fakat bu adam onun ne demek olduğunu biliyordu. 

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Bartimay’ı (27) yerleştirin. 

Eriha Kenti’nin dışında, yol kenarına oturdu. Çok güzel bir kentti 

ama adam esintiyle sallanan uzun palmiye ağaçlarını göremiyordu. 

Gül bahçelerini ve bütün kentte açan diğer çiçekleri göremiyordu. 

Çiçekli bitkilerin ve yakınlarda yetişen güzel çiçeklerin kokusunu 

alabiliyordu fakat onları göremiyordu. Kördü ve sadece kör değil, 

aynı zamanda çok da yoksuldu. O günlerde körler çalışamazdı.  

Bugün bir körün yapabileceği pek çok şey vardır. Okumayı 

öğrenebilir. Kör bir insan nasıl okuyabilir? Bir sayfanın üzerindeki 

küçük kabarık noktaları hissederek okumaları mümkündür.  

Çocuklara körler alfabesiyle yazılmış bir şey gösterebilirseniz çok iyi olur. 

Kör bir kişi klavye kullanmayı ya da elleriyle pek çok şey yapmayı 

öğrenebilir. Ancak bu adamın yaşadığı zamanda kör bir adamın 

yapabileceği genellikle tek bir şey vardı: Dilenmek. Kutsal Kitap bu 

kör dilencinin adının Bartimay olduğunu söyler. 

Kutsal Kitap’a göre eğer kurtulmadıysanız Bartimay gibi yaşamını-

zın karanlıkta olduğunu biliyor musunuz? Ne düşündüğünüzü bili-

yorum. Görebildiğinizi ve karanlıkta olmadığınızı düşünüyorsunuz. 

Elbette görebiliyorsunuz, ancak benim size söz ettiğim karanlık gü-

nahtır, Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günahınız Tanrı’yı faz-
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lasıyla üzer. Hatırlıyor musun, o futbol maçında kaybediyordun ve 

Tanrı’nın adını küfretmek için kullandın, çünkü şutu kaçırmıştın. 

Tanrı size “Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın” 

diye buyurur (Mısır’dan Çıkış 20:7). 

Ya da sizinkinden daha iyi bir bisikleti olduğu için sınıfınızdaki o 

çocuktan hoşlanmadığınızı düşünün. Tanrı der ki, “Göz 

dikmeyeceksin” (Mısır’dan Çıkış 20:17) ama gerçekten “keşke eski 

bisikletimin yerine şu gösterişli bisiklet benim olsaydı” diyorsun. 

Bunlara ya da Tanrı’nın buyruklarından herhangi birine itaat 

etmediğiniz zaman günah işlemiş olursunuz ve Tanrı günahın 

karanlığa benzediğini söyler. Tanrı kendisinin olduğu yerde 

günahın bulunmasına asla izin veremez, çünkü Kutsal Kitap’ta 

şöyle der: “Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur” (1. Yuhanna 

1:6). Tanrı paktır ve günahsızdır. O yüzden eğer yaşamınız günahın 

karanlığıyla kaplıysa Tanrı’dan çok uzaksınız ve O’nunla asla 

cennette yaşayamayacaksınız demektir. Bu çok ciddi bir şeydir, 

çünkü her türlü körlükten çok daha kötü bir karanlık içindesiniz.  

Körlük büyük bir engeldir. Yaşam kör insanlar için çok farklıdır. 

Bartimay’ın yaşamı şöyle bir şey olabilir. Günler boyunca kente 

uzanan yolun kenarında otururdu. Kentin adı Eriha’ydı. Yol pek çok 

yolcunun geçtiği kalabalık bir yoldu, çünkü yolun sonu Yeruşalim’e 

varıyordu. Günler boyunca Bartimay oturup mümkün olduğunca 

yüksek sesle bağırırdı: “Allah rızası için bir sadaka.” 

Kalabalığı (21) yerleştirin.  

Pek çok insan gelip geçerdi. Zaman zaman birisi yardım etmek 

amacıyla birkaç demir para atardı. Yeterince topladığında biraz yi-

yecek alabilirdi. Bazı insanların yemek alması için yardım etmesine 

seviniyordu ama karanlık konusunda hiç kimse ona yardım 

edemezdi. Hiç kimse onun gözlerini açamazdı. Günahın 

karanlığında da aynı şey söz konusudur. Kendi karanlığınızı 

kendiniz yok edemezsiniz. Bazıları bunu denerler. Günahlarını 

kaldırmaya yarayacak bir şeyler yapabileceklerini sanırlar. Çok iyi 

davranırlarsa, her gün dua ederlerse veya kiliseye giderlerse 

günahlarının silineceğini düşünürler. Bu gibi iyi şeyleri yapmak bile 

günahı kaldıramaz. Karanlığın günahını kaldırmak için bir şey 

yapmadıkça yaşamınız her zaman günahla dolu olacaktır. Her 

zaman günahın denetimi altında olursunuz. Kendi kendinize bunu 

çözemezsiniz; Bartimay da bunu yapamazdı. Bütün yapabildiği 

oturup gelip geçen kalabalığı dinlemekti.  

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. 

Bartimay yoldan geçen pek çok kişiyi adımlarından ve seslerinden 

tanımayı öğrenmişti. Bazıları düzenli olarak o yolu kullanırdı. Kör 

dilencinin seslenişini sık sık duymuş olmalıydılar. Seslendiği şey 

neydi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-2 
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Kart 5-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fısıh, Yahudiler’in her yıl 
kutladığı bir bayramdı ve 
meleğin, bir kuzunun 
kanıyla işaretlenmiş evlere 
dokunmadan geçtiği gece 
Mısır’dan kurtuluşlarına 
işaret ediyordu. 
 
Okul öncesi çocukları 
şölen için Yeruşalim’e 
gidiyormuş gibi tek sıra 
halinde yürütün. 

 
Kart 5-4 
 

Okul öncesi çocuklara 
“Nasıralı İsa geliyor!” 
sözlerini tekrarlatın. 

