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Giriş  
 

 

 

Çocuklara Rab İsa Mesih’i öğretmek ne yüce bir ayrıcalık ve sorumluluk! Onların ezeli ve ebedi kaderleri, 

bu derslerde anlatılan kişiyle olan bireysel ilişkilerine bağlı. “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 

gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” (Yuhanna 17:3). Bizim hedefimiz ve duamız bu çocukların Mesih’e 

iman etmeleri, O’nu sevmeleri ve O’na itaat etmeleridir. Kutsal Ruh, bu muhteşem amacı gerçekleştirmede, 

vermiş olduğunuz Tanrı Sözü öğretisini kullansın.  

 
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 gibi 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, 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. 

 

Kurtulmuş 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, 

kurtulmamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya gelmeyi karıştırmamaları son derece 

temeldir.  

 

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu söylemeyin ki, çocuklar 

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

kurtulacakları izlenimini edinmesinler.  
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Kurtuluşu almamış 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 konuşabiliriz.” 
 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  

“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen bana 

haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (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.” 

 

Ezberlenecek ayetler 

Bu dersler boyunca çocuklara öğretmeniz için altı ayet öneriyoruz. Eğer dersleri altı haftalık bir süreçte 

öğretecekseniz, çocukların dersler bittikten sonra da bunları hatırlayabilmeleri için, iki veya üç ayeti iyi bir 

şekilde öğretmek üzere seçmeniz tavsiye edilir. Altı ayetin hepsini ezberletmeye çalışırsanız, çocuklar 

bunların hiçbirini tam olarak öğrenemeyebilirler. 

 

Bez 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 fırsattır; 

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 

İsa çocukları 

içtenlikle  karşılar ve 

5,000’den fazla kişiyi 

doyurur 
 

Markos 10:13-16 

Matta 18:1-14 

Yuhanna 6:1-13 

Markos 6:31-44 

Rab İsa çocukları 

sever 

 

Kurtulmamış olanlar: Günahları-

nızın bağışlanması için 

Mesih’e gelin 
 

Kurtulmuş olanlar: O, sizin 

ellerinizi, dudaklarınızı, 

ayaklarınızı, paranızı, sahip 

olduğunuz her şeyi kullan-

mak istiyor – bu yüzden 

her şeyinizi O’na verin. 

“Bırakın, çocuklar bana 

gelsin. Onlara engel olma-

yın! Çünkü Tanrı’nın 

Egemenliği böyleleri-

nindir” 
 

Markos 10:14 

İsa su üstünde yürür 
 

Matta 14:22-23 

Markos 6:45-52 

Yuhanna 6:15-21 

Rab İsa, kendisine ait 

olanlara, problemleri 

olduğunda yardım 

eder. 

Kurtulmuş olanlar: Problemle-

rinizi O’na söyleyin ve 

O’nun yardım edeceğine 

inanın. 

“Tanrı sığınağımız ve 

gücümüzdür, sıkıntıda hep 

yardıma hazırdır.” 
 

Mezmurlar 46:1 

İsa’nın görünümü 

değişir 
 

Matta 16:13-17 

Matta 16:21-23 

Matta 17:1-8 

Markos 8:27-33 

Markos 9:2-8 

Luka 9:28-36 

İsa, yaşayan 

Tanrı’nın Oğlu 

Mesih’tir 

 

Kurtulmamış olanlar: Kurtuluş 

için O’na iman ve itaat edin 
 

Kurtulmuş olanlar: O’nun 

özellikle başkaları 

hakkında ne söylediğine 

dikkat edin. 

“... Sen, yaşayan Tanrı’nın 

Oğlu Mesih’sin” 
 

Matta 16:16 

Bir cüzamlının 

iyileşmesi 
 

Matta 8:1-4 

Markos 1:40-45 

Luka 5:12-14 

Levililer 13:1-46 

Luka 17:11-19 

Rab İsa sizi günahtan 

arındırabilir. 

Kurtulmamış olanlar: O’na gelin, 

arının. 

“... Oğlu İsa’nın kanı bizi 

her günahtan arındırır” 
 

1. Yuhanna 1:7 

Genç, zengin yönetici 
 

Matta 19:16-26 

Markos 10:17-27 

Luka 18:18-27 

Sonsuz yaşam, 

Tanrı’dan İsa Mesih 

aracılığıyla gelen bir 

armağandır 

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz 

yaşam armağanını bugün 

alın. 

“Çünkü günahın ücreti 

ölüm, Tanrı’nın armağanı 

ise Rabbimiz Mesih İsa’da 

sonsuz yaşamdır” 
 

Romalılar 6:23 

Zakkay İsa ile 

karşılaşır 
 

Luka 19:1-10 

Rab İsa, kaybolanları 

arayıp kurtarmak için 

geldi 

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’e 

iman ettiğinizde 

kurtulacaksınız. 

“Nitekim İnsanoğlu, 

kaybolanı arayıp kurtarmak 

için geldi” 
 

Luka 19:10 
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Ders 1a 
İsa çocukları içtenlikle karşılar 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Markos 10:13-16 

Matta 18:1-14 
 

Size bu dersi iki kısım şeklinde, ya tek bir 

program halinde ya da peş peşe gelen iki haftalık 

bir ders halinde öğretmenizi öneriyoruz. Biz, 

kullanımı daha da kolaylaştırmak için dersi 1a ve 

1b başlıkları altında iki kısma ayırdık. 

 

Temel gerçek 

Rab İsa çocukları sever. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınızın 

bağışlanması için Mesih’e gelin. 
 

Kurtulmuş olanlar: O, sizin ellerinizi, dudaklarınızı, 

ayaklarınızı, paranızı, sahip olduğunuz 

her şeyi kullanmak istiyor – bu yüzden 

her şeyinizi O’na verin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel 

olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği 

böylelerinindir.” Markos 10:14 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1-1, 1-2 ve 1-3 

Veya 

 Şekiller 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 

Saliha ve Başbakan 

 

Olayların Gelişimi 

1. Öğrenciler kimin en büyük olduğunu 

tartışırlar  

2. İsa yanına bir çocuk çağırır 

3. İsa çocuklar hakkında öğretiş verir TG- 

4. Oradaki kalabalık İsa’yı dinler 

5. Çocuklar gelir 

6. Öğrenciler onlara engel olmaya çalışır 

7. İsa araya girer 

 

Doruk Noktası 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin”  TG- 

 

Sonuç  

İsa onları kucağına alır ve kutsar  TG- 
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Okul öncesi  

ezber ayeti 

 

Matta 17:5’i (Sayfa 9’da  
verilen öğretme talimatlarına 
bakın) bu sırayı izleyerek öğretin.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Çocukların “adresi” (referansı) 
kullanarak ayeti bulmalarına  
yardım edin. İlk olarak mahalleyi 
bulmalıdırlar (Markos), daha 
sonra sokağı (10), son olarak 
da o sokak üzerindeki evi (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi tekrar  

 

El çırpma ritmi 
 

El çırpma vuruş ritmiyle ayeti 
söyleyin: pat pat, hep birlikte  
el çırpın, pat, pat, pat vs – her 
el çırpış için bir kelime.  

 

 

 

Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Ezberlenecek ayet 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın! Çünkü 

Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir.” Markos 10:14 

 

Giriş 

Hiç bir yetişkinle sizi dinleyemeyecek kadar meşgul olduğu bir 

anda konuşmak istediğiniz oldu mu? Yetişkinler bazen, o anda 

yapmakta oldukları işin sizinle ilgilenmekten daha önemli olduğunu 

düşünürler, ancak İsa’nın bu konuda söylediği şeyi dinleyin.  

 

Sunum 

Kutsal Kitabınız’ı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu 

açıklayın. Kutsal Kitabınız’dan ayeti okuyun ve bu ayeti nasıl 

bulduğunuzu anlatın. Ardından çocuklar sizinle birlikte ayeti 

görsele bakarak okusunlar. 

 

Açıklama 

Bırakın, çocuklar bana gelsin - İsa yetişkinlerden, çocukların 

kendisine gelmelerine izin vermelerini, onları kendisinden uzak 

tutmaya çalışmamalarını istedi.  

Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir – Kurtarıcıları İsa’ya 

iman eden çocuklar cennette Tanrı’nın Egemenliği’nin birer parçası 

olacaklardır. 

 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Eğer henüz Rab İsa’ya günahlarını 

bağışlaması için iman etmediysen, O’nun seni çok sevdiğini 

bilmeni ve kendisine gelmeni ister. Böylece bir gün O’nunla 

birlikte cennette yaşamaya hazır olursun. Dersi dikkatle 

dinlersen, İsa’ya nasıl inanabileceğini öğreneceksin. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer halihazırda İsa’ya inanıyorsan, yine 

kendisine gelmeni ve başkalarının ihtiyaçlarının 

karşılanmasına nasıl yardım edebileceğini öğrenmeni ister.  

Tekrar 

“El çırpılan sözcük” 

Ayeti iki kez tekrar ettikten sonra, bir çocuğun, ayet görselinin 

arkasında, sırtı sınıfa dönük olacak şekilde ayakta durmasını 

sağlayın. Görselleştirilmiş ayetten bir sözcüğü işaret etmesi için 

başka bir çocuk seçin. Çocukların ayeti ezbere söylemelerine 

önderlik edin, ancak seçilmiş sözcüğe geldiklerinde o sözcüğü 

söylemek yerine el çırpsınlar. Ayet görseline sırtı dönük olan çocuk 

bu sözcüğün ne olduğunu tahmin etsin. Daha sonra başka iki çocuk 

seçin ve süreniz elverdiğince bu oyunu sürdürün.  
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Okul öncesi ezber ayetinin öğretilmesi 

Ezberlenecek ayet 

“... Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” Matta 

17:5 
 

Giriş 

Ne zaman anneniz, babanız ya da öğretmeniniz sizden hoşnut oldu?  

Çocukların fikirlerini paylaşmalarına izin verin.  

İsa’nın dünyadaki babası da, Tanrı da O’ndan hoşnuttu. Ayetimizin 

ne dediğine kulak verin. 
 

Sunum 

Kutsal Kitabınız’ı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu 

açıklayın. Kutsal Kitabınız’dan ayeti okuyun ve bu ayeti nasıl 

bulduğunuzu anlatın. Çocukların da ayeti görsel üzerinden sizinle 

birlikte okumalarını sağlayın. 
 

Açıklama 

Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum – Tanrı cennetten 

konuşuyordu; çok sevdiği biricik Oğlu’ndan söz ediyordu. İsa, 

Babası olan Tanrı’nın kendisinden istediği her şeyi eksiksiz yerine 

getirerek O’na itaat etti. Tanrı O’nun yaptıklarından fazlasıyla 

hoşnuttu.    

O’nu dinleyin – Tanrı insanlara dinlemelerini söylüyor; sadece 

duymalarını değil, İsa’ya iman ve itaat etmelerini söylüyor.  
 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’nın Oğlu Rab İsa Mesih’e Kurtarıcın 

olarak iman ettin mi? O, senin düşündüğün, söylediğin ve 

yaptığın şeyler yüzünden hak ettiğin cezayı kendisi çekerek 

çarmıhta öldü. Daha sonra yeniden yaşama döndü. O’na 

bugün iman edebilir ve bugün bağışlanabilirsin. Bu konuda 

daha fazla şey öğrenmek için dersi dikkatlice dinleyin.  

Kurtulmuş olanlar: Eğer İsa’yı daha önceden Kurtarıcın olarak 

kabul ettiysen, Tanrı’nın senden ne yapmanı istediğini 

bilebilirsin. O’nun Kutsal Kitap’ta söylediklerini dinlemeli 

ve yapmalısın. Bu şekilde O’na itaat edebilirsin.  
 

Okul öncesi tekrar 

“Renkler ayağa kalksın” 

Aynı renk giysiler giymiş çocuklardan ayağa kalkıp ayeti 

söylemelerini isteyin. Farklı renkler söyleyerek, her çocuğun ayeti 

birkaç kez ezbere söyleme fırsatına sahip olduğundan emin 

oluncaya kadar devam edin. 
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Kart 1-1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 TG- 

 
Okul öncesi şarkısı:  “İsa beni 
seviyor.” 

 

 

 

 

Ders 

Saliha, sabahın erken saatlerinde uyanmıştı. O gün, kasabalarına 

Başbakan gelecekti. O ve anne, babası yer kapıp Başbakanı daha 

yakından görebilmek için erkenden orada olmayı planlamışlardı.  

Kahvaltıdan sonra, yürüyerek kasaba meydanına gittiler; caddelerde 

daha şimdiden pek çok insan vardı. Saliha ile anne, babası kaldırım 

kenarında bir yer bulmayı başardılar. Beklediler, beklediler.  

Sonunda, büyük, gıcır gıcır bir araba göründü. Başbakan kalabalığa el 

sallamaya başladığında büyük bir sevinç seli yükseldi. Kalabalığın 

şaşkın bakışları arasında araba durdu ve Başbakan indi. Bazı insanların 

ellerini sıktı ve Saliha’ya çok yakın duran yaşlı bir kadınla konuştu. 

Saliha heyecanla el salladı! Başbakan yavaşça Saliha’ya doğru yürüdü, 

onun yanına geldi ve elini sıktı. 

“Senin adın ne?” diye sordu Başbakan. 

Saliha neredeyse konuşmaya bile utanarak, “Saliha” diye yanıtladı. 

“Keşke benim de seninkiler gibi güzel saçlarım olsaydı!” dedi 

Başbakan ve ilerledi. 

Saliha’nın yüzünde güller açıyordu. Başbakan onunla konuşmuştu! O, 

bir başbakanın sadece büyük, önemli insanlarla konuşacağını 

düşünüyordu – kendisi gibi sekiz yaşında bir çocukla değil! 

Şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış en önemli kişinin –her ne kadar siz 

dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ya da on iki yaşında 

olsanız da– sizinle ilgilendiğini duymak sizi şaşırtır mıydı? İşte O’nun 

arkadaşlarının anlamakta zorlandıkları şey de buydu. Onlar, önemli 

kişileri düşündükleri zaman, çocuklar akıllarına bile gelmemişti. Onlar, 

kendileri hakkında düşünmüşlerdi!  
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. İsa’yı (1) ve öğrencilerini (2 ve 3) 

yerleştirin. 

Öğrenciler bir gün, içlerinden kimin en büyük olduğu konusunda 

tartışıyorlardı. Konuyu açığa kavuşturmak için İsa’ya danışmaya karar 

verdiler. İsa en büyük kişinin Petrus, ya da Yuhanna ya da başka biri 

olduğunu mu söyleyecekti? 

Kalabalığı ekleyin (4). 

Rab İsa, onları şaşırtan bir şey yaptı. 

O, bir çocuğa “Gel” dedi. 

Küçük çocuk geldi ve yanlarında durdu. 

“Sizler değişmeli ve bu küçük çocuk gibi olmalısınız” dedi İsa 

öğrencilerine. 

Daha sonra İsa onlara çocuklar – sizler - hakkında çok önemli şeyler 

söyleyerek sözlerine devam etti! 

O, çocukların, kendisini Kurtarıcıları olarak kabul edebileceklerini ve 

kendisine iman edebileceklerini söyledi. Bunun için çok mutluyum, 

çünkü bazen bazı insanlar, “Sen daha çok küçüksün” gibi sözler 

söylüyorlar. Ancak Rab İsa sizin, büyüyünceye kadar beklemeden, 

şimdi iman etmenizi istiyor.  
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İsa bir kimse için, bir çocuğu Rab’be iman etmekten ve Rab için 

yaşamaktan alıkoymanın çok ama çok kötü bir şey olacağını söyledi. 

Bazen yetişkinler, Hıristiyan olduklarını söyleyen çocuklara gülerler. 

Bazen Hıristiyan çocukların günah işlemelerine yardımcı bile olurlar. 

Bu, çok yanlıştır. Rab İsa öğrencilerine, Babası Tanrı’nın, tek bir 

çocuğun bile günahlarından ötürü cezalandırılmasını istemediğini 

söyledi. 

Öğrenciler dikkatle dinlediler. Umarım onlar Rab’bin çocukları 

sevdiğini hatırlamışlardır. Siz de bunu hatırlayacak mısınız? Tüm 

günahlarınızın bağışlanması için O’na gelecek misiniz? Eğer bunu 

yaparsanız O sizi çok hoş karşılayacak ve siz uzun zaman önce O’na 

gelen bu çocuklar kadar mutlu olacaksınız. Belki de O’na gelmeyi 

gerçekten istiyorsunuz, ancak bunu nasıl yapacağınızdan emin 

değilsiniz. Lütfen ders bittiğinde gelip benimle konuşun. Ben (yeri 

belirtin) duruyor olacağım. Size, Rab’be nasıl gelebileceğinizi Kutsal 

Kitap’tan göstermekten mutluluk duyacağım. Rab İsa’nın çocukları 

sevdiğini kesinlikle hatırlayın. Öğrenciler de bunu hatırlayacaklar mı?     

Çok kısa bir süre sonra sınav zamanıydı... 

 

Sahne 2 

Yetişkinler ve çocukları yerleştirin (5). 

Kalabalığın, Rab’bin etrafında toplanıp O’na sorular sorduğu yoğun 

günlerden biriydi. Rab İsa, kendisine sorulan çok önemli soruları 

yanıtlıyordu. Yanıtlarını bazen Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma 

bölümünden, bazen de hem Tanrı Sözü’nü hem de kendi sözlerini 

kullanarak veriyordu.  

Yetişkinlerin sözü bir anda çocukların sesleriyle kesildi. Öğrenciler, 

çocukların hoplaya zıplaya koşarak kendilerine doğru geldiklerini 

gördüler. Bazı yetişkinlerin kucaklarında bebekleri vardı.  

“Onlar kesinlikle İsa’ya gelmeyecekler” diye düşündüler. “Böylesi 

önemli konuda konuşurken onlar konuşmayı bölmemeliler.” 

Belki de kendi aralarında bile bu konuda konuştular. “Bu çocukların 

İsa’yı rahatsız etmesine izin vermemeliyiz. Bu insanlar daha çok şey 

öğrenmeliler. İsa öylesine yoğun bir gün geçirdi ki, çocukları görmek 

istemeyecektir.”  

Öğrenciler derhal bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiler.  

Öğrencileri (2) İsa’nın (1) önüne geçirin.  

Bir taraftan çocukları uzak tutmaya çalışırken bir taraftan da sert bir 

şekilde “Hayır! Hayır!” dediler. “Olduğunuz yerde kalın, İsa’yı 

rahatsız etmemelisiniz.” 

“Buradan uzaklaşın, İsa şu anda çok meşgul” demiş olmalı biri. 

“Çocuklara harcayacak zamanı yok!” 

“Çocuklarınızı uzaklaştırın. Buradan gitmelisiniz.”  

Çocuklar ve onları oraya getirenler ne kadar da büyük bir hayal 

kırıklığı yaşamışlardı üzgün bir şekilde geri dönerken.  

İsa’yı (1) çıkarın. Öğrencileri (2), geri kalan öğrencilerin (3) arasına yerleştirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 1-2 

 

 
 
Görünüşe göre öğrenciler 
çocuklara, önemsiz ve İsa’nın 
zaman ayırmasına ve ilgi 
göstermesine değmeyecek 
varlıklar gözüyle baktılar –  
bu bakış açısı günümüzde de pek 
çokları tarafından benimsenmiştir. 
Ancak İsa birazdan onlara, 
çocuklara ne kadar büyük bir  
değer verdiğini öğretecekti! 

 

 
 
Çocuklar bu sahneyi tiyatro 
yapmaktan zevk duyacaklardır.  
Onlar için, sözcükleri kartlar 
üzerine bastırın ya da onlar  
sahneyi sessizce oynarken siz 
sözcükleri söyleyin. 
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Markos 10:14’te yer alan  
 “kızmak” sözcüğü 

 TG- 

İncil’de İsa’nın öfkesini  
gösterişinin kaydedildiği dört 
yerden biridir. 
İsa, öğrencilerin çocuklara 
karşı bulundukları haksız 
davranışa çok öfkelenmişti. 
(Alan D. George, Don’t 
Forget the Children. Radio  
Bible Class, Grand rapids, 
Michigan, 1984, s.5.)  

 
Kart 1-3 

 

 
 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 3 

İsa’yı (6) yerleştirin.  

Rab İsa hızla kalabalıktan sıyrıldı. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. 

Öğrencilerle çok sert bir şekilde konuştu. 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi İsa. “Onlara engel olmayın! 

Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir. Tanrı’nın Egemenliği’ni 

bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez” (Markos 

10:14-15’ten).  

Rab İsa çocukları sever, onlar Rab için çok önemlidir. O sizin, 

kendisine gelmenizi ister. Elbette sizler bu çocukların yaptığı gibi O’na 

koşamazsınız. Siz, O’ndan, hayatınızın kontrolünü eline almasını ve 

günahlarınızı bağışlamasını isteyerek O’na gelirsiniz. O, çocukları çok 

sevdiği için kendisine gelmenizi istiyor. Gerçekte O çarmıhta ölürken 

hem yetişkinler, hem de sizin gibi çocuklar için öldü. 

 

Sahne 4 

İsa’yla (6) İsa ve çocukları (7) yer değiştirin. 

Öğrenciler geri çekildiler. İsa kollarını bu küçük çocuklara doğru 

uzatırken onlar seyrettiler. İsa onları kaldırdı, sevgi dolu kollarına aldı. 

Başkaları O’nun etrafını sardı. Anneler, O’na dokunması için 

bebeklerini ileri doğru uzatmış olmalılar. Kutsal Kitap İsa’nın, ellerini 

onların üzerine koyduğunu ve onları kutsadığını söyler (Markos 

10:16). Siz de orada olmayı istemez miydiniz? Ne büyük bir mutluluk! 

Bu çocuklar, Tanrı’nın Oğlu İsa’nın kendilerini sevdiğini 

görebiliyorlardı. Öğrenciler onların önemsiz varlıklar olduklarını 

düşündüler, ancak Rab İsa öyle düşünmüyordu.  

Kurtarıcınız İsa’ya gelir, O’na iman ederseniz, O’nun için özel 

olduğunuzu bilebilirsiniz. O şöyle diyor: “Bırakın çocuklar bana 

gelsin.” Siz de şimdi O’na gelecek misiniz? 

O’na şöyle deyin: “Sevgili Rab İsa, ben şimdi sana geliyorum. 

Çocukların yerine de, benim yerime de öldüğün için teşekkür ederim. 

Lütfen beni bağışla ve benim Kurtarıcım ol.” 

Tüm şekilleri çıkarın.  
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Ders 1b 
İsa 5,000’den fazla kişiyi doyurur 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 6:1-13 

Markos 6:31-44 
 

Size bu dersi iki kısım şeklinde, ya tek bir 

program halinde ya da peş peşe gelen iki haftalık 

bir ders halinde öğretmenizi öneriyoruz. Biz, 

kullanımı daha da kolaylaştırmak için dersi 1a ve 

1b başlıkları altında iki kısma ayırdık.   

 

Temel gerçek 

Rab İsa çocukları sever 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahlarınızın bağışlanması 

için Mesih’e gelin. 
 

