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Giriş 
 

Yeruşalim’i çevreleyen surların onarımı Tanrı’nın halkının tarihinde heyecan dolu bir dönemdir. Bu 

surlar 140 yıl boyunca harabe halinde kaldı. Babil’deki sürgünün başlangıcından uzun yıllar geçtikten 

sonra, en önce 50,000 kadar Yahudi, Zerubbabel’le birlikte kente geri dönerek Tapınağı onardı. 

Ardından Ezra, Yehova’ya tapınma düzenini tekrar kurmak için ikinci bir gönüllü grupla dönüş yaptı. 

En son olarak da M.Ö. 445 yılları civarında kentin surlarını ve kapılarını onarmak üzere Nehemya’yla 

birlikte son grup geldi.  

Nehemya “Tanrı teselli eder” anlamına gelir – Tanrı onu, halkını cesaretlendirmek ve onlara yardım 

etmek üzere özel bir şekilde kullandı. Büyük sıkıntılara rağmen Nehemya ve halk, kentin surlarını (4 km 

uzunluğunda) elli iki gün gibi kısa bir süre içinde tamamlamayı başardılar. Ayrıca gerçek Tanrı’ya 

tapınmanın devam edebilmesi için kentteki yaşamı da yeniden organize ettiler. Bütün bu başarıların sırrı 

neydi? Tanrı, planını gerçekleştirmek üzere Nehemya’yı kullandı. 

Nehemya kitabı, Tanrı’nın işinin Tanrı’nın yoluyla ve Tanrı’nın yüceliği için nasıl yapılacağı hakkında 

verilen bir sürü talimatla doludur. Bu beş Kutsal Kitap dersi, özellikle kurtulmuş olan çocuklara yardım 

etmek üzere hazırlanmış olmasına rağmen kurtulmamış olan çocuklar da bunlardan yararlanabilir.  

Duamız o ki, bu dersler aracılığıyla çocuklar kendi yaşamları için – kurtuluş, kutsallaşma ve hizmet 

konularında - Tanrı’nın kusursuz isteğini yerine getirmeye başlayacaklardır.  

“Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle umudumuz 

olsun diye yazıldı” (Romalılar 15:4).  

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Öğretmenler olarak çocuklara sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatırsak sorumluluğumuzu yerine 

getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin bize öğretmeyi amaçladığı gerçekleri öğrenmesi ve bunu 

bir adım daha ileri götürerek bu gerçeklerin günlük yaşantılarında ne anlama geldiğini göstermek çok 

önemlidir. Tabii ki, tek bir derste hikayedeki tüm öğretişleri kapsamak mümkün olmaz; bu nedenle her 

ders için bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğe ait öğretişler metnin içine yayılmıştır ve 

hazırlığınızda size yardımcı olmak üzere “TG” ifadesiyle işaretlenmiştir. Ayrıca ders planı üzerinde de 

işaretlenmiştir.  

Temel gerçeğe işaret eden “TG” nin yanında “+” ya da “-“ sembollerini göreceksiniz. Bu semboller 

temel gerçeğin kurtulmuş ya da kurtulmamış olan çocuğa uygulanacağını gösterir. Bu konu ayrıca metin 

içinde “Eğer günahınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz...” ya da “Bir Hıristiyan olarak 

siz...” gibi ifadeleriyle de vurgulanır.  

Gerçeği uygulamanız için, metnin yanındaki çizgili alana ilgili işaret konmuştur. Öğretmekte olduğunuz 

çocukların ihtiyacı doğrultusunda, uygulamaları uyarlama gereksinimi duyabilirsiniz. Örneğin, 

uygulamada bir erkek çocuğun adı kullanılıyor olmasına rağmen sınıfınızda sadece kızlar olabilir. Ya da 

uygulama konusu yaşça daha büyük çocuklara hitap ediyor olmasına rağmen sınıfınızdaki çocuklar çok 

küçük olabilir. Gerekli olduğunu hissettiğiniz değişiklikleri yapın. Önemli olan şey Tanrı Sözünün 

çocukların yaşamına uygulanmasıdır.  

Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini paylaştığınızda buna, sizin haberiniz olmadan karşılık verenler de olacaktır. Bu 

çocuklar Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size daha sonraki bir tarihte belki 

söylerler belki de söylemezler. Ancak yardıma gereksinim duyan başkaları mutlaka olacaktır. 

Bunların kafasında sorular olabilir ya da ne söylemeleri gerektiği hakkında yardıma ve teşviğe 

ihtiyaç duyabilirler.  



Kurtulmuş olan çocuklara öğretişte bulunurken, içinde bulundukları zor bir durum hakkında bir 

öğüde; belli bir dersin günlük yaşantılarına nasıl uygulanacağı hakkında bir açıklamaya; Kutsal 

Kitabın belli bir durum karşısında nasıl davranmalarını söylediğini öğrenmeye; karşılaştığı zor bir 

durum için, özellikle bir Hıristiyan olarak sadece sizden destek alıyorsa, dua etmenize ihtiyaç 

duydukları anlar olacaktır.  

Bu nedenlerden dolayı çocukların kendilerine zaman ayırmaya hazır olduğunuzu bilmeleri 

önemlidir. Ayrıca sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman ve nereye gitmeleri gerektiğini 

bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtulmamış olan çocukların Rab İsa’ya gelmeyle, size gelme ve 

sizinle konuşma kavramlarını birbirine karıştırmamaları da bir diğer şarttır.  

Hangi şartlar altında olursa olsun, çocuklara Müjde’ye karşılık verme çağrısında bulunurken, 

onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu aynı anda dile getirmemelisiniz ki, sizinle konuşmadan 

Mesih’e iman edemeyecekleri ya da sizinle konuşurlarsa hemen kurtulacakları gibi yanlış 
izlenimlere kapılmasınlar.  

Kurtulmamış olan bir çocukla kullanım örneği 

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istemene rağmen, O’na nasıl iman edeceğini bilmiyor musun?” 

Bunu size Kutsal Kitap’tan açıklamak beni memnun eder; gelin ve benimle konuşun. Toplantının 

sonunda şuradaki ağacın yanında duracağım. Unutmayın, sizin günahınızı ben üstlenemem – bunu 

sadece Rab İsa yapabilir – fakat O’na nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım edebilirim. 

Gelin ve benimle birlikte o ağacın altına oturun.” 

Kurtulmuş olan bir çocukla kullanım örneği 

“Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmenize rağmen bunu bana daha önce söylemediyseniz, 

lütfen benimle konuşun. Toplantının sonunda piyanonun yanında bekliyor olacağım. Sizin için dua 

ve gerekirse yardım edebilmek için, Rab İsa’ya Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizi 

bilmek isterim.” 

Ezber ayetleri 

Her derste öğretmeniz için önerilen ayetler vardır. Dersleri beş haftalık bir süreye yayarak 

öğretecekseniz, iki ya da üç ayeti seçerek çocukların bunları iyice öğrenmelerini sağlamanızı tavsiye 

ederiz. Eğer beşini birden öğretmeye çalışırsanız, çocuklar hiç birini tam olarak öğrenemeyebilir.  

Yardımcı bilgiler 

Sağ ve sol çizgilerin içinde, olayların geçmişini anlatan ya da dersinizi daha ilginç kılmanıza yardım 

edecek olan bilgiler verilmektedir. Bunları zaman el verdiğince kullanabilirsiniz.  

Tekrar Soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin bitiminde ya da bir sonraki hafta yeni dersin 

başlangıcından önce kullanılabilir.  

Tekrarlama zamanı, düzenli bir şekilde uygulamaya konursa, öğrettiklerinizi pekiştirmek üzere ideal bir 

fırsat ve çocuklar için iyi bir eğlence olur. Bu zamanı... 

1 Çocukların ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için 

2 Bir öğretmen olarak, çocukların daha iyi hatırlamasına yardım etmek üzere neleri vurgulamanız 

gerektiğini öğrenmek için 

3 Sınıf içinde eğlenceli bir zaman geçirilmesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar 

yarışmaları çok sever ve dersin bu bölümünü dört gözle beklerler. Oysa bu, sadece bir oyun değil, 

öğrenme zamanıdır da.  

Elinizdeki bu kitapta sadece derse ait sorular verilmektedir. Ayrıca şarkılar, ayetler ya da her ne 

hakkında öğretirseniz bunlarla ilgili sorular da dahil etmeniz yararlı olacaktır. Bu sayede çocuklar dersin 

her bölümünün önemli olduğunu anlayacaktır.  
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Ders 1 
Yüreği ağırlaşan saki. 

 
 

Öğretmenler için ayetler 

Nehemya 1:1 – 2:8 

 

Temel gerçek 

Tanrı’ya O’nun yoluna göre dua edin. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’dan sizi günahınızdan 

kurtarmasını isteyin..  

Kurtulmuş olanlar: Her gün O’nu övmek, 

günahınızı itiraf etmek ve O’ndan yardım istemek 

için zaman ayırın. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Bana yakar da seni yanıtlayayım.” 

Yeremya 33:3a 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 1–1, 1–2, 1- 3, 1–4 ve 1–5 

 

 Kart kitabının sonundaki harita 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

 2,500 yıl önce yaşamanın nasıl bir şey 

olacağını hayal edin.    TG 

 

Olayların Gelişimi 

1. Pers Kralına sakilik yapan Nehemya. TG- 

2. Nehemya Yeruşalim’in surlarının yıkılmış 

olduğunu işitir.  TG+ 

3. Nehemya dua eder 

- Tanrı’yı över     TG+ 

- Günahları itiraf eder  TG+ 

- Tanrı’nın vaadine dayanarak O’ndan 

yardım ister   TG+ 

4. Dua etmeye devam eder  TG+ 

5. Kral ona niçin üzgün göründüğünü ve ne 

istediğini sorar 

6. Nehemya kenti onarmak için izin ister 

 

Doruk Noktası 

 

7. Kral, “Evet” der 

8. Emniyetli bir yolculuk ve ağaç temin 

edebilmek için Kral’dan mektuplar ister. 

 

Sonuç  

Her gün dua etmeye zaman ayıracak mısın?   

TG+, TG- 
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Ders 

2,500 yıl önce yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebilir misiniz? Uçaklar, 

arabalar, gazeteler, telefon, televizyon, e-mail diye bir şey yoktu. Yabancı bir 

ülkede yaşayan kişiler için durum çok zordu, çünkü evlerinden ve ailelerinden 

haber alamıyorlardı.  

İsrailoğulları olarak anılan Yahudilerin başına çok kötü bir şey geldi. Babil’e 

sürgüne götürüldüler.  

Kartların sonundaki haritayı gösterin. 

Niçin? Çünkü Tanrı’nın buyruklarına itaatsizlik ettiler. Gerçek ve diri Tanrı’ya 

tapınmak yerine, başka tanrılara döndüler, putlara taptılar ve Tanrı da onların 

sürgüne götürülmesine izin verdi. Ancak ülkelerinden çok uzaklara sürülen bazı 

kişilerin yürekleri değişti ve Tanrı’dan kendilerini bağışlamasını istediler. Tanrı 

dualarını yanıtladı. Tanrı bizim de Kendisine dua etmemizi ister. Uzun yıllar 

önce Tanrı, halkının duasını yanıtladı. Bir çoğunun Yeruşalim’e dönmesine 

ortam sağladı.  

Pers Kralı gidip Tanrı’ya tapındıkları yer olan tapınağı yeniden inşa etmelerine 

izin veren bir buyruk verdi. Nihayet ülkelerine dönebilecekleri için çok 

mutluydular.  

Pers krallığında dünyaya gelen gençlerden birinin adı Nehemya’ydı. Nehemya 

Pers’te çok önemli bir göreve getirilmişti. Kralın, Sus adlı kentteki sarayında 

çalışıyordu. 

Kart 1-1 

Sus’taki saray çok güzeldi. Baktığınız her yer mermer, altın ve gümüşle kaplıydı. 

Mobilyalar özel ağaçlardan imal edilmişti. Kralın bir çok hizmetkarı ve kendisini 

korumaları için askeri vardı. Nehemya, Kral Artahşasta’nın sakisiydi. Saki olmak 

kulağa hiç de o kadar önemli gelmeyebilir ama o zamanlar bu çok önemli bir 

konumdu. Kralın yiyip içeceği şeyler krala sunulmadan önce saki tarafından 

tadılırdı. Bunun nedeni kralın zehirlenmesine meydan vermemekti. Eğer saki 

yemeklerden tattıktan sonra hastalanmaz ya da ölmezse, kral önüne konanları 

yemekte bir sakınca olmadığını bilirdi. Bu, Kralın Nehemya’ya çok güvendiği 

anlamına geliyordu. Kral Nehemya’yla sık sık konuştuğu için, Nehemya büyük 

Pers İmparatorluğunda alınan önemli kararlar hakkında pek çok şey bilirdi.  

Tanrı, Nehemya’yı daha da özel bir görev için hazırlamaktaydı. Fakat önce 

saraydaki görevini en iyi şekilde yerine getirmeliydi. Tanrı’nın sizin yaşamınız 

için de özel bir planı vardır. Tanrı’nın yaşamınızda yapmak istediği ilk şey sizi 

günahtan kurtarmaktır. Aynen az önce sözünü ettiğimiz Yahudiler gibi siz de 

Tanrı’nın buyruklarına karşı itaatsizlik ettiniz. Kutsal Kitap Tanrı’yı bütün 

yüreğimizle sevmemiz gerektiğini söyler (Matta 22:37’ye bakın). Fakat 

genellikle kendimizi ve ne istediğimizi düşünürüz. Eğer işimize gelirse, 

Tanrı’nın çalmak ve yalan söylemek konusunda söylediklerine karşı gelmeye 

hazırızdır. Bu yüzden İsa Mesih’e iman etmeniz gereklidir. Sadece O, günahınızı 

bağışlayabilir ve sizi olmanız gereken biri gibi yapabilir. Sizin günahınız uğruna 

çarmıhta öldü ve ölümden dirildi. Yaşamınızla Tanrı’yı hoşnut ediyor musunuz?
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Eğer yanıtınızın hayır olduğunu biliyorsanız, bugün O’na dönün. 