 

 
 

Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Bazıları onunla arkadaş olmuşlardı ve ona sadece “sadaka” vermek-

le kalmayıp konuşmak için birkaç dakikalığına dururlardı. Belki de 

Eriha ve Yeruşalim’den son haberleri anlatırlardı. 

Şekil 28’le birlikte kalabalığı (21) yerleştirin. 

Rab İsa hakkında duyduklarını ona ilk bu arkadaşlardan biri anlat-

mış olabilir. Bartimay her şeyi duymak istemiş olabilir; mucizeleri, 

suyun şaraba dönüşmesini, iyileşen insanları. Şunun gibi pek çok 

soru sormuş olmalı: “Kim bu Rab İsa? Tanrı’nın göndermeyi vaat 

ettiği O mu?” Bartimay, kendisine sadece Nasıralı İsa’nın yardım 

edebileceğini fark etmeye başlamış olmalı. Gözleri açılacaksa eğer, 

bunu ancak Rab İsa gözlerindeki karanlığı kaldırarak yapabilirdi.  

Aynı Rab İsa Mesih’in günahın karanlığını tek kaldırabilecek Olan 

olduğunu biliyor musunuz? O kendisinin “dünyanın ışığı olduğunu” 

söyledi (Yuhanna 8:12). Bununla ne demek istedi? Pak ve günahsız 

olduğunu ve yaşamınıza geldiği zaman günahın karanlığının o an ve 

sonsuza dek kalkacağını söylüyordu. O zaman artık günah sizi yö-

netemez. Günahınız bağışlanmıştır. İsa onu tamamen ortadan kal-

dırmıştır. Bunu nasıl yapabilir? Yapabilir, çünkü kendisi Tanrı’nın 

biricik Oğlu olarak günahı kaldırmak için çarmıhta öldü. Günahın 

bütün karanlığı üzerindeymişçesine cezalandırıldı. O’nun yaşamı 

gerçekten pak ve günahsızdı fakat öldü ve günahlarımıza karşılık 

Tanrı tarafından cezalandırıldı. Çarmıhta bizim yerimize öldü. 

Dirildi ve sonsuza kadar diri kalacak. İşte bu yüzden O, ama 

yalnızca O, günahın karanlığını kaldırabilir. Sizin Rab İsa Mesih’e 

ihtiyacınız var ve Bartimay’ın da vardı. O günden itibaren Bartimay 

çaresizlik içinde İsa’yla karşılaşmayı istiyordu.  

“O’nunla bir karşılaşabilsem,” diye düşünüyordu, “Biliyorum, 

benim görmemi sağlayabilir.” 

Ancak zaman geçiyordu. Bartimay hâlâ kördü, hâlâ yoksuldu. Belki 

de önündeki birkaç günü sabırsızlıkla bekliyordu. Neredeyse Fısıh 

Bayramı zamanıydı. Her yıl bu zamanda yüzlerce kişi Yeruşalim’e 

giderdi. Yolda pek çok kişi vardı. Oturduğu yerden geçerlerdi ve 

eline her zamankinden daha çok para geçerdi. 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. İsa’yı (7) ve öğrencileri (2) 

yerleştirin. 

Dilenirken bir şeyin farklı olduğunu fark etti. Bu gürültü de neydi? 

Her zamankinden daha büyük bir heyecan yaşanıyordu. Sanki Eriha 

yolundan büyük bir kalabalık yaklaşıyordu. Neler oluyordu? Hemen 

bunu öğrenmeliydi. Sonunda birisinin dikkatini çekti ve kendisine 

“Nasıralı İsa geliyor” dendi.  

Nasıralı İsa mı? Davut Oğlu, İsa mı? Tanrı’nın göndermeyi vaat 

ettiği mi? Körlüğünü kaldırabilecek Olan mı? Bartimay’ın hep 

beklemiş olduğu an bu andı.  
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“İsa” diye bağırdı. “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı.” 

“Bartimay, sessiz ol!” Yakınındakiler ondan bıkmışlardı; onunla 

çok sert konuşurlardı. “Sessiz ol, bağırmayı kes.” 

Belki de İsa’nın kör dilencilerle ilgilenmediğini düşünüyorlardı, o 

yüzden onu vazgeçirmeye çalıştılar. Belki arkadaşlarınız da size 

benzer şeyler yapmaya çalışacaklardır. Eğer İsa Mesih’in günahı-

nızı kaldırmasını istediğinizi bilirlerse, size şöyle diyebilirler: 

“İnanma ona sen, hepsi yanlış,” ya da “sen zaten Hıristiyansın – 

kiliseye gidiyorsun.” Hatta size “Buna inanırsan, artık benim arka-

daşım olamazsın” bile diyebilirler. Bu durumda ne yapmalısınız? 

Tanrı’nın söylediklerini dinleyip başkalarının söylediklerine kulak 

asmamalısınız.  

Bartimay onu susturmaya çalışanlara kulak asmadı. Daha da yüksek 

sesle bağırdı: “Ey Davut Oğlu İsa, halime acı.” 

Rab İsa onu duydu. Durdu. “Çağırın o adamı” dedi. “Bana 

gelmesini söyleyin.” 

Rab, Bartimay’ı önemsiyordu. Onu seviyordu ve O sizi de seviyor. 

O’nun tarafından sevilmeyi bizler hak etmiyoruz. O dünyanın 

ışığıdır, kusursuz ve paktır; ancak biz günahın karanlığıyla doluyuz. 

Neden bizi sevebileceğini hiç merak etmediniz mi? Ama seviyor 

işte. Kutsal Kitap bunu bize tekrar tekrar söyler. Bizi O’na gitmeye 

çağırır. O bugün sizi çağırıyor mu? O’na gelmeniz gerektiğini fark 

ediyorsanız, o zaman O sizi çağırıyor demektir. Sizi sevdiğini ve 

günahınızı kaldırmak istediğini gösteriyor. O’na gelecek misiniz? 

Bartimay bunu yaptı. 