Kurtulmuş olanlar: O, sizin ellerinizi, dudaklarınızı, 

ayaklarınızı, paranızı, sahip olduğunuz 

her şeyi kullanmak istiyor – bu yüzden 

her şeyinizi O’na verin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel 

olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği 

böylelerinindir.” Markos 10:14 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11 ve 12 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi 

 Ve 

 İnsan resimleri, yapıştırıcı ve büyükçe bir 

kâğıt 

 

Devam eden etkinlik 

 Sepetin, ekmeklerin ve balıkların, her ço-

cuk için bir kopya olacak şekilde fotoko-

pilerini çektirin (sayfa 65’e bakın). Sepet-

ler dersten sonra ya da evde yapılabilir.  

 Veya 

 Beyaz tahta ya da büyükçe bir kâğıt ve 

keçeli kalem. 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

 Kalabalık İsa’yı izler  

 

Olayların Gelişimi 

1. İsa ve öğrencileri gölü kayıkla geçerler  

2. Büyük bir kalabalık onları beklemektedir  

3. Rab İsa öğretir 

4. Öğrenciler – “Onları gönder” 

5. Rab İsa – “Onları doyurun”  TG+ 

6. Andreas, yanında öğlen yemeği olan 

çocuğu getirir  TG+ 

 

Doruk Noktası 

7. Rab İsa bu öğlen yemeğini alır ve şükreder 

8. 5.000’den fazla insan için yiyecek vardır 

 TG+ 

 

Sonuç 

Rab İsa – “Artakalanları toplayın”  TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mesih’in Yaşamı – 3. Cilt 

 14 

 

 

 

 

Okul öncesi çocuklar kayıkta 
kürek çekme taklidi yapmaktan 
zevk duyacaklardır.  
 

Karşılaştırmalı anlatı için 
Luka 9:11-17’ye bakın.  
 
 
 
 

 
Kart 1-4 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar çok aç 
taklidi yapabilirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocukların, o erkek çocuğunun 
elindeki düz ve yassı biçimli 
ekmekleri kafalarında 
canlandırabilmeleri için 
onlara bir pide gösterin.  
 
 

 
Okul öncesi çocuklar önce  
beş daha sonra da iki 
parmaklarını havaya kaldırsınlar.  
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar, 
yiyeceklerini İsa’ya sunma  
taklidi yapabilirler. 

Ders 

Çok sayıda insan resmi bulun ve öğrencilerin bu resimleri büyük bir kâğıt üzerine, 

büyük bir kalabalık oluşturacak şekilde yapıştırmalarına fırsat verin. (Eğer 

grubunuz bu uygulamayı yapamayacağınız kadar büyükse, bunu 

yapmayabilirsiniz.) 

İsa’nın peşinden giden böylesi büyük bir kalabalık vardı. Öğrenciler 

eğer gölü kayıkla geçerlerse tüm bu kalabalıktan kurtulmuş olacak-

larını ümit etmişlerdi. Ancak onlar gölün diğer tarafına ulaştıklarında 

kalabalığın kendilerinden önce oraya gelmiş olduğunu gördüler! 

Yüzlerce, hatta binlerce insan orada bekliyordu. Rab İsa kızgın ya da 

sabırsız değildi. hastaları iyileştirdi ve insanlara uzun süre öğretti. 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. Öğrencileri (2 ve 3), kalabalığı (4 ve 

5) ve İsa’yı yerleştirin(8).  

Öğrenciler yorulmuşlardı ve günün sona ermesini bekliyorlardı. Rab 

İsa hâlâ öğretiyordu. 

Sonunda O’na gidip şöyle dediler: “Burası ıssız bir yer ve vakit de 

ilerledi. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine 

yiyecek alsınlar.” 

Öğrenciler İsa’nın verdiği cevaba çok şaşırdılar. 

İsa şöyle dedi: “Gitmeleri gerekmiyor. Onlara siz yiyecek verin.” Ne 

kadar da Rab İsa’ya özgü bir söz! O, insanları çok sevdi. Kutsal Kitap 

O’nun, bu insanlar için endişelendiğini söylüyor, çünkü “bu insanlar, 

çobansız koyunlara benzeyen insanlardı” (Markos 6:34).  

Filipus hemen bu kalabalığı doyurmanın kaça mal olacağının hesabını 

yapmaya koyuldu. 

“Bunu yapamayız” dedi. “Bu kadar insanın birazcık karnını doyuracak 

para bile yok bizde.” 

Öyle görünüyordu ki öğretmenleri onlardan imkânsızı 

gerçekleştirmelerini istiyordu! 

Kafaları iyice karışmış şekilde Rab’be sordular: “Gidip yiyecek alalım 

mı yani?” Bu büyük kalabalığı doyurmak yüklü bir paraya mal 

olacaktı. 

“Ne kadar ekmeğimiz var” dedi Rab onlara “Gidin, bakın.” 

Andreas yüksek sesle şöyle dedi: “Burada bir erkek çocuğu var. Onda 

beş arpa ekmeği ve iki küçük balık var. Ama böyle bir kalabalığı 

doyuracak hiçbir şey yok.” 

Bu çocuğun öğlen yemeği öğrencilere hiç de işe yarar gibi görünmedi. 

Belki Hıristiyan bir çocuk olarak sizler de, Rab’bin gözünde işe 

yaramaz varlıklar olduğunuzu düşünebilirsiniz. Belki de birileri size 

müjdeyi paylaşamayacağınızı ya da müjdecilere verecek paranız 

olmadığını bile söylemiştir. Acaba Rab sizi kullanmak ister mi? 

Yanında öğlen yemeği olan çocuğu kullanacak mıydı?  

Rab bununla derhal ilgilendi. “Getirin onları bana” dedi.  

Belki de Andreas yanında öğlen yemeği olan çocuğa doğru adım adım 

yaklaşırken, bu çocuğun yemeğini verip vermeyeceği konusunda 

endişeliydi. Belki de Rab’bin bu çok az miktardaki yiyeceği ne yapa- 
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cağı konusunda endişe duydu. “Rab senin öğlen yemeğini istiyor.” 

Büyük olasılıkla çocuk da açtı. Andreas ne yapacaktı? Onun bir 

anlığına da olsa böyle düşündüğünden eminim. Daha sonra bu çocuk 

Andreas’la birlikte Rab’be gitti ve öğlen yemeğini verdi. 

 

Sahne 2 

Çocuğu (9) ve öğlen yemeğini (10) yerleştirin.  

Rab İsa bu çocuğun öğlen yemeğini istedi. Çünkü bu yemeği 

kullanmak istiyordu. Eğer O’nu seviyorsanız, O’nun sizi kullanmak 

istediğini düşünmek gerçekten de çok heyecan vericidir. Belki de şöyle 

düşünüyorsunuz: “Ben O’na ne verebilirim ki?” Cep harçlığınızın bir 

kısmını müjdeciler için verdiğinizde, O’na paranızı vermiş olursunuz. 

Evde ellerinizi kullanarak bir şeye yardım edip O’nu sevdiğinizi bu 

şekilde gösterdiğinizde, O’na ellerinizi vermiş olursunuz. Birine 

Hıristiyan olduğunuzu söylediğinizde ya da birini kulübe davet 

ettiğinizde O’na dudaklarınızı vermiş olursunuz. Bunlar çok küçük 

şeyler gibi görünebilir, ancak Rab çocukları sever ve eğer O’na ait 

iseler onları kullanmak ister. Rab bu çocuğun öğlen yemeğini 

kullanacaktı. Ancak bu kadarcık yemekle ne yapabilirdi ki? 

Tanrı’nın Oğlu bu küçücük yemeği eline aldı, Baba Tanrı’ya şükretti. 

Sonra Rab İsa Mesih öğrencilerine döndü. “Halkı ellişer, yüzer kişilik 

kümeler halinde yere oturtun” dedi.  

Kalabalığı (4 ve 5) ve çocuğu çıkarın. 

 

Sahne 3 

Kalabalığı (11 ve 12) yerleştirin. 

Halk ellişer kişilik gruplara bölünerek yere oturdu. Bu şekilde onları 

saymak zor değildi. 5.000’den fazla erkekli kadınlı, çoluklu çocuklu 

kalabalık gölün etrafındaki çimenlerin üzerine oturmuştu. Oturan, 

seyreden, bekleyen bir kalabalıktı bu.  

Bundan sonra gördükleri, gerçekten de hayret vericiydi. Rab İsa 

çocuğun yemeğini aldı, onu hiç tereddütsüz parçalara böldü ve bir 

sepetin içine koydu. Bir sepetten sonra bir diğeri doldu. Balıklar için 

de aynı şeyi yaptı. O balığı sepete yerleştirdiğinde, çok, çok daha 

fazlası arta kalıyordu. Hayrete düşen öğrenciler yemekleri taşımaya 

yetiştiremiyorlardı. Rab İsa bunu nasıl yapabildi? Bu, büyülü bir güç 

değildi; bu, Tanrı’nın gücüydü; çünkü O Tanrı’ydı.  

Yemeği (10) çıkarın.  

Orada ayakta durup olan biteni izleyen çocuğu görüyor musunuz? 

Gözleri yerinden fırlamış olmalı. Böyle bir mucizenin parçası olmak ne 

harika bir duyguydu kim bilir! Kendisine verilen balık ekmeği yerken, 

öğlen yemeğini Rab İsa’ya verdiği için herhalde çok mutluydu.  

Hıristiyan çocuklar, paranızı, ellerinizi, ayaklarınızı, dudaklarınızı – 

tüm benliğinizi – Rab’be verirseniz sizler de çok mutlu olacaksınız. O, 

çok küçük görünen şeyleri çok çok büyük şeyler yapmak için 

kullanabilir. O, Oğul Tanrı’dır. O sizi seviyor ve sizi çok şaşırtıcı 

yöntemlerle kullanabilir. Belki de bir gün anneniz, babanız ya da bir  

 
 

Kart 1-5 

 
TG+ 

 

Kurtulmuş çocuklara  
yönelik uygulama  
kartını gösterin – “O, sizin  
ellerinizi, dudaklarınızı,  
ayaklarınızı, paranızı, sahip  
olduğunuz her şeyi kullanmak 
istiyor – bu yüzden her şeyinizi  
O’na verin.” 
 

Okul öncesi çocuklar için, bir  
oyuncağı başka bir çocukla  
paylaşma ya da üzgün birini 
rahatlatma gibi örnekler kullanın.  
 
 

Okul öncesi çocuklar bir  
şükran duası etmekten  
zevk duyacaklardır. 

 

 

 

 
Kart 1-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 
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Çocuklara, Tanrı’nın onlara  
olan sevgisini ispatlamak için, 
Oğlu’nu onların yerine ölerek 
günahlarını kaldırması için 
gönderdiğini vurgulayın.  
 
 
 
 

 
 
Okul öncesi çocuklar 
on ikiye kadar saysınlar.  

 
Küçük, balık şekilli krakerler 
ve pide parçalarını hafif  
sepetlere koymak ve bazı 
çocuklara bunu diğerlerine 
dağıttırmak isteyebilirsiniz. 
Çünkü bazı çocukların  
öğrenme yetilerini arttırmak, 

 TG+  

onların tat alma duyularını 
harekete geçirmekle  
bağlantılıdır. Şu noktayı iyice 
vurgulayın: Bu sepetlerdeki 
yiyecekler her ne kadar  
bitmiş olsa da öğrencilerin  
toplayıp getirdikleri sepetler  
ağzına kadar doluydular.  

 

Tekrar oyunu 

 

Puanları topla 
 

El işi kâğıtlarının ya da  
kartların bir yüzlerinin alt uç 
kısımlarına puanlar yazın.  
 

Kartları, puanlar  
görünmeyecek şekilde  
elinizde tutun.  
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve  
gruplara dönüşümlü olarak  
sorular yöneltin.  
 

Bir çocuk, kendisine sorulan 
soruyu doğru cevapladığında, 
elinizdeki el işi kâğıtlarından 
veya kartlardan birini  
çekecek ve grubuna, o  
kartın üzerinde yazılı olan 
puanı kazandıracaktır.  
 

En çok puanı toplayan  
grup oyunu kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arkadaşınız Rab’bin sizin yaşamınızda ne büyük bir farklılık yarattığını 

gördükleri için Hıristiyan olabilirler. İçinde birkaç yüz kişi bulunan 

kiliseler vardır. Bu kiliselerden bazılarının nasıl başladığını biliyor 

musunuz? Çocuk kulüpleri olarak! Çocuklar Rab’be geldiler ve anne, 

babaları bunun onlarda nasıl bir değişim yarattığını gördüler. Bu 

yüzden daha fazla şey öğrenmek istediler ve birkaç yıl sonra ortaya bir 

kilise çıktı. Rab İsa kendisini seven çocuklarla harika şeyler yapabilir. 

O küçük çocuğun yemeğiyle bir mucize yaptı! 

Herkes yemeğini keyifle yedikten sonra Rab İsa şöyle dedi: 

“Artakalanları toplayın.” 

Artakalanlar mı? Bu kadarcık bir yemekten arta kalan bir şey olabilir 

miydi? Evet, vardı. Öğrenciler artakalanları topladılar ve on iki tane 

ağzına kadar dolu sepet getirdiler. 

Halk heyecanlıydı; öğrenciler de öyle. Peki onlar Rab İsa’nın bir 

çocuğu kullanmayı ne kadar çok istediğini hatırlayacaklar mıydı? Bu, 

asla unutmamanız gereken bir şeydir. Eğer siz Rab İsa’ya aitseniz, sizi 

kullanmak istediği için O’na şükretmeyecek misiniz? O’na ellerinizi, 

ayaklarınızı, dudaklarınızı, paranızı –her şeyinizi– vermeyecek 

misiniz? O sizi seviyor ve sizi kullanacaktır. 

Tüm şekilleri çıkarın.   

 

Tekrar soruları (Ders 1a ve 1b için) 

1. Dersimizde, Rab İsa’nın öğrencileri büyük bir hata yaptılar. Bu 
hata neydi? (Onlar, çocukları Rab’den uzak tutmaya çalıştılar.) 

2. Öğrencilerin çocukları Rab’den uzaklaştırmaya çalışmalarındaki 

amaçları sizce ne olabilir? (Onlar, çocukların Rab için önemli 

varlıklar olmadığını düşünüyorlardı.) 

3. Onlar böyle yaptıklarında İsa ne hissetti? (Kızdı.) 

4. İsa ne söyledi? (“Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel olma-
yın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir” Markos 10:14.) 

5. Günümüzde çocukların Rab İsa’ya gelmeleri niçin önemlidir? 

(Çünkü onlar da günah işlediler ve onların da Tanrı tarafından 

bağışlanmaya ihtiyaçları var.) 

6. Günümüz çocukları Rab İsa’ya nasıl gelebilirler? (O’nun, Kurtarı-
cıları olduğuna ve kendilerinin yerine öldüğüne iman ederek.) 

7. Öğrenciler ne hakkında tartıştılar? (En büyüğün kim olduğu 
konusunda.) 

8. Rab İsa onlara çocuklar hakkında ne söyledi? (Çocuklar da O’na 

iman edebilirler. Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemez.) 

9. Rab İsa’nın 5.000’den fazla kişiyi doyurmak için kullandığı 
yemeği O’na kim verdi? (Bir çocuk.) 

10. Çocuğun öğlen yemeği için ne kadar yiyeceği vardı? (Beş somun 
ekmek ve iki balık.) 

11. Rab İsa bu kadar az yiyecekle o büyük kalabalığı nasıl doyurdu? 

(O Tanrı’dır.) 

12. Hıristiyan çocuklar O’na ne verebilirler? (Ellerini, ayaklarını, 

dudaklarını, paralarını.) 
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Okul öncesi tekrar soruları 

1. Küçük çocuğun öğlen yemeği neydi? (Beş ekmek ve iki balık.) 

2. Çocuk öğlen yemeğini ne yaptı? (Onu İsa’ya verdi.)  

3. İsa bu yemeği ne yaptı? (Bu yemek için Göksel Babamıza şükretti 

ve ekmekleri parçalara ayırarak, halka dağıtmaları için öğrencile-

rine verdi.) 

4. İsa’nın size verebileceği en güzel şey nedir? (Sonsuz yaşam. 

Müjde’yi kısaca gözden geçirin.) 

 

Devam eden etkinlik 

Sepet 

(Sayfa 65’teki) sepetin, ekmeklerin ve balıkların, her çocuğa bir tane 

düşecek şekilde kartlar üzerine fotokopilerini çektirin. Sepet, dersten 

sonra ya da evde yapılabilir.  

Sepeti kesin ve işaretli yerlerinden katlayarak küçük bir kutu elde edin. 

Tutacak yerini yapıştırın.  

Ekmek ya da balık resimlerinden çok pide dilimleri ya da balık şekilli 

krakerler kullanmak isteyebilirsiniz. 

 

Devam eden etkinlik 

Beşler ve ikiler 

Çocuklara şöyle söyleyin: “Derste sözünü ettiğimiz o çocuğun sadece 

beş ekmeği ve iki balığı vardı; ancak o bunları İsa’ya verdi. Siz de 

Kurtarıcınız Rab İsa’ya iman ettiyseniz, sizin de Rab’be verecek 

“beşleriniz” ve “ikileriniz” vardır! Her birinde beş parmak bulunan iki 

eliniz var, iki gözünüz, iki kulağınız, iki parçadan oluşan dudaklarınız 

ve her birinde beş parmağınız olan iki ayağınız var. Siz Rab’bin bu 

beşler ve ikileri kullanmasına izin verdiğinizde O’nun bunlarla neler 

yapabileceğini bir düşünelim.” 

Çocukları küçük gruplara ayırın ve her grubu beşler ya da ikiler diye 

adlandırılan gruplar olarak sınıflandırın. (Eğer sınıfınız böyle gruplar 

oluşturamayacağınız kadar küçük bir sınıfsa bu etkinlik tek bir grup 

halinde, hep birlikte yapılabilir.)  

Gruplardan, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilmek 

için kullanacakları yöntemler konusunda parlak fikirler bulmalarını 

isteyin (Örn. iki dudak, yaşça daha küçük bir çocuğa bir şeyler 

okuyabilir; her birinde beş parmak bulunan iki el kilisede piyano 

çalabilir). 

Beyaz tahta ya da bir kağıt parçası üzerine bir insan taslağı çizmek ve 

bedenin üyelerini sözleri edildiği şekilde bu taslak üzerine yerleştirmek 

isteyebilirsiniz.  

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Balığa çıkma 
 

Çizim kâğıtlarına balıklar 
çizerek onları kesin ve  
her birinin arkasına bir  
etkinlik yazın (örn. ayak 
parmaklarınıza dokunun gibi). 
 

Her balığı bir parça iplikle 
tutturun daha sonra da bir  
bez pano üzerinde iplik  
kısımlarını kumaş parçalarıyla 
örtün böylece balık bu kumaş 
parçalarının arkasında kalsın.  
 

Bir çocuk bir soruyu doğru 
cevaplandırdığı zaman 
ipliklerden birini seçebilir ve 
öğretmen ona balığın üzerinde 
yazan etkinliği okur. Daha  
sonra sınıf bu etkinliği grup 
halinde yapar.  
 

Bu soruları birkaç kez tekrar  
ederek oyuna devam edin  
ya da kendinizden başka  
sorular ekleyin. 
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Ders 2 
İsa su üstünde yürür 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 14:22-33 

Markos 6:45-52 

Yuhanna 6:15-21 

 

Temel gerçek 

Rab İsa, kendisine ait olanlara, problemleri 

olduğunda yardım eder. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Bu derste öğretilenler, Hı-

ristiyan çocuklar içindir. Dersin başlan-

gıç kısımlarında kurtulmamış olanlar için 

bir şeyler eklemek iyi olacaktır. 
 

Bunun için sayfa 22’de yer alan Müjde 

sunumunu kullanabilirsiniz.   
 

Kurtulmuş olanlar: Problemlerinizi O’na söyleyin 

ve O’nun yardım edeceğine inanın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep 

yardıma hazırdır.” Mezmurlar 46:1 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Durgun ve 

fırtınalı su sahnesi. (düz, mavi bir bez 

parçası durgun suyu sembolize etmek için 

kullanılabilir.) 

 

Devam eden etkinlik 

 Çalışma sayfasının (sayfa 66) her çocuk 

için bir fotokopisini çektirin. 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Herkes heyecanlıdır  

 

Olayların Gelişimi 

1. İsa öğrencilerini gölün karşı yakasına 

gönderir. 

2. Öğrenciler buna isteksizce itaat ederler. 

 TG+ 

3. Kendisi dua etmek için dağa çıkar.  TG+ 

4. Fırtına çıkar. TG+ 

5. Öğrenciler kendilerine doğru yaklaşan bir 

karaltı gördüler. 

6. Öğrenciler çok korkmuşlardı. 

7. Rab – “Benim” TG+ 

8. Petrus Rab’be doğru gider. 

9. Petrus batmaya başlar ve yardım için 

bağırır. 

 

Doruk Noktası 

Rab Petrus’u kurtarır. TG+ 

 

Sonuç 

Öğrenciler O’na tapınır. TG+ 
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Okul öncesi 

ezber ayeti 

 

Matta 17:5’i tekrar edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Okul öncesi  

tekrar  

 

“Deve-cüce” 
 

Ayetin referansıyla  
başlayarak bir kısmını 
söyleyin ve daha sonra  
susup oturun. Siz 

Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Ezberlenecek ayet 

“Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır” 

Mezmurlar 46:1 

 

Giriş 

Hiç size kendinizi güvende hissettiren bir yere gittiniz mi?  

Çocukların, etkinliklerini paylaşmalarına izin verin. 

Hepimiz kendimizi güvende hissetmek isteriz; özellikle de bir şey 

bizi korkuttuğunda. Kutsal Kitap’taki bu ayetler daima 

gidebileceğiniz bir sığınaktan söz etmektedir. 

 

Sunum 

Kutsal Kitabınızı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu açıklayın. 

Kutsal Kitabınızdan ayeti okuyun ve bu ayeti nasıl bulduğunuzu 

anlatın. Çocukların da ayeti görsel ayetten sizinle birlikte 

okumalarını sağlayın. 

 

Açıklama 

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür – Eğer Kurtarıcı İsa’ya iman 

etmişseniz, Tanrı sizin sığınağınızdır. Her ne olursa olsun O’na 

gidebilirsiniz. O, bu zorlukların üstesinden gelebilmeniz için size 

güç verecektir.  

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır – Her ne olursa olsun Tanrı 

sizinledir. Sıkıntılar yaşadığınız zamanlarda bile O yanınızdadır.  

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kurtarıcı İsa’ya daha önce hiç iman etmemiş-

seniz sizin en büyük sorununuz günahtır (Tanrı’nın yasa-

larına uymayarak düşündüğünüz, söylediğiniz ya da yaptı-

ğınız şeyler). İsa, sizin günahlarınıza karşılık olan cezayı 

çekerek öldü ve üç gün sonra dirildi. Eğer Kurtarıcı İsa’ya 

iman ederseniz günahlarınız bağışlanacak ve böylelikle si-

zin sahip olduğunuz en büyük sorun çözümlenmiş olacak.  

