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Giriş 
 

 

 

Müjdeyi açıklayan metinlerin üçte biri, Mesih’in ölümüne ve dirilişine ait olayları anlatan bir haftalık 

döneme adanmıştır. Niçin? Çünkü bu olaylar, kurtuluş mesajının yüreğini oluştururlar. Bu ciltteki altı ders, 

Rab İsa Mesih’in kim olduğunu, neler yaptığını ve günümüzde çocukları nasıl kurtarabildiğini açıklar. 

Dersler boyunca bizimle birlikte, yalnızca çocukların değil, aynı zamanda biz imanlı öğretmenlerin  

yaşamlarının da değişmesi için dua edin.  

 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap hikayeleri anlatırsak, öğretmenler olarak sorumluluğumuzu tam olarak 

yerine getirmiş olmayız. Çocukların bu hikayelerin özünde bulunan gerçekleri öğrenmesi ve bu gerçeğin 

günlük yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini anlaması şarttır. Sadece bir derste belli bir hikayedeki 

öğretişlerin hepsini kapsamak mümkün olamayacağından, birlikte işleyeceğimiz derslerin her birinde 

yalnızca bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretilişi tüm metnin içine yayılmıştır ama 

hazırlıklarınızda size yardımcı olmak üzere ‘TG’ olarak işaretlenmiştir. Bunları ayrıca ders planı içinde de 

görebilirsiniz.  

 

Fark edeceksiniz ki, temel gerçekler o gerçeğin hangi çocuğa uygulandığını göstermek amacıyla ya + ya da - 

sembolleriyle işaretlenmiştir (+ Kurtulmuşlar,  - Arayanlar). Bu konu aynı zamanda metinde şu ifadelerle de 

açık hale getirilmiştir: “Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” ya da “İmanlıysan, 

sen…”. 

 

Gerçeğin uygulandığı anlar, metnin yanındaki dikey bir çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları daha 

uygun hale getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Örneğin uygulama bir 

erkek çocuğu ismi kullanıyor olabilir, ancak o sırada sadece kızlar vardır. Verilen uygulama daha büyük 

çocuklara hitap ediyor olabilir, hâlbuki grubunuzdaki çocuklar çok küçüktür. Gerekli bulduğunuz 

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

 

Danışmanlık için hazır olun 

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

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

yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri konusunda yardıma ya da 

teşvike ihtiyaçları olabilir.  

 

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

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

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

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

 

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

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

almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa’ya gelmeyi bibirine karıştırmamaları büyük önem taşır.  

 

Bu nedenle işittikleri müjdeye karşılık vermelerine bir fırsat sağladığınızda, onlarla konuşmaya hazır 

olduğunuzu söylemeyin ki, 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 musun? 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 dört 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. Dört ayetin hepsini ezberletmeye çalışırsanız, çocuklar 

bunların hiçbirini tam olarak öğrenemeyebilirler. 

 

Bez panoya şekilleri yerleştirme provası 

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 kullanımı 

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 ya da bir sonraki hafta yeni derse geçilmeden 

önce kullanılabilir.  
 

Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat 

olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Bu zamanı şöyle kullanabilirsiniz: 
 

1. Çocukların konunun ne kadarını anlayıp hatırladığını öğrenmek için, 

2. Çocukların daha iyi hatırlayabilmesi ve 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 

Kudüs’e görkemli 

giriş. 

 

Matta 21:1-16 

Markos 11:1-10 

Luka 19:29-40 

Yuhanna 12:12-19 

 

İsa Mesih Kral’dır. 

 

Kurtulmamış olanlar: Sizi Şeytan’ın 

egemenliğinden kurtarması ve 

sizin kralınız olması için O’na 

iman edin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O’nu övün. 

“Ama Oğul için şöyle diyor: 

Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk 

boyunca kalıcıdır, ve adalet 

asası senin egemenliğinin 

asasıdır.” 

 

İbraniler 1:8 

Üst kattaki büyük oda 

ve Zeytin Dağı 

 

Matta 26:17-56 

Markos 14:12-52 

Luka 22:7-53 

Yuhanna 13:1-38 

Yuhanna 18:1-12 

İsa Mesih’in sadık bir 

öğrencisi ol. 

Kurtulmamış olanlar:  Sahte bir 

öğrenci olmayın. 

 

Kurtulmuş olanlar: Eğer yanlış 

yaparsanız, bağışlanabilirsiniz 

ve Rab, sadık olmanız için size 

yardım eder. 

İbraniler 1:8’i tekrar edin. 

Ya da 

“... kendi egemenliği ve 

yüceliğine çağıran Tanrı’ya 

yaraşır biçimde yaşamaya 

özendirdik.” 
 

1. Selanikliler 2:12 

 

Yargılanma. 

 

Matta 26:57-27:31 

Markos 14:53-15:20 

Luka 22:54-23:25 

Yuhanna 18:13 

Rab İsa Mesih hiç 

günah işlemedi. 

 

Kurtulmamış olanlar:  Kendisi hiç 

günah işlemediği için, sizi 

kurtarabilir. 

 

Kurtulmuş olanlar: O’nun itaati 

sizin hesabınıza yazıldı. 

 

“Nitekim Mesih de bizleri 

Tanrı’ya ulaştırmak ama-

cıyla doğru kişi olarak doğru 

olmayanlar uğruna ... öldü.” 

 

1. Petrus 3:18 

Çarmıha gerilme.  

 

Matta 27:31-36 

Markos 15:20-47 

Luka 23:26-56 

Yuhanna 19:16-42 

Rab İsa günahkarların 

yerine öldü. 

Kurtulmamış olanlar: O’nun sizin 

yerinize öldüğüne iman edin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O’nu daha çok 

sevin ve O’na daha sık 

şükredin. 

 

1. Petrus 3:18’i tekrar edin. 

 

Diriliş. 

 

Matta 28:1-15 

Markos 16:1-14 

Luka 23:55-24:12 

Luka 24:36-48 

Yuhanna 20:1-21 

İsa Mesih ölümden 

dirildi ve sonsuzlara 

dek diridir. 

 

Kurtulmamış olanlar: O’na iman 

ettiğiniz zaman günahınızın 

bedelinin tamamen ödendiğine 

emin olabilirsiniz. 
 

Kurtulmuş olanlar: O’nu her gün 

daha yakından tanıyabilir ve 

O’nunla sonsuza dek birlikte 

olacağınız günleri dört gözle 

bekleyebilirsiniz. 

“Diri olan Ben’im. 

Ölmüştüm, ama işte 

sonsuzluklar boyunca diri 

kalacağım...” 
 

Esinleme 1:18 

Göğe alınma.  
 

Matta 26:32 

Matta 28:7,10,16-20 

Yuhanna 20:24-29 

Yuhanna 21:1-17 

Elçilerin İşleri 1:3-11 

1.Korintliler 15:3-7 

İsa Mesih Rab’dir. 

 

Kurtulmamış olanlar:  O’na 

Kurtarıcınız olarak iman 

ettiğinizde, O yaşamınızın 

Efendisi olacaktır. 
 

Kurtulmuş olanlar: O’na itaat edin, 

özellikle Müjde’yi başkalarıyla 

paylaşma buyruğuna. 

“Bunun için de Tanrı O’nu 

pek çok yükseltti ve O’na 

her adın üstünde olan adı 

bağışladı.” 
 

Filipililer 2:9 



 Mesih’in Yaşamı – 4. Cilt 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Ders 1 
Kudüs’e Görkemli Giriş  
 
 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 21:1-16 

Markos 11:1-10 

Luka 19:29-40 

Yuhanna 12:12-19 
 

Temel gerçek 

İsa Mesih Kral’dır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizi Şeytan’ın egemenliğin-

den kurtarması ve sizin kralınız olması 

için O’na iman edin. 
 

Kurtulmuş olanlar: O’nu övün.. 
 

Ezberlenecek ayet 

“Ama Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın 

sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin 

egemenliğinin asasıdır.” İbraniler 1:8 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14 ve 15 

 Arka zemin (isteğe bağlı): İç mekân 

sahnesi ve dış mekân sahnesi. 

Ve 

 Zekeriya 9:9 ayetini bir kağıda yazın ve 

kağıdı sararak bir tomar haline getirin. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

 Prens, kale ve tutsaklar TG- 

 

Olayların Gelişimi 

1. İsa öğrencilerini bir sıpa bulmaya 

gönderir. 

2. Öğrencileri sıpayı İsa’ya getirirler. 

3. İsa sıpaya biner. TG 

4. Halk giysilerini yolun üzerine serer, övgü-

ler sunar, ağaç dallarını kesip sallar. TG- 

5. Dini önderler öfkelenir. 

6. İsa – “Bunlar susacak olsa, taşlar 

bağıracaktır.” TG+ 

7. İsa, Kudüs için ağlar.   TG- 

 

Doruk Noktası 

 

8. İsa tapınağa girer.  

9. Hastaları iyileştirir. 

10. Çocuklar İsa’yı över. TG+ 

 
 

Sonuç  

Zekeriya’nın, Kudüs’e görkemli girişi uzun yıllar 

öncesinden haber vermesi.                             TG- 
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Sayfa 61’deki çarmıh ve mezar 
resminin ve sözcük şeritlerinin  
altı tane fotokopi çektirin ve  
kesin. 
Her çarmıh ve mezar 
kartının arkasına Müjde 
sembolünü içeren sözcük 
şeritlerinden birini yapıştırın. 
 

Altı adet zarfı  
numaralandırın ve çarmıh 
ve mezar resimlerinden birini 
uygun numaraya göre zarfların 
içine yerleştirin: (1) daire 
(2) kirli yürek (3) çarmıh 
(4) mezar (5) temiz yürek  
(6) Kutsal Kitap. 
 

“Çarmıh ve mezar  
hakkında” tekrarlama 
oyununu (5. derse bakın) 
kullanmayı planlıyorsanız,  
iki set kart hazırlayın ve  
ikinci seti bir kenara ayırın.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjdenin sunulması 

Müjdeleme kartları 

Zarfları gösterin. 

Önümde altı tane zarf var. Her birinin içinde bize İsa’nın nasıl ölüp 

dirildiğini hatırlatan çarmıh ve mezar resmi var. Resimlerin arka-

sında bu harika hikayeyi anlatan sözcükler göreceksiniz. Bizim için 

kim bir numaralı zarftaki resmi çekmek ve sözcükleri okumak ister?  

Çocuklardan biri bunu yapsın. Okuduktan sonra aşağıda açıklandığı gibi 

sembol hakkında konuşun.  

Diğer zarflarla da aynı şeyi yapın. 

1 Tanrı tüm dünyayı ve içindeki her şeyi, buna siz ve 

ben de dahiliz, yaratandır. Tanrı kusursuz ve kut-

saldır. Cennette hiç günah yoktur. Fakat Tanrı sizi 

çok sever ve sizin kendisiyle birlikte cennette ol-

manızı ister. Yuhanna 3:16’yı söyleyebilecek ola-
nınız var mı?  

 Bir çocuğa fırsat verin. 

 Tanrı’nın sevgisi kusursuz ve paktır. Tanrı sizi se-
viyor!  

2  Günahın ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? 

(Tanrı’nın kurallarına aykırı olarak düşündüğünüz, 
söylediğiniz ya da yaptığınız her şey günahtır.)  

 İncil, “Herkesin günah işlediğini” (Romalılar 3:23) 

söyler. Çocukların ne gibi günahlar işlediğini 
söyleyebilir misiniz?  

 Karşılık vermelerine fırsat verin. 

 Tanrı günahın cezalandırılması gerektiğini söyler. 

Günahın cezası, sonsuza dek Tanrı’dan uzak 
kalınan çok kötü bir yerdir.  

3 Tanrı sizi seviyor ve günahlarınızdan kurtulmanız 

için bir yol hazırladı. Biricik Oğlu’nu, Rab İsa’yı 

dünyaya gönderdi. İsa hiç bir zaman günah içeren 

bir şey yapmadı, söylemedi ya da düşünmedi. Bir 

gün Tanrı, kötü insanların İsa’yı çarmıh üzerinde 

öldürmesine izin verdi. İsa, sizin ve benim günah-

larım uğruna kanını akıttı ve öldü. Size ve bana ait 
olan cezayı üstlendi.  

 1. Korintliler 15:3’ü okuyun. 

4 İsa öldükten sonra gömüldü, aradan üç gün geçince 

dirildi. Ondan sonra Cennete geri döndü ve hala 
orada yaşıyor.  

 1. Korintliler 15:4’ü okuyun. 

5 Kutsal Kitap, “O’na (İsa’ya) iman edenlerin hiç bi-

ri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuş-

sun” (Yuhanna 3:16) der. Tanrı’nın huzurunda gü-

 TANRI 
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 nahkâr olduğunuzu kabul etmeli ve sizin uğrunuza 

ölen ve tekrar dirilen Tanrı Oğlu İsa’ya iman etme-

lisiniz (tamamen güvenmelisiniz). Bunu yaptığı-

nızda Tanrı günahlarınızı affedecektir ve böylece 

bir gün Cennete gidebilirsiniz. 

6.  Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde, 

Tanrı kendisi hakkında, başka kişilerle konuşma-

nızı ister. İsa hakkında kiminle konuşabilirsiniz? 
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 TG- 

 
 
 
 
 

Grubunuzdaki çocukların 
yaşına uygun olacak  
günah örnekleri kullanın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 1-1 
 

 
 

Çocuklardan, harita 
üzerinde Kudüs ve  
Beytanya’yı  
göstermelerini isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders  

Kötü prensin elinde bir sürü köle vardı. Herbir köle prensin istedi-

ğini yapardı. Prens kölelerine sık sık kendisine ait oldukları için ne 

kadar şanslı olduklarını söylerdi. Sık sık onlara güzel şeyler vere-

ceğini vaadederdi. Oysa kölelere hiç aldırdığı yoktu – tek düşün-

düğü kendisiydi. Birgün prensin ve tüm kölelerinin başına çok kötü 

bir felaket geleceği söylentisi dolaşmaya başladı. Bu zavallı köleler 

kaçamazlar mıydı? Tek yol prensten daha güçlü birisinin kendilerini 

kurtarması olabilirdi – belki de çok güçlü bir kral! 

Size kim hakkında konuşuyorum dersiniz? Size Şeytan’ı anlatıyor-

dum. Kutsal Kitap Şeytan’ı egemenlik süren bir prens (hükümran) 

olarak tanıtır (Efesliler 2:2). Günahları affedilmemiş olan ve her 

geçen gün daha fazla yanlış şeyler yapan kişiler onun kölelerinden 

biridir. Rab İsa şöyle dedi: “Günah işleyen herkes günahın kölesi-

dir” (Yuhanna 8:34). Herkes Şeytan’ın egemenliğinde doğar. İşte bu 

yüzden, yalan söyler, öfkelenir, anne babanızın sözünü dinlemez, 

kötü şeyler düşünür, bencil davranır, Tanrı’ya aldırmaz ya da Tanrı 

için yaşamazsınız. Siz Şeytan’ın kölelerinden birisiniz. Birgün 

Şeytan’ın ve ona ait tüm kölelerin başına çok kötü şeyler geleceği 

doğrudur – sonsuzluklar boyunca cehennemde korkunç acı 

çekeceklerdir. Bizi günahlarımızdan kurtarması için Şeytan’dan daha 

güçlü birisine ihtiyacımız vardır – çok güçlü bir Kral, iyi bir Kral! 

İsa’nın ölümünden sadece bir kaç gün önce, bir çok kişi O’nun iyi 

bir kral olacağını düşünüyordu. Ne oldu dersiniz? 
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Açık havada bir yer. İsa (7) ve öğrencileri (2) 

yerleştirin. 

Rab İsa Kudüs’e doğru ilerlemeye devam ediyordu. Orada neler 

olacağını çok iyi bilmesine rağmen geri dönmedi. Herşeyden çok 

Babasının isteğini yerine getirmek istiyordu. Beytanya’daki 

arkadaşlarını ziyaret etmek için biraz zamanı vardı. Ardından Pazar 

günü iki öğrencisiyle konuştu.  

“Benim önümden köye gidin, orada bağlı bir eşek ve sıpasını 

göreceksiniz. Onları çözün ve bana getirin” dedi.  

Öğrenciler bunu nasıl yapacaklarını merak etmiş olmalıydılar. Hay-

vanlar bir başkasına aitti. Rab İsa ne düşündüklerini biliyordu. 

“Eğer size ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye soran olursa, ‘Rab’bin onlara 

ihtiyacı var, işleri bitince geri getireceğiz’ dediğinizde hayvanları 

almanıza izin vereceklerdir” dedi.  

Öğrenciler bu ilginç görevi yerine getirmek üzere yola düştüler.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 2 

Herşey İsa’nın dediği gibi oldu! Sıpayı buldular ve ipini çözmeye 

başladılar.  

Öğrencileri (2) ve eşekle sıpayı (8)  yerleştirin. 
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Birisi, “Sıpayı çözüp ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” diye sordu. 

Sıpanın sahibini (9) yerleştirin. 

“Rab’bin ona ihtiyacı var, işi bitince geri gönderecek,” diye karşılık 
verdiler. 

“Peki o zaman alabilirsiniz,” diye yanıtladı sıpanın sahibi. 

Böylece öğrenciler eşeği ve sıpasını aldılar. (Sıpayı beraberlerinde 

götürebilmek için annesini de almak zorunda kalmış olabilirler.)  

Kutsal Kitabın dediğine göre bu sıpanın üzerine henüz hiç kimse 

oturmamıştı. 

Eşekle sıpayı (8) ve sahibini(9) çıkarın. 
 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Açık havada bir yer. Öğrencileri (3, 4, 5 ve 6)  

yerleştirin. 

Öğrenciler kısa bir süre sonra efendilerinin ve diğer öğrencilerin ya-

nına döndüler. Öğrenciler üzerlerindeki giysileri çıkarıp sıpanın 

üzerine yayarak Rab’bin oturabilmesi için “semer” gibi birşey yap-
tılar. 

İsa’yı sıpanın (10) üzerine yerleştirin. 

Şaşırtıcı olmasına rağmen Rab İsa sıpanın – daha önce üzerine hiç 

kimsenin binmediği bu sıpanın – üzerine oturdu. Normalde böylesi 

bir sıpa, üzerine kimsenin oturmasından hiç hoşlanmaz. Binicisini 

sırtından atmak için zıplayıp çiftelemeye başlar. Fakat Rab İsa sıpa-

ya bindiğinde, sıpa ne çifte attı, ne zıpladı ne de ısırmaya çalıştı. 

Farklı bir sıpa mıydı acaba? Hayır ama binicisi farklıydı. Binicisi 

dünyayı Yaratandı. O, yarattığı herşeyin üzerinde egemenlik sürer, 

hatta küçük bir sıpanın bile. Herşeyin Kralı O’dur; rüzgarların ve 

denizlerin, güneşin ve yıldızların, kuşların ve hayvanların üzerinde. 

İşte bu yüzden sıpa etrafta bir sürü bağırış çağırış ve gürültü olma-

sına rağmen sakin sakin yürüdü. Sıpa daha önce bir kente hiç gitme-

mişti ama sırtındaki Yaratıcı Kral’la birlikte, hiç huysuzlanmadan 
yürüdü. 
 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Açık havada bir yer. Kalabalık halkı(13) yerleştirin. 

O ne büyük bir kalabalıktı! Bazı kişiler Rab İsa ve öğrencileriyle 

birlikte kente giriyordu. Diğerleriyse Kudüs kentinden çıkıp onları 

karşılıyordu. Büyük ihtimalle halktan bazı kişiler öğrencilerin giy-

silerini çıkarıp sıpanın üzerine koyduklarını görmüşlerdi, bu yüzden 

onlar da kendi giysilerini çıkardılar. Çıkardıkları bu giysileri, 

sıpanın üzerinde yürümesi için bir halı gibi yollara serdiler. 

Halktan bazıları, “İsa’dan iyi bir Kral olacağını” düşünüyordu. 

Diğerleriyse, “O Kral olmalı” diyorlardı. 

Aradan fazla zaman geçmeden kalabalık içinde birçok kişi, “Ho-

zanna, Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralına övgüler olsun” diye 

bağırıyordu. 

Kart 1-2 
 

 
 
Eşek ve sıpasından sadece  
Matta kitabında sözedilmektedir. 
Sıpa küçük ve daha önce  
üzerine hiç binilmemiş 
olduğundan, beraberinde  
ana eşeği de götürmek büyük 
ihtimalle daha kolaydı. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kart 1-3 
 

 
 

TG 

 

 
 

Kart 1-4 

 
Bu olay Zekeriya 9:9  
ayetinin gerçekleşmesidir.  
 

Bu bir kral için yapılan yaygın  
bir karşılamadır (2. Krallar 9:13’e 
bakın).  
 

Okul öncesi çocuklar için şarkı: 
“İsa’nın adını beraber yüceltelim” 
ilahisini söyleyin.  
 

“Hozanna” sözcüğünün anlamı, 
“şimdi kurtar, yalvarırız” ’dır 
(Mezmur 118:25-26’ya bakın).  
Bir övgü ve istek ifade eder. 
Halk İsa’ya, kendilerini
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Romalılar’dan kurtaracak 
olan Kral olarak 
sesleniyordu. 

 
 
 
 

 
 

 TG- 

 
Eğer mümkünse sınıfa 
çocukların havada sallaması 
ve yere yayması için palmiye 
yaprakları getirin. Çocuklar 
dersle ilgili nesnelere 
dokunabilirlerse daha 
kolay hatırlarlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 1-5 
 

 
 

 TG+ 

 

İman etmiş olan çocuklar için 
hazırlanan  “Rab’bin adını 
yüceltin” kartını gösterin.  
 

Okul öncesi çocuklar için 
şarkı: “İsa’nın adını beraber 
yüceltelim” ilahisini söyleyin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birçok kişi palmiye ağaçlarının yapraklarını koparıp havada sallı-

yordu. Palmiye yaprakları zaferin bir simgesiydi. Halk sevinçten 

çılgına dönmüştü, çünkü Tanrı, uzun zaman öncesinden vaadettiği 

Mesih’i nihayet göndermişti. Mesih kralları olacak ve kendilerini 

Romalı hükümdarların elinden özgür kılacaktı. Nihayet tekrar 

Kudüs’te kendi kralları saltanat sürecekti. Olup bitenler bir çeşit 
zafer alayıydı. 