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Bartimay’ın yerine (27) Şekil 

29’u koyun. 

Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Üstündekileri atıp aya-

ğa fırladı. Birisi kalabalığın arasından onu İsa’ya götürdü. Körlü-

ğünü iyileştirebilecek olan karşısında duruyordu. 

“Senin için ne yapmamı istiyorsun” diye sordu Rab İsa. 

Bartimay ne cevap verecekti? Sadaka mı isteyecekti? Artık 

dilenmek zorunda kalmayacağı kadar para mı isteyecekti? Hayır! 

Bartimay her şeyden ama her şeyden çok görebilmeyi istiyordu. 

Karanlığın kaldırılmasını istiyordu. 

“Ya Rab, görmek istiyorum,” dedi.  

İsa bugün size ne istediğinizi sorsaydı, ne cevap verirdiniz? Her 

şeyin ötesinde günahlarınızın bağışlanmasını istiyor musunuz? 

Tamamen değişmiş bir yaşam sürmek istiyor musunuz – günahın 

egemen olmadığı bir yaşam? İsa Mesih’ten sizi bağışlayıp 

değiştirmesini isterseniz, hayal kırıklığına uğramazsınız.  

İsa ona dedi ki, “Gidebilirsin, imanın seni kurtardı. Sen bana iman 

ettin, ben de senin körlüğünü kaldırıyorum.”  

Bartimay’ın sözlerini 
çarpıcı biçimde söyleyin 
ya da bunu yapması için 
bir çocuğu hazırlayın.  
 

Okul öncesi çocuklara 
ellerini dudaklarına koydurup 
“şşş” dedirtin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanrı’nın onları kişisel olarak 
sevdiğini çocukların anlamasına 
yardım edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-5 

 
İsa onu çağırdığında Bartimay 
dilencilerin giydiği abasını da 
kenara attı (Markos 10:50) 
– büyük bir iman hareketi! 
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Kart 5-6 
 

Okul öncesi çocuklara 
gözlerini kapattırın, 
elleriyle de örttürün. 
Sonra ellerini çekip 
gözlerini açsınlar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tekrar Oyunu 

 

Kör oy 
 

Grubu iki takıma ayırın.  
Her çocuk bir soruya 
cevap versin, sonra bütün 
çocuklar gözlerini kapatıp 
cevabın doğru olup 
olmadığını düşünerek oy 
versinler. Başparmak 
yukarı ise doğru, aşağı 
ise yanlış demektir.  
 
Her takımdan doğru 
oy veren çocukların 
sayısını belirleyin. 
En çok doğru oyu 
kullanan takım 
o turu kazanır.  
 
Bütün sorular 
cevaplanana kadar 
devam edin. 

 

 

 

Bartimay’ın (29) yerine Şekil 30’u koyun. 

Gözleri aniden diğer insanlarınki gibi görmeye başladı. Görebili-

yordu! Rab İsa’yı, kalabalığı, gökyüzünü, her şeyi görebiliyordu – 

görebiliyordu! Harika bir şeydi bu – hayatının en muhteşem gü-

nüydü. 

Rab İsa’dan bugün sizin günahınızı kaldırmasını isterseniz sizin ya-

şamınızın en muhteşem günü bugün olacaktır. Günahını kaldırma-

sını kendisinden isteyenlerin “asla karanlıkta yürümeyeceklerine” 

söz verir (Yuhanna 8:12); günahın hakimiyeti altında yaşamaya-

caksınız. Günahınızın yok olduğuna ve öldüğünüzde cennete git-

mek için hazır olduğunuza emin olacaksınız. Kutsal Kitap der ki, 

“O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır” (Elçilerin 

işleri 10:43). Bugün Rab İsa’dan sizi kurtarmasını isteyecek misi-

niz? Ertelemeyin. Başkalarının sizi durdurmasına izin vermeyin. 

Bu, dünyadaki her şeyden daha önemlidir. O’na, “Sevgili Rab İsa, 

yaşamımda günahın karanlığı hüküm sürüyor. Lütfen bunu kaldır.” 

O bunu yapacaktır ve bir daha asla aynı olmayacaksınız. Bartimay 

bir daha hiç aynı kişi olmadı. Yaşam farklıydı. Artık dilenmesine 

gerek yoktu, sadece İsa’yı izleyecekti. İsa sizin karanlığınızı kaldır-

dığında yaşam sizin için de farklı olacaktır. Artık günahlı şeylerden 

zevk almayacaksınız. Günahkârlardan farklı olmak isteyeceksiniz. 

Tanrı’yı hoşnut etmek isteyeceksiniz. Yaşamınız değişecek. İsa Me-

sih sonsuza dek sizinle birlikte olacak. O’na hemen şimdi gelmek 

istemez misiniz? Gelip karanlığınızı kaldırmasını O’ndan isteyin. 

Unutmayın, “O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağış-

lanır” (Elçilerin işleri 10:43). 

 

Tekrar soruları 

1. Eriha kentinin dışında körlüğü iyileşen kişi kimdi? (Barti-

may) 

2. Bir kimsenin yaşamında Rab İsa yoksa o kişi neden 

Bartimay gibidir? (Yaşamı günahın karanlığıyla kaplıdır.) 

3. Bartimay yiyecek alacak parayı sağlamak için ne yapıyor-

du? (Dileniyordu.) 

4. Neden yalnızca Rab İsa Mesih günahımızı kaldıracak 

güçtedir? (O, yani Tanrı Oğlu günahımıza karşılık çarmıhta 

öldü ve dirildi.) 

5. Pek çok insanın Yeruşalim’e giden yoldan geçmesine neden 

olan, yılın hangi özel olayı yaklaşıyordu? (Çok yakında 

Fısıh Bayramı’ydı.) 

6. Rab İsa’nın geçtiğini öğrenince Bartimay ne yaptı? (“Ey 

Davut Oğlu İsa, halime acı” diye bağırdı.) 

7. İnsanlar buna nasıl tepki verdi? (Sessiz olmasını söylediler.) 