Kurtulmuş olanlar: Kurtarıcı İsa’ya iman etmişseniz, O’nun, sorun-

larınızda size yardımcı olacağına inanabilirsiniz. Dua ede-

rek ona sorununuzu söyleyin ve size yardım edeceğine 

inanın.  

 

Tekrar 

“Kim olduğunu tahmin et” 

Çocuklarla birlikte ayeti başlangıç ve bitiş referanslarıyla birlikte 

okuyun. Daha sonra bir çocuk seçin. Seçtiğiniz çocuk tahtaya gelsin 

ve sınıfa arkasını dönsün. Ayeti, başlangıç referansıyla birlikte 

sınıfça söyleyin; daha sonra bitiş referansını söylemek için sınıftan
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başka  bir çocuğu işaret edin. İşaret ettiğiniz çocuk bitiş referansını 

sesini değiştirerek söylesin ve tahtadaki çocuk da bitiş referansını 

söyleyenin kim olduğunu tahmin etsin. Bunu birkaç kez tekrar edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oturunca çocuklar ve  
yardımcınız “ayağa kalksın”  
ve siz tekrar ayağa kalkıncaya 
kadar ayeti söylemeye devam  
etsinler. Siz susup oturduğunuzda 
ayetin devamını söylemek için 
onlar ayağa kalksınlar. 
 

Bu oyunu oynamanın bir diğer 
yolu da şudur: Sınıfınızı iki 
gruba ayırın; bu iki grup, ayeti 
dönüşümlü olarak söylesinler.  
 

Ya şimdi ya da ders saati 
kapsamı içinde bir zamanda  
ayeti birkaç kez tekrar edin.  
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Dersten önce çarmıh ve 
mezar görselini (36 numaralı  
figür) bir kutuya yerleştirin. 
 
Kutuyu renkli bir kağıtla sarın 
ve kurdeleyle süsleyin. Paketin 
üzerine koyacağınız etikete, 
“Sana, Tanrı’dan sevgilerle”  
yazın. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde sunumu 

Armağan kutusu 

Armağan kutusunu gösterin.  

Armağan almayı hepimiz severiz. Bu armağanların kimler için 

olduğuna bir göz atalım! 

Etiketi okuyun. 

Bu, Tanrı’dan sana bir armağan! Hiç bir armağan kutusunu sallayarak 

içinde ne olduğunu anlamaya çalıştınız mı? İçinizde, bu armağan kutu-

sunu sallayarak içindeki şeyin ne olduğunu tahmin etmek isteyen var mı?  

Bir çocuğun tahmin etmesine izin verin.  

Sanırım emin olmanın tek yolu armağanı açmaktır.  

Armağanı çocukların açmalarına izin verin. Çarmıh ve tabutu elinize alıp havaya 

kaldırın (36).  

Vay canına! Bu, Tanrı’nın uzun yıllar önce verdiği çok özel bir 

armağan. Tanrı, evrenin yaratıcısıdır ve bu evrenin içinde siz ve ben de 

dahil olmak üzere her şey vardır. Tanrı sizleri, kendisini tanıyıp 

sevebilmeniz için özel olarak yarattı.  

Ancak sizler, kendi yöntemlerinizi kullanma “istekleriyle” doğdunuz. 

Tanrı bunun adına günah diyor. Kutsal Kitap şöyle diyor: “Herkes 

günah işledi” (Romalılar 3:23). Her gün günah işliyorsunuz – insanlara 

karşı kötü  düşünceler beslemekle ya da kötü sözler söylemek ve kavga 

etmekle... Günahınız sizi Tanrı’dan ayırıyor, çünkü O kutsaldır 

(günahsızdır). Tanrı, günahın cezalandırılması gerektiğini söyler ve bu 

ceza, Tanrı’dan ayrılmak ve sonsuza dek korkunç bir yerde kalmaktır. 

Kutsal Kitap şöyle der: “Günahın ücreti ölümdür [Tanrı’dan ayrı 

kalma]” (Romalılar 6:23). 

Ancak Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki, günahlarınızdan kurtulmanız 

için bir yol sağladı. Kendi Oğlu’nu, Rab İsa’yı yeryüzüne gönderdi. İsa 

benim gibi, sizler gibi bir yaşam sürdü, ancak asla günahlı bir şey 

yapmadı, söylemedi ve düşünmedi. Tanrı bir gün kötü niyetli 

insanların İsa’yı çarmıha gererek öldürmesine izin verdi.  

Görseldeki çarmıhı işaret edin.    

İsa, işlemiş olduğu günahlar için kanını akıtıp ölmedi; O, sizin ve 

benim günahlarımıza karşılık öldü. Bizlerin hak ettiği cezayı çarmıhta 

O çekti. İsa öldükten sonra gömüldü ve üç gün sonra yaşama yeniden 

geri döndü.  

Görseldeki mezarı gösterin. 

İsa daha sonra göğe alındı ve şimdi oradadır. 

Kutsal Kitap şöyle der: “Günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise 

Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). Tanrı’nın 

size armağanı sonsuza dek O’nunla birlikte yaşamdır. Ancak sizin bu 

hediyeyi almanız gerekir. Tanrı’ya karşı günahkâr olduğunuzu kabul 

etmelisiniz. İsa’nın sizin yerinize ölen ve yaşama geri dönen Oğul 

Tanrı olduğuna iman etmelisiniz (tümüyle iman). Tanrı Sözü der ki: 

“Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (Elçilerin 

İşleri 16:31). O’na iman ettiğinizde O sizin günahlarınızı bağışlayacak 

ve sizi iç dünyanızda değiştirecektir. Eğer Rab İsa’ya iman ederek 

Tanrı’nın sonsuz yaşam armağanını hiç almamışsanız, bu konuda daha 

sonra başka şeyler de anlatacağım. 
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Ders 

Herkes heyecanlıydı. 

Biri diğerine şöyle dedi: “Tabii ki O’nu Kral yapmalıyız.” 

“Bunu hemen şimdi yapalım.” 

“Ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu adam Mesih.” 

Geçen hafta işlediğimiz, Rab İsa’nın ne kadar harika şeyler yaptığı 

konulu dersi hatırlıyor musunuz? 

Çocukların cevap vermelerine izin verin. 

Evet, O, küçük bir çocuğun öğlen yemeğiyle 5.000’den fazla kişiyi 

doyurdu. Artık herkes O’nun Kral olmasını istiyordu! 

Öğrenciler de çok heyecanlıydılar. Onlar, Rab İsa’nın Kral olup 

olmayacağını merak ediyorlardı.  

Rab İsa derhal denetimi eline aldı. O, bunun, Babası Tanrı’nın istediği 

şey olmadığını biliyordu. 

Öğrencilerine şöyle dedi: “Şu tekneye binip karşı kıyıya geçin.” 

Onlar bunu yapmak istemediler. Onlar halkın İsa’yı Kral yapıp 

yapmayacağını görmek için orada kalmak istiyorlardı. Ancak İsa ısrar 

etti ve onlar da her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsalar da O’na 

itaat ettiler. 

Kurtarıcı İsa Mesih’e iman edenler bu tür hayal kırıklıkları yaşarlar. 

Belki de aileniz tatile çıkmayı planlıyordu, ancak babanız işini 

kaybedince bu tatil planını iptal etmek zorunda kaldınız. Büyük bir 

hayal kırıklığına uğradınız. Ya da babanız sizi bir futbol maçına 

götürmeye söz mü verdi? Ancak biletleri almaya gittiğinde hepsinin 

satılmış olduğunu öğrendi. Evet, Rab İsa’yı seviyorsunuz, ancak bu 

sizin üzülmenizi engellemiyor. Hıristiyan olmanız demek bu tür şeyler 

yaşamayacaksınız demek değildir. Kesin olan bir şey var: İsa Mesih 

sizin tüm hayal kırıklıklarınızı bilir. O, öğrencilerin nasıl hissettiklerini 

de biliyordu.  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Durgun su sahnesi. Tekneyi (13), ayı ve yıldızları (14 ve 

15) yerleştirin. 

Onlar bu heyecanı kaçırmayı aslında hiç istemiyorlardı (Matta 14:22). 

Kayık kıyıdan ayrıldıktan sonra Rab İsa’nın halkı evlerine 

gönderdiğini ve kendisinin de dua etmek için dağa çıktığını gördüler. 

Eminim ki öğrenciler tüm bu olanlar hakkında uzun uzun konuştular. 

Birbirlerine şunu sormuş olmalılar: “Niçin Efendimiz halkın kendisini 

Kral yapmasına izin vermedi?”   

“O Mesihtir; geleceği vaat edilen tek Tanrı.” 

“Evet, O Kral olmak için bütün haklara sahip.” 

“Bu, ülkemizdeki Roma kanunlarının da sonu olurdu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okul öncesi çocuklar  
tekneye binme ve kürek 
çekme taklidi yapabilirler.  

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 2-1 

 
Okul öncesi çocuklara  
İsa’nın, dua ettiği şeyin 
ne olduğu konusunda  
ne düşündüklerini sorun.  
Kısa bir dua zamanı  
yapın.  
 

 
 



 Mesih’in Yaşamı – 3. Cilt 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 2-2 
 

 
 
 

Çocuklar hikâyenin bu kısmını 
tiyatro yapmaya bayılacaklardır. 
Okul öncesi çocuklar azgın 
dalgalara karşı kürek çekme ve 
tekneye dolan suyu kovayla 
boşaltma taklidi yapabilirler.  

 

 TG+ 

 

 
 

Matta 8:23-27 ve  
Luka 8:22-25’e bakın. 

 

 

Evet, hayal kırıklığına uğramışlardı, kafaları iyice karışmıştı ve İsa da 

onların sorularını yanıtlamak için yanlarında değildi.  

O anda Rab İsa çok önemli bir şey yapıyordu. Bu önemli şey neydi 

acaba? Kutsal Kitap bize O’nun ne hakkında dua ettiğini söylemiyor, 

ancak ben eminim ki O, öğrencileri için dua ediyordu. Öğrencilerinin, 

kendisinin nasıl bir Kral olacağını anlamalarını istiyordu. Eğer bunu 

anlarlarsa artık hayal kırıklığı duymayacaklardı. 

İsa’yı seviyorsanız, üzgün olduğunuzda ya da hayal kırıklığına 

uğradığınızda O’nun bunu bildiğini hatırlayın. Büyük sorunlar 

yaşadığınızda O bunu bilir. O sizin için de Tanrı’ya dua eder. Kutsal 

Kitap’ta şöyle okuyoruz: “...onlara aracılık etmek için hep 

yaşamaktadır” (İbraniler 7:25). “Aracılık etmek” demek, birisi için dua 

etmek demektir. Eğer siz Rab’be aitseniz, Rab İsa sizin için Babası 

Tanrı’yla konuşur. O, sizin bu hayal kırıklığı döneminde neye 

ihtiyacınız olduğunu bilir. Şundan emin olabiliriz ki, Tanrı tek sevgili 

Oğlu İsa’nın duasına cevap verecektir. Mutsuz, üzgün olduğunuzda ya 

da hayal kırıklığına uğradığınızda kendinize, Rab İsa’nın öğrencileri 

için dua ettiği gibi sizin için de dua ettiğini hatırlatın.  

Tüm şekilleri çıkarın. 

Onlar gecenin karanlığında gölün karşı yakasına geçmek için kürek 

çekmeye devam ettiler. Hafif esinti güçlenmeye başladı ve çarçabuk 

bir rüzgâra dönüştü. Suyu kamçılayarak dalgalar oluşturmaya başladı. 

Dalgalar gitgide daha da yükseldi. Rüzgâr gittikçe daha da hızlı 

esmeye başladı.  

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Fırtınalı su sahnesi. Tekneyi (16), ayı ve yıldızları (14 ve 

15) yerleştirin.  

Adamlar tüm güçleriyle küreklere asıldılar. Ancak hiç ilerleyemiyor-

lardı. Tekneyi batmaktan kurtarmaya çalışırken birbirlerine nasıl bağır-

dıklarını hayal edebiliyor musunuz? 

“Andreas, kürek çekecek gücüm kalmadı. Biraz sen çek!” 

“Filipus bu tarafa yardım et. Kollarımda güç kalmadı.” 

“Matta, şu kovayı kap da suyu boşaltmaya başla.” 

“Bu fırtına dinmeyecek mi?” 

Hayal kırıklıklarını unutmuşlardı. Şu anda bundan daha büyük bir 

problem yaşıyorlardı. Rab İsa’ya iman etmiş insanlar bazen büyük 

sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunlar, başı polisle belada olan bir 

ağabey, evi terk edip başka bir yerde yaşamaya başlayan bir baba ya da 

okulda size rahat vermeyen bir kabadayı gibi sorunlar olabilir. Hiç 

öğrencilerin yaşadıkları kadar büyük bir sorun yaşadınız mı? Onlar ne 

yapacaklarını bilemiyorlardı. 

İçlerinden, “Keşke Efendimiz yanımızda olsaydı” diye geçirmiş olma-

lılar. Daha önce yine bir fırtınaya yakalandıklarını hatırladılar. Ancak o 

zaman İsa onlarla birlikteydi ve fırtınayı durdurmuştu. Ama şimdi O 

yanlarında değildi. Hiçbir şekilde yardım edemezdi. Yoksa edebilir 

miydi? Onlar bunu bilmiyorlardı, ancak İsa bir şeyler yapıyordu! Onlar 

fırtınayla boğuşurken İsa dağda onlar için dua ediyordu.  
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Rab İsa’yı seven sizler de büyük sorunlar yaşadığınızda O’nun Baba 

Tanrı’yla sizin için konuştuğunu hatırlayın. O, Tanrı’dan sizin için ne 

isteneceğini en iyi bilendir. Sizin için en iyinin ne olduğunu ancak O 

bilir. İsa’nın sizin için dua ettiğini unutmayın. Öğrencilerin bu şiddetli 

fırtınanın ortasında böyle düşündüklerini hiç zannetmiyorum. 

Gece yarısını iki saat geçmişti. Gölün karşı kıyısını göremiyorlardı. 

Karanlığa baktılar ve yükselerek kendilerine doğru gelen dalgalar ve ... 

başka bir şey gördüler.  

 

Sahne 3 

İsa’yı (17) yerleştirin. 

Onlara doğru gelen bu şey ... yoksa bir hayalet miydi! Dehşete düşmüş 

öğrenciler karanlığa işaret ederek birbirlerine sarındılar. Titriyorlardı. 

Her birinin gözleri karanlıkta hareket eden bu gölgeye odaklanmıştı. 

Gölge dalgalarla birlikte alçalıp yükselerek onlara doğru geliyordu; 

gitgide kendilerine yaklaşıyordu. 

Daha sonra içlerinden biri fısıldadı: “Bu kesinlikle bir hayalet!” Aynı 

sözcükler diğerlerinin ağzından da birer fısıltı halinde döküldü, “Bir 

hayalet!”  

Öğrenciler bu hayaletten, fırtınadan korktuklarından daha çok 

korkmuşlardı. Belki de bu gölge teknelerine iyice yaklaştığı anda 

feryat bile etmişlerdi.  

Daha sonra bir ses yükseldi: “Cesur olun, benim, korkmayın!”  

Bundan sonra öğrenciler her şeyi çok net bir şekilde görebildiler – İsa 

suyun üstünde yürüyordu! Bu, O’nun için zor bir şey değildi. Zaten 

suyu yaratan da Tanrı’nın Oğlu İsa’ydı. İsa öğrencilerini sevdiği ve 

onlarla ilgilendiği için, tehlikedeyken yardımlarına geldi.  

İsa’ya iman ediyorsan, Tanrı, yaşadığın büyük sorunlarda seni de korur 

ve seninle ilgilenir. Bu onun için büyük bir yük değildir. “...Tanrı için 

her şey mümkündür” (Markos 10:27). 

Hıristiyan bir çocuğun anne, babası ayrıldılar. Çocuk çok üzüldü ve 

Rab’den yardım istedi. Çocuk, anne, babasının tekrar bir araya gelmesi 

için sürekli dua etti. Uzun bir süre sonra bu anne, baba yeniden bir 

araya geldiler ve yeniden mutlu bir yuva kurdular. Rab bu çocuğa 

yaşadığı sıkıntıda yardım etti. 

Başka bir Hıristiyan çocuk da aynı sorunu yaşadı. O da Rab’den 

yardım istedi. Anne, babasının yeniden bir arada yaşamaları için dua 

etti. Ancak onlar bir daha asla bir araya gelmediler. Yalnız Rab bu 

çocuğun, annesiyle birlikte mutlu ve yardımsever bir yaşam sürmesine 

yardımcı oldu. Bir süre sonra çocuk ve annesi çok güzel günler 

yaşamaya başladılar. Rab buna da yardım etmişti. Rab değişik yollarla 

yardım eder – ancak unutulmaması gereken şey, Rab’bin daima yardım 

edeceğidir. Rab öğrencilerine de yardım edecekti. O, dalgaların 

üzerinde yürüyerek tekneye doğru yaklaşmasını sürdürdü. 

Petrus şöyle seslendi: “Ya Rab, eğer sen isen, buyruk ver suyun 

üstünden yürüyerek sana geleyim.” 

Rab İsa o anda tek bir söz söyledi: “Gel.”  

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 2-4 

 

 
 

 
Okul öncesi çocuklar  
korkmuş taklidi yapsınlar.  

 

 

 

 

 

 

 
 

TG+ 

 

 
 
 

Kurtulmuş çocuğa uygulama  
kartını gösterin: “Problemlerinizi 
O’na söyleyin ve O’nun yardım 
edeceğine inanın”. 
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Kart 2-5 
 

Okul öncesi çocuklar Petrus 
gibi su üstünde yürüme  
taklidi yapabilirler. 

 

 
 

Kart 2-6 

 

 

 

 

 
 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 2-3 
 

 
 

 
 

 TG+ 

Çocuklara, yaşadıkları bir 
sorun ya da hayal kırıklığında 
Rab’bin kendilerine nasıl 
yardımcı olduğunun tanıklığını 
etme fırsatını vermek  
iyi olacaktır.  

 

Tekrar oyunu 

 

Gizemli deyiş 
 

Beyaz bir tahta üzerine 
ya da bir kağıda her biri 
“İsa’ya iman edin” sözünün 
bir harfini temsil etmek 

Sahne 4 

Petrus’u (18) yerleştirin. 

Petrus kayıktan çıkıp yürümeye başladı. Diğer öğrenciler nefeslerini 

tutmuşlardı. Rüzgar hâlâ esiyordu. Dalgalar hâlâ yükseliyordu ve 

Petrus suyun üstünde yürüyordu! Ona bunu yapma yeteneğini veren, 

Tanrı’nın Oğlu Rab İsa’ydı. Petrus Rab’be doğru bakıyor ve 

yürüyordu. Daha sonra Petrus aşağıya doğru baktı. Fırtınayı düşündü. 

“O azgın dalgalar! O kuvvetli rüzgar!” Petrus o anda korktu ve 

batmaya başladı. Şimdi öncekinden çok daha büyük bir tehlike 

yaşıyordu. Aşağı, daha aşağı, batıyordu. 

Petrus’u (18) çıkarın.  

Petrus bağırdı: “Ya Rab, beni kurtar!”  Rab İsa hemen elini uzattı ve 

ona ulaşıp elinden tuttu.  

Tekrar Petrus’u (18) yerleştirin. 

Rab şöyle sordu: “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?”  

Petrus, sorun her ne olursa olsun Rab’bin kendisine yardım edebilecek 

güçte olduğunu ve kendisini sevdiğini biliyordu. Onu kurtarmak için 

elini uzatmamış mıydı? Hıristiyan çocuklar, sorununuz her ne olursa 

olsun Rab İsa çok çeşitli şekillerde size yardım edebilir. O bunu 

yapmak ister, çünkü tıpkı Petrus’la ilgilendiği gibi, sizinle de ilgilenir. 

Birlikte tekneye bindiler ... ve fırtına dindi.  

Tüm şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Durgun su sahnesi. Tekne (13) ile ay ve yıldızları (14 ve 

15) yerleştirin. 

Artık onları oradan oraya savuran dalgalar yoktu. Her şey sessiz ve 

sakindi; aniden gölün karşı kıyısına vardıklarını fark ettiler! Öğrenciler 

çok şaşırdılar. Yapabildikleri tek şey Rab’bin önünde diz çökmek ve 

“Gerçekten de sen Tanrı’nın Oğlu’sun” demek oldu.  

Evet, yalnızca Tanrı’nın Oğlu böyle bir güce sahip olabilirdi – su 

üstünde yürümek, Petrus’a su üstünde yürüme yeteneğini vermek, 

Petrus’un yaşamını kurtarmak, fırtınayı durdurmak. Ve İsa bunların 

tümünü sadece onlar için yapmıştı. Bu ne büyük bir sevgi! 

Eğer O’na aitseniz, Tanrı sizi de aynı şekilde kollayacaktır. 

Sorununuzu çözmede size yardım edecektir. O’nunla sorununuz 

hakkında konuşun. O her zaman mutsuz ve endişeli olmamanız için 

size yardım edecektir. O en büyük sorunları çözer; çünkü O, Tanrı’dır!  

Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar Soruları 

İfadeyi tamamlayın. 

Siz cümleyi okuyun, altı çizili kısmı çocuklar söyleyerek tamamlasınlar. 

1. Halk Rab İsa’nın Kral olmasını istedi, çünkü O, bu halkı beş 

ekmek, iki balıkla doyurmuştu.  
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2. Öğrenciler hayal kırıklığına uğradılar, çünkü halkın O’nu Kral 

yapmasını istiyorlardı.  

3. Rab İsa dağa çıktı, çünkü dua etmek istiyordu.  

4. Hıristiyanlar, hayal kırıklığına uğradıklarında ya da sorunlar 

yaşadıklarında Rab İsa’nın kendileri için dua ettiğinden emin 

olabilirler.  

5. Öğrenciler korktular, çünkü fırtına çıkmıştı. 

6. Rab İsa hem onlar için dua etti, hem de yardıma geldi. 

7. Öğrenciler daha da çok korktular, çünkü bir hayalet gördüklerini 

sandılar. 

8. Rab İsa onlara şöyle dedi: “Cesur olun, benim, korkmayın!” 

9. Petrus su üstünde yürüyebildi, çünkü ona bunu yapma yeteneğini 

Rab İsa verdi.  

10. Petrus batmaya başladı, çünkü dalgalara baktı. 

11. Petrus bağırdı: “Ya Rab, beni kurtar!” 

12. Rab İsa elini uzattı ve Petrus’u sudan çekip çıkardı. 

13. En büyük sorunlarınızı bile O’na getirebilirsiniz, çünkü O’nun için 

hiçbir şey imkansız değildir.  

14. Siz Rab İsa’ya aitseniz O size yardım edecek, çünkü O sizi seviyor. 

 

Okul öncesi tekrar soruları  

1. Büyük fırtına çıktığında Rab İsa ne yapıyordu? (O bir dağın 

tepesindeydi, dua ediyordu.) 