Tanrı’nın birisinden işitmek istediği ilk dua, “Rab, beni kurtar” ya da 

Kutsal Kitap’ta bir adamın dediği gibi “Tanrım, ben günahkara merhamet 

et” (Luka 18:13) duasıdır. O’ndan sizin Rabbiniz ve Kurtarıcınız 

olmasını isteyin. Tanrı kendisine gelen hiç kimseyi kovmayacağını 

vaadeder (Yuhanna 6:37’ye bakın).  

Rab’be nasıl iman edebileceğiniz hakkında sorularınız varsa, lütfen 

dersin sonunda bana sorun. Gelin ve öndeki sıralardan birine oturun. 

Sizin ne yapmanız gerektiğini ve Rab’bin sizi kurtarmak için ne 

yapacağını vaadettiğini size göstermek beni memnun edecektir. Bu çok 

önemli bir konu olduğundan, vereceğiniz kararla ilgili olarak size yardım 

etmemi isterseniz gelin ve buraya oturun.  

Kart 1-2 

Nehemya’nın sarayda iyi bir konumu vardı ve her şey iyi gidiyor gibi 

görünüyordu. Fakat bir kış günü aldığı bir haber onu çok üzdü. Kardeşi 

Hanani ve diğer birkaç Yahudi arkadaşı, Yeruşalim’i ziyaret ettikten 

sonra Sus’a geri dönmüşlerdi.  

Nehemya onlara, “Herkes nasıl? Yeruşalim’de yaşam nasıl gidiyor?” diye 

sordu. 

“Sürgünden kurtulup Yahuda İli’ne dönenler büyük sıkıntı ve utanç 

içinde. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış bir halde” 

diye karşılık verdiler (Nehemya 1:3’den). 

Nehemya, “Aradan bunca yıl geçmesine rağmen Yeruşalim halkı hala 

düşmanlarından korunamıyor. Hırsızlar ellerini kollarını sallaya sallaya 

kente girip çıkabiliyor. Onları durduracak kapılar yok. Halkın 

cesaretlerini yitirip ümitsizliğe kapılmasına şaşmamak gerekir. 

Çevrelerinde yaşayan uluslar onlarla alay ediyorlar” diye düşünüyor ve 

üzülüyordu.  

Rab’be ait olan bizlerin de kendimizi benzeri durumlarda 

bulabileceğimizi biliyor musunuz? Belki Tanrı’yla konuşmuyoruz ve 

O’nun için gerektiği gibi yaşamıyoruz. Hıristiyan yaşamında teşviğiniz 

mi kırıldı? Yeruşalim’deki halkın teşviği kırılmıştı; çünkü kentleri harabe 

halindeydi.  

Kart 1-3 

Nehemya’nın Yeruşalim hakkında işittiği haberlere tepkisi nasıl oldu? 

Kutsal Kitap “Bunları duyunca oturup ağladığını” söyler (Nehemya 1:4). 

Nehemya üzgündü ve dua etmeye başladı. Yeruşalim’de olup bitenlerden 

dolayı o kadar üzgündü ki, oruç bile tuttu. Nehemya’nın ettiği dua Kutsal 

Kitap’ta kayıtlıdır (Nehemya 1:5-11). Gerçekten de harika bir duadır. 

Tanrı bu duayı Kendi Sözüne dahil etmiştir ki, Nehemya gibi, biz de 

Tanrı’nın yoluna göre dua edebilelim. Nehemya nasıl dua etti? 

En önce Tanrı’nın ne kadar yüce olduğundan sözetti. “Ey göklerin 

Tanrısı Rab! Yüce ve görkemli Tanrı!” (Nehemya 1:5). Tanrı’nın 
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gücü herşeye yeter. Nehemya ayrıca Tanrı’yı seven ve O’nun buyruklarına 

itaat eden kişiler için, vaatlerini gerçekleştirmeye nasıl sadık olduğunu da 

duasının başında dile getirdi. Nehemya gibi biz de Tanrı’ya tapınmalı ve 

O’nun yüceliği ve sadakati için O’nu övmeliyiz. Dualarımızı yanıtlayacağına 

inanabiliriz.  

Tanrı’yı övdükten sonra, Nehemya kendisinin ve halkın günahlarından 

bahsetti. “...İtiraf ediyorum, İsrail  halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah 

işledik. Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa’ya verdiğin buyruklara, 

kurallara, ilkelere uymadık” (Nehemya 1:6-7). 

Nehemya kendisinin de itaatsizlik ettiğini söyledi. Nehemya gibi, biz de O’na 

karşı itaatsizlik ettiğimizi söylemeye hazır mıyız? Hepimiz Hıristiyan 

yaşamımızda   yanlış şeyler yaparız ve Kutsal Kitap, Tanrı’dan af dilememiz 

gerektiğini söyler (Luka 11:4 ve 1. Yuhanna 1:8-9). Tanrı bizi bağışlayacağını 

ve temizleyeceğini vaadeder. 

Nehemya Tanrı’yı övdükten, O’na tapındıktan ve günahını itiraf ettikten  

sonra, Tanrı’dan yardım istedi. Dua ederken Tanrı’nın uzun yıllar önce Musa 

aracılığıyla verdiği bir vaadi kullandı. Tanrı, günah işlerlerse onları uluslar 

arasına dağıtacağını ama Tanrı’ya geri dönüp itaat ederlerse, onları uzak 

yerlerden toparlayıp Yeruşalim’e geri getireceğini söylemişti (Yasanın 

Tekrarı 30:1-5). Dua ettiğimiz zaman Tanrı’nın dedikleri hakkında düşünmek 

iyidir. O zaman Tanrı’nın isteğine göre istekte bulunduğumuzu biliriz. Biz de 

Tanrı’ya vaatlerini hatırlatabiliriz.  

Nehemya gelişigüzel bir şekilde dua etmedi; özellikle tek bir şey istedi. “Beni 

bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla” (Nehemya 1:11). 

Kralla konuştuğunda, önerisini kabul etmesi için Tanrı’dan kralın yüreğinde 

işlemesini istedi. Tanrı Nehemya’ya halkına yardım edebileceğini 

gösteriyordu ve Nehemya da gitmeye hazırdı. Bugün Tanrı’ya ihtiyacınızın ne 

olduğunu söyleyin ve size göstereceği yol her ne ise bunu yapmaya hazır 

olun.  

Kart 1-4 

Ne kadar harika bir duaydı bu. Nehemya dört ay boyunca bu şekilde dua 

etmeye devam etti. Herhalde bu süre ona çok uzun bir zamanmış gibi 

görünmüştür. Tanrı, isteğimizin Kendi isteğine uygun olduğunu bildiğimizde 

dua etmeye devam etmemizi ister. Bazen Tanrı’dan yanıt almak için uzun 

zaman beklememiz gerekebilir. George Müller adlı bir adamın, bir 

arkadaşının kurtuluşa kavuşmasını görene kadar yetmiş yıl boyunca her gün 

dua ettiğini işitmiştim. Aradan geçen onca yıl boyunca duasına yanıt 

alamamış gibi görünüyordu. Sonunda arkadaşı, Mesih’e iman etti. Hem de ne 

zaman biliyor musunuz? George Müller’in cenazesindeyken. Siz de bir 

arkadaşınızın ya da ailenizden birinin kurtulması için dua ediyor musunuz? 

Aylarca hatta yıllarca dua etmek durumunda bile kalsanız sakın vazgeçmeyin.  

Nehemya haftalar boyu dua etti. Sonunda Nisan ayında bir gün Krala şarap 

sunmaya hazırlanıyordu. Kralın huzurundayken her zaman mutlu görünürdü 

ama o anda ilk kez üzüntüsü dışa vuruluyordu.  
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Kral Artahşasta durumu hemen farketti ve “Neden böyle üzgün 

görünüyorsun? Hasta olmadığına göre, bir derdin olmalı” (Nehemya 

2:2). Kral onu üzen şeyin ne olduğunu merak ediyordu. 

Nehemya korku içindeydi. Kralın huzurundayken üzüntülü olmaması 

gerektiğini biliyordu. Ayrıca Kral Artahşasta’nın, Yeruşalim’in 

surlarının onarılmasıyla ilgili çalışmaların durdurulması hakkında bir 

buyruk verdiğini de biliyordu (Ezra 4:21’e bakın).  

Nehemya Krala şöyle yanıt verdi: “Atalarımın gömüldüğü kent 

yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem?” (Nehemya 2:3’den). 

Nehemya Kralın ne diyeceğini merakla bekledi. Kral onun gitmesine 

izin verecek miydi acaba?  

Tanrı duasını yanıtlamak üzereydi. Kral, “Dileğin ne?” diye sordu. 

Nehemya bundan sonra olacakların, vereceği yanıta ne kadar bağlı 

olduğunu anladığından Krala karşılık vermeden önce içinden 

çabucak Tanrı’ya dua etti.  

Şöyle devam etti: “Eğer uygun görüyorsan, lütfen beni atalarımın 

gömüldüğü kente gönder; kenti onarayım” (Nehemya 2:5’ten). 

Acaba Kral ne diyecekti? Kızacak mıydı? İsteğini geri çevirecek 

miydi? 

Kral Nehemya’ya, “Yolculuğun ne kadar sürer? Ne zaman 

dönersin?” diye sordu (Nehemya 2:6). 

Kral izin verdi. Ne harika bir şeydi bu! Nehemya, Tanrı’nın bunu 

mümkün kıldığını biliyordu. Tanrı için zor olan hiç bir şey yoktur. 

Tanrı için her şey mümkündür (Matta 19:26’ya bakın). 

Kart 1-5 

Nehemya, Yeruşalim’e gitmek ve surları onarmak için Kralın 

yardımına gereksinimi olacağını biliyordu. Neler yapılması gerektiği 

hakkında düşünmeye başlamıştı bile. Yolculuğun ne kadar süreceğini 

Krala söyleyebildi.  

Ayrıca, “Uygun görüyorsan, Yeruşalim’e giden yol üzerindeki 

valilere ve kralın orman sorumlusuna birer mektup götürmek 

istiyorum” (Nehemya 2:7-8’den) dedi.  

Valiler Nehemya’nın Yeruşalim’e gidişine engel olabilecekleri için 

Kralın yazdığı mektuplarla o bölgelerden güvenli bir şekilde 

geçebilecekti. Ayrıca kentin kapılarını ve diğer yerlerini onarmak 

üzere tahtaya da ihtiyacı olacaktı. Kral bu isteğine de “Evet” dedi. 

Rab Kralın yüreğinde işledi ve böylece isteklerine izin verdi. 

Nehemya, “Tanrı bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine 

getirdi” (Nehemya 2:8) diyebildi. Yeruşalim’i onarmak için Kraldan 

izin almıştı. Güvenli bir yolculuk ve kralın orman sorumlusundan 

ağaç alabilmek için gerekli olan mektupları aldı.  
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Tanrı duasını yanıtlamıştı. Tanrı her konuyu duayla Kendisine 

getirmenizi ister. “Bana yakar da seni yanıtlayayım” der (Yeremya 

33:3).  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Rab’bin Sözünde söylediği gibi dua 

edecek misiniz? Rab’bi övmek, yaptığınız yanlışları O’na itiraf etmek, 

size ve diğer kişilere yardım etmesini istemek üzere Tanrı’ya zaman 

ayıracak mısınız? Nehemya Tanrı’ya yakardı ve Tanrı da onu 

harikulade bir şekilde yanıtladı. Rab bugün size ve bana şöyle diyor: 

“Bana yakar da seni yanıtlayayım” (Yeremya 33:3). 

Ve yaşamında Rab İsa Mesih’e henüz yer vermemiş olan sizler, bugün 

O’ndan sizin Rabbiniz ve Kurtarıcınız olmasını isteyecek misiniz? 

Sadece O sizin günahlarınızı bağışlayabilir ve sizi olmanızı istediği 

kişi haline sokabilir. Mesih’e iman etme konusunu daha fazla 

ertelemeyin. Sizden “Rab beni kurtar” diye dua etmenizi ister. 

Kendisine gelen hiç kimseyi geri çevirmeyeceğini, asla kovmayacağını 

vaadeder (Yuhanna 6:37). İsa Mesih’e iman edin ve böylece O’nun ne 

kadar harika bir Kurtarıcı ve Rab olduğunu göreceksiniz.  

Tekrar Soruları 

1. Tanrı İsrailoğullarının Babil’e sürgüne götürülmesine niçin izin 

verdi? (Çünkü Tanrı’nın buyruklarına karşı geldiler, tek ve diri 

Tanrı’ya tapınmak yerine putlara tapındılar.) 

2. Sakinin görevi neydi? (Kralın yiyecek ve içeceklerini tadarak 

Kralın zehirlenmesine meydan vermemek.) 

3. Nehemya’nin kardeşi onu üzen hangi haberi getirdi? (Halkın 

başı dertte ve Yeruşalim’in surları harap durumda.) 

4. Surları yıkık bir kentin ne gibi sorunları olabilirdi? 

(Düşmanlarına karşı korunmaları yoktu; hırsızlar kente 

gönüllerince girip çıkabilirdi.) 

5. Nehemya Tanrı’ya ettiği duaya nasıl başladı? (Tanrı’yı övdü, 

O’na tapındı ve günahını itiraf etti.) 

6. Nehemya kralla konuşmadan önce ne kadar zaman dua etti? 

(Dört ay) 

7. Tanrı duamızı hemen yanıtlamazsa ne yapmalıyız? 

(Vazgeçmeden duaya devam etmeliyiz) 

8. Nehemya kraldan dilekte bulunmadan hemen önce ne yaptı? 

(Dua etti) 

9. Nehemya kraldan mektuplar istedi. Bu mektuplar Nehemya’ya 

nasıl yardım edecekti? (Farklı bölgelerden geçerken güven 

içinde olacak; kralın ormanından ağaç alabilecekti) 

10. Tanrı Kendisine gelen kişilere ne vaadetti? (Onları asla 

kovmayacağını, geri çevirmeyeceğini) 
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Ders 2 
Harekete geçip onarmaya başlama çağrısı 
 

Öğretmenler için ayetler 

Nehemya 2:9-20  

 

Temel gerçek 

Rab’bin Hıristiyanlar için hazırladığı görevler 

vardır.  

 

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’dan sizi 

yönlendirmesini ve kullanmasını isteyin.  

Ezberlenecek ayet 

“... ne yapman gerektiği sana bildirilecek.” 