8. Rab İsa onu duyunca ne yaptı? (Bartimay’ı yanına çağırdı.) 
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9. Rab İsa, Bartimay’a “Senin için ne yapmamı istiyorsun” 

diye sordu. O ne cevap verdi? (Ya Rab, görmek istiyorum.) 

10. Herkesin Rab’den yapmasını isteyebileceği en önemli şey 

nedir? (Günahlarını Rab İsa tarafından bağışlatmak.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Bartimay neden İsa’ya seslendi? (Kördü ve İsa’nın kendisini 

iyileştirmesini istiyordu.) 

2. Yüreğinizde nasıl bir karanlık var? (Günah) 

3. Sizin bağışlanabilmeniz ve ışıkta olabilmeniz için İsa ne 

yaptı? (Günahlarınıza karşılık öldü.) 

4. İsa’yla karşılaştıktan sonra Bartimay’a ne oldu? 

(Görebiliyordu ve günahları bağışlanmıştı.) 

 

Devam eden etkinlik 

İyi şeyler 

Çocuklar ikişer ikişer oturup birbirleriyle Rab’bin onlar için yaptığı 

iyi bir şeyi paylaşsınlar.  

Bütün grupların hazır olduğunu gördüğünüzde tekrar büyük bir 

grup halini alın.  

Her grup sırayla ayağa kalksın ve gruptaki bir kişi Tanrı’nın kendisi 

için yaptığı şeyi gruptaki diğer arkadaşına anlatsın (daha büyük 

gruplar için sadece birkaç çocuğun anlatması yeterlidir). 

Hepsi paylaştıktan sonra, yaptığı iyi şeyler için Tanrı’yı överek dua 

edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 6 için 

tekrar oyunu 
 

Ders 6’ya hazırlanmak 
için bir sonraki hafta 
çocukların ne oynamak 
istediğini sorun.  

 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Çöp adam 
 

Bir çocuk soruya 
cevap verdiğinde çöp 
adamın bir parçasını 
kâğıt üzerine çizin 
(örneğin baş, beden, 
kol, kulak, göz). 
 

        

 
Ders 1-4’ten okul öncesi 
soruları kullanın ve çöp adam 
oluşana kadar devam edin.  
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Ders 6 
İyileşen kadın, dirilen kız  
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Markos 5:21-43  

Luka 8:40-56  

 

Temel gerçek 

Rab İsa tek tek herkesi sever. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: O’na gelirseniz sizi 

kurtaracağından emin olabilirsiniz. 
 

Kurtulmuş olanlar: O sizi sevdi, sizin yerinize 

öldü ve sizi her zaman sevip 

gözetmeye devam edecektir; o yüzden 

O’na tüm sorunlarınızı açın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“… ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için 

İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.” 

Filipililer 2:11 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 7, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 ve 38   

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Göl kenarı 

sahnesi ve iç mekân sahnesi.  

 

 

Devam eden etkinlik 

 Kâğıt - kalem  

Dersin ana hatları 

Giriş  

Kentte heyecan. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Hasta kadın – İsa ilgilenir mi?  

2. Hasta kız – İsa ilgilenir mi? TG 

3. Yair ve kadın İsa’yı ararlar. TG+ 

4. Yair Rab’le karşılaşır. 

5. Hasta kadın iyileşir. 

6. İsa kadınla konuşur.  TG- 

7. Küçük kızın ölüm haberi. 

8. “Kızın yaşayacak.”  TG+ 

9. Rab kızın odasına gider. 

10. “Kızım, sana söylüyorum, kalk.”  

 

Doruk Noktası 

Evdeki sevinç. 

 

Sonuç  

“Kıza yiyecek bir şeyler verin.” TG+ TG- 
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Bu kadının hastalığı 
aybaşıyla ilgili bir 
rahatsızlık veya kanama 
olabilir. Dinsel açıdan 
kirli olması onu sosyal 
temastan uzak tutuyordu 
(bkz. Levililer 15:25-27). 
Hastalığının uzunluğunun, 
Yair’in kızının yaşıyla aynı 
olması dikkat çekici bir 
noktadır. 

 

 
 

 TG 

 

 
Kefarnahum’u haritada 
bulmak çocukların hoşuna 
gidecektir. Zaman elverirse 
İsa’nın Kefarnahum’da yaptığı 
önceki mucizeyi tekrar 
edebilirsiniz – saray 
memurunun oğlunun 
iyileşmesi. Bugünkü hikâye- 
miz yaklaşık bir yıl sonra 
gerçekleşir.  
 
Okul öncesi çocuklar 
aceleyle sahil kıyısına 
gidip gözlerini kısarak 
İsa’yı ve öğrencilerini 
arıyormuş gibi yapmaktan 
zevk duyacaklardır. 

 

 

Ders 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Göl kenarı sahnesi. 

Gölün kuzey yakasındaki kentte büyük bir heyecan vardı. Pek çok 
kişi evlerinden çıkmış sahilde duruyordu.  

Kalabalığı (21 ve 28) yerleştirin. 

Birini bekliyorlardı, özel birini. Haber çabuk yayılmıştı. Haber, Rab 

İsa’nın kendi kasabalarına gölü aşarak gelmiş olmasıydı. Biri 
diğerine haberi ulaştırıyordu: “İsa geliyor.” 

Güçsüz bir kadıncağız da bu haberi duydu. Ağır ağır evinden çıktı. 

O kadar zayıftı ki yürümekte zorlanıyordu. Tam on iki yıldır 

hastaydı. O doktordan o doktora gitmişti. Bunun için birçok para 

harcamıştı ama hâlâ hastalığı geçmemişti. Ağır ağır göle doğru 

kendi başına gitmeye çalıştı. Hiç kimse ona aldırmıyordu. İyice 

görebilmek için herkes birbirini iterek aceleyle yanından geçiyordu.  

“İsa bana aldırır mı acaba?” diye düşünmüş olmalı. 

Aynı anda Kefarnahum adlı bu küçük kentteki başka bir evde bir 

anne ve baba son derece kaygılıydı.  