2. Öğrenciler ne hissettiler? (Korktular.) 

3. İsa fırtınayı ne yaptı? (Durdurdu.) 

4. Sizi korkutan bir sorun yaşadığınızda ne yapmalısınız? (Bu konuda 

İsa’yla konuşmalı ve O’na inanmalısınız.) 

 

Devam eden etkinlik 

Cümleleri tamamlayın 

Çalışma sayfasının (sayfa 66) fotokopisini çektirin – her çocuğa birer 

tane dağıtın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üzere yatay çizgiler çizin.  
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve 
gruplara dönüşümlü olarak  
sorular sorun. 
 

Bir çocuk bir soruyu doğru 
cevapladığında, gizemli 
deyişin içinde olabileceğini  
düşündüğü bir harfi söyleme 
hakkına sahip olacaktır.  
Eğer çocuğun tahmin ettiği  
harf bu deyişin içinde varsa 
o harfi doğru çizginin ya da  
çizgilerin üzerine yazın. Eğer  
yanlış bir harf söylenmişse 
bu harfi yan tarafa yazın.  
 

Oyunun çok çabuk bitmesini  
önlemek için, bu deyişin ne 
olduğunu bulduklarını düşünen 
ilk iki çocuktan tahminlerini  
kulağınıza fısıldamalarını isteyin.  
 

Doğru cevap veren her çocuk 
aynı zamanda grubu adına 
1.000 puan kazanır ve oyun 
bütün sorular bitinceye ya da 
deyişin ne olduğu ortaya 
çıkıncaya kadar devam eder.  

 

 

Okul öncesi  

tekrar oyunu 

 

Bir bulut seç 
 

On iki tane beyaz bulut kesin. 
Bulutlardan üçünün üzerine 
üzgün bir yüz, üçüne mutlu  
bir yüz, üçüne iki mutlu yüz 
çizin ve kalan üçünü de boş  
bırakın. Bulutları düz bir  
zemin üzerine yayın.  
 

İçine renkli etiketler ya da  
küçük ödüller koyabileceğiniz  
bir kutu veya kavanoz 
hazırlayın.  
 

Bir çocuk bir soruyu doğru 
cevapladığında bir bulut çeker. 
Eğer çocuğun seçtiği bulutun  
üzerinde üzgün bir yüz varsa  
ödül kazanamaz. Eğer  
bulut boşsa, üzerinde hiçbir resim 
yoksa, bir bulut daha çekebilir.  
Eğer çektiği bulutun üzerinde 
mutlu bir yüz varsa bir ödül 
kazanır; eğer iki mutlu  
yüz varsa iki ödül kazanır.  
 

Ders 1 ve 2’den okul öncesi  
sorularını kullanarak ilgi ve 
zaman elverdiği sürece  
oyunu devam ettirin.  
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Ders 3 
İsa’nın görünümü değişir 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 16: 13-17, 21-23 

Matta 17:1-8 

Markos 8:27-33 

Markos 9:2-8 

Luka 9:28-36 

 

Temel gerçek 

İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’tir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kurtuluş için O’na iman ve 

itaat edin. 
 

Kurtulmuş olanlar: Başkalarından çok, O’nun ne 

söylediğine önem verin! 

 

Ezberlenecek ayet 

“... Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin.” 

Matta 16:16 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 2, 3, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi ve dağ tepesi sahnesi. 

Ve 

 Kelime şeritleri – “O’nun mucizeleri”, 

“O’nun öğretisi”, “O’nun ölümü”, “O’nun 

dirilişi”, “O’nun yüceliği” ve “Tanrı’nın 

sesi” (sayfa 67-68). 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Giray babasının bir milyoner olduğunu 

söylüyor.”  
 

Olayların Gelişimi 

1. Rab İsa: “Halk benim kim olduğumu 

söylüyor?” 

2. Öğrenciler yanıtlar. 

3. İsa: “Sizce ben kimim?” 

4. Petrus: “Sen ... Mesih’sin” TG 

5. Rab öleceğini bildirir. 

6. Petrus O’nu azarlar.  TG 

7. Rab yanına Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı 

alarak yüksek bir dağa çıkar. 

8. İsa’nın görünümü değişir. TG 

9. Öğrenciler uyanarak İsa, Musa ve İlyas’ı 

görürler. 

10. Bir bulut gelir. 
 

Doruk Noktası 

11. Tanrı: “Sevgili Oğlum budur ...” 

 TG-, TG+ 

12. Bu bulut ve görkem kaybolur. 
 

Sonuç 

Rab onlara dokunur ve korkmamalarını söyler. 

 TG+, TG- 
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Kart 3-1 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Petrus, İsa’yı, Mesih  
olarak adlandırmakla  
aynı zamanda O’nun Mesih 
olduğu gerçeğini kabul etmiş 
oluyordu. Yaşayan Tanrı’nın 
Oğlu başlığı da O’nun 
ilahlığını doğruluyordu.  

 

 TG 

 

 

 

 
Sizin temel gerçeği  
destekleyecek kanıtları 
aramanızda çocuklar da 
büyük ölçüde katılımcı  
olabilirler. 

 

Ders 

Mert, arkadaşı Mehmet’e şöyle der: “Giray babasının bir milyoner 

olduğunu söylüyor. Sınıfımızda bir milyoner çocuğunun olması yabana 
atılmayacak bir şey, değil mi?” 

Mehmet sertçe karşılık verir: “Ben onun babasının milyoner olduğunu 

zannetmiyorum. Giray yüksekten atmayı sever.”  

“Hayır – bu sadece sözde bir şey değil. Sanırım o gerçekten de zengin.” 

Mehmet ısrarla şöyle karşılık verir: “Peki bunu nerden biliyorsun? Ben 

ortada bir kanıt olmadan bu tür şeylere asla inanmam.” 

Evet, gerçekten de bir kişi ayrıcalıklı bir güce sahip olduğunu, çok 

önemli ve çok çok zengin biri olduğunu iddia ettiği zaman ortada bunu 

kanıtlayacak bazı kanıtlar olmalıdır. Hele birisi Tanrı’nın Oğlu 

olduğunu söylüyorsa kanıt gösterme gerekliliği kaçınılmazdır. Bizler 

bugünkü dersimizde birer dedektif olacağız. İsa’nın, yaşayan Tanrı’nın 

Oğlu Mesih olmasının kanıtlarını arayacağız.  

Bez pano üzerine temel gerçek cümlesini yerleştirin. 

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Öğrenciler (2 ve 3) ve İsa’yı (8) 

yerleştirin.  

Rab İsa öğrencilere bir soru sordu: “Halk benim kim olduğumu söylüyor?” 

Öğrenciler şöyle karşılık verdiler: “Bazıları senin Vaftizci Yahya 
olduğunu söylüyor.” 

(Vaftizci Yahya, zalim Kral Hirodes tarafından öldürülmüştü.) Daha 

sonra Kral Hirodes Rab İsa hakkında söylenilenleri duyunca şöyle 

demişti: “Bu, Vaftizci Yahya’dır. Ölümden dirildi” (Matta 14:1-2). 

Bir diğeri şöyle dedi: “Bazıları senin İlyas olduğunu söylüyor.” Ve 

öğrenciler sözlerine şöyle devam ettiler: “Bazıları da senin Yeremya ya 

da eski zamanlarda yaşamış ve yeniden yaşama dönmüş bir peygamber 

olduğunu söylüyorlar.”  

İsa sordu: “Peki siz ne dersiniz? Sizce ben kimim?”  

Petrus derhal yanıt verdi: “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin.” 

Petrus’un verdiği yanıt İsa’nın Mesih, yani Tanrı’nın, geleceğini vaat 

ettiği Kurtarıcı olduğu anlamına geliyordu. Petrus, Rab İsa’nın Vaftizci 

Yahya’dan ve o ana kadar yaşamış diğer bütün peygamberlerden daha 
büyük olduğunu söylüyordu – O, gerçekten de Tanrı’ydı!  

Efendilerinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylemek – bu ne büyük bir 

iddiaydı! Bunu söylemek için ortada kanıt var mıydı? Şimdi biz 

dedektiflerin işe başlama zamanı. Öğrencilerin, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu 
olduğuna dair gördükleri ya da duydukları bir kanıtları var mıydı?  

İşte şimdi sınıfça tartışma zamanı. Çocukları önceki iki dersi hatırlamaya teşvik 

edin. Çocukları, Rab İsa’nın yaptığı mucizelerin O’nun Tanrı’nın Oğlu olduğunu 

gösterdiği sonucuna yönlendirin. Ayrıca O’nun öğrettiklerinin farklı olduğunu 

gösterin. Daha önce hiç kimse böylesi bir öğreti duymamıştı. Onlar İsa’yı 

dinledikçe bu sözlerin Tanrı Sözü olduğuna iman ettiler.  

Öyleyse kanıtlarımız var. Haydi bunları not alalım. 

“O’nun mucizeleri” ve “O’nun öğretisi” kelime şeritlerini bez panonun bir 

kenarına yerleştirin.  
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Ancak bu kanıt tek başına onları ikna etmek ya da onların anlamalarını 

sağlamak için yeterli değildi. Rab İsa bunu Petrus’a açıkladı. 

“Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. Bunu sen kendi 

başına bilemezdin.” 

Daha sonra İsa öğrencilerine tuhaf bir buyruk verdi: “Bunu hiç 

kimseye söylemeyin.”  

Muhtemelen Rab İsa bazı insanların kendisini Kral yapmaya 

çalışacaklarını biliyordu. Ancak Babası’nın planı bu değildi. O’nun 

önce ölmesi gerekiyordu.  

İsa bunu öğrencilerine açıklamaya çalıştı. Şöyle dedi: “Ben 

Yeruşalim’e gideceğim. Yahudilerin ileri gelenleri, başkâhinler ve din 

bilginleri bana büyük acı çektirecekler. Beni öldürecekler ve ben 

üçüncü gün yeniden dirileceğim.” 

Öğrenciler bunun ne demek olduğunu anlamadılar ve Tanrı’nın 

Oğlu’na böyle bir şey olacağına inanmadılar. Bu imkansızdı.  

Petrus İsa’yı bir kenara çekip şöyle dedi: “Tanrı korusun, Ya Rab! 

Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek.” 

Rab ona sertçe karşılık verdi: “Çekil önümden, Şeytan!” ve sonra Pet-

rus’a bakarak şöyle dedi: “Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana öz-

güdür.” 

Şimdi biz dedektifler çok iyi düşünmeliyiz. Petrus İsa’nın Mesih 

olduğunu söylemişti. Her Yahudi bunun, Tanrı’nın geleceğini vaat 

ettiği kişi olduğunu biliyordu. Eski Antlaşma’da Mesih hakkında 

yazılmış çok sayıda söz vardır. Tanrı’nın söylediği şeylerden biri 

Mesih’in öleceğiydi. Bu Eski Antlaşma sözleri yüzlerce yıl öncesinden 

yazılmıştı. “Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, 

bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti ...Rab hepimizin cezasını ona 

yükledi” (Yeşaya 53:5-6). Mesih, sizin gibi, benim gibi insanların 

günahlarına karşılık ölecekti. Öyleyse eğer İsa gerçekten de “Mesih 

ise” ölecekti. Peki öldü mü? Evet, çarmıhta öldü ve Tanrı bizim 

günahlarımızın cezasını O’na yükledi. Öyleyse bu da bir kanıt.  

“O’nun ölümü” kelime şeridini yerleştirin.  

Öğrencilerin kafaları hâlâ çok karışıktı. Onlar İsa’nın, ölümden 

dirileceği konusunda söylediği şeylerin hiç birini anlamamışlardı. 

Ancak bu gerçekleştikten sonra her şeyi anladılar. O’nun dirilişinin 

Tanrı’nın Oğlu olduğunun bir kanıtı olduğunu anladılar. 

“O’nun dirilişi” kelime şeridini yerleştirin. 

Tüm şekilleri çıkarın.  

Altı gün sonra Rab İsa onlara bu şeyleri anlamanın çok zor olduğunu 

söyledi ve Petrus, Yakup ve Yuhanna’dan, kendisiyle birlikte yüksek 

bir dağa çıkmalarını istedi.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Okul öncesi çocuklar dağa 
tırmanma ve manzarayı 
seyretme taklidi yapabilirler.  
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Kart 3-2 
 

 
 

Karşılaştırmalı anlatım için  
Luka 9:28-36’ya bakın. Okul 
öncesi çocuklar uyuma  
taklidi yapabilirler.  

 
Kart 3-3 
 

 
 

(Matta 17:2 ve Markos 8:2’de 
yer alan) “görünümü değişti” 
ifadesi, sözcüğü sözcüğüne 
şekli değişti anlamındadır. 
İsa’nın ilahi yüceliği artık 
gözle görülebiliyordu.  
 

Okul öncesi çocuklar  
uyanma, gözlerini ovuşturma  
ve şaşırma taklidi yapabilirler.  

 
Kart 3-4 
 

 
 TG 

 

Eğer zaman elverirse çocukların 
Musa ve İlyas’ın yaşamlarındaki 
anahtar niteliği taşıyan 
olayları  anlatmasına  
fırsat verin. Örn. Musa’nın  
İsrailliler’i Kızıl Deniz’e 
yönlendirişi ya da İlyas’ın  
Karmel Dağı’nda gökten gelen 
ateşin yanında dua edişi gibi.  
 

Kart 3-5 
Çocukların, İsa’nın Tanrı  
olduğunu anlamalarına yardımcı 
olun. Özellikle kurtulmamış 
çocukların Tanrı’nın yaratıcı, 
kutsal ve kendilerini seven 
karakterini anlamaları gerekir.  

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Dağ tepesi sahnesi. İsa’yı (19) ve öğrencileri (20) 

yerleştirin.  

Rab İsa bir süre Babası’yla konuşmak istedi. Bu yüzden de yalnız dua 

etmek için öğrencilerden uzaklaştı. Üç öğrenci yorgun oldukları için 

uyuyakaldılar. Onlar uyurken ve Rab İsa dua ederken tuhaf, harika bir 

şey gerçekleşti.  

 

Sahne 3 

İsa (19) şeklini şekil 21’le yer değiştirin.  

Rab İsa dua ederken görünümü değişti ve yüzü parlamaya başladı.  

Kutsal Kitap O’nun yüzünün güneş gibi parladığını ve giysilerinin ışık 

gibi bembeyaz olduğunu söylüyor (Matta 17:2). Sanki O’nun gökteki 

Babası’ndan sonsuza dek aldığı yücelik artık kendini gizleyemiyor, 

dışa vuruyordu. Bu da bizim bulmaya çalıştığımız başka bir kanıt, 

değil mi? 

“O’nun yüceliği” kelime şeridini yerleştirin.  

Petrus, Yakup ve Yuhanna neredeyse bu eşsiz manzarayı kaçırıyorlar-

dı. Tam zamanında uyandılar. Efendilerini iyice görebilmek için gözle-

rini kırpıştırırken ne kadar da şaşırmış olmalılar. İşte oradaydı, tüm 

göksel parıltısıyla oradaydı!  

 

Sahne 4 

Musa (22) ve İlyas’ı (23) yerleştirin.  

İsa’nın yanına aniden iki adam geldi. Bu iki adam gökten geldikleri 

için büyük bir görkemle parlıyorlardı. Bu adamlar Musa ve İlyas’tı. 

Musa muhtemelen 1.400 yıl önce ölmüştü ve İlyas yaklaşık 800 yıl 

önce ölmeden cennete alınmıştı. Musa, Tanrı’nın kendisine On 

Buyruk’u verdiği peygamberdi. İsa Mesih bu buyrukları mükemmel 

şekilde yerine getiren tek kişiydi. İlyas da bir peygamberdi ve bütün 

peygamberler Mesih’in gelişini sabırsızlıkla beklemişlerdi. Artık O 

gelmişti – Musa ve İlyas O’nunla konuşurken bunu biliyorlardı. 

Onlar İsa’nın ölümünden söz ettiler. Rab İsa’nın ölümü, daha dünya 

yaratılmadan önce yapılmış bir plandı. Bunu biliyoruz, çünkü Eski 

Antlaşma’da böyle yazılmıştır. Musa ve İlyas bunu biliyorlardı. Onlar 

şunu da biliyorlardı; o anda konuştukları kişi Eski Antlaşma’da 

geleceği vaat edilen Mesih’ti. O’nun ölümü, bunun en büyük kanıtıydı. 

“O’nun ölümü” kelime şeridine işaret edin.   

 

Sahne 5 

Öğrenciler (20) şeklini şekil 24’le yer değiştirin. Öğrencileri (2) yerleştirin.   

Öğrenciler hayretle izlediler ve dinlediler. 

Petrus sessiz kalamadı. Rab İsa’ya seslendi: “Ya Rab, burada bulun-

mamız ne iyi oldu! İstersen burada üç çardak kuralım: Biri sana, biri 

Musa’ya, biri de İlyas’a.” 
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Petrus böyle söyledi, çünkü diyecek başka bir şey bulamamıştı.  

İsa (21), Musa (22) ve İlyas’ın (23) üzerlerini bulutla kapatın.   

O anda parlak bir bulut geldi ve buluttan bir ses yükseldi.  

“Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” (Matta 

17:5). 

Bu, Baba Tanrı’nın sesiydi. Ne harika bir kanıt! 

“Tanrı’nın sesi” kelime şeridini yerleştirin. 

Üç öğrenci bunu asla unutamadılar. Tanrı böyle söylemekle İsa 

Mesih’in kim olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Tanrı Petrus, Yakup 

ve Yuhanna’ya Rab İsa Mesih’e itaat etmeleri gerektiğini 

hatırlatıyordu. Öncelikli yere O sahip olmalıydı. Onların yaşamlarında 

herkesten daha üstün bir yere sahip olmalıydı.  

İsa’nın yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna dair pek çok kanıt elde 

ettik! Bu, sizin yaşamınızda nasıl bir değişim yaratacak? Tanrı, 

buluttan yükselen sesiyle yanıtı verdi: “O’nu dinleyin!” Tanrı bugün 

bu derste olan herkese aynı şeyi söylüyor. 

Eğer Kurtarıcı Rab İsa’ya iman etmemişseniz, günahlarınızdan döne-

rek, O’na sizi kurtarması için iman ederek ve itaat dolu bir yaşama baş-

layarak Rab’bin sözünü dinlediğinizi ve O’na itaat ettiğinizi kanıtlayın.  

Eğer Hıristiyansanız, Kutsal Kitap’ı anlamaya çalışırken Rab İsa’nın 

sizin nasıl bir yaşam sürmenizi istediğini de öğrenirsiniz. Başkalarının 

söyledikleriyle Rab İsa’nın söyledikleri arasında bir seçim yapmanız 

gerekirse, Rab’be itaat edersiniz. Bunun sebebi nedir? Çünkü O, 

Tanrı’nın Oğlu’dur! Buluttan gelen Baba Tanrı’nın sesi böyle söyledi.  

 

Sahne 6 

Öğrencileri (2 ve 24) şekil 25’le yer değiştirin.    

Öğrenciler öyle korkmuşlardı ki dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar.  

Rab İsa gelip onlara dokundu, yumuşak bir sesle “Kalkın, korkmayın!” 

dedi.  

Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 7 

İsa (8) ve öğrencileri (2 ve 24) yerleştirin. 

Öğrenciler başlarını kaldırıp etraflarına baktıklarında parlaklık kaybol-

muştu; orada sadece İsa vardı.  

Topladığımız tüm bu kanıtlara bakın! Böyle kanıtlar bulduğunuzda 

yapmanız gereken bir şey vardır. Eğer önceden Kurtarıcı İsa Mesih’e 

iman etmişseniz, her nerede olursanız olun O’na itaat edin. Başkaları 

sizi, Tanrı’yı hoşnut etmeyecek şeyler yapmaya teşvik edebilirler, 

ancak siz daima O’na itaat edin. Tanrı’nın Oğlu gibi böylesine büyük 

bir varlığa itaatsizlik etmek ne ciddi bir suçtur.  

 
 

Yahudi öğrenciler için 
o bulut, Musa zamanında  
olduğu gibi Tanrı’nın varlığını 
sembolize etmiştir. 
 

 
TG- 

 

 

 

 
TG+ 

 

Kurtulmuş çocuk için  
uygulamaların yer aldığı  
kartı gösterin – “Başkalarından çok, 

O’nun ne söylediğine önem verin!” 
 

Petrus, dirilişten sonra Mesih 
hakkında vaaz verirken 
bu olayı referans göstermiştir. 
2. Petrus 1:16-18’e bakın.  

 
 

 
Kart 3-6 

 

 
TG+ 
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 TG- 

 

 

 

 

 
 

Tekrar oyunu 

 

Ver ya da al 
 

Kart ya da çizim kağıtlarından 
sekiz tane kare şekli kesin 
ve her birinin üzerine 
puanlar yazın.  
 

İki ayrı kartın üzerine 
“ver”, diğer iki karta da 
“al” sözcüklerini yazın. Kare 
kartları bir torbaya ya da 
zarfa koyun ve üzerlerinde 
“ver” ve “al” yazılı kartları,  
yüzleri size dönük olacak 
şekilde elinizde tutun.  
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve 
dönüşümlü olarak 
sorular sorun.  
 

İlk elini kaldıran ve doğru 
cevabı veren çocuk önce bir  
kare kart, daha sonra 
da elinizdeki dört karttan  
birini seçer.  
 

Eğer seçilen kart “al” yazılı 
bir kartsa, çocuk, grubuna,  
karenin üzerinde yazılı puanı 
kazandırır. Eğer seçilen kart  
“ver” yazılı bir kartsa, çocuğun 
takımı karede yazılı olan 
puanı diğer takıma verir.  
 

Kare kartı torbaya geri koyun, 
“ver” ve “al” kartlarını elinizde 
karıştırın ve sıradaki 
soruyu sorun. 
 

Tüm sorular cevaplandığında 
en çok puanı alan takım 
oyunu kazanır. 

 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Noktaları birleştir 
 

Beyaz tahta ya da büyük 
bir kâğıt üzerinde, bir 
sonraki sayfada gösterildiği 
gibi bir çarmıh oluşturacak 
noktalar hazırlayın.  

 

 

 

Eğer Kurtarıcı’ya iman etmemekte direnirseniz, O’na itaatsizlik etmiş 

olursunuz. Siz bunu yapmayın; O’nun Kurtarıcınız olduğuna bugün 

iman edin ve O’nunla birlikte süreceğiniz itaat dolu bir yaşam sizin 

olsun. 

Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Rab İsa, öğrencilerine şöyle sordu: “Halk benim kim olduğumu 

söylüyor?” Öğrencilerin sözünü ettikleri kişilerden bazılarının 

isimlerini söyleyin. (Vaftizci Yahya, İlyas, Yeremya.) 

2. “Peki siz ne dersiniz? Sizce ben kimim?” sorusunu kim yanıtladı? 

(Petrus.) 

3. Petrus’un verdiği yanıt neydi? (“Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu 

Mesih’sin.”) 