Elçilerin İşleri 9:6 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4 ve 2–5 

 

 Kartların sonundaki harita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

Nehemya’nın yola koyulduğu gün harikulade 

bir gün olmalıydı! 

 

Olayların Gelişimi 

1. Yeruşalim’e doğru yolculuk 

2. Nehemya durumu araştırır              TG+            

3. Sanballat ve Toviya kızar      TG+ TG- 

4. Nehemya surların durumu gece kontrol 

eder TG+ 

5. “Gelin Yeruşalim’in surlarını onaralım”

             TG+ 

6. Halk da buna destek verir 

7. Düşmanları onlarla alay eder 

 

Doruk Noktası 

“Göklerin Tanrısı başarılı olmamıza yardım 

edecektir. Onun kulları olan bizler harekete 

geçip onaracağız” 

 

Sonuç  

Rab sizi yönlendirsin ve kullansın – O size güç 

ve cesaret verecektir                      TG+ 
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Ezber ayetini öğretme 

Ezber ayetini öğretirken, Saul’un Hıristiyanları yakalamak üzere Şam’a 

gitmekte olduğunu açıklayın.  

Saul aniden gökten gelen bir ışık gördü ve bir sesin kendisine, 

“Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?” (Elçilerin İşleri 9:4) 

dediğini işitti.  

Saul kendisiyle konuşanın İsa Mesih olduğunu farkettikten sonra 

Rab ona, “...ne yapman gerektiği sana bildirilecek” (Elçilerin İşleri 

9:6) dedi. 

O’na “Ey Efendim, sen kimsin?” diye seslendi ve yaşamının 

kontrolunu O’na teslim etti. Saul o anda kurtuluşa kavuştu – 

günahları bağışlandı ve yaşamı değişti. Rab sizi kurtarmak ve 

yaşamınızı değiştirmek ister. O’na iman etmeniz ve yaşamınızı 

kontrol etmesine izin vermeniz yeterlidir.  

Eğer Mesih’e bugün iman etmek istemenize rağmen ne yapmanız 

gerektiğinden emin değilseniz, ben sizinle konuşmaya hazırım. 

Nasıl kurtulabileceğiniz hakkında daha fazla şey öğrenmek 

isterseniz, dersin sonunda oturduğunuz yerde kalın. Eğer yerinizden 

kalkmadığınızı görürsem, yanınıza gelip Mesih’e iman etmek 

hakkında daha detaylı olarak sizinle konuşurum.  
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Ders 

Kart 2-1 

Nehemya’nın diğer Yahudilerle birlikte Yeruşalim’e gitmek üzere 

yola çıktığı gün kimbilir ne kadar harika bir gündü. Aylardır bugün 

için dua etmekteydi. Kral kentin surlarının onarılmasına izin vermişti. 

En sonunda Yeruşalim’e gitmek üzere yola koyulacakları zaman 

gelmişti. Nehemya’nın ne kadar heyecanlı olduğunu tahmin 

edebilirsiniz. Bütün bunlar, aynen kendisinin de dile getirdiği gibi, 

“Tanrım bana destek olduğu için...” (Nehemya 2:8) oldu.  

Kutsal Kitap, kralın yola çıkanları korumak üzere yanlarında 

komutanlar ve atlılar bile gönderdiğini söyler (Nehemya 2:9) 

1,100 kilometre civarında uzun bir yol olacaktı. Sus halkı yola 

çıkanları izlemiş ve Yeruşalim’e ulaşıp ulaşamayacaklarını merak 

etmiş olmalıydılar.  

Kartların sonundaki harita üzerinde, Sus, Yeruşalem ve geçecekleri ırmakları 

gösterin.  

En önce Dicle ardından da Fırat ırmaklarını geçeceklerdi. 

Kral yolculuk edecekleri o bölgelerdeki valilere gösterilmek üzere 

Nehemya’ya mektuplar vermişti. Kralın buyruklarına uyulmalıydı ve 

böylece yollarına devam etmelerine izin verildi. Her gün Yeruşalim’e 

biraz daha yaklaşıyorlardı.  

Kart 2-2 

Yaklaşık üç aylık yolculuğun sonunda Yahudiye topraklarına 

ulaştılar. Uzaktan Yeruşalim kentini, en azından kentten artakalanları 

görebiliyorlardı. Tanrı bu uzun yolculukta kendilerini koruduğu için 

şükran dolu olmalıydılar. Büyük büyük dedelerinin sürülerek 

uzaklaştırıldığı kent buydu işte!  

Nehemya Yeruşalim halkıyla konuştuğunda onların ne kadar ümitsiz 

olduğunu gördü. Nehemya, oraya niçin geldiği hakkında hiç bir şey 

söylemedi (Nehemya 2:16). Durumu kendi gözleriyle görmek istedi.  

Tanrı Nehemya’yı, Yeruşalim’de Kendisi için özel bir iş yapmak 

üzere göndermişti. Eğer Rab İsa Mesih’e iman ettiyseniz, Tanrı’nın 

sizin için de hazırladığı özel bir iş vardır.Tanrı sizi diğer kişilerin Rab 

İsa’ya iman etmesinde bir aracı olarak kullanabilir. Diğer inanlıların 

Hıristiyan yaşamında gelişmesine yardım etmeniz için sizi 

kullanabilir. Tanrı’nın her gün için mükemmel bir planı vardır; bu 

nedenle ister evde, ister okulda, isterse oyun zamanında olsun, bizi 

ihtiyaç içindeki kişilere yönlendirebilir. Eğer bir Hıristiyansanız, 

Tanrı’dan sizi her gün mükemmel isteğine göre yönlendirmesini 

istiyor musunuz? Şöyle bir şiiri dua olarak kullanabilirsiniz: 
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Bu şiiri çocuklarla birlikte 

okuyun. 
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sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

 

 

 

 

“Rab beni kullan, kullan beni. 

Bir alet olayım ellerinde 

Yaşadığım sokakta ya da denizler ötesinde 

Rab buradayım, kullan beni” 

Nehemya, Rab’bin kendisini kullanmasına ve yönlendirmesine izin veriyordu.  

Kart 2-3 

Fakat Nehemya’nın gelişine çok kızan iki adam vardı: Samiriye valisi Sanballat 

ve Ammon valisi Toviya. Bu adamlar Yahudilerden nefret ediyordu ve 

Nehemya’nın da onlara yardım etmek üzere geldiğini anlamışlardı. Yahuda’nın 

tekrar güçlenmesini istemiyorlardı. Onlara göre sadece Samiriye ve Ammon 

bölgeleri güçlü olmalıydı. Bu yüzden durumdan hiç hoşnut değildiler.  

Hıristiyanlar olarak Tanrı’nın isteğini yerine getirdiğimizde bundan hoşnut 

olmayan kişiler her zaman olacaktır. Rab İsa Mesih’i sevdiğimiz için 

kendilerinden farklı olduğumuzu görmek onları kızdırır. Bazen kitaplarımıza ya 

da bisikletimize zarar verecek şeyler yaparlar. Bazen başkalarına hakkımızda 

yanlış olan şeyler söylerler. Bunların olmasını beklemek normaldir. Rab İsa 

yeryüzündeyken O’ndan nefret eden kişiler olduğuna göre, biz de O’nu 

izlediğimiz için bizden nefret edenler olacağını biliriz. Bu, başkalarına 

Kurtarıcımız hakkında anlatmaktan vazgeçmemize mi neden olmalıdır? İhtiyaç 

içinde olanlara yardım etmememiz mi gerekir?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Hayır! Nehemya, Sanballat ve Toviya’nın Tanrı’nın Yeruşalim’de yapmakta 

olduğu işi durdurmasına izin vermedi. Gelin her gün Tanrı’ya hizmet 

edebilmemiz için Tanrı’dan bize yardım etmesini dileyelim. Mary Slessor 

Dundee kentindeki çocuklara Rab İsa hakkında öğretmeye başladığında, bir 

çocuk çetesi onu korkutmaya ve zarar vermeye kalkıştı. Fakat İsa hakkında 

öğretmeye devam etti. Daha sonraki yıllarda Afrika’ya müjdeci olarak bile gitti.  

Sanballat ve Toviya, Nehemya’ya karşıydılar. Belki siz de Hıristiyanlara karşı 

olan ve onları kıskananlardan birisiniz. Siz ve ben günahkarız. Günahımızın 

karşılığında hakettiğimiz cezayı üstlenebilecek ve farklı bir şekilde yaşamamızı 

sağlayabilecek sadece tek bir Kişi vardır. Günahımızın cezasını çarmıhta çekti. 

Kutsal Kitap, “Mesih tanrısızlar için öldü” (Romalılar 5:6) der. Ah bu ne harika 

bir şey! Dirilmiş olan Kurtarıcıya şimdi gelebilirsiniz. Bütün yüreğinizle O’na 

iman edin ve O da sizi bağışlayacaktır. Yaşamınızı değiştirecektir.  

Kart 2-4 

Nehemya’nın Yeruşalim’e gelişinin üzerinden üç gün geçmişti bile. Kentteki 

kişilere planları hakkında hala bir şey söylememişti. Durumu kendi gözleriyle 

görmek istiyordu. Kendisini kimseye göstermeden surları nasıl kolaçan 

edecekti? Geceleyin herkesin yatmasını bekledi. Ve yanına aldığı bir iki 

arkadaşıyla kentin dışına çıkıp kapılara ve surlara baktı. Harabe halini almış 

olan her şeyi dikkatle inceledi. Çok üzücü bir manzaraydı. Kimi yerlerde o 

kadar çok taş ve moloz vardı ki, üzerine bindiği hayvan bile buralara 
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gidemedi. Fakat Nehemya inip yürüyerek incelemesine devam etti. 

Küçük grup işe Dere Kapısından başladı. Yavaş yavaş ilerleyerek 

kentin çevresinde tur attılar. Nehemya neler yapması gerektiğini iyice 

bilmek istiyordu.  

Rab İsa da Hıristiyanlar olarak nelerle karşılaşacağımızı dikkatle 

düşünüp değerlendirmemiz hakkında konuştu. Bir kimse bir kule 

yapmak istese, önce bunun için yeterli parası olup olmadığına bakar; 

başladığı işi bitirebileceğinden emin olmak ister, dedi (Luka 14:28-

30). Rab’bin istediği şeyi yapmanın neye malolacağını farkettiniz 

mi? Bunun anlamı Rab’bi, kendi kişisel isteklerimizin ve 

arzularımızın ötesinde en ön sıraya koymamız demektir.  

Belki, bir Hıristiyan olarak, geceyi evde oyun oynayarak geçirmek 

istiyorsunuz ve Rab size, komşularınızdan birinin sizin yardımınıza 

ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ne yapmalısınız? “Diğer kişi o kadar da 

önemli değil” mi demelisiniz, yoksa “Rab, neye malolursa olsun 

senin isteğini yerine getirmek istiyorum” mu demelisiniz?  

Mesih’i izlemek ve O’nun isteğini yerine getirmek, sadece 

zamanımızı verdiğimiz konularda O’nun ilk sırada olması anlamına 

gelmez; paramızı nasıl harcadığımız konusunu da ilgilendirir. 

Hoşumuza giden her şeyi satın almak yerine, Rab’bin bizi 

yönlendirmesine izin veririz. Tanrı’dan, paramızın bir kısmını diğer 

insanların Müjde’yi işitmesinde kullanılmak üzere verebilmemiz için 

bize yardım etmesini isteriz. Bazı Hıristiyanlar sadece bir müjdeci 

olmak ya da vaaz vermek gibi şeylerin Tanrı’yı hoşnut ettiğini 

düşünürler. Oysa Tanrı’nın işini yapmak çoğunlukla küçük işleri 

yapmakta sadık olmaktır – bir arkadaşınıza yardım etmek ya da bir 

müjdeci için para vermek gibi şeyler. Her zaman kolay değildir fakat 

Tanrı uzun yıllar önce Nehemya’yla olduğu gibi bugün de 

çocuklarıyla birlikte olacaktır.  

Nehemya surları ve kapıları inceledi. Neler yapılması gerektiğini 

gördü. Büyük bir işti. Ertesi gün halka planını anlatacaktı. 

Kart 2-5 

Nehemya ertesi gün halkın ileri gelenlerini biraraya topladı. Onlara 

şöyle dedi: “İçine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz. Yeruşalim 

yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin Yeruşalim surlarını onaralım, 

utancımıza son verelim” (Nehemya 2:17’ye bakın).  

(Yeruşalim’in çevresinde yaşayan diğer halklar, harap durumdaki 

surlardan dolayı onlarla alay ediyordu.) 

Nehemya, ihtiyacın ne kadar büyük olduğunun ve bir şeyler 

yapılması gerektiğinin anlaşılmasını istiyordu. “Haydi birlikte bir 

şeyler yapmaya başlayalım” dedi. Tanrı, Rabbi seven diğer insanlarla 

birlikte çalışmamızı ister.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da büyük bir 

çocuğun ya da yardımcınızın 

okumasını isteyin. 
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Böylece Nehemya onlara meydan okudu, “Gelin, Yeruşalim’in 

surlarını onaralım” dedi.  

Onları teşvik etmek üzere, Rab’bin kendisine nasıl yardım ettiğini 

anlattı: “Onlara Tanrı’nına bana nasıl destek olduğunu ve kralın 

söylediklerini anlattım” (Nehemya 2:18). Onlara, kralın surların 

onarılması için izin verdiğinden, yol boyunca ilerledikleri yerlerde 

zorlukla karşılaşmamaları için valilere ve kralın ormanından ağaç 

alabilmek için orman sorumlusuna iletilmek üzere verilen 

mektuplardan sözetti. Tanrı daha şimdiden bir çok şey yapmıştı ve 

hiç şüphesiz surların onarılmasına da yardım edecekti.  

Nehemya halkın ne karşılık vereceğini görmek üzere bekledi. Onunla 

birlikte çalışacaklar mıydı yoksa her şeyi olduğu gibi mi 

bırakacaklardı?  

Halk tek bir sesle karşılık verdi. Gelin birlikte ne dediklerini 

okuyalım: 

“Haydi onarmaya başlayalım” (Nehemya 2:18). 