Elinizde tuttuğunuz küçük bir panoya Yair’i ve karısını (36) yerleştirin.  

Biricik çocukları, on iki yaşındaki kızları çok hastaydı. O kadar 

hastaydı ki ölmek üzereydi. Neden bu kadar sıkıntılı olduklarına 

şaşmamak lazım. Sonra onlar da haberi duydular: “İsa geliyor.” 

Belki onlar da aynı soruyu sordular, “İsa onlara aldırır mıydı 
acaba?” 

Sizce onların sorunları İsa’nın umurunda mıydı? Evet, elbette 

umurundaydı. Rab İsa insanları sever. Samiriye’de kuyu başındaki 

kadına sevgisini göstermedi mi? Başkaları Bartimay’ı susturmaya 

çalışırken İsa onu sevmedi mi? Rab İsa insanları sevdiği için bu 

dünyada yaşamak ve çarmıhta ölmek üzere cenneti bırakıp gelmişti. 

O gün Kefarnahum’a insanları sevdiği için geliyordu. Kefarna-

hum’da O’na ihtiyacı olan insanlar vardı; hasta kadın ve hasta kız 
gibi insanlar.  

Küçük kızın babası, İsa’nın geldiğini duyunca telaşla evden fırladı.  

Küçük panoyu kaldırın. 

Bu sırada İsa oraya varmıştı ve kayıktan çıkmış bekleyen 
kalabalığın arasında duruyordu.  

İsa’yı (7) ve öğrencileri (31) yerleştirin. 

Aşılması ne zor bir kalabalık! O kadar çok insan Rab İsa Mesih’e 

yaklaşmak istiyordu ki! Acaba Rab İsa’ya zamanında ulaşabilecek 

miydi? Onun sorunuyla İsa ilgilenecek miydi?  
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İtişen insan yığınının arasında bir yerlerde güçsüz, hasta kadın da 

bulunuyordu. Kalabalığı yarıp geçecek gücü yoktu. İsa’nın ondan 

habersizce kentten geçip gitmesi mümkün müydü? İsa onu 

önemsiyor muydu? Elbette, önemsiyordu. Tanrı Oğlu İsa insanları 

seviyor. Sadece büyük büyük kalabalıkları değil, kişileri tek tek 

seviyor. Her birimizi seviyor. Eğer O sizin kurtarıcınızsa sizi çok 

özel bir biçimde seviyor. Sizi o kadar çok seviyor ki, sizin için öldü. 

Sizi Tanrı’nın ailesinin bir parçası haline getirdi ve sizinle ilgili her 

şeyle ilgileniyor. Sizin sorunlarınız başka insanlara önemli gibi 

görünmeyebilir ama İsa Mesih sizin her sorununuzla ilgilenir. 

Yaşamınızda karşılaştığınız ne gibi sorunlar vardır? Okuldaki 

arkadaşlarınızla sorunlar yaşıyor musunuz? Bir sağlık sorununuz 

mu var? Sorununuz nedir?  

Çocuklara paylaşmak için zaman verin.  

O sizin kendisine gelmenizi ve sorunlarınızı anlatmanızı ister. Ne 

yapacağınızı bulmak için size yardım edecektir. Kutsal Kitap der ki, 

“Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır” (1. Petrus 

5:7). Hıristiyan olduğunuzda kendi sorunlarınız için kaygı duyma-

nıza gerek kalmaz. Küçük kızın babasının bir sorunu vardı ve 

İsa’nın kendisine yardım edebileceğine inanıyordu.  

Yair’i (32) yerleştirin.  

Kaygıyla kalabalığı iterek ilerledi. Kimin ittiğini görmek için 

insanlar başlarını çevirdiler. Kim olduğunu gördüklerinde şaşırmış 

olmalılar. Onu tanıyorlardı; Yair’di. Havralarındaki yöneticilerden 

biriydi; kilisedeki bir önder gibi. Havradaki önderlerin çoğunun 

İsa’ya ayıracak zamanı yoktu. İsa’nın, Tanrı Oğlu olduğuna 

inanmıyorlardı, ancak Yair’in O’nu görmek istediği çok açıkça belli 

oluyordu. Herhalde bazı kişiler geçmesi için ona yol açmıştır. Yair 

Rab İsa’ya ulaşınca O’nun önünde eğildi.  

Yair’in yerine (32) Şekil 33’ü koyun.  

“Küçük kızım can çekişiyor” dedi. “Gelip ellerini onun üzerine koy 

da kurtulsun, yaşasın!”  

Yair yardım etmesi için İsa Mesih’e içtenlikle yalvardı. Rab hiç 

tereddüt etmedi. Hemen Yair’le birlikte onun evine doğru yola 

koyuldu.  

İsa’nın (7) yerine Şekil 34’ü ve Yair’in (33) yerine Şekil 32’yi koyun. 

Ancak kalabalık da beraberlerinde geldi. Her yandan sıkıştırıyor-

lardı. O kalabalığın arasında bir yerlerde zavallı hasta kadın da 

bulunuyordu. Sürekli “O’na nasıl ulaşabilirim? Giysilerine bile do-

kunsam kurtulurum” diye düşünüyordu. Kalabalığın göl kenarın-

dan başka bir yöne doğru kaydığını hissetti. Kente yönelmişlerdi. 

Kalabalığın gittiği tarafa doğru gitti ve aniden Rab’bin çok ya-

kınında olduğunu fark etti. Bir an için bir boşluk oldu ve çabucak 

elini uzatıp giysisinin ucuna dokundu. Hemen o anda iyileşti! Has-

talığının yok olduğunu anladı. Yüreğini ne büyük bir sevinç kap-

ladı. On iki yıl hastalıktan sonra tamamen iyiydi.  
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Kart 6-1 

 

 
 

Kart 6-2 
 

 
 

Kız Yair’in tek kızı olabilir.  