4. Öğrencilerin gördükleri ve bunun doğru olduğunu gösteren kanıt 

neydi? (O’nun mucizeleri ve O’nun öğretisi.) 

5. İsa Petrus’un bunu nasıl bilebildiğini söyledi? (“Bu sırrı sana açan 

insan değil, göklerdeki Babam’dır. Bunu sen kendi başına 

bilemezdin.”) 

6. Rab İsa’nın bundan sonra öğrencilere anlattığı önemli şey neydi? 

(Öleceği ve üç gün sonra ölümden dirileceği.) 

7. Rab İsa’nın ölümü, O’nun Mesih olduğuna nasıl kanıtlamaktadır? 

(Eski Antlaşma’da Mesih’in öleceği yazılmıştır.) 

8. Rab İsa dua etmek için dağın tepesine çıkarken yanına kimleri 

aldı? (Petrus, Yakup ve Yuhanna.) 

9. Öğrenciler bu dağda gerçekleşen dehşet verici olayı neredeyse 

kaçırıyorlardı. Bunun sebebi neydi? (Onlar uyuyorlardı.) 

10. Rab İsa’da güneş gibi parlayan ışık neydi? (O’nun yüceliği.) 

11. Dağda İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna dair başka hangi kanıt 

vardı? (Tanrı’nın sesi şöyle dedi: “Sevgili Oğlum budur.”) 

12. İsa Tanrı’nın Oğlu olduğuna göre bizler ne yapmalıyız? (O’nu 

dinlemeli ve O’na önem vermeliyiz.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İsa kimdir? (Yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih.) 

2. İsa dağın tepesindeyken nasıl bir değişime uğradı? (Yüzü güneş 

gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.) 

3. Buluttan gelen Tanrı’nın sesi ne dedi? (“Sevgili Oğlum budur, 

O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” (Matta 17:5.) 

4. Sizce İsa kimdir? (Çocukların cevap vermelerine izin verin ve daha 

sonra onlardan “O benim Kurtarıcım” demelerini isteyin.) 
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Devam eden etkinlik 

Kelime bulma oyunu 

Sınıfı iki gruba ayırın. Her bir grupta birkaç Kutsal Kitap olduğundan 

emin olun. 

Her seferinde aşağıda yer alan referanslardan birini söyleyin ve 

bakalım bu referansı önce kim bulacak. (Eğer çocuklarınız ayetlerin 

Kutsal Kitap’taki yerlerine aşina değillerse, önce ayetlerin nasıl 

bulunacağını onlara anlatın.) 

Ayeti ilk bulan çocuk ayağa kalkar, ayeti yüksek sesle okur ve daha 

sonra bu ayette söylenilen şeye nasıl itaat edeceğini, nasıl bir 

“uygulayıcı” olacağını anlatır.  

 1. Yuhanna 1:9 

 1. Selanikliler 5:18 

 Mezmurlar 105:1 

 Yakup 4:7 

 Yeşaya 26:3 

 Efesliler 4:32 

 Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6 

 Matta 5:44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bir çocuk bir soruyu  
cevaplandırdığı zaman  
noktalardan ikisini birleştirin.  
 

Ders1’den 3’e kadar olan  
okul öncesi sorularını kullanın 
ve noktalar birleştirilip çarmıh 
tamamen çizilinceye kadar 
devam edin.  
 

Bütün noktalar birleştirildiğinde 
çocuklara ortaya çıkan şeklin ne 
olduğunu sorun. Onlara, İsa’nın 
günaha karşılık ölüp ölümden 
nasıl dirildiğini ve Mesih  
olduğunu gösterdiğini 
kısaca hatırlatın.  
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 37 

Ders 4 
Bir cüzamlının iyileşmesi 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 8:1-4 

Markos 1:40-45 

Luka 5:12-14 

Levililer 13:1-46 

Luka 17:11-19 

 

Temel gerçek 

Rab İsa sizi günahtan arındırabilir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: O’na gelin, arının. 

 

Ezberlenecek ayet 

“...Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.” 

1. Yuhanna 1:7 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 4, 8, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 

 Cüzamlının karısını temsil edecek bir ek 

şekil seçmek isteyebilirsiniz. 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): İç mekan 

sahnesi, tapınak sahnesi ve dış mekan 

sahnesi. 

Ve 

 Kelime şeritleri: “cüzam”, “temiz”, “kirli” 

 

Devam eden etkinlik 

 Üstünde dar bir kesik olan küçük bir kutu. 

 Biraz kağıt ve her çocuk için bir kalem. 

 

Okul öncesi çocuklar için devam 

eden etkinlik  

 

 Sayfa 46’daki şeklin ve sayfa 69’daki 

arka zeminin fotokopisini çektirin – her 

çocuk için bir tane. 

 Boya kalemleri 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Şimdiye kadar geçirdiğiniz en önemli hastalık 

nedir? 

 

Olayların Gelişimi 

1. Adam hasta olduğunu anlar 

2. Adam kâhine gider 

3. Kâhin onu kirli ilan eder  TG- 

4. Adam ailesini terk eder  TG- 

5. Yalnız, mutsuz bir yaşam sürmeye başlar 

  TG- 

6. Adam İsa hakkında söylenilenleri duyar 

  TG 

7. Kasabaya gider 

8. “Eğer istersen beni temiz kılabilirsin.”  

 TG- 

9. Rab İsa – “İsterim, temiz ol!” 

 

Doruk Noktası 

Temiz!  TG- 

 

Sonuç 

Kâhine gider 

Evine döner  TG- 
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Okul öncesi 

ezber ayeti 

 

Matta 17:5’i tekrar edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi tekrar  

 

İsim harfleri 
 

Büyük bir kâğıda harfler bastırın 
ya da metal bir tahta ya da fırın 
tepsisi üzerine yapışabilen 
mıknatıslı harfler gösterin.  

Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Ezberlenecek ayet 

“... Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.” 1. Yuhanna 1:7 

 

Giriş 

Elinize bir kese alın ve havaya kaldırın.  

Niçin kese kullanıyoruz? 

Çocukların cevaplamalarına izin verin.  

Keseyle bedeninizin dış kısmını temizleyebilirsiniz, ancak aynı 

keseyle içinizdeki günahlardan da arınabilir misiniz?  

Bakalım Kutsal Kitap buna ne diyor? 

 

Sunum 

Kutsal Kitabınız’ı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu 

açıklayın. Kutsal Kitabınız’dan ayeti okuyun ve bu ayeti nasıl 

bulduğunuzu anlatın. Çocukların da ayeti görsel ayetten sizinle 

birlikte okumalarını sağlayın. 

 

Açıklama 

Oğlu İsa’nın kanı – Tanrı, kanını akıtıp çarmıhta ölerek 

günahlarınızın karşılığı olan cezayı çekmesi için, kendi Oğlu’nu, 

İsa’yı gönderdi.  

Bizi her günahtan arındırır – Tanrı’nın, yapılmasının, 

söylenmesinin ya da düşünülmesinin yanlış olduğunu söylediği her 

şey günahtır. Günah sizin içinizi kirletir ve günahınızı temizlemenin 

tek yolu İsa Mesih’in kanı aracılığıyla aklanmaktır. İsa çarmıha 

gerildiği zaman, sizin yapmış olduğunuz kötü şeylerden dolayı hak 

ettiğiniz cezayı çekmek için kanını akıttı ve öldü. İsa’ya iman 

ettiğinizde tüm günahlarınızdan arınırsınız.   

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa’nın kanının sizi aklamasına izin verdiniz 

mi? Bu aklanmayı, O’nun, sizin için kanını akıttığına ve sizin 

için öldüğüne iman ederek bugün alabilirsiniz. Bunu nasıl 

yapacağınızı Kutsal Kitap dersinde öğreneceksiniz.  

Kurtulmuş olanlar: İsa Mesih’e önceden iman etmişseniz, O’na, 

size sağladığı bu aklanma için teşekkür ettiniz mi? O’nun 

sizin için yaptığı şeyi düşünün ve O’na derhal teşekkür edin.  

 

Tekrar 

“İlk harf” 

Çocuklardan biri ayetteki bir sözcüğün ilk harfini seçsin. Daha son-

ra çocuklar ayeti söylesinler. Ayette bu harfle başlayan bir sözcük 

geçtiğinde o sözcüğü ayakta, diğer sözcükleri oturarak söylesinler.  
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Bir diğer çocuk başka bir sözcüğün ilk harfini seçsin ve bu harfle 

başlayan sözcüklerde çocuklar el çırpsınlar. Ayetteki diğer kelime-

lerin baş harflerini de uygulamaya koyarak ayeti söylemeyi sürdü-

rün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir çocuğun bu harfler  
arasından kendi isminin  
baş harfini bulmasına izin  
verin ve daha sonra herkes 
ayeti tekrar etsin.  
 

Her çocuğa bir kez sıra  
gelinceye kadar devam edin. 
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Kart 4-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders 

Şimdiye kadar geçirdiğiniz en önemli hastalık nedir? 

Çocukların, geçirdikleri hastalıkları paylaşmalarına izin verin.  

Kutsal Kitap zamanlarında insanların korktukları tek bir hastalık vardı. 

Buna “cüzam” deniyordu.  

“Cüzam” kelime şeridini yerleştirin. 

Bu hastalığa yakalananların ciltlerinde beyaz, pullu yaralar oluşu-

yordu. Hastalık ilerledikçe bu insanlar tırnaklarını ve parmaklarını yi-

tirebiliyorlardı. Rab İsa’nın yeryüzünde bulunduğu zamanlarda cü-

zamlı bir hasta olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünelim.  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekân sahnesi. Cüzamlıyı (26) yerleştirin. Eğer bu 

sahneyi betimlemek istiyorsanız cüzamlının eşini temsil edecek bir figür seçmek 

isteyebilirsiniz. 

Çok üzgün görünen bir adam evine geliyordu. Onun geldiğini gören 

karısı herhalde merak etmişti: “Ne oldu acaba? Niçin kocam o kadar 

üzgün görünüyor?” Kadın onun neden bu kadar üzgün göründüğü 

konusunda bir şeyler düşünmeye çalıştıysa da, sebebinin bu kadar kötü 

bir şey olduğu aklının ucundan bile geçmemişti. 

“Canım, korkarım ki sana kötü haberlerim var. Yanıldığımı düşünerek 

bunu senden gizledim. Ama artık söylemeliyim.” Adam karısından bir, 

iki adım öteye gitmiş olmalı. Belki de bacağındaki ya da vücudunun 

başka bir yerindeki bir yarayı gösterdi karısına. “Bak! Sence de bu ...?”  

“Ah hayır! Bu gerçek olamaz! Bunun cüzam olduğunu mu 

düşünüyorsun?” 

“Bunu öğrenmenin tek yolu kâhine gidip danışmak. Eğer bu cüzamsa 

ne olacağını biliyorsun.” 

Zavallı kadın! O ne olacağını çok, ama çok iyi biliyordu ve bu öyle 

kötü bir şeydi ki, düşünmek bile istemiyordu. İnsanların tapınakta Tan-

rı’ya tapınmalarına öncülük eden kâhin bu yaraya bakacak ve derhal 

bunun cüzam olduğunu söyleyecekti. Belki de tam emin olamayacak 

ve kocası bir hafta sonra yeniden kontrol edilmek üzere karantina 

altına alınacaktı. Eğer yarada bir değişim gözlenmezse yedi gün daha 

karantinada kalacak ve sonra yeniden kontrol edilecekti. Karantina 

altına alınmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Bazen biz 

bunu izolasyon olarak da adlandırırız. Hiçbir ziyaretçi kabulüne izin 

verilmez, çünkü hastalık bulaşıcı olabilir. Eğer yara iyileşirse kâhin o 

kişiyi “temiz”, kötüleşirse “kirli” olarak ilan ederdi (Levililer 13:18-37). 

Adam karısıyla anlaştı: “Bundan hiç kimseye söz etmeyeceğiz.” Ancak 

adam bu yarayı kâhine göstermek zorunda kalacağını biliyordu.   

Tüm şekilleri çıkarın. 
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Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak sahnesi. Kâhini (27) ve cüzamlıyı (26) yerleşti-

rin.  

Adam ertesi gün kâhine gitmiş olmalı. Bu adamın yakınlarında bir yer-

de olmuş olsaydınız, belki de adamın kendi kendine şöyle söylediğini 

duyacaktınız: “Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim, 

keşke ölseydim. Cüzam, başıma gelebilecek en büyük felaketti.” 

Kâhine gittiğinde de şöyle düşünmüş olmalı: “Eğer bu şey cüzamsa bir 

daha asla tapınağa gelemem.” Bu, kirli insanlar için konulmuş bir 

kuraldı. Kişi kirli olduğu sürece özel bir tapınma yerine giremezdi. Ve 

bir cüzamlı, ölünceye kadar kirli kalırdı. 

Haydi bu adamın kâhinle konuşmasını görebilmek için onu takip 

ettiğimizi düşünelim. Kâhin adamın vücudundaki yaraya bakarken 

adam onu dikkatle izliyordu. Kâhin ne söyleyecekti? Evet, kâhin 

bunun cüzam olduğunu anladı.  

“Kirli” diye bağırdı kâhin, “Sen kirlisin.” 

Bir açıdan siz de bu cüzamlı gibisiniz. Bir sorununuz var. Hasta 

değilsiniz, ama kirlisiniz – Tanrı’nın önünde kirlisiniz. Bunun anlamı, 

Tanrı’nın sizin yaşamınızı “murdar” ya da kirli görmesidir. Belki de bu 

duruma şaşırdınız.  

Hiç kardeşinizle kavga ettiniz mi? Bu, Tanrı’yı hoşnut etmez – bunda 

“murdar” ya da kirli olan bir şey vardır. Hiç bir sınavda kopya çektiniz 

mi? Bu da Tanrı’ya yapılan bir itaatsizliktir. Belki de annenize yalan 

söylediniz. Dediniz ki: “Kendimi iyi hissetmiyorum.” Aslında 

iyiydiniz, ama okula gitmek istemiyordunuz. Tanrı yalanları kötü, 

yanlış ve kirli olarak görür. Tanrı şöyle buyurur: “Komşuna karşı yalan 

yere tanıklık etmeyeceksin” (Mısır’dan Çıkış 20:16). Kutsal Kitap 

şöyle der: “Hepimiz murdar olanlara benzedik ...” (Yeşaya 64:6). Tanrı 

sizin yaşamınıza bakıp bencillik, kötü huyluluk, yalancılık, kopya 

çekme, kavga etme gibi şeyler gördüğünde, aynı kâhinin adama 

söylediği gibi size de “kirli” olduğunuzu söyler. 

Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Cüzamlıyı (26) yerleştirin.  

Adam kâhinin yanından ayrılırken ne kadar da üzgündü kim bilir. 

Herhalde yapmak zorunda kalacağı ve yapamayacağı şeyleri 

düşünüyordu.  

Eski püskü, yırtık giysiler giymek zorunda kalacaktı. Saçları 

darmadağınık, taranmamış olacaktı. Yüzünün çeneye yakın alt kısmını, 

üst dudağı da dahil olmak üzere örtmesi gerekecekti. (Böylece insanlar 

tek bakışta onun cüzamlı olduğunu anlayacaklardı.) Ailesini terk 

edecek, şehir dışında başka cüzamlılarla ya da tek başına yaşayacaktı. 

Ve her şeyden de utanç verici olan şey şuydu: Ne zaman kendisine 

doğru biri yaklaşsa, “kirli, kirli” diye bağırması gerekecekti. 

 

 

 
Levililer 13-14’e bakın. 
Yahudiler cüzamı, Tanrı’nın 
günaha karşılık olarak verdiği 
bir ceza olarak görüyorlardı. 
Cüzamlılar için büyük  
kısıtlamalar getirilmişti;  
bunlar özellikle hastalığın 
yayılmasını engellemek  
içindi. Her safhasında acı  
veren bu hastalık, günahın 
canlı bir göstergesiydi.  

 
TG- 

 

Luka bu adamı, “her yanını 
cüzam kaplamış adam”  
şeklinde tanımlar (Luka 5:12).  
Belki de bu adamın hastalığı  
artık son safhalarındaydı.  
 
 
Öğrettiğiniz çocuklarla 
yakından ilgili günahlara 
örnekler verin.  
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 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 4-2 
 

 
 

 

 

 
 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir şeyler satın almak ya da satmak için pazara gidemezdi. Diğer 

erkeklerle birlikte işe gidip para kazanamazdı. Tanrı’ya tapınmak için 

tapınağa gidemez ve özel tapınma günlerinde halkın arasına karışa-

mazdı. Bundan sonra artık ne karısına bir koca, ne de çocuklarına bir 

baba olabilecekti. 

Evi terk ettiği gün öyle üzücü bir gündü ki! Evde geçirilen bu son 

saatleri hayal edebiliyor musunuz? Hoşça kalın demek ne kadar da zor 

olacaktı. Karısı ve çocukları onu arayacaklarına, ziyarete geleceklerine 

ve ona yiyecek getireceklerine söz verdiler. O günden sonra ailesinden 

tamamen uzak olacaktı – bunların hepsinin nedeni cüzamdı. 

Bizler, yaptığımız yanlış şeylerden dolayı (Kutsal Kitap bunlara günah 

diyor) Tanrı’dan uzak kaldık. Kutsal Kitap Tanrı’nın kutsal olduğunu 

söylüyor. Bu, “kirli” sıfatının tam zıddıdır. Tanrı pak ve iyidir, daima 

doğru olanı yapar. O asla günahlı, kirli birinin ya da bir şeyin kendi-

sine yaklaşmasına izin vermez. Kutsal Kitap’ta sözü edilen, Tanrı’nın 

ne kadar pak ve iyi olduğunu görmüş olan bir adam vardır. Adam şöyle 

bağırır: “Vay başıma! Mahvoldum” (Yeşaya 6:5’ten). Bu adam, işle-

diği bütün o günahlarla, asla Tanrı’yla birlikte olamayacağını anlamış-

tı. Aynı şey sizin için de söz konusudur. Eğer sizin yaşamınız da mur-

dar ve kirli kalırsa, siz de asla Tanrı’yla birlikte olamazsınız. Sonsuza 

dek Tanrı’dan uzak olmalısınız. Bu, başınıza gelebilecek en kötü şey-

dir. Ne kadar üzücü! O zavallı cüzamlı için de bu ne kadar kötü bir şeydi.  

 

Sahne 4 

Halkı (4) yerleştirin.  

Kasabasından, ailesinden uzak olmak ne kadar zordu. Sık sık geçmişi 

düşünüyor, yaşadığı güzel günler aklına geliyordu, ama o günleri bir 

daha asla yaşayamayacaktı.  

Biri kendisine doğru yaklaştığında, “Kirli! Kirli!” diye bağırmaktan 

artık nefret ediyordu. İnsanların çarçabuk uzaklaştığını görünce 

kendisini çok çaresiz hissediyordu. Hiç kimse ona dokunmak 

istemiyordu. Belki de bir an önce ölmeyi diliyordu içinden. 

Hiç kimse ona yardım edemez miydi? Hayır. O zamanlar doktorlar 

cüzam konusunda hiçbir şey yapamıyorlardı. Tabi adamın da kendi 

kendine yardım edebilmesi söz konusu olamazdı. Bol bol yıkanmak, 

temiz yiyecekler yemek, egzersiz yapmak – bunların hiç biri bu 

ölümcül hastalığa çare olmuyordu.  

Bu aynı sizin işlediğiniz günahlara benziyor. Sizin yapacağınız hiçbir 

şey bu günahları ortadan kaldırıp sizi Tanrı önünde temiz kılmayacak. 

Dua etmeye, kiliseye gitmeye, iyi insan olmaya gayret gösterebilirsiniz, 

ancak bu şeyler asla sizi Tanrı önünde temiz kılmayacak. Ben de sizin 

yaşamınızı temiz kılamam, aileniz de bunu yapamaz. Gerçek olan şey 

şu ki, tanıdığınız hiç kimse sizin günahlarınızı kaldıramaz. Bu çok 

büyük bir sorundur – cüzamlının sorunu kadar büyük. 

Kasabalarda, köylerde neler olup bittiğini haber almak cüzamlı için 

çok zordu. Ancak adam bir gün bir haber duydu ve içinde bir umut 

ışığı parladı. Bu haber, çok şey öğreten ve mucizeler gerçekleştiren bir 

adam hakkındaydı. Cüzamlı, bu kişinin adının İsa olduğunu öğrendi. 

İsa, acı çeken insanlara şifa vermişti. Felçlileri iyileştirmişti.  
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Cüzamlının, duyduğu şeyler hakkında düşünmek için çok zamanı oldu. 

Bu adam çok özel biri olmalıydı. Yalnız Tanrı böyle bir güce sahip 

olabilirdi. 

Adam şöyle düşünmüş olmalı: “İsa denilen bu adam benim tek 

umudum.”  

Rab İsa sizlerin de tek umududur. O, sizin hayatınızı temiz kılabilecek 

tek kişidir. O, Tanrı’nın tek Oğlu’dur. O, ebediyen Babası’yla birlikte 

yaşadı. Daha sonra ilk Noel’de insan olarak dünyaya geldi. Asla, ama 

asla günah işlemedi. O’nun yaşamı pak ve temizdi. Ama O, bizler gibi 

sayısız günah işlemiş olan insanları sevdi; o kadar çok sevdi ki, bizler 

uğruna canını verdi. Temiz kılınmamızın tek yolu, Tanrı’nın tek 

Oğlu’nun kanını akıtarak çarmıhta ölmesiydi. “Oğlu İsa’nın kanı bizi 

her günahtan arındırır” (1. Yuhanna 1:7). Eğer İsa ölü olsaydı 

yaşamınızı temiz kılamazdı. Ancak O yaşıyor. Sizi günahlarınızdan 

arındırabilir. Cüzamlı adam, vücudunu saran bu hastalıktan arınmayı 

öyle çok istiyordu ki! Ancak İsa’yı görebilecek miydi?  

Herkesin çok heyecanlı olduğu bir gün bir adam ona seslendi: “İsa 

şehirdeymiş!” 

Cüzamlı, “O’nu görmeliyim” diye düşündü, “ama şehre girmeye 

cesaret edemiyorum.” 

Gidip gitmeme konusunda çok fazla düşünmek istemedi. Kararını 

verdi. Belki de adam şehre girdiğinde “kirli, kirli” diye bağırdı. O 

tarafa, bu tarafa kaçışan insanları göremiyor musunuz? Giydikleri 

giysilerin bile ona değmesini istemiyorlardı. 

Cüzamlıyı (26) çıkarın. 

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. İsa’yı (8) ve cüzamlıyı (28) 

yerleştirin.  

Ancak tek bir kişi ondan kaçmadı. Bu, Tanrı’nın biricik Oğlu Rab İsa 

Mesih’ti. Adam İsa’nın ayaklarına kapandı.  

“Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin” diye ağladı.  

Cüzamlı, İsa Mesih’in kendisini temiz kılabileceğine inanmış ve bunu 

yapıp yapamayacağını O’na sormaya gelmişti. İsa Mesih’in sizi Tan-

rı’nın önünde günahlarınızdan arındırabileceğine inanıyor musunuz? 