Çalışmaya başlayacaklardı. Nehemya’nın sevincini siz tahmin edin 

artık. Halk birlikte çalışmak istiyordu. 

Haberi çabucak yayıldı. Yahudilerin düşmanları surların onarılmaya 

başlanacağını işittiler.  

Haber Sanballat, Toviya ve arkadaşları Geşem’in kulağına ulaşınca 

güldüler ve Yahudilerle alay ettiler. “Ne yapıyorsunuz?” diye 

sordular. “Pers kralına baş mı kaldırıyorsunuz?” (Nehemya 2:19). 

Bu işi yapmak Yahudiler için hiç de kolay olmayacaktı. Ama 

Nehemya düşmanlara şöyle karşılık verdi, “Göklerin Tanrısı bizi 

başarılı kılacaktır. Biz O’nun kulları olarak onarımı başlatacağız. 

Ama sizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız, ne de payınız olacak, 

adınız bile anılmayacak” (Nehemya 2:20). Nehemya Tanrı’nın 

kendisini çağırdığı görevi yerine getirmeye kararlıydı; hiç kimse ya 

da hiç bir şey onu durduramazdı. 

Eğer bir Hıristiyansanız, “Rab, ne yapmam gerektiğini bana göster” 

diye dua edebilirsiniz. Rab’bin sizin için hazırladığı bir görev vardır. 

Tanrı sizi hergün evinizde, okulda ya da oynarken bir tanık olarak 

kullanabilir. Rab’bin Nehemya’yı yönlendirdiği gibi, sizi de 

yönlendirmesine ve kullanmasına fırsat verin. Bazen çok zor 

durumlarla karşılaşabilirsiniz. Düşmanlarının Yahudilere nasıl 

güldüğünü ve onlarla alay ettiğini hatırlayın. Tanrı için tanıklık 

etmenize ve O’nun için çalışmanıza güç vermesi için Rab’be 

bakabilirsiniz. Yaşamınızı Tanrı için sürdürmenize ve doğru sözleri 

söylemenize yardım edecektir.  
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Tekrar soruları 

1. Kral, yolculuk boyunca Nehemya’yı korumaları 

için kimleri gönderdi? (Komutanlar ve atlılar) 

2. Gidecekleri mesafe ne kadardı? (1,100 kilometre) 

3. Nehemya Yeruşalim halkına oraya gelme sebebini 

neden hemen söylemedi? (Önce durumun nasıl 

olduğunu kendi gözleriyle görmek istedi) 

4. Tanrı inanlıları hangi yollarla kullanabilir? (Diğer 

insanları Tanrı’ya yönlendirmede, ihtiyaç içinde 

olan kişilere yardım etmede) 

5. Sanballat ve Toviya, Nehemya’nın gelişinden 

niçin memnun değildiler? (Yahuda’nın tekrar 

güçlenmesini istemediler) 

6. Nehemya hiç kimseye görünmeden surların 

durumunu incelemek için ne yaptı? (Geceleyin 

inceleme yaptı) 

7. Nehemya halkın ileri gelenlerini işin 

yapılabileceği konusunda nasıl cesaretlendirdi? 

(Onlara Tanrı’nın yaptıklarını anlattı – Kralın 

verdiği izinden, güvenli bir yolculuk ve ağaç 

ihtiyacının karşılanması için verilen mektuplardan 

sözetti) 

8. Beraber okuduğumuz Nehemya 2:18’de, halkın 

Nehemya’yla çalışmayı kabul ettiğini dile getiren 

ayet neydi? (“Haydi onarmaya başlayalım”) 

9. Sanballat, Toviya ve Geşem bu haberi 

işittiklerinde ne yaptılar? (Halkla alay ettiler) 

10. Rab İsa’yı sevdiğimiz için insanlar bize karşı 

durduklarında, O’nun hakkında konuşmaktan 

vazgeçmeli miyiz? (Hayır, O’na tanıklık etmemize 

yardımcı olabilir) 
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Ders 3 
Surların onarılması ve düşmanlarla yüzyüze kalma 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Nehemya 3 -4  

 

Temel gerçek 

Diğer kişilerden gelecek olan sıkıntılarla 

karşılaşmaya hazır olun. 

 

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’dan, O’nun ne kadar 

ulu ve güçlü olduğunu hatırlamanız için size 

yardım etmesini isteyin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“... Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı 

olabilir?” 

Romalılar 8:31 

  

Görsel gereçler 

 Kartlar: 3–1, 3-2, 3-3, 3-4 ve 3-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Dağa tırmanan çocuk – “Kayalar üzerine 

tırmanmamız içindir” 

 

Olayların Gelişimi 
 

1.    Nehemya plan yapar ve çalışanları 

teşvik eder TG+ 

2.    Sanballat ve Toviya Yahudilerle alay 

eder     TG+ 

3.    Düşmanlar saldırmaya hazırlanır             

4.    Halk dua eder ve kenti korur       TG+  

5.    Halkın cesareti kırılır; saldırı tehditleri 

6.    Korumanın en az olduğu yerlere kişiler 

yerleştirilir. 

7.    “Yüce ve görkemli Rab’bi anımsayın” 

 TG+ 

8.    Bir grup korurken, diğerleri silahlarla 

kuşanmış bir halde çalışır 

9.    “Tanrımız bizim için savaşacaktır” 

 

Doruk Noktası 

Halk çalışmaya devam eder. 

 

Sonuç  

Diğer kişiler size karşı durduğunda ne 

yapacaksınız?  TG+ 
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Kurtulmamış olan çocuklar için kısa bir ders 

Bu dersin ana konusu kurtulmuş çocuklara yönelik olduğundan, lütfen şu kısa dersi 

programınızın başlangıcında kullanın. Dersi verirken Kart 2-5’i kullanabilirsiniz.  
 

Bugünkü dersimizde Yeruşalim’in kapılarının ve surlarının onarımı 

hakkında öğreneceğiz. Onarımı yapılan ilk kapının Koyun Kapısı olduğunu 

okumak ilginçtir (Nehemya 3:1). Yeruşalim’in kuzey doğusundaki tapınağa 

yakın bir yerdeydi. Tapınakta kurban edilen koyunlar bu kapıdan içeri 

alınırdı. 

“Koyun Kapısı” bize Rab İsa Mesih’i hatırlatır. Günahımızın karşılığını 

ödemek için çarmıhta öldü. Ölümden dirildi; O diri Kurtarıcıdır. Rab İsa bu 

yüzden, “Kapı Ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. 

Girer, çıkar ve otlak bulur” (Yuhanna 10:9) demiştir. Günahınızdan 

kurtulmanın tek bir yolu vardır. Bu yol, Rab İsa Mesih’e güvenmektir. İsa 

Mesih, sizin ve benim kurtuluşuma açılan kapıdır. 

Bugün her birinize bu kurtuluş kapısının hangi yanında olduğunuzu sorsam, 

ne yanıt verirsiniz? Hala dışarda mısınız? Yoksa kapıdan geçtiniz ve 

kurtulduğunuzu biliyor musunuz? Eğer kurtuluş kapısından henüz 

geçmediyseniz, bugün Mesih’ten Kurtarıcınız ve Rabbiniz olmasını 

isteyebilirsiniz. 

Günahkar olduğunuzu, yapmamanız gereken şeyleri yaptığınızı görüyor 

musunuz? İsa Mesih’in tek Kurtarıcı, günahınızı bağışlayabilecek ve sizi 

olmanızı istediği hale getirebilecek tek Kişi olduğunu kabul ediyor 

musunuz? Bugün bu kurtuluş kapısından geçip Tanrı’nın Egemenliğine 

girecek misiniz? O’nu Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul etmelisiniz. 

O’na şimdi şunları söyleyebilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, benim yerime 

çarmıhta öldüğüne ve ölümden dirildiğine inanıyorum. Şimdi sana 

Kurtarıcım ve Rabbim olarak iman ediyorum. Günahımı bağışlaman ve 

canımı kurtarman için sana güveniyorum.” Verdiği vaat aracılığıyla 

kurtulmuş olduğunuzu bilebilirsiniz. “Kapı Ben’im. Bir kimse benim 

aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur” (Yuhanna 

10:9) demiştir. 
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Ders 

 Derse başlamadan önce kurtuluş ve Hıristiyan yaşamıyla ilgili yardım almak 

isteyenlere dersin sonunda yardım edebileceğinizi açıklayın. İlgili çocukların 

dersin sonunda gelip sizi bulabileceği bir yer belirleyin.  

Küçük bir çocuk babasıyla dağlarda yürüyüşe çıktı. Tırmanmakta 

oldukları tepe çok dikti ve bir sürü kaya vardı.  

Çocuk babasına dönüp “Tanrı dağları niçin bu kadar kayalıklı yaptı 

acaba?” diye sordu.  

Babası bir an düşündü ve oğluna, “Kayalar üzerine tırmanmamız 

içindir” dedi. 

Babasının bununla kastettiği şey, yükseklere tırmanabilmek için 

kayalara ihtiyaç duyduklarıydı. Hıristiyan yaşamında da durum buna 

benzer. Hepimiz zorluklarla karşılaşırız ve hatta insanlar bile bize zarar 

vermeye çalışabilir. Tanrı’nın bu  tür şeylere niçin izin verdiğini merak 

edebiliriz. Fakat bu zorlu anlardan geçerken Hıristiyan yaşamı için 

önemli olan dersler öğreniriz; Tanrı’ya daha çok güvenmeyi ve bizden 

yapmamızı istediği şeyleri yapmayı öğreniriz. Zorluklarla 

karşılaştığımızda ve diğer insanlar bize karşı çıktığında Tanrı bize 

yardım eder. Tanrı zorlukları, bizi olmamızı istediği gibi yapmakta 

kullanır. Unutmayın, “kayalar bizim üzerine tırmanmamız içindir”. 

Nehemya Tanrı’nın isteğini yerine getirirken bir çok zorlukla karşılaştı. 

Yahudilere düşman olan kişilerin, Yeruşalim’in surlarını onarmak 

istedikleri için, onlarla nasıl alay ettiğini geçen derste öğrenmiştik. 

Nehemya halka şöyle dedi: “Göklerin Tanrısı bizi başarılı kılacaktır 

(Başarılı olmamıza yardım edecektir) Biz O’nun kulları olarak onarımı 

başlatacağız” (Nehemya 2:20). Ve aynen bunu yaptılar. 

Kart 3-1 

Yapılacak çok iş vardı. Yıkıntılar ve yanmış olan kapı kanatları 

temizlenmeli, taşlar surlarda kullanılmadan önce güzelce yıkanmalı; 

surlar onarılmalı; kapılar menteşeleriyle birlikte imal edilmeli ve 

yerlerine takılmalıydı. Bu iş herkesin kendi keyfine göre çalışmasıyla 

yapılacak türden bir iş değildi. Nehemya, herkesin kendisine verilen 

görevi gerektiği gibi yapabilmesi için bir plan yaptı. Tanrı Nehemya’yı, 

surları onaran kişilerin kendi evlerine yakın bölgelerde çalışmalarını 

istemeleri için yönlendirdi. Ailelerine yakın olarak çalışmaları onlara 

yardım edecekti. Evleri Yeruşalim’in dışında olanlardan, kent içinde 

evlerin az olduğu bölgelerde çalışmaları istendi. Toplam olarak 42 iş 

grubu vardı – bazıları tapınakta kahin, bazıları kuyumcu, bazıları 

baharatçı, bazıları tapınak görevlisi, bazılarıysa tüccardı. Herkesin bir 

görevi vardı. Nehemya belli bir bölgede işlerin gerektiği gibi yapılıp 

yapılmadığını kontrol eden kişiler de görevlendirdi. Kimin nerede 

çalıştığını biliyor ve onları sürekli olarak teşvik ediyordu. Örneğin çok 

çaba harcayan Baruk adlı bir adamdan sözedilir (Nehemya 3:20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 24 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da büyük bir 

çocuğun ya da yardımcınızın 

okumasını isteyin. 
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Nehemya ayrıca Yeruşalim’den yaklaşık 15 kilometre kadar 

uzaklıktaki Tekoa köyü halkının, soyluların rızası olmamasına rağmen 

surlarda iki bölümü onardıklarını yazar (Nehemya 3:5, 27).  

Geçen derste ne öğrendiğimizi hatırlıyor musunuz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

“Tanrı’nın her Hıristiyan için hazırladığı bir görev vardır.” Diğer 

Hıristiyanlarla işbirliği içinde çalışmamızı ister. İşlerinin yapılabilecek 

en iyi yolla yapılmasını ister. Kutsal Kitap şöyle der: “...Her ne 

yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab 

Mesih’e kulluk ediyorsunuz” (Koloseliler 3:23-24). Evde kardeşinize 

ya da annenize yardım edebilirsiniz ve bunu Rab için yapar gibi 

yapabilirsiniz. Okulda Hıristiyan arkadaşlarınızla birlikte, yaşamınızla 

göstererek ve dudaklarınızla Kurtarıcınızın ne kadar harika olduğunu 

dile getirerek Rab İsa Mesih için tanıklıkta bulunabilirsiniz. 

Dualarınız ve verdiğiniz armağanlar aracılığıyla, uzak ülkelerde 

yaşayan insanlara Kurtarıcının Müjdesini duyuran müjdecilere yardım 

edebilirsiniz. Uzun yıllar önce Yeruşalim’in surları onarılırken 

herkesin bir görevi olduğu gibi, her Hıristiyanın da Tanrı’nın işinde 

üstlenebileceği bir görevi vardır.  

Kart 3-2 

Fakat surların onarılmasını istemeyen insanlar da vardı. Bunlardan biri 

olan Sanballat, işin başladığını işitince çok öfkelendi. Sanballat 

Samiriye valisiydi. İlgilendiği tek şey, gücü kendi elinden ve 

Samiriye’den kaptırmamaktı. Sanballat kendisiyle birlikte olan 

adamların ve Samiriye ordusunun önünde Yahudilerle alay etmeye 

başladı.  

“Bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar? Onlara izin verirler 

mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş 

molozların arasından taşları mı canlandıracaklar?” dedi (Nehemya 

4:2). 

Ammon valisi olan Toviya da oradaydı. O da Yahudilerle dalga geçti, 

“Yaptıkları şu taş duvara bak! Üzerine bir tilki çıksa yıkılır” 

(Nehemya 4:3).  