Rab İsa gerçekten de Tanrı’nın vaadettiği Mesih’tir. O Kral’dır. Fa-

kat İsa Romalı hükümdarlara karşı savaşmayı planlamadı. Çok daha 

güçlü olan bir düşmana, bir prense, karşı savaşacak ve onu yene-

cekti. Bu düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Evet, Şeytan. 

Rab İsa günaha karşı ölüp dirilişiyle Şeytan’ı yendi. O, sizi Şeytan’ın 

elinden kurtarabilecek olan, her şeye gücü yeten kraldır, iyi kraldır. 

Eski Antlaşmada Mesih’in, “tutsaklara serbest bırakılacaklarını du-

yurmak üzere” (Yeşaya 61: 1) gönderildiğini okuruz. Eğer Şeytan’ın 

egemenliği altında olduğunuzu biliyor ve özgür olmak istiyorsanız, 

Rab İsa’dan bunu sizin için yapmasını isteyin. Bunu yapacaktır ve 

ondan sonra da sizin yaşamınızda kendisi egemenlik sürmeye 

başlayacaktır. Ne harika ve büyük bir Kral’dır O! Kudüs’e girdiği o 
Pazar günü kendisine yöneltilen bütün övgü ve ezgilere layıktır. 

Ancak kalabalık içinde herkes sevinçle ezgiler söylemiyordu. Dini 
önderler kıskançlıktan kıvranıyor ve öfkeden köpürüyorlardı.  

Önderleri yerleştirin (15) 

“Bütün dünya O’nun peşinde” diye şikayet ediyorlardı. Rab İsa’ya, 
“Öğrencilerini susturmasını” söylediler.  

Rab İsa onlara ilginç bir karşılık verdi. “Eğer bunlar susacak olsa, 
taşlar bağıracaktır.” 

Bu sözlerle, kendisi herşeyin üzerindeki Kral ve Mesih olduğu için, 
mutlaka yüceltilmesi gerektiğini kastediyordu. 

Hepimiz bu büyük Kralı övmeliyiz. Bütün kralların Kralıdır O. 

O’nun yüceliğini tam olarak anlayamayız, ancak O’nu yüceltmeli 

ve O’na tapınmalıyız. Eğer Rab İsa’yı seviyorsanız, O’nu yücelt-

meniz çok önemlidir. (Çocukların bildiğini bildiğiniz bir iki ilahi) gibi 

şarkılar söylediğinizde, bunları yürekten söyleyin. Söylediğiniz 

sözlerin anlamı gerçekten yüreğinizden gelsin. Bu ezgileri başka 

zamanlarda da söyleyin. Dua ettiğinizde Rab İsa’ya, “Çok büyük ve 
güçlü bir kral olduğunu” dile getirin.  

Ferisiler O’na hiç de bu gözle bakmıyorlardı ama tek bir söz etmeye 
bile cesaret edemediler. Halkın kente doğru ilerleyişini izlediler.  

Rab İsa Kudüs’e yaklaşıp kenti görünce orası için ağlamaya başladı. 

Niçin? Çünkü bazı kişilerin gerçekten günahlarından vazgeçip 

kendisini yaşamlarının Kralı yapmalarına rağmen, pek çok kişinin 

kendisine iman etmediğini iyi biliyordu. Tek istedikleri kendilerini 

Romalı hükümdarların elinden kurtaracak olan birisiydi; O’nu, 
günahtan kurtaran bir Kurtarıcı olarak görmediler. 

Rab İsa ağlarken “Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu 

bilseydin” dedi. 
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Siz nasıl bir kişisiniz – İsa Mesih’e Kurtarıcı ve Kral olarak iman 

eden birisi mi, yoksa hala “hayır” diyen birisi misiniz? Eğer bugün 

günaha sırtınızı dönmek ve Mesih’e iman etmek istemenize rağmen, 

bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ya da sorularınız varsa, 

dersten sonra beni bekleyin. Sizinle konuşmak beni çok mutlu 

edecektir (sizi nerede bulacaklarını söyleyin). 

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak. Kalabalığı(13) kaldırın. İsa’yı (10) şekil 

1’le değiştirin. 

Rab İsa tapınağa gitti ve orada alışveriş yapan ve hileli işlerle 

uğraşan kişiler gördü. Daha önce de yapmış olduğu gibi (Yuhanna 

2:14-16), hepsini tapınağın dışına kovdu. 

“Benim evim dua evi olacaktır, oysa siz onu haydut inine 

çevirdiniz” dedi. 

Ondan sonra bazı kör ve sakatlar İsa’ya geldiler ve O da onları 

iyileştirdi. 

Çocukları (14) yerleştirin.  

Etrafta dolaşan bazı çocuklar İsa’nın yaptıklarını gördüler. “Davut 

Oğluna hozanna” diyerek övgüler yükselttiler. Çocuklar İsa’yı 

vaadedilen Mesih-Kral olarak övüyorlardı. 

Kıskanç önderler, “Şu çocukların dediklerini işitiyor musun?” 

diyerek homurdanıyorlardı. 

Bunun üzerine İsa onlara, çocukların ağzından bile övgüler 

yükseleceğini (Mezmur 8:2) yazan Eski Antlaşma metnini okuyup 

okumadıklarını sordu. Eğer Rab İsa’yı seviyorsanız, O’nun 

yüceliğini düşünün ve sonra da O’nu Kral olarak övün.  

İsa’nın öğrencileri için çok heyecan dolu bir gündü bu. Efendilerine 

böylesi bir ilgi gösterilmesini beklemiyorlardı. Şu sözlere bakın. 

Zekeriya 9:9’un yazılı olduğu kağıdı havaya kaldırın ve ayetin yerini yazan 

kısmı kapatın. 

Bu sözleri kimin yazdığını biliyor musunuz? 

Çocukların düşüncelerini söylemelerine fırsat verin. 

Petrus ya da Yakup ya da diğer öğrencilerden biri yazmış olabilirdi. 

Fakat bu sözler 400 yıldan uzun bir süre önce kaleme alınmıştı! 

Tanrı, peygamber Zekeriya’ya ne yazması gerektiğini söyledi. Kra-

lın bir sıpaya bindiği yazılıdır. Ayrıca Kral’da kurtuluş olduğundan 

da bahseder. Yani O, Şeytan’a tutsak olanları kurtarabilir. Eğer İsa 

günahlara karşılık ölüp dirilmemiş olsaydı, Şeytan’ın egemenliğin-

den hiç kimse kurtulamazdı. Fakat gerçekten istiyorsanız kurtuluşa 

kavuşabilirsiniz. Bu büyük Krala, Rab İsa’ya, bugün sizi özgür 

kılması ve Kralınız olması için iman edin. O’na şöyle seslenin: 

“Rab İsa, Sen Kralsın. Beni günahtan kurtarman için şimdi sana 

güveniyor ve iman ediyorum. Lütfen yaşamımı sen yönlendir.” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

TG- 

 

Okul öncesi çocuklar için çağrı: 
“Müjde” adlı ilahiyi söyleyin ve 
Yuhanna 3:16’daki “iman etmek” 
ifadesini kullanarak çağrıda  
bulunun. İsa’ya iman etmek 
isteyenlerin sizinle birlikte 
hikaye halısı üzerinde  
kalmalarını söyleyin. 
 

 

 

 

 

 
 
İsa, Yeşaya 56:7 ve Yeremya 
7:11’den alıntı yaptı. Aslında bu, 
İsa’nın tapınağı ikinci kez 
temizleyişiydi. 
 

 
Kart 1-6 

 

 
 

TG+ 

İsa, murdar olarak  
nitelendirilip tapınağa 
girmekten alıkonan kişileri 
iyileştirerek bir kez daha  
kendi yetkisini sergiledi.  
 
 
Bu çocukların bazıları 
büyük ihtimalle, tapınakta 
erkeklik çağına geçişlerini 
kutlayan buluğ dönemindeki 
çocuklardı. 
 
 
 

 

TG- 

 

Genellikle on iki yaşında  
böyle bir kutlama yapılırdı. 
Grubunuzdaki okul öncesi 
çocuklar “İsa’ya övgüler  
olsun!” diye bağırmaktan 
zevk alabilirler. 
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Tekrar oyunu 

 

Palmiye puanları 
 

Yeşil kartondan on iki tane 
palmiye yaprağı kesin ve 
üzerlerine puan değerlerini 
yazın. (Sayfa 62’daki 
örneğe bakın.) 
 

Yaprakları bir masa üzerine 
puanlar görülmeyecek şekilde 
koyun ya da elinizde bir  
yelpaze olarak kullanın. 
 

Grubunuzu ikiye ayırın  
ve sırayla her takıma birer 
soru sorun. 
 

Bir çocuk soruya doğru yanıt 
verdiğinde yapraklardan bir 
tane seçmesine izin verin ve 
bu yaprağın üzerinde yazılı  
olan puanı takımına işleyin. 
 

Tüm soruların 
tamamlanmasından sonra 
en çok puanı olan takım 
kazanacaktır.  

 
 

Okul öncesi 

çocuklar için 

tekrar oyunu 

 

Palmiye yapraklarından 

patika 
 

Kartondan kesilmiş dört  
adet palmiye yaprağını, 
kaldırılabilir bir kapağı olan  
ve paketlenmiş büyükçe bir 
kutuya doğru yönelen bir 
patika halinde yere dizin.  
 

Kutunun içine küçük 
ödüller, renkli etiketler ya 
da şekerler koyabilirsiniz.  
 

Bir çocuk soruyu doğru 
yanıtladığında birinci  
yaprak üzerinde durur.  
 

Bir diğer çocuk başka bir 
soruyu yanıtladığında, ilk 
çocuk ikinci yaprağa 
ilerlerken ikinci çocuk ilk 
yaprak üzerinde durur.  
 

Dördüncü soru 
yanıtlandığında ilk çocuk 
armağan kutusuna 
ulaşmış olur ve her 
çocuk bir ödül kazanır.  
 

İlgi ve zaman olduğu sürece 
oyunu tekrarlayabilirsiniz.  

 

Tekrar soruları 

1. Kimden elinden kurtulup özgür kılınmaya ihtiyacımız vardır? 

(Şeytan’ın) 

2. Rab İsa Kudüs’e girerken neye bindi? (Üzerine daha önce hiç 

kimsenin binmediği bir sıpaya) 

3. Bu sıpa niçin çifteleyip zıplamadı? (Yaratıcı-Kral üzerinde 

olduğu için) 

4. Rab İsa Kudüs’e girerken halk ne diye bağırıyordu? (“Hozanna! 

Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun”) 

5. Halkın bir Kraldan beklentisi neydi? (Roma baskısından özgür 

kılınmak) 

6. Kral İsa kiminle savaşmaya ve yenmeye geldi? (Şeytan) 

7. Halk bağırmanın yanı sıra başka ne yaptı? (Palmiye yapraklarını 

salladı) 

8. Dini önderler Rab İsa’dan ne yapmasını istediler? (Kendisini 

izleyenleri susturmasını) 

9. O’nu nasıl övebiliriz? (O’nun yüceliği hakkındaki ilahileri yüre-

ğimizden söyleyerek. O’na ne kadar yüce olduğunu söyleyin) 

10. Tağınağa gittiği zaman O’nu kimler yüceltti? (Çocuklar) 

11. Rab İsa sizi Şeytan’dan niçin kurtarabilir? (O herşeyin üzerin-

deki Kraldır ve Şeytan’ı yenmiştir) 

12. Eski Antlaşma’daki hangi peygamber Rab İsa’nın bir sıpaya 

bineceğini yazmıştı? (Zekeriya) 

 

Okul öncesi çocuklar için tekrar soruları 

1 İsa Kudüs’e gelirken neyin üzerine bindi? (Bir eşek yavrusu 

olan sıpaya) 

2 İsa Kudüs’e geldiğinde halk ne yaptı? (O’nu yücelttiler) 

3 Bugün İsa’yı siz nasıl yüceltebilirsiniz? (O’na ne kadar harika 

olduğunu dile getirerek ve ilahiler söyleyerek vb) 

4 İsa halk için niçin ağladı? (Onların günahı İsa’yı çok üzdü) 
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Ders 2 
Üst Kattaki Büyük Oda ve Zeytin Dağı 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 26:17-56 

Markos 14:12-52 

Luka 22:7-53 

Yuhanna 13:1-38 

Yuhanna 18:1-12 

 

Bu dersi iki bölüm olarak işlemeyi düşünürseniz; 

1-8 arasını (dersin ana hatlarına bakın) 1. bölüm 

ve 9-15 arasını 2. bölüm olarak kullanın.  

 

Temel gerçek 

İsa Mesih’in sadık bir öğrencisi olun. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sahte bir öğrenci 

olmayın. 
 

Kurtulmuşlar: Eğer günaha düştüyseniz bağış-

lanabilirsiniz ve Rab sadık olmanıza 

yardım edecektir. 

 

Ezberlenecek ayet 

İbraniler 1:8’i tekrar edin. 

Ya da 

Eğer bu dersi tek bir bölüm halinde işleyecekse-

niz, şu ayeti kullanmanızı öneririz “Sizi ... kendi 

egemenliği ve yüceliğine çağıran Tanrı’ya yara-

şır biçimde yaşayın.” 1. Selanikliler 2:12 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18a-b,19, 
20, 21, 22 ve 24 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi, iç mekan sahnesi, tapınak 

sahnesi ve gece sahnesi 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

Tatillerle ilgili karşılıklı tartışma. 

 

Olayların Gelişimi 

1. Fısıh Bayramının kutlanma nedeni.TG- 

2. Rab öğrencilerini Fısıh kutlaması 

hazırlıkları için gönderir. 

3. Üst kattaki büyük odada biraraya 

gelirler. 

4. İsa, “Aranızdan birisi beni ele verecek.” 

5. Öğrencilerin tepkisi 

6. Yahuda’ya ekmek verir.               TG- 

7. Yahuda düşman cephesine gider. 

8. Rab, ilk kez olarak Rab’bin Sofrasını 

uygulamaya koyar.                     TG+ 

9. Zeytin Dağına giderler. 

10. İsa, kendisini terkedeceklerini önceden 

bildirir. TG+ 

11. İsa dua eder. TG- 

12. Öğrenciler uyuyakalırlar. TG+ 

 

Doruk Noktası 

13. Yahuda düşmanları İsa’ya getirir. TG- 

14. Petrus bir askerin kulağını keser. TG+ 

 

Sonuç  

İsa tutuklanır. TG+, TG- 
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Altın, siyah, kırmızı ve  
beyaz renklerde olmak 
üzere dört tane çarmıh 
kesin ve bunları yukarıdaki 
sıraya göre, altın renkli 
olan en üstte olacak  
şekilde üstüste dizin.  
 
Çarmıhları, her biri  
üzerinde konuşurken 
kolaylıkla çevirebilmeniz  
için, alt kısımlarından  
kağıt kıskacıyla ya da 
bantla birbirine tutturun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjdenin sunulması 

Renkli çarmıhlar 

İsa ve günahımızın bağışlanabilmesi için İsa’nın çarmıhta nasıl öl-

düğü hakkında öğrenmekteyiz. Burada farklı renklerden oluşan bir 

set çarmıh var. Herbir renk bana İsa’nın nasıl ve niçin öldüğünü ha-

tırlatır. 

Altın renkli çarmıhı gösterin. 

Altın renkli çarmıh bize Tanrı’yı ve O’nun evi olan cenneti hatırla-

tır. Cennette taşları altın olan bir sokak vardır. Tanrı mükemmel 

olduğu için cennet de mükemmeldir! Tanrı Yaratıcıdır. Kuşları, 

ağaçları ve bulutları yarattı. Ayrıca sizi ve beni yaratan da O’dur. 

Ve Tanrı sizi sever. Kutsal Kitap’ta Tanrı, “Seni sonsuz bir sevgiyle 

sevdim” (Yeremya 31:3) der. Tanrı kusursuz olduğu için günahın 

olduğu yerde bulunamaz. Bu da, cennette günahın olamayacağı 

anlamına gelir. Oysa Tanrı sizi seviyor ve birgün cennete gitmenizi 

istiyor.  

Siyah renkli çarmıhı gösterin. 

Siyah renkli bu çarmıh bana günahı hatırlatır çünkü günah, karan-

lıkta olmak gibi birşeydir, Tanrı’dan uzak olmaktır. Günahın ne 

olduğunu biliyor musunuz? 

Tanrı’yı hoşnut etmeyen düşündüğünüz, dediğiniz ya da yaptığınız 

herşey günahtır. 

Bu dünyadaki herkes günah işler. Kutsal Kitap, “Doğru olan 

(kusursuz) hiç kimse yok” (Romalılar 3:10) der. Herhalde günah 

işlediğiniz bir sürü olayı hatırlayabilirsiniz.  

Çocuklar paylaşsın . 

Tanrı günahınız yüzünden, çok korkunç bir karanlık içinde, Kendi-

sinden sonsuzluklar boyunca ayrı kalmayı hakettiğinizi söyler.  

Kırmızı renkli çarmıhı gösterin. 

Bu renk bana Tanrı’nın sizi ne kadar çok sevdiğini hatırlatır! Gü-

nahınızın bağışlanabilmesi için bir yol buldu. Rab İsa, Oğul Tanrı, 

cennetten dünyaya geldi. Kusursuz bir yaşam sürdükten sonra, 

günahınızın bağışlanabilmesi için kendi isteğiyle çarmıh üzerinde 

öldü. İncil şöyle der: “Oğlu İsa Mesih’in kanı bizi tüm günahlardan 

temizler” (1. Yuhanna 1:7). İsa öldükten sonra gömüldü. Fakat üç 

gün sonra dirildi. Bugün cennette yaşamaya devam ediyor.  

Beyaz renkli çarmıhı gösterin. 

Şimdiyse Rab İsa’nın sizin için yaptıkları sayesinde, günahlarınız 

bağışlanabilir. İncil, “Rab İsa Mesih’e iman edenler kurtulacaktır” 

(Elçilerin İşleri 16:31) der. İsa’nın, Oğul Tanrı’nın, sizin için ölüp 

dirildiğine iman etmelisiniz (tüm yüreğinizle inanmalısınız). Gü-

nahınıza sırtınızı dönüp, O’na iman ettiğinizde, Tanrı sizi bağışla-

yacak ve günahın cezasından kurtaracaktır. Eğer henüz İsa’ya iman 

etmediyseniz dersimiz boyunca nasıl iman edebileceğiniz hakkında 

daha başka şeyler de öğreneceksiniz. 
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Ders 

Aranızda hanginiz bayram ve tatil günlerinden bazılarını söyleye-

bilir bana? Okula gitmediğimiz ve evlerimizde ailelerimizle, arka-

daşlarımızla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiğimiz günlerdir bun-

lar.  

Çeşitli bayramlardan (Ramazan, Kurban Bayramı, Yılbaşı gibi) sözedin ve 

bugünlerde neleri hatırladığımız hakkında konuşun.  

Kudüs’ün her yerinde insanlar önemli bir Yahudi bayramı olan 

Fısıh Bayramı için hazırlık yapıyordu. 1400 yıl öncesinde Yahudiler 

Mısır’da köle olarak yaşıyorlardı. Zalim Firavun onları özgür 

bırakmayı reddedince, Tanrı Mısırlıların üzerine korkunç felaketler 

getirdi. Bu felaketlerin sonuncusunda Tanrı, ölüm meleğini Mısır 

halkının evlerine gönderdi ve her ailenin en büyük çocuğu öldü. 

Yahudilereyse, her aile için bir kuzu kesip evlerinin kapı süvelerine 

kuzunun kanını sürmeleri emredilmişti. Ölüm meleği kanı görünce 

eve girmeden üzerinden geçip gitti.  

Kapıyı (12) yerleştirin. 

Her yıl kutladıkları Fısıh Bayramında Yahudiler hala o geceyi ha-

tırlıyorlardı. Kestikleri kuzunun kanını kapı süvelerine sürdüler ve 

özel olarak hazırlanmış bir yemek yediler. Fısıh kuzusu aynı za-

manda Yahudilere, birgün halkı uğruna canını verecek olan vaade-

dilen Kurtarıcının, yani Mesih’in geleceğini de hatırlatıyordu. İsa-

nın gerçek anlamda Tanrı Kuzusu olduğunu biliyoruz. Aynen Fısıh 

kuzusunun ailenin en büyük çocuğu yerine ölmesi gibi, İsa da gü-

nahkârları kurtarmak için öldü. Fakat sadece birkaç kişi gerçek 

Tanrı Kuzusunun Kudüs’te olduğunu biliyordu. O sırada İsa, öğren-

cileriyle birlikte Fısıh Bayramını son kez kutlamak üzere hazırlık 

yapıyordu. 

Kapıyı (12) kaldırın. 

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Açık havada bir yer. İsa’yı(7) ve öğrencilerini(2)   

yerleştirin.  

Öğrencileri İsa’ya, “Fısıh yemeği için nerede hazırlık yapmamızı 

istersin?” diye sordular.  

“Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak.” 

diye karşılık verdi, “Adamı, gideceği eve kadar izleyin ve evin 

sahibine şöyle deyin: ‘Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh 

yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.’ Ev sahibi 

size üst katta, döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık 

yapın.” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Öğrenciler gidip Efendilerinin dediği herşeyi aynen yaptılar. O’nun 

sözüne güvenebileceklerini biliyorlardı. O gelecekte olacakları 

biliyordu. Olacak herşeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordu.  

 

 

 

 

 

 

 
Harita üzerinde Kudüs’ü  
gösterin. Zeytin Dağı ve 
Getsemani Bahçesi kentin 
doğusunda, Golgota ise 
batısındaydı.  
 
 
 
Çocukların kısa bir şekilde,  
ilk Fısıh’ta gerçekleşen 
olayları gözden geçirmesine 
fırsat verin.  
 
 

 

 
TG- 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Bir adamın su taşıması  
alışılmış bir manzara değildi, 
bu işi genellikle hanımlar 
yapardı.  
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Kart 2-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 2 
 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan sahnesi.  

Akşam olunca Rab İsa on iki öğrencisiyle birlikte o eve gitti. 

Öğrencileri, İsa’nın yakında aralarından ayrılacağını bildikleri için 

çok üzgündüler. Rab İsa, bu akşamın ölümünden önce birlikte 

geçirecekleri son akşam olduğunu biliyordu. Bu yüzden onlara 

söyleyecek çok şeyi vardı.  

İsa’yla  öğrencilerini  (18a-b)  ve Yahuda’yı(19) yerleştirin. 

Yemek yerlerken İsa, öğrencilerine, “Ben acı çekmeden önce bu 

Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım” dedi.  

Ardından öğrencilerin hepsini şaşkına çeviren birşey söyledi. “Size 

doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek.” (İhanet 

etmek, bir kişiyi düşman eline teslim etmek, o kişiye sadık 

kalmamak anlamına gelir.)  

Öğrenciler yemeyi bırakıp merak ederek birbirlerine baktılar. Çok 

üzgündüler. Nasıl olur da aralarından biri, O’nu düşmanlarının eline 

teslim edebilirdi?  

Bir tanesi, “Rab, bu ben miyim?” diye sordu. 

Bir diğeri, “Yoksa ben miyim?” dedi.  

Diğerleri de aynı şeyi söylediler.  

Petrus eğilip Yuhanna’ya, kimden söz ettiğini Rab’be sorması için 

işaret etti.  

Yuhanna, “Ya Rab kimdir o?” diye sordu.  

Rab İsa, “Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur” diye 

yanıtladı. 

Öğrencilerden biri kendisini çok rahatsız hissediyordu. İsa lokmayı 

batırıp Yahuda İskariot’a verdi.  

Yahuda’ya bakıp “Yapacağını tez yap!” dedi.  

Yahuda hemen dışarı çıktı. Gece olmuştu. 

Yahuda’yı (19) çıkarın. 

Diğer öğrenciler Yahuda’nın nereye gittiğini bilmiyorlardı; belki bir 

şey almaya ya da yoksullara sadaka vermeye gidiyor olabilirdi. 

Yahuda nasıl bir öğrenciydi? “Sahte” bir öğrenciydi. Bazen insanlar 

sahte para basarlar. Gerçek gibi görünmelerine rağmen gerçek de-

ğillerdir. Yahuda İskariyot’ta İsa Mesih’in bir öğrencisi gibi gö-

rünüyordu. Sık sık on iki öğrenciyle birlikte dolaşıyordu. Diğerleri 

gibi konuşuyordu. Bugün bile böyle davranan kişiler, hatta çocuk-

lar, vardır. Hıristiyanmış gibi konuşurlar, Hıristiyanlarla birlikte do-

laşırlar ve diğer kişilerin, kendilerinin Hıristiyan olduğunu düşün-

melerini istemelerine rağmen, yüreklerinin derinliğinde olmadıkla-

rını bilirler. Belki bugün sınıfımızda bile böyle birisi olabilir. “Sah-

te” bir öğrenci olmak ve gerçek olmamak çok üzücü birşeydir. 
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Yahuda sahte bir öğrenciydi ama bundan da kötüsü Efendisini ele 

verecekti.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Tapınak sahnesi. Yahuda (3) ve dini önderleri (15) 

yerleştirin. 

Yahudilerin önderlerine gitti. İncil bu kişileri, “başkahinler ve 

tapınak koruyucularının komutanları” olarak tanıtır. Yahuda’nın bu 

ziyareti ilk değildi. Bundan birkaç gün önce yine onların yanına 

gelmişti.  

Onlara, “İsa’yı ele verecek olsam bana ne verirsiniz?” diye sordu.  

“Otuz gümüş veririz” dediler.  

Bunun üzerine Yahuda söz verdi. 

Yahuda’nın Rab İsa’yı para uğruna düşmanların eline vermeye 

hazır olması ne kadar üzücü birşeydi. 

Ve işte Yahuda yine onların karşısındaydı. 

“O’nun nerede olacağını biliyorum” dedi Yahuda. “O’nu ele 

geçirmeye en uygun zaman bu. Beni izleyin. Öptüğüm kişi O’dur.”  

Bunun üzerine önderler birkaç kişiyi biraraya getirip şuna benzer 

bir plan yapmış olabilirler.  

“Elinizden kaçırmamaya çok dikkat edin.” 

“Meşale ve fenerlere ihtiyacımız olacak.” 

“Yanımızda silahlı askerlerin olması lazım.”  

“Elini kolunu bağlamak için iplere ihtiyacımız olacak.” 

Bütün şekilleri çıkarın.  

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan sahnesi.İsa’yı ve öğrencilerini(18a-b) 

yerleştirin. 

O esnada üst kattaki odada Fısıh yemeği bitmişti. Rab İsa eline 

ekmek aldı ve Tanrı’ya şükretti. Sonra ekmeği lokmalara bölüp 

öğrencilerine dağıttı.  

“Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle 

yapın.” dedi.  

Bu sözleriyle kendi bedenine neler olacağını, ekmek örneğiyle 

açıklıyordu.  

Ardından eline şarap dolu kaseyi alarak yine Tanrı’ya şükretti.  

“Alın ve bunu için. Bu benim kanım” dedi İsa, “Birçokları uğruna 

akıtılan antlaşma kanıdır.” 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 2-1 

 

 
 
 

Birkaç çocuktan bu  
sahneyi canlandırmalarını 
isteyebilirsiniz.  
 
Büyük ihtimalle şekel olarak 
anılan bir gümüş, yaklaşık  
dört günlük yevmiyeydi. 
Otuz gümüş bir kölenin  
değeriydi (Mısır’dan Çıkış 21:32). 
Sınıfa birkaç gümüş para 
getirin. Çocukların paraya 
dokunması yararlı olacaktır ve 
saymayı bilen çocuklar, 
özellikle paraları saymaktan 
hoşlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 2-3 
 

 
 

İmanlılar Rab’bin sofrasında 
kullanılan şarap, ekmek ve 
bunların anlamları konusunda  
farklı görüşlere sahip 
olduğundan, fazla detaya  
girmemek en iyisi olur.  
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 TG+ 

 
 

İmanlı çocuklar için  
hazırlanmış olan kartı  
gösterin: “Eğer günaha 
düştüyseniz bağışlanabilirsiniz  
ve Rab, sadık kalmanıza 
yardım edecektir.”  

 
 

Okul öncesi çocuklar için 
şarkı: “İsa’nın adını beraber 
yüceltelim” ilahisini söylerken, 
Rabbe sadık kalmalarına yardım 
etmesi için, çocukların da  
İsa’ya güvenebileceklerini 
vurgulayın. 

 
 
 
 
Kart 2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsa bu sözleriyle şarabın, hem onlar hem de daha birçok kişi için 

akan değerli kanını simgelediğini söylüyordu. 

O’nun ölümü aracılığıyla günahlarının bağışına kavuşacaklardı. İsa 

Mesih’in izleyicileri, yani öğrencileri, O’nun kendileri için öldüğü-

nü bilen ve tüm günahlarının bağışlanması için O’na güvenenlerdir. 
Siz de O’nun öğrencisi misiniz? Yanıtınız evetse, O’na sadık kalın. 

O’na sadık kalmanıza yardım edecek şeylerden birisi, O’nun sizin 

için yaptıklarını hatırlamanızdır. Sadık kalmakta zorlandığınız an-

larda, sizin uğrunuza ne kadar acı çektiğini hatırlayın. Ekmek ve 

şarap öğrenciler ve İsa Mesih’e iman eden herkes için bir hatır-

latmaydı. O günden bugüne, O’nu sevenler ekmek ve şarabı birlikte 

paylaşırlar. Buna Rab’bin Sofrası adı verilir. İmanlılar için çok özel 
bir zamandır bu.  

Rab İsa ve öğrencileri için özel ve üzücü bir geceydi bu. Beraber bir 

ilahi söyledikten sonra Zeytin Dağına gittiler.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin:Gece sahnesi ya da koyu renkli düz bir zemin. 

Öğrencileri (2,4,5 ve 6) ve İsa’yı (7) yerleştirin. 

Zeytin Dağına doğru yürürlerken Rab onlara şöyle dedi: “Bu gece 

hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz. Ama ben dirildikten 
sonra sizden önce Celile’ye gideceğim.” 

Öğrenciler böyle bir şeyi hayal bile  edemiyorlardı.  

Petrus O’na, “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla 
düşmem” dedi. 

Rab İsa, Petrus’a çok ciddi bir ses tonuyla şöyle karşılık verdi: 

“Sana şunu söyleyeyim Petrus, bu gece horoz ötmeden beni 

tanıdığını üç kez inkar edeceksin.” 

“Seninle birlikte ölecek bile olsam, asla inkar etmem” dedi Petrus.  

Diğer öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söylediler.  

“Gerçek ve sadık bir öğrenci olacağım” demek kolaydır ama bazen 

bunu yapmak çok zor olabilir. Bir okul gezisine gidecek olsanız, 

Tanrı’yla birlikte sessiz zaman geçirir misiniz? Eğer Rab’be sadık 

kalacaksanız, başkaları sizi gözlüyor bile olsa, Kutsal Kitabınızı 

okumaya ve dua etmeye devam etmelisiniz. Arkadaşlarınız Pazar 

sabahı yeni açılan buz pistine gidecekler. Siz Pazar sabahları 

normalde kiliseye gidersiniz ama arkadaşlarınız sizi de davet ettiler. 

Eğer Rab’be sadık kalacaksanız, onlara ne dersiniz? 

Çocukların önerilerini dinleyin..  

Bazen bu çok, ama çok zor olabilir. Fakat Rab O’ndan dilersek, 

“yardım gereksindiğimizde merhamet göreceğimizi ve lütuf 

bulacağımızı” (İbraniler 4:16) vaadeder. Hiç şüphem yok ki, Rab 

İsa’yı seven her çocuk, gerçekten O’na sadık kalmak ister. Buna 
benzer şekilde öğrenciler de aynı şeyi hissediyorlardı. 

Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 6 

Aşağıdakileri ders programınızın daha sonraki bir bölümünde kullanabilirsiniz.  

İsteğe bağlı arka zemin:Gece sahnesi. İsa’yı (7) ve öğrencileri (2,4,5 ve 6) 

yerleştirin. 

Birlikte Getsemani bahçesine girdiler. Kendisi dua etmeye giderken 

yanındaki öğrencilerinin bir kısmına beklemelerini söyledi.  

Öğrencileri (5 ve 6) çıkarın. 

Fakat yanına Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı alarak biraz daha ileriye 

gitti.  

“Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, benimle birlikte uyanık 

durun.” 

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 7 

İsteğe bağlı arka zemin:Gece sahnesi. İsa’yı (20) yerleştirin. 

Biraz daha ilerledi ve yere kapanarak dua etmeye başladı. Babasına, 

böylesine kötü bir ölüme katlanmak zorunda kalmamak için yal-

vardı. Başına geleceklerin ne kadar korkunç olduğunu bildiğinden, 

teri kan damlaları halinde akmaya başladı. Tanrı’nın Oğlu İsa, gü-

nahın karşılığı olarak Tanrı tarafından cezalandırılmanın düşünce-

siyle bile, korku içinde acı çekiyordu. Bu size yaşamınızdaki güna-

hın ne kadar kötü olduğunu göstermiyor mu? Günahtan kurtarılmanız 

ve İsa Mesih’in öğrencisi olmanız gerektiğini anlamıyor musunuz?  

Duasına devam edip şöyle dedi, “Baba, yine de benim değil, senin 

istediğin olsun.”  

İsa’yı (20) çıkarın. 

Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın yanına döndüğünde onları uyur buldu.  

Onları uyandırıp, “Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık 

kalamadınız!” dedi. 

İsa’yı (20) yerleştirin. 

Tekrar dua etmeye gitti. Aynı şekilde üç kez dua etti. Her seferinde 

de öğrencilerini uyur buldu. İsa’ya sadık kaldılar mı? Hayır, 

kalmadılar. Eğer siz de O’nun bir öğrencisiyseniz, O’na sadık 

kalmadığınız zamanlar oldu mu? 

Belki komşularınızdan biri annenize, arkadaşlarınızla beraber sizi 

sakat bir çocukla dalga geçerken gördüğünü söylediğinde anneniz 

de, “Bunu ona sorarım ancak eminim siz bir hata yapmış 

olmalısınız” diye karşılık verdi. Yaptığınız bu yanlış davranışı 

kabullenmek sizi çok utandırdı. Anneniz size kızdı. Üstelik daha da 

kötüsü, “Bir de Hıristiyan olduğunu söylüyorsun” dedi. Sadık 

kalmadınız. Fakat Rab sizden yine de ümidini kesmez. Siz sadık 

olmasanız bile, O her zaman sadıktır. Sizi affedecek ve tekrar aynı 

günaha düşmemeniz için size yardım edecektir. Aynı şeyi Petrus, 

Yakup ve Yuhanna’nın yaşantılarında görüyoruz.  

1.şekille İsa’nın (20) yerini değiştirin. Öğrencileri (2 ve 4) yerleştirin. 

İmanda daha cesur ve güçlü olmaları için onlara yardım etti. Fakat 

gecenin bu geç saatinde İsa’ya hiçbir yararları yoktu.  

 

 

Kart 2-4 

 

 
 

 
 

 
Kart 2-5 

 

 
 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TG+ 

 
İmanlı çocuklara 
uygulamalı kartı gösterin. 
 

Okul öncesi çocuklar için 
ilahi: “İsa’nın adını 
beraber yüceltelim.” 
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Çocuklara, “İnsanoğlu” 
ifadesinin, İsa’nın kendisi  
için sık sık kullandığı bir  
ünvan olduğunu açıklamak 
durumunda kalabilirsiniz.  

 

Kart 2-6 
 

 

 

 TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG- 

 

 

 

Öğrencileri (5 ve 6) yerleştirin. 

“İşte saat yaklaştı,” dedi “İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor.”  

Yahuda’yı (21) ve önderleri (15) yerleştirin. 

Ellerinde fenerler, kılıç ve sopalar olan bir kalabalık onlara doğru 

yaklaşmaya başladı. Yahuda İskariyot en öndeydi. Dosdoğru Rab 

İsa’ya gidip O’nu öptü. 

 

Sahne 8 

“Yahuda, bana bir öpücükle mi ihanet ediyorsun?” diye sordu Rab 

İsa. 

Yahuda’nın planını biliyordu. Öğrencilerin hiçbiri Yahuda’nın ne 

yaptığını bilmemesine, rağmen Rab İsa biliyordu. Belki “sahte” öğ-

rencilerden sözettiğimizde “kendinizin de” bunlardan biri olduğunu 

bilirsiniz. Sınıfta bizleri ya da anne ve babanızı kandırabilirsiniz. 

Fakat Rab İsa’yı kandıramazsınız. O, gerçek ve sahte öğrencilerin 

kim olduğunu bilir. Olmadığınız gibi görünmekten vazgeçmeyecek 

misiniz? Nasıl hissettiğinizi Rab İsa’ya açıkça söyleyin. Sizin 

uğrunuza acılara ve ölüme katlandığı için O’na şükredin. 

Günahınızı bağışlamasını ve sizi kendisinin gerçek bir öğrencisi 

yapmasını isteyin. “Sahte bir öğrenci” olmak çok üzücü birşeydir. 

Yahuda’nın yaptığı gibi Rab’be ihanet etmek, daha da kötüdür.  

Aslında Yahuda’nın getirdiği kalabalığın kılıca ve sopaya ihtiyacı 

yoktu. Rab İsa kaçmaya çalışmıyordu. Yakalanmasının Tanrı’nın 

isteği olduğunu biliyordu. Ancak Petrus kavga etmeye hazırdı. 

Kılıcını çekip İsa’nın düşmanlarından birinin kulağını kesti . 

Ama İsa, “Kılıcını bırak!” dedi ve düşmanının kulağını iyileştirdi.  

Petrus sadık kalmak için elinden gelen herşeyi yaptı ama yöntemi 

yanlıştı. Eğer Babanıza dönüp, “Kutsal Kitaba ve İsa’ya iman et-

mezsen, asla cennete gidemezsin” derseniz, Rab İsa’ya sadık kalmış 

olmanıza rağmen, kullandığınız yöntem yanlış olur. Başkalarıyla Rab 

hakkında konuşurken bağırmak, tartışmak ve kavga etmek doğru 

olmaz. Petrus’ta bu dersi öğrenmek zorundaydı. Kılıcını bıraktı. 

Ellerinde kılıç ve sopalar olan adamlar, Rab İsa’yı çevrelediler ve 

O’nu tutukladılar. 

İsa’yı (1) Şekil 24’le yer değiştirin. 

Öğrenciler çaresizlik ve korku içindeydiler. Kendilerinin de tutuk-

lanmasından korkarak kaçtılar.  

Öğrencileri (2,4,5 ve 6) çıkarın. 

Sadık olmak için verdikleri sözlere ne oldu? Bir kez daha başarısız 

oldular.  

Başarısız olduğumuz ve günaha düştüğümüz anlarda, Rab İsa’nın 

bizden ümidini kesmediğini bilmek çok güzel birşeydir. Kendisine 

sadık kalabilmemiz için bizi bağışlar ve bize yardım eder. Bu dersi-

miz boyunca üç sözcükten sık sık bahsettik. Bu sözcükler nelerdir?  
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Başarısızlık Petrus ve diğerleri sadık kalamadılar. 

Sahte Yahuda, “sahte” bir öğrenciydi. Gerçek ve içten değil-

di. Bir Hıristiyanmış gibi mi davranıyorsunuz? Artık 

rol yapmayın. Rab İsa’dan günahınızı bağışlamasını 

ve sizi kendi öğrencisi yapmasını isteyin. Kendisine 

gelen hiç kimseyi geri çevirmeyeceğine söz verdi 

(Yuhanna 6:37). Size edeceği yardımla O’na... 

Sadık kalabilirsiniz… 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

 

1. Yahudiler Fısıh Bayramını niçin kutluyorlardı? (Tanrı’nın ken-
dilerini ölüm meleğinden kurtardığını hatırladıkları için) 

2. İsa, aralarından birisinin kendisine ihanet edeceğini söylediğinde 
öğrenciler ne dedi? (“Beni demek istemedin ya?” diye sordular) 

3. Yahuda nasıl bir öğrenciydi? (Sahte bir öğrenciydi) 

4. Yahuda’nın planlarını bilen tek kişi kimdi? (İsa) 

5. Yahuda, Efendisini ne kadar para karşılığı ele verdi? (Otuz 

gümüşe) 

6. Rab’bin sofrasında paylaştığımız ekmek ve şarap bize neyi 

hatırlatır? (Mesih’in bedenini ve kanını) 

7. İsa öğrencilerine, kendisini terkedeceklerini söylediğinde Petrus 
ve diğerleri ne dedi? (“Asla”) 

8. Petrus, Yakup ve Yuhanna, Zeytin Dağındayken Efendilerini 
nasıl hayal kırıklığına uğrattılar? (O dua ederken uyuyarak) 

9. Rab İsa dua ederken niçin çok acı çekiyordu? (Günahın karşılığı 
olan sıkıntılarla karşılacağı için) 

10. Yahuda askerlere kimi tutuklamaları gerektiğini nasıl gösterdi? 
(İsa’yı öperek) 

11. Petrus, İsa’ya olan sadakatini göstermek için ne yaptı? 
(Düşmanlardan birinin kulağını kesti) 

12. İsa kulağı kesilen adama ne yaptı? (Onu iyileştirdi) 
 

Okul öncesi çocuklar için tekrarlama soruları 

1. Günahlarımızı yüklenebilecek olan gerçek Tanrı Kuzusu 
kimdir? (İsa) 

2. İsa Zeytin Dağında dua ederken, Petrus, Yakup ve Yuhanna ne 
yapıyordu? (Uyuyorlardı) 

3. Askerler İsa’yı Zeytin Dağında nasıl buldular? (Yahuda O’nun 
nerede olduğunu gösterdi) 

4. Askerler İsa’yı tutukladıkları zaman, öğrenciler niçin kaçtılar? 

(Korktukları için) 

Okul öncesi çocuklar için 
çağrı: “Müjde” ilahisini 
söyleyin ve Yuhanna 3:16’yı 
ve “iman etmek” terimini  
kullanarak çağrıda bulunun. 
İsa’ya iman etmek isteyen 
çocukların, hikaye halısı  
üzerinde sizinle birlikte 
kalmalarını söyleyin.  

 

TG+ 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Sır sözcük 
 

Büyükçe bir karton ya da 
kağıt üzerine “ihanet”  
sözcüğünün her bir harfi  
için kısa çizgiler çizin. 
 

 
 
  ––  ––  ––  ––  ––  –– 
 
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve  
değişimli olarak her bir  
gruba sorular sorun. 
 

Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde, bir harf tahmininde 
bulunabilir.  Eğer söylediği  
harf sözcükte varsa, ilgili 
çizginin üzerine bu harfi yazın 
ve grubuna 500 puan ekleyin.  
Harf sözcükte yoksa, söylenen  
harfi kenarıya not alın.  
 

Sır sözcüğün ne olduğunu 
tahmin eden ilk iki çocuk,  
kulağınıza düşündükleri 
sözcüğü fısıldayabilirler.  
 

Eğer sözcük doğruysa, ekstra  
1000 puan daha kazanırlar.  
 

Oyun, tüm sorular yanıtlandığında 
ya da üçüncü bir çocuk sözcüğü 
tahmin ettiğinde son bulur.  

 
Okul öncesi çocuklar 

için tekrar oyunu 

 

Paraları sayın 
 

Kumaştan bir kesenin içine  
otuz adet metal para 
ya da alüminyum folyo ile  
kaplı karton halkalar koyun.  
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Çocuklarla birlikte paraları 
sayarken, Yahuda’nın Rab 
İsa’yı ele vermek için otuz 
gümüş para aldığını  
hatırlatın.  
 

Paraları çocuklar arasında 
bölüştürün. 
 

Çocuklar soruları doğru 
yanıtladığında, elindeki 
paralardan birini kesenin  
içine atmasını söyleyin.  
 

Ders 1-2’deki okul öncesi 
sorularını kullanın ve tüm 
paralar kesede toplanana  
kadar devam edin.  
 

Zamanınız kalırsa paraları 
bir kez daha sayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarkı 

 

İsa’nın adını beraber yüceltelim  
 

İsa’nın adını beraber yüceltelim. (1) 

İsa’nın adını beraber yüceltelim. (1) 

O benim kayam; (2) 

O benim kalem; (3) 

Benim kurtarıcım; (4) 

O’na güvenirim. (5) 

Hamdlar olsun Rab İsa’ya. (6) 

 
Hareketler: 
 

1. Ellerinizi yavaş yavaş havaya kaldırırken, sağ elinizin orta 

parmağını sol avuç içinize, ardından sol elinizin orta parmağını 

sağ avuç içinize değdirin.  

2. Ellerinizi yumruk yapıp birbirine vurun. 

3. Parmak uçlarınız yukarı doğru ve avuç içleriniz yüzünüze 

dönük bir şekilde ellerinizi yanyana tutun. Ardından ellerinizi 

birbirinden uzaklaştırın. 

4. Ellerinizi bilek hizasından, başınızın üzerinde çapraz olarak 

tutun ve zinciri koparırmışçasına ellerinizi iki yana doğru açın.  

5. Ellerinizi kalbinizin üzerinde birleştirin. 

6. Ellerinizi yavaş yavaş havaya kaldırırken, sağ elinizin orta 

parmağını sol avuç içinize, ardından sol elinizin orta parmağını 

sağ avuç içinize değdirin. 
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Ders 3 
Yargılanma  
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 26:57 – 27:31 

Markos 14:53 – 15:20 

Luka 22:54 – 23:25 

Yuhanna 18:13 – 19:16 

 

Temel gerçek 

Rab İsa Mesih asla günah işlemedi. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kendisi günahsız olduğu 

için, sizi kurtarabilir. 
 

Kurtulmuşlar:  O’nun itaati, sanki siz itaat et-

mişsiniz gibi sayıldı. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak 

amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar 

için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü...” 

1.Petrus 3:18 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 15, 22, 24, 25, 27, 28 ve 29 

 Arka zemin (isteğe bağlı): İç mekân 

sahnesi.  

 

Süren etkinlik 

 Kasetçalar ve mikrofon  

Ve/veya 

 Üzeri boyalı ya da renkli bir kağıtla 

kaplı, boş kağıt havlu rulosu. 

 Kalın uçlu keçeli kalemler 

 Kağıt havlu 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 
 

 Metin suçlanıyor. 

 

Olayların Gelişimi 
 

1. Sanhedrin’in huzurunda yargılanma. 

 - Yalancı tanıklar TG 

 - “Sen Tanrı’nın Oğlu musun?” TG 

2. Pilatus’un önüne ilk çıkış. 

 - “Kral olduğunu söylüyor” TG- 

 - “Celile’den gelenleri kışkırtıyor.” 

3. Hirodes’e gönderilme 

4. Pilatus’un önüne ikinci çıkış 

 - “Cezalandırın ve serbest bırakın.” 

 - Bir suçluyu serbest bırakın –            

   Barabas’ı mı? TG- 

 - İsa’nın kamçılanması, dikenli taç, mor  

 - kaftan  TG+ 

 - Pilatus İsa’yı tekrar sorguluyor. 

 - Pilatus bir kez daha O’nu serbest  

 - bırakmayı deniyor.  

 - “O zaman sen Sezar’ın dostu değilsin!” 

 

Doruk Noktası 
 

Pilatus ellerini yıkıyor. 

 
Sonuç  
 

 Pilatus İsa’yı Yahudilere teslim ediyor.  TG- 
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Okul öncesi 

çocuklar için 

ezber ayeti 

 

Yuhanna 3:16’yı  

tekrar edin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Okul öncesi 

çocuklar için 

tekrarlama 

 

Ayeti ezgiyle söyleme 
 

Yuhanna 3:16’yı “Sakin  
gece, kutsal gece” 
melodisiyle söyleyin. 

Ezber ayetinin öğretilmesi 

Ezber ayeti 

“Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru 

kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son 

kez öldü...” 1.Petrus 3:18. 
 

Giriş 

Kendi başınıza içinden bir türlü çıkamadığınız bir sorunla karşı-

laştınız mı hiç? 

Kısaca tartışın. 

Günah da kendi başınıza ne kadar uğraşırsanız uğraşın içinden 

çıkamayacağınız bir sorundur. Sadece İsa günahlarınızı sizden 

uzaklaştırabilir. İşte O da aynen bunu yaptı! Gelin birlikte ezber 

ayetimize bakalım. 
 

Sunum 

Kutsal Kitabınızı çocuklara gösterirken, bunun Tanrı’nın Sözü 

olduğunu açıklayın. Ayeti Kutsal Kitap’tan okuyun ve nasıl 

bulduğunuzu çocuklara tarif edin. Çocukların da sizinle birlikte 

okuması için görsel ayet levhasını kullanın.  
 

Açıklama 

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla – İsa, 

bağışlanmanız ve birgün cennette Tanrı’yla yaşamanız için acı 

çekip ölmeyi seçti. 

doğru kişi olarak doğru olmayanlar için – İsa doğru ya da     

günahsız olarak yaşamış olan tek kişidir. Bir günahkar 

olduğunuz için doğru bir kişi değilsiniz. Günahlarınız sizi 

Tanrı’dan uzak tutar fakat İsa sizin uğrunuza kendi canını verdi.  

günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü – Tanrı’nın kusursuz 

Oğlu olan İsa Mesih, günahın bedelini ödemek üzere çarmıhta 

acı çekip ölüme katlandı. Tüm günahlarınızın bağışlanmasına 

imkan sağladı. 
 

Uygulama 

İman etmemiş olanlar: Mesih günahlarınız uğruna acı çekti, öldü 

ve bağışlanabilmeniz için ölümden dirildi. Cennette Tan-

rı’yla birlikte yaşayabilmek için Mesih’i Kurtacınız olarak 

kabul etmelisiniz. 

İman etmiş olanlar: Halihazırda Tanrı’nın bir çocuğuysanız, si-

zin yerinize öldüğü için İsa’ya şükredin ve kendisinin sö-

zünü dinlemenize yardım etmesini isteyin. Günaha düşer-

seniz, bu günahı O’na itiraf edin. 
 

Tekrarlama 

“İlk sözcük” 

Bir çocuktan ayetteki herhangi bir sözcüğün ilk harfini seçmesini 
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isteyin. Çocuklar ayeti tekrar ederlerken, seçilen harfle başlayan 

sözcüğü söylerken ayağa kalksınlar ve diğer sözcükleri söylerken 

otursunlar. Bir başka çocuk, başka bir harf seçsin ve çocuklar bu 

sözcüklere geldiklerinde el çırpsınlar. Ayeti tekrarlamaya devam 

edin ve farklı harflerle başlayan sözcükleri seçerek bunlara farklı 

hareketlerle eşlik edin. Çocukları biraz zorlamak isterseniz, birkaç 

ilk harfi aynı anda kullanarak hareketlerle eşlik etmeyi deneyebi-

lirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki defa ayet referansını  
tekrar ettikten sonra,  
ayetin sözlerini aynen  
İncil’de verildiği gibi söyleyin. 
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Kart 3-1 
 

İsa’yı önce, bir önceki yıl 
başkahin olan Hanan’ın evine, 
ardından o yıl başkahin ve 
Hanan’ın damadı olan 
Kayafa’ya götürdüler.  
 
 
Bu yargılanma gece  
saatlerinde yapıldığı için,  
en başından itibaren yasalara 
aykırıydı. Dini önderlerin  
şiddet dolu davranışları da 
yasalara aykırı ve çok 
aşağılayıcı nitelikteydi.  

 

Kart 3-2 

 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Metin kızkardeşine çok kızgındı. Halıya mürekkebi o dökmüş 

olmasına rağmen, suçu kendisinin üzerine atmayı başarmıştı. 

Annesine, “Metin beni itti” dedi. 

Bu gerçek değildi fakat annesi ona inandı. Metin sık sık yaramazlık 

yapan bir çocuk olduğundan, annesi söylenenin doğru olduğunu 

düşündü. Yani Metin iftiraya uğradı. Böylece Metin’in arkadaşla-

rıyla birlikte havuza gitmesi yasaklandı. Metin işlemediği bir suçun 
cezasını çekiyordu.   

Sonunda, “Bu çok büyük bir haksızlık” diye patladı. 

Haksız yere suçlanmak çok zor bir durum değil mi? Bugün birlikte 
gelmiş geçmiş en büyük haksızlık hakkında öğreneceğiz.  

Bu haksızlık Rab İsa’nın tutuklanmasıyla başladı.  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekân sahnesi. Başkahini ve önderleri (25), İsa’yı 

(24) ve askerleri (22) yerleştirin.  

Askerler İsa’yı başkahinin sarayına götürdüler. Tutuklandı, alay 

edildi ve dövüldü. Dini önderler Rab İsa’yı kıskanıyorlardı; O’ndan 

nefret ediyorlardı ve mutlaka ölmesini istiyorlardı. Fakat bunu ya-

pabilmek için bir nedene ihtiyaçları vardı. O’nun bir suç işlediğini 

kanıtlamalıydılar. Birçoğu O’nu tanıyordu ve yaptıklarını yakından 

izlemişlerdi. Ancak O’nu suçlayabilecek hiçbir açığını bulamıyor-

lardı. Bunun üzerine İsa hakkında yalan söyleyen bazı adamlar ki-

raladılar. 

Gün ağarırken yargılamaya başladılar. Rab İsa dini önderlerin huzu-

runa çıkarıldı. Yanında tek bir dostu bile olmaksızın yalnız başı-
naydı. 

Hakkında yalan tanıklıkta bulunmaları için adamlar getirilmişti. Fa-

kat söyledikleri birbiriyle o kadar çelişiyordu ki, herkes yalan söy-

lediklerini biliyordu. O’nu suçlu çıkarmak niçin bu kadar zordu 
acaba? 

Çocukların cevaplamasına fırsat verin. 

Çünkü O’nun hiçbir suçu yoktu. Asla ama asla günah işlememişti.  

O’nunla birlikte olanlar, O’nu izleyenler, asla günah işlediğine tanık 

olmadılar. Hiçbir zaman kötü düşünceleri olmadı. Her zaman Baba 

Tanrı’nın isteklerini aynen yerine getirdi. İncil O’nun “günahsız” 

(İbraniler 4:15) olduğunu söyler. Günahsız olan tek kişi O’dur. Bu 

yüzden dini önderlerin O’nu yargılarken zorluk çekmelerinde  

şaşıracak birşey yoktur. 

Sonunda bir tanık, “Bu adam, ‘Ben Tanrı’nın Tapınağını yıkıp üç 

gün içinde yeniden kurabilirim’ dedi.” diyerek tanıklıkta bulundu.  

İncil, İsa’nın bu sözlerle tapınak binasını değil, kendi bedenini 

kastettiğini açıkça dile getirmektedir. Kendisini dinleyenlere, öldük-

ten üç gün sonra dirileceğini söylüyordu. 
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Başkahin bunu işitir işitmez, “Hiç yanıt vermeyecek misin?” dedi. 

Rab İsa hiçbir şey söylemeden öylece durdu. Bu davranışı baş 

kahini çok öfkelendirdi.  

“Yaşayan Tanrı’nın adıyla ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, 

Tanrı’nın Oğlu, Mesih sen misin?”  

Rab İsa şöyle dedi: “Size söylesem de inanmazsınız ki. Fakat 

İnsanoğlu’nun tüm gücüyle geldiğini göreceksiniz.”  

Bunun üzerine hep bir ağızdan, “O zaman sen Tanrı’nın Oğlusun?” 

dediler. 

“Söylediğiniz gibidir, Ben O’yum” diye karşılık verdi.  

Buna inanmadılar ama gerçek buydu. Rab İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. 

Bu nedenle asla O’nun günah işlediğini kanıtlayamadılar. O, hem 

Tanrı hem de insandı. Bunu tam olarak anlayamayız ancak bunu 

bilmek, günahsız nasıl yaşadığını anlamamıza yardım eder. 

Tanrı’nın Oğlu’nun günah işlemesi mümkün değildir. 

“Tanrı’nın Oğlu.” Başkahin de zaten, İsa’nın kendisini aynen böyle 

adlandırmasını istiyordu. 

“Yalan söylüyor!” diye haykırarak diğer kurul üyelerine döndü. “Ne 

söylediğini siz de işittiniz. Ne diyeceksiniz buna?” 

“Suçlu” diye karşılık verdiler. “Ölümü haketti!” 

Fakat Yahudiler bir kimseyi ölüme mahkum etme yetkisine sahip 

değillerdi. Romalı bir yetkiliyi bunu yapmaya ikna etmek 

zorundaydılar. Düşmanları Rab İsa’ya vurdular ve yüzüne 

tükürdüler. Sonra başkahinin sarayından çıkarıp Romalı vali 

Pilatus’un huzuruna götürdüler.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan sahnesi. Başkahini(27), önderleri (15), 

İsa’yı(24), Pilatus’u (28) ve askerleri yerleştirin.  

Sabahın erken saatlerinde vali Pilatus, Yahudi kahinlerin ve 

önderlerinin, yanlarında bir mahkumla birlikte sarayına doğru 

yaklaşmakta olduklarını gördü. 

Dışarı çıkıp onlara, “Bu adamı niçin buraya getiriyorsunuz? Bunu 

hakedecek ne yaptı?” diye sordu.  

“Eğer bir suçu olmasaydı, O’nu size getirmezdik. Bu adam yanlış 

öğretişlerde bulundu; halka, Sezar’a vergi ödememelerini ve 

kendisinin bir kral olduğunu söyledi.” şeklinde yanıt verdiler.  

Yahudiler, İsa’nın kendisini Tanrı Oğlu olarak tanıtmasına Pilatus-

un aldırmayacağını biliyorlardı. Ancak kral olduğunu söylemesi, 

onu mutlaka huzursuz ederdi. 

Pilatus mahkeme salonuna doğru yürüdü ve İsa’yı yalnız başına 

yanına çağırdı.  
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Kart 3-5 
 

 
 

 

 

 

 

 TG- 

 

 
Grubunuzdaki çocukların 
anlayabileceği türden 
günah örnekleri kullanın.  

 

 

 

 

 

 
Kart 3-4 
 

 
 

 

 

 

 
 

İsa’nın kendisini suçlayanlar 
önünde sessiz kalması,  
Yeşaya 53:7’de yüzyıllar 
öncesinden bildirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkahini (27), önderleri (15) ve askerleri (22) çıkarın. 

“Sen Yahudilerin Kralı mısın?” diye sordu. 

Rab İsa şöyle yanıtladı: “Benim krallığım bu dünyadan değildir.  

Eğer öyle olsaydı, hizmetkarlarım tutuklanmamam için savaşırlar-

dı.” 

“O zaman sen bir kral mısın?” diye ısrar etti Pilatus.  

Bunun üzerine Rab İsa, “Evet öyleyim.” dedi. 

Pilatus başkahin ve diğerlerinin bulunduğu avluya çıktı.  

“Bu adamı bana getirdiniz ama ben O’nda hiçbir suç bulamadım. 

Ölümü hakedecek birşey yapmamış.” 

Rab İsa’nın hiçbir suçu yoktu. Kıskanç dini önderlerden ne kadar  

farklıydı. Zalim ve gururlu Pilatus’tan ne kadar farklıydı. Sizden ve 

benden na kadar farklı. Hepimiz Tanrı’ya itaatsizlik ettik. Hepimiz 

suçluyuz. İncil, “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.” (Romalılar 

3:10) der. Küçük kardeşinizin elindeki oyuncağı kapıp onu itiyor 

musunuz? Bu davranış Tanrı’yı hoşnut etmez. Annenize öfkeyle 

bağırıyor musunuz? Bu davranış da sizi Tanrı’nın huzurunda suçlu 

duruma sokar. Hepimiz sonsuzluk boyunca cehennemde cezalandı-

rılmayı hakederiz. “Ben bunu haketmiyorum.” diyemezsiniz. Tanrı 

hakettiğinizi söylüyor. Hiçbir cezayı haketmeyen tek kişi İsa Me-

sih’tir. 

Başkahini (27), önderleri (15) ve askerleri (22) yerleştirin. 

Fakat Yahudiler ısrar ediyorlardı. Pilatus’un kararını işittiklerinde 

öfkeye garkoldular.  

“Celile’de ve civarında, hatta burada bile halkı ayaklandırmaya 

çalışıyor!” diye bağırdılar.  

Pilatus bir an, “Celile mi?” diye düşündü. “Madem bu adam Celi-

le’den, o bölgenin sorumlusu Hirodes’e göndereceğim O’nu. Kararı 

o versin.” 

Bu Pilatus’un işine geliyordu. Hirodes o sırada Kudüs’teydi ve 

verilecek kararın tüm sorumluluğunu üstlenebilirdi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Fakat olaylar böyle gelişmedi. Hirodes Rab İsa’yı sorguladığında, 

İsa hiç karşılık vermedi. Hirodes Rab İsa’nın cezalandırılması için 

bir neden bulamadı, ama yine de askerlerine İsa’yı dövdürüp alay 

ettirdi. 

Ardından Hirodes, İsa’nın öldürülmesi için geçerli bir neden olma-

dığını söyleyerek  O’nu Pilatus’a geri gönderdi. İncil’de, bu olaydan 

önce birbirine düşman olan Hirodes’le Pilatus’un, o gün dost 

olduklarını yazar (Luka 23:12). Her ikisi de yanlış kararlar aldı ve 

bu onları birbirlerine yakınlaştırdı.  



  Mesih’in Yaşamı – 4. Cilt 

 31 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz bir zemin. İsa’yı (24), Pilatus’u (28), başkahini 

(27), önderleri (15) ve askerleri (22) yerleştirin. 

Pilatus ne yapacağını bilmiyordu. Bu adamın ölümü haketmediği 

açıkça ortadaydı. Pilatus’un karısı bile, bu iyi adamı mahkum 

etmemesi için kendisine haber gönderdi. 

“Eğer O’nu mahkum etmezsem, Yahudiler beni Sezar’a şikayet 

ederler,” diye düşündü. “Ne yapacağım şimdi?” 

Dışarı çıkıp Yahudilere, “Bu adamda ölümü hakedecek hiçbir suç 

görmüyorum. O’nu dövdürüp salıvereceğim” dedi.  

Fakat halk hep birlikte, “Yok et O’nu! Yok et!” diye bağırışıp 

durdu.  

Birdenbire Pilatus’un aklına başka bir fikir geldi. Her yıl Fısıh Bay-

ramında bir tutuklu serbest bırakılırdı. Yahudiler hangi tutuklunun 

serbest bırakılacağına karar verirlerdi. Herhalde Pilatus’un aklına 

gelen en kötü kişi, ölüme mahkum edilmiş olan Barabba’ydı. O bir 

katil ve halk arasında bir sürü sorun çıkarmış kötü bir adamdı.  

“Kimi salıvermemi istersiniz? İsa’yı mı, Barabba’yı mı?” diye 

sordu Pilatus. 

Kalabalığı (29) yerleştirin. 

Önderler çabucak kalabalığın arasına karıştılar. Büyük ihtimalle 

olup bitenleri görmek isteyen halk, akın akın oraya gelmekteydi. 

Halk fısıldaşıyor, kafa sallıyordu.  

Halk hep bir ağızdan bağırmaya başladı, “Barabbas’ı istiyoruz! 

Barabbas’ı salıver!” 

Pilatus kulaklarına inanamıyordu. 

“O halde Mesih denilen İsa’ya ne olacak?” diye sordu. 

Halk tekrar hep bir ağızdan, “O’nu çarmıha ger, çarmıha ger! 

Ölsün” diye bağırdılar. 

Bu çok büyük bir haksızlıktı. Kusursuz, günahsız olan ölecek, ve 

ölümü hakeden Barabbas salıverilecekti. Bir anlamda bu olay,  

günahtan kurtulmak için İsa Mesih’e iman eden herkesin başına 

geleni örnekler. İsa kesinlikle ölümü haketmedi. Günahın o korkunç 

cezasını çekmeyi haketmedi ama kendi isteğiyle çekti. Siz ve ben 

bu cezayı hakederiz, fakat İsa Mesih’in bu cezayı sizin yerinize çek-

tiğine inanır ve sizi kurtarması için O’na güvenirseniz, günahınız 

yüzünden cezalandırılmazsınız. Rab İsa kusursuz olmasaydı, sizin 

yerinize ölemezdi.  

Rab İsa, kendisini kırbaçlanmak üzere askerlere teslim ettiklerinde 

bile kaçmaya çalışmadı.  

Pilatus’u (28), başkahini (27), önderleri (15) ve kalabalığı (29) çıkarın. 
 
 
 
 

 
Kart 3-4 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 3-6 

 

 
 

 

 

 

 
 

TG- 

 

İsa’nın kendilerinin yerine 
acı çekip öldüğünü  
anlamaları için çocuklara 
yardım edin.  
 

Dersi verirken “sen ve siz” 
zamirlerini kullandığınızdan  
emin olun. 
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Mümkünse, çocukların 
dokunabilmesi için dikenli 
bir dal getirin. Bunu  
yaparken dikkatli olun.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 TG+ 

 
 
 
 

İman etmiş çocuklar için 
uygulama kartını gösterin: 
“O’nun itaati, sanki siz itaat 
etmişsiniz gibi sayıldı.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 3-6 
 

 
 

Sınıfa bir kase su getirin 
ve Pilatus’un kendisini  
verilen karardan nasıl 
aklamaya çalışmış  
olabileceğini örnekleyin. 

 

 

 

 TG- 

 

 

 

Niçin? Çünkü bunların olması gerektiğini biliyordu. Kısa bir süre 

sonra bizim günahımız için çarmıhta ölecekti. 

Sonra dikenlerden yapılmış bir tacı, İsa’nın başına iyice bastırdılar. 

Ardından mor renkli bir kaftan giydirdiler. Asa olarak eline bir sopa 

tutuşturdular. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Önünde diz çöküp, “Yahudilerin Kralını selamlayın” diyerek alay 

ettiler. 

Yüzüne tükürdüler ve vurdular. Fakat “Ağzını açmadı” (Yeşaya 

53:7). Bütün bunlara rağmen şiddetle karşılık vermedi. Günah 

işlemedi. Göksel Babasına itaat etti. 

Sevgili imanlı çocuklar, Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiği-

nizde, bu kusursuz yaşamın sizin adınıza geçtiğini biliyor musunuz? 

Siz O’na bütün günahınızı verdiğinizde O hepsini üstlendi ve 

karşılığında size kendi “kusursuzluğunu” verdi. Yani Tanrı sizi, 

Kurtarıcınızın yaşadığı gibi, günahsız bir yaşam sürdünüz gibi gö-

rür. Günahınız gittiğinde ve Rab İsa’nın itaati sanki sizin itaati-

nizmiş gibi sayıldığında, Tanrı’nın huzuruna doğru bir kişi olarak 

çıkarsınız. Elbette ki kusursuz değilsiniz ama Tanrı sizi, İsa Mesih 

aracılığıyla kusursuz olarak görür. Rab İsa’ya, kendisiyle alay 

ettiklerinde bile, günah işlemediği için ne kadar şükretsek azdır! 

Pilatus hala aynı sorunla karşı karşıyaydı. İsa’yı salıverecek cesareti 

yoktu. Bir kez daha İsa’yla konuştu. Rab İsa Pilatus’a, kendisini 

çarmıhta ölüme mahkum edebilmesinin tek yolunun, bunun  

Tanrı’nın isteği olması sayesinde olabileceğini söyledi. 

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz bir zemin. İsa’yı (24), Pilatus’u (28), başkahini 

(27), önderleri (15) ve askerleri (22) yerleştirin. 

Pilatus, Rab İsa’yı son kez halkın huzuruna çıkardı. 

Halka, “O’nu kamçılatıp salıvereceğim” dedi. 

Buna karşılık olarak halk da, “Eğer bu adamı salarsan, Sezar’ın 

dostu değilsin demektir!” diye bağırdı. 

Bu sözler Pilatus’u korkuttu. Sezar’la arasının bozulmasını hiç 

istemezdi. Ancak İsa’nın ölümünün sorumluluğunu da üstlenmek 

istemiyordu. Bir kase su alıp halkın önünde ellerini yıkayarak, 

akacak kandan kendisinin sorumlu olmadığını gösterdi. 

Pilatus, “Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz 

bakın!” dedi. 

Bütün halk, “O’nun kanının sorumluluğu bizim üzerimizde olsun” 

diye karşılık verdi. 

Siz ve ben de, “O’nun ölümünde benim de sorumluluğum var” de-

meliyiz. Bizim günahlarımız yüzünden, Tanrı’nın kusursuz Oğlu, 

İsa Mesih her türlü acılara katlandı ve öldü. Bunu bizim Kur-

tarıcımız olmak için yaptı. O’nun günahsız olduğuna ne kadar                                          
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şükretsek azdır! Aksi taktirde Kurtarıcı olmazdı. Fakat acı çekti ve 

öldü, “bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru 

olmayanlar için ... öldü” (1. Petrus 3:18). Eğer O’na iman 

etmediyseniz, günahınızın karşılığında hakettiğiniz cezayı düşünün. 

İsa Mesih’in bu cezayı çektiğini ve sizin yerinize öldüğünü 

düşünün. O’na şimdi iman etmez misiniz? O’na yaşamınızdaki tüm 

yanlışlardan dolayı üzgün olduğunuzu söyleyin. Sizin yerinizi aldığı 

için O’na şükredin. Sizi kurtarmasını isteyin. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Yahudi önderler niçin İsa’nın ölmesi gerektiğini söylediler? 

(Kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu söylediği için) 

2. İkinci kez yargılanması için İsa’yı kime götürdüler? (Pilatus’a) 

3. Pilatus, Rab İsa’yı niçin serbest bırakmak istedi? (O’nda hiçbir 

suç bulamadığı için) 

4. İsa’nın hiçbir günah işlememiş olması bizim için niçin önem-

lidir? (Sadece günahsız bir kişi bizim Kurtarıcımız olabilir) 

5. Pilatus, Rab İsa’yı kime gönderdi? (Hirodes’e) 

6. Pilatus Yahudilere nasıl bir seçme hakkı verdi? (Ya İsa’yı ya da 

Barabbas’ı serbest bırakacağını söyledi) 

7. Yahudiler kimi seçti? (Barabbas’ı) 

8. Askerler Rab İsa’yla nasıl alay ettiler? (Dikenli taç, mor renkli 

kaftan ve asa yerine geçen sopa) 

9. Pilatus, Rab İsa’nın ölümünden sorumlu olmak istemediğini 

göstermek için ne yaptı? (Ellerini yıkadı) 

10. Pilatus’a İsa’yı çarmıha germe gücünü kim verdi? (Baba Tanrı)  

11. Rab İsa’ya iman ettiğinizde, sizden uzaklaştırılan şey nedir? 

(Tüm günahınız) 

12. Rab İsa’ya iman ettiğinizde, size verilen şey nedir? (Rab İsa’nın 

günahsız yaşamı) 

 

Okul öncesi çocuklar için tekrar soruları 

1. İsa kimin oğludur? (Tanrı’nın Oğlu) 

2. İsa hiç günah işledi mi? (Hayır) 

3. Halkın Pilatus’tan serbest bırakmasını istediği kötü adam kim-

di? (Barabbas) 

4. İsa niçin bizim günahlarımız uğruna acı çekip ölmeye hazırdı? 

(Bizim Kurtarıcımız olmak için) 

 

 

Okul öncesi çocuklar için çağrı: 
Yuhanna 3:16’yı “Sakin Gece” 
ilahisinin müziği eşliğinde 
söyleyin ve “iman etmek”  
terimini ve Yuhanna 3:16’yı 
kullanarak çağrıda bulunun.  
İsa’ya iman etmek isteyen 
çocukların, hikaye halısı  
üzerinde sizinle birlikte  
kalmalarını söyleyin. 

 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Suçlu ya da suçsuz 
 

Dokuz kart üzerine “suçsuz”; 
üç kart üzerine “suçlu” yazın.  
 

Bütün kartları bir  
torbaya koyun. 
 

Sınıfı iki takıma ayırıp  
dönüşümlü olarak sorular 
sorun. 
 

Çocuklar soruya doğru yanıt 
verdiğinde, torbadan bir kart 
seçmelerine izin verin.  
 

Çekilen her “suçsuz” kart için 
takıma 500 puan verilir. 
“Suçlu” kartı çekildiğinde 
sıra diğer takıma geçer.  
 

Bir sonraki soruya geçmeden 
önce tüm kartları tekrar 
torbaya koyun. 
 

Tüm soruların  
tamamlanmasından sonra 
en çok puanı kazanan  
takım kazanır.  
 

 

 
 

Okul öncesi çocuklar 

için tekrar oyunu  

 

Ü-ürü-üü 
 

Sorduğunuz sorunun yanıtı 
hayırsa, çocuklar ayağa  
kalkıp bir horoz gibi, ü-ürü-üü  
diye ötsünler.   
 

Eğer doğru yanıt evetse,  
hiçbir şey yapmasınlar.  
 

İlgi varsa, daha başka  
“Evet-Hayır” soruları sorun  
ve zaman el verdiğince 
oynamaya devam edin.  
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Süren etkinlik 

Röportaj 

Yaşları daha büyük olan bir kaç çocukla röportaj yapabilirsiniz – 

“Rab İsa’nın yargılanmasına tanık oldunuz. Bunun niçin haksız bir 

yargılama olduğunu düşünüyorsunuz?” 

Mikrofon ve kayıt aleti kullanırsanız daha gerçekçi görünürsünüz.  

 

Süren etkinlik 

Günahı ikrar etmek / dile getirmek 

Boş bir mutfak havlusu rulosunu boyayın ya da renkli bir kağıtla kaplayın. 

Birkaç kağıt havlunun üzerine çeşitli günahların adını yazın (örneğin, kavga 

etmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, küfretmek gibi). 

Biz Hıristiyanlar her an Tanrı’yla konuşabiliriz. Tanrı bizi her 

zaman işitmeye ve dualarımızı yanıtlamaya hazırdır.   

Rulonun içinden, “Merhaba Tanrım, Seni seviyorum!” diye bağırarak, sesin 

ne kadar berrak işitildiğini örnekleyin.  

Tanrı’ya itaat edip günaha hayır dediğimizde, rulonun içinden ko-

nuşmamıza benzer bu. Tanrı bizi işitebilir ve dualarımızı yanıt-

layabilir. Fakat günahın yaşantılarımızda kalmasına izin verirsek ne 

olur?  

Kağıt havlular üzerine yazdığınız günahlar hakkında konuşurken bunları 

birer birer rulonun içine tıkın. Tüm kağıtlar rulonun içine girdikten sonra 

rulonun içinden, “Merhaba Tanrım. Bugün yardımına ihtiyacım var” diye 

bağırın. 

Rulonun içindeki kağıt havlular, sesin berrak bir şekilde 

duyulmasına nasıl engel olduysa, günah da yaşantımızda tıkanıklık 

yaratır ve Tanrı dualarımızı yanıtlayamaz. Tanrı günahtan uzak 

durmanızı ister ve bunu Kutsal Ruh’un gücüyle yapabilirsiniz. 

Fakat günaha düştüğünüzde ne yapmalısınız? 

Çocukların yanıtlarını dinleyin ve ardından 1.Yuhanna 1:9’u okuyun.  

Günahlarınızı Tanrı’ya ikrar etmeli – dile getirmelisiniz. Bunu yap-

tığınızda Tanrı sizi bağışlayacağını vaadeder.  

Kağıt havluları çıkardıktan sonra rulonun içinden, “Merhaba Tanrım. Beni 

bağışladığın için teşekkür ederim!” diye bağırın.  

Gelin şimdi birlikte Tanrı’ya ikrar etmemiz, dile getirmemiz gere-

ken şeyleri düşünelim. 

Sessiz dualar için zaman ayırın. 
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Ders 4 
Çarmıha Gerilme 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 27:31-66 

Markos 15:20-47 

Luka 23:26-56 

Yuhanna 19:16-42 

 

Temel gerçek 

Rab İsa günahkarların yerine öldü. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizin yerinize geçtiği için 

O’na iman edin. 
 

Kurtulmuşlar: O’nu daha çok sevin ve daha çok 

şükredin. 

 

Ezberlenecek ayet 

1. Petrus 3:18’i tekrarlayın. 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

ve 38 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Tepe yamacı 

sahnesi, bahçe sahnesi ve düz siyah ku-

maş. 

Ve 

 Bir perde resmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

“Serhan, sana kaç kere merdivenlerde kimse-

yi itme demedim mi?” 
 

Olayların Gelişimi 

1. Yahudi önderler çok mutlular.  

2. İsa, öldürüleceği yere doğru giderken 

çarmıhını taşıyordu. 

3. Simun çarmıhı sırtlandı. 

4. Askerler O’nu çarmıha çivilediler.  

5. İsa – “Baba, onları bağışla.” TG- 

6. Hırsızlar da çarmıha gerildiler. 

 - Biri Rab’le alay etti. 

 - Diğeri tövbe etti. TG-, TG+ 

7. Öğlende ortalık karanlığa bürünür. 

8. İsa, Babasından ayrı düşer. TG 
 

Doruk Noktası 

9. İsa – “Tamamlandı.” 

10.Romalı yüzbaşı – “O Tanrı’nın Oğlu’ydu.” 

11.Tapınaktaki perde yırtıldı. TG- 
 

Sonuç  

Yusuf İsa’yı gömer. TG- 
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Zaman el verdiğince, bir 
önceki derste olup bitenleri  
kısaca gözden geçirin.  

 
 

 
Kart 4-1 
 

 
 
 

İsa büyük ihtimalle,  
çarmıhın yatay kısmını  
taşıdı. O dönemde yatay  
kısım “çarmıh” olarak 
adlandırılırdı.  

 

Ders 

Daha büyük olan çocuklardan bazıları, bir başkasının yerine geçmenin 

anlamını açıklayan bu skeçi canlandırsınlar.  

Öğretmen: Serhan, sana kaç kere merdivenlerde kimseyi itme de-

medim mi? Ayşe’yi iterken gördüm seni. Cezalandırıl-

malısın. 

Serhan: Özür dilerim öğretmenim. Bir daha yapmam. 

Öğretmen: Bunu daha önce de söylemiştin! Ceza olarak Cuma gü-

nü öğleden sonra kitaplığı toplayacaksın.  

Serhan: Fakat öğretmenim, o saatte maç için idman yapıyor ola-

cağız. Mutlaka orada olmalıyım. 

Öğretmen: Bunu Ayşe’yi itmeden önce düşünmeliydin. 

Serhan: Lütfen öğretmenim, sadece bu defaya mahsus. 

Öğretmen: Hayır, bu cezayı hakediyorsun. Cuma günü sınıftasın. 

Metin: Öğretmenim, eğer izin verirseniz kitaplığı ben toplaya-

bilirim. Takımın Serhan’a ihtiyacı var.  

Öğretmen: Yani Serhan’ın yerine geçmeyi mi öneriyorsun? 

Metin: Eğer izin verirseniz, bunu yapabilirim. 

Öğretmen: (Düşünür.) Bunu izin vermeli miyim acaba? 

 (Yüksek sesle) Pekala Metin, eğer Serhan’ın cezasını üst-

lenmeye hazırsan, Serhan gidip idmana katılabilir.  

Serhan: Takımda yerime geçen kişiler oldu, ama bugüne kadar 

suçumu üstlenen bir kişiye rastlamadım. Müthiş birşey 
bu! Çok teşekkür ederim! 

Belki bugüne kadar sizin yerinize geçerek, cezanızı üstlenen 

birisine hiç rastlamadınız. Bu sık sık olan birşey değildir. İsa 
cezalandırıldığında, bu olay gerçekleşti.  

Yahudi önderler çok mutluydular. Nihayet İsa yollarından çekile-
cekti. Pilatus, O’nun çarmıha gerilmesine izin vermişti.  
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Tepe yamacı sahnesi. Halkı (29), İsa’yı (30) ve 

askerleri (31) yerleştirin.   

Zalim askerler, dini önderler ve halk, Rab İsa’yı alıp öldürüleceği 

yere doğru götürmeye başladılar. Bir çarmıha çivilenecekti ve hatta 

çarmıhı bile kendisine taşıttılar. Çarmıh ağırdı ve yediği 

kırbaçlardan ötürü Rab İsa çok zayıf düşmüştü. Biraz yol aldıktan 
sonra, takılıp yere düştü.  

O sırada, büyük ihtimalle Kudüs’e doğru ilerlemekte olan güçlü 
kuvvetli bir adam oradan geçiyordu.  

“Çarmıhı taşıyabilecek bir adam var burada” diye bağırdı birisi.  

Askerler, Simun adlı bu adamı, İsa’nın çarmıhını taşımaya 
zorladılar. Simun Kuzey Afrika’daki Kirene adlı kentten geliyordu. 

Tüm şekilleri çıkarın. 
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Sahne 2 

Halk Yeruşalim’in dışındaki bir tepeye doğru ilerledi. Bu tepenin 

adı Golgota’ydı. Büyük ihtimalle İsa’nın arkadaşlarından pek 

çoğunun olup bitenlerden haberi yoktu, çünkü saat henüz sabahın 

dokuzu bile olmamıştı. Ancak haber bir çırpıda her yere yayıldı. 

“Acele edin! Çarmıha germek üzere O’nu Golgota’ya götürmüşler.” 

Pek çok arkadaşı da halkın arasına karışmış olmalıydı. Ne kadar 

üzgündüler kimbilir! O’nun Tanrı’nın Oğlu olmasını ne kadar da 

ümit etmişlerdi, oysa şimdi ölüme gidiyordu. Bir sürü harika 

mucizeler yapmıştı ancak görünüşe göre kendisini düşmanlarının 

elinden kurtaramamıştı. İstese binlerce meleği yardımına 

çağırabilirdi. Ama bunu yapmak yerine kendi isteğiyle acı çekti ve 

öldü. Bunu zorla yapmadı. Günahkarlar uğruna kendisini feda etti. 

İşte bu nedenle Golgota’ya giden yolda yürüdü. 

Sonunda oraya vardılar. Askerler çarmıhı dikmek için toprağa bir 

çukur açtılar. Arkadaşları çaresizlik içinde olup bitenleri seyretmek-

le yetindiler. Çok üzgündüler. Bazı kadınlar hüngür hüngür ağla-

dılar. 

Askerler İsa’yı çarmıhın üzerine gerdiler. Ellerini ve ayaklarını 

tahta çarmıha çivilediler. Suçluları çarmıha bu şekilde gererlerken  

onların çığlık atıp lanetler yağdırmalarına alışkındı askerler. Ama 

bu suçlunun, “Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmi-

yorlar” (Luka 23:34’den) demesi onları çok şaşırtmış olmalıydı.  

İsa’yı (32) yerleştirin. 

Başının üzerine Pilatus’un yazdırdığı “Nasıralı İsa, Yahudilerin 

Kralı” yaftasını astılar (Yuhanna 19:19). 

Ardından çarmıhı, az önce kazdıkları çukurun içinde havaya diktiler 

ve çukuru toprak ve taşlarla doldurdular. Rab İsa ne kadar çok acı 

çekiyordu –ve işin ilginç tarafı bu acıları hakedecek hiçbir şey 

yapmamış olmasıydı. Aslında cezalandırılması gereken bizleriz. Siz 

ve ben Tanrı’ya karşı geldik ve defalarca O’na itaatsizlik ettik. Tan-

rı’nın adını boş yere kullandığınız oldu mu hiç? Tanrı bunu yapma-

mamızı buyurur (Mısırdan Çıkış 20:7). Gittiğiniz yerler, seyret-

tiğiniz televizyon programları, derslerinizin durumu hakkında her 

zaman gerçeği söylemiyorsunuz. Kutsal Kitap Tanrı’nın yalandan 

nefret ettiğini söyler (Süleymanın Özdeyişleri 6:16-19). Kardeşiniz 

doğum gününde güzel bir hediye alınca, kendi doğum gününüzün 

aylar sonra olduğunu düşünüp kıskançlık hissediyorsunuz (Mısırdan 

Çıkış 20:17). Tanrı bunlardan hiç hoşlanmaz. O öylesine iyi ve 

doğrudur ki, tüm günahı cezalandırmak durumundadır. Günahın 

karşılığı ise ölümdür (Romalılar 6:23). Bunun gerçek anlamı ölmek 

ve gömülmekten daha derindir. Sonsuza dek Tanrı’dan uzak olmak 

demektir bu. Benim gibi siz de bu cezayı hakediyorsunuz. Rab İsa 

bunu haketmedi. O’nun üzerine atılabilecek hiç bir suç yoktu. Buna 

rağmen kendi isteğiyle bizim uğrumuza o çarmıha gerildi.  

 

Dikey olan kısım genellikle 
çarmıha gerilmenin  
gerçekleştirildiği alanda  
bırakılır ve sonraki idamlar 
için kullanılırdı. Yatay kısım  
yaklaşık 45 kg ağırlığında 
olurdu. Çocukların 
dokunabilmesi için sınıfa 
işlenmemiş bir tahta 
parçası getirebilirsiniz.  
 
 
Golgota, kentin dışında 
görünüşü kafatasını  
andıran kayalıklı bir  
tepeydi. Büyük ihtimalle  
bu tepe çok sapa bir yerde 
değildi, çünkü Romalılar  
idamı, suçu azaltmak için  
herkese ibret olsun diye  
insanların gelip geçtiği 
yerlerde gerçekleştirirlerdi. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Kart 4-2 

 

 
 

TG- 

 
 
 
 
 
Grubunuzdaki çocukların 
yaşına uygun günah  
örnekleri kullanın.  
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Kart 4-3 
 

 
 

Matta 27:40-44 ve Markos 
15:32 her iki suçlunun da  
İsa’yla alay ettiğini söyler.  
Fakat sadece Luka’da bu 
suçlulardan birinin iman 
ettiğinden sözedilir  
(Luka 23:39-43).  

 
 
 
 
 
   
 

 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TG+ 

 
İmanlı çocuklara, “O’nu 
daha çok sevin ve daha 
çok şükredin” uygulama 
kartını gösterin.  
 
Okul öncesi çocuklar için bir 
şarkı seçin. 

 
 
 
 
 
Kart 4-4 
 

 

Sahne 3 

Hırsızları (33 ve 34) yerleştirin. 

İsa’yla birlikte iki kişi daha çarmıha gerilmişti. Onlar hırsız oldukla-
rı için cezalarını haketmişlerdi. Elbette her ikisi de çok acı çekiyordu.   

Kalabalığın içinden birilerinin Rab İsa’ya, “Eğer sen Mesih’sen, 
kendini çarmıhtan kurtar da sana inanalım” dediğini işittiler. 

Her iki suçlu da halk bağırıp dururken Rab İsa’yla alay ettiler.  

“Başkalarını kurtardı. Hadi bakalım kendisini kurtarsın şimdi de 
görelim!”  

Suçlulardan biri, “Sen Mesih değil misin? Haydi kendini de bizi de 
kurtar” diye küfretti.  

Fakat diğer suçlu, “Sen de Tanrı korkusu da mı yok? Sen de aynı 

cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, 

yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük 

yapmadı.” Sonra Rab İsa’ya dönüp, “Ey Rab, kendi egemenliğine 
girdiğinde beni an” diye yalvardı.  

Rab İsa çok acı çekiyor olmasına rağmen, bu suçluya sevgisini 

gösterdi ve söylediklerine kulak verdi. Suçluya, “Sen bugün 
benimle birlikte cennette olacaksın” dedi. 

Fakat böyle bir adam nasıl olur da Tanrı’yla ve Rab İsa’yla 

yaşayabilir? Tanrı asla, “İşlediğin suçların hiç önemi yok” demez. 

Hayır, mutlaka her günahın cezasını verir. Şaşırtıcı bir durum bu. 

Bu suçlu nasıl olur da o gün cennete gidebilir? Bunun tek bir yanıtı 

vardır. Tanrı’nın Oğlu olan kusursuz İsa, bu suçlunun tüm günahı 

yüzünden Tanrı tarafından cezalandırıldı. İsa suçlunun yerine geçti. 

Onun yerini aldı. İsa, sizin ve benim gibi günahkarların yerine geçti. 

Bugün O’na iman ederseniz, günahınızın karşılığı olan tüm cezayı 

üstlendiğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. 

İsa’ya iman eden sevgili çocuklar, Rab İsa o gün sizin yerinize öldü. 

Tüm günahınızın cezasını yüklenerek sizin yerinize geçti. Tekrar ce-

zalandırılacak mısınız? Hayır! İsa Mesih sizin cezanızı çekti. Bunu 

düşündüğünüzde, içinizden O’nu daha çok sevmek gelmiyor mu? 

“Önce O bizi sevdiği için, biz de O’nu seviyoruz” (1. Yuhanna 4:19). 

O’na kendisini sevdiğinizi söyleyin. Sizin yerinize öldüğü için O’na 

şükredin. O’na sadece bugün şükretmekle yetinmeyin, sık sık şükre-

din. “O benim yerime öldü” diyebilmek harika bir şeydir. Kimbilir o 
suçlu için de, ölümünden hemen önce bağışlanması ne kadar harikadır. 
 

Sahne 4 

Askerleri (31) şekil 36’yla birlikte yerleştirin. 

Çarmıh üzerinde acı çekmekte olan için zaman çok ağır geçiyordu. 

Askerler İsa’nın giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. 

(“Kura çekmek” zar atmaya benzer bir uygulamaydı.) Fakat en kor-

kunç şey henüz başına gelmemişti. Tanrı, hiç kimsenin katlanama-

yacağı türden bir ölüm acısı içinde kıvranan Oğlu’nu, kimsenin iz-

lemesini istemedi. Öğleyin on iki sularında, Tanrı ortalığı kapkaran-
lık yaptı. Puslu bir karanlık değildi bu, gece gibi karardı her yer.   
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Tüm şekillerin üzerine siyah kumaşı örtün. 

Tanrı’nın Oğlu çarmıh üzerinde kendi bedeninde günahlarımızı 

taşırken karanlık üç saat sürdü. Karanlığın içinde yapayalnızdı. 

Bizim günahlarımızı taşımakta olduğu için, Babası O’nu 

terketmişti. İncil, Mesih’in bizim uğrumuza günah olduğunu söyler 

(1.Korintliler 5:21). Tanrı günaha bakamaz. 

Bu üç saat boyunca Rab İsa, Tanrı’nın günaha karşı duyduğu 

öfkeye ve yargıya maruz kaldı. O’nun ne kadar çok acı çektiğini hiç 

bir zaman anlayamayız. Bu acı o kadar büyüktü ki, karanlığın 

içinden, “Tanrım, Tanrım, beni niçin terkettin?” diye bağırdı. 

Bizleri kurtarmanın başka yolu yoktu. Tanrı her günahı 

cezalandırmak zorundadır. Günahlarımız bağışlanmadan devam 

edecek ve kendi cezamızı çekecek olursak, sonsuza dek Tanrı’dan 

uzak kalır ve acı çekeriz. Fakat İsa, kusursuz bir insan ve aynı 

zamanda Tanrı olduğu için, herkesin cezasını çekebildi. Tanrı biz 

günahkarları o kadar çok sevdi ki, Oğlu’nu bizim yerimize geçmek 

üzere göndermeyi planladı. İsa Mesih bizi o kadar çok sevdi ki, 

bizim yerimize geçmeye gönüllü oldu. “Doğru” kişi “doğru 

olmayanlar” uğruna öldü (1. Petrus 3:18). 

Acıları neredeyse dinmek üzereydi. Tanrı’nın yargısını üstlendiğini 

bilerek, “Tamamlandı!” diye haykırdı. 

Günaha karşılık yapılması gereken herşey bitmişti artık. Herşeyi 

kusursuz bir şekilde yapmıştı. Ardından Tanrı’ya, “Baba, ruhumu 

senin ellerine teslim ediyorum” dedi.  

Bundan sonra Rab İsa, Tanrı’nın biricik Oğlu, öldü.  

Siyah kumaşı kaldırın. 

O’nu çarmıha geren askerlerin komutanı gözlerini çarmıha 

kaldırarak, “Bu adam gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu” dedi.  

Yuhanna, İsa’nın annesi Meryem ve başka bir kaç kadın daha olup 

bitenleri izlediler.  

Kadınları (35) yerleştirin. 

Kentteki tapınakta çok ilginç bir şey oldu. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Tapınaktaki En Kutsal Olan Yeri diğer kısımdan ayıran kalın bir 

perde vardı. Başkahin yılda bir kere, halkın günahlarına karşılık 

kurban edilen hayvanların kanıyla buraya girerdi. İşte bu perde 

aniden yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı. 

Eğer bir perde resminiz varsa bunu şimdi yukarıdan aşağıya doğru yırtın.  

Bu olay, herkesin İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’ya gelebileceğini 

gösterdi. Artık kurbanlara gerek yoktu. İsa Mesih sonsuza dek bu 

kurbanların yerine geçti. Fakat bu, herkes kurtuldu anlamına gel-

mez. Sizin için öldüğüne inanmalı ve O’na güvenmelisiniz. Belki de 
bunu yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TG  

 

Okul öncesi çocuklar için bir 
şarkı seçin. 
 
 

 
İsa’nın kullandığı  
“tamamlandı” sözcüğü,  
Grekçe’de “tetelestai” dir.  
Vergilere karşılık verilmiş  
olan papirüs makbuzların 
üzerinde, “tamamı ödendi”  
anlamına gelen “tetelestai”  
yazılı örneklere rastlanmıştır.  
İsa’nın kurtarma görevi 
tamamlanmıştı – günahın  
bedeli tamamen ödenmişti.  
(The Bible Knowledge New 
Testament Commentary, 

Victor Books, SP Publications, 
Wheaton, Illinois, 1983.) 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 4-5 

 

 
 

İsa, yaşamını kendi  
isteğiyle gönüllü olarak 
verdiğinden (Yuhanna 
10:15-18’e bakın),  
ruhunu bilinçli olarak 
teslim etti. Böğründen akan 
kan ve su, öldüğünün kanıtıydı.  
 

TG- 
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Kart 4-6 
 
 
 

 
 

 TG- 

 
Okul öncesi çocuklar için 
çağrı: Yuhanna 3:16’yı 
“Sakin Gece” ilahisinin müziği 
eşliğinde söyleyin ve “iman 
etmek” terimini ve Yuhanna 
3:16’yı kullanarak çağrıda 
bulunun. İsa’ya iman etmek 
isteyen çocukların, hikaye  
halısı üzerinde sizinle birlikte 
kalmalarını söyleyin. 

 
 
 
 
 
 
 

Tekrar oyunu 

 

Daireler oyunu 
 

Altı ayrı renkteki kartonlardan 
dörder adet daire kesin.  
Her renkteki birer daire  
üzerine farklı puanlar 
yazın ve hepsini büyük bir 
zarfın üzerine iliştirin. Geriye 
kalan bütün yazısız daireleri 
zarfın içine koyun.  
 

Grubunuzu ikiye ayırıp her 
bir takıma dönüşümlü olarak  
sorular sorun.   
 

Soruyu doğru yanıtlayan  
çocuk, zarfın üzerindeki 
dairelerden birini seçer ve 
takımına yazılı değer  
kadar puan kazandırır.  

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi. 

Yahudi önderlerinden biri olan Arematyalı Yusuf, Pilatus’a giderek 

İsa’nın cesedinin kendisine verilmesini istedi. Askerler İsa’nın 

gerçekten öldüğünden emin olduktan sonra, Yusuf ve Nikodim 

cesedi çarmıhtan indirdiler. Cesedi özenle güzel kokulu baharatlarla 

birlikte kefene sardılar ve Kurtarıcı’yı kayalar içine oyulmuş yeni 

bir mezara yatırdılar. 

Mezarı (37) ve mezarın girişine konan büyük taşı (38) yerleştirin. 

Mezarın girişine kocaman bir taş yuvarladılar.  

Yahudi önderler artık İsa’nın sonunun geldiğinden emindiler. Fakat 

yine de işlerini şansa bırakmak istemiyorlardı. 

Pilatus’a, “Üç gün sonra dirileceğini söylemişti,” dediler. “Cesedin 

çalınmasına meydan vermemek için üç gün boyunca mezarı 

gözetim altında tutmak istiyoruz.” 

Askerleri (31) yerleştirin. 

İsa ölmüştü. Bizim günahımız uğruna ne kadar acı çektiğini bir 

düşünün. Fakat sadece, “Çok korkunç olmalıydı” demek yetmez. 

Kendi günahınız hakkında düşünmelisiniz. Sanki İsa hiç ölmemiş 

gibi davranıp, günah dolu yaşamınıza devam edecek ve sonsuza dek 

cezalandırılacak mısınız? Günah Tanrı’nın gözünde çok kötü bir 

şeydir. İsa’nın sizin yerinize öldüğüne, sizin cezanızı çektiğine iman 

ederek, günaha sırtınızı dönmeyi istemez misiniz? O’nun sizin yeri-

nizi aldığını şimdi kabul etmez misiniz? O’nunla konuşabilirsiniz 

çünkü ölüler diyarında kalmadı. Bağırmanıza gerek yok, sadece 

konuşun yeter. “Sevgili Rab İsa, benim günahım uğruna acı çektiğin 

ve öldüğün için teşekkür ederim. Lütfen beni affet. Bu andan 

itibaren seni sevmek ve senin için yaşamak istiyorum.”  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Birisinin yerine geçmek ne demektir? (Diğer kişinin başına 
gelmesi gerekenler benim başıma gelir) 

2. İsa’nın çarmıha gerildiği tepenin adı neydi? (Golgota) 

3. Askerler İsa’yı çarmıha çivilediklerinde O ne yaptı? (“Baba 
onları bağışla” diye dua etti) 

4. Çarmıhın üzerine astıkları yaftada ne yazıyordu? (Nasıralı İsa, 
Yahudilerin Kralı) 

5. Kaçmaya gücü olmasına rağmen, niçin acı çekip öldü? (Gü-
nahkarları sevdiği ve onların cezasını üstlenmeyi istediği için) 

6. İsa, kendisine “Rab, beni hatırla” diyen suçluya nasıl karşılık 
verdi? (Bugün benimle birlikte cennette olacaksın) 

7. Bir suçlu nasıl olur da cennete gidebilir? (İsa onun günahını 

üstlendiği için.) 
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8. Öğleyin saat on ikide ne oldu? (Ortalık karardı) 

9. İsa niçin karanlıkta yapayalnızdı? (Bizim günahlarımızı taşıdığı 

için Babası O’nu terketti. Tanrı günaha bakamaz.) 

10. Tapınakta gerçekleşen ilginç olay neydi? (En Kutsal Yerdeki 

perde yukarıdan aşağıya doğru yırtıldı.) 

11. İsa’nın cesedini Pilatus’tan kim istedi? (Yusuf) 

12. Şu ayetin eksik kısmını tamamlayın. “Nitekim Mesih de bizleri 

Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla...” (...doğru kişi olarak doğru 

olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü” 

1.Petrus 3:18). 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İsa çarmıha gerilmek üzere ilerlerken ne taşıdı? (Kendi 

çarmıhını) 

2. İsa bize ait olan neyi taşıdı? (Günahlarımızı) 

3. İsa niçin çarmıhta öldü? (Günahlarımızdan bağışlanabilmemiz 

için) 

4. Nasıl bağışlanabilirsiniz? (Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman 

ederek) 

 

Süren etkinlik 

Övgü zamanı 

Çocuklarla birlikte kısa bir tapınma ve övgü zamanı yapın. Çocuk-

ların hoşlandığı ilahileri söyleyin. Çocukları Rab’be şükranlarını 

dile getirmeleri için kısa tanıklıklar vermeye teşvik edin.  

Dua zamanıyla devam ederken çocukları, yaptıklarından dolayı 

İsa’ya şükretmeleri için teşvik edin.  

Kendinizin ve diğer yardımcıların da dualara katıldığından emin 
olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oyunun sonuna kadar  
çocuk çektiği daireyi tutsun. 
 

Oyun devam ederken 
aynı takımdan bir başka 
çocuk aynı rengi çekerse,  
takımın alacağı puan  
ikiye katlanır.  
 

Üçüncü bir çocuk da aynı 
rengi çekerse, takımın  
alacağı puan üçe katlanır.  
 

Tüm soruların yanıtlanmasından 
sonra en çok puanı toplamış  
olan takım oyunu kazanır.  
 
 

Okul öncesi çocuklar 

için tekrar oyunu 

 

Daireler oyunu 
 

Yukarıda açıklandığı gibi  
daireler kesin ama  
üzerlerine puan yazmayın.  
 

İsterseniz, Sözsüz 
Kitap’taki, altın, siyah, kırmızı 
ve beyaz renkleri kullanın ve 
oynarken renklerin neleri temsil 
ettiğini tekrar edin (Sözsüz Kitap 
hakkında bilginiz yoksa ilgili CEF 
birimiyle irtibat kurun.) 
 

Çocuklardan biri soruya doğru 
yanıt verdiğinde bir daire çeksin  
ve zarf üzerinde aynı renkli 
daireye işaret etsin.  
 

Çocuk çektiği daireyi oyun 
sonuna kadar tutsun.  
 

Ders 1’den 4’e kadar olan  
soruları tüm daireler bitene  
kadar sormaya devam edin.  
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Ders 5 
Diriliş 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 28:1-15 

Matta 16:1-14 

Luka 23:55 – 24:12 

Luka 24:36-48 

Yuhanna 20:1-21 
 

Temel gerçek 

İsa Mesih ölümden dirildi ve sonsuza dek diri 

kalacaktır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: O’na iman ettiğinizde 

günahınızın bedelinin tamamen 

ödendiğinden emin olabilirsiniz. 
 

Kurtulmuşlar: O’nu daha çok tanıyarak sonsu-

za dek O’nunla birlikte olmayı daha 

çok arzulayabilirsiniz. 
 

Ezberlenecek ayet 

“Diri olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte 

sonsuzluklar boyunca diriyim. Vahiy 1:18 
 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 2, 4, 5, 6, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45 ve 51 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Bahçe 

sahnesi ve iç mekân sahnesi (mümkünse 

kapısı kapalı olsun) 

Ve 

 Sayfa 44’deki mektubun fotokopisini 

çekin ve bir zarfa koyun. 
 

Süren etkinlik 

 Herbir çocuğa, çocuklara yönelik küçük 

kitapçık ya da “Sözsüz Kitap”verin. 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Metin’den gelen mektup   

 

Olayların Gelişim 

1. Askerler mezarın başında nöbet tutarlar.  

2. Deprem; melek taşı kenara iter. 

3. Askerler olanları anlatmak için aceleyle 

koşarlar. TG  

4. Yalancı şahitlik konusunda anlaşırlar.  

5. Kadınlar baharatlarla gelir. 

6. Mezarı boş bulurlar. TG- 

7. Petrus ve Yuhanna mezara gelir. TG+ 

 

Doruk Noktası 

Mecdelli Meryem Rab’le karşılaşır. TG+ 

 

Sonuç  

 Haber yayılır. TG- 
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Dersten önce mektubun 
fotokopisini çekin ve bir 
zarfa koyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 4-6 
 

 
 

İsterseniz büyük taşın,  
mezarın giriş kapısına 
nasıl yuvarlandığını ve  
daha sonra bunun nasıl 
açıldığını örneklemek için,  
beyaz köpük (strofor) 
kullanabilirsiniz.  

 
 
Kart 5-1 
 

 
 
 

 
 TG 

 

Ders 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalım bu dersimizde Metin’e yardım edebilecek birşeyler öğrene-

bilecek miyiz?  

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi. Askerleri (31), mezarı (37) ve taşı 

(38) mezarın girişine yerleştirin. .  

Belki de askerler, “Bundan daha kolay bir görev olamaz herhalde!” 

diye düşündüler. “Bir ölünün mezarını beklemek çok kolay bir iş!” 

Yapmaları gereken tek şey, bu ölü adamın öğrencilerinin cesedi ça-

lıp, adamın ölümden dirildiğini iddia etmelerine fırsat vermemekten 

ibaretti. Üstelik ortalıkta öğrencilere ait hiçbir iz yoktu. Pazar sa-

bahının erken saatlerine kadar bahçe sessiz ve sakindi. 

 

Sahne 2 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi 

Aniden çok şiddetli bir deprem oldu ve bir melek göründü. Bir 

şimşek kadar parlak ve giysileri kar gibi bembeyazdı. Mezarın 

girişindeki büyük taşı bir kenara itti.  

Mezarın içini göstermek üzere taşı(38) bir kenara itin. Meleği (39) taşın (38) 

üzerine yerleştirin.  

Güçlü kuvvetli askerleri bir panik sarmıştı. Korkularından 

kendilerinden geçip yere düştüler 

Askerleri (31) çıkarın..  

Kaçmaya güç toplar toplamaz koşmaya başladılar. Bazıları dini 

önderlere gidip bir meleğin mezarın ağzındaki taşı bir kenara ittiğini 

anlattılar. 

Melek bunu niçin yapmış olabilirdi ki? Rab İsa’nın mezardan çık-

masını mı sağlamaya çalışıyordu acaba? Hayır! Bunu yapmasının 

amacı mezarın boş olduğunu göstermekti. Rab İsa’nın bedeni artık  

Sevgili Remzi ve Jale, 
 

Sizin komşuluğunuzu gerçekten çok özlüyorum. Okullar 

açıldı. Bazı günler daha iyi, özellikle spor yaptığımız günler. 
 

Birgün Hüseyin Bey derste, Paskalyanın iyi bir tatil olduğunu 

ama İsa’nın ölümden dirildiğine inanamadığını söyledi. 

Öğrencilerinin bu hikayeyi uydurduğundan bahsetti. Hüseyin 

Bey’i çok severim ve bu yüzden dedikleri kafamdan bir türlü 

çıkmıyor. Eğer İsa dirilmemişse bir Hıristiyan olmanın hiçbir 

anlamı olmaz ki . Bu konuda ne düşünüyorsunuz?  
 

Geçen Cumartesi tren müzesine gittim. Harikaydı. 
 

Şimdilik bu kadar. Mektubunuzu dört gözle bekliyorum! 
 

Metin 
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mezarda değildi. Tanrı O’nu ölümden diriltmişti. Diğer kişiler de 

bunu kendi gözleriyle görebilirlerdi.  

İsa dirilmişti. Çivilerin açtığı yaralar ellerinde ve ayaklarında 

görülebildiğine göre, hala aynı bedene sahip olmalıydı. Fakat 

bedeninde farklı olan birşey vardı. Daha mezarın girişindeki taş 

kaldırılmadan mezarın dışına çıkabilmişti. Kapıları açmadan girip 

çıkabiliyordu. Kendisini cennete kadar götürecek olan harikulade 

bir diriliş bedeni vardı. Evet, kendisinin de daha önce söylediği gibi 

üçüncü gün ölümden dirildi. Mezar boştu ve taş bir kenara itilmişti.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi (Bu sahne için daha küçük bir tahta 

kullanmak isteyebilirsiniz.) Askerleri (31) ve önderleri (15)  yerleştirin. 

Askerler olup bitenleri anlattılar. 

Yahudi önderler, “Bunları sakın başkalarına söylemeyin” diye tem-

bihlediler. 

Yanlarında getirdikleri para keselerini gösterdiler. 

“Bize anlattıklarınızı başka hiç kimseye anlatmazsanız, bunları size 

veririz” dediler. “Uyuyakaldığınızı ve öğrencilerin gelip cesedi 

çaldıklarını söyleyin.” 

Askerlerin böyle birşeyi kabullenmeleri gülünç bir durumdu ama 

onca parayı da geri tepmek istemediler. Bu uydurma haberi yaydılar 

ve bazı kişiler de buna inandı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Rab İsa gömülürken, kendisinin yakın dostlarından olan bazı 

kadınlar da oradaydı. Nikodim’in yaptığı gibi, onlar da Rab İsa’nın 

bedenine hoş kokulu baharatlar sürmek istediler. Ama çok geç 

kalmışlardı. Mezarın girişini kapatan büyük taşın yuvarlanışını 

izlediler. Sonra da evlerine gittiler. Ertesi gün Sept günü (Yahudiler 

için dinlenme ve ibadet günü) olduğundan mezara gidemediler. 

Kadınlar cumartesi akşamı, Sept günü biter bitmez, Rab İsa’nın 

mezarına götürecekleri şeyleri hazırlamaya başladılar.  
 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahesi. Mecdelli Meryem (40) ve diğer 

kadınları yerleştirin. 

Pazar sabahı erkenden yola koyuldular. Evlerinden çıktıklarında 

ortalık hala karanlıktı. Mecdelli Meryem grubun önünde ilerliyordu. 

Aralarında bir başka Meryem, Salome ve Yoanna, ve belki başka-

ları da vardı. Hepsi çok üzgündüler. 

Aralarından birisi, “Mezara nasıl gireceğiz?” diye sordu. “Mezarın 

girişindeki taşı kim itecek?” 

Bu büyük bir sorundu ama yine de yollarına devam ettiler. Belki 
nöbet tutmakta olan askerlerin varlığından haberleri yoktu.  

Mezar görüş alanlarına girince kapısının açık olduğunu gördüler! 

Mecdelli Meryem aceleyle mezarın içine baktı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Normalde baharatlar ve  
yağlar ölü gömülmeden  
önce uygulanırdı, ancak  
Sept gününden dolayı  
kadınların bunu yapacak  
zamanı olmadı. 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 5-2 

 

 
 

Mecdelli Meryem, İsa’nın  
kendisini kötü ruhlardan 
kurtarmasından sonra, O’nun  
bir öğrencisi olmuştu  
(Luka 8:2’ye bakın).
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Kart 5-3 
 

 
 
 
 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınıfınızdaki çocukların 
anlayabileceği türden  
günah örnekleri kullanın.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okul öncesi çocuklar için bir 
şarkı seçin. 

 

 

 

 

Mezarı (37) ve taşı (38) mezarın girişine yakın bir yere yerleştirin.  

Meryem acele etti.  

Mecdelli Meryem’i (40) çıkarın. 

“Gitmiş! Burada değil. Cesedi burada yok!” 

Diğer kadınların ne düşündüğünü öğrenmek için oyalanmadı. Neler 
olmuştu? Petrus ve Yuhanna’nın haberi var mıydı acaba? 

Mecdelli Meryem gidip Petrus ve Yuhanna’yı buldu. 

“Birileri Rab’bin cesedini mezardan almış, nereye götürdüklerini 

bilmiyoruz.” 

Petrus ve Yuhanna hemen mezara doğru koşmaya başladılar ve 
Meryem de arkalarından gitti. 

Meryem diğer kadınlarla birlikte kalmış olsaydı birşey öğrenebilir-

di. Meryem’in gidişinden hemen sonra kadınlar bir melek gördüler. 

(Melekler göz açıp kapayana kadar gelip gidebilirler!) 

Meleği (39) yerleştirin. 