Arınmayı gerçekten istiyor musunuz? Öyleyse Rab İsa’ya gelin. O’nu 

göremezsiniz, O’na doğru koşamazsınız. O’na gelmek ancak, 

yüreğinizde, içtenlikle O’nun sizi günahlarınızdan arındıracağına iman 

etmekle olur. Eğer O’na nasıl geleceğinizi anlamadıysanız ve 

gerçekten de O’na gelmek istiyorsanız ders sonunda, konuşmak için 

yanıma gelin (bir yer belirleyin). Size, Rab İsa’ya nasıl geleceğinizi 

Kutsal Kitap’tan açıklamaktan mutluluk duyacağım.  

Cüzamlı O’na geldi ve temizlenmek istediğini söyledi. Rab İsa ne 

yapacaktı? Rab İsa’nın, elini uzatıp bu kirli cüzamlıya dokunduğunu 

gören insanların o anda nefesleri kesilmiş olmalı.  

“İsterim, temiz ol!” dedi Rab İsa.  

 

 

 

 

 

 
 

TG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Okul öncesi öğrenciler  
“Kirli! Kirli!” diye bağırabilirler.  

 
 

 
 

Kart 4-3 

 
İsa’yla bu dramatik 
karşılaşma, etkili bir 
oyun olarak kullanılabilir. 

 
İsa, cüzamlıları, katı Yahudi 
ayin yasalarıyla katılımdan 
men eden zamanın din 
adamlarının bu yaptıklarına  
tam ters bir tutum sergiledi. 
Cüzamlının bu zavallı durumuna  
 

TG- 

rağmen İsa adamın güçlü imanına 
ve çaresiz gereksinimine karşılık verdi 
– bu, İsa’nın bizim kurtuluşumuz için 
yaptığı şeye 
güzel bir örnektir.  

 
“Yüreği sızlama” sözcüğü 
(Markos 1:41) derin bir 
merhameti ifade eder. 
Rab İsa genellikle, düşmüş  
konumumuzun bizde yarattığı 
korkunç etkilere böylesi derin bir 
merhametle karşılık vermiştir.   
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Kart 4-4 
 

 

 TG- 

 

İsa, adama, temizlenme için 
Musa’nın Levililer 14:1-32’de 
bildirdiği sunuyu sunmasını 
buyurdu. Bu oldukça sıra  
dışı olan iyileştirme işi tabi ki 
başka din adamlarının ilgisini 
çekecekti. Kutsal Kitap, bu  
şekilde iyileştirilmiş olan, 
bu örnekler dışındaki tek  
İsrailli’nin Miryam olduğunu 
söylemektedir (Çölde Sayım 12).  
 

Bu adam, imanı sayesinde, 
hem dinsel açıdan, hem de 
ruhsal olarak temizlenmişti.  

 
 TG- 

 

 
 
Kart 4-5 

 

 
 

 

 
Bu adamlar dinsel açıdan 
temizlenmişlerdi, ancak  
ruhsal anlamda olması  
gerektiği şekilde 
temizlenmediler. 

 
 

Kart 4-6 

 

O anda cüzam adamı terk etti. Yaraların, lekelerin tümü kayboldu. 

Hepsi yok oldu! 

Cüzamlı (28) ile şekil 29’u yer değiştirin.  

Sizin günahınız da aynı şekilde yok olabilir. Bütün günahlarınızdan 

bugün arınabilirsiniz. Tıpkı cüzamlının arındığı gibi, eğer siz de Rab 

İsa’ya şöyle bir şey söylerseniz bugün arınabilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, 

yaşamımın temiz olmadığını biliyorum – çok üzgünüm. Beni bu 

günahlardan arındırmak uğruna kanını akıttığın ve öldüğün için çok 

teşekkür ederim. Lütfen beni bu günahlardan arındır.” Kutsal Kitap’ta 

Tanrı şöyle der: “Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır” (1. 

Yuhanna 1:7). 

Rab İsa adama şöyle dedi: “Git kâhine görün.” Adam artık kâhine 

gitmekten korkmuyordu! O kadar mutluydu ki!  

Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 6 

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak sahnesi. Kâhini (27) ve temizlenmiş cüzamlıyı 

(29) yerleştirin.  

Kâhin adamı dikkatle incelemiş olmalı. Daha sonra da adamı temiz ilan 

etti tabii. Bu adam için tekrar evine dönmek ne harika bir şeydi. O, Rab 

İsa’ya geldiği günü bir daha asla unutamayacaktı. Artık temizdi. 

Peki ya sizin yaşamınız; hangi sözcük sizi tanımlıyor: “Temiz” mi 

“kirli” mi?  

“Temiz” ve “kirli” kelime şeritlerini yerleştirin.  

Kirli bir yaşama sahip olup da Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalmak ne 

kadar saçma. Şimdi Rab İsa’ya gelin ve O’ndan sizi arındırmasını 

isteyin.  

Tüm şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 7 

Aşağıda yer alan kısmı programınızın başka bir bölümünde kullanmak 

isteyebilirsiniz.  

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. İsa’yı (8), halkı (4) ve cüzamlıyı (30) 

yerleştirin.  

Kutsal Kitap bize, birkaç cüzamlının Rab İsa’ya geldiği başka bir 

zamandan da söz eder. Bu kez cüzamlılar O’nun çok yakınına 

gelmediler; kendisine uzaktan seslendiler.  

“İsa, Efendimiz, halimize acı!”  

İsa onları geri çevirmedi. Onlara, “Gidin, kâhinlere görünün” dedi.  

Cüzamlıları (30) çıkarın. 

Adamlar İsa’nın bu sözüne itaat ederek kâhinlere gitmek için yola 

koyuldular. Ancak yoldayken cüzamdan temizlendiklerini gördüler. Bu 

adamlardan dokuzunun İsa’ya teşekkür etmeyi akıllarının ucundan bile 

geçirememelerinin nedeni belki de çok heyecanlı olmalarıydı. Onlar-

dan sadece biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek 

geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp O'na teşekkür etti.  

Cüzamlıyı (31) yerleştirin.    

Sizce Rab İsa diğer dokuz kişi kendisine teşekkür etmek için geri 

dönmeyince hayal kırıklığına uğradı mı?  
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İsa sordu: “İyileşenler on kişi değil miydi? Öbür dokuzu nerede? 
Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?” 

Şimdi derste, Rab’be, sizi temiz kıldığından dolayı teşekkür etmeniz 
için zaman ayıracağız. O’na yüksek sesle teşekkür edin.  

Tüm şekilleri çıkarın.  

 

Tekrar soruları 

1. İnsanları “kirli” kılan hastalık neydi? (Cüzam.) 

2. Kim bir kişiye onun kirli olup olmadığını söyler ya da bunu ilan 

ederdi? (Kâhin.) 

3. Cüzamlı birinin yapamayacağı şeylerden bazılarını söyleyin. 

(Diğer insanlarla birlikte tapınağa gitmek, ailesiyle birlikte 

yaşamak, alışverişe çıkmak.) 

4. Günahın cüzama olan benzerliği nedir? (Günah da Tanrı’nın 
gözünde bizi kirli kılar ve bizi Tanrı’dan ayırır.) 

5. Kaç kişi günahkârdır? (Herkes.) 

6. Cüzamlıya küçük bir umut ışığı veren şey neydi? (İsa hakkında 
duydukları.) 

7. Niçin İsa Mesih günahkârların tek umududur? (O, Tanrı’nın Oğ-
lu’dur; O, günahlarımızı kaldırmak için kanını akıtarak öldü.) 

8. Cüzamlı Rab İsa’yla karşılaştığında ne söyledi? (“Eğer istersen 

beni temiz kılabilirsin.”) 

9. Rab İsa ne dedi ve ne yaptı? (Cüzamlıya dokundu ve “İsterim, 
temiz ol!” dedi.) 

10. Tüm günahlarınızdan nasıl arınabilirsiniz? (Rab İsa’ya gelin ve 
O’ndan, sizi günahlarınızdan arındırmasını isteyin.) 

11. Adam ikinci kez kendisine geldiğinde kâhin ne dedi? (“Temiz!”) 

12.  Kutsal Kitap şöyle der: “Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arın-

dırır.” Günahların ne kadarından? (Hepsinden – 1. Yuhanna 1:7.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1.  Derste sözünü ettiğimiz insanların hastalıkları neydi? (Cüzam.) 

2.  İsa onlara nasıl yardım etti? (İsa onları iyileştirdi.) 

3. İsa on cüzamlıyı iyileştirdiğinde bunlardan kaçı teşekkür etmek 

için geri geldi? (Sadece biri.) 

4. Bizde cüzamdan daha kötü bir şey var. Bu nedir? (Günah.) O 

günahları kim kaldırabilir? (Sadece İsa.) 

 

Devam eden etkinlik 

Teşekkür kutusu 

Üstünde ince bir yarık olacak şekilde küçük bir kutu hazırlayın ve bu 

açıklıktan sığacak boyutlarda birkaç kâğıt parçası kesin.  

Her çocuğa bir kalem, bir de kâğıt parçası verin ve herkes kendi 

kâğıdına, Tanrı’ya teşekkür etmek istediği bir şeyi yazsın.  

 
 

İlginçtir ki, geri dönen  
kişi bir yabancı, bir  
Samiriyeli’ydi (Luka  
17:16-18). Samiriyeli  
cüzamlı Yahudi önderlere  
tiksindirici gelebilirdi. Bu  
kişinin İsa’ya karşı tutumu,  
bir iman ve tapınma  
göstergesiydi. Diğerlerinin  
yapmış oldukları bu nankörlük, 
aslında, İsa’nın kendileri için 
yapabildiği şeyleri kabullenen, 
ancak O’nun Mesih olduğunu  
sürekli reddeden ulusun bir 
simgesi gibi görünüyor. 
(The Bible Knowledge  
Commentary, Victor Books,  
Wheaton, Illinois, 1988.) 

 

Tekrar oyunu 

 

Renkli şekerler 
 

Üstü sarılmış, renkli  
şekerlerden bir kutuya  
doldurun. Renklere göre 
puan değerleri belirleyin 
(örn. Sarı = 10 puan,  
kırmızı = 15 ve yeşil = 5 
puan gibi) ve kutunun dış  
kısmına unutmamak için 
bu değerleri yazın. 
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve 
gruplara dönüşümlü olarak  
sorular sorun.  
 

Bir çocuk soruyu doğru 
cevapladığında bir şeker 
seçerek bu şekerin renginin 
karşılık geldiği puanı  
grubuna kazandırır.  
 

En çok puanı toplayan  
grup oyunu kazanır.  

 

Okul öncesi  

tekrar oyunu 

 

Renkli şekerler 
 

Bir çantanın içine farklı  
renklerde iri boncuklar  
ya da buna benzer şeyler  
koyun. Renklere göre  
kepçe değerleri belirleyin  
ve unutmamak için bu  
değerleri çantanın  
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dışına yazın (örn. Kırmızı =   
iki kepçe).  
 

Birkaç paket küçük, 
renkli şeker, ölçmek için 
bir kaşık ya da küçük bir  
kepçe, boş bir kavanoz ve 
her çocuk için küçük, plastik        
bir torba getirin.  
 

Bir çocuk soruyu doğru 
cevapladığında, bakmadan 
çantanın içindeki renkli 
boncuklardan bir tane çeker. Daha 
sonra öğretmen, bu rengin karşılık 
geldiği kepçe sayısı kadar 
şekeri ölçüp boş kavanoza 
doldurur. 
 

Ders 1’den 4’e kadar olan  
okul öncesi soruları kullanın 
ve her çocuğa bir kez sıra 
gelene kadar oyunu sürdürün.  
 

Oyunun sonunda çocukların 
kazandıkları şekerleri  
kepçeyle ölçerek plastik 
torbalara paylaştırın 
ve eve götürmeleri için 
onlara verin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukları, Tanrı’nın, kurtuluş yolunu hazırlayarak kendileri için yap-

mış olduğu şeylere (örneğin, günahlarını bağışlamak, onları kendi 

çocukları yapmak, onlara cennette yer vermek, onların kendisine itaat 

etmelerine yardım etmek, onların dualarını dinlemek ve bu dualara 

cevap vermek, daima onlarla birlikte olmak gibi) teşekkür etmeye 

teşvik edin.  

Çocuklar ellerindeki kağıt parçalarını kutunun içine atsınlar ve kağıda 

yazmış oldukları konu için kısa bir “teşekkür” duası etsinler.  

Okul öncesi çocuklar için devam eden etkinlik 

İyileşen cüzamlı 

Aşağıdaki şeklin ve sayfa 69’daki arka zeminin fotokopilerini çektirin 

– her çocuk için bir tane. Çocuklar resmi boyayabilir ve iyileşen 

cüzamlıyı resmin üzerine (skeçte gösterilen yere) yapıştırabilirler.  

 

Çocuklar resmi boyarlarken siz de onlarla, cüzamlının uzak kalması 

gereken şeyler hakkında konuşabilirsiniz (örn. Ailesi, arkadaşları, evi).  

Cüzamlı yardım istemek için İsa’ya geldikten sonra çok sağlıklı bir 

şekilde evine dönebildi. İsa bize de yardım etmek istiyor. Günah bizi 

Tanrı’dan ayırır. İsa’nın kanı aracılığıyla günahlarımızdan kurtulabili-

riz.  
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Ders 5 
Genç, zengin yönetici 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 19:16-26 

Markos 10:17-27 

Luka 18:18-27 

 

Temel gerçek 

Sonsuz yaşam, Tanrı’dan İsa Mesih aracılığıyla 

gelen bir armağandır. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sonsuz yaşam armağanını 

bugün alın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise 

Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” 

Romalılar 6:23 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 1, 2, 3, 8, 32, 33 ve 37 

 “Siz” adlı şeklin (sayfa 70) fotokopisini 

kalın bir kağıda çekin ve arkasına kumaş 

üzerine yapışacak pürüzlü bir malzeme  

yapıştırın. 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân sah-

nesi 

Ve 

 Giriş için kullanılan diyaloğun fotokopi-

lerini çekin ve çocukların canlandırması 

için gönüllüler seçin. 

 Dikiş iğnesi 

 Küçük bir armağan 

Dersin ana hatları 

Giriş 

Peker ailesindeki tartışma 

 

Olayların Gelişimi 

1. İleri gelenlerden genç, zengin biri Rab 

İsa’ya doğru koşar. 

2. Önünde diz çöker. 

3. “Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapma-

lıyım?”  TG 

4. İsa – “Buyrukları yerine getir.”  TG- 

5. Yönetici – “Yerine getirdim.” 

6. İsa – “Varını yoğunu sat.” 

7. Yönetici üzüntü içinde oradan uzaklaşır. 

 TG- 

 

Doruk Noktası 

8. İsa – “Devenin iğne deliğinden geçmesi… 

daha kolaydır”  TG- 

9. Öğrenciler – “Öyleyse kim kurtulabilir?” 

 

Sonuç 

İsa – “Tanrı için her şey mümkündür” TG- 
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Okul öncesi çocuklar  
için ders – okul öncesi  
çocuklara bu konuyu 
anlatmak biraz zor olduğundan   
bu dersi atlayıp Zakkay’ın 
hikâyesini (Ders 6)  
anlatabilirsiniz (iki kısım  
halinde). Ama bu dersi anlatmak 
isterseniz, yan sütunlarda         
okul öncesi  
çocuklar için verilmiş  
direktifleri kullanabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Kart 5-2 
 

 
 

Luka bu genç adamı, ileri 
gelenlerden biri olarak 
tanımlıyor (Luka 18:18). 
Bu adam belki de Yüksek  
Kurul’un (Sanhedrin)  
üyelerinden biriydi. Okul 
öncesi çocuklar lüks  
 

Kart 5-3 
 
giysilere dokunmaktan 
hoşlanacaklardır. 

 

 

 TG 

Ders 

Şışşt, durun! Bir ses duydunuz mu? Galiba bir şey kırıldı. Sanki bir 

tabak yere düşüp paramparça oldu! Gelen seslere bakılırsa Peker ailesi 

hararetli bir şekilde tartışıyor. 

Aşağıda yer alan dört diyaloğu yazıp çocuklara verin. Çocuklara, temsil ettikleri 

kişinin adı geçtiğinde okuyacakları kısımların nereler olduğunu gösterin.  

Anne:  Ah Banu! Bunu nasıl yaptın? O değerli bir tabaktı. Daha 

dikkatli olamaz mıydın? 

Banu:  Bunu yapmak istememiştim anne. Rıdvan alay edip beni 

kızdırıyordu. Onun yüzünden tabağı düşürdüm.  

Rıdvan:  Ama anne, bu senin yeni tabaklarından biri değildi ki.  

Baba:  O tabağın değeri çok büyüktü, çünkü eski bir tabaktı. Büyük-

annemin tabağıydı. Siz çocuklar böyle şeylerin anneniz ve 

benim için ne kadar değerli olduğunu bilmiyor musunuz? 

Bir kişi için bazı şeyler çok değerlidir. Başka bir kişi için de başka 

şeyler büyük önem taşıyabilir. Size göre yeryüzündeki her şeyden daha 

değerli olan nedir? Bu zor bir soru değil mi? 

Çocukların cevaplamalarına izin verin. 

Rab İsa sık sık insanları bu konuda düşünmeye yöneltti.  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. İsa’yı (1), öğrencileri (2 ve 3) ve 

yöneticiyi (32) yerleştirin.  

Bir gün bir adam kara kara düşünmek zorunda kaldı. Her şey onun 

heyecan içinde Rab İsa’ya gelmesiyle başladı. Öğrenciler genç adamın 

zengin ve önemli biri olmasına şaşırmış olmalıydılar. Kutsal Kitap bu 

adamın “ileri gelenlerden biri” olduğunu söyler (Luka 18:18). Bu adam 

muhtemelen, Yahudi tapınma yeri olan sinagoglardan birinin yönetici-

siydi. Böyle zengin ve önemli insanlar yollarda ulu orta koşmazlardı. 

Öğrenciler adamın Efendileri’nin önünde diz çöktüğünü görünce daha 

da çok şaşırdılar. 

 

Sahne 2 

Yöneticiyi (2) şekil 33’le yer değiştirin.  

Öğrencileri susup dikkatli izlediler ve dinlediler. Bu genç adam ne isti-

yordu? 

Genç adamın bir sorusu vardı: “İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuş-

mak için ne yapmalıyım?”  

Ne kadar önemli bir soru! Bu genç adam ne yaparsa Tanrı’ya ait ola-

bileceğini ve sonsuza dek O’nunla yaşayabileceğini kesin bir şekilde 

öğrenmek istiyordu.  

Ancak sinagog yöneticisi gibi bir din adamının Tanrı’ya ait olması ve 

cennete gideceğinden emin olması gerekirdi. Ama hayır! Bu genç 

adam sonsuz yaşama sahip olmadığını biliyordu. Dini işlerle uğraşmak 
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kişiye sonsuz yaşam kazandırmaz. Genç adam zengindi, ancak sonsuz 

yaşamı satın alamamıştı. Sonsuz yaşama sahip olmak yeryüzündeki en 

önemli şeydir; çünkü ona sahip olamazsanız, cennette sonsuza dek 

Tanrı’yla birlikte yaşayamazsınız. 

Genç adam bunun ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu nedenle 

Rab İsa’ya gelerek bu soruyu sormuştu.  

Rab İsa şöyle yanıtladı: “Bana neden iyi diyorsun? İyi olan yalnız biri 

var, O da Tanrı’dır.” 

Rab İsa, bu genç adamın, kendisinin, yani Rab İsa’nın gerçekten de 

Tanrı olduğunu anlamasını istemişti. Rab, bu adamın, O ve Babası’nın 

ne kadar iyi olduklarını anlamadığını biliyordu. Eğer anlamış olsaydı, 

kendisinin hiç de iyi olmadığını görebilirdi. Rab İsa’nın bundan sonra 

söylediği şey öğrencileri de şaşırtmış olmalı. 

Rab İsa şöyle devam etti: “O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Zina 

etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere 

tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.’” 

Rab İsa burada Tanrı’nın buyruklarına uymakla sonsuz yaşama kavu-

şabileceğinizi mi söylüyordu? Evet, O’nun söylediği şey buydu! Eğer 

doğduğunuz andan öleceğiniz güne kadar her gün Tanrı’nın yasalarına 

uyarsanız, sonsuz yaşama kavuşur, sınavı geçersiniz. Ancak bir yalan 

bile söyleseniz, başarısız olursunuz. Aklınızdan tek bir kötü düşünce  

bile geçse başarısız olursunuz. Anne babanıza bir kez itaatsizlik et-

seniz, onları aldatsanız ya da onlara karşı sadece bir kez öfkelenseniz 

bile başarısız olursunuz. Hepimiz başarısız olduk, değil mi? Kutsal 

Kitap bize şöyle diyor: “Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden 

yok, tek kişi bile!” (Romalılar 3:12). Yeryüzündeki hiç kimse yeterince 

iyi değildir. Bu sınıfta bulunan hiç kimse yeterince iyi değil. Tanrı’nın 

buyruklarını yerine getirerek sonsuz yaşamı alacak kadar iyi değilsiniz.  

O zengin adam da sonsuz yaşamı alacak kadar iyi değildi, ama 

yeterince iyi olduğunu düşünüyordu! 

Adam Rab İsa’ya şöyle dedi: “Bunların hepsini gençliğimden beri 

yerine getiriyorum, ama hala içimde bir boşluk var.” 

Bu adam, yanlış bir şeyler düşünmenin bile Tanrı’nın buyruklarına 

itaatsizlik olduğunu anlamıyordu. Tanrı’nın buyruklarını mükemmel 

bir şekilde yerine getiren tek kişinin, karşısında duran, ve konuştuğu 

Rab İsa olduğunu bilmiyordu.  

Rab İsa ona karşı sabırsız olmak istemedi. Kutsal Kitap Rab İsa’nın bu 

adama sevgiyle baktığını söyler (Markos 10:21). 

Rab İsa şöyle dedi: “Hâlâ bir eksiğin var. Neyin varsa hepsini sat, 

parasını yoksullara dağıt; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, 

beni izle.” 

Birden adamın dünyası başına yıkıldı! “Her şeyimi satmak mı!” 

Adam kulaklarına inanamadı. Malı çoktu. Onları satmak, parasını 

dağıtmak istemiyordu. Para onundu ve öyle kalmasını istiyordu. Rab 

İsa paranın, bu adamın yaşamındaki en önemli şey olduğunu biliyordu. 

Oysa Tanrı, önceliği kendisine vermemizi buyurur: “Tanrın Rab’bi 

bütün yüreğinle … seveceksin… Komşunu da kendin gibi seveceksin 

…” (Matta 22:37-40). Bu genç adam parasını Tanrı’dan daha çok 

  

 

 

 

 

 

 

 
Okul öncesi çocuklar  
şunu söylesinler: “Tanrı  
iyidir. İsa iyidir.” 
 
 

 
10 buyruğun ilk beşi, kişinin Tanrı’yla 
olan ilişkisine değindiği ve dıştan 
bakıldığında kolaylıkla görülemediği 
için, İsa insan ilişkilerini  
düzenleyen bu beş buyruğu 
sıralamış olabilir. 
  

TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsa bu genç adamın  
kendi günahlılığını 
görmesini istedi – bu 
günah, adamın, parasına 
ve Tanrı’yla kendisi arasına 
yerleştirdiği mal varlığına 
duyduğu sevgiydi. İsa’nın  
“Beni izle” buyruğu, Mesih  
dışındaki her şeyden  
vazgeçildiği yer olan  
çarmıha giden yolda 
izlemek anlamına 
geliyordu.  
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Kart 5-4 

 
Okul öncesi çocuklar  
üzgün bir ifade takınsınlar.  
 

Genç adamın ağır ağır ve 
üzgün bir şekilde oradan 
ayrılışı, heyecanlı gelişiyle 
büyük bir tezat oluşturmaktadır.  

 

 TG- 

 
 
 
Okul öncesi çocuklar için, 
İsa’nın deveyle iğne 
benzetmesini göz ardı edin. 
Bizi İsa’yı izlemekten 
alıkoyan şeylerin tartışılması 
konusuna odaklanın.  
 

Okul öncesi çocuklar anne 
babalarının kendilerine 
söyledikleri şeyleri  
yapmaktansa kendi  
istedikleri biçimde  
davranmanın ne demek  
olduğunu iyi anlayacaklardır; 

Kart 5-5 
 

 
örn. kiliseye gitmekten şikayet  
etmek, yemeklerden önce ve 
yatarken dua etmeye zaman 
ayırmamak gibi… 
 

Ferisiler Rab’bin zenginliği, 
sevdiği kişilere verdiğini 
öğretiyorlardı. Öğrencilerin 
bu kadar çok şaşırmalarının 
nedeni belki de buydu. Eğer 
Tanrı’yla bir ilişkinin kurulmasını 
sağlayan şey zenginlik değilse  
ne olabilirdi; bunu hayal bile 
edemiyorlardı. 

 

 TG- 

 

seviyordu. Parasını diğer bütün insanlardan daha çok seviyordu. Bu 

yüzden de Tanrı’nın buyruklarına karşı geliyordu. 

Eğer o, sonsuz yaşamı almış olsaydı, onun için öncelikli olan, Tanrı 

olacaktı. Bu, ruhumuzun derinliklerindeki bir iç savaşa benzer. Bu 

adam sonsuz yaşamı almak istiyordu ama parayı da çok seviyordu. 

Acaba bunlardan hangisi daha önemliydi? 

 

Sahne 3 

Yöneticiyle (33) şekil 37’yi yer değiştirin.   

Genç adamın yüzündeki ifade değişmişti. Çok üzgün görünüyordu. 

Arkasını döndü ve Rab’bin yanından uzaklaştı. Bu adam için daha 

önemli olan şey neydi – para mı, sonsuz yaşam mı?  

Çocuklar cevap versinler. 

Sizin için Tanrı’ya ait olmak ve cennet için hazır olmak ne kadar  

önemli? Belki de siz bunları hiç önemsemiyorsunuz. Ne anlamsız ve 

üzücü bir şey! Belki de sonsuz yaşamı almayı gerçekten istiyorsunuz, 

ancak Hıristiyan olduğunuzda en iyi arkadaşınızı kaybedeceğinizi bili-

yorsunuz. Bu sizin için zor bir seçim. Ya da belki sizin yaşamınızda 

Tanrı’dan daha önemli şeylerin var olduğunu biliyorsunuz. Yaşamınız-

da önceliği Rab’be vermek istiyor musunuz? İçinizde yaşadığınız bir 

çatışma var. Sizler, bu zengin, zavallı adamın, kendisine sonsuz ya-

şamı verebilecek tek kişi olan İsa Mesih’e arkasını dönüp oradan uzak-

laşmakla yaptığı hatayı yapmayın. 

Yöneticiyi (37) çıkarın.  

 

Sahne 4 

İsa’yı (1) şekil 8’le yer değiştirin.  

Rab İsa öğrencilerine döndüğünde herhalde üzgün bir haldeydi.  

“Zengin kişilerin Göklerin Egemenliği’ne girmesi ne kadar da zor!” 

Rab İsa, pek çok zengin insanın sahip oldukları parayı, satın aldıkları 

şeyleri çok sevdiklerini ve tek gereksinim duydukları şeyin bu 

olduğunu düşündüklerini biliyordu. İsa şöyle dedi: “Devenin iğne 

deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha 

kolaydır.” 

Dikiş iğnesini havaya kaldırın.  

Sizce bir deve bu iğnenin deliğinden geçebilir mi? Bu imkânsız bir 

şey. Öğrenciler de bu şekilde düşündüler.  

Onlar çok şaşırdılar ve şöyle sordular: “Öyleyse kim kurtulabilir?”  

Rab İsa cevap verdi: “İnsanlar için bu imkânsız.” 

Hiç kimse iyi olmakla sonsuz yaşamı elde edemez. Sonsuz yaşam pa-

rayla da satın alınamaz. Hiç kimse, ne anneniz, ne babanız ne de öğret-

meniniz size sonsuz yaşam verebilir. Rab İsa henüz sözünü bitirme-

mişti. 
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“İnsanlar için bu imkansız, ama Tanrı için her şey mümkündür.” 

Evet, zengin insanlar da kurtulabilirler; bunu Tanrı yapabilir! Tanrı 

sonsuz yaşamı bizler için satın almayı planladı. O bunu parayla satın 

almadı, kendi Oğlu’yla satın aldı. İsa Mesih çarmıhta ölürken benim 

gibi, sizler gibi insanların sonsuz yaşama kavuşmaları için dua edi-

yordu. O’nun ölümden dirilişi, ödediği bedelin yeterli olduğunun kanı-

tıydı. Ancak O’nun aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşabiliriz. Kutsal 

Kitap şöyle der: “Günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise 

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

Biri size bir armağan verdiğinde ne yaparsınız? 

Bunu göstermek için küçük bir armağan kullanabilirsiniz.  

Evet, onu alırsınız ve teşekkür edersiniz. Armağan almak için para 

ödemezsiniz ya da armağanlar kazanılarak elde edilmezler. Kurtarıcı 

İsa Mesih’e iman ettiğinizde bu armağan size karşılıksız olarak verilir.  

 

Sahne 5 

İsa’nın (8) sağına “siz” şeklini yerleştirin.   

Kendinizi, bu genç, zengin yöneticinin yerine koyun. İsa Mesih’i 

izlemek ve yaşamınızda O’na öncelikli yeri vermek istemediğiniz için 

sonsuz yaşam armağanını almadan geri mi dönerdiniz?  

Belki de sizin yaşamınızda ilk sırada olan bir arkadaşınız var. Ya da bu 

şey, vazgeçmek istemediğiniz kötü bir şey de olabilir. Ya da insanların 

size güleceklerine dair korkularınız.  

İçtenlikle şöyle diyebilirsiniz: “Tanrı’ya ait olarak cennet için hazır 

olmak bunların hepsinden daha önemli.” Sonra da bunu Rab’be 

söyleyin. Günahlarınızdan dolayı üzgün olduğunuzu söyleyin. 

Ölümüyle sonsuz yaşamı sizin adınıza satın aldığı için O’na teşekkür 

edin. O’nun Kurtarıcınız olduğuna iman edin. Böylelikle sonsuz 

yaşama kavuşacaksınız. “… Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih 

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

Tüm şekilleri çıkarın.  

 

Tekrar soruları 

1. Rab İsa’ya koşarak gelen adam nasıl biriydi? (Genç, zengin bir 

yöneticiydi.) 

2. Adam nasıl bir soru sordu? (“Sonsuz yaşama kavuşmak için ne 

yapmalıyım?) 

3. Sonsuz yaşam nedir? (Sonsuza dek Tanrı’yla birlikte olacağınızı 

bilerek O’na ait olmak.) 

4. Rab İsa nasıl bir cevap verdi? (Buyrukları yerine getir.) 

5. Sonsuz yaşama kavuşmak için buyrukları ne kadar iyi yerine 

getirmek gerekir? (Kusursuz bir şekilde.) 

6. Bunu kaç kişi yapabilmiştir? (Sadece İsa Mesih.) 

7. Genç adamın sonsuz yaşamdan daha çok istediği şey neydi? (Para.) 

8. Adam Rab İsa’nın yanından ayrılırken ne hissediyordu? (Üzgündü.) 

 
 

İsa, kurtuluş gerçeğinin  
insan yetenekleri ya da 
iyiliklerinin çok daha ötesinde  
bir gerçek olduğunu ifade  
ediyordu – kurtuluş tamamen  
Tanrı’ya ait olan bir iştir.  
 
 
 
Burada geçen “iğne” terimi,  
dikiş iğnesi için kullanılan  
bir terimdir. İsa’nın burada  
iğne gibi çok uç bir örnek 
göstermesinin amacı,  
zenginliğe duyulan büyük 
güvenden vazgeçmek ve  
yalnızca Mesih’i seçmek  
için verilecek inanılmaz  
mücadeleyi gözler önüne 
sermektir. Eğer mümkünse 
sınıfa oyuncak bir deve, bir 

 
 

de dikiş iğnesi getirin ve 
birkaç çocuktan deveyi iğne  
deliğinden geçirmelerini  
isteyin. Elle yapılan etkinlikler 
çocukların öğrendikleri şeyler 
kolayca hatırlayabilmelerini 
sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 
Tekrar oyunu 

 

Noktaları birleştir 
 

Bir kağıt üzerinde ya da 
beyaz tahtada dörde dörtlük  
bir nokta modeli oluşturun.  
Noktalar arasında 5’er cm’lik  
boşluklar olsun.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupların farklı renk  
işaretleyicileri olsun.  
 

Ya 

siz? 
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Sınıfı iki gruba ayırın 
ve soruları gruplara  
dönüşümlü olarak  
sorun.  
 

Bir çocuk soruyu doğru 
yanıtladığında iki noktayı 
tahta kalemiyle birleştirerek 
(yatay ya da düşey olarak) 
grubuna 500 puan 
kazandırabilir.  
 

Eğer çocuk çizdiği çizgiyle  
bir kareyi tamamlarsa oluşan 
kareyi kendi grubuna ait tahta 
kalemiyle boyayarak grubuna 
1.000 puan daha kazandırır.  
 

En çok puanı toplayan 
oyunu kazanır.  

 

 

 

 
 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Vergilerinizi ödeyin 
 

Çocuklara oyuncak para 
ya da bunu temsil edecek 
renkli kağıt parçaları dağıtın.  
 

Bir çocuk soruyu doğru 
cevapladığında ona şunu 
sorun: “Ne kadar vergi 
borcun var?”  
 

Çocuk bundan sonra ne 
kadar vergi borcu olduğuna 
karar verecek ve bu miktarda 
parayı size verecektir.  
 

İstiyorsanız paraları, “vergiler” 
etiketi yapıştırılmış bir  
torbaya koyun.  
 

Ders 1’den 5’e kadar olan  
okul öncesi sorularını  
kullanarak bütün para 
toplanıncaya kadar oyuna  
devam edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz yaşamın tanımıdır?  

(a) Kazandığınız şey. 

(b) Karşılıksız aldığınız şey. (Doğru cevap.) 

(c) Para ödeyerek satın aldığınız şey.  

10. Bizim sonsuz yaşama kavuşmamızın Tanrı için bedeli nedir? 

(Kendi Oğlu.) 
 

Okul öncesi tekrar soruları 

Eğer okul öncesi programınızda 5 ve 6’ncı haftalarda Zakkay’ı öğretiyorsanız 

aşağıda verilen tekrar sorularını ve oyunu kullanın.  

1. Zakkay ne iş yapıyordu? (O bir vergi görevlisiydi.) 

2. İnsanlar Zakkay’dan neden hoşlanmıyorlardı? (O insanlardan çok 

fazla para alıyordu.) 

3. Yaptığınız kötü şeyler ne olarak adlandırılır? (Günah.) 

4. İsa sizi günahlarınızdan kurtarmak için ne yaptı? (Çarmıhta öldü 

ve sonra tekrar dirildi.) 
 

Devam eden etkinlik 

Dur ve git 

Çocuklar sınıf kapısının bulunduğu yerde ya da odanın karşı köşesinde 

yüzleri size dönük olacak şekilde sıraya girsinler.  

Onlara bazı durumlardan söz edeceğinizi söyleyin.  

Söz ettiğiniz durum, İsa’yı izleyen birinin durumunu gösteriyorsa, 

çocuklar size doğru dev bir adım atarak “gidebilirler”. Eğer söz 

ettiğiniz durum İsa’yı izlemeyi durdurmuş bir insanın durumuysa o 

zaman oldukları yerde “durmalıdırlar”.  

Her bir durumun neden doğru ya da neden yanlış olduğunu ve yanlış 

verilen karşılıkların nasıl düzeltilebileceğini kısaca tartışın. 

  Git Saliha bütün cep harçlığını yeni bir CD satın alarak harcamak 

istiyordu, ancak bunu yapmak yerine paranın bir kısmını 

kiliseye bağış olarak ayırmaya karar verdi.  

  Dur Ertan yatmadan önce Kutsal Kitap okumayı planlıyordu, ancak 

kendini, oynadığı bir bilgisayar oyununa öyle kaptırdı ki, bunu 

yapmaya zaman bulamadı.  

  Dur Refika’nın okul öğretmeni dünyanın, bilimsel bir süreçten ge-

çerek var olduğunu söyledi. Refika öğretmenine dünyayı 

Tanrı’nın yarattığını söylemek istedi, ancak sınıf 

arkadaşlarının kendisine gülmelerinden korktuğu için sessiz 

kaldı. 

  Git Polat arkadaşı Rasim’e İsa’dan söz etmek istedi, ancak 

Rasim’in kendisini dinleyip dinlemeyeceğinden emin olamadı. 

Polat dua etti ve Rab’den kendisini cesaretlendirmesini ve 

doğru sözcükleri bulmada kendisine yardım etmesini istedi. 

Daha sonra Rasim’le konuşmaya gitti. 

  Git Leyla evlerinin yakınındaki İyi Haber Kulübü’ne gidecekti. 

Bazı arkadaşları bunu öğrendiler ve onunla alay etmeye başla-

dılar. Ancak Leyla her şeye rağmen kulübe gitmeye karar verdi. 
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  Dur Serkan sabahleyin biraz erken kalkarak Kutsal Kitap okumak 

için zaman ayırmaya ve okula gitmeden önce de dua etmeye 

karar verdi. Ancak saatin zili çaldığında kendini hâlâ o kadar 

yorgun hissetti ki, zili kapatıp yeniden uykuya daldı.  
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Ders 6 
Zakkay İsa ile karşılaşır 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Luka 19:1-10 

 

Temel gerçek 

Rab İsa, kaybolanları arayıp kurtarmak için geldi. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’e iman ettiğinizde 

kurtulacaksınız. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak 

için geldi.” Luka 19:10 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekiller 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41, 42 ve 43 

 Arka zeminler (isteğe bağlı): Dış mekân 

ya da cadde sahnesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

“Eğer Roma İmparatorluğu yönetiminde yaşı-

yorsan, istenen vergiyi ödemek zorundasın!” 

 

Olayların Gelişimi 

1. Zakkay’ı tanıtın  TG- 

2. İsa Eriha’ya gelir  

3. Zakkay O’nu görmeye çalışır, ama göremez  

4. Zakkay bir çözüm bulmaya çalışır  TG 

5. Koşar ve bir ağaca tırmanır 

6. İsa durur ve Zakkay’a seslenir  TG 

7. Zakkay aşağı iner 

8. Birlikte Zakkay’ın evine giderler 

9. Bunu gören insanlar söylenmeye başlarlar 

 TG 

10. Zakkay – “İşte malımın yarısını yoksullara 

veriyorum … geri vereceğim” 
 

Doruk Noktası 

Rab – “Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu” 

 

Sonuç 

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp bulmak 

için geldi”  TG- 
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Okul öncesi  

ezber ayeti 

 

Matta 17:5’i tekrar edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okul öncesi tekrar  

 

Okul öncesi çocukların 

en çok sevdikleri 
 

Önceki beş dersten en çok 
sevilen bir ya da birkaç 
tekrarı seçin.  

Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Ezberlenecek ayet 

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” Luka 

19:10 

 

Giriş 

Hiç kayboldunuz mu? Sizi aramaya gelen oldu mu? Bulunduğu-

nuzda ne hissettiniz? 

Birkaç çocuğun paylaşmasına izin verin. 

Kutsal Kitap, günah nedeniyle kayıp olduğunuzu ve günah 

nedeniyle Tanrı’dan ayrı düştüğünüzü söylemektedir. Bugünkü 

ayetimiz, sizi arayan birinden söz ediyor. 

 

Sunum 

Kutsal Kitabınız’ı gösterin ve bunun Tanrı Sözü olduğunu 

açıklayın. Kutsal Kitabınız’dan ayeti okuyun ve bu ayeti nasıl 

bulduğunuzu anlatın. Çocukların da ayeti görselden sizinle birlikte 

okumalarını sağlayın. 

 

Açıklama 

Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp – İsa Kutsal Kitap’ta bazen 

İnsanoğlu olarak isimlendirilmiştir. Tanrı’nın Oğlu İsa cennetten 

çıkıp günah içinde kaybolmuş insanları bulmak için dünyaya geldi. 

Günah işlemek demek, Tanrı’nın kötü olarak nitelendirdiği bir şeyi 

düşünmek, söylemek ya da yapmak demektir.  

kurtarmak için geldi – Kutsal Kitap bize, herkesin kayıp (günah 

işlemeyi isteyen) ve cezalandırılmayı hak etmiş olarak doğduğunu 

öğretir. Ancak İsa sizi seviyor ve hak ettiğiniz cezadan kurtarmak 

istiyor. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Belki de sizler hâlâ günah içinde kayıpsınız. 

Sizin günahlarınıza karşılık olan cezayı çarmıhta çeken 

İsa’ya güvenmelisiniz. Kurtulmak için O’na seslendiğinizde, 

günahlarınız sizden uzaklaştırılacak ve artık kayıp olmaya-

caksınız. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer kurtuluş için önceden Rab İsa’yı çağırmış-

sanız, başkaları sizin yaşamınızda bir değişim görebiliyorlar 

mı? Önceden yaptığınız kötü şeyleri yapmayı artık bırak-

malısınız. Tanrı’dan, kendisine itaat edebilmeniz için yardım 

isteyin. Böylelikle başkaları da İsa’nın sizde bir değişim ger-

çekleştirdiğini görebilirler. 

 

Tekrar 

“Donma egzersizi” 

Çocuklardan biri gruba yerinde sayarak koşma gibi bir egzersizi 

yapmada önderlik etsin. Bu çocuk “Don” diye bağırdı-
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ğında gruptakiler oldukları konumda “donar” ve hep birlikte hareket 

etmeden ayeti söylerler. Farklı egzersizler kullanarak ve önderlik 

edecek farklı çocuklar seçerek ayeti tekrar etmeye devam edin. Ayetin 

başında ve sonunda referansları da söylemeyi unutmayın. 
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Dikkat ederseniz bu derste 
Zakkay ismi , İsa ona adıyla 
sesleninceye kadar 
kullanılmamıştır. Bunun 
amacı, çocukların, vergi 
görevlilerinin insanlar  
tarafından reddediliş 
biçimlerini anlamalarını 
sağlamaktır – insanlar  
onların isimlerini küçük 
düşürme amaçlı  
kullanırlardı.     
 

Zakkay’ın sözlerini  
tekrarlarken bu girişi oyun 
haline dönüştürmek için 
gerçek bozuk paralar  
kullanmak isteyebilirsiniz. 
Çocukların bozuk paraları 
ellerinde tutmalarına izin  
vermeniz, onların bu dersi 
sonradan kolayca 
hatırlamalarına yardımcı  
olacaktır. 

 
Kart 6-1 
 

 
 

Çocuklar harita üzerinde 
Eriha’nın yerini bulmaktan 
zevk duyacaklardır. 

 

 

 

 TG- 

 
Vergi görevlileri kişinin,  
gelirine, sahip olduğu  
arsa miktarına ve evinde  
kaç kişinin yaşadığına bağlı  
olarak ödemesi gereken vergi 
miktarını belirlerdi. Vergiler 
genelde adil değildi. Yahudi  
vergi görevlileri, Roma 
yönetimi için çalışan hainler 
olarak görüldüklerinden,  
yaptıkları haksızlıklar  
nedeniyle halk tarafından 
küçümsenirlerdi. 

 

 

 

 

 

 

Ders 

“Eğer Roma İmparatorluğu yönetiminde yaşıyorsan, istenen vergiyi 

ödemek zorundasın!” 

Vergi ödeyen kişi parayı masaya atar: “İşte al! Bu kadar parayı ne 

yaptıklarını hiç anlamıyorum. Roma yönetiminden nefret ediyorum!” 

Adam kapıya doğru yürürken vergi görevlisi de onun böyle 

söylendiğini duyar ve şöyle karşılık verir: “Ben de senden nefret 

ediyorum.” 

Vergi görevlisi kıkır kıkır güler. Paraların bir kısmını ayırırken şöyle 

der kendi kendine: “Bu benim payım. Roma yönetiminin bundan 

haberi bile olmaz.” 

Doyumsuz gözleri açgözlülükle parıldadı. O gün bir sürü para topladı.  

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. Zakkay’ı (39) yerleştirin.  

Adam Eriha caddelerinde, yolun bir kenarı boyunca uzanan güzel 

palmiye ağaçlarını, gül bahçelerini geride bırakarak evine doğru 

ilerliyordu. Zengin ve önemli biriydi, ancak karşılaştığı insanların 

hiçbiri ona gülümsemedi ya da “İyi günler” demedi. Hatta bazıları 

başlarını diğer tarafa çevirdiler; bu vergi görevlisiyle, bu düzenbaz 

adamla hiç kimse arkadaşlık etmek istemezdi. Adam bunu 

umursamamaya çalıştı. Kendi kendine: “Benim onlara ihtiyacım yok” 

diye düşündü. 

O, yol kenarında oturmuş bir dilenci gördüğünde adımlarını daha da 

sıklaştırarak şöyle düşünürdü: “Ben kendi paramı kazanmak için 

çalışıyorum. Herkes kendi parasını kazansın.” 

Sonunda güzelim evinin kapısını açtı. Burası tam da baş vergi 

görevlisinin yaşayacağı bir yerdi. Görünüşe göre onun her şeyi vardı. 

Var mıydı acaba? 

Adam bencil, açgözlü ve düzenbazdı. Hiç arkadaşı yoktu. En kötüsü de 

Tanrı onunla arkadaş değildi. Yaşamındaki en kötü şey onu Tanrı’dan 

uzak kılmıştı. Kutsal Kitap bunu, “kaybolmak” olarak adlandırıyor 

(Luka 19:10). Kutsal Kitap şöyle diyor: “Hepimiz koyun gibi yoldan 

sapmıştık” (Yeşaya 53:6) – hepimiz kayıbız. Bu, sizin de kayıp 

olduğunuz anlamına geliyor. Sizin durumunuz bu vergi görevlisi kadar 

kötü görünmüyor, ancak sizler de Tanrı’yı hoşnut etmiyorsunuz. 

Anneniz sizi öğlen yemeğine çağırdığında gitmiyorsunuz. Tanrı diyor 

ki: “Anne babanızın sözünü dinleyin” (Efesliler 6:1), ama siz bunu 

yapmıyorsunuz. Hiç anne babanızdan ya da ağabeyinizden para 

çaldınız mı? Tanrı diyor ki: “Çalmayacaksın” (Mısır’dan Çıkış 20:15). 

Kardeşinizle kavga ediyorsunuz – onu, Tanrı’nın yapmanızı istediği 

şekilde, kendiniz gibi sevmiyorsunuz. Evet, sizin yaşamlarınız bir sürü 

yanlış ve kötü şeyle dolu. Sizler Kutsal Kitap’ın söylediği gibi yoldan 

sapmışsınız. Sizler de bu vergi görevlisi gibi Tanrı’dan uzaklaşarak 

kaybolmuşsunuz. Ancak bu adam bunu hiç umursamıyordu – bu kadar 

çok paraya sahip olmak çok güzel bir şeydi.  

Zakkay’ı (39) çıkarın. 
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Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. Kalabalığı (4) ve Zakkay’ı (40) 

yerleştirin. 

Bir ilkbahar günü adam Eriha’nın ana caddesinde aceleyle yürüyordu. 

Daha doğrusu aceleyle yürümeye çalışıyordu. Ancak bu imkansızdı.  

“Bu ne kalabalık” diye söylendi kendi kendine.  

Celile ve başka bölgelerden Fısıh Bayramı için Yeruşalim’e giden 

herkesin yolu buradan geçiyordu. Eriha’da yaşayan pek çok kişi 

Yeruşalim’e giden arkadaş ve akrabalarını görmek için evlerinden 

dışarı çıkmışlardı. Ancak o gün orada her nedense her zamankinden 

daha büyük bir heyecan vardı. 

 

Sahne 3 

İsa’yı (1) ve öğrencileri (2 ve 3) yerleştirin.  

Birinin şöyle söylediğini duydu adam: “Nasıralı İsa geliyor.” 

İsa. Zakkay önceden İsa’yı duymuştu. İsa, pek çok hasta insanı 

iyileştiren bir öğretmendi. Belki de bu vergi görevlisinin İsa’yı 

görmekle bu kadar ilgilenmesinin nedeni O’nun, “Vergi görevlileri ve 

günahkârlarla dost olduğu” söylentisini duyduğu içindi (Luka 7:34). 

On iki öğrenciden biri olan Matta da, Rab İsa’yı izlemeye başlamadan 

önce bir vergi görevlisiydi. 

Vergi görevlisi kalabalığın arasından sıyrılmaya çalıştıysa da hiç kimse 

tanımadığı bir adama yol vermek istemedi. Adam parmak uçlarında 

yükselmeye çalıştıysa da hiçbir şey göremedi. Kalabalık alabildiğince 

büyüktü ve kendisi de bir o kadar küçük.  

“Ne yapacağım?” diye düşündü adam. “Birazdan İsa kenti terk edecek 

ve ben O’nu bir kez bile göremeyeceğim.” 

Vergi görevlisi İsa’nın bir daha Eriha’dan geçmeyeceğini biliyor 

olamazdı. İsa, öldürüleceği yer olan Yeruşalim’e gidiyordu. Tüm 

bunlar Tanrı’nın birer planıydı. Tanrı’nın Oğlu Rab İsa çarmıhta öldü. 

O, bizi Tanrı’nın yolundan saptıran tüm bu kötü şeylere, günahlara 

karşılık olan cezayı çekti. Bu nedenle İsa kayıp olanları kurtarabilir. O 

sizi günahınızdan kurtarabilir ve böylelikle siz Tanrı’nın gözünde 

kayıp olmaktan kurtulursunuz. Artık günah, yaşamınıza 

hükmetmeyecek. İsa sizi günahtan kurtaracak. O bu nedenle öldü. Tabi 

ki, şu anda ölü değil, ancak bir daha asla böyle bir kalabalıkla Fısıh 

yolculuğuna çıkmayacak. O an İsa Eriha’daydı. Keşke bu ufak tefek 

vergi görevlisi O’nu görebilseydi. 

“Keşke şu kalabalığı yarıp içinden geçebilsem ve İsa’nın geçeceği yola 

çıkıp… ama nasıl?” 

O an aklına bir şey geldi. 

Tüm şekilleri çıkarın.   

 

 
Kart 6-2 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bu sıralarda İsa çok  
sayıda şehirde pek çok 
hastayı iyileştirmiş, 5.000 
kişiyi doyurmuş ve Lazar’ı 
ölümden diriltmişti. Hiç 
şüphe yok ki, O’nun bu  
ünü Eriha’da da yayılmış  
ve büyük, meraklı bir 
kalabalık oluşturmuştu.  

 
 

TG 

 
 
 
 

Okul öncesi çocuklar için 
ders – Genç, zengin yönetici 
hakkındaki dersi atlamışsanız, 
Ders 5’i Zakkay’ın ağaca 
tırmanmasından önce   
bitirin. Önceki olayların  
yarattığı izlenimle Ders 6’ya  
başlayın ve hikayenin  
sonuna kadar devam edin.   
 

Bu, büyük olasılıkla yabanıl 
bir incir ağacıydı. Alçak  
dalları, duta benzer kalp  
şekilli yaprakları ve salkım 
salkım sarı incirleri vardı.  
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Kart 6-3 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar  
Zakkay’la birlikte ağaca  
tırmanma taklidi yapmaktan  
zevk alacaklardır.  

 
Kart 6-4 
 

 

 
Kart 6-5 
 

İki çocuk İsa’yla Zakay 
arasındaki bu karşılaştırmayı 
canlandırsınlar.  
 

 
 
 

0  

 

 TG 

 

 
 
 
 

Okul öncesi çocuklar 
ağaçtan aşağı iniyormuş 
gibi yapabilirler.  

 
Kart 6-6 

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekan sahnesi. Ağacı (41) ve Zakkay’ı (42) 

yerleştirin. 

Sonra adam ağacı gördü. 

“İşte şu ağaç! Şu incir ağacı!” 

Eğer bu ağaca çıkarsa görebilirdi. Kalabalığın önüne geçerek koştu. 

İnsanların, onun ağaca çıktığını görmelerini bile önemsemedi.  

Zakkay’ı (42) çıkarın.  

 

Sahne 5 

Ağacın üzerine (41) Zakkay’ı (40) yerleştirin.  

Kendi kendini tebrik etti: “Ne harika bir fikir. Mükemmel bir 

manzara.” 

Kalabalığın yaklaşmasını izledi. 

“İşte İsa orada. O’nu görebildiğim için ne kadar mutluyum.” 

Az sonra İsa ağacın tam altına geldi ve orada durdu. 

İsa’yı (43) yerleştirin. 

İsa birdenbire başını kaldırıp ağaca, doğrudan vergi görevlisinin 

yüzüne baktı. 

“Zakkay, çabuk aşağı in” dedi. “Bugün senin evinde kalmam 

gerekiyor.” 

Ufak tefek adam şaşkınlıkla şöyle düşündü: “Benim adımı biliyor.” 

Ne büyük bir şok! Belki de neredeyse ağaçtan aşağı düşüyordu! Rab 

İsa’nın onun ismini nereden bildiğini biliyor musunuz? 

Çocukların cevap vermelerine izin verin. 

O Tanrı’dır – Oğul Tanrı. Tanrı her şeyi bilir. Rab İsa sizin isimlerinizi 

de bilir. Nerede yaşadığınızı, hangi okula gittiğinizi bilir. O sizin 

Tanrı’nın yolundan sapmış olduğunuzu da bilir. Hiç kimsenin 

bilmediğini düşündüğünüz şeyleri bilir. Tabii ki Zakkay’ı da tanıyordu. 

O, Zakkay’ın ne tür bir insan olduğunu bilmesine rağmen onu 

seviyordu. Hatta Eriha’ya onu aramak için gelmişti. Bu nedenle 

Zakkay’a ağaçtan aşağı inmesini söyledi. 

Zakkay hiç zaman geçirmeden aşağı indi. Hiç kimsenin arkadaş olarak 

istemediği bu adamın o an yaşadığı şey gerçek miydi?  

Zakkay’ı (40) şekil 39’la, İsa’yı da (43) şekil 1’le yer değiştirin. 

Rab İsa onu bekliyordu ve birlikte yol boyunca yürümeye başladılar. 

Daha sonra Zakkay çok kişinin mırıldandığını duydu. 

Kalabalığı (4) yerleştirin. 

İnsanlar birbirlerine şöyle şikâyet ediyorlardı: “Gidip günahkâr birine 

konuk oldu.” “O’nun nasıl biri olduğunu bilmiyor mu?”  
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İnsanlar İsa Mesih’in sizin, benim ve Zakkay gibi insanları aramak ve 

kurtarmak için yeryüzüne gelmiş olduğunu henüz tam olarak 

anlamıyorlardı. Kurtulmuş olmak demek, günahtan arınmış olmak 

demektir. Kurtulan kişi hak etmiş olduğunu cezadan ve günahın 

yaşamında sahip olduğu egemenlikten kurtulmuştur. Kurtulan kişi 

kayıp bir kişi gibi yaşamaz. Zakkay kaybolmuştu, ama Rab İsa onu 

aramaya geldi. Şimdi onlar birlikte Zakkay’ın evine doğru gidiyorlar. 

Zakkay büyük olasılıkla misafiri için iyi bir yemek hazırlattı. Rab İsa 

kendisiyle konuştuğu zaman O’nu dikkatle dinledi. Kutsal Kitap bize 

Rab İsa’nın ne dediğinden söz etmiyor. Eminim ki, Rab İsa kurtuluşun 

bir yolu olduğundan söz etti. Zakkay O’nu dinlerken ne kadar 

günahkâr ve kötü bir insan olduğunu anladı. Zakkay nasıl olduysa bu 

gelen misafirin Tanrı ile kendisi arasında bir barış sağlayabileceğini 

anladı. Farklı biri olmak istiyordu.  

Zakkay kendisini bir şey söylemek zorundaymış gibi hissetti. Ayağa 

kalkarak Rab’be ve onları dinleyen herkese şöyle söyledi: “Ya Rab, 

işte malımın yarısını yoksullara veriyorum” (Luka 19:8).  

İnsanlar hayretler içinde kaldılar. Duydukları şey doğru muydu? Zak-

kay’ın yoksullara yardım ettiği duyulmamış bir şeydi. Ona ne olmuştu?  

Bütün bunlar o özel misafir yüzünden olmuştu. Rab İsa Mesih kayıp 

birini bulup kurtardığı zaman bu kişide harika değişimler meydana 

getirir. Onların bütün günahlarını bağışlar ve onları yeni, farklı 

insanlara dönüştürür. Görünüş olarak aynıdırlar; onlardaki büyük 

değişim artık Rab için yaşayacak olmalarıdır. Onların yaşamlarında 

artık günahın hükmü yoktur; yaşamlarını İsa Mesih yönetir. Zakkay’da 

gerçekleşen bu değişimi sizler de yaşayabilirsiniz. Belki de, hâlâ İsa 

Mesih’in sizi nasıl kurtaracağı konusunda emin olmadığınız, ama 

gerçekten öğrenmek istediğiniz noktalar var. Eğer öyleyse dersten 

sonra burada kalın (bir yer belirleyin). Sormak istediklerinizi Kutsal 

Kitap’tan yanıtlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Kurtulmuş 

olmak, artık günah içinde kayıp olmamak ne harika bir şeydir! Zakkay 

için de durum böyleydi. 

Ancak Zakkay konuşmasına devam etti: “Bir kimseden haksızlıkla bir 

şey aldımsa dört katını geri vereceğim” (Luka 19:8). 

İnsanların şaşkınlıktan nefesleri kesilmiş olmalı. Bu konuşan o pinti, 

cimri Zakkay mıydı? 

Evet o Zakkay’dı, ama artık pinti ya da cimri değildi. Rab İsa onun ne 

kadar kötü ve günahkâr olduğunu görmesine yardım etmişti. O, bu eski 

yaşamın artık bitmesini istemişti. Eğer siz de kurtulmak istiyorsanız, 

Zakkay gibi artık o kötü şeyleri yapmak istememelisiniz. Belki bu kötü 

şey, kötü bir dil kullanmak, anne babaya itaatsizlik etmek, ağırbaşlı 

olmamak ya da çalmak olabilir. Siz bunlar için üzgün olduğunuzu 

hissediyor musunuz? Değişmek istiyor musunuz? Eğer cevabınız 

“evet” ise bunu Rab İsa’ya söyleyin. O sizi günahlarınızdan kurtaracak 

ve sizi değiştirecektir. Kutsal Kitap sizin yeni bir insan olacağınızı 

söylüyor (2.Korintliler 5:17). Zakkay’ın yaşamında bu böyle oldu.  

O bir kez daha Rab İsa’nın konuşmasını dikkatle dinledi.  
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Eğer zaman elverirse  
çocukların, kendi  
yaşıtlarının işledikleri 
başka günahlardan 
örnekler vermelerine  
izin verin.  
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Tekrar oyunu 

 

Bozuk para – zonk 
 

Yedi tane kartı 
ortadan ikiye kesin. Kartların 
on bir tanesinin üzerine puan 
değerleri yazın, iki tanesinin 
üstüne bozuk para şekli çizin,  
bir tanesine de kırmızı bir 
çarmıh çizin. Bu on dört 
kartın hepsini bir  
torbaya koyun.  
 

Sınıfı iki gruba ayırarak 
gruplara dönüşümlü olarak  
sorular sorun.  
 

İlk elini kaldıran ve doğru  
cevabı veren çocuk torbadan  
bir kart çekebilir. Çocuk 
torbadan kart çekerek puan 
toplamaya istediği kadar  
devam edebilir. Ancak,  
seçtiği kart, üzerinde bozuk  
para resmi olan bir kartsa, 
grubu “zonklanarak” o turda 
kazandığı tüm puanlarını 
kaybeder. 

 

 

Rab İsa söze şöyle devam etti: “Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. 

(kurtuluş, kurtulmuş olmaya işaret eder.) Çünkü bu adam da 

İbrahim’in oğludur” (Luka 19:9). 

Orada bulunanlar İbrahim’in, Tanrı’ya olan imanıyla ünlü olduğunu 

biliyorlardı. Şimdi Zakkay da kurtuluş için Tanrı’ya iman etmişti. Pek 

çok kişi gerçekleşen bu olaylar hakkında konuşmuş olmalı. Belki de 

aralarında geçen konuşma şöyleydi: 

“Zakkay’ın bir gün değişeceğine kim ihtimal verirdi ki?” 

“İsa gerçekten de onunla ilgileniyor.” 

“Bu kötü adamda böylesi büyük değişimler yapabiliyorsa, İsa çok özel 

biri olmalı.” 

“Gerçekten de bu çok büyük bir değişim!” 

Rab İsa belki de orada bulunanların da anlamalarına yardımcı olacak 

bir şey daha söyledi: “Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak 

için geldi” (Luka 19:10).  

Zakkay günah içinde kaybolmuştu. İsa Mesih onu arayıp kurtardı. 

Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Eğer gerçekten farklı biri olmak 

istiyorsanız, Rab İsa’ya şöyle bir şey söyleyin: “Sevgili Rab İsa, Ben 

günah içinde kayboldum. Kayıp olarak kalmak istemiyorum. Benim 

uğruma öldüğün için teşekkür ederim. Lütfen beni günahlarımdan 

kurtar ve farklı bir insan yap.” Eğer Rab İsa’ya gerçekten güvenirseniz, 

siz de bulunacak ve kurtarılacaksınız! 

Tüm şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. İnsanlar niçin Zakkay’dan nefret ediyorlardı? (O, Roma yönetimi 

için çalışıyor ve bazen insanları aldatıyordu.) 

2. Zakkay niçin Tanrı’nın yolundan sapmıştı? (Günah nedeniyle.) 

3. Eriha’da niçin büyük bir kalabalık vardı? (İnsanlar Fısıh Bayramı-

nı kutlamak için Yeruşalim’e gidiyorlardı.) 

4. Rab İsa niçin bir daha Eriha’dan geçmeyecekti? (Çünkü O çarmıha 

gerileceği yer olan Yeruşalim’e gidiyordu.) 

5. Zakkay niçin İsa’yı göremedi? (Çünkü çok kısa boyluydu.) 

6. Zakkay bu sorunu nasıl halletti? (Bir ağaca tırmandı.) 

7. Rab İsa onu adını nerden biliyordu? (O, Tanrı olduğu için her şeyi 

bilir.) 

8. İsa Zakkay’ın evine gittiğinde insanlar ne yaptılar? (Şikâyet ettiler 

ve eleştirdiler.) 

9. Zakkay İsa’nın kendisini yeni bir insana dönüştürdüğünü nasıl 

gösterdi? (Yoksullara para vereceğini, haksızlıkla aldıklarını da 

geri vereceğini söyledi.) 

10. Rab İsa Zakkay’ın evine neyin geldiğini söyledi? (Kurtuluşun.) 
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Okul öncesi tekrar soruları 

1. İsa Zakkay’ı incir ağacının üstünde görünce ne dedi? (“Zakkay, 

çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor.”) 

2. Zakkay haksızlıkla aldığı paraları ne yaptı? (Dört katını geri verdi.) 

3. Birinden bir şey alırsanız ne yapmalısınız? (Geri vermeliyiz.) 

4. İsa Zakkay’a ne verdi? (Kurtuluş; İsa Zakkay’ı günahın cezasından 

kurtardı.) 

 

Devam eden etkinlik 

Fark nedir?  

Her çocuğa bir boş sayfa, bir pastel boya ya da kalem ve bir uzun kâğıt 

verin. Çocuklar işledikleri günahların bir listesini yapsınlar (örn. 

çalmak, kavga etmek, birini kıskanmak). 

Çocuklar, bir çocuğun, artık Tanrı’nın çocuğu olduğunu yaptığı 

eylemlerle nasıl gösterebileceğini çizsinler (örn. çaldığı şeylerin 

parasını ödeyen bir çocuk.) 

Çocukların, düşüncelerini zaman elverdiğince paylaşmalarına izin 

verin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer seçilen kartta çarmıh 
varsa ve çocuk kart çekmeyi 
bırakmaya karar verirse  
grubunun puanları iki 
katına çıkar. 
 

Her tur bitiminde grupların  
puanlarını toplayın ve  
kartları torbaya geri  
koyun. Tüm sorular  
bittiğinde en çok puanı  
toplayan grup oyunu kazanır.  

 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Yaprakları iğnele 
 

Büyük bir kağıda ya da  
beyaz tahtaya dalları olan  
basit bir ağaç gövdesi çizin.  
 

Birkaç yaprak kesin ve 
kestiğiniz yaprakları düz 
bir zemin üzerine koyun.  
Bir çocuk soruyu doğru  
cevapladığında bir yaprak  
seçebilir. 
 

Yaprakların arkalarına tekrar 
kullanılabilen yapışkanlar  
sürün ve çocuğun yaprağı 
ağaca yapıştırmasına  
izin verin. 
 

Ders 1’den 6’ya kadar olan 
okul öncesi sorularını  
kullanarak tüm yapraklar  
ağacın üzerine yapıştırılıncaya 
kadar oyuna devam edin.
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Sepet 
Devam eden etkinlik - Ders 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O sizi kullanabilir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rab İsa çocukları sever 
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Çalışma Sayfası 
Devam eden etkinlik – Ders 2 
 

 

 

 

Cümleleri tamamlayın 
 

 Halk İsa’yı kral yapmak 

 istedi, çünkü … … onlar için dua ediyor. 
 

 Elçiler hayal kırıklığına 

 uğramışlardı, çünkü … … fırtına çıktı. 
 

 Rab İsa bir dağa çıktı, çünkü … … onlara yardıma geldi. 
 

 Hıristiyanlar sorunlar yaşadıklarında  … O onları beş ekmek, iki balıkla  

 şundan emin olabilirler ki Rab İsa …    doyurmuştu. 
 

 Öğrenciler korktular, çünkü … … dua etmek istedi. 
 

 Rab İsa hem onlar için dua etti, hem de … … dalgalara baktı. 
 

 Öğrenciler daha da çok korktular, çünkü … … halkın O’nu Kral yaptığını 

     görmek istemişlerdi. 
 

 Rab İsa onlara şöyle dedi: … … “Rab, beni kurtar!”    
 

 Petrus su üstünde yürüyebiliyordu, çünkü … … “Cesur olun, benim, korkmayın!” 
 

 Petrus batmaya başladı çünkü… … O sizi seviyor. 
 

 Petrus haykırdı:  … hiç bir şey O’nun için çok  

      zor değildir. 
 

 Rab İsa elini uzattı ve … … Rab İsa ona bunu yapma  

     yeteneğini verdi.  
 

 En büyük sorunlarınızı O’na 

 getirebilirsiniz, çünkü …   … bir hayal gördüklerini sandılar. 
 

 Eğer siz Rab İsa’ya aitseniz  

 O size yardım edecek, çünkü … … Petrus’u sudan çıkardı.     
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Kelime şeritleri 
Ek görsel gereçler – Ders 3 
 
 

Altı büyütecin, grubunuza uygun boyutlarda 

fotokopilerini çektirin.  
 

Bunları bez panoda kullanmak için müsvedde 

malzemelerle destekleyin. 
 

Eğer bir iğne panosu kullanmak isterseniz 

size her büyüteci renkli bir kart üzerine  

yapıştırmanızı tavsiye ediyoruz.  
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Kelime şeritleri 
Ek görsel gereçler – Ders 3 
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İyileşen cüzamlı 
Okul öncesi çocuklar için devam eden etkinlik – Ders 4 
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“Siz” şekli 
Ek görsel gereç – Ders 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 
siz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 
 
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 konuşunuz. 
 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 açıklayınız. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayınız. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 

Kurtuluş güvencesinden bahsediniz. 

 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatınız. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında biraz tavsiyede bulununuz. 
 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). 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Cilt 3 
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“J-E-S-U-S” “İ-S-A” Şarkısı 
 

 

 
 
İsa’yı seviyorum, seviyorum; 

O beni günahtan kurtardı 

İsa, İsa, İsa 

O beni günahtan kurtardı 

 



 

 

Ayet 2 

İsa’yı seviyorum, seviyorum; 

O benim günahlarım için öldü 

İsa, İsa, İsa 

O benim günahlarım için öldü 

 

Ayet 3 

İsa’yı seviyorum, seviyorum; 

O ölümden dirildi 

İsa, İsa, İsa 

O ölümden dirildi 

 

Ayet 4 

İsa’yı seviyorum, seviyorum; 

O’na inanacağım 

İsa, İsa, İsa 

O’na inanacağım 

 

Ayet 5 

İsa’yı seviyorum, seviyorum; 

Beni günahlarımdan kurtardı 

İsa, İsa, İsa 

Beni günahlarımdan kurtardı 
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