 
Kart 6-3 

 

 
 

Kadının kolunu nasıl 
uzattığını göstermek 
için kolunuzu uzatın.  
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Bu heyecanlı olayları tiyatro 
yapmak çocukların hoşuna 
gidecektir. Okumaları için 
konuşmayı kartlara yazın.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kart 6-4 

 
Tatlı bir seslenme ifadesi 
olan bu söz, hastalığı 
yüzünden uzun zamandır 
toplumdışı kalan bu kadın 
için özellikle çok değerli 
olmuştur.  
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Rab İsa aniden durup etrafına baktı, “Giysilerime kim dokundu?” 

diye sordu.  

İsa’nın (34) yerine Şekil 7’yi koyun.  

“Ne tuhaf bir soru” diye düşündü öğrenciler. Yair de aynısını 

düşünmüş olmalı.  

O kızını düşünüyordu ve İsa’nın acele etmesini istiyordu ama İsa 

durmuştu.  

Öğrenciler “Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun! Nasıl oluyor da, 

‘Bana kim dokundu’ diye soruyorsun?” dediler. 

Rab İsa başka türlü bir dokunuşu kastettiğini açıkladı; kazara bir 

dokunuş değildi. “Benden bir gücün akıp gittiğini hissettim, 

biliyorum birisi bana dokunup yardım aldı,” dedi.  

Sizce Rab İsa kimin O’na dokunduğunu biliyor muydu? Evet, 

kesinlikle biliyordu. Nereden biliyordu? Doğru, O Tanrı’dır ve her 

şeyi ve herkesi bilir. Belki de “Bana kim dokundu” diye sorarken 

bile gözü kadının üzerindeydi. O zaman, neden bu soruyu sordu?  

Çocukların sebep önermelerine izin verebilirsiniz.  

Büyük olasılıkla kadının O’na inandığını halkın önünde 

göstermesini istiyordu. Hem de, O’nun, bir kadının ihtiyacıyla 

ilgilendiğini kalabalığın görmesini istemiş olmalı. Kadın iyileşmişti 

ve İsa kalabalığın bunu bilmesini istiyordu.  

Kadın daha fazla sessiz kalamazdı. İsa’dan saklanamayacağını 

biliyordu. Çok heyecanlı bir şekilde öne çıkıp O’nun ayaklarının 

dibinde diz çöktü.  

İsa’nın önüne (7) kadını (35) yerleştirin.  

“Sana dokunan benim,” dedi. Kendi kentinden bütün kalabalığın 

önünde hikâyesini anlattı.  

Rab İsa ona, “Kızım, imanın seni kurtardı. Esenlikle git” dedi (Luka 

8:48). 

İsa’nın onu iyileştirebileceğine inanmıştı ve O da aynen öyle yap-

mıştı. İsa onunla ilgileniyordu; İsa sizinle de ilgileniyor. Pek çok ki-

şinin O’na inanmamasından derin kaygı duyuyor. Siz onlardan biri 

misiniz? O sizin nasıl biri olduğunuzu biliyor. Aklınızdan geçen öf-

ke dolu düşünceleri veya başkalarına gösterdiğiniz bencil tutumları 

biliyor. Hatırlıyor musunuz, o yeni futbol topunu aldığınızda öfke-

lenip başkalarını onunla oynatmadınız. Ya da, bir büyük kutu çiko-

lata aldığınız ve kimseyle paylaşmayıp hepsini kendinize sakladı-

ğınız zamanı hatırlıyor musunuz? Rab, sizin günahlı olduğunuzu, 

Tanrı’nın yasasını çiğnediğinizi bilir ama yine de günahlıları sever; 

O sizi seviyor. O sizin günahınızın cezasını üzerine almak için öldü. 

Günahınızdan dönüp kurtuluş için O’na gelmenizi istiyor. Belki de 

O’na gelmeye korkuyorsunuz. Belki de “Gelirsem beni kabul ede-

cek mi? Çok mu önemsizim yoksa çok mu kötüyüm?” diye düşü-  
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nüyorsunuz. Kutsal Kitap’ta İsa der ki, “…bana geleni asla kov-

mam” (Yuhanna 6:37). O’ndan sizi kurtarmasını isterseniz, sizi geri 

çevirmez. O’na gelirseniz, sizi özel bir biçimde sevdiğini 

bilebilirsiniz; kendi çocuklarına olan özel sevgisini tadabilirsiniz. 

Bugün O’na gelin; daha fazla beklemeyin! Başınıza gelebilecek en 

büyük mucize Rab İsa’nın sizi günahınızdan kurtarmasıdır. 

Eğer gerçekten günahtan kurtulmak istiyor fakat nasıl olacağını bil-

miyorsanız, toplantıdan sonra sizinle seve seve bu konuda konu-

şurum. Sadece diğerleri çıktıktan sonra gelip ön sıralara oturmanız 

yeterli. Böylelikle Mesih’e nasıl iman edeceğiniz ve yeni yaşama 

kavuşacağınız konusunda daha çok şey bilmek istediğinizi anlaya-

cağım. Eğer buraya gelip oturursanız size ne yapmanız gerektiğini 
ve Rab’bin yapacağı şeyleri Kutsal Kitap’tan göstereceğim.  

Tüm bu zaman boyunca Yair ayakta bekledi. O sırada herhalde kızı-

nın durumunu merak ediyordu. Keşke İsa biraz acele etse diye dü-

şünüyordu. İsa konuşurken birdenbire kalabalığın arasından birisi, 
hem de Yair’in evinden birisi çıkageldi.  

Kadını (35) çıkarın. İsa’nın (7)  yerine Şekil 34’ü koyun. Köleleri (25) 

yerleştirin.  

Yair’in yüreği duracak gibi oldu. Adamın getirdiği haberi duymaya 

korkuyordu.  

“Kızın öldü. Artık öğretmeni rahatsız etme.” 

Zavallı Yair! Ne kadar üzgün görünüyordu. Evine gitmek üzere 

harekete geçtiğinde ne kadar da hayal kırıklığına uğramış bir 

haldeydi. “Artık çok geç” diye düşünmüş olmalı. “Belki de İsa, 
kadın için duraklamasaydı, zamanında gidebilirlerdi.”  

O zaman Rab İsa Yair’e “Korkma” dedi, “yalnız iman et, kızın 
kurtulacak.” 

İsa Yair’i seviyordu ve Yair’in o sırada ölmüş olan kızını da 

seviyordu. Kadın için durduğunda İsa kızı unutmamıştı. Biz unutsak 

da İsa hiçbir şeyi unutmaz. Bazen söz verdiğiniz halde 

oyuncaklarınızı toplamayı unutursunuz. Belki anneniz sizin için 

yapacağını söylediği şeyi unutmuştur. Birisini çok sevdiğimiz halde 

bazı şeyleri sık sık unutabiliriz, ancak Rab İsa O’na ait olanları asla 

unutmaz. Gece gündüz her dakika sizinle ilgilenir. O her zaman 

sizinle birliktedir; sizin sorunlarınızı asla unutmaz. Dualarınızı 

anında cevaplamasa bile unutmamıştır. Her zaman sizin için en iyi 

olanı ama en iyisini yapmaktadır, çünkü sizi sever. Yair için 

sabretmek ne kadar güç olsa da İsa onun için en iyisini yapıyordu. 

Yair İsa’ya iman edip güvenebilir miydi? “Bana iman et, kızın 

kurtulacak,” demişti Rab İsa. Yair dönüp evinin yolunu tuttu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 6-5 

 

 
 

 

 
Okul öncesi çocuklar 
Yair’e “Tanrı’ya çok zor 
gelen hiçbir şey yoktur” 
desinler. 
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Yas tutanların çoğu belki 
çocuğu tanımıyordu. Ailenin 
ölen yakınına saygı göstermek 
amacıyla keder içinde ağlayıp 
inlemesi için yasçılar tutmaları 
yaygındı.  
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Köleleri (25) kaldırın. 

Rab İsa arkasından gitti. Kalabalık da onları izledi. Herkes neler 
olacağını görmeyi çok istiyordu.  

Bütün şekilleri kaldırın. 

Eve vardıklarında evin insanlarla dolu olduğunu gördüler. Ne kadar 

çok gürültü çıkarıyorlardı! Ağlayış ve sızlayışlar vardı. İnsanlar 
inleyip yüksek sesle ağlıyordu.  

“Ağlaşmayı bırakın” dedi İsa, “Kız ölmedi, uyuyor.” 

Herkes kızın öldüğünü biliyordu. Nasıl olur da İsa “Kız ölmedi, 

uyuyor” diyebiliyordu? İsa’ya güldüler. İsa ne demek istiyordu? Kı-

zı uyuyormuşçasına ölümden uyandırabileceğini söylüyordu. El-

bette, insanların çoğu buna inanmadı. İsa, Yair’le karısı ve üç öğ-

rencisi –Petrus, Yakup ve Yuhanna– dışında herkesi evin dışına çı-
kardı. Beşi İsa’yla birlikte küçük kızın yattığı sessiz odaya girdiler.  

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekân sahnesi. İsa’yı (34), öğrencileri (31), Yair 

ile karısını (36) ve çocuğu (37) yerleştirin.  

Artık yanakları ateşten kıpkırmızı değildi. Beyaz, hareketsiz ve 
soğuktu. İsa ona baktı. Ona sevgi duyuyordu.  

Kutsal Kitap’ın Rab İsa’nın çocukları sevdiğini bize söylemesi ne 

harika, değil mi? O çocukları gerçekten kayırır. Bazen çocuklar, 

yetişkinlerin kendilerini fark etmediği hissine kapılırlar. Bazen 

büyükler, çocuklar önemli değilmiş gibi davranırlar. Bir gün İsa’nın 

on iki öğrencisi bile çocukların önemli olmadığını düşündü fakat İsa 

tatlı-sert bir şekilde onlara çocukları sevdiğini hatırlattı. Dedi ki, 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin” (Markos 10:14). Çok iri veya büyük 

olmayabilirsiniz, ancak Rab İsa sizi kurtarmak istiyor. O’na gelip 

günahınızı kaldırmasını istemenizi bekliyor. Bunu yaparsanız 
İsa’nın sizi sonsuza dek seveceğini bileceksiniz.  

Seven Rab İsa elini uzatıp kızın beyaz, soğuk, cansız elini tuttu.  

“Kızım, kalk!” dedi.  

Yair seyrediyordu. Karısı seyrediyordu. Üç öğrenci de seyrediyor-

du. Küçük kız gözlerini açtı ve kırpıştırdı! Uykudan yeni uyanmış-

çasına etrafına bakındı. Doğrulup oturdu! Yere basıp ayağa kalktı! 
Yürüyüp (belki de koşup) anne babasının yanına gitti.  

Bunu anlatırken çocuğu (37) Şekil 38 ile değiştirin.  

Yair ve karısı hiç bu kadar şaşırmamış, bu kadar büyük bir heyecan 

duymamış ve mutlu olmamışlardı.  
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“Ona yiyecek bir şeyler verin,” dedi Rab İsa.  

Bir süreden beri hastaydı ve bir şey yiyememişti. Şimdi yaşıyordu, 

iyiydi ve açtı. Düşünün, Rab İsa böyle küçük bir ayrıntıyı bile 
atlamıyordu. Aç olmamızla bile ilgilenmesi ne harika değil mi? 

İmanlı çocuklar Rab İsa’nın sizi ne kadar çok sevdiğini ve 

kayırdığını hiç ama hiçbir zaman unutmayın. Sizi kayırmaktan asla 

vazgeçmeyecek. Önümüzdeki hafta bir kâğıda Tanrı’nın size olan 

ilgisini hangi şekillerde gösterdiğini yazmaya çalışın. Gelecek hafta 

toplantının başında yazdıklarınızı bana gösterin. Belki bir-iki kişi 
Tanrı’nın size ne şekilde ilgi gösterdiğini bizimle paylaşabilir.  

Eğer İsa sizin Kurtarıcınız değilse, bugün O’na gelmek istemez 

misiniz? O günahkârları o kadar çok seviyor ki onların hak ettiği 

cezayı üzerine almak için öldü. Eğer hemen şimdi O’na dua edip 

Rab ve Kurtarıcınız olmasını isterseniz sizi kurtaracak ve sonsuz-
luklar boyunca sizi sevecektir. Her gün sizi kayırdığını bileceksiniz.  

 

Tekrar soruları 

1. Rab’bin, kızını iyileştirmesine ihtiyacı olan havra yöneticisi 
kimdi? (Yair) 

2. Yair gelip kızını iyileştirmesini istediğinde Rab İsa ne 
yaptı? (Rab İsa hemen onunla gitti.) 

3. Yair’in evine doğru giderken kalabalık Rab İsa’yı itip her 

yandan sıkıştırdığında ne oldu? (Bir kadın Rab’bin 

giysisinin ucuna dokunup iyileşti.) 

4. Rab İsa ne olduğunu bildiğini gösteren ne söyledi? (“Kim 

bana dokundu?” diye sordu.) 

5. Yair, Rab İsa’yla hala yoldayken hangi üzücü haberi duydu? 

(“Kızın öldü.”) 

6. İsa, ölen kızın yanına kiminle girdi? (Yair ile karısı, Petrus, 
Yakup, Yuhanna.) 

7. Yair’in evinde hangi mucize oldu? (Rab İsa, Yair’in kızını 
ölümden diriltti.) 

8. Rab İsa’nın bize olan sevgisini gösterdiği en özel yol neydi? 
(Günahımıza karşılık çarmıhta ölmesi.) 

9. Sizin başınıza gelebilecek en büyük mucize nedir? (Rab 

İsa’nın sizi günahınızdan kurtarması.) 

10. Yair’in, Rab İsa’nın ölümden dirilttiği kızı kaç yaşındaydı? 

(On iki) 

 

 

Kart 6-6 
 

 
 

TG+ 

 

TG- 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Kulübümüzün favorisi 
 

Çocukların geçen hafta 
en sevdikleri oyun olarak 
seçtikleri oyunu oynayın 
ya da önceki oyunlara 
verdikleri tepkiye göre 
bir tanesini seçin. 
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Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Okul öncesinin 

favorisi 
 

Önceki derslerden en 
sevdikleri oyunu seçin. 
 

Bu ders serisinden bütün 
okul öncesi soruları kullanın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Yair neden yardım için İsa’ya gitti? (Çünkü kızı hastaydı.) 

2. Yair ve İsa eve doğru yol alırken ne oldu? (Bir kadın onları 

durdurdu; Yair’in kızı öldü.) 

3. İsa neden “Korkma, sadece iman et” dedi? (İsa her şeyi 

yapabilir.) 

4. Ölmekten korkmamak için ne yapmamız lazım? (Kurtarıcı 

olarak İsa’ya iman etmemiz.) 

 

Devam eden etkinlik 

Hiçbir şey çok zor değil 

Sınıfı iki takıma ayırın ve her birine bir kâğıt ve bir kurşun kalem 

verin. 

İki dakika boyunca (ya da başka bir zaman aralığı belirleyin) Kutsal 

Kitap’tan Tanrı’nın yaptığı hayret verici şeyleri listeletin (örn. 

Dünyayı yarattı; Kızıl Deniz’i ikiye ayırdı; su üstünde yürüdü). 

Zaman dolunca her takıma listesini okutun. 

En uzun listeyi oluşturan takım küçük bir ödül alabilir.  

Zaman kalırsa birkaç çocuk, Tanrı’nın yaptığı hayret verici 

tanıklıklarını paylaşabilir.  

Çocuklara, Tanrı için hiçbir şeyin çok zor olmadığını hatırlatarak 

bitirin. 
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Yeniden doğmalısın 
Ek görsel gereçler – ders 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasıl? 
 

Nasıl? 
 

İnan 

 

Kutsal Ruh Tanrı tarafından 

Bir kimse yeniden doğmadıkça, 
Tanrı’nın egemenliğine giremez. 

 

Yeniden doğmalısınız 
 

 

İnsanoğlu’nun da öylece yukarı 
kaldırılması gerekir. 
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Yılan 
Ek görsel gereç – ders 2 
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Yeni yaşam sözcük oyunu 
Devam eden etkinlik – ders 2 
 

 

 

 

 
 

 Okulda öğle Sabah kalktığında 

 yemeğini yemeden Kutsal Kitap’ını 

 önce dua et. oku. 

 

 

 

 

 

 

 Bir arkadaşına Bir dükkanda 

 Rab İsa’yı bir şey çalmak  

 anlat. için ayartılma. 
 

 

 

 

 
 

 

 Sınavda kopya  

 çekmemeyi   

 seç.  
   

 

 

Televizyonu 

kapatıp ödevini 

yaparak anne 

babana itaat et. 
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Sonsuz yaşama nasıl 
kavuşabilirsiniz? 
Ek görsel gereç – ders 3 
 

 

S
o
n

s
u
z
 y

a
ş
a
m

a
 

n
a

s
ıl k

a
v
u

ş
a
b

ilirs
in

iz
?

 

İy
i b

ir y
a
ş
a

m
 s

ü
r! 

Y
e
te

rin
c
e
 d

u
a
 e

t! 

B
u
, 

T
a
n
rı

’d
a
n
 b

ir
 a

rm
a
ğ
a
n
d
ır

. 

Kiliseye git! 
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Tanrı’nın vaatlerine iman 
Devam eden etkinlik – ders 4 
 

 

 

 

 

 Yeşaya 41:10 Filipililer 4:6-7 

 
 

 

 Yeremya 31:3 Romalılar 8:39 

 

 

 
 İbraniler 13:6 Filipililer 4:19 

 
 

 

 Matta 7:7 Romalılar 8:28 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi seviyor. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi 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 biraz tavsiyede 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: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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