Diğerleri de güldüler. Rab’bin istediği şeyleri yaptığımız zaman bizle 

alay etmeye hazır olan kişiler her zaman olacaktır. “İsa Mesih’e ait 

olduğunu söylemenin ne yararı var ki? Dua edip başkalarına Mesih 

hakkında anlatarak hiç bir yere varamazsın! Zamanını harcıyorsun!” 

derler. Sizinle ve Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta söyledikleriyle alay 

ederler. Bazen çok acımasız olabilirler. Çünkü Rab İsa’ya iman etmek 

ve O’nun yaşantılarını değiştirmesine izin vermek istemezler.  

Rab hakkında konuştuğunuz bir arkadaşınızın sizinle alay ettiği oldu 

mu hiç? Ne yapmalısınız? 
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Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Aşağıda verilen farklı tepkilerden 

sözedebilirsiniz: 

a. Siz de onların duygularını incitmeye çalışırsınız. 

b. Ağlayıp bir daha hiç kimseyle Rab İsa hakkında 

konuşmayacağınızı söylersiniz. 

c. Olanları anne babanıza anlatırsınız (belki size yardım edebilirler 

diye) 

d. Olanları Tanrı’ya anlatırsınız (En iyi yanıt) 

Peki, Kutsal Kitap Nehemya’nın ne yaptığını söyler? Okuyalım ve 

görelim. Nehemya bu adamlarla tartışmaya girmedi. Onlara hakaretle 

karşılık vermedi. Nehemya dua etti ve Tanrı’dan bu sorunu çözmesini 

istedi.  

Şöyle dua etti: “Ey Tanrımız, bize kulak ver! Hor görüyorlar bizi. 

Onların aşağılamalarını kendi başlarına döndür... Çünkü biz çalışanları 

aşağıladılar” (Nehemya 4:4-5’den). 

Bir Hıristiyan, başkalarının kendisiyle alay etmesi sonucunda sorunlarla 

karşılaştığında en önce dua etmelidir. Karşılaştığınız durumu Rab’be 

anlatın ve herşeyi O’na havale edin. Eğer birisi Tanrı’nın isteğine karşı 

geliyorsa, bunun hesabını Rab’be vermek zorunda kalacaktır. Onlardan 

intikam almak için yollar arayarak zaman harcamayın. Herşeyi Rab’be 

bırakın. O doğru olanı yapacaktır. Belki birisi Hıristiyan olduğunuz için 

sizinle dalga geçiyor. O zaman bu sorununuzu Rab’be anlatın ve 

durumu O’nun ellerine bırakın. Bu sorunun, sizi Tanrı’nın isteğini 

yerine getirmenizden alıkoymasına izin vermeyin. Nehemya ve 

arkadaşları, düşmanlarının kendileriyle alay etmesi sorununu Rab’be 

teslim ettikleri için işlerine devam edebildiler.  

Kutsal Kitap, “Herkes canla başla çalıştığı için” surun onarımına devam 

edildiğini söyler (Nehemya 4:6). Kendilerini bütün yürekleriyle  

yapmakta oldukları işe adadılar ve onları hiç bir şey durduramadı. Her 

gün çalışmaya devam ettiler, taşları birer birer ördüler. Bu büyük bir 

işti, çünkü Yeruşalim’i çevreleyen bu surlar 4 kilometre 

uzunluğundaydı. İşin yarısını bitirdikleri zaman halk büyük bir teşvik 

aldı. 

Kart 3-3 

Fakat düşmanları kolay kolay vazgeçmeyecek gibi görünüyordu. 

Surların onarımının devam etmesine ve deliklerin kapanmasına çok 

kızdılar. Yeruşalim’in çevresindeki bu düşmanlar biraraya gelip kente 

saldırmaya karar verdiler. Kuzeyde Sanballat ve Samiriye ordusu, 

doğuda Toviya ve Ammonlular, güneyde Geşem ve Araplar ve batıda 

Aşdotlular vardı. Yeruşalim kenti kuşatılacaktı. 

Sorun çıkarmak ve Yeruşalim’e karşı savaşmak için hazırlanan bu plana 

verilecek yanıt neydi? Ne yapmaları gerektiğini düşünürsünüz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da büyük bir 

çocuğun ya da yardımcınızın 

okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukların, surların 

uzunluğunu anlamalarına 

yardım etmek için, civarınızda 

aralarında 4 kilometre kadar 

olan ve çocukların bildiği iki 

yerden sözedin.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsal Kitap, halkın  iki şey yaptığını söyler. En önce dua ettiler – sadece 

Nehemya değil herkes dua etti. Tanrı olmadan durumun çaresiz olduğunu 

biliyorlardı. Tanrı’ya güvendiler ve O’ndan kendilerini korumasını 

istediler. 

Fakat Nehemya bir şey daha yaptı –  kente gece ve gündüz bekçilik 

yapmaları için belli kişileri görevlendirdi.  

Rab İsa da biz Hıristiyanların diğer kişilerden kaynaklanan zorluklarla 

karşılaşacağımızı biliyordu. İnsanlar ellerinde kılıç ve mızrakla karşımıza 

çıkmazlar. Sözleriyle ve davranışlarıyla karşımıza sorunlar çıkarırlar. 

Arkadaşlarınızdan biri size şöyle dese ne yaparsınız... 

Çocukların her sorun için doğru yanıtı vermesine yardım edin. 

a. “Hıristiyan olduğun için bir sürü eğlenceden mahrum 

kalıyorsun”? 

b. “Ben sigara da içtim, uyuşturucu da kullandım. Sen de bir kere 

denesene”? 

c. “Herkes kara büyüyle ilgili filmden sözediyor. Bu akşam gelip 

bizim evde seyretmeye ne dersin”?  

ya da 

d. “Tanrı’nın herşeyi altı günde yarattığına inanmak çok aptalca bir 

şey. Öğretmen bunun milyonlarca yıl aldığını söylüyor”? 

Rab İsa bize Sözünde şöyle söylemiştir: “Uyanık durup dua edin ki, 

ayartılmayasınız” (Matta 26:41a). 

Yahudiler dua ettiler ve kenti gözetmeleri için adamlar seçtiler. Fakat 

Yahudilerin düşmanları surların onarımını durdurma konusunda hala 

kararlıydılar. Ancak Yeruşalim’e hemen saldırmama kararı aldılar. 

Ardından Nehemya’nın başka bir sorunu çözmesi gerekiyordu. Halk en 

azından bir aydır canla başla çalışmaktaydı. Sadece surun yapımında 

çalışmakla kalmıyorlar, bazıları gece gündüz bekçilik yapmak 

durumunda da kalıyordu. Herkes çok yorgundu. 

Böylece bazıları gelip Nehemya’ya, “Yük taşıyanların gücü tükendi. O 

kadar moloz var ki, artık surların onarımını sürdüremiyoruz” dediler 

(Nehemya 4:10).  

Cesaretleri kırılmıştı. Neredeyse vazgeçeceklerdi.  

Bir sorun daha vardı. Sanballat ve müttefikleri kente ani bir atakta 

bulunacakları hakkında haber yayıyorlardı. Dört bir yandan girip hepsini 

öldüreceklerdi. Kutsal Kitap böylesi bir atak hakkında on kez 

uyarıldıklarını söyler (Nehemya 4:12). Ne kadar da zor bir dönemdi! 

Kart 3-4 

Nehemya bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. İlk önce surların en 

korumasız olduğu bölgelere bekçiler dikti. 
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Her aile birarada duracak ve yanlarında silahlar – kılıç, mızrak, ok ve yay 

– bulunduracaklardı. Ardından her şeyi tekrar gözden geçirdikten sonra 

Nehemya halka ve önderlere konuştu. 

“Onlardan korkmayın! Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın” dedi 

(Nehemya 4:14).  

Tanrı onları koruyacaktı. Halihazırda bir çok şey yapmıştı. Kutsal Kitap, 

“Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı durabilir” (Romalılar 8:31) der. 

Hıristiyanlar kendilerine karşı duran insanlarla karşılaştığında Tanrı 

onlara yardım eder. Belki okulda birisi, Rab İsa Mesih’e inandığınız için 

sizinle alay ediyor ya da canınızı acıtmaya fırsat kolluyor. İki Hıristiyan 

çocuk okula otobüsle gidiyordu. Hemen hemen her gün diğer bazı 

çocuklar onlara küfrettiler ve onları kötü sözlerle karşılık vermeye 

kışkırtılar. Bu iki çocuksa Rabbin kendileriyle olduğunu hatırladı ve 

küfretmeyi reddettiler. “Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın.” 

Nehemya halka bunu yapmalarını söyledi ve onları ailelerini ve 

Yeruşalim’i korumak üzere savaşmaya hazır olmaya teşvik etti. Ve bu 

gerçekten de işe yaradı. Savaşmaya hazır oldukları haberi düşmanlarına 

ulaştı. Düşmanlar gizli bir ataktan vazgeçtiler ve halk surları onarmaya 

devam etti. 

Kart 3-5 

O günden itibaren Nehemya halkı iki gruba ayırdı. Bir grup surlar 

üzerinde çalışırken diğer grupsa bekçilik yaptı. Surda çalışan kişilerin 

üzerinde bile silah vardı; çalışırken kılıçlarını kuşanıyorlardı. Çalışanlar 

geniş bir alana yayıldıkları için, Nehemya bir tehlike anında uyarı işareti 

vermek üzere yanında her zaman bir boru çalan bulundurdu. Borunun 

çalındığını işittiklerinde, işlerini bırakıp Nehemya’nın belirlediği yere 

gelecekler ve saldırıya karşı hep birlikte harekete geçeceklerdi. Nehemya 

düşmana karşı tek başlarına duramayacaklarını biliyorlardı, ama 

Tanrı’nın kendilerine yardım edeceğinden emindi. Rab’be güvendiği 

için, “Tanrımız bizim için savaşacak” diyebiliyordu. 

Nehemya ve halk zorluklarla karşılaştıklarında vazgeçmediler. Kutsal 

Kitap sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışmaya 

devam ettiklerini söyler. Hiç kimse akşam evine dönmek için kentten 

ayrılmadı. Kenti birlikte savunabilmek için surların iç kısmında kaldılar. 

Nehemya ve bekçilik yapan kişiler dinlenmek üzere uzandıklarında 

giysilerini çıkarmadılar. Silahları hemen ulaşabilecekleri bir mesafedeydi 

ve böylece ilk uyarı sinyaliyle kenti savunmaya hazır bir hal 

alabileceklerdi. Tanrı yardım etmek üzere onlarla birlikteydi. 

Rab İsa Mesih’e iman ettiyseniz, insanlar size karşı durduğunda Tanrı 

size yardım edecektir. Tanrı, kendi Sözü aracılığıyla ne yapmanız 

gerektiğini söyler.  

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 
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 Tanrı’dan size yardım etmesini isteyin. 

 Tanrı’nın yüce ve görkemli olduğunu hatırlayın. 

 

Bu hafta içinde diğer kişilerden kaynaklanan zorluklarla 

karşılaştığınızda ne yapacaksınız? Rab’bin istediği şeyi yapmaktan 

vazgeçecek misiniz? Kutsal Kitap, “Eğer Tanrı bizden yanaysa, kim 

bize karşı durabilir?” der. Bu nedenle diğer kişilerden gelebilecek 

sıkıntılar için hazır olun ve Rab’bin sizden yapmanızı istediği şeyi 

yapmaktan vazgeçmeyin. O size yardım edecektir. 

 

Tekrar Soruları 
 

1. Tanrı yaşantılarımızdaki sıkıntıları nasıl kullanır? (Tanrı’ya 

daha çok güvenmeyi öğrenmemize; olmamızı istediği kişi halini 

almamıza yardım ederek) 

2. Halk surları onarmak için ne gibi işler yapmak durumunda 

kaldı? (Molozları temizlediler, taşları yıkadılar, duvar ördüler, 

kapılar yaptılar. Çocukların bütün bunları söylemesi gerekmez) 

3. Kaç çalışan grubu vardı? (42) 

4. Yahudilerle alay eden iki adamın adları neydi? (Sanballat ve 

Toviya) 

5. Alay ederken hangi hayvandan sözettiler? (Tilki) 

6. Nehemya onlara bağırarak karşılık vermek yerine ne yaptı? 

(Dua etti ve Tanrı’dan bu sorunu çözmesini istedi) 

7. Bizimle dalga geçen birisinden intikam almaya çalışmak yerine 

ne yapmalıyız? (Sorunu Tanrı’ya anlatmalı ve durumu O’na 

teslim etmeliyiz) 

8. Düşmanlar kente saldırmaya kalktığında, Nehemya dua etmenin 

yanısıra başka ne yaptı? (Kenti gece gündüz korumaları için 

bekçiler görevlendirdi) 

9. Daha sonra Nehemya halkı iki gruba ayırdı. Bu grupların görevi 

neydi? (Bir grup sur üzerinde çalışmaya devam ederken, diğeri 

bekçilik yaptı) 

10. Bir tehlike anında verilecek sinyal neydi? (Boru çalınması)
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Ders 4 
Tanrı’nın halkı arasındaki sorunlar 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Nehemya 5 - 6 

 

Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının hikmetli olmasına yardım 

eder.  

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’ya iman edin ve 

kurtulun. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı Sözünü okuyun; 

Tanrı’dan, doğru yanıtlar vermenize yardım 

etmesini isteyin.  

 

Ezberlenecek ayet 

“Bana yakar da seni yanıtlayayım.” 

Yeremya 33:3a  

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 4–1, 4-2, 4-3, 4–4 ve 4–5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  

Tanrı Nehemya’ya ve Yahudilere bir çok yolla 

yardım etmişti. Ancak en büyük sıkıntılar ortaya 

yeni çıkmak üzereydi.  

 

Olayların Gelişimi 

1. Yoksul halk şikayet eder – yetersiz 

yiyecek, aldıkları borçlara konan faizler, 

çocuklarının köle olarak satılması gibi 

konular hakkında       TG- 

2. Nehemya soyluların günahını yüzlerine 

vurur  TG+ 

3. Yoşiya’nın verdiği örnek TG+ 

4. Sanballat, Toviya ve Geşem 

Nehemya’yla görüşmek ister 

5. İşi bırakıp onlarla görüşmeye gitmeyi 

reddeder ve dua eder    TG+ 

6. Şemaya, Nehemya’yı Kutsal Yerde 

saklanması için korkutmaya çalışır 

7. Nehemya bunu reddeder        TG+  

Doruk Noktası 

Yeruşalim’i çevreleyen surlar 

tamamlanır – Bunu başaran Tanrı’dır. 

Sonuç  

Tanrı sizin yaşamınızda da büyük işler yapabilir

      TG-+
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Ders 

Tanrı Nehemya’ya ve Yahudilere bir çok kereler yardım etmişti. Tanrı 

Nehemya’nın dualarını yanıtladı ve Pers kralının gözünde lütuf bulmasını 

sağladı; Tanrı onları Yeruşalim’e sağ salim getirdi; onları durdurmaya 

çalışan düşmanlarından korudu; artık yarısından çoğu tamamlanmış olan 

surların onarımında onlara yardım etti.  

Kart 4-1 

Ama en büyük sıkıntılar ortaya yeni çıkmak üzereydi.  

Önce yoksul halk eşleriyle birlikte Nehemya’ya geldi, “Ailelerimiz kalabalık 

ve herkese yetecek kadar ekmek yapmak için buğdayımız yok” (Neh. 5:2). 

Bir sorun daha vardı. Surları onarabilmek için tarladaki işlerini 

bırakmışlardı. Bu kişiler, “Artık paramız kalmadı ve yiyecek alabilmek için 

daha iyi durumda olanlardan borç almak durumunda kalıyoruz. Pers kralına 

vergi borcumuz var ve bunu ödeyebilmek için de yine borç almak 

zorundayız” (Nehemya 5:3-4’den) 

Maalesef zengin Yahudiler borç olarak verdikleri miktardan daha fazlasını 

istiyorlardı. Bunun anlamı da, zavallı yoksul Yahudilerin aldıkları borcun 

üstüne eklemek üzere daha fazla para kazanmaları gerektiğiydi. Örneğin bir 

kişi 100 TL borç aldıysa, 120 TL olarak geri ödemek durumundaydı.  

Nehemya’nın kulağına erişen haberlerin arasında daha da kötüsü vardı. “Bu 

zengin kişiler bizim gibi Yahudi olmalarına rağmen, borcumuzu geri 

ödeyemediğimiz için bizi, çocuklarımızı köle olarak satmaya zorluyorlar. 

Çocuklarımızın bedelini ödeyip onları asla geri alamayacağız; o zengin 

Yahudiler tarlalarımızı ve bağlarımızı zaten elimizden aldılar” (Nehemya 

5:5’ten) 

Nehemya halkın şikayetlerini işitince çok öfkelendi. Niçin? Halkın soyluları 

ve ileri gelenleri sadece açgözlü, zalim ve bencil davranmakla kalmıyor, 

aynı zamanda Tanrı’nın çok açık ve net olan buyruklarına itaatsizlik 

ediyorlardı. Tanrı, halkının yoksullara borç olarak verdiği paradan fazlasını 

geri istemelerinin günah olduğunu söylemişti (Mısırdan Çıkış 22:25 ve 

Levililer 25:35-37). Ayrıca hiç bir Yahudi başka bir Yahudiyi köle olarak 

alamazdı (Levililer 25:39-42). Yani Yeruşalim’deki bu zengin kişiler 

Tanrı’ya karşı günah işlemekteydi.  

Tanrı bize doğru yaşamanın yolunu gösterdi. Ama biz de Tanrı’nın 

buyruklarına karşı geldik. Kutsal Kitap Tanrı’yı ve diğer insanları sevmemiz 

gerektiğini söyler. Oysa sık sık Tanrı’dan çok maddi varlıkları ve kendimizi 

severiz. Sık sık açgözlülük ve bencillik yaparız. Ortaya bir kek konsa, en 

büyük parçayı mı almak istersiniz? Sınıfınızdaki diğer arkadaşlarınızdan 

daha yüksek not alabilmek için kopya çektiğiniz oldu mu? Sizin olmayan bir 

şeyi gizlice aldığınız oldu mu hiç? Belki bu bir para ya da oyuncaktı; ya da 

bir başkasının kalemi veya cetveliydi. Bizim günahımızı bağışlayabilecek ve 

bizi farklı bir insan haline sokabilecek tek bir Kişi vardır. Bu Kişi, bizim 

uğrumuza çarmıhta ölen ve dirilen Rab İsa Mesih’tir.  
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Kutsal Kitap, “Rab İsa’ya iman et, kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31) 

der. O’na iman et ve seni kurtarmasını iste. Vaadi gerçektir. Seni 

kurtaracaktır – günahını bağışlayacak ve olmanı istediği gibi bir kişi 

yapacaktır. Bunu sizin için yapmasını ister misiniz? O zaman şimdi 

O’ndan isteyin bunu. Rab İsa Mesih, Kendisine iman ederseniz, sizi 

bugün kurtaracaktır.  

Kart 4-2 

Nehemya, halk Tanrı’ya karşı günah işlediği için kızgındı. 

(Nehemya’nın bu durum karşısında gösterdiği öfke doğru türden bir 

öfkeydi. Bizim öfkemiz sık sık doğru türden değildir.) 

Ne yapması gerektiği hakkında dikkatle düşündü. Rab bu zor durumla 

ilgili olarak ona hikmet verdi. Ne yapmamız gerektiği hakkında bize 

hikmet vermesi için, iman ettiğimiz Rab İsa Mesih’e bakmamız ne 

kadar da önemlidir. Yanlış olan şeyi yapmamız çok kolaydır ama Rab 

bizi gün ve gün yönlendirmek ister. Nehemya kendisine hikmet vermesi 

için Rab’be güvendi. Neler yapacağını herkesin işitmesi için halkı 

biraraya getirdi. 

En önce halkın önderlerine, “Yoksul halka verdiğiniz borçlar 

karşılığında faiz alıyorsunuz. Halkımızın diğer ulusların baskısından 

uzak olabilmesi için canla başla çalıştık; oysa siz onları köle olarak 

satıyorsunuz.” Şöyle devam etti: “Yaptığınız şey doğru değildir. Tanrı 

Sözünün dediğini yapmanız gerekmez mi? Düşmanlarımız bu durum 

karşısında ne düşünür acaba?” (Nehemya 5:7-9’dan). 

Kral Artahşasta Nehemya’yı Yahuda valisi olarak görevlendirdi. Onun 

için çalışan 150 kişi vardı. 

“Bakın” dedi, “Ben, kardeşlerim ve adamlarım halka ödünç olarak para 

ve buğday veriyoruz ama hiç faiz istemiyoruz. Siz de aynısını yapamaz 

mısınız?” (Nehemya 5:10). 

Nehemya Tanrı Sözünün söylediğini yapıyordu. Önderlerden kendisinin 

yapmaya hazır olmadığı bir şeyi istemiyordu. 

Sözünü daha da ileriye götürdü ve “Onlardan aldığınız tarlaları, bağları, 

zeytinlikleri, evleri ve faizleri geri verin” dedi (Nehemya 5:11). 

Önderler yaptıklarından utanmış olmalıydılar ki, “Halktan aldığımız her 

şeyi geri vereceğiz ve artık onlardan hiç bir şey istemeyeceğiz. Dediğini 

yapacağız” diye karşılık verdiler (Nehemya 5:12’den). 

Nehemya Kutsal Kitabın dediğini yaptı. Gerçek hikmetin kaynağı 

budur.  

Tanrı Sözü her zaman doğru ve gerçektir. Tanrı Sözü olan Kutsal Kitabı 

dinleyip söylediklerini yaparsak biz de hikmetli oluruz. Rab’be yaraşır 

bir şekilde yaşamak için bilmemiz gereken herşey Tanrı Sözünde 

yazılıdır. Bir Hıristiyan için Kutsal Kitap, yaşam için verilen bir rehber 

kitaptır. Her gün Kutsal Kitabınızdan bir kaç ayet okumak için zaman 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan sesli 

olarak okuyun ya da büyük bir 

çocuğun ya da yardımcınızın 

okumasını isteyin. 
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2. Tarihler 34 -35 ve 2. 

Krallar 22 -23:30’a bakın. 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 

sesli olarak okuyun ya da 

büyük bir çocuğun ya da 

yardımcınızın okumasını 

isteyin. 

ayırıyor musunuz? Orada yazılı olanları Tanrı’nın yardımıyla her gün 

uygulamaya koymaya çaba sarfediyor musunuz? Tanrı Sözünü izler ve 

dediklerini yaparsanız asla hataya düşmezsiniz.  

Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce, Yoşiya adlı küçük bir çocuk 

babasının tahtına geçti. Babası ve ondan önce gelen krallar halka gerçek ve 

diri Tanrı’ya tapınmak yerine putlara tapınmayı öğrettiler. Yoşiya bu 

duruma üzülüyor ve halkın doğru yolu izlemesini istiyordu. Bir gün bir 

adam tapınaktayken Kutsal Kitap’tan bir bölüm buldu ve bunu  hemen 

Yoşiya’ya getirdi. Kral da Tanrı Sözünü dinlemeleri için halkı biraraya 

topladı. 

“Tanrı’nın buyruklarına itaat etmedik ve cezalandırılmayı hakediyoruz” 

dedi.  

Tanrı’dan kendilerini bağışlamasını istediler ve Tanrı Sözüne göre 

yaşamaya başladılar. Bunu yaptıkları için yaşadıkları topraklarda harika 

değişiklikler oldu. 

Tanrı gerçek anlamda hikmetli olandır ve biz de O’nun Sözünü  izlersek, 

gerçek hikmete kavuşuruz. Mezmurlarda şöyle bir ayet vardır: “Bütün 

öğretmenlerimden daha akıllıyım. Çünkü öğütlerin üzerinde 

düşünüyorum” (Mezmur 119:99). Tanrı’nın Kendi Sözünde söylediklerini 

yerine getirerek, okuldaki tüm öğretmenlerimizden daha hikmetli 

(Tanrı’nın hikmeti sayesinde) olabiliriz.  

Nehemya, önder ve soylulardan Tanrı Sözünde söylenenleri yapmalarını 

istedi – halktan aldıkları her şeyi onlara geri vereceklerine dair söz 

vermelerini. Ardından  ilginç bir şey yaptı. Giydiği uzun kaftanın eteğini 

silkerek, “Kim verdiği sözü tutmazsa, Tanrı da onu böyle silksin; malını 

mülkünü elinden alsın; tamtakır bıraksın” dedi (Nehemya 5:13).  

Halk durumdan memnundu ve soylular verdikleri sözü tuttular.  

Kart 4-3 

Tanrı Nehemya’ya sorunun çözümünü göstermişti; artık surların onarımına 

geri dönebilirlerdi. Fakat Tanrı’nın halkının düşmanları kolay kolay 

vazgeçemeyeceklerdi. Surlar neredeyse tamamlanmak üzereydi. Halk 

surları bitirmişti; sadece kent kapılarının yerine takılması kalmıştı.  

Sanballat, Toviya ve Geşem Nehemya’ya haber göndererek, “Gel, Ono 

Ovasındaki köylerden birinde buluşalım” dediler (Nehemya 6:2). 

Burası Yeruşalim’den yaklaşık 30 kilometre mesafedeydi. Nehemya’yla 

barış görüşmesi yapmak istiyorlar gibi görünüyordu. Dostça bir davet gibi 

görünmesine rağmen, Tanrı olup bitenleri biliyordu ve Nehemya’ya doğru 

kararı alması için hikmet verdi.  

Nehemya, “Bana kötülük yapmayı düşünüyorlar” dedi (Nehemya 6:2). 

Herhalde  halka Nehemya’yı kötü birisiymiş gibi göstermek ya da onu 

öldürmek istiyorlardı. Tanrı Nehemya’ya çok hikmetli bir şekilde yanıt 

vermesi için yardım etti. Sanballat, Toviya ve Geşem’e haber gönderdi. 
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“Büyük bir iş yapıyorum, gelemem. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum; 

niçin iş dursun?” dedi (Nehemya 6:3). Nehemya, Tanrı’nın  kendisine 

gösterdiği şeyi yapmasını engelleyecek hiç bir şeye ya da hiç kimseye fırsat 

vermeyecekti. Bu adamlar eğer o kadar istiyorlarsa gelip Yeruşalim’de 

onunla konuşabilirlerdi; fakat Nehemya Tanrı’nın işini durdurmayacaktı. 

İnanlı olan bizler için Tanrı’nın ne yapmamızı istediğini bilmek ne kadar da 

önemlidir. Çevremizdeki insanlar zaman zaman bizden Tanrı’nın istemediği 

şeyleri yapmamızı isterler. Arkadaşlarımız, “Şu kumar makinasını denesene, 

çok eğlenceli” ya da “Şu VCD’ye bir göz atsana, o kadar iğrenç ki!” gibi 

şeyler bile söyleyebilirler. Bu gibi zamanlarda, aynen Nehemya’nın 

Tanrı’nın işini bir kenara bırakmayı reddettiği gibi, “hayır” diyebilmek için 

Tanrı’nın yardımına ihtiyacınız vardır. Tanrı’dan doğru şekilde 

yanıtlamanıza yardım etmesini isteyin. Çocuklarının hikmetli olmasına 

yardım eder.  

Düşmanlar tam dört kez aynı haberi gönderdiler ve Nehemya her seferinde 

aynı şekilde yanıtladı. Onlarla görüşmeyi reddetti.  

Nehemya’nın Yeruşalim’den ayrılmayacağını anlayınca başka bir taktik 

denediler. Bu kez Nehemya’ya haberci aracılığıyla açık (mühürsüz) bir 

mektup gönderdiler; beşinci mektuplarıydı bu. Açık göndermelerinin nedeni 

mektubu başkalarının da okumasını istemeleriydi. Mektupta şunlar yazılıydı: 

“Çevredeki uluslar arasında Geşem’in de doğruladığı bir söylenti var. Sen ve 

Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surları onarıyormuşsunuz. 

Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin. Yahuda kralı olduğunu Yeruşalim’de 

duyurmak için peygamberler bile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına 

gidecek. Onun için gel de görüşelim” (Nehemya 6:6-7). 

Tanrı bir kez daha Nehemya’nın doğru şekilde yanıtlamasına yardım etti. 

Gönderdiği yanıtta, “Bunların hiç biri doğru değil; hepsini kendi kafandan 

uyduruyorsun” (Nehemya 6:8). 

Nehemya ardından onu sık sık yaparken gördüğümüz bir şey yaptı: dua etti. 

“Tanrım, ellerime güç ver” (Nehemya 6:9). 

Düşmanları onu  korkutmaya ve teşviğini kırmaya çalıştıkları için Tanrı’nın 

yardımına ihtiyacı olduğunu  biliyordu. Tanrı onu işitti ve duasını yanıtladı. 

Kart 4-4 

Nehemya’nın düşmanları onu yine oyuna getirmeye çalıştılar. Yeruşalim’de 

yaşayan Şemaya adlı bir adam düşmanlardan korkuyormuş gibi davrandı. 

Nehemya onu görmeye gittiğinde Şemaya, Tanrı’nın Nehemya için bir söz 

gönderdiğini söyledi.  

“Gel birlikte Tanrı’nın tapınağına, Kutsal Yere saklanalım. Kapıları da 

üzerimize kapatalım” dedi, “Bu gece seni öldürmeye gelecekler” (Nehemya 

6:10’dan). 
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Çocukların, surların 

uzunluğunu anlamalarına 

yardım etmek için, 

civarınızda aralarında 4 

kilometre kadar olan ve 

çocukların bildiği iki 

yerden sözedin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı, Nehemya’ya Şemaya’nın yalan söylediğini görmesi için yardım etti. 

Böylece Nehemya “Canımı kurtarmak için kaçmalı mıyım?” diye karşılık 

verdi (Nehemya 6:11). 

Nehemya, Tanrı’nın halkından olan herkesin bildiği gibi, tapınaktaki Kutsal 

Yere sadece kahinin girmesine izin verildiğini biliyordu. Bir başkası girecek 

olursa, Tanrı o kişinin öleceğini söylemişti (Çölde Sayım 18:7). Nehemya 

kahin değildi, bu yüzden bunun da bir tuzak olduğunu anladı.  

İşin aslı, Toviya ve Sanballat Nehemya’yı korkutması için Şemaya’ya para 

vermişlerdi. Nehemya’nın Tanrı’nın buyruğuna karşı gelmesini ve böylece 

halka Nehemya’nın çok yanlış bir yaptığını gösterebilmek istiyorlardı. 

Tanrı’dan bizi yönlendirmesini, bize yardım etmesini istediğimizde ve O’nun 

Sözünü okuduğumuzda, yapılması gereken doğru şeyin ne olduğunu biliriz.  

Düşmanları Nehemya’yı oyuna getirmeye çalıştığında Nehemya Tanrı’ya 

güvendi. Tanrı onun hikmetli davranmasına ve doğru kararları almasına 

yardım etti. Hıristiyan olduğumuz için bizi eleştirenler olabilir. Hakkımızda 

doğru olmayan şeyler söylerler. Örneğin, sınavda kopya çekmediğimiz halde 

kopya çektiğimizi söyleyebilirler. Doğru şekilde karşılık verebilmek için 

Tanrı’dan bize yardım etmesini istemeliyiz. İntikam almaya çalışmak ya da o 

kişiler hakkında doğru olmayan hikayeler yaymak yanlış olur. Rab durumu 

değiştirebilir. Doğru olan şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Sonunda 

hakkımızda ortalıkta dolaşan söylentilerin yalan olduğunu diğer insanlar da 

görecektir (1. Petrus 2:12, 15) 

Kart 4-5 

Tanrı Nehemya’ya düşmanlarına doğru şekilde karşılık verebilmesi için 

yardım etti.  

Sonunda bir gün sevinçli haber duyuldu, “Surlar tamamlandı!” 

Her taş yerine konmuştu. Her boşluk kapatılmış ve her kapı yerine takılmıştı. 

İşin tamamlanması sadece elli iki gün almıştı. Tanrı bu büyük işi kısa bir 

sürede tamamlamalarına yardım etmişti.  

Tabii ki surların onarılmasında halkın hep birlikte çalışması çok iyi olmuştu; 

eğer sadece bir kaç kişi olsaydı her şey bu kadar iyi olmazdı. Ayrıca işin iyi 

bir şekilde planlanıp organize edildiği de bir gerçektir. İhtiyaçları olan her 

malzemeye sahiptiler. Her şeyden de önemlisi Tanrı onlarla birlikteydi. Halk 

bu büyük surlara ve kapılara baktığında kendilerini çok mutlu hissetmiş 

olmalıydı; artık kentleri, olması gerektiği gibi, saldırılara karşı iyi korunmalı 

bir haldeydi.  

Ama düşmanları üzgündü. İşin durması ve başarısızlığa uğramaları için her 

şeyi denemişlerdi. Artık düşmanları da, “Bu işi Tanrılarının yardımıyla 

başardıklarını anlamışlardı” (Nehemya 6:16’dan).  

Uzaktan yakından insanlar gelip Yeruşalim’i tekrar çevreleyen güçlü surlara 

baktılar. Yeruşalim halkı, “Tanrı bize yardım etti. Tanrı bize iyi bir önder olan 

Nehemya’yı verdi. Tanrı tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı ve sorunlarımıza çözüm
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verdi” diyebildi. Tanrı’nın yüceliği için ne kadar da harika bir 

tanıklıktı değil mi?  

Eğer bir Hıristiyansanız, Tanrı sizi her gün yönlendirir. Çocuklarının 

hikmetli olmasına yardım eder. Kendi Sözü olan Kutsal Kitabı 

okuyun ve doğru olan şeyleri yapmanıza yardım etmesini isteyin. O 

harika bir Rab ve Kurtarıcıdır. O’na iman ve itaat ederseniz, 

kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacaksınız.  

 

Tekrar soruları 

1. Surlarda çalışan halkın başlıca iki sorunu neydi? (Yiyecekleri 

ve paraları bitmişti) 

2. Günahlarımızdan nasıl bağışlanırız? (Rab İsa’dan sizi 

bağışlamasını / kurtarmasını isteyerek) 

3. Nehemya halka neden kızgındı? (Çünkü Tanrı’ya karşı günah 

işlemişlerdi) 

4. Nehemya durumu düzeltmeleri için önderlerin ne yapması 

gerektiğini söyledi? (Halktan aldıkları her şeyi geri 

vermelerini) 

5. Ne yapmamız gerektiği konusunda bize yardım edecek 

hikmeti nerede buluruz? (Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’ta) 

6. Bu dersimizde halkının Tanrı Sözüne itaat etmesini isteyen 

başka hangi kraldan söz edildi? (Yoşiya) 

7. Nehemya Sanballat, Toviya ve Geşem’le görüşmeye neden 

gitmedi? (Tanrı’nın işi olan surların onarımına devam etmek 

istedi) 

8. Nehemya’yı tapınakta buluşma tuzağına düşürmek isteyen 

adamın adı neydi? (Şemaya) 

9. Şemaya Nehemya’yı niçin kandırmak istemişti? (Toviya ve 

Sanballat bunu yapması için ona para vermişlerdi) 

10. Surların tamamlanması kaç gün sürdü? (52) 
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Ders 5 
Tanrı’ya adanan kent 
 

 

Öğretmenler için ayetler 

Nehemya 7 – 13  

 

Temel gerçek 

Yaşamınızın kontrolunu Rab’be bırakın. 

 

Uygulama  

 

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih’i Kurtarıcınız 

olarak kabul edin. 

Kurtulmuş olanlar: Sözüne itaat edin; Tanrı’dan 

af dileyin; O’nda sevinin; kendinizi Tanrı’ya 

adayın. . 

 

Ezberlenecek ayet 

“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez...” 

Matta 6:24a 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 5–1, 5-2, 5-3, 5–4 ve 5–5  

 Bu dersi öğretirken, sayfa 44’de verilen 

surlar görselindeki taşları birer birer 

“açın”. (Taşları beyaz kağıtlarla 

örtülecek şekilde geçici olarak kapatın)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

 

Giriş  
 

Charles Studd şöyle dedi: “Tanrı, Charles 

Studd’ın sahip olunabilecek her şeyine sahip” 

TG 

 

Olayların Gelişim 
 

1. Halk, Tanrı Sözüne kulak verdi   TG+ 

2. Tanrı’dan af dilediler          TG+ 

3. Herkese yapması için belli görevler 

verildi 

4. Halk Yeruşalim’de çalışmaya başladı – 

bekçi, ezgici, Levililer olarak         TG+ 

5. Surların çevresinde yürüyüp Tanrı’yı 

yücelttiler.          TG+ 

6. Nehemya her şeyin Tanrı’nın isteğine 

göre olduğundan emin olmak istedi    

             TG+ 

 

Doruk Noktası 
 

“Tanrı, bende sahip olunabilecek her şeye 

sahiptir” 

 

Sonuç  
 

Rab halkı ne yapmaya yönlendirdi?        TG+ 

 

Bu sizin için doğru mu? İsa Mesih’i 

Kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi?         TG- 
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Ders 

Charles Studd, Tanrı’nın İngiltere, Çin, Hindistan ve Afrika’da bir çok 

kişinin Mesih’e iman etmesinde aracı olarak kullandığı bir müjdecidir. 

Bir gün bir kilise çobanı ona yaşamının sırrını sordu. 

Charles şöyle yanıtladı: “Sırrım şudur: Tanrı, Charles Studd’ın sahip 

olunabilecek her şeyine sahip.” 

Tanrı yaşantılarımızın her alanında bizi kontrol etmek ister. 

Yaşamınızda sadece kendinize sakladığınız şeyler var mı? Bırakın Rab 

yaşamınızı tamamen kontrol etsin ki siz de, “Tanrı, bende sahip 

olunabilecek her şeye sahip” diyebilesiniz. Bugün Yeruşalim halkının 

Tanrı’nın isteğini yapmayı ve yaşamlarını yönlendirmesine izin 

vermeyi nasıl öğrendiğine bakacağız.  

Kart 5-1 

Surların tamamlanmasından bir kaç gün sonra Yeruşalim’deki herkes 

biraraya geldi. Su Kapısının önündeki geniş alanda toplandılar. Ezra 

adlı bir adamdan Tanrı’nın Yasasından okumasını istediler. Bu adam 

halihazırda halka Tanrı Sözünü öğretmekteydi. Kutsal Kitap, “Ezra 

kendini Rab’bin Yasası’nı inceleyip uygulamaya ve İsrail’de kuralları, 

ilkeleri öğretmeye adamıştı” (Ezra 7:10) der. Ezra’nın arzusu Tanrı 

Sözünü incelemek, uygulamak ve bunu diğer kişilere de öğretmekti.  

Halka seslenirken herkesin Ezra’yı işitmesi ve görmesi için özel bir 

ahşap platform hazırlanmıştı. Ezra tomarı açarken herkes ayağa kalkıp 

Tanrı Sözüne saygı gösterdi. Tanrı’nın Yasası’nı dinleyenlerin sayısı 

50,000 erkek, kadın ve çocuktan oluşan büyük bir kalabalıktı 

(Nehemya 7:66-67’den). Ezra Tanrı Sözünü okudu ve on üç yardımcısı 

da halkın söylenenleri anlamasına yardım etmek için açıklamalar yaptı. 

Halk sabahın erken saatlerinden öğle vaktine kadar Tanrı Sözünü 

dikkatle dinledi. Ne harika bir gündü kimbilir! 

Eğer siz de İsa Mesih’e Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak iman 

ettiyseniz, Kutsal Kitabın dediklerine kulak vermelisiniz. 

Görsel sur üzerindeki ilk taşı gösterin – “Tanrı Sözüne itaat edin”. 

Her gün Kutsal Kitap’tan ayetler okumak için zaman ayırın. O gün 

öğrendiklerinizi hemen uygulamaya koyun. Tanrı Kutsal Kitabın 

dediklerini anlamanıza ve yapmanıza yardım edecektir. Kilisede, Pazar 

okulunda ya da İyi Haber Kulübünde birisi size Kutsal Kitap’tan 

okuyorsa, dikkatle dinlemeniz önemlidir. Bu sıradan bir kitap değildir; 

Tanrı Sözüdür – Tanrı’nın bilmenizi ve yapmanızı istediği şeylerdir.  
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Kart 5-2 

Halk Tanrı Sözünü sadece dinlemekle kalmadı ama uygulamaya da 

koydu. Tanrı’nın isteğine göre yaşamadıklarının farkına vardılar ve 

günahlarından dolayı ağlamaya başladılar. Tanrı’ya gerektiği gibi itaat 

etmedikleri için üzgündüler. Tanrı onları Kendi özel halkı olmak üzere 

seçmişti ama onlar çevrelerindeki putperest halklar gibi olmak istediler. 

Tanrısız insanların yaptığı şeyleri yapıyorlardı. Tanrı Sözünü dinledikçe, 

yapmakta oldukları şeylerin yanlış olduğunu farkettiler. Tanrı’nın 

buyruklarına karşı geliyorlardı. Kutsal Kitap “Günahlarını ve atalarının 

yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler” der (Nehemya 9:2). 

Tanrı’nın buyruklarına itaat etmediğimiz zaman Tanrı bizden bunu ister. 

Başlarından dert eksik olmayan bir grup kurtulmamış arkadaşla mı 

dolaşıyorsunuz? Onlarla birlikte kötü resimlere ya da VCD’leri mi 

bakıyorsunuz? Küfrediyor ve Tanrı’nın ağzınızdan işitmek istemediği 

türden sözler mi kullanıyorsunuz? Her şeyden önce Tanrı’yı hoşnut 

etmek yerine, kurtulmamış arkadaşlarınızın beğenisini kazanmak için 

onlar gibi davranıp onlar gibi mi giyiniyorsunuz? Kutsal Kitap, 

günahlarını kabullenip Rab’den kendisini değiştirmesini isteyen kişilerin, 

Rab’den merhamet bulacağını ve bağışlanacağını söyler (Süleyman’ın 

Özdeyişleri 28:13). Eğer Rab’bin yaşamınızı kontrol etmesini 

istiyorsanız, yaptığınız yanlışları O’na itiraf etmeniz gerekir.  

Görsel sur üzerindeki ikinci taşı gösterin – “Tanrı’dan af dileyin” 

Vaadettiği gibi günahınızı bağışlayacaktır (1. Yuhanna 1:9). 

Yaşamınızda Tanrı’nın isteğine aykırı olan şeylere “hayır” deme gücünü 

verecektir (Romalılar 6:12-14). Rab İsa Mesih, bizim uğrumuza öldüğü 

ve dirildiği için bizi bağışlayabilir ve bize O’nun için yaşama gücü 

verebilir. Tanrı, uzun yıllar önce Yeruşalim’deki halkın yaşamlarında 

işlediği gibi, bizim yaşantılarımızda da işleyebilir. 

Kart 5-3 

Yeruşalim kentinde yapılacak hala bir sürü iş vardı. Kentin içindeki 

evlerin bir çoğu onarılmalı ve yenileri yapılmalıydı. Kutsal Kitap şöyle 

der: “Yeruşalim geniş ve büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki 

evler henüz onarılmamıştı” (Nehemya 7:4). Halkın Yeruşalim 

civarındaki köylerde oturması yerine, daha çok sayıda kişinin kentin 

içinde yaşaması önemliydi. Eğer Yeruşalim, insanların gelip tek ve 

gerçek Tanrı’ya tapınabilecekleri özel bir kent olacaksa, burayı o tür bir 

kent haline sokmak için daha bir çok kişiye ihtiyaç vardı.  

En önce önderler Yeruşalim içine yerleştiler. Ardından her on aileden 

birinin kentin içine taşınmasına karar verildi.  

Tanrı Nehemya’yı, bazı kişilere özel görevler vermesi için yönlendirdi 

(Nehemya 7:1-3). Nehemya kenti yönetmesi için kardeşi Hanani’yi ve 

kale komutanı Hananya’yı atadı. Hatırlayacaksınız, Nehemya Pers  
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 ülkesinde yaşarken Yeruşalim’in surlarının yıkıntı halinde olduğu 

haberini Hanani getirmişti. Kutsal Kitap Hananya hakkında, 

“Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan çok Tanrı’dan 

korkardı” der (Nehemya 7:2). İşte bu  nedenle Tanrı için böylesine 

önemli bir göreve atanmıştı. Ah nasıl da isteriz ki, Tanrı bizi 

güvenilir kılsın ve yaşantılarımızda ilk sırayı alsın!  

Nehemya ayrıca Yeruşalim’de yaşayan bazı kişileri kenti korumak 

üzere bekçi olarak atadı. Düşmanların gizlice kente girmesine fırsat 

vermemek için kapıların açılıp kapanmasından sorumlu olan başka 

kişileri de görevlendirdi. Ayrıca halkı Rab’bi övmede ve O’na 

şükretmede yönetmek için görevli ezgiciler de vardı. Ardından 

Tanrı’nın evi olan tapınaktan sorumlu Levililer geliyordu. Her grubun 

bir önderi vardı (Nehemya 11:22-24). 

Eğer bir Hıristiyansanız, sizin de Rab için çalışmanız gerekir. 

Görsel sur üzerindeki üçüncü taşı gösterin – “Tanrı için çalışın”. 

Bunun anlamı her Hıristiyanın bir müjdeci ya da kilise çobanı olması 

gerektiği değildir. Fakat ödevlerimizi Rab’be görkem getirmek üzere 

yapabiliriz. İyi Haber Kulübünde ya da Pazar okulunda ufak tefek 

işler yaparak yardım edebiliriz. İlahi söyleyerek diğer kişilerin Rab’bi 

övmesini teşvik edebiliriz. Evde yaptığımız işlerle annemizin işini 

kolaylaştırabiliriz. Çok yaşlı ya da çok hasta olan kişilerin 

yapamayacağı işleri yaparak onlara yardım edebiliriz. Eğer Rab’bin 

yaşamınızı her gün kontrol etmesini istersiniz, O’na diğer kişilere 

nasıl yardım edebileceğinizi sormalısınız. Her Hıristiyan Rab’bin her 

an ve her yerde kullanabileceği bir araç olmalıdır. Her araç aynı iş 

için kullanılmaz – bir çekiç bir penseden farklıdır. Belki 

birbirimizden çok farklı olabiliriz, ama her birimiz önemliyizdir ve 

birlikte Rab’be hizmet edebiliriz.  

Kart 5-4 

Surlar tamamlanmıştı. Halk Tanrı Sözünü dinledi ve itaat etti. 

Günahlarından dolayı Tanrı’dan af dilediler ve yaşantılarındaki 

yanlışları düzelttiler. Halka Yeruşalim’de yapmaları için özel 

görevler verildi. Artık tüm yaptıklarından dolayı Rab’bi yüceltme ve 

Yeruşalim’in Tanrı için ayrılmış bir kent olduğunu herkese ilan etme 

zamanıydı. Bu büyük kutlama için gün tesbit edildi (Nehemya 12:27-

47). 

Yahuda’nın her yerinden insanlar geldi. Ezgicilerle birlikte tapınaktan 

ve Tanrı’ya tapınma düzeninden sorumlu olan Levililer geldi. 

Nehemya halkı iki büyük gruba ayırdı. Her bir grup surların üzerine 

tırmanıp kentin çevresinde dolanacaktı. Ezra ve bir grup sağa doğru, 

Nehemya ve diğer grupsa sola doğru gitti. Yollarına devam 

ederlerken Tanrı’ya şükredip O’nu yücelttiler. Övgü ilahileri söyleyip 

müzik aletlerini çaldılar. Kentin çevresinde dolanan ne kadar harika 

bir tören alayıydı bu.   
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En sonunda bu iki grup tapınağa yakın bir yerde biraraya geldi. Ardından iki 

koro Tanrı’nın evine girdiler ve diğerleri de onları izledi. Kutsal Kitap şöyle 

der: “Ezgiciler Yizrahya’nın öncülüğünde yüksek sesle ezgiler söylediler. O 

gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü Tanrı onlara büyük 

sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar bu sevince katıldılar. Yeruşalim’den 

gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu” (Nehemya 12:42-43). 

İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak tanıyan bizler, O’nu Tanrı 

olduğu için yüceltmeyi ve yaptıkları için O’na şükretmeyi hatırlamalıyız. 

Rab, uzun yıllar önce Yeruşalim’de olduğu gibi bugün de çocuklarının 

övgülerini ve şükranlarını işitmeyi çok sever. Tanrı o kadar büyük ve o 

kadar iyidir ki! Bizi ve içinde yaşadığımız bu güzelim dünyayı yarattı. 

Oğlunu bizim uğrumuza çarmıhta ölmesi ve üç gün sonra dirilmesi için 

gönderdi. Bizi bereketledi ve dualarımızı yanıtladı. O’nu övmek ve O’na 

şükretmek için bir sürü nedenimiz var.  

Görsel sur üzerindeki dördüncü taşı gösterin – “Tanrı’yı övün” 

Yeruşalim halkı Tanrı’ya olan sevgilerini ve O’na ait olduklarını göstermek 

için bir şey daha yaptılar. Tanrı’ya tapınma ve tapınakta hizmet etme 

görevini yerine getiren kişiler için armağanlar getirdiler. Bugün Rab’be 

hizmet eden kişilere yardım etmek üzere vereceğimiz armağanlar da Rab’be 

olan sevgimizin bir göstergesi olacaktır. Rab’bin bize gösterdiği tüm 

iyilikler için sunulan övgülerin bir parçasıdır bu.  

Yaşantılarımızda böylesi övgüler, şükranlar ve sevinç var mı? İçinde 

yaşadığımız bu dünyada mutsuz, elindekiyle yetinmeyen ve hiç tatmin 

olmak bilmeyen o kadar çok insan vardır ki. Hıristiyanlar olarak biz 

farklıyız. Diğer insanlar yüreklerimizde Rab’bin sevinci ve sevgisi olduğunu 

açıkça görmelidirler. Biraraya geldiğimizde Rab’bi övmeli, O’na şükretmeli 

ve Tanrı’nın işleri için cömertçe vermeliyiz. Bazı kişiler Hıristiyanların her 

zaman üzgün ve ciddi bir suratla dolaştığını düşünür. Hayır, Kutsal Kitap, 

“Rab’bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar” der (Nehemya 8:10).  

Kart 5-5 

Tanrı Yeruşalim halkının arasında harika işler yapmıştı. Rab’bi izleme ve 

O’nun buyruklarını yerine getirme konusunda söz verdiler (Nehemya 9:38). 

Çevrelerindeki yabancılar gibi olmayacaklarını söylediler (Nehemya 9:2). 

Bunun anlamı yabancılarla evlenmeyeceklerini de içermekteydi.  

Nehemya on iki yıl boyunca halkı yönetmeye devam etti (Nehemya 2:1 ve 

13:6). Bundan sonra söz verdiği gibi Kral Artahşasta’nın sarayına geri 

döndü (Nehemya 2:6).  

Pers kralının sarayında ne kadar kaldığını tam olarak bilmiyoruz. Bir süre 

sonra kraldan izin alarak Yeruşalim’e geri döndü.  

Geri dönünce baş kahin Elyaşiv’in yaptığı çok kötü bir şeyi öğrendi. 

Tapınak bölgesi içinde olan bir binada Toviya’ya bir oda ayırmıştı. 

Toviya’yı hatırlıyor musunuz? Yeruşalim’in surları onarılırken bu işi  
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durdurmaya çalışan adamlardan birisiydi. Şimdiyse Tanrı’nın 

evindeki bir odada yaşamaktaydı. Nehemya, Tanrı’nın buyruklarına 

karşı olan bu büyük günahın devam etmesini istemedi. Toviya’nın 

tüm eşyalarını dışarı attı. Odaların temizlenmesi ve tekrar kullanılır 

hale gelmesi için Tanrı Sözündeki talimatların izlenmesini buyurdu. 

Ardından Tanrı’nın hizmetinde kullanılan ve daha önce odada olan 

eşyaları tekrar yerleştirdi. Tapınak sadece Tanrı’nın hizmeti içindi. 

Hıristiyanlar olarak bizim yaşantılarımız da tamamen Rab’be ait 

olmalıdır.  

Aynı zamanda Nehemya, Yeruşalim civarında Tanrı’nın dinlenme 

günü olarak belirlediği Şabat gününde çalışanları gördü. Kente 

yiyecek getiriyorlar ve Şabat gününü ticaret amaçlı kullanıyorlardı. 

Nehemya bu işe son verdi, kentin kapılarını kapattı ve Levililere 

Şabat günü kapıların açılmamasını söyledi. Eğer Rab’bin 

yaşantılarımızı kontrol etmesine izin verirsek, yaptığımız her şeyde 

O ilk sırada olacaktır – O’nu hoşnut etmek isteyeceğiz.  

Nehemya ondan sonra yabancı kadınlarla evlenenlerin sorunuyla 

ilgilendi. Bu yaptıkları, onları putperestliğe yönlendirecekti. 

Çocukları Yahuda halkının konuştuğu dili bile bilmiyorlardı. 

Nehemya yine bu kişilerin günahına karşı konuştu ve bu yanlış 

evliliklerden vazgeçmeleri konusunda onları yönlendirdi. Eğer 

Rab’bin yaşantılarımızı kontrol etmesini istiyorsak, isteğine aykırı 

olan şeylerden vazgeçmeliyiz. Rab İsa, “Hiç kimse iki efendiye 

kulluk edemez... Siz hem Tanrı’ya hem de mamona (paraya) kulluk 

edemezsiniz” dedi (Matta 6:24). Yaşantılarımız tamamen Rab’be 

ait olmalıdır. Sahip olduğumuz herşeyi ve kendinizi tamamen O’na 

verin. 

Görsel sur üzerindeki beşinci  taşı gösterin – “Kendinizi Tanrı’ya verin” 

Bırakın her gün yaşamınızı Rab kontrol etsin, ki böylece Charles 

Studd gibi siz de, “Tanrı, bende sahip olunabilecek her şeye sahip” 

diyebilesiniz.  

Tanrı Nehemya’yı ve halkı ne yapmaya yönlendirdi ve Hıristiyanlar 

olarak yaşantılarımızın O’nun isteğine göre olmasını sağlamak için, 

bizi ne yapmaya yönlendiriyor?  

 Tanrı Sözünü dinleyin ve itaat edin. 

 Günahınızı itiraf edin ve durumu düzeltin. 

 Rab için çalışın. 

 Rab’bi yüceltin ve O’nda sevinin. 

 Tanrı’nın isteğini yapmak üzere kendinizi tamamen Rab’be 

adayın. 
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Bunlar sizin için doğru mu? Belki henüz Rab İsa Mesih’i 

Kurtarıcınız olarak kabul etmediniz. Eğer günah işlediğinizi ve Rab 

için yaşamadığınızı biliyorsanız, O’na bugün gelebilirsiniz. O’ndan 

sizi bağışlamasını ve günahınızdan kurtarmasını isteyin. Kutsal 

Kitap şöyle der: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 

hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). 

Tekrar soruları 

1. Tanrı Sözünü halka okuyan kişi kimdi? (Ezra) 

2. Birisi bize Tanrı Sözünü açıklarken dikkatle dinlemek niçin 

önemlidir? (Çünkü bu açıklamalar Tanrı’nın bizden 

bilmemizi ve yapmamızı istediği şeyleri gösterir) 

3. Halk niçin ağlamaya başladı? (Çünkü Tanrı’ya karşı 

itaatsizlik ettiklerini biliyorlardı) 

4. Surlardan başka halkın neleri onarması ve inşa etmesi 

gerekiyordu? (Oturacakları evleri) 

5. Nehemya kentin yönetimi için kimi görevlendirdi? (Kardeşi 

Hanani’yi) 

6. Kutlamanın yapıldığı gün halk ne yaptı? (Tüm 

yaptıklarından dolayı Tanrı’yı yücelttiler, övdüler) 

7. Başkahin Elyaşiv’in yaptığı hata neydi? (Surların 

onarılmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan 

Toviya’ya, tapınak bölgesi içinde bir oda vermişti) 

8. Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, 

bunu nasıl yapabilirsiniz? (Sizi bağışlamasını ve 

günahınızdan kurtarmasını isteyin) 

9. Bugünkü ezber ayetimiz neydi ve bunu Kutsal Kitap’ta 

nerede bulabