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Giriş

Bir çok çocuğun Tanrı’nın üçlü birliğindeki bu üçüncü kişi hakkında bilgisi çok azdır ya da hiç bilgisi yoktur.

Kutsal Ruh’un kişiliği ve işleri hakkında bir çok yanlış anlamalar da mevcuttur. Kutsal Kitabın söz etmediği 
düşünceler bile kabul görür. Örneğin Kutsal Ruh’un etkisiyle insanların yıldırım çarpmış gibi aniden yere 
düşmesi, konuşamaması ya da kendinden geçmişçesine bağırması gibi.

Dersler genel olarak yaşça büyük çocuklara yönelik olmakla birlikte, kullanılan sözcük ve yöntemlerin daha 
küçük çocuklara adapte edilmesi mümkündür.

Tahmin edeceğiniz gibi bu beş derse, Kutsal Ruh’un kişiliği ve işleriyle ilgili ancak sınırlı miktarda bilgi 
dahil edilebilir. Örneğin Kutsal Ruh’un armağanları hakkında öğretiş yoktur. Bu konuyla ilgili daha fazla 
öğretişi dahil etmek isterseniz, Romalılar Kitabından Önemli Gerçekler adlı dersleri inceleyebilirsiniz. (Bu 
kitap da Yeni Nesil Hizmetleri yayınıdır.).

Tüm dersleri her hafta sistematik bir şekilde verilen sırada öğretmenizi tavsiye ederiz.

İsterseniz dersleri özel toplantılar için, ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ders 1-3 müjdeleme ağırlıklıdır. Bu 
yüzden açık hava toplantılarında, kamp ve İyi Haber Kulüplerinde Müjde’yi paylaşmak için kullanılabilirler. 
Ders 4 ve 5 ise imanlı çocukların ruhsal olarak büyümelerine yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Her ders tek bir Kutsal Kitap hikayesi üzerine kurulu değildir. Bu nedenle öğretişinizde, hikaye anlatımının 
yanısıra farklı yöntemler de kullanmanız gerekecektir. Ders metinleri soru-cevap, durum çalışmaları, grup 
olarak çalışma, rol yapma ve devam eden etkinlikler gibi farklı yöntemler içerir. Tabii ki bu yöntemleri 
grubunuz ya da öğrettiğiniz yaş grubu için uygun bulmayabilirsiniz. Bu yüzden ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
gerekli değişiklikleri yapmaktan lütfen çekinmeyin!

Umuyoruz ki, çocukların bu harika gerçekleri anlamaları ve yaşamlarına uygulamaları için önerdiğimiz 
farklı öğretme yöntemlerini kullanmaktan zevk alacaksınız. 

Bu çok önemli doktrini çocuklara öğretirken, Kutsal Ruh’un kendisi sizi bereketlesin. Kutsal Ruh bizim 
öğretmenimizdir (1 Korintliler 2:13).

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek
Öğretmenler olarak çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatacak olursak, bize verilen sorumluluğu 
yerine getirmemiş oluruz. Çocukların, bu hikayeler aracılığıyla öğretilmesi gereken gerçekleri öğrenmesi 
ve bunu bir adım daha ileri götürerek bu gerçeklerin günlük yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini anlaması 
şarttır. Tabii ki bir hikayede anlatılan öğretişlerin hepsini tek bir derse sığdırmak mümkün değildir. Bu 
nedenle her ders için bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretilişi hikayenin içine örülmüştür ancak 
hazırlıklarınızda size yardım etmek amacıyla, temel gerçeğin öğretildiği kısımlar “TG” olarak işaretlenmiştir. 
Aynı işareti ders planınında da göreceksiniz. 

Temel gerçek ifadelerinin yanında “+” ve “-” işaretlerini de farkedeceksiniz. Bunlar sözü edilen gerçeğin 
inanlı (+) ya da inanlı olmayan (-) çocuğa uygulandığını dile getirir. Aynı vurgu, metnin içindeki şu gibi 
cümlelerle de yapılır. “Rab İsa’ya günahlarını affetmesi için henüz iman etmediysen...” ya da “Bir Hıristiyan 
olarak, sen de.....”. 

Gerçeğin uygulanacağı yer metnin yanındaki sütunda belirtilmiştir. Uygulamaları öğrettiğiniz çocukların 
ihtiyaçlarına göre adapte etme gereği duyabilirsiniz. Örneğin, metindeki uygulamada erkek çocuk ismi 
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verilmişken, grubunuzda sadece kızlar olabilir. Ya da uygulama yaşça daha büyük çocuklara yönelikken, 
grubunuz küçük çocuklardan oluşuyor olabilir. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. Önemli olan Tanrı 
Sözünün çocukların yaşamına uygulanmasıdır.

Danışmanlık yapmaya hazır olduğunuzu söyleyin
Müjdeyi paylaştığınızda bazı çocuklar sizin haberiniz olmadan buna doğrudan karşılık verecektir. Daha 
sonraki bir tarihte Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini söyleyebilirler ya da hiç söylemezler. 
Ancak bu gibi çocukların yanısıra yardıma ihtiyaç duyan çocuklar da olacaktır. Akıllarına takılan sorular 
olabilir; ne yapmaları ya da ne söylemeleri gerektiği hakkında yardıma ve teşviğe ihtiyaç duyabilirler.  

İman etmiş çocuklara öğretirken, zor bir durum karşısında ne yapabilecekleriyle ilgili düşüncelerinizi işitmek 
isteyebilirler; belli bir dersin yaşamlarına nasıl uygulanacağını netleştirme gereği duyabilirler; kendilerini 
Kutsal Kitabın ne öğrettiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; içinde bulundukları zor bir durum 
için, özellikle tek imanlı destekleriyseniz, sizden dua isteyebilirler.  

Bu gibi sebeplerden dolayı çocukların onlara danışmanlık yapmaya hazır olduğunuzu işitmeleri önemlidir. 
Ayrıca sizinle konuşmak isterlerse, bunu ne zaman ve nerede yapabileceklerini bilmeleri de önemlidir. Son 
olarak, iman etmemiş olan çocukların sizinle konuşmayla, Rab İsa’ya gelmeyi birbirine karıştırmamasına 
da özen göstermelisiniz. 

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada, kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey 
söylememelisiniz ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle 
konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler.

Kurtulmamış olan çocuklar için bir örnek 

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

Kurtulmuş çocuklar için bir örnek 

“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce söylemediyseniz, lütfen bana 
haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında 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.”

Ezber ayetleri
Her derste öğretmeniz için yeni bir ayet verilmemiştir. Bunun yerine toplam üç ayet öneriyoruz. Çocukların 
daha sonra da hatırlaması için iki ya da üç ayeti iyi şekilde öğretmeniz yararlı olacaktır. Eğer her derste yeni 
bir ayet öğretmeye kalkarsanız, çocuklar bunların hiç birini iyi öğrenemeyebilir.

Görselleri kullanmayı prova edin
Dersi çocuklara anlatmadan önce görselleri nasıl kullanacağınızı prova etmeniz iyi olur. Resimli kartları ya 
da PowerPoint slaytlarını iyice öğrenin ve dersin hangi aşamalarında kullanacağınızı iyi bilin.

PowerPoint® görselleri
Dersleriniz için PowerPoint versiyonlarından birini kullanmak isterseniz, lütfen uedemirgil@hotmail.com 
adresinden istekte bulunun.

1 İlk versiyonda resimler ve ders başlıkları vardır.

2 İkinci versiyonda temel gerçek, uygulamalar ve ezber ayetleri de dahil edilmiştir.

 Her slaydın sağ tarafında küçük bir resim göreceksiniz (Kutsal Kitap, çarmıh ya da taç). Bu resimlere 
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tıkladığınızda ilgili derse ait temel gerçeğe yönlendirilirsiniz. Bu sayede ders esnasında istediğiniz zaman 
temel gerçeği kullanma imkanınız olur. Temel gerçek üzerindeki ok işaretine tıkladığınızda otomatik 
olarak kaldığınız yere dönersiniz.

 Bazı slaytların sol alt köşesinde “TG+” işareti mevcuttur. “TG+” üzerine tıkladığınızda iman etmiş 
olan çocuğa ait temel gerçek uygulamasını gösterebilirsiniz. Oka tıkladığınızda bir önceki slayda geri 
dönersiniz.

Ekstra görsel araçlar
Ayrı kartonlar üzerine her ders için temel gerçeği yazın. Keçeli tahta kullanıyorsanız, kartonların arkasına 
pazen kumaş ya da zımpara kağıdı yapıştırın. (Temel gerçeği yazarken küçük harfler kullanın ki, küçük 
çocuklar da kolaylıkla okuyabilsin.) Kartonu dersin başlangıcında ya da temel gerçekten ilk söz ettiğiniz 
anda asın.

Ekstra bilgiler
Metnin sağ ve solundaki boşluklarda hikayenin geçmişi ve dersinizi nasıl daha ilgi çekici hale getirebileceğinizle 
ilgili çeşitli bilgiler göreceksiniz.

Bu fikirler farklı öğrenme yöntemlerini kullanarak hazırlanmıştır. Verimli bir öğrenme için bazı çocukların 
görmesi ya da yazması gerekirken, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının dokunması ve bazılarının 
da etkin katılımı gerekebilir. 

Bu fikirleri zaman el verdiğince kullanabilirsiniz.

Tekrar soruları
Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bunları dersin bitiminde ya da bir sonraki hafta derse başlamadan 
önce kullanabilirsiniz. 

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

1 Çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için.

2 Öğretmen olarak, çocukların daha iyi hatırlamasına yardım amacıyla hangi konuları daha çok 
vurgulamanız gerektiğini görmek için.

3 Eğlenceli zaman geçirmek için. Çocuklar yarışmaları severler ve programın bu kısmını dört gözle 
beklerler. Oysa bu etkinlik sadece bir oyun ya da yarışma değil, öğrenme zamanıdır.

Elinizdeki bu kitaba sadece dersle ilgili sorular dahil edilmiştir. Söylediğiniz şarkılar, ezber ayeti ve öğrettiğiniz 
başka ne varsa onlarla ilgili sorular da sormanız yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her bölümünün 
önemli olduğunu farkedecektir.
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Genel Bakış

Ders Temel 
Gerçek Uygulama Ezber ayeti

Kutsal Ruh kimdir 
ve nasıldır?

Yaratılış 1:2
Yuhanna 16:7
El.İş. 5:1-11
Vahiy 22:17

Kutsal Ruh 
Tanrı’dır, üçlü 
birlikteki 
şahışlardan biridir.

Kurtulmamış olanlar:   Kutsal Ruh’un 
kurtuluş yolunu sana 
göstermesine izin ver.

Kurtulmuş olanlar:   Doğru olan şeyi 
yapman için Kutsal Ruh’un 
seni güçlendirmesine izin ver.

“... Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm 
gerçeğe yöneltecek ...” 

Yuhanna 16:13

Kutsal Ruh bize Kut-
sal Kitabı verdi

Yeşaya 9:6
2 Petrus 1:21

Kutsal Ruh Kutsal 
kitabın yazarıdır.

Kurtulmamış olanlar:   Kutsal Kitabın 
öğretişine kulak ver - 
kurtulmak için Mesih’e dön

Kurtulmuş olanlar:   Her gün Kutsal 
Kitap’tan en az bir ayet oku

“... Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı`nın sözlerini ilettiler. ” 

2 Petrus1:21

Kutsal Ruh yaşam 
verir.
El.İş. 2:36-41
Yuhanna 16:8

Kutsal Ruh bize 
günahımızı gösterir 
ve yaşam verir.

Kurtulmamış olanlar:   Tanrı’dan Ruh’u 
aracılığıyla sana sonsuz yaşam 
vermesini iste.

Kurtulmuş olanlar:   Sonsuz yaşam 
verdiği için Tanrı’ya şükret.

Yuhanna 16:13 ve 2 Petrus 1:21’i tekrar 
edin.

İnanlının arkadaşı 
Kutsal Ruh

Yuhanna 14:17
2 Korintliler 3:18
Efesliler 4:30
Romalılar 8:4,15-16
1 Yuhanna 2:3

Kutsal Ruh inan-
lının içinde yaşar

Kurtulmamış olanlar:   Kutsal Ruh sana 
konuştuğunda Rab İsa’ya gel.

Kurtulmuş olanlar:   Yaşamındaki hari-
ka işleri için O’na hergün 
şükret

“... Çünkü sizde olan, dünyadakinden 
üstündür.” 

1 Yuhanna 4:4

Kutsal Ruh Tanrı’nın 
çocuklarına güç verir
Romalılar 8:26
El.İş. 1:8
Yuhanna 14:26-27
Yuhanna 16:13
Efesliler 4:30,32
Yeşaya 63:10

Kutsal Ruh Hıristi-
yan çocukların 
Tanrı’yı hoşnut 
etmesine yardım 
eder.

Kurtulmuş olanlar:   O’ndan sana 
yardım etmesini iste ve sana 
yardım edeceğine güven.

1 Yuhanna 4:4’ü tekrar edin.
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Ders 1
Kutsal Ruh kimdir ve nasıldır?

Öğretmenler için ayetler
Yaratılış 1:2
Yuhanna 16:7
El.İş. 5:1-11
Vahiy 22:17

Temel gerçek
Kutsal Ruh Tanrı’dır, üçlü birlikteki şahışlardan 
biridir.

Uygulama
Kurtulmamış olanlar:   Kutsal Ruh’un kurtuluş 

yolunu sana göstermesine izin ver.

Kurtulmuş olanlar:   Doğru olan şeyi yapman 
için Kutsal Ruh’un seni güçlendirmesine 
izin ver.

Ezber ayeti
“... Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe 
yöneltecek ...”       Yuhanna 16:13

Ayetin açıklaması derste yapıldığı için, ezber ayetini 
dersten sonra öğretmek daha iyi olabilir. 

Görsel araçlar
w Resimler: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ve 1-7

w Sözcük şeritleri: “Kutsal Ruh Tanrı’dır, üçlü 
birlikteki şahışlardan biridir.” (temel gerçek) ve 
and “Doğru olan şeyi yapman için Kutsal Ruh’un 
seni güçlendirmesine izin ver.” (kurtulmuş olan 
çocuklar için uygulama)

w Lego parçaları

w Yonca resmi

w Dünya küresi (mümkünse)

w Kartlar üzerine yazılı Kutsal Kitap ayetleri (resim 
1-3 ve 1-6’ya bakın.)

Dersin anahatları
Giriş

Sevdiğiniz bir kitabın yazarı

Olayların gelişimi

1 Kutsal Ruh Tanrı’dır TG
2 Üçlü birliğin şahıslarından biridir TG
3  Kutsal Ruh kişidir, bir etki değildir

4 Kutsal Ruh ebedi (sonsuz) olduğu için harika 
bir kişidir

5 Kutsal Ruh her yerde olduğu için harika bir 
kişidir TG+

6 Kutsal Ruh kutsal olduğu için en harika 
olandır TG

7 Kutsal Ruh’u tanımak ve sevmekten daha 
önemli ve O’nu kederlendirmekten daha 
kötü bir şey yoktur.

Sonuç

Kutsal Ruh gerçekten de kutsaldır ve günahımızı 
gösterir TG-
Seni Mesih’e götürmek ister TG-
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Ders
« Giriş: Sevdiğiniz bir kitabın yazarı.

Çok hoşuna giden bir kitap okuduğunda, kitabın yazarı hakkında 
düşündüğün olur mu hiç? Eğer yazarla tanışacak olsan ona ne gibi 
sorular sorardın?
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.

Bugün çok özel bir yazar hakkında öğreneceğiz. Gelmiş geçmiş en 
önemli kitabın gerçek yazarıyla tanışacağız. Üstelik bu kitap milyonlarca 
insan tarafından okunan bir kitaptır. İşte bu kitap, Kutsal Kitap ve 
yazarı da Kutsal Ruh’tur. Eminim O’nun hakkında öğrenmekten ve 
O’nu tanımaktan hoşlanacaksın.

Resim 1-1
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh Tanrı’dır.

Kutsal Ruh Tanrı’dır.

Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’ta tek gerçek ve diri Tanrı hakkında 
öğreniriz. (“Benden başka Tanrı yoktur” - Yeşaya 44:6b.) Tüm evreni 
yaratan O’dur. Geceleri gökyüzünde küçücük lambalar gibi parıldayan 
ve bizim yıldız adını verdiğimiz milyonlarca dünya yaratan Tanrı’dan 
başkası değildir. Çayırlardaki çiçekleri, seni ve beni yaratan da yine 
O’dur.

Kutsal Kitap dünyamızı Tanrı’nın yarattığını söyler. Yaratmak bir şeyi 
yoktan var etmektir. Ne kadar harika değil mi? Bizler başka nesneleri 
kullanarak yeni bir şeyler yapabiliriz. Örneğin, lego parçalarını 
kullanarak bir ev yapabilirsin. Plajda kum ve çakıl taşlarını kullanarak 
yol yapabildiğin gibi, annen de pazardan aldıklarıyla çok güzel bir 
yemek yapabilir.  

Resim 1-2
« Olayların gelişimi: Üçlü birliğin şahışlarından biridir.

Bu tek Tanrı’da üç ayrı şahıs vardır. Bu duruma üçlü birlik diyoruz. 
Bunu anlamak ve açıklamak oldukça zordur ama Tanrı’nın bize verdiği 
Kutsal Kitap’ta öğretildiği için bunun doğru olduğunu biliyoruz. 

Tek Tanrı’daki bu üç şahıştan ilki Baba Tanrı, ikincisi Oğul Tanrı (Rab 
İsa Mesih) ve üçüncüsü ise Kutsal Ruh Tanrı’dır. Tanrı öylesinde yüce 
ve harikadır ki, O’nu küçücük akıllarımızla tam olarak anlayamayız. 

Bu üçgen, tek bir Tanrı olmasına rağmen nasıl olup da üç ayrı şahsın 
var olabildiğini açıklamaya biraz yardım edebilir. Üçgenin üç kenarı 
vardır ama tek bir üçgendir. Buna eşkenar üçgen adını veririz. Belki 
bu terimi matematik derslerinde işitmişsinizdir. Eşkenar üçgenin ifade 
ettiği şey, üçgeni oluşturan üç kenarın ve içindeki üç açının birbirine 
eşit olduğudur. 

Tek bir Tanrı’daki üç şahış, iyilikleri, sevgileri ve güçleri açısından 
tamamen birbirlerine eşittir. Kutsal Ruh Tanrı, Baba Tanrı kadar 
kusursuzdur. Oğul Tanrı olan Rab İsa, Kutsal Ruh Tanrı kadar iyidir.  

Yöntem: Bir çocuk gelsin 
ve legolarla ev ya da 
duvar yapsın. Sonra 
legoları siz alın ve tekrar 
ev yapmasını söyleyin!

TG

TG

Temel gerçek kartını 
gösterin.

Temel gerçek kartını 
gösterin.

Temel gerçek kartını 
gösterin: “Kutsal Ruh 
Tanrı’dır, üçlü birlikteki 
şahışlardan biridir.”.

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 1-1

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 1-2

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)
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Yüzlerce yıl önce Patrick adlı bir adam, insanlara Tanrı hakkında 
öğretmek için İrlanda’ya gitti. Üçlü birlik kavramını onlara yonca 
yaprağını kullanarak açıklamaya çalıştı.  
Yonca resmini gösterin.

Resim 1-3
« Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh kişidir; bir etki değildir.

Bazı kişiler Kutsal Ruh’un yer çekimi ya da elektrik gibi bir güç 
olduğunu düşünürler. Oysa bu doğru değildir. Kutsal Ruh bir kişidir. 
Bir kişi düşünebilir, anlayabilir, bilebilir ve sevebilir. Kutsal Ruh da 
düşünebilir, anlayabilir ve bilebilir. Aslında O bilinebilecek her şeyi 
bilir! Kutsal Ruh sevebilir - iyi ve doğru olan her şeyi sever. Yanlış ve 
kötü olan her şeydense nefret eder.

Şimdi Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’tan bazı ayetler okuyacağım. Ben 
bunları okurken sizin de şu soru hakkında düşünmenizi istiyorum: Bu 
ayet Kutsal Ruh’un yaptıkları hakkında ne öğretiyor? 

w Yuhanna 14:26 - “... Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek ...” 

 Yanıt: Kutsal Ruh bize öğretecek. Rüzgar ya da elektrik akımı bize 
ne öğretebilir ki? Hiç bir şey! 

w Yuhanna 16:13 - “...Gerçeğin Ruhu... sizi tüm gerçeğe yöneltecek...” 

 Yanıt: Kutsal bizi yöneltecek. Kaybolacak olsan rüzgardan sana yol 
göstermesini istemezsin değil mi? Kutsal Ruh bir kişidir ve bizi 
yönlendirebilir.

Aşağıdaki iki ayetse, bizim Kutsal Ruh’a ne yapabileceğimizi gösterir:

w El.İş. 5:3 - “... Kutsal Ruh`a yalan söyleyip ...” 

 Yanıt: Kutsal Ruh’a yalan söyleyebiliriz. Bir kişi ancak bir başka 
kişiye yalan söyleyebilir - rüzgar ya da denizdeki dalgalar gibi bir 
güce yalan söylenemez.

w Efesliler 4:30 - “Tanrı`nın Kutsal Ruhu`nu kederlendirmeyin ...” 

 Yanıt: Kötü davranışlarımızla Kutsal Ruh’u kederlendirip üzebiliriz. 
Rüzgarı ya da yer çekimini üzemezsin değil mi?

Hayır, Kutsal Ruh düşünen, yönlendiren ve öğreten bir kişidir. O’na 
gerçeği söyleyebileceğimiz gibi yalan da söyleyebiliriz. Kutsal Ruh’u 
üzebilir ya da hoşnut edebiliriz. O gerçek bir Kişidir. 

Bedeni olmadığı için O’nu gözlerimizle göremeyiz. Zaten bu yüzden 
Ruh diyoruz - ama yine de O, bir Kişidir. Elektrik akımı ya da denizdeki 
dalgalar gibi bir güç değildir. 

Resim 1-4
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh ebedi (sonsuz) olduğu için harika bir kişidir.

Kutsal Ruh ebedi (sonsuz) olduğu için harika bir kişidir. Yani Kutsal 
Ruh her zaman var olmuştur; başlangıcı yoktur ve sonsuza kadar da 
yaşayacaktır. Bu dairenin nasıl bir başlangıcı ya da sonu yoksa, Kutsal 

Yöntem: Özellikle büyük 
çocuklara yönelik sorular. 
Ayetleri buradan okumak 
yerine Kutsal Kitabınızdan 
okuyun.

Ayetleri bir kart üzerine 
yazıp çocukların 
kendilerinin okumasını 
sağlarsanız çok daha iyi 
olur.

PowerPoint 1-3

PowerPoint 1-4
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Ruh’un da başlangıcı ve sonu yoktur.

Yirmi yıl önce sizler henüz doğmamıştınız - yani yaşamıyordunuz. 
Oysa Kutsal Ruh hiç doğmadı ama O yine de yaşıyor! Dünyanın, 
güneşin ve yıldızların yaratılmasında önce de vardı. Kutsal Kitabın ilk 
bölümü olan Yaratılışta, Kutsal Ruh’un dünyanın yaratılışında etkin 
olduğunu okuruz (“Tanrı`nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.” 
Yaratılış 1:2b.) 

Bu dünyadaki herkes ortalama yetmiş-seksen yıl civarında yaşar ve 
sonunda ölür. Oysa Kutsal Ruh Tanrı asla ölmez. Şu anda içinde 
bulunduğumuz binanın yıkılmasından, arabamın hurdalıkta 
çürümesinden uzun yıllar sonra bile Kutsal Ruh yaşıyor olacaktır.  
Kutsal Kitabın son bölümü olan ve bize gelecekte olacak olaylar 
hakkında anlatan Vahiy’de, Kutsal Ruh hakkında öğreniriz.  (Vahiy 
22:17). Üzerinde yaşadığımız bu dünya bile yok olacaktır ama Kutsal 
Ruh Tanrı hala yaşıyacak ve işleyecektir.

Bu iki resim (daire içindeki üçgen ve yonca) Kutsal Ruh hakkında 
neleri anlamana yardım edecektir? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.

Resim 1-5
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh her yerde olduğu için harika bir kişidir.

Varsa küre kullanabilirsiniz.

Bizler aynı anda tek bir yerde bulunabiliriz. Aynı anda hem okulda hem 
de yatağında olamazsın değil mi? Oysa Kutsal Ruh her yerde olduğu 
için harika bir kişidir. Çünkü O Ruh’tur ve bedeni yoktur; bu yüzden 
Kutsal Ruh aynı anda dünyanın her yerinde olabilir. Türkiye’deyken 
aynı anda Japonya ya da Arjantin’de de olabilir! Dünyanın neresinde ve 
ne zaman olursa olsun insanlara yardım edebilmesinin nedenlerinden 
biri budur. Gelecek dersimizde bunun hakkında daha çok konuşacağız. 

Rab İsa, cennete dönmesinden hemen önce öğrencilerine şöyle 
dedi: “benim gidişim sizin yararınızadır” (Yuhanna 16:7’den). İsa 
öğrencilerine kimi gönderecekti? Evet, Kutsal Ruh cennetten yeryüzüne 
inip aynı anda dünyanın her yanında var olacaktı.

Rab İsa bu dünyada yaşarken insan bedeni aldığı için, bizler gibi O 
da aynı anda sadece bir yerde bulunabiliyordu. Ama Rab İsa’nın bu 
dünyadaki boşluğunu doldurmak için gelen Kutsal Ruh’un bir bedeni 
olmadığından, aynı anda dünyanın farklı yerlerinde bulunabilmektedir. 

İsa’ya günahından Kurtarıcın olarak iman ettiysen, bu harika Kutsal 
Ruh’un senin içinde yaşadığını biliyor musun? (1 Korintliler 6:19, 
Romalılar 8:9.) Ne kadar güzel değil mi? Kutsal Ruh çok güçlü ve 
kudretlidir; üstelik her gün doğru olan şeyleri yapman ve yanlış olan 
şeylere “hayır” diyebilmen için sana yardım etmeye hazırdır. Seni asla 
terketmez. Yanlış şeyler yaptığında O’nu üzdüğünü unutma! Fakat 
doğru şeyleri yaptığında O’nu hoşnut edersin. Bugün doğru olan şeyi 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun...

TG+Kurtulmuş olan çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: “Doğru olan 
şeyi yapman için Kutsal Ruh’un seni 
güçlendirmesine izin ver.

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun.

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 1-5
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yapmana yardım etmesine izin vererek O’nu hoşnut edecek misin?

Resim 1-6
Adı Mustafa Demir olan bir çocuk günlük yaşamda farklı adlarla 
tanınabilir. Arkadaşları ona Musti, Mıstık, hatta Demir bile diyebilirler. 
Aynı şekilde Kutsal Ruh’un da farklı adları vardır.

Şimdi size Kutsal Kitap’tan ayetler okuyacağım; bunları dinlerken 
bakalım siz Kutsal Ruh’a verilen farklı adların neler olduğunu 
bulabilecek misiniz? Ayrıca Kutsal Ruh’a neden bu adların verildiğini 
de düşünün.

w Romalılar 8:9a - “... Tanrı`nın Ruhu içinizde yaşıyorsa ...”

 Yanıt: “Tanrı’nın Ruhu” - Kutsal Ruh Tanrı’dır.

w Romalılar 8:9b - “... Ama içinde Mesih`in Ruhu olmayan kişi 
Mesih`in değildir..” 

 Yanıt: “Mesih’in Ruhu” - Rab İsa Mesih ve Kutsal Ruh üçlü birliğin 
bir parçasıdır.

w Yuhanna 14:16 - “... Ben de Baba`dan dileyeceğim. O sonsuza 
dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı ... verecek.” 

 Yanıt: “Yardımcı” - Çünkü verdiği tavsiye ve öğütlerle bize yardım 
eden O’dur. 

w Yuhanna 14:17 - “... Gerçeğin Ruhu`nu verecek.” 

 Yanıt: “Gerçeğin Ruhu” - Her zaman gerçeği söyler ve öğretir.

« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh kutsal olduğu için en harika olandır.

Kutsal Kitapta en çok Kutsal Ruh adı kullanılmıştır.

Bu isim Kutsal Ruh’un tamamen saf ve iyi olduğunu gösterir. O’nunla 
ilgili en harika şey budur. Her zaman doğru olan şeyi yapar. Bizden 
tamamen farklıdır. Bizler Tanrı’yı hoşnut etmeyen bir sürü yanlış şey 
yaparız. Belki sık sık anne ve babanın sözünü dinlemedin, ya da okulda 
yalan söyledin, kopya çektin.  Bu gibi şeyler Kutsal Ruh Tanrı’yı üzer. 
Sen Kutsal Kitaptan bir öğretişi dinlerken, Kutsal Ruh affedilmenin 
ve değişmenin yolunu gösterebilir. Yaşamında bunu yapmasına izin 
verecek misin?

Resim 1-7
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh’u tanımak ve sevmekten daha önemli ve O’nu 

kederlendirmekten daha kötü bir şey yoktur.

Kutsal Ruhu kederlendiren veya üzen bir çok şey yapmış olsan da 
Tanrı seni sever. Eğer bir Hıristiyan değilsen, Tanrı seni affetmek ve 
değiştirmek ister.
« Sonuç: Kutsal Ruh gerçekten de kutsaldır ve günahımızı gösterir.

Kutsal Ruh yaptığın kötü şeylerin ne kadar ciddi olduğunu ve Tanrı’yı 
hoşnut etmediğini sana farkettirdiğinde, bu değişim başlar. Çünkü 

Yöntem: Ayet arama. 
Özellikle büyük çocuklar 
için uygundur. Ayetleri 
bir kart üzerine yazıp 
çocukların kendilerinin 
okumasını sağlarsanız 
çok daha iyi olur.

TG-

TG

PowerPoint 1-6

PowerPoint 1-7a
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günahların seninle Tanrı arasında büyük bir “duvar” oluşturur. İşte bu 
büyük duvarın yıkılmasının tek yolu da, Tanrı Oğlu olan Rab İsa’nın 
sana yardım etmek üzere dünyaya gelmesidir. Çünkü O, senin yaptığın 
yanlışların karşılığında çarmıh üzerinde acı çekerek öldü. 
« Sonuç: Seni Mesih’e götürmek ister.

Kutsal Ruh’un seni Rab İsa’ya gelmeye ve günahlarını üstlenmesi 
için O’ndan af dilemeye çağıran sakin sesini işitiyor musun? İstersen 
bunu hemen şimdi oturduğun yerde yapabilirsin! İsa, “Bana geleni 
asla kovmam” (Yuhanna 6:37b) O seni kabul edecek ve affedecektir.

Tabii ki İsa’ya gelmek, O’na doğru yürümek anlamında değildir. 
İsa’ya gelmekle kastettiğim şey, dua edip O’ndan seni affetmesine ve 
kurtarmasına ihtiyacın olduğunu söylemendir. Çünkü seni ancak O 
affedip kurtarabilir.

Eğer “İsa’ya nasıl geleceğinle” ilgili olarak benimle konuşmak istersen, 
dersimiz bitince oturduğun yerde kal. Seninle oturup bu konuyu 
konuşmaktan büyük bir zevk alırım.  

Tekrar soruları
1 Tanrı’nın üçlü birliğini oluşturan üç şahış kimdir? (Baba Tanrı, 

Oğul Tanrı/ Rab İsa ve Kutsal Ruh Tanrı.)

2 Okuduğumuz Kutsal Kitap ayetlerinden, Kutsal Ruh’un bir kişi 
olduğunu kanıtlayan özellikler nelerdi? (Öğretir, yönlendirir, O’na 
yalan söylenebilir, kederlenip üzülebilir.)

3 “Her şeyi Tanrı yaptı” cümlesiyle “Her şeyi Tanrı yarattı” cümlesi 
arasındaki fark nedir? (Yaratmak sözcüğü bir şeyi yoktan var etmek 
anlamına gelir.)

4 Kutsal Ruh Tanrı’nın ebedi/sonsuz olduğuyla neyi kastederiz? 
(Kutsal Ruh her zaman vardı ve her zaman da var olacaktır.)

5 Daire içindeki üçgenin anlamı nedir? (Üçgenin üç kenarı vardır 
ama tek bir üçgendir; üçlü birlik tek bir Tanrı’da üç ayrı şahıstır. 
Daire gibi Tanrı’nın da ne başlangıcı ne de sonu vardır.)

6 Patrick üçlü birliği açıklamak için ne kullandı? (Yonca.)

7 Kutsal Ruh adı bize O’nun hakkında ne anlatır? (Saf, kusursuz ve 
kutsal olduğunu.)

8 Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’a verilen başka adlar da vardır. 
Bunlardan ikisini söyle. (Tanrının Ruhu, Mesih’in Ruhu, Yardımcı, 
gerçeğin Ruhu.)

Kişisel danışmanlık 
yapmaya hazır 
olduğunuzu söyleyin. 

PowerPoint 1-7b



13

Ders 2
Kutsal Ruh bize Kutsal Kitabı verdi

Öğretmenler için ayetler
Yeşaya 9:6
2 Petrus 1:21

Ayetleri okuyup dersi dinlemenin yanısıra farklı 
dilde bir kaç Kutsal Kitabı göstermek de yararlı 
olabilir.  Ayrıca Yeşaya 9:6’yı farklı bir dilde 
kaydedip çocuklara dinletebilirsiniz. (Bunun için  
www.BibleGateway.com’u kullanabilirsiniz.)

Temel gerçek
Kutsal Ruh Kutsal Kitabın yazarıdır.

Uygulama
Kurtulmamış olanlar:   Kutsal Kitabın öğretişine 

kulak ver - kurtulmak için Mesih’e dön

Kurtulmuş olanlar:   Her gün Kutsal Kitap’tan 
en az bir ayet oku

Ezber ayeti
“... Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar 
Tanrı`nın sözlerini ilettiler.”     2 Petrus1:21

Ezber ayetini dersten sonra öğretin. Ayetin 
açıklaması ders esnasında yapılmaktadır.

Görsel araçlar
w Resimler: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ve 2-7

w Sözcük şeritleri: “Kutsal Ruh Kutsal Kitabın 
yazarıdır” (temel gerçek) and “Her gün Kutsal 
Kitap’tan en az bir ayet oku” (kurtulmuş olan 
çocuklar için uygulama)

w Üzerine Yeşaya 9:6’nın kaydedildiği MP3 çalar 
(ya da CD çalar ve CD) 

w Kağıttan katlanmış bir kayık (ya da plastic küçük 
bir kayık) ve bir tas su

w Zarfa konmuş bir mektup

Dersin anahatları
Giriş

Kenan ne yazacağını bilmiyordu

Olayların gelişimi

1 Kutsal Ruh’un yönlendirdiği Yeşaya, gelecek 
olan İsa Mesih hakkında peygamberlikte 
bulundu.

2 Kutsal Ruh, Kutsal Kitabı kaleme alan 
insanların zihnine gerçeği esinledi TG

3 Öğretmen örnekler

4 Kutsal Ruh gerçeği kaleme alanları 
yönlendirdi TG

5 Kutsal Ruh, hiç hatasız olan Kutsal Kitabı 
kaleme almak için bir sürü kişiyi kullandı. TG

6 Kutsal Kitabı anlamamıza yardım eder TG+
7 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un bize Yazar 

hakkında yazdığı bir mektup gibidir.

Doruk noktası

Kutsal Kitap kendimiz hakkında da öğretir 
 TG+, TG-

Sonuç

Kutsal Kitabın öğrettiklerine göre hareket et ve 
kurtulmak için Rabbe seslen TG-
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Ders
« Giriş: Kenan ne yazacağını bilmiyordu.

Kenan kara kara düşünüyordu. Cuma akşamıydı ve pazartesi sabahı 
teslim etmesi gereken kompozisyon ödevi önünde duruyordu. Daha 
başlamamıştı bile! Bir türlü ne yazacağını kestiremiyordu. Senin de 
böyle hissettiğin oldu mu hiç? Eminim olmuştur! Ama bugün hakkında 
işiteceğimiz adamların böyle bir sorunu yoktu. Ne yazmaları gerektiğini 
çok iyi biliyorlardı! Dikkatle dinlersen bunun nedenini keşfedeceksin. 

Resim 2-1 
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh’un yönlendirdiği Yeşaya, gelecek olan İsa Mesih 

hakkında peygamberlikte bulundu.

Yeşaya adlı bir adam Rab İsa’nın doğumundan yaklaşık yedi yüz yıl 
önce yaşadı. Sık sık sarayda krallarla birlikteydi ve büyük ihtimalle 
asil kan taşıyordu. Ayrıca bir peygamber olarak Tanrı Sözünü halka 
duyuruyordu. Gelin birlikte neler dediğine kulak verelim. 
Yeşaya 9:6’yı okuyun.

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun 
omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi 
Baba, Esenlik Önderi olacak.” (Isaiah 9:6).

Yeşaya kim hakkında konuşuyor dersiniz? O günden yaklaşık yedi 
yüz yıl sonra doğacak olan Rab İsa Mesih’ten. Küçücük bir bebek 
olarak dünyaya gelecekti ama aynı zamanda “Güçlü Tanrı”, “Esenlik 
Önderiydi”. Peki ama Yeşaya İsa’dan yedi yıl önce yaşadıysa, bütün 
bunları nereden biliyordu? Çünkü Kutsal Ruh Tanrı bunları ona 
göstermişti.

Flashcard 2-2 
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh, Kutsal Kitabı kaleme alan insanların zihnine 

gerçeği esinledi.

Tanrı kendisinin çok güçlü ve sevgi dolu yüce Tanrı olduğunu 
anlamamızı istedi. Bu yüzden bugün Kutsal Kitap olarak bildiğimiz, bu 
harika kitabı yazmaya karar verdi. Kutsal Ruh Tanrı eline kalem alıp, 
ya da bilgisayar başına geçip kitap yazmaya başlamadı tabii ki. Yazma 
işini yapmaları için çeşitli insanlar seçti. İşte Yeşaya da bu yazarlardan 
biriydi ve az önce işittiğimiz sözleri yazmasını Tanrı ona söyledi.

Evinize gelen bir misafirin sorduğu soruya cevap veremediğin ve bu 
yüzden yüzünün kızardığı oldu mu hiç? Durumu farkeden annen eğilip 
kulağına cevabı fısıldadığında kimbilir ne kadar sevinmiş ve sorunun 
cevabını misafirinize vermişsindir. 

Kutsal Ruh’un bundan çok daha harika bir şekilde, Tanrı Sözünü 
Yeşaya’nın ve Kutsal Kitabı kaleme alan başkalarının zihnine esinlediğini 
söyleyebiliriz.  Bu adamlar, resimde gördüğümüz gibi işittiklerini kuş 
tüyünden yapılmış kalemlerle tomarlara yazmışlardır.

Bu sözleri net ve anlamlı 
bir şekilde konuşan bir 
erkek sesi kaydıyla, 
MP3 ya da CD çalardan 
dinlemeniz çok daha 
etkileyici olacaktır. 

Temel gerçek kartını 
gösterin: “Kutsal Ruh 
Kutsal Kitabın yazarıdır.”

TG

PowerPoint 2-1

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 2-2
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« Olayların gelişimi: Öğretmen örnekler.

Aşağıdaki sahneyi çocuklardan birisiyle canlandırabilirsiniz. 

Gelin şimdi Ali’nin peygamber Yeşaya olduğunu varsayalım.
Çocuğa bir kamış ve boş bir kağıt verin. Kulağına bir şeyler fısıldayın. Ali durup 
düşünür gibi yapsın ve sonra yazmaya başlasın. Tekrar kulağına fısıldayın. Ali yine 
durup düşünsün ve yazsın.

Kutsal Ruh’un Yeşaya’ya yazması gerekenleri kelime kelime söylemediğini vurgulayın. 
Yeşaya, Tanrı’nın kendisine esinlediği düşünceleri kaleme almak için kullanacağı 
kelimeleri kendisi seçti ama Kutsal Ruh Tanrı onu hata yapmaktan alıkoydu. Bu nedenle 
yaptığınız kısa skeçte Yeşaya’nın yazmadan önce düşündüğünü gösterdiğinizden emin olun.

Yeşaya ve diğer peygamberler Tanrı’nın kendilerine söylediklerini 
bu şekilde kaleme aldılar. Bu kişiler, Tanrı’nın söylemek istediklerini 
yazdığı  bir bilgisayar değillerdi. Hayır. Yeşaya ve diğer peygamberler 
kendi sözlerini, kendi tarzlarıyla kaleme aldılar. Ama Tanrı onların hata 
yapmasına ya da bir şeyleri unutmasına izin vermedi. Bugün Kutsal 
Kitap’tan Yeşaya kitabını okuduğumuzda (bu bölümü çocuklara gösterin) 
bunların Yeşaya’nın değil, Tanrı’nın Sözü olduğunu biliriz. Kutsal 
Kitabın her bölümü için de durum aynıdır.  

Resim 2-3
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh gerçeği kaleme alanları yönlendirdi.

Kağıttan ya da oyuncak bir kayık getirin. Bir tas suyun içine koyun. Kayığa üfleyerek 
bir uçtan diğer uca doğru süzülmesini sağlayın.

Kayığı bir uçtan diğer uca nasıl üflediğimi gördünüz değil mi? Yelkenli 
yarışlarında da buna benzer şeyler görürüz. Yelkenler rüzgarla dolar ve 
kayık sular üzerinde ilerler.

İşte bu, Kutsal Ruh’un Kutsal Kitap yazarlarına nasıl yardım ettiğini 
gösteren başka bir örnektir. Kutsal Kitaptan alınan şu sözleri dinleyin:

“... Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı`nın sözlerini 
ilettiler.”     2 Petrus1:21. 

Bazen uzun bir süre yazdıktan sonra yorulurlardı ama Kutsal Ruh 
onlara güç verir ve bu önemli işe devam etmelerine yardım ederdi.  
Bazen zihinsel olarak da yorulurlardı. Ama Kutsal Ruh onlara yeni 
fikirler, sözcükler verir ve bu harika kitabı kaleme almaya devam 
etmelerine yardım ederdi. Bize bu kitabı veren Kutsal Ruh Tanrı’dan 
başkası değildir. Birçok iyi kitap vardır ama dünyadaki hiç bir kitap 
Kutsal Kitap’la kıyaslanamaz. Tanrı’nın bize verdiği tek kitap budur. 
Diğer kitaplarda yazılanlar zaman içinde geçerliliğini kaybedebilir ama 
Kutsal Kitap sonsuza dek değişmeyecektir. Her zaman gerçek, doğru 
ve geçerlidir. Asla ortadan kaybolmayacaktır. 

Resim 2-4
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh, hiç hatasız olan Kutsal Kitabı kaleme almak için 

bir sürü kişiyi kullandı.

Kutsal Ruh Tanrı, Kutsal Kitabı kaleme almaları için Yeşaya’nın yanısıra 
başkalarını da kullandı. Toplam olarak kırk ayrı kişi bu önemli görevi 

Temel gerçek kartını 
gösterin.

TG

PowerPoint 2-3

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)
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üstlendi. Bu kişiler farklı ülkelerde yaşıyor hatta zaman zaman farklı 
dillerde, farklı zaman dilimlerinde Kutsal Ruh’un esinlediklerini 
yazıyorlardı. Meslekleri de farklıydı; Davut kral, Luka doktor, Matta 
vergi görevlisi, Yeşaya soylu bir kişi, Petrus balıkçı, Amos çiftçiydi.

Yeşaya ve diğer yazarlar Tanrı’nın bildirisini kaleme alırken, Kutsal Ruh 
onları yönlendirdiği için Kutsal Kitap’ta hiç hata yoktur. Hiç bir şey 
yanlışlıkla eklenmedi, ya da gerekli olan hiç bir şey unutulmadı. Kutsal 
Kitap, Tanrı’nın katıksız Sözü olduğu için her sayfasına inanabiliriz. 
Çocuklara bu öğretişlerin başlığını gösterin - “Yazarla Tanışın!”

« Olayların gelişimi: Kutsal Kitabı anlamamıza yardım eder. 

Kutsal Ruh sadece Kutsal Kitabın Yazarı olmakla da kalmaz, çok özel 
bir görevi daha vardır. Bu görev Tanrı’nın çocuklarına Tanrı Sözünü 
öğretmek ve anlamalarına yardım etmektir. Eğer Tanrı’nın çocuğuysan, 
Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’tan okuduklarını anlamana yardım edecektir.   
“... Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek ...” (Yuhanna 14:26). Bu ayet 
Tanrı’nın size verdiği bir sözdür. Kutsal Kitabını okuduğunda ya da 
Pazar okulunda bir Kutsal Kitap dersini dinlerken, Kutsal Ruh Tanrı’dan 
okuyup işittiklerini gerçekten anlaman ve itaat etmen için sana yardım 
etmesini iste. Çünkü O en iyi öğretmendir. 
Eğer henüz vermediyseniz, çocuklara “Günlük Okumalar” kitapçığını şimdi verebilirsiniz. 
Çocukları her gün bir sayfayı okumaya teşvik edin.

Resim 2-5
« Olayların gelişimi: Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un bize Yazar hakkında yazdığı bir 

mektup gibidir.

Zarf içindeki bir mektubu gösterin. Mektubu açıp bir iki sözcüğü okuyun.

Birisinden bir mektup ya da e-posta aldığınızda, ne gibi şeylerle 
karşılaşırsınız. Genelde bu mektubu yazan kişi hakkında bir şeyler olur 
değil mi? Ayrıca sizinle ilgili bir şeyler de yazılı olabilir. Belki dedeniz 
okulda gösterdiğiniz başarılardan dolayı sizi tebrik ediyordur. Belki bir 
çok arkadaşınız olmasından memnun olduğunu söylüyordur.  

İşte Kutsal Kitap da aynen böyledir. İçinde Kutsal Kitabın yazarı  olan 
Tanrı hakkında bir çok bilgi vardır. Kutsal Kitap bize, Tanrı’nın çok iyi 
ve sevecen olduğunu söyler. Tanrı’nın her açıdan kusursuz olduğunu 
da öğretir.  Asla yanlış bir şey yapmaz.

Resim 2-6
« Doruk noktası: Kutsal Kitap kendimiz hakkında da öğretir.

Kutsal Kitap bize kendimiz hakkında da öğretir. Sizler Tanrı için çok 
değerlisiniz ve Tanrı her birinizi çok ama çok sever. Bize olan sevgisinin 
nedeni iyi insanlar olmamız değildir. Aksine hiç kimse, tamamen 
kusursuz ve saf olan Tanrı’ya yaklaşabilecek kadar iyi değildir. Tanrı 
yüreğinde olanları görür ve yaptığın, söylediğin hatta düşündüğün 
yanlış şeyleri bile bilir. Tanrı’dan gizli olan hiç bir şey yoktur. Başka hiç 
kimsenin farketmediği kaba ve kötü düşüncelerimizi O çok iyi bilir.  
İşte Kutsal Ruh Tanrı bu yanlış şeylerin ne kadar ciddi olduğunu ve 

Yeni Nesil Hizmetlerinin 
bastığı “Günlük 
Okumalar” kitabı henüz 
Türkçe’de hazır değil. 
Ama daha fazla bilgi 
için YNH ile temasa 
geçebilirsiniz. 

Kurtulmuş olanları için 
uygulama kartını gösterin: 
“Her gün Kutsal Kitap’tan 
en az bir ayet oku.” 

Temel gerçek kartını 
gösterin.

TG

TG+

TG+, TG-

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 2-5

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 2-6

PowerPoint 2-4
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bizleri Tanrı’dan ayırdığını gösterir. 

Kutsal Kitapta yazılanları öğrendikçe sizi günahlarınız hakkında 
düşünmeye yönelten Kutsal Ruh’tur. DavranışlarınızınTanrı’yı ne kadar 
çok üzdüğünü gösteren kişi O’dur.  Rab İsa, Tanrı’ya karşı işlediğiniz 
günahlardan dolayı hakettiğiniz korkunç cezayı üstlenmek için 
çarmıh üzerinde öldü. İşte bu yüzden Tanrı sizi affedebilir ve böylece 
günahlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Resim 2-7 
« Sonuç: Kutsal Kitabın öğrettiklerine göre hareket et ve kurtulmak için Rabbe 

seslen.

Bugün Kutsal Ruh’un bize Tanrı’nın harika mesajı olan Kutsal Kitabı 
verdiğini işittik. Anlattıklarımı hatırlıyor musunuz? Kutsal Ruh 
size günahlarınızın affedilmesi gerektiğini söylüyor mu? Daha önce 
İsa’dan Kurtarıcınız olmasını istemediyseniz, Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta 
söylediklerini yapmaya hazır mısınız? Yaptığınız yanlış şeylerden 
uzaklaşmaya ve Tanrı’dan sizi affetmesini ve sizi değiştirmesini istemeye 
hazır mısınız? Bunu hemen şimdi yapabilirsiniz! Eğer yaparsanız, Tanrı 
kurtuluş için Rab İsa’ya gelen herkesin kurtulacağına söz verir. “Rab’bin 
adını çağıran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13).

Birlikte dua edelim. 
Henüz iman etmemiş olan çocukların, Rab İsa’ya dua ederek kendilerini günahtan 
kurtarmasını istemeleri için dua edin.

Kutsal Ruh’un bugün size konuştuğunu işittiniz mi? Rab İsa’dan 
Kurtarıcınız olmasını istemeniz gerektiğini size gösteriyor. Gecikmeden 
harekete geçin! Tüm yaşamın boyunca alacağın en önemli karar bu 
olacaktır. O’na dua edersen, seni mutlaka kurtaracaktır!

Bu önemli karar hakkında benimle özel olarak konuşmak istersen, 
dersten sonra yanıma gelebilirsin. Hemen şurada pencerenin yanında 
olacağım ve size elimden geldiğince yardım edebilmeyi umuyorum.   
Tabii ben sizi kurtaramam - bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ama 
Tanrı Sözünden, Rab’be nasıl dua edebileceğin ve bugün kurtuluşa 
kavuşabileceğin hakkında daha fazla açıklama yapabilirim. 

Tekrar Soruları
1 Bugün hakkında öğrendiğimiz ve yüzyıllar öncesinden olacakları 

bildiren Eski Antlaşma peygamberi kimdi? (Yeşaya.)

2 Yeşaya peygamberin sözünü ettiği yüzyıllar sonra doğacak olan 
Esenlik Prensi kimdi? (Rab İsa Mesih)

3 Yeşaya ve diğer peygamberler ne yazmaları gerektiğini nasıl bildiler? 
(Kutsal Ruh onları yönlendirdi.)

4 Kutsal Kitap hangi açıdan diğer kitaplardan farklıdır? (Tanrı’nın 
bize verdiği tek kitaptır; içinde yazılı olan her şey doğru ve 
gerçektir.)

Tekrar oyunu
Mektup oyunu
Sekiz adet zarfın arka 
yüzüne 50,75, 100 vb 
rakamlar yazın. Bu 
rakamlar doğru yanıtlayan 
takımların kazanacağı 
puanlar olacaktır. Ayrıca 
zarfın arkasına bir 
parça keçeli kumaş da 
yapıştırın. 

Masa üzerine rakamlar 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.

Çocuklara danışmanlık 
yapmaya hazır 
olduğunuzu söyleyin.

TG-
PowerPoint 2-7
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5 Kutsal Kitabı kaleme alan peygamberlerden diğer ikisini söyleyin. 
(Derste sözü edilen örnekler Davut, Luka, Matta, Petrus ve Amos 
idi.)

6 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap aracılığıyla bize kendimiz hakkında ne 
söyler? (Yanlış yapıp günah işlediğimizi, kurtulmak için Rab İsa’ya 
ihtiyacımız olduğunu ve bütün günahlarımıza rağmen Tanrı’nın 
bizi yine de sevdiğini.)

7 Pazar Okulumuzda Tanrı Sözüne nasıl saygı gösterebiliriz? 
(Dikkatle dinleyip, özenle kullanıp vb.)

8 Evinizde Tanrı Sözüne gerçekten inandığınızı nasıl gösterebilirsiniz? 
(Her gün Kutsal Kitap’tan okuyup, okuduklarınızı yerine 
getirmeniz için Tanrı’dan yardım isteyerek.)

Devam eden etkinlik
Kutsal Kitap asla eskimez

Her çocuk için çalışma sayfasının fotokopisini çekin (sayfa 39).

görünmeyecek şekilde 
yerleştirin. 

Her doğru yanıttan sonra 
bir çocuk gelip bir zarf 
seçer ve keçeli tahta 
üzerine yapıştırır. 

Keçeli tahtanın iki yarısını 
iki takım için kullanın. 

Sorular bitince takımların 
topladığı puanlara bakın. 
En çok puanı toplayan 
takım kazanır. 

(Bu görsel oyunun Kutsal 
Kitabın Tanrı’dan gelen 
bir mektup gibi olduğunu 
hatırlatacağını umuyoruz.)

Ezber ayetine ve program 
içinde öğrettiğiniz dua, 
müjdeleme, şarkılar gibi 
diğer konulara dayalı 
sorular da sorabilirsiniz.
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Ders 3
Kutsal Ruh yaşam verir

Öğretmenler için ayetler
El.İş. 2:36-41
Yuhanna 16:8

Temel gerçek
Kutsal Ruh bize günahımızı gösterir ve yaşam verir.

Uygulama
Kurtulmamış olanlar:   Tanrı’dan Ruh’u 

aracılığıyla sana sonsuz yaşam vermesini 
iste.

Kurtulmuş olanlar:   Sonsuz yaşam verdiği için 
Tanrı’ya şükret.

Öğretmen için kısa bilgi
Bu derste bir çok öğretiş vardır. Küçük ya da 
odaklanma süreleri daha kısa olan çocuklar için dersi 
iki kısımda öğretmek isteyebilirsiniz. Bu durumda 
ilk kısmı Resim 3-5’in sonunda bitirmek uygun olur.

Resim 3-6 ve 3-7 Kutsal Ruh’un yenileme ve 
kutsallaştırma görevleriyle ilgili öğretişler içerir. 
(Kutsallaştırmayla ilgili farklı bilgiler ders 4 ve 5’te 
de verilmektedir.)

Ezber ayeti
Yuhanna 6:3 ve 2 Petrus 1:21’i tekrar edin.

Görsel araçlar
w Resimler: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ve 3-7

w Sözcük şeritleri: “Kutsal Ruh bize günahımızı 
gösterir ve yaşam verir.” (temel gerçek) ve 
“Sonsuz yaşam verdiği için Tanrı’ya şükret.” 
(Kurtulmuş olan çocuk için uygulama)

Dersin anahatları
Giriş

Halk Petrus’u pür dikkat dinliyordu.

Olayların gelişimi

1 Kutsal Ruh günah hakkında ikna eder  TG-
2 Yeruşalim’deki Yahudiler İsa aracılığıyla 

Tanrı’ya geldiler TG+, TG-
3 Cavit’in “hikayesi”

4 Kutsal Ruh, günahkar kişinin Tanrı’ya 
gelmesine yardım eder (Cavit’in “hikayesinin” 
açıklaması) TG-

5 Kutsal Ruh yaşam verir TG-, TG+

Sonuç

Kutsal Ruh seni Göksel Baba’na daha çok 
benzetmek ister TG+
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Ders
Resim 3-1 
« Giriş: Halk Petrus’u pür dikkat dinliyordu.

Petrus Yeruşalim kentindeki halka Tanrı hakkında anlatırken, herkes 
pür dikkat onu dinliyordu. Henüz sabahın erken saatleriydi ve halk 
Petrus’un anlattıklarının nereye varacağını merak ediyordu. 

Bir süre sonra kalabalık içindeki bazı kişiler üzüntü duymaya başladılar. 
Çünkü Petrus onlara, Rab İsa’yı Tanrı’nın Oğlu olarak kabul etmeyi 
reddettiklerini ve hatta O’nun çarmıha gerilmesine aracı olduklarını 
söylemişti. Şimdiyse ne kadar büyük bir hata yaptıklarını  ve Tanrı’ya 
karşı günah işlediklerini farketmişlerdi. Kendilerini çok kötü 
hissediyorlardı. Tanrı’ya itaatsizlik ederek yaptıkları tüm yanlışlardan 
dolayı üzüntü duyuyorlardı. 

Hep bir ağızdan, “Kardeşler, ne yapmalıyız?” (El.İş. 2:37) diye sordular. 

Resim 3-2 
« Olayların gelişimi : Kutsal Ruh günah hakkında ikna eder

Kalabalık içindeki bu erkek, kadın ve çocukların Tanrı’ya karşı günah 
işlediklerini farketmelerini sağlayan kimdi dersiniz? Yaptıkları tüm 
yanlışlar yüzünden üzülmelerine kim neden oldu? Petrus mu? Diğer 
öğrenciler mi? Hayır, değil! 

Tanrı Sözünü halka duyuran Petrus’tu ama yaptıkları yanlışı 
farketmelerine neden olan Kişi Kutsal Ruh’tu. Petrus ve diğer öğrenciler 
Tanrı Sözünü duyururlarken, Kutsal Ruh ise onları dinleyenlerin 
yüreklerinde sessizce işleyerek onlara yaşamlarındaki günahı gösteriyor 
ve sonsuz yaşamı veriyordu. Kutsal Ruh bugün de aynı şekilde işler. 
Yuhanna 16:8’de şöyle der: “O (Kutsal Ruh) gelince günah, doğruluk 
ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir.” 
“İkna etmek” göstermek, inandırmak ve razı etmek anlamındadır. 
Tanrı’nın huzurunda günahkar olduğumuzu anlamamıza yardım eden 
Kutsal Ruh’tur. Günahımızdan uzaklaşıp Tanrı’ya dönmemiz ve böylece 
sonsuz yaşama kavuşmamız için yüreğimizde işleyen yine O’dur. 

Pazar Okuluna geldiğinde bazen Kutsal Ruh’un yüreğinde işlediğini 
hissediyor musun? Size kusursuz, saf ve kutsal olan ve bu yüzden 
yaptığımız yanlışlardan nefret eden Tanrı hakkında anlattıklarımı 
dinlediniz mi? Belki de yüreğinizde bir ses bütün bunların doğru 
olduğunu, bir günahkar olarak yaşadığınızı ve henüz Tanrı’nın çocuğu 
olmadığınızı size gösterdi. Yüreğinizdeki bu ses kimin sesidir acaba? 
Tabii ki Kutsal Ruh’un sesidir. Kendisinin yazdığı Kutsal Kitabın 
sözlerini kullanarak size konuşmaktadır. Bu yüzden günahınızdan 
uzaklaşıp İsa’ya iman etmeniz çok önemlidir. Bunu yapmanızı söyleyen 
öğretmeniniz değil, Kutsal Ruh Tanrı’dır. Kendi Sözü aracılığıyla size 
konuştuğunda O’nu mutlaka dinleyin.

Temel gerçek kartını 
gösterin: “Kutsal Ruh bize 
günahımızı gösterir ve 
yaşam verir.”

TG-

PowerPoint 3-1

PowerPoint 3-2

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)
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Resim 3-3 
« Olayların gelişimi: Yeruşalim’deki Yahudiler İsa aracılığıyla Tanrı’ya geldiler.

Yeruşalim halkı Tanrı’nın sesini dikkatle dinliyordu. Zaten bu yüzden 
“Kardeşler, ne yapmalıyız?” diye sordu.  

Petrus onlara günahlarından uzaklaşmalarını ve Rab İsa’ya inanmalarını, 
böylece günahlarının silineceğini söyledi. (El.İş. 2:38).

O gün 3,000’den fazla kişi günahlarından uzaklaşıp Tanrı’ya döndü ve 
İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman etti! Kimbilir Yeruşalim kentinde ne 
kadar büyük bir sevinç vardı! Cennette büyük bir sevinç olduğunda 
da emin olabiliriz! (Luka 15:10.)

Eğer İsa’ya Kurtarıcın olarak iman ettiysen, yüreğinde sen de aynı 
sevince sahip olabilirsin. Bazen karşımıza çeşitli sorunlar çıkabilir - hasta 
olabilir, yakın arkadaşın başka bir kente taşınabilir, okulda kötü bir gün 
geçirebilirsin. Ama yaşamındaki en önemli konu hakkında sevinebilirsin 
- günahlarının affedildiğinden ve bir gün cennete gideceğinden emin 
olabilrisin. Bunun için Tanrı’ya şükretmeye devam et!

İnsanların günahlarından uzaklaşıp İsa’ya iman etmelerine yardım 
eden kimdi? Petrus ya da diğer öğrencilerden biri değildi. Bunu yapan 
Kutsal Ruh’tu! 

Öğretmeniniz olarak sizi günahlarınızdan kurtaramam ama İsa’ya 
nasıl iman edebileceğinizle ilgili sorularınız varsa, dersten sonra sizinle 
konuşmaktan ve size yardımcı olmaktan büyük sevinç duyarım. 
Ders bitince öne gelirseniz benimle konuşmak istediğinizi anlarım. 
Unutmayın size sonsuz yaşam veremem; çünkü bu Kutsal Ruh’un işidir. 
Günahlarınızdan kurtulmanız gerektiğini size ancak O gösterebilir ve 
size günahınızdan uzaklaşıp İsa’ya iman etme gücü verir.  

Bunu size başka bir yolla açıklamaya çalışayım. Şimdi küçük bir hikaye 
anlatacağım ve bu hikayede size ve Kutsal Ruh’a benzeyen iki karakter 
var. Bakalım onları bulabilecek misiniz?

Resim 3-4
« Olayların gelişimi: Cavit’in hikayesi.

Cavit yaz tatili için dedesinin yaşadığı köye gitmişti. Bir gün dedesinin 
uyarılarına rağmen evden uzaklaşıp, karşı tepenin yamacındaki ormana 
gitti. Ağaçların arasındaki patikalarda koşup güneş ışınlarını kovalamak 
o kadar eğlenceliydi ki. Üstelik daha önce hiç görmediği rengarenk 
çiçekleri keşfetmek de çok güzeldi.  

O kadar iyi vakit geçiriyordu ki, Cavit aradan geçen sürenin farkında 
değildi. Güneş batmaya başlamış, etraf alaca karanlık olmuştu bile.

“Eve dönsem iyi olur” diye düşünen Cavit, etrafına bakınıp geldiği 
yöne doğru ilerlemeye başladı.  

Hava iyice kararmadan eve dönmek için koşarken yerdeki bir dal 
parçasına takılıp düşen Cavit, oyalanmadan ayağa kalktı ama acıyla 
tekrar yere yığıldı. Sağ ayak bileği burkulmuş, zonkluyordu. Canı 

sorulmaktadır. Bu 
uygulama çocukların 
gerçeği ararken aktif 
rol almalarına fırsat 
sağlayacaktır. 

Eğer sınıfınız çok 
kalabalıksa ya da 

Kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulama kartını 
gösterin: “Sonsuz yaşam 
verdiği için Tanrı’ya 
şükret.”

Danışmanlık yapmaya 
hazır olduğunuzu 
söyleyin.

TG+

TG-

Temel gerçek kartını 
gösterin. 

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 3-3

PowerPoint hyperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 3-4

Resim 3-4’ü açıklayan 
metinde kısa bir “hikaye” 
anlatılıp, resim 3-5’de 
bu hikayeyle ilgili sorular 
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acıyordu ama eve dönmesi gerektiğini bildiği için, acıya aldırmadan 
yürümeye devam etti.

Tam o sırada kendisine doğru yaklaşmakta olan birisini farketti. 
Kıyafetinden ve elindeki fenerden anladığı kadarıyla bu adam orman 
korucusu olmalıydı. Kendisine iyice yaklaştığında adamın yüzünde 
gülümseyen ama bir yandan da “burda ne işin var” gibisinden soru 
soran bir ifade olduğunu gördü. Koltuğunun altında bir kitap da vardı.

“Ben de seni arıyordum,” dedi orman korucusu. “Saatlerdir ormanda 
oynuyorsun ama gitmekte olduğun yönün seni köyden uzaklaştırdığını 
farketmedin değil mi?” Cavit utangaç bir tavırla hayır anlamında başını 
salladı. Korucu “Biliyor musun, bu patikanın az ilerisinde yüksek bir 
uçurum var. Oraya düşmenden korktuğum için hemen seni aramaya 
başladım çünkü büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmanı istemedim.”

Korucunun koltuğunun altındaki kitap bir yol haritasıydı ve Cavit’e 
doğru yönü gösterdi. Doğru yönde birlikte ilerlemeye başladılar.

Cavit sağ salim eve vardığında çok mutluydu! Ormanda kaybolmuşken 
korucunun onu bulması, karşısındaki tehlike hakkında uyarması ve eve 
dönmesine yardım etmesi ne kadar da iyi olmuştu! 

Resim 3-5
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh, günahkar kişinin Tanrı’ya gelmesine yardım 

eder (Cavit’in “hikayesinin” açıklaması)

1 Hikayedeki Cavit kimi simgeler? (Seni.)

2 Cavit neden kayboldu? (Dedesinin sözünü dinlemedi.)
Tanrı’dan da böyle uzaklaşıp kaybolduğumuzu açıklayın.

3 Orman korucusu kimi simgeler? (Kutsal Ruhu.)

4 Korucunun Cavit için yaptıklarından bazılarını söyleyin. (Onu 
buldu; tehlike hakkında uyardı; yol haritasını kullanarak doğru 
yönü gösterdi; onunla birlikte yürüdü, yardım etti.)

Kutsal Ruh’un henüz kurtulmamış çocuklar için de aynısını yapmak istediğini kısaca 
açıklayın.

5 Kutsal Ruh’un bize doğru yönü göstermek için kullandığı yol 
haritası nedir? (Kutsal Kitap.) 

Aşağıdaki oyunu kullanarak Kutsal Ruh’un bizi nasıl yönlendirdiğini örnekleyin.

Bir çocuğun gözleri körebe oyunundaki gibi bağlanır ve çevresine sandalye, sehpa, 
tabure gibi engeller yerleştirilir. Bir başka çocuk sözleriyle arkadaşını yönlendirip hiç bir 
engele çarpmadan odanın diğer ucuna götürür. “Rehber” çocuk her adım için aşağıdaki 
sözcüklerden sadece birini kullanabilir: “dur - sağ - sol - ileri - geri”. Diğer çocuklar 
yardım edemezler. Oyunu başka iki çocukla tekrar edebilirsiniz. 

1 Bu oyun size bizi yönlendirmek isteyen harika Kişi’yi hatırlatmıyor 
mu? Kimdi O? (Kutsal Ruh.)

2 Kutsal Ruh bizi hangi tehlikeli yoldan uzak tutmak ister? (Tanrı’dan 
gitgide uzaklaşmak ve Tanrı’nın huzurundan sonsuza dek ayrı 
kalmak.)

Eğer dersi iki bölüme 
ayıracaksanız, bundan 
sonraki oyun ve tekrar 
soruları ikinci bölüme giriş 
olarak kullanılabilir. 

Temel gerçek kartını 
gösterin.

başka bir sebepten 
dolayı soruları 
kullanamayacağınızı 
düşünüyorsanız, resim 
3-5’teki uygulamayı 
doğrudan yapabilirsiniz. 

TG-

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 3-5
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3 Kutsal Ruh bizi hangi güvenli yola yönlendirmek ister? (Rab İsa’ya 
Kurtarıcımız olarak iman etmemizi ve böylece cennete giden 
yolculuğa çıkmamızı.)

Resim 3-6
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh yaşam verir.

Kutsal Ruh sadece günahımızı gösterip Rab İsa’ya inanmamıza yardım 
etmekle kalmaz, İsa’ya inanan herkese sonsuz yaşam da verir. “Sonsuz 
yaşam” hemen şimdi başlayıp sonsuza kadar süren harika bir yaşamdır.

Her birinizin bir ailesi var. Günahınızdan uzaklaşıp Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak inandığınızda Kutsal Ruh sizi yeni bir aileye dahil 
eder - Tanrı’nın ailesine. Evet, Tanrı’nın çocuğu olursunuz. Kutsal Ruh 
sonsuz yaşam verir - bu Tanrı’nın ve O’nun tüm çocuklarının sahip 
olduğu yaşamdır. Tanrı’yı Göksel Baba olarak tanımak harika bir şeydir 
çünkü O kusursuz bir Baba’dır. Sevgi dolu ve sabırlıdır. Size her zaman 
zaman ayırır, çok güçlüdür, çok ama çok bilgedir ve kutsaldır.

Bu arada ekleyeyim, “göksel annemiz” yoktur. Göksel Babamız olan 
Tanrı hem kusursuz bir baba (güçlü ve bilge) hem de  kusursuz bir 
anne gibidir (duyarlı, sevecen ve sabırlı).

Tanrı’nın ailesinde bir sürü kardeşimiz olması da çok harikadır. Eğer 
İsa’ya iman ettiysen, İsa’yı Kurtarıcısı olarak kabul eden herkes de senin 
kardeşin demektir - hepiniz Tanrı’nın ailesinin bir ferdisinizdir. O’nun 
çocuğu olduğunuz ve O sizin sevgi dolu Babanız olduğu için Tanrı’ya 
her gün şükredin.

Resim 3-7
« Sonuç: Kutsal Ruh seni Göksel Baba’na daha çok benzetmek ister.

Belki birisi babana benzediğini söylemiştir. İsa’ya iman ettiğinde Kutsal 
Ruh seni Tanrı’nın ailesine katmanın yanısıra, seni her geçen gün 
Göksel Baba’na daha çok benzetmeye başlar. (1 Petrus 1:14-15). Tabii 
ki görünüşünle değil, davranışlarınla O’na benzersin.

Kurtuluşa kavuşmadan önce şeytan seni yalan söylemeye kışkırttığında 
belki ona uyup yalan söyledin. Bir Hıristiyan olduğunda şeytan seni 
hala yalan söylemeye kışkırtabilir ama artık Kutsal Ruh şeytana “hayır” 
demene yardım edecektir. Böylece gerçeği söylediğinde, her zaman 
gerçeği söyleyen Göksel Babana daha çok benzemeye başlarsın. 

İman etmeden önce şeytan seni kışkırttığında belki anne ve babanın 
sözünü dinlemediğin oluyordu. İsa’ya iman edip Hıristiyan olduğunda 
şeytan seni yine aynı şeyi yapmaya kışkırtabilir. Hatta bunu her gün 
yapabilir. Ama imanlının içinde yaşayan Kutsal Ruh, anne ve babanın 
sözünü dinlemene yardım eder. Böylece her zaman doğru olan şeyi 
yapan Göksel Baban gibi olmaya başlarsın. 

Tabii ki bir anda Göksel Baban gibi olmazsın. Bazen Hıristiyanlar yanlış 
şeyler yaparlar. Ağzımızdan başkalarını üzen sözler çıkabilir, bencilce 
ya da gururla hareket ettiğimiz olur.  Bu gibi şeyler Tanrı’yı çok üzer. 

TG-

TG+

TG+

Temel gerçek kartını 
gösterin..

PowerPoint hyperlink 
(bottom right of screen)

PowerPoint 3-6

PowerPoint 3-7
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Eğer bir Hıristiyan Tanrı’nın sözünü dinlerse, söz dinleyen bir çocuk 
olarak Tanrı’yı hoşnut eder. Eğer Tanrı’nın sözünü dinlemezse, söz 
dinlemeyen bir çocuk olarak Babası Tanrı’yı çok üzer. Ama Kutsal 
Ruh Tanrı’nın çocuklarından ayrılmaz. Çünkü Kutsal Kitap’ta şu vaat 
vardır: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım” 
(İbraniler 13:5). 

Peki o zaman, İsa’ya Kurtarıcın olarak iman ettikten sonra günah 
işlediğinde ne yapabilirsin? Yaptığın yanlıştan dolayı ne kadar üzgün 
olduğunu Rabbe söylemeli ve söz dinlemezliğinden dolayı seni 
affetmesini istemelisin. Tanrı çocuklarına başka bir harika vaat verir: 
en to it. “Ama günahlarımızı itiraf edersek (O’na söylersek), güvenilir 
ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten 
arındıracaktır.” (1 Yuhanna 1:9).

Kutsal Ruh, Tanrı’ya karşı günah işlediğini ve Tanrı’dan gitgide 
uzaklaşan tehlikeli bir yolda ilerlediğini sana gösterdi mi? Bugün 
günahından uzaklaşıp Rab İsa’dan seni kurtarmasını isteyecek misin?

Kutsal Kitap “Kurtuluş günü bugündür” (2 Korintliler 6:2) der. 

Tekrar soruları
Ders boyunca bir çok soru kullanıldığı için ayrıca tekrar soruları 
verilmemiştir.

Devam eden etkinlik
Labirent

Labirentin (sayfa 40) fotokopisini çekin ve her bir çocuğa verin.

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun.

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun..

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun..

Temel gerçek kartını 
gösterin.

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)



25

Ders 4
İnanlının arkadaşı Kutsal Ruh

Öğretmenler için ayetler
Yuhanna 14:17
2 Korintliler 3:18
Efesliler 4:30
Romalılar 8:4,15-16
1 Yuhanna 2:3

Temel gerçek
Kutsal Ruh inanlının içinde yaşar

Uygulama
Kurtulmamış olanlar:  Kutsal Ruh sana konuştuğunda 

Rab İsa’ya gel.

Kurtulmuş olanlar: Yaşamındaki harika işleri için 
O’na hergün şükret

Ezber ayeti
“... Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.” 
1 Yuhanna 4:4

Görsel araçlar
w Resimler: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ve 4-7

w Sözcük şeritleri: “Kutsal Ruh inanlının içinde 
yaşar” (temel gerçek) ve “Yaşamındaki harika 
işleri için O’na hergün şükret” (kurtulmuş çocuk 
için uygulama)

Dersin ana hatları
Giriş

Keşke .... diye düşündüğün oldu mu hiç?

Olayların gelişimi

1 Kutsal Ruh her inanlının içinde yaşar 
 TG+

2 Kutsal Ruh Hıristiyanların arkadaşıdır TG+
3 Kutsal Ruh sizin İsa’ya daha çok benzemenizi 

ister TG+
4 Kutsal Ruh bir çömlekçi gibi her Hıristiyanı 

şekillendirir TG+
5 Kutsal Ruh Tanrı’nın çocuğu olduğumuzu 

anlamamıza yardım eder TG+
6 Kutsal Ruh sevginin ve söz dinleme isteğinin 

“ateşini”, Tanrının çocuklarının yüreğinde 
devam ettirir.   TG+

Sonuç

Kutsal Ruh’un yaşamındaki işleri için Göksel 
Baba’na şükret TG+, TG- 
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Ders
« Giriş: Keşke .... diye düşündüğün oldu mu hiç?

Keşke en iyi arkadaşım hep benimle olsa diye düşündüğün oldu mu hiç? 
Okulda, tatilde, evde - her yerde! Eğer Rab İsa’ya günahtan Kurtarıcın 
olarak iman ettiysen, her zaman seninle olan bir arkadaşın olduğunu 
biliyor musun? Bu arkadaş Kutsal Ruh’tur.

Bugünkü ve gelecek dersimizde, Tanrı’nın çocuğu olan birisinin 
yaşamında Kutsal Ruh’un neler yaptığına bakacağız.

Resim 4-1 
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh her inanlının içinde yaşar.

Rab İsa çarmıh üzerinde öldükten sonra dirildi ve cennete geri döndü. 
Ama cennete dönmeden önce öğrencilerine çok harika bir şey söyledi. 
Gelin birlikte ne dediğini okuyalım. 
Yuhanna 14:17’yi okuyun.

“... Çünkü O (Kutsal Ruh) aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.” 

Rab İsa bu sözleriyle Kutsal Ruh hakkında iki şey söylüyor. Bunların 
ne olduğunu söyleyebilir misin?
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.

w Kutsal Ruh aranızda yaşıyor.

w Kutsal Ruh içinizde olacaktır.

Eğer siz de Tanrı’nın çocuğuysanız, bu iki vaat sizin içindir. Kutsal Ruh 
aranızda ve içinizde yaşıyor! 

Kutsal Ruh ne zaman içinde yaşamaya başladı? İsa’ya Kurtarıcın olarak 
iman ettiğin anda! Belki o an hiç bir değişiklik hissetmemiş olabilirsin. 
Kutsal Ruh’un bedeni yoktur ama ruh olduğu için, sen hissetmesen 
bile  senin içinde yaşayabilir. 

Peki ama Kutsal Ruh neden İsa’ya iman eden herkesin içinde yaşar? 
Yaşamında ne gibi şeyler yapar?

Resim 4-2 
« Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh Hıristiyanların arkadaşıdır. 
Kutsal Ruh’un İsa’ya iman eden herkesin içinde yaşamasının ilk nedeni, 
onların arkadaşı olmasıdır.

Eğer Tanrı’nın çocuğuysan, Kutsal Ruh her zaman seninledir - 
okuldayken, oyun oynarken, evde yalnızken, korktuğun zaman ya da 
hastalandığında. 

Kutsal Ruh seni asla terk etmez. Her şeye gücü yeten Tanrı olan bu 
güvenilir Arkadaşının her zaman seninle olacağından emin olabilirsin. 
Çünkü O senin içinde yaşamaktadır. Üstelik canı istemediği ya da işine 
gelmediği için sana yardım etmek veya seninle oynamak istemeyen 
diğer arkadaşların gibi değildir. Her zaman yanı başındadır.

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.

Temel gerçek kartını 
gösterin: “Kutsal Ruh her 
inanlının içinde yaşar.”

Temel gerçek kartını 
gösterin.

TG+

TG+

PowerPoint 4-1

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sağ alt köşesi)

PowerPoint 4-2

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sağ alt köşesi)
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Kendini yalnız hissettiğinde ya da korktuğunda seni her zaman seven, 
kusursuz ve harika arkadaşın Kutsal Ruh’un yanı başında olduğunu 
hatırla. Bunun için O’na şükret.

Çocuklar, Kutsal Ruh’un sizinle olmasından memnun olacağınız ne 
gibi zor durumlar olabilir, söyleyebilir misiniz?  
Çocukların katılımına fırsat verin. Farklı durum önerilerinde bulunabilirsiniz. Örneğin, 
ameliyat için hastaneye yattığınızda, önemli bir sınava girdiğinizde, babanız işten 
çıkarıldığında, büyük bir mağazada kaybolduğunuzda, şimşeklerin çaktığı bir fırtınada, 
okuldaki büyük çocuklar seni zorlayıp korkuttuğunda (zorbalık ettiğinde).

Resim 4-3 
« Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh sizin İsa’ya daha çok benzemenizi ister.

Kutsal Ruh’un inanlıların içinde yaşamasının bir diğer nedeni onları 
değiştirmek içindir. 

Kutsal Ruh adından da anlaşıldığı gibi kutsaldır. Yani Kutsal Ruh 
kusursuz, saf ve tertemizdir. O asla yanlış bir şey yapmaz ve yapamaz. 
İyi ve güzel olan her şeyi sever. Kötü, yanlış ve günahlı olan her şeyden 
de nefret eder.
Efesliler 4:30’u Kutsal Kitabınızdan okuyun.

Tanrı burada “Kutsal Ruh’u kederlendirmeyin (üzmeyin)” diyor.

Bir sonraki ayetse O’nu üzen bazı şeyleri söyler. Ben ayeti sesli olarak 
okurken dinleyin bakalım, bunlardan hangilerini hatırlayacaksınız. 
Okumayı bitirince söylemek isteyen olursa elinizi kaldırın.
Efesliler 4:31’i Kutsal Kitabınızdan okuyun.

w Kin (kötü düşüncelerle birisinden intikam almak”).

w Öfke (saldırganlık tepkisi vermek).

w Kızgınlık ve bağrışma (diğer insanları üzmek, kendi isteğin 
konusunda ısrar etmek).

w İftira (başkaları hakkında yalan söylemek, sözlerle incitmek).

Mesih’e Kurtarıcın olarak inandığın an, içinde yaşamaya başlayan 
Kutsal Ruh seni Rab İsa’ya daha çok benzetmek için yaşamında işlemeye 
başladı. Kutsal Ruh’un bu harika işi tüm yaşamın boyunca adım adım   
gerçekleşmeye devam edecektir. (2 Korintliler 3:18).

Bazen yaşantılarımız Kutsal Ruh için kirli ve korkunç bir hapishane 
gibi gelebilir. Yaşantılarımızda yalanlar, günah dolu düşünceler ve söz 
dinlememezlik olduğu zaman Kutsal Ruh ne düşünür acaba? Herhalde 
bütün bu günah dolu şeylerden dolayı kendisini rahatsız ve üzgün 
hisseder.  

Kutsal Kitap bu gibi yanlış şeyleri yaparak O’nu kederlendirmememizi 
söyler (Efesliler 4:30). Kutsal Ruh denemeler karşısında size “hayır”  
diyebilme gücü verir. Yanlış olan şeyleri yapmamanız için size yardım 
eder. Sizi yavaş yavaş daha iyi bir insan haline sokar (Romalılar 8:4). 

Yöntem: Çocukların 
katılımı.

Yöntem: Efesliler 4:30-
31’i okuyun ve çocukların 
katılımına fırsat verin. 
Sözlerin anlamını kısaca 
açıklayın.

Temel gerçek kartını 
gösterin.

TG+

PowerPoint 4-3

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sağ alt kısmı)
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Belki hemen bir değişiklik görmedin. Üzülme! Kutsal Ruh Tanrı 
yaşamında işlemektedir. Sana karşı sabırlı davrandığı için O’na şükret!

Resim 4-4
« Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh bir çömlekçi gibi her Hıristiyanı şekillendirir.

Bir çömlekçinin nasıl çalıştığını hiç gördünüz mü? Çömlekçi killi 
topraktan elde edilen çamuru kullanarak testi, tencere, bardak, vazo 
gibi şeyler yapan kişidir. 

Belki bir televizyon programında bir çömlekçinin nasıl çalıştığını 
görmüş olabilirsiniz. Bir parça çamur alır ve ayağıyla döndürdüğü yatay 
bir tekerlek üzerine koyar. Ellerini çamur üzerinde tutar ve  aklındaki 
resme göre yavaş yavaş çamura şekil verir. 

İşte bu, Kutsal Ruh’un yaşamınızda nasıl işlediğini gösteren bir 
benzetmedir. Kutsal Ruh sana yavaş yavaş şekil veren harika bir 
Çömlekçi gibidir. O’nun aklındaki resimse Rab İsa’nın kendisidir. Biz 
henüz Rab İsa’ya çok fazla benzemiyor olabiliriz. Bazen hala yapmakta 
olduğumuz yanlış şeyleri hatırlayıp üzülebilir ve başarısız olduğumuzu 
düşünebiliriz. Oysa Kutsal Ruh bizi yavaş yavaş değiştirmekte olduğunu 
hatırlatabilir.  

Bu senin yaşamında da oluyor mu? Rab İsa’yı geçen yıldan daha çok 
seviyor musun? İsa şöyle dedi: “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine 
getirirsiniz.” (Yuhanna 14:15). Anne ve babanın sözünü daha çok 
dinlemek istiyor musun? Her zaman gerçeği söylemek için daha çok 
çaba sarfediyor musun? 

Eğer yanıtın evetse, “Evet, Kutsal Ruh gerçekten içimde yaşıyor ve beni 
yavaş yavaş değiştiriyor. Elbette kusursuz değilim ama Kutsal Ruh’un, 
Rab İsa’ya gitgide daha çok benzememe yardım ettiğini biliyorum” 
diyebilirsin.  

Bir gün cennete gittiğimizde biz de aynen Rab İsa gibi olacağız. Ne 
kadar harika değil mi? 

Resim 4-5
Kurtuluşa kavuştuğun an Kutsal Ruh niçin hemen içinde yaşamaya 
başladı? Öğrendiğimiz iki sebebin ne olduğunu hatırlıyor musun?
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.

w Senin yanından ayrılmayan arkadaşın olmak.

w Rab İsa’ya daha çok benzemen için seni yavaş yavaş değiştirmek.
« Olayların gelişimi:  Tanrı’nın çocuğu olduğumuzu anlamamıza yardım eder.

Bir diğer sebep ise gerçekten Tanrı’nın çocuğu olduğumuzu 
anlamamıza yardım etmektir (Romalılar 8:15-16).

Şeytan, kurtuluşa kavuşmadığınızı söyleyerek sizi sık sık rahatsız etmeye 
çalışacaktır. “Acaba gerçekten Tanrı’nın çocuğu muyum?”, “Cennete 
gidebilecek miyim?” ya da “Günahların gerçekten affedildi mi?” diye 
şüphe duymanızı ister. 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.

TG+

Kurtulmuş çocuk için 
uygulama kartını gösterin: 
“Yaşamındaki harika işleri 
için O’na hergün şükret”.

PowerPoint 4-4

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 4-5
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Kutsal Ruh’un işlerinden bir diğeri, şeytan saldırdığında ona gereken 
cevabı vermenize yardım etmektir. Kutsal Ruh gerçekten Tanrı’nın 
çocuğu olduğunuzu anlamanıza yardım eder. Bunu iki yolla yapar.

İlk olarak aklımıza Romalılar 10:13 gibi ayetleri getirir: “Rab’bin adını 
çağıran herkes kurtulacak.” Kendi kendine sorabilirsin, “Tanrı’dan beni 
günahlarımdan kurtarması ve kendi çocuğu yapması için dua edip 
İsa’nın adını çağırdım mı?” Eğer çağırdıysan, Tanrı’nın seni kurtaracağı 
hakkında verdiği sözü tuttuğundan emin olabilirsin. Bu ve bunun 
gibi ayetleri Kutsal Kitaba koyan Kutsal Ruh’tan başkası değildir. Bu 
gibi vaatler aracılığıyla gerçekten Tanrı’nın çocuğu olduğundan emin 
olmana yardım eder.

Kutsal Ruh’un, kurtulup Tanrı’nın çocuğu olduğundan emin olmanı 
sağlamak için kullandığı ikinci yol, yaşamındaki küçük değişiklikleri 
sana göstermektir. Yalnız başınayken bile doğru olan şeyleri yaptığında, 
Kutsal Ruh’un yaşamında işlediğinden ve bu yüzden Tanrı’nın çocuğu 
olduğundan emin olabilirsin. 

Gelin şimdi Tanrı Sözünden başka bir ayet okuyalım: “Oğullar 
olduğunuz için Tanrı öz Oğlu`nun “Abba! Baba!” diye seslenen 
Ruhu`nu yüreklerinize gönderdi.” (Galatyalılar 4:6). Ayetteki “Abba” 
sözcüğü “Baba” ya da “Babacığım” anlamındadır. Tanrı’nın çocuğu olup 
olmadığından şüphe duymaya başladığında, Kutsal Ruh senin Tanrı’nın 
ailesinde olduğunu hatırlatır ve böylece yüreğinde Tanrı’ya şöyle 
seslenirsin: “Evet Tanrım, benim Göksel Babam olduğunu biliyorum. 
Sana her zaman güvenebilirim. Ben senin oğlunum/kızınım.” 

Birçok yeni imanlı gerçekten Tanrı’nın çocuğu olup olmadığı hakkında 
şüphe duyar. Eğer sizin de böyle şüpheleriniz varsa, bu derslerin size 
yardım ettiğini umuyorum. Ama bire bir konuşmak isterseniz, dersten 
sonra lütfen yanıma gelin. Size elimden geldiğince yardım etmek beni 
memnun edecektir.

Resim 4-6
« Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh sevginin ve söz dinleme isteğinin “ateşini”, 

Tanrının çocuklarının yüreğinde devam ettirir.

Türkçemize “Çarmıh Yolcusu” ya da “İmanlının Yolculuğu” adlarıyla 
çevrilen güzel bir hikaye vardır. Bu hikayenin kahramanı Christian adlı 
bir adamdır (Kitabın yazıldığı orijinal dil olan İngilizce’de Christian bir 
erkek adı olmasının yanısıra Hıristiyan anlamına da gelir.) Christian  
uzun bir yolculuğun sonunda büyük bir ev görür ve içeri girer. Odaların 
birinde alev alev yanan şömineye kovayla su döken öfkeli bir adamla 
karşılaşır. Christian şaşkınlıkla ateşin sönmediğini görür. Dökülen onca 
suya rağmen ateşin neden sönmediğini merak ederken, birisi Christian’ı 
şöminenin arkasındaki odaya götürür ve o anda işin sırrı çözülür. 
Çünkü bir başka adam şöminenin olduğu duvarda açılan küçük bir 
delikten ateşin üzerine gazyağı püskürtmektedir. İşte bu gazyağı çok 
çabuk alev aldığı için ateşin sönmesine fırsat bırakmamaktadır.

Ateşe kovayla su döken öfkeli adam düşmanımız şeytanı hatırlatır. 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.

Çocuklara danışmanlık 
yapmaya hazır 
olduğunuzu söyleyin. 

TG+

TG+
Kurtulmuş çocuk için 
hazırlanan uygulama 
kartını gösterin.

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 4-6a

PowerPoint 4-6b
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Çünkü şeytan her zaman teşviğimizi kırar, Rab İsa’yı daha az sevmemiz 
ve O’na daha az güvenmemiz için uğraşır. 

Fakat şeytandan çok daha güçlü olan biri vardır. Sessizce Tanrı’nın 
çocuklarının yüreğinde işler ve Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki vaatlerini 
hatırlatır. Onlara doğru olan şeyi yapma ve diğer insanlara iyi bir 
örnek olma gücü verir. Bu kişinin kim olduğunu tahmin ettin değil 
mi? Kutsal Ruh. İsa’ya olan sevgimizin daha çok alevlenmesine yardım 
eder. Bizi güçlendirir, doğru olanı yapmamıza, anne-babamızın 
ve öğretmenlerimizin sözünü dinlememize, diğer insanlarla iyi 
geçinmemize yardım eder. Kutsal Ruh’un işleri ne kadar da harika 
değil mi?

Resim 4-7
« Sonuç: Kutsal Ruh’un yaşamındaki işleri için Göksel Baba’na şükret.

Kutsal Ruh senin arkadaşın mı? Eğer Mesih’e iman edip günahların 
yüzünden hak ettiğin cezadan seni kurtarmasını istediysen, Kutsal Ruh 
senin arkadaşındır. Göksel Baba’na, Kutsal Ruh, sana olan sevgisi ve 
her zaman yanı başında olarak gösterdiği sabır, seni değiştirerek İsa’ya 
daha çok benzemeni ve Rab’be olan sevginin daha da çok alevlenmesini 
sağladığı için şükretmeyi unutma! 

Eğer İsa’ya Kurtarıcın olarak iman etmediysen, Kutsal Ruh sana 
günahkar olduğunu göstermek ve Rab İsa’yı yaşamına kabul etmene 
yardım etmek ister. Rab İsa günahlarının affedilmesi ve Tanrı’nın 
çocuğu olabilmen için çarmıh üzerinde öldü. Tanrı, “kendisini kabul 
edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı`nın çocukları olma hakkını 
vereceğine” söz verir (Yuhanna 1:12). O’nu bugün kabul edecek misin?  

Tekrar soruları
1 Kutsal Ruh ne zaman Tanrı çocuğunun yüreğinde yaşamaya başlar? 

(İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman ettiği an.)

2 Bir Hıristiyan olarak düşebileceğiniz ama Kutsal Ruh Tanrı’nın 
sizinle olduğunu bildiğiniz zor durumlarla ilgili iki örnek verin. 
(Yanıtlar farklılık gösterecektir - örneğin, ameliyat için hastaneye 
yattığında, zor bir sınavda, baban işini kaybettiğinde, çarşıda 
kaybolduğunda, gök gürlemelerinin olduğu bir fırtınada, okulda 
büyük çocuklar zorbalık yaptığında....)

3 Kutsal Ruh’u kederlendiren, üzen şey nedir? (Günahımız.)

4 Kutsal Ruh’u hangi açıdan bir çömlekçiye benzetebiliriz? (Çömlekçi 
çamura şekil vererek bir çömlek yapar; Kutsal Ruh da inanlıya şekil 
vererek onu İsa’ya daha çok benzetir.) 

5 Kutsal Ruh bir Hıristiyana hangi iki yolla gerçekten Tanrı’nın 
çocuğu olduğunu gösterir? (Kutsal Kitap’taki vaatler aracılığıyla; 
inanlının yaşamındaki iyi değişimler ve Tanrı’yı hoşnut eden 
yaşamı aracılığıyla.)

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun.

Kurtulmuş çocuk için 
hazırlanan uygulama 
kartını gösterin.

TG+

TG-

PowerPoint 4-7

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sol alt köşesi)

TG+
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6 “Çarmıh Yolcusu” adlı kitaptaki Christian adlı adam o büyük evde 
ne gördü? (Şöminede alev alev yanan bir ateş vardı. Öfkeli bir adam 
ateşe kova dolusu su döküyordu ama ateş sönmüyordu.)

7 Bizim teşviğimizi kırıp Rab’be olan sevgimizi ve O’nu hoşnut etme 
isteğimizi “söndürmek” isteyen kimdir? (Şeytan)

8 Bir Hıristiyanın yaşamında “ateşin yanmasını sağlayan” Kutsal 
Ruh’tur. “Ateşin yanmasıyla” neyi kastettiğimizi açıklayabilir misin? 
(Bizi doğru şeyleri yapmaya teşvik eder, Tanrı’yı sevmemize ve 
hizmet etmemize yardım eder.)

Devam eden etkinlik
Şeytan saldırdığında Kutsal Ruh yardım eder

Sayfa 41’deki labirentin fotokopisini her bir çocuğa dağıtın.
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Ders 5
Kutsal Ruh Tanrı’nın çocuklarına güç verir

Öğretmenler için ayetler
Romalılar 8:26
El.İş. 1:8
Yuhanna 14:26-27
Yuhanna 16:13
Efesliler 4:30,32
Yeşaya 63:10

Temel gerçek
Kutsal Ruh Hıristiyan çocukların Tanrı’yı hoşnut 
etmesine yardım eder.

Uygulama
Kurtulmuş olanlar:   O’ndan sana yardım 

etmesini iste ve sana yardım edeceğine 
güven.

Ezber ayeti
1 Yuhanna 4:4’ü tekrar edin.

Büyük çocuklarla daha önce ezberlenen üç ayeti 
tekrar edin.

Görsel araçlar
w Resimler: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5-6

w Sözcük şeritleri: “Kutsal Ruh Hıristiyan 
çocukların Tanrı’yı hoşnut etmesine yardım 
eder.” (temel gerçek) ve “O’ndan sana yardım 
etmesini iste ve sana yardım edeceğine güven.” 
(kurtulmuş çocuk için uygulama)

Dersin anahatları
Giriş

Kendini çok yorgun hissettiğin oldu mu? TG+

Olayların gelişimi

1 Kutsal Ruh inanlılar için dua eder 
 TG+

2 Kutsal Ruh başkalarına İsa hakkında 
anlatmamızı söyler TG+

3  Durum çalışması - Meryem tanıklık vermeyi 
öğreniyor TG+

4 Kutsal Ruh Kutsal Kitabı anlamana yardım 
eder TG+

5 Durum çalışması - Sami affetmeyi öğreniyor

Sonuç

Dersteki ana konuların tekrarı TG+
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Ders
« Giriş: Kendini çok yorgun hissettiğin oldu mu?

Uzun bir süre bisikletle dolaştıktan ya da futbol oynadıktan ya da 
denizde yüzdükten sonra kendini çok yorgun hissettiğin oldu mu? 
Sanki hiç bir şey yapmaya gücün yokmuş gibi hissedersin.

Hıristiyanlar da bazen böyle hissederler; bu sadece bedenen değil, akıl 
ve duygularında da olabilir. Doğru olan şeyleri yapmaya çalışmaktan 
kendilerini bitkin hissederler. Rab İsa’yı tanımayan arkadaşlarına 
kurtuluş müjdesini anlatmaya çalışmaktan yorgun düşerler. Bazen 
Kutsal Kitabı okumak veya dua etmek çok zor gelir. Sizin de böyle 
hissettiğiniz oluyor mu hiç? Oysa Kutsal Ruh her inanlının içinde yaşar 
ve doğru olan şeyi yapması için ihtiyaç duyduğu gücü verir.

Resim 5-1 
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh inanlılar için dua eder.

Romalılar 8:26’yı okuyalım. Bu ayette Kutsal Ruh’un yaptığı iki şeyden 
söz edilir. Bakalım bunları işitecek misin?  

“... Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua 
etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh`un kendisi, sözle anlatılamaz 
iniltilerle bizim için aracılık eder.” 

Ben okurken bu iki şeyi işittin mi?

w Güçsüzlüğümüzde bize yardım eder.

w Sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

(“Aracılık etmek” Kutsal Ruh’un Tanrı’nın çocukları için dua etmesi 
anlamındadır.) Bir kişi ne zaman inler? Acı çektiği zaman değil mi? 
Hasta, yorgun ve yalnız olduğumuzu bilir ve bu yüzden inler. O’nun 
iniltilerini işitemeyiz ama bize yardım ettiğini ve bizim için dua ettiğini 
biliriz. Evet, Kutsal Ruh bizim için dua eder. Nasıl dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz. Dualarımız sık sık yetersiz kalır ama Kutsal Ruh 
güçlü davranarak doğru olan şeyleri yapmamız için, Tanrı’ya bizim için 
dua eder. Siz evinizde sessizce dua ederken Kutsal Ruh’un yanıbaşınızda 
olduğunu ve sizin için dua ettiğini bilmek ne kadar harika değil mi?

Resim 5-2 
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh başkalarına İsa hakkında anlatmamızı söyler.

Rab İsa ölümünden ve dirilişinden sonra, cennete geri dönmeden 
önce kırk gün öğrencileriyle kaldı. Dünyadan ayrılmadan hemen önce 
öğrencilerini bir araya getirip onları yalnız bırakmayacağını, kendileriyle 
birlikte olması için Kutsal Ruh’u göndereceğini söyledi. Ölümünden 
önce de onları öksüz bırakmayacağına söz vermişti. 

Kutsal Ruh’un gelişi 10 gün sonra, öğrenciler Yeruşalim’de 
toplandıklarında gerçekleşti. Güçlü bir rüzgarı andıran bir ses ve 
ateşten küçük dillere benzer bir şeyler, Kutsal Ruh’un öğrencilere 
verildiğinin kanıtıydı. Herhalde herkes çok heyecanlıydı ve hatta biraz 
korktuklarını da söyleyebiliriz. Kutsal Ruh’un neden cennetten dünyaya 

Yöntem: Soru ve yanıt.

TG+

TG+

PowerPoint 5-2

PowerPoint 5-1
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inmesi gerekliydi? Rab İsa’nın verdiği söze bakacak olursak, bu sorunun 
yanıtını bulabiliriz. İsa şöyle demişti: “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince 
güç alacaksınız.... benim tanıklarım olacaksınız.” (El.İş. 1:8).

Evet Kutsal Ruh, öğrencilerin diğer insanlara Rab İsa hakkında 
anlatabilmesi için ihtiyaç duydukları gücü vermek üzere dünyaya 
geldi. Petrus ve diğer öğrenciler artık korkmadan Rab İsa hakkında 
konuşmaya başladılar. Kutsal Ruh’un verildiği gün büyük bir kalabalık 
Müjde’yi işitti ve 3,000 kişi İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman etti.

Kutsal Ruh arkadaşlarımıza İsa hakkında anlatma gücünü, size ve 
bana da verebilir. Çünkü İsa onları da günahlarından kurtarmak üzere 
dünyaya gelmiştir. Bazen arkadaşlarımızla İsa hakkında konuşmak kolay 
değildir ama  İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Kutsal Ruh size 
yardım edecek ve ihtiyaç duyacağınız gücü ve cesareti size verecektir.

Resim 5-3
« Olayların gelişimi:  Durum çalışması - Meryem tanıklık vermeyi öğreniyor.

Meryem oturduğu şehirdeki kalabalık bir okula giden dokuz yaşında 
bir kızdı. Yaklaşık bir yıl önce ailesiyle gittiği kilisede iman ederek 
Rab İsa’yı Kurtarıcısı olarak kabul etmişti. O günden itibaren Kutsal 
Ruh Meryem’i değiştirmeye başlamıştı. Kurtulmadan önceki bencilliği 
kalmamıştı. Artık insanlara çok daha nazik davranıyordu. Sık sık 
kullandığı kötü sözcüklerse Meryem’in ağzından duyulmaz olmuştu.  
Sınıftaki davranışları çok daha iyiydi. 

Eskiden Meryem’in hiç geçinemediği Hale adlı bir kız, tenefüste 
Meryem’e yaklaşıp “Meryem, sen geçen yıldan beri çok değiştin. Sanki 
başka birisi oldun. Bu değişikliğin nedeni ne?” 

İşte Rab İsa’nın Kutsal Ruh aracılığıyla nasıl yaşamına gelip kendisini 
her gün azar azar değiştirdiğini anlatma fırsatı Meryem’in ayağına 
gelmişti. Hatta Hale’ye Müjde’yi açıklayan bir kitapçık bile verdi. 
Meryem artık, Hale’nin Rab’den günahlarını affetmesini istemesi ve 
O’na iman etmesi için dua ediyor. 

1 Meryem’in Hale’ye tanıklık etmesine yardım eden kimdi? (Kutsal 
Ruh.)

 Az önce El.İş. 1:8’de, Kutsal Ruh’un Tanrı’nın çocuklarına  
başkalarına İsa hakkında anlatmaları için nasıl güç verdiğini 
okumuştuk.

2 Meryem Hale’ye ve okuldaki diğer çocuklara hangi iki yolla tanıklık 
etti? (Davranışları ve sözleri.)

3 Kutsal Ruh Meryem’in yaşamında ne gibi değişiklikler yapmıştı? 
(Bencil değildi, nazik davranıyordu, kötü sözler kullanmaz 
olmuştu, sınıftaki davranışları daha iyiydi.)

4 Meryem sizce okul arkadaşlarından başka kimlere tanıklık etme 
fırsatları bulabilir? (Ailesine, komşularına.)

Yöntem: Durum çalışması

Dersteki beş sorunun 
fotokopisini çekin ve her 
5-6 çocuğa bir kopya 
verin.

Meryem’in hikayesini tüm 
sınıfa anlatın.

Çocukları beş-altı kişilik 
gruplara ayırın ve 
soruları yanıtlamalarını 
isteyin. Beşinci sorunun 
yanıtını sadece 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin..

Temel gerçek kartını 
gösterin: “Kutsal Ruh 
Hıristiyan çocukların 
Tanrı’yı hoşnut etmesine 
yardım eder.”.

TG+

PowerPoint 5-3

PowerPoint hiperlink 
(ekranın sağ alt köşesi)
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5 Eğer hikayemizdeki isimleri değiştirecek olsak, acaba senin adın 
nerede olurdu? Meryem’in yoksa Hale’nin yerinde mi? Meryem 
gibi başkalarına tanıklık vermeyi öğrenen bir Hıristiyan mısın? Ya 
da Hale gibi günahların affedilmeden mi yaşıyorsun?

Masanın üstünde bir kaç tane broşür bırakıyorum. İstersen bunlardan 
bir tane alıp bir arkadaşına verebilir, Müjde’yi işitebilmesi için onu Pazar 
Okuluna (ya da kulübe) davet edebilirsin. Kutsal Ruh en iyi şekilde 
tanıklık etmene yardım edecektir. Ayrıca arkadaşlarının yüreklerinde 
işleyerek, onlara İsa’yı Kurtarıcıları olarak kabul etmeye ihtiyaçları 
olduğunu da gösterebilir. Belki gelecek dersimizde birisiyle İsa hakkında 
nasıl konuştuğunu anlatabilir, belki de yanında getirdiğin arkadaşınla 
beni tanıştırabilirsin!

Resim 5-4 
Kutsal Ruh, doğru olan şeyi yapmaları ve Rab İsa hakkında iyi tanıklık 
vermeleri için ihtiyaç duyacakları cesarete ve güce sahip olsunlar diye, 
Tanrı’nın çocukları için dua eder.  
« Olayların gelişimi: Kutsal Ruh Kutsal Kitabı anlamana yardım eder.

Kutsal Ruh Tanrı’nın çocuklarını başka bir yolla da güçlendirir - Kutsal 
Kitabı anlamalarına yardım eder. 

Birkaç hafta önceki dersimizde Kutsal Ruh’un bize Kutsal Kitabı 
verdiğini ve içindekileri anlamamıza yardım ettiğini öğrenmiştik, 
hatırlıyor musun? (Yuhanna 14:26.)

Çok sürükleyici bir kitap okuduğunu ama birkaç yerde sözü edilen 
şeylerin ne anlama geldiğini tam olarak kestiremediğini varsayalım. Bir 
gün evinize gelen bir misafirin o kitabın yazarı olduğunu öğrenecek 
olsanız ne yapardınız? Ben olsam kitabın yazarına, “Kitabınızı çok 
beğenerek okudum ama 124. sayfada ne demek istediğinizi tam olarak 
anlamadım. Bunu biraz açıklar mısınız?” diye sorardım. 

Kutsal Kitabı okurken de aynısını yapabilirsiniz. Eğer Tanrı’nın 
çocuğuysanız, Kutsal Kitabın Yazarı içinizde yaşıyor demektir. Kutsal 
Ruh bir misafir değildir. Kutsal Kitaptan her gün biraz okurken, dua 
edip Kutsal Kitabın Yazarı olan Kutsal Ruh’tan, senin için yazdıklarını 
anlamana ve öğrendiklerini yerine getirmene yardım etmesini 
isteyebilirsin.

Resim 5-5 
« Olayların gelişimi: Durum çalışması - Sami affetmeyi öğreniyor.

Size şimdi başka bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayenin 
kahramanı Sami adlı bir çocuk. 

Sami bir sabah Kutsal Kitabını okuyordu. Okumaya başlamadan önce 
okuduklarını anlaması için Tanrı’dan kendisine yardım etmesini istedi. 
Sonra da Efesliler 4:32’yi okudu - “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli 
olun. Tanrı sizi Mesih`te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.”

“Bu çok doğru” diye düşündü Sami. “Tanrı benim tüm günahlarımı 

Kurtulmuş çocuklar için 
uygulama kartını gösterin: 
“O’ndan sana yardım 
etmesini iste ve sana 
yardım edeceğine güven.”

TG+

TG+

düşünmelerini, sesli 
olarak paylaşmamalarını 
söyleyin.

Düşüncelerini paylaşma-
ları için çocuklara 2-3 
dakika verin. Grupları 
biraraya getirin ve çocuk-
ların yanıtlamasına fırsat 
verin.

Gerekli yerlerde kendi 
yorumlarınızı ekleyin.

PowerPoint 5-4

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sol alt köşesi)

PowerPoint 5-5
Eğer çocuklar Meryem’le 
ilgili durum çalışmasından 
hoşlandı ve yararlandıysa, 
Sami’yle ilgili bu hikayeyi 
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affetti. O zaman ben de başkalarının bana karşı işlediği günahları 
affetmeyi öğrenmeliyim.” 

Tanrı’nın bu konuda kendisine yardım etmesi için dua edip hemen 
okula gitti. Öğle paydosunda futbol oynarlarken arkadaşı Hasan onu 
durdurmak için bacağına sert bir tekme attı.  

Canı çok yanan Sami tam Hasan’a vurmak üzereydi ki, “Tanrı sizi 
Mesih`te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın” sözleri aklına 
geldi.  Oyuna devam etti ve Hasan’dan intikam almak istemedi.

Resim 5-6
Aynı akşam eve geldiğinde, iki gündür uğraştığı yap-bozu tamamladı. 
Tam o sırada küçük kardeşi gelip yap-bozu paramparça etti. Sami tam 
ona bağırmak üzereydi ki, Kutsal Kitap’taki sözleri tekrar hatırladı - 
“Tanrı sizi Mesih`te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” Sami, 
hiç ses çıkarmadan kardeşinin bozduğu parçaları yerden topladı.  
Çocukların aşağıdaki soruları yanıtlamasına fırsat verin..

1 Sami bir Hıristiyan olarak güne çok güzel bir şekilde başladı. Sami 
ne yaptı? (Kutsal Kitabını okuyup dua etti.)

2 Kutsal Kitabı okumadan önce niçin dua etti? (Tanrı’dan okuyacağı 
şeyleri anlamasına yardım etmesini istedi.)

3 Kutsal Kitap ayetini anlamasına kim yardım etti?  (Kutsal Ruh.)

4 Okuldayken, o sabah okuduklarını anladığını nasıl gösterdi? 
(Futbol oynarlarken Hasan bacağına vurunca Sami ona kızıp 
vurmadı.)

5 Evdeyken ayeti anladığını nasıl gösterdi? (Kardeşi yap-bozu 
parçaladığında Sami ona bağırmak yerine parçaları topladı ve sessiz 
kaldı.)

« Sonuç: Dersteki ana konuların tekrarı.

Kutsal Ruh hakkında birçok şey öğrendik. Eğer Rab İsa’ya Kurtarıcın 
olarak iman ettiysen, kendini yalnız hissettiğinde ya da korktuğunda 
Kutsal Ruh Tanrı yanıbaşındadır. Başkaları seni tehdit ettiğinde veya 
kızdırdığında yine seninledir.

w Kutsal Kitabı okuduğunda, okuduklarını anlamana yardım etmek 
için seninledir.

w Rab İsa’ya ait olduğunu başkalarına anlatmak istediğinde yine 
seninledir. 

w Dua ederken de sana yardım eder.

Kutsal Ruh senin en iyi arkadaşındır. O’nu üzecek hiç bir şey 
yapma! O’na kulak ver. Buyruklarına hiç oyalanmadan itaat et! Seni 
değiştirmesine izin ver! Böylece yüreğinde Rab’bin sevinci olur.

Tekrar soruları
Bu ders için tekrar sorusu yoktur.

Kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulama kartını 
gösterin.

TG+

de deneyin. Daha önce 
belirtilen adımları kullanın.

İsterseniz, hikayeyi 
anlatın ve soruları sınıfa 
kendiniz yöneltin.

PowerPoint 5-6

PowerPoint hiperlink 
(Ekranın sol alt köşesi)
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Devam eden etkinlik
Rol yapma

Çocuklar rol yapmaktan hoşlanacak ve hiç şüphesiz resim 5-5’de 
öğretilenlerin pekiştirilmesine yardım edecektir. 

Hikayedeki ana karakter için dışa dönük bir çocuk seçin. Daha utangaç 
olanlar küçük roller alsınlar.

Altı ayrı oyuncuya ihtiyacınız olacaktır: 

w Sami

w Sami’yle futbol oynayan iki arkadaş

w Sahne 2 ve 3’te sahnede görünmeden Efesliler 4:32’yi okuyacak 
biri kişi

w Sami’nin küçük kardeşi

w “Sahne 1 - Sami’nin odası”, “Sahne 2 - Okulda öğle paydosu”, ve 
“Sahne 3 - Oturma odası” kartlarını havaya kaldıracak birisi

Sahne 1

Sami sabahleyin tek başına Kutsal Kitabını okur. “Birbirinize karşı 
iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih`te bağışladığı gibi, siz de 
birbirinizi bağışlayın.” (Efesliler 4:32)

Sahne 2

Sami ve iki arkadaşı öğle paydosunda futbol oynuyorlar. Bir tanesi 
Sami’nin bacağına vurur. Sami yerden kalkıp yumruğu havada bir 
şekilde kendisini düşeren arkadaşına doğru ilerler ama tam o anda.... 
(sahnedeki herkes donar ve sahnenin arkasından gelen bir ses şöyle 
der:) “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih`te 
bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” Sami vurmadan uzaklaşır 
ve güzelce oynamaya devam ederler. 

Sahne 3

Aynı akşam Sami ve küçük kardeşi evlerinin oturma odasındalar. Sami 
yap-bozla uğraşıyor. Aniden kardeşi gelip parçaları yere atıyor. Sami tam 
kardeşine bağırmak üzereyken.... (sahnedeki herkes donar ve sahnenin 
arkasından gelen bir ses şöyle der:) “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli 
olun. Tanrı sizi Mesih`te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” 
(Efesliler 4:32). Sami parçaları sessizce yerden toplar.
Bu kısa piyesin ardından, öğretişi pekiştirmek için bir iki soru kullanabilirsiniz:

1 Tanrı denenme anlarında, kısa oyunumuzda gördüğümüz gibi size işitilir bir sesle 
konuşmayacaktır. Peki nasıl konuşur? (O sabah Kutsal Kitabından okuduğun bir 
ayeti ya da Pazar Okulunda işittiğin bir şeyi hatırlatabilir.)

2 Sen de her sabah Tanrı Sözünü okumaya zaman ayıracak mısın? Nerede ve ne zaman? 
Ne okuman gerektiğini nasıl hatırlayacaksın?
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Kutsal Kitap asla eskimez
Devam eden etkinlik - ders 2

Buraya eski ya da kırık bir şeyin 
resmini çizebilirsin. İstersen eski 
şeyleri koyu, Kutsal Kitabı canlı 
renklerle boyayabilirsin.

Eski, kırık dökük ya da paslı bir 
şeyler gördüğünde Kutsal Kitabın 
hiç eskimediğini hatırlayıp Tanrı’ya 
şükret.
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Labirent
Devam eden etkinlik - ders 3

Başla

Ev!

Çocuğun evinin yolunu bulmasına yardım et. 
Sen de Kutsal Ruh’un yönlendirmesine 
ihtiyaç duyarsın.
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Şeytan saldırdığında Kutsal Ruh yardım eder.
Devam eden etkinlik - ders 4
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Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa 
yardımcı olacak adımların özeti

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun:
Tanrı
 Tanrı kimdir?
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur.
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever.
Günah
 Günah nedir?
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya 
karşıdır.
 Belirli günahlar hakkında konuşun.
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. 
(Günahkar olduğumuz için günah işleriz.)
 Günah ceza gerektirir.
Kurtarıcı
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir?
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü.
 Rab İsa ölümden dirildi. 
      O her şey üzerinde Rab’dir.
 Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın.
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını 
açıklayın.
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanın (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; 
El.İş.16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13.
      Rab ne yapmanı istiyor?
 Rab ne yapacak?
 Zorluklar konusunda uyarın.
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih 
edersin?”
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa).
Kurtuluş güvencesinden bahsedin.
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün.
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın.
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın.
Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun.
 Kutsal Kitabını oku ve söylediklerini yap.
 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” (İbr.13:5).

 Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
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