Melek kadınlara, “Korkmayın” dedi. “Sizin çarmıha gerilen İsa’yı 

aradığınızı biliyorum. O burada değil. Dirildi. Bunun olacağını 
söylemişti. Gelin ve yattığı yeri görün.” 

İncil bunu şöyle dile getirir. 

Esinleme 1:18’i görsel araçlar kullanarak öğretin. Hikayenin kendisi ayeti 

açıklar. Bol bol tekrar yaptıktan sonra derse devam edin. 

Kadınlar daha yakından bakmak için tekrar mezara yaklaştılar. 

Gelip gördüler. 

Rab İsa’nın diri olduğunu bilmemiz çok önemlidir. Aksi taktirde 

ölümünün, günahlarımızın bedelini tamamen ödemesi için  gerekli 

olduğuna ait hiçbir kanıt olmazdı.  

Günah işlediğimizde sanki Tanrı’ya borçlanmış gibi oluruz. Öden-

mesi gereken bir fatura gibidir. Şimdi bu faturanın size ait olduğunu 
düşünelim. 

Tahtaya bir kağıt asın ve üzerine sözünü ettiğiniz günahları yazın. 

Faturanızda neler yazılı olurdu? Hırsızlık? İtaatsizlik? Kendi isteği-

nizi yerine getirmeyi istemek? Küfür? Aldatmaca? Kavga, dövüş? 

Kötülük etmek? Kendi faturanızı ödeyecek olsanız, bunun bedeli 
ölümdür. Ölüm de sonsuza dek Tanrı’dan uzak kalmak demektir.  

Rab İsa ölmeden hemen önce, “tamamlandı!” dedi. Yani bununla, 

günah borcunun bedelini tamamen ödediğini kastetti. Tanrı İsa’yı 

ölümden dirilterek, O’nun yaptığı bu fedakarlığın yeterli olduğunu 

kanıtladı. İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde, size ait 
olan borç tamamıyla ödenmiş olur.  

Belki günahınızın Tanrı’ya karşı bir borç gibi olduğunu biliyorsu-

nuz. Rab İsa’nın bu borcu sizin yerinize ödediğine iman edip O’nu 

Kurtarıcınız olarak kabul etmez misiniz? Sizin borcunuzu ödediği 

için O’na şükredin ve Tanrı’ya olan bu korkunç borcunuzu kaldırıp 

atmasını isteyin. O’na iman ettiğiniz an, bunu yapacaktır mutlaka. 

Eğer O’na iman etmezseniz, o zaman borcunuzu kendiniz ödemek 
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durumunda kalırsınız. Bu borç parayla ya da iyi işler yaparak 

ödenemez. Borcu ödeyecek olan sizseniz, Tanrı’nın yargısına 

sonsuzluk boyunca katlanmak zorundasınız. Rab İsa’nın diri olması,  
yaşamınızda bir fark yaratmıyorsa, ne kadar üzücü bir durumdur bu.  

Kadınlar bunu hemen farkettiler. 

Melek onlara, “Hemen gidin ve öğrencilerine O’nun ölümden 
dirildiğini söyleyin” dedi.  

Heyecan ve sevinç içinde öğrencileri bulmaya koştular.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 5 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi. Petrus ve Yuhanna’yı(43) mezara 

uzak olacak bir mesafeye  yerleştirin. 

Petrus ve Yuhanna mezara doğru koşuyorlardı. Mecdelli Meryem 

ise onların arkasından daha yavaş geliyordu.  

Mezarı (37) ve taşı (38) yerleştirin. Petrus ve Yuhanna’yı (43) mezara yaklaş-

tırın.  

Yuhanna mezara ilk ulaşandı ve girişte durdu. Petrus onu iterek me-

zarın içine girdi. Yuhanna da onu izledi. İçerde çok acayip birşeyle 

karşılaştılar. Yusuf ve Nikodim’in İsa’nın cesedini sardıkları kefen 

bezi oradaydı. Aynen İsa’nın bedeninin şeklindeydi ama içi boştu. 

Başına sarılan bez ayrı bir yerdeydi. Nasıl olduysa beden, kefen 

bezinin şeklini bozmadan içinden çıkabilmişti. İşte o anda, en 

azından Yuhanna’nın bunu görüp iman ettiğini biliyoruz (Yuhanna 
20:8). Evet! Efendileri hala yaşıyordu. Ne kadar harika bir şeydi bu! 

Sevgili imanlı çocuklar, Kurtarıcınız ve Rabbiniz diridir. Aradan 

2000 yıl geçmesine rağmen hala yaşıyor ve sonsuza dek 

yaşayacaktır. Dirilmiş olan Rab İsa İncil’de şöyle der, “Diri olan 

Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim” (Vahiy 

1:18). Gününüzün her anında sizinle birlikte olan gerçek ve diri bir 

Kurtarıcınız olması ne kadar harika birşey! O diri olduğu için, gün 

ve gün O’nu daha yakından tanıyabilirsiniz. O’nunla sık sık 

konuşun. Hergün O’nunla konuşurken özel bir zaman ayırın. O’nun 

sizinle birlikte okulda, okul bahçesinde, nerede olursanız olun 

yanınızda olduğunu hatırlamanız çok güzeldir. Bütün sırlarınızı ve 

sorunlarınızı O’nunla paylaşabilirsiniz. O’nun diri ve gerçek 
olmasından  mutlusunuz değil mi? 

Petrus ve Yuhanna’yı (43) çıkarın. 

Petrus ve Yuhanna boş mezarı gördükleri için o kadar mutluydular ki. 

Mecdelli Meryem’i (44) yerleştirin. 

Mecdelli Meryem mezarın girişine ulaştı ve içeriye baktı. 

Melekleri (51) yerleştirin. 

Karşısına çıkan iki melek ona, “Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. 

Meryem üzüntü içinde, “Efendimin bedenini almışlar ve nereye gö-

türdüklerini bilmiyorum” diye karşılık verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-4 

 

 
 

Hikayenin bu kısmını  
anlatırken çocuklara  
göstermeniz ve  
dokunabilmeleri için 
beyaz bir kumaş  
getirebilirsiniz.  
 
 

TG+ 

 
 
Okul öncesi çocuklar için 
şarkı: “Müjde” ilahisinin  
ilk dörtlüğünü söyleyin.  
 
 

Kurtulmuş olan çocuklar  
için hazırlanan uygulama 
kartını gösterin: “O’nu daha  
çok tanıyarak sonsuza dek 
O’nunla birlikte olmayı daha 
çok arzulayabilirsiniz.” 
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Bazı yorumcular, 
Emayus yolundaki  
öğrenciler gibi Meryem’in  
de “kör olduğunu” söylerler.  
Diğer yorumcularsa aşırı 
üzüntüsünden dolayı 
O’nu tanıyamadığını  
düşünürler.  

 
Kart 5-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 

 
 
 

Okul öncesi çocuklar için bir 
şarkı seçin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Arkasını döndüğünde gözyaşlarının arasından birisini farketti.  

Melekleri (51) çıkarın. 

 

Sahne 6 

İsteğe bağlı arka zemin: Bahçe sahnesi. 

Adam, “Kadın, niçin ağlıyorsun? Kimi arıyorsun?” diye sordu. 

Meryem O’nu bahçıvan sanarak, “Efendim” dedi, “Eğer O’nu sen 

götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O’nu alayım.” 

İsa’yı yerleştirin (45). 

Karşısında durmakta olan adam ona, “Meryem!” dedi.  

Meryem o anda karşısında duran adamın İsa olduğunu anladı. 

“Efendim!” diye haykırdı. 

İncil, Rab İsa’nın dirilişinden sonra ilk önce Meryem’e göründüğü-

nü söyler (Markos 16:9). 

Rab Meryem’e, “Kardeşlerime git ve onlara söyle, Babam’ın yanına 

gidiyorum” dedi. 

Meryem O’nu gördü. O’nun gerçekten dirildiğinden emindi artık. 

Aslında O’nu beş yüzden fazla insan gördü (1. Korintliler 15:6). 

Bazıları bunu İncil’de kaleme aldılar. Bu nedenle bizler de, Tan-

rı’nın Oğlu’nun ölü kalmadığından emin olabiliriz. O şimdi yaşıyor. 

Meryem’e cennete gideceğini söyledi. İşte bugün hala oradadır.  

Sevgili imanlı çocuklar, hergün O’nu daha çok tanıyor olmanız ne 

kadar heyecan verici birşey değil mi? Cennette sonsuza dek O’nun-

la birlikte olmayı dört gözle bekleyebilirsiniz. İncil, her zaman Rab-

le birlikte olacağımızı söyler (1. Selanikliler 4:17). Rab İsa ölümden 

dirildiği için, ikinci kez geldiği zaman her gerçek Hıristiyana da, 

aynen İsa’nın dirilişten sonra sahip olduğu gibi harika bir beden 

verilecektir. Bu özlemle beklenmesi gereken birşeydir. Ama bunu 

beklerken O’nu daha yakından tanımaya devam edin. Hergün Kut-

sal Kitabınızı okuyun ve Rab İsa’yla konuşun. O’na, kendisini ya-

şamınızdaki gerçek bir kişi, diri Kurtarıcı ve Rabbiniz olarak daha 

çok tanımak istediğinizi söyleyin. Meryem O’nun gerçek ve diri ol-

duğuna hiç şüphe etmedi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 7 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan sahnesi (Mümkünse kapısı kapalı olsun). 

Öğrencileri (2, 4, 5, ve 6) ve Mecdelli Meryem’i (44) yerleştirin. 

Mecdelli Meryem gidip öğrencileri buldu ve onlara dirilmiş olan 

Rab İsa’yı gördüğünü ve kendisine söylediklerini anlattı. Meleğin 

verdiği haberi işiten diğer kadınlar da müjdeyi duyurmaya başladı-

lar. 

Öğrenciler kadınlara inanmakta zorlanıyorlardı. Fakat Mecdelli 

Meryem emindi. 
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Mecdelli Meryem’i (44) ve Tomas’ı (5) çıkarın. 

Ve Rab İsa diğer kadınlara da daha sonra göründüğü için, onlar da 

bunun doğru olduğunu biliyorlardı. Meleğin kendilerine söyledik-

lerini işitmiş olmalarına rağmen, Rab İsa’yı gördüklerinde yine de 

korktular.  

İsa onlara, “Korkmayın,” dedi. 

Nasıl bir gündü bu böyle, üzüntü sevince, korku imana dönüştü. 

Ancak öğrencilerin kafası hala karışıktı, çünkü Rab’bi henüz 

görmemişlerdi.  

 

Sahne 8 

Aynı akşam öğrenciler kapalı kapılar ardında bir odada toplan-

mışlardı. İncil, Yahudilerden korktukları için böyle davrandıklarını 

yazar (Yuhanna 20:19).  

Aniden şaşkınlıktan donakaldılar. İsa aralarındaydı! 

İsa’yı (45) yerleştirin.  

Kapalı kapılar O’nu dışarda tutamaz! 

“Size esenlik olsun” dedi. 

En önce bir ruh gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar.  

“Niçin korkuyorsunuz?” diye sordu öğrencilere. “Ellerime ve ayak-

larıma bakın.” 

Onlara çivi izlerini gösterdi. 

“Dokunun ve görün” dedi. “Ruh’un bedeni olmaz ki.” 

Artık öğrenciler de gerçeği biliyordu. Daha önce hiç olmadıkları 

kadar mutluydular.  

“Yiyecek birşeyiniz var mı?” diye sordu. 

O’na bir parça balık verdiler ve yerken O’nu seyrettiler. Evet, 

gördükleri gerçekti, İsa dirilmişti. Bir süre onlarla konuştu. 

“Sizlerle birlikteyken” diye devam etti, “Eski Antlaşma’da benimle 

ilgili olarak yazılanların gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştim 

size.” 

Tanrı’nın kendi sözünde, Mesih’in acı çekip ölmesi ve üçüncü gün 

ölümden dirilmesi gerektiğini söylediğini anlamalarına yardım etti.  

Sonra da, “Bütün bunları diğerlerine de anlatmanızı istiyorum” 

dedi.  

Evet, Müjde’yi herkese anlatmalıydılar. Ne kadar harika bir haberdi 

bu! Bugün bile harika bir haberdir! Kurtarıcı yaşıyor. Haberi işit-

tiniz ama bu sizi nasıl etkiliyor? O’nu, günahınızın tüm bedelini 

ödeyen  Kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? O’na ihtiyacınız var-

dır, yoksa günahınızın bedelini kendiniz ödemek zorunda kalacak-

sınız. O’na bugün iman edin. Günahınızdan dolayı sonsuza dek ce-

zalandırılmak istemediğinizi,  günahın bedelini ödediği için şükran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kart 5-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TG- 

Okul öncesi çocuklar 
için çağrı: Uygun bir 
ilahi söyleyin ve 
“iman etmek” terimini  
ve Yuhanna 3:16’yı 
kullanarak çağrıda bulunun. 
İsa’ya iman etmek isteyen  
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çocukların, hikaye halısı 
üzerinde sizinle birlikte 
kalmalarını söyleyin. 

 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Çarmıh ve mezar 
 

Birinci derste Müjde’nin 
sunulmasında kullanılan  
(sayfa 61) “Müjdeleme 
Kartlarından” iki set çarmıh 
ve mezar kartları hazırlayın.  
 

On iki kartın hepsini,  
yüzüstü gelecek şekilde 
düz bir yere dizin. 
 

Sınıfı iki gruba ayırın ve 
dönüşümlü olarak 
sorular sorun.  
 

Bir çocuk doğru yanıt  
verdiğinde iki kart seçsin.  
 

Eğer kartların arka  
yüzündeki mesajlar  
aynıysa bu kartları  
grubu için tutsun.  
 

Aynı değilse kartları  
aldığı yere bıraksın.  
 

En çok kart toplayan  
grup kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Okul öncesi 

çocuklar için  

tekrar oyunu 

 

Çarmıh ve mezar 
 

1-5. derslerde verilen  
okul öncesi sorularını 
kullanarak, yukarıda  
anlatıldığı gibi oynayın.  
 

Zaman el verdiğince 
çocukların Müjde  
sembolleri hakkında 
konuşmalarına fırsat verin.  

 
 

dolu olduğunuzu ve sizin Kurtarıcınız olmasını istediğinizi söyleyin 

O’na. İşte o zaman bu diri Kurtarıcıyı kendi Kurtarıcınız olarak 

tanırsınız. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Askerler mezarda olup bitenler hakkında nasıl bir yalan söyle-

diler? (Uyuya kaldıklarını ve öğrencilerin gelip İsa’nın cesedini 

mezardan kaçırdıklarını söylediler) 

2. Böyle bir yalanı niçin söylediler? (Çünkü Yahudi önderler bu 

yalana karşılık, kendilerine para vermeyi vaadetmişlerdi) 

3. İsa’nın dirilişten sonraki bedeninin farkı neydi? (Duvarlardan ve 

kapılardan geçebiliyordu) 

4. Kadınlar İsa’nın mezarında ne yapmayı planlıyorlardı? 

(Bedenine baharatlar sürmek istiyorlardı) 

5. Orada neyle karşılaştılar? (Mezarın girişindeki taş yana yuvar-

lanmıştı. Bazıları melek gördü) 

6. İsa’nın dirilişi neyin kanıtıdır? (Günahın bedelinin tamamen 

ödendiğinin) 

7. Ölümden dirilişinden sonra Rab İsa’yı ilk kim gördü? (Mecdelli 

Meryem) 

8. Petrus ve Yuhanna mezara ulaştığında ne gördüler? (Kefen 

bezleri yerli yerinde olmasına rağmen beden yokolmuştu) 

9. Rab İsa öğrencileriyle nerede buluştu? (İsa, öğrencilerin kapalı 

kapılar ardında toplandığı bir odaya geldi) 

10. Gerçek olduğunu kanıtlamak için ne yaptı? (El ve ayaklarındaki 

yaraları gösterdi; kendisine dokunmalarını söyledi; balık yedi) 

11. Mesih’in ikinci gelişinde her gerçek Hıristiyan neye kavuşacak-

tır? (Diriliş bedenine) 

12. Rab İsa ne kadar zaman diri kalacaktır? (Sonsuza kadar) 

 

Okul öncesi çocuklar için tekrar soruları 

1. Ölümünden sonra İsa’nın bedenini nereye koydular? (Bir me-

zara) 

2. Kadınlar mezara geldiğinde büyük taş neredeydi? (Mezarın giri-

şinden uzak bir yere yuvarlanmıştı) 

3. Melek İsa hakkında ne dedi? (“O burada değil; dirildi”) 

4. İsa bugün nerede yaşıyor? (Cennette ve kendisini Kurtarıcı 

olarak kabul eden kişilerde) 
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Süren etkinlik 

Mektuba yanıt 

Çocuklardan dersin başlangıcında okuduğunuz mektuba yanıt ver-

menize yardım etmelerini isteyin. Çocuklarla konuşurken aldığınız 

yanıtları tahtaya ya da büyük bir kağıda not alın. 

Bir diğer seçenek olarak her bir çocuğa, kendi yanıtını yazması için 

birer kağıt ve kalem verin. Ardından yazılanlar üzerinde konuşun. 

 

Süren etkinlik 

Müjde’yi paylaşın 

Çocuklara, Müjde’yi paylaşmaya uygun bir kitapçık ya da “Sözsüz 

Kitap” kullanarak, müjdeyi diğer insanlarla nasıl paylaşabilecek-

lerini açıklayın. 

Kısa bir örneklemeden sonra, zaman el verdiğince, çocukların ikili 

gruplar halinde bunu uygulamaya koymalarına fırsat verin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Çocuklara yönelik  
kitapçıklar ve “Sözsüz Kitap”, 
CEF ofislerinden elde  
edilebilir. İlgili adresi 
elinizdeki kitabın 
başlangıcında 
bulabilirsiniz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Mesih’in Yaşamı – 4. Cilt 

 52 

 

 

 



  

 53 

Ders 6 
Göğe Alınma 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 26:32 

Matta 28:7, 10, 16-20 

Yuhanna 20:24-29 

Yuhanna 21:1-17 

Elçilerin İşleri 1:3-11 

1. Korintliler 15:3-7 

 

Temel gerçek 

İsa Mesih Rab’dir. 

 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: O’na Kurtarıcınız olarak 

iman ettiğinizde yaşamınızın Efendisi 

olacaktır. 
 

Kurtulmuşlar: O’na itaat edin; özellikle Müjde-

yi diğer insanlarla paylaşmamız gerek-

tiği buyruğuna. 

 

Ezberlenecek ayet 

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

O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.” 

Filipililer 2:9 

 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil 2, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 

51 

 Bulut şeklinde bir kağıt kesin ve 

arkasına karton yapıştırın. 

 Arka zemin (isteğe bağlı): İç ve dış 

mekân sahnesi ve tepe sahnesi. 

Ve 

 Çocuklar için hazırlanan çeşitli Müjde 

kitapçıkları. 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 

“Okuldan sonra hiç oyalanmadan eve gel.” 

 

Olayların Gelişimi 

1. Tomas Rab’bi görme fırsatını kaçırır.  

2. Öğrenciler olanları ona anlatırlar. 

3. Tomas’ın imansızlığı. 

4. Rab İsa tekrar gelir. 

5. Tomas görür ve inanır. TG- 

6. Rab İsa Celile’de görünür. 

7. “Tüm güç bana verildi.” TG+ 

8. Rab, öğrencilerine Zeytin Dağında 

konuşur. TG+ 

 

Doruk Noktası 

Cennete gider. TG+ 

 

Sonuç 

Melekler – “Tekrar gelecek.” TG+, TG- 
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Çerçevesi altın renkli, 
beyaz yüzey üzerine  
siyah kalemle yazılmış  
rakamları olan bir saat 
hazırlayın. Kırmızı renkli  
akrep ve yelkovanı da saat 
11:55’i gösterecek 
şekilde ayarlayın.  
 
Bunun yerine üzerinde, 
“Açık / İçeri girin” yazan  
bir levha da kullanabilirsiniz.  
Buradaki öğretişleri ve  
levha üzerindeki ifadeleri  
kullanarak, yaşamınızı  
İsa’ya “açarsanız” O’nun 
“içeri gireceğini” söyleyin.  
Birgün İsa tekrar gelecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde etkinliği 

Müjde saati 

Saat size neyi hatırlatır?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin – örneğin zamanı bildirir, şunu şunu 

yapmak için daha ne kadar beklemeliyiz gibi.  

Bu saate baktığımda aklıma gelen şey, İsa’nın yakında, belki de çok 

yakında, dünyaya tekrar geleceğidir. O’nun gelişine hazır mısınız?  

Rakamlara işaret edin. 

Bu siyah renkli rakamlar bana günahın karanlığını hatırlatıyor. Gü-

nah, Tanrı’nın yasasına aykırı olarak düşündüğünüz, söylediğiniz ya 

da yaptığınız herhangi birşeydir. Dünyadaki bütün insanlar günah 

işlemiştir. İncil, “herkes günah işledi” der (Romalılar 3:23). Günah 

işlediğiniz için, günahın karşılığı olan cezayı da hakedersiniz. Bu 

ceza da sonsuza dek çok korkunç bir yerde Tanrı’dan uzak kal-

maktır. Tanrı kutsal (kusursuz) olduğu için sizin günahınıza yakla-

şamaz.  

Fakat Tanrı sizi seviyor ve günahınızın bağışlanması için bir çıkış 

yolu hazırladı! Kusursuz olan Oğlunu, Rab İsa’yı, çarmıh üzerinde 

ölmeye gönderdi. İncil, “Mesih günahlarımıza karşılık öldü” der 

(1.Korintliler 15:3).  

Akrep ve yelkovana işaret edin. 

Saatin kolları bana, İsa’nın ellerine ve ayaklarına çakılan çivileri 

hatırlatır. Sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek üzere, 

çarmıh üzerinde O acı çekti, kanını akıttı ve öldü. Fakat İsa ölü 

kalmadı. İncil şöyle devam eder, “...gömüldü ve Kutsal Yazılar 

uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi” (1. Korintliler 15:4). İsa 

tekrar yaşama döndü! 

Aradan 40 gün geçtikten sonra İsa cennete gitti. Bugün de hala 

oradadır ve sokakları saf altınla döşenmiş olan cennette, bizim 

yaşamamız için harika bir yer hazırlıyor.  

Saatin çerçevesine işaret edin. 

Kendisine iman edenleri, cennette sonsuza dek yaşamaları için 

yanına almak üzere, birgün geri geleceğini vaadetti. İsa’ya 

Kurtarıcınız olarak iman ettiniz mi?  

Saatin beyaz yüzeyine  işaret edin. 

İncil, “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır” (Yuhanna 3:36) 

der. İsa’ya iman ettiğinizde günahınızı bağışlar ve sizi günahın 

cezasından kurtarır. Sizi ikinci gelişi ve cennet için hazırlar. Siz 

buna hazır mısınız? Bugün bundan emin olmadan sakın buradan 

ayrılmayın.  
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Ders 

Olmanız gereken yerde olmadığınız için birşeyi kaçırdığınız oldu 

mu hiç?  

Emine’nin annesi “Okuldan sonra hiç oyalanmadan eve gel” dedi.  

Fakat Emine buna pek aldırış etmedi. Saate bakmadan Erin’le 

oynadı, Gürsel’in yavru köpeklerine baktı ve eve neredeyse bir saat 
geç vardı.  

Annesi, “Emine, okul çıkışı hemen eve gelmeni söylemiştim. Sana 

bir sürpriz yapmak için nedenini söylemedim. Aliye ve ailesi bura-
daydılar. Maalesef sen gelmeden önce gitmek zorunda kaldılar” dedi.  

Aliye eskiden kapı komşularıydı ve Emine’nin en yakın 

arkadaşıydı. Geçen yıl taşındıklarından bu yana Emine onu hiç 

görmemişti. Emine hem çok üzgün hem de utanç içindeydi. Keşke 

eve zamanında gelmiş olsaydı. 

 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: İç mekan sahnesi. Öğrencileri (2,4 ve 6) ve Tomas’ı 

(46) yerleştirin. 

Tomas, Rab İsa’nın öğrencilerinden birisiydi. Ancak Rab İsa’nın di-

rilişinden sonra öğrencilerine göründüğü zaman, Tomas diğerleriyle 
birlikte değildi.  

“Tomas O’nu diri gördük.” 

“Tomas sen maalesef kaçırdın O’nu. Ne yazık!” 

“Aynıydı ama farklı olan birşey vardı. Kapıyı açmadan içeri girdi.”  

“Çivilerin izlerini gösterdi.” 

Hepsi de çok heyecanlıydı ve anlatacak çok şeyleri vardı. Tomas ne 

heyecan duyuyor ne de mutlu oluyordu. Böyle birşeyin olabile-
ceğine inanamıyordu bir türlü.  

“Elimi çivilerin açtığı yaralara dokundurmadıkça ve böğrüne sok-
madıkça inanmam” dedi Tomas. 

Rab bu şüpheci öğrencisine çok değer veriyordu. 

 

Sahne 2 

Bir hafta sonra öğrenciler yine biraraya gelmişlerdi ve bu sefer To-

mas da yanlarındaydı. Odanın kapıları kapalıydı. Birdenbire odanın 

kapıları açılmadan İsa aralarında belirdi. Sanırım Tomas için yaptı 
bunu. 

“Size esenlik olsun” dedi. 

İsa’yı (45) Tomas’ın (46) soluna yerleştirin. 

Rab İsa Tomas’a, mızrağın böğründe açtığı yarayı ve çivilerin elle-
rinde bıraktığı izleri gösterdi. 

“Elini buraya koy” dedi. “Ellerime bak. Elini böğrüme koy. Artık 

şüphe etme. Sadece iman et.” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kart 6-1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 6-2 
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Kart 6-3 
 

 
 

 TG- 

Bu ders Hıristiyanların 
gelişimine odaklandığı 
için kurtuluş mesajı  
özetlenerek verilmiştir.  
Müjde’nin sunumunu  
başka bir ders saatinde 
yapmak isteyebilirsiniz 
 

Kullandığınız günah  
örneklerinin grubunuzdaki 
çocukların kavrayabileceği 
türden olmasına dikkat edin.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kart 6-4 
 

 
 TG+ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 TG+ 

 

 

 

İşte o anda Tomas iman etti.  

Tomas’ı (46), 47 nolu şekille değiştirin. 

“Rabbim ve Tanrım” diye haykırdı. 

Artık Efendisinin ölümden dirildiğine tamamen emindi. O ölümü 

yenecek güçteydi. Evet, Tanrı’nın Oğlu İsa askerlerden, Şeytan’dan 

ve hatta ölümden bile daha güçlüydü. Her şeyin üzerinde Rab’dir; 

en güçlü insanların ve en büyük güçlerin üzerinde. O’na Kurtarıcı-

nız olarak iman ettiğinizde yaşamınızın Rab’bi, Efendisi olur. Yani 

bunun anlamı sizin yaşamınızı O yönetir demektir. Belki sizin gü-

nahınızı yüklenmesi için O’na iman etmeyi düşünüyorsunuz. O’na 

güvenmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yaşamınızı O’nun kontroluna 

bırakmaya hazır mısınız? O’na itaat edecek ve O’nu hoşnut ede-

ceksiniz demektir bu. Sınıfınızdakiler kopya çekerken siz Rab’bi 

hoşnut eden şeyi yapacaksınız. Dirilmiş olan Rab İsa’yı Efendiniz 

olarak kabul etmeye hazır mısınız? Tomas O’na, “Rabbim ve Tan-

rım” diye seslendi. İsa’nın Tanrı olduğundan, Oğul Tanrı olduğun-

dan kesinlikle emindi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Öğrencileri (2, 4, 5, ve 6) 

değiştirin. 

Birgün on bir öğrenciyle birlikte, iman eden beş yüz kişi bir yerde 

toplandılar. Aniden Rab İsa ortaya çıktı ve herkes O’nu gördü.  

İsa’yı (45) yerleştirin.  

Bir diğer seferinde İsa, Celile’deki bir dağda on bir öğrencisiyle 

biraraya geldi. Öğrencilerinden buraya gelmelerini istedi. Ölümün-

den önce sık sık beraber zaman geçirdikleri bu yerde, O’nunla bu-

luşmayı dört gözle bekliyorlardı. Rab’lerinin kendilerine söyleyece-

ği önemli birşey vardı.  

“Yeryüzünde ve gökyüzünde bütün güç ve yetki bana verildi!” 

Bu nasıl bir sözdü! Dünyadaki ve göklerdeki her insanın ve herşe-

yin üzerinde gücü olduğunu söylüyordu. Belki büyücülerin çeşitli 

güçleri olduğunu duymuşşunuzdur. Rab İsa onlardan çok üstündür. 

Gelmiş geçmiş en büyük kralları, hükümdarları düşünün. Rab İsa 

onların hepsinden çok üstündür. Sevgili imanlı çocuklar, işte bu 

sizin Rabbiniz’dir! 

Fakat konuşmasını henüz bitirmemişti. “Gidin ve bütün ulusları 

öğrencilerim olarak yetiştirin,” diye bir buyruk verdi.  

Efendim?! Müjde’yi bütün dünyaya anlatmak mümkün müydü? 

Evet, çünkü sözüne şöyle devam etti: “Dünyanın sonuna dek sizinle 

birlikte olacağım”. Yüce ve gücü herşeye yeten Rab onlarla birlikte 

olacaktı. Bu harika birşeydi! 

Biliyorsunuz ki, eğer siz de Hıristiyansanız, Rab İsa sizin de, Ken-

disi hakkındaki Müjde’yi diğer insanlara anlatmanızı buyurmuştur. 

Bu zor birşey olabilir. Fakat Rabbiniz bu buyruğa itaat etmenize 

yardım etmek üzere yanınızdadır. 
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Öğrenciler, O’nu gözleriyle göremeyecek olmalarına rağmen, her 

zaman yanlarında olacağını duyduklarına çok memnun oldular. Üç 

yıl boyunca birlikte olduktan sonra O’nu sürekli görmemeye 

alışmak hiç de kolay değildi. Bazen aralarında oluyor, bazen de yok 

oluveriyordu; kırk gün sürdü bu. 

Fakat görmek en önemli şey değildir. Rab İsa Tomas’a şöyle dedi: 

“Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne 

mutlu!” 

Rab İsa bugün aramızda İsa Mesih’i Kurtarıcı ve Rab olarak kabul 

etmiş olan herkes hakkında konuşuyordu. Eğer O’na iman ettiyse-

niz, Rab “mutlu” olduğunuzu söylüyor. Neden mutlu olalım ki? 

Çocukların fikirlerini söylemelerine fırsat verin. 

Mutluyuz, çünkü İsa Mesih bizim Rabbimiz, Efendimiz olduğu için 

O’nun gözetimi altındayız. Yaşantılarımızda O’nu hoşnut etmek her 

zaman kolay olmaz fakat yapılabilecek en iyi şey O’nun yolunu 

izlemektir.  

Belki O’na gerçekten iman etmek istiyorsunuz ama bunu nasıl 

yapabileceğinizi anlayamıyorsunuz. Eğer böyle hissediyorsanız, 

lütfen dersten sonra benimle konuşun (uygun bir yer belirleyin). Kutsal 

Kitap’a bakarak bu diri Rab İsa’nın, nasıl sizin Kurtarıcınız ve 

Efendiniz olabileceğini göstermek, beni çok memnun edecektir.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Öğrencilerin diri Rab’leri hakkındaki haberi her yerde duyurdukla-

rından hiç şüphem yok. Kadınlar meleklerin, İsa’nın kendileriyle 

Celile’de buluşacağı mesajını öğrencilere aktardılar. Buluşma yerini 

nasıl bildiklerini tam olarak bilmiyoruz ama bunu bildikleri ortadadır.  

Yeruşalim’den Celile’ye gitmek dört beş gün alırdı.  

O bölgede iyi tanınıyorlardı. Celile halkı öğrencilerin yanında Efen-

dilerini göremeyince şaşırmış olmalıydılar. Bir sürü soru sormuşlar-

dı mutlaka. Öğrenciler O’nun ölümü ve dirilişi hakkındaki haberleri 

paylaşmışlardır. Ölümünden önce birlikte çok zaman geçirdikleri bu 

yerde, O’nunla tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorlardı. 

 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Tepe  sahnesi. Öğrencileri (49 ve 50) ve İsa’yı (45)  

yerleştirin. 

Öğrenciler tekrar Yeruşalim’e dönmüşlerdi ve İsa da onlarla 

birlikteydi. Kentin yakınındaki Zeytin Dağındaydılar.  

“Yeruşalem’den ayrılmayın” dedi İsa onlara, “Baba’nın verdiği ve 

benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.” (Luka 

24:49’dan) 

Rab İsa’nın ölümünden önce kendilerine, “Ben aranızdan ayrılıyo-

rum fakat Baba sizi yalnız bırakmayacak. Size içinizde yaşayacak 

olan Kutsal Ruh’u gönderecek” (Yuhanna 14:16, 26’dan) dedi. İşte 

Rab İsa onlara bu vaadi hatırlatıyordu. 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Harita üzerinde Celile ve 
Yeruşalim arasındaki  
mesafeyi gösterin. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Zamanınız el verirse,  
üçlü birlik hakkında  
öğretişte bulunabilirsiniz.  
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 TG+ 

Kurtulmuş olan çocuklar 
için hazırlanan uygulama 
kartını gösterin: “O’na 
itaat edin; özellikle  
Müjde’yi diğer insanlarla 
paylaşmamız gerektiği 
buyruğuna.” 
 

Çocuklara yönelik  
kitapçıklar ve “Sözsüz 
Kitap”, CEF ofislerinden  
elde edilebilir. İlgili adresi 
elinizdeki kitabın 
başlangıcında  
bulabilirsiniz. 
 
 

Okul öncesi çocuklar için 
şarkı: “Müjde” ilahisinin  
ikinci dörtlüğünü söyleyin.  

 
 
 
 
 

 
Kart 6-5 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar 
bulutlara bakıyormuş gibi 
başlarını yukarı kaldırsınlar.  

 

“Kısa bir süre sonra aranızda olacak” dedi. 

Öğrencilerin kafasında hala sorular vardı. İsa Yahudilerin Kralı 

değil miydi? Öyle olduğunu kendisi söylememiş miydi? O halde ne 

zaman kral olacaktı? Bunun üzerine sordular. 

“Rab, İsrail’e egemenliğini şimdi mi geri vereceksin?” 

“Bunun ne zaman olacağını sizin bilmenize gerek yok,” diye 

yanıtladı. “Bunu sadece Baba bilir.” 

Rab İsa Kutsal Ruh hakkında konuşmaya devam etti. “Kutsal Ruh 

üzerinize indiğinde, Bana tanıklık etmek ve Benim hakkımda öğret-

mek için güç alacaksınız.” 

İşte İsa bu şekilde, Kutsal Ruh aracılığıyla her zaman onlarla 

birlikte olacaktı. O’nu gözlerinizle göremezsiniz ama Rab İsa’yı 

seviyorsanız, O sizinledir ve içinizdedir. Rab Müjde’yi başkalarıyla 

paylaşmanız gerektiği buyruğunu yerine getirmenize, Kutsal Ruh 

aracılığıyla yardım eder. Burada Müjde’yi açıklayan küçük 

kitapçıklar var. Rab İsa’yı seviyorsanız, bu kitapçıklardan birini 

Müjde’yi öğrenmeleri için birisine vermek ister misiniz? Eğer bir 

tane almak isterseniz, şu sorular hakkında düşünün.  

Bunu kime vereceksiniz? Aklınıza gelen bir ad var mı? 

Ne zaman vereceksiniz? Salı günü tenefüste mi? Yoksa Cumartesi 

günü havuza gittiğinizde mi? Ya da başka bir zaman?  

Verirken ne diyeceksiniz? “Hıristiyan olmak beni o kadar etkiledi 

ki, senin de bunu okumanı istiyorum.”  

Bu sorular hakkında düşünün. Her şeye gücü yeten ve her zaman 

sizinle olan Rab’biniz hakkındaki bu kitapçığı vermeden önce dua 

edin. Aynen öğrencilerine yardım ettiği gibi, size de yardım edecek-

tir.  

 

Sahne 5 

İsa’yı (45) 48 numaralı şekille değiştirin..  

Rab öğrencilerine bütün bunları anlatırken, öğrenciler de O’nu tüm 

dikkatleriyle dinliyorlardı. Konuşmasını bitirince, ayakları yerden 

kesildi ve havaya yükselmeye başladı! Öğrenciler şaşkınlık içindey-

diler.  

Bulutu İsa’nın (48) üzerine gelecek şekilde yerleştirin.  

Göklerden inen bir bulut gördüler. Bulut aşağı doğru inerken Rab 

İsa da yukarı doğru yükseliyordu ve nihayet bulutun içinde gözden 

kayboldu. Öğrenciler tüm dikkatleriyle bakmaya devam ediyorlardı 

ama tek yaptıkları boşluğa bakmaktı.  

İsa’yı (48) ve bulutu çıkarın. 

Rab İsa Cennete dönmüştü. İncil, O’nun “yücelerde ulu Tanrı’nın 

sağında oturduğunu” söyler (İbraniler 1:3). Elbette ki Tanrı’nın sağı 

ya da solu yoktur, çünkü O Ruh’tur.  
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Bunun anlamı Baba’sının yanına ve Cennetteki tahtına gittiğidir. 

Tüm yeryüzünün ve üzerindeki herkesin Efendisi O’dur. Yıldızların 

Efendisi O’dur. Meleklerin Efendisi O’dur. 

Sevgili imanlı çocuklar, Kurtarıcınızın kim olduğunu asla unutma-

yın. O’na Rab’biniz olarak itaat edin. Bunu yaptığınızda, O’nun 

gücünün herşeye yettiğini ve böylece buyruklarına itaat etmenize 

yardım edebileceğini kendiniz keşfedersiniz. Bugün üzerinde dü-

şündüğümüz buyruğu, başkalarıyla O’nun hakkında konuşmamızla 

ilgilidir. Elbette öğrenciler de bu buyruğa uymak isterlerdi. Fakat 

gözleri hala göklere takılı kalmıştı. 

 

Sahne 6 

Beyazlara bürünmüş adamları (51) yerleştirin.  

Hemen o anda beyazlara bürünmüş iki adam göründü. (Bunlar 

melek olmalıydılar.) Öğrencilerle konuştular. 

“Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye sordular. 

“Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı 

şekilde geri gelecektir.” 

Geri mi gelecek? Evet, geri gelecek. Pek çok kişi O’nun Rab oldu-

ğuna inanmıyor. Fakat O’nun dünyaya geri geleceği o muhteşem 

günde, gelmişten geçmişe kadar yaşamış olan herkes İsa Mesih’in 

Rab olduğunu görecektir. Eğer siz O’nu halihazırda Kurtarıcınız ve 

Kralınız olarak kabul ettiyseniz, o gün sizin için harika birgün 

olacaktır.  

Eğer O sizin Kurtarıcınız ve Rabbiniz değilse, o gün sizin için çok 

üzücü ve korkutucu birgün olacaktır. Artık O’na iman etmek için 

geç kalmışsınızdır. Bugün O’nu, günahınızı yüklenebilecek tek 

Kurtarıcı ve yaşamınızın Rab’bi olarak kabullenerek O’na iman 

etmez misiniz? O’na şimdi seslenin, “Rab İsa, sen Rab ve Kurta-

rıcısın. Lütfen benim günahımı al ve bugünden itibaren yaşamımda 

sen egemen ol.” 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Tekrar soruları 

1. Dirilmiş olan Rab İsa öğrencilerine göründüğünde aralarında 

hangi öğrenci yoktu? (Tomas) 

2. Rab İsa Tomas’la karşılaştığında ondan ne yapmasını istedi? 

(Yaralarına dokunmasını) 

3. Tomas ne karşılık verdi? (Rabbim ve Tanrım) 

4. Eksik olan sözcüğü tamamlayın – “Gökte ve yeryüzünde 

…........... güç bana verildi” dedi İsa. (Bütün) 

5. Eksik olan sözcüğü tamamlayın – “İsa Mesih’e Kurtarıcınız 

olarak iman ettiğinizde, ayrıca O sizin ........................ olur.” 
(Rabbiniz) 

 

 

 
TG+ 

İmanlı çocuklar için  
hazırlanan uygulama  
kartını gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 6-6 

 

 
 

TG+ 

Okul öncesi çocuklar için 
şarkı: “İsa’nın adını beraber 
yüceltelim” ilahisini söyleyin. 
 

 
 

TG- 

Okul öncesi çocuklar için  
çağrı: Uygun bir 
ilahi  söyleyin ve  
“iman etmek” terimini ve 
Yuhanna 3:16’yı kullanarak  
çağrıda bulunun. İsa’ya iman 
etmek isteyen çocukların, 
hikaye halısı üzerinde sizinle 
birlikte kalmalarını söyleyin. 
 

 

Tekrar oyunu 

 

Bulut oyunu 
 

Üç adet kağıt tabağın  
Üzerine farklı değerlerde  
puanlar yazın ve en düşük 
puanlısı en yakında olacak 
şekilde yerleştirin. 
 

Her iki gruba pamuktan 
yuvarlanmış toplar verin.  
 

Gruplara dönüşümlü  
olarak sorular sorun. 
 

Soruya doğru yanıt veren 
çocuk, grubuna verilmiş 
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olan pamuk topları  
(ki bunlar “buluttur”) kağıt 
tabaklar üzerine atarak 
takımı için puan  
kazanmaya çalışır. 
 

(Her çocuğa “bulutları”  
atmak için sadece bir hak 
verilmelidir.) 
 

Tabaklara düşen pamukları 
toplayın fakat kazanılan 
puanları bir yere not edin.  
 

Oyunun sonunda takımlar 
ellerinde kalan pamukları  
atma şansına sahiptirler. 
Tüm soruların  
yanıtlanmasından sonra  
en çok puan toplamış 
olan takım kazanır.  

 
 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Bulut oyunu 
 

Büyükçe bir kabı çocuklardan 
çok uzak olmayacak şekilde 
ortaya koyun. 
 

Soruyu doğru yanıtlayan 
çocuk, kabın içine bir 
marşmelov (“bulut”) atabilir. 
 

1-6. derslerde verilen 
soruları kullanın. İlgi  
olduğu sürece ve  
zaman el verdiğince 
oyuna devam edin. 

 

Oyunun sonunda  
marşmelovları 
çocuklara dağıtabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. İsa öğrencilerine hangi görevi verdi? (Müjdeyi tüm dünyaya 

duyurma görevini) 

7. Bunu nasıl yapacaklardı? (Kendisi her zaman onlarla birlikte 

olacaktı) 

8. Rab İsa göklere nereden yükseldi? (Zeytin Dağından) 

9. İsa öğrencilerinden nasıl uzaklaştı? (Göklere yükseldi, yükseldi 

ve gözden kayboldu) 

10. Melekler öğrencilere ne dedi? (O’nun göğe çıktığını nasıl 

gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir) 

11. İsa’yı sevenler için, O’nun geri geleceği gün niçin harika birgün 

olacaktır? (Herkes O’nun Rab olduğunu görecektir) 

12. İsa’yı sevmeyenler için, O’nun geri geleceği gün niçin üzücü 

olacaktır? (O’na iman etmek için çok geç kalmış olacaklardır)  

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Tomas, İsa’nın dirilmiş olduğuna inanmak için ne görmek 

istedi? (İsa’nın ellerindeki ve böğründeki yaraları)  

2. İsa öğrencileriyle dağda konuştuktan sonra nereye gitti? (Cen-

nete) 

3. Melekler İsa’nın birgün ne yapacağını söylediler? (Geri gelece-

ğini) 

4. İsa’yı hoşnut etmenize kim yardım edebilir? (Kutsal Ruh) 
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Müjde Kartları 
Müjde’nin sunulması – ders 1 
 

 

 

 
 

Tanrı seni seviyor! 

(Yuhanna 3:16) 

Günah işledin. 

(Romalılar 3:23) 

İsa senin günahlarının 

bedelini ödemek üzere öldü. 

(1. Korintliler 15:3) 

İsa diridir! 

(1. Korintliler 15:4) 

 

İsa’ya Kurtarıcın 

olarak iman et. 

(Elçilerin İşleri 16:31) 

Diğer insanlarla İsa 

hakkında paylaş. 

(Markos 16:15) 

TANR

I 
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Palmiye Yaprakları 
Tekrar oyunu – ders 1 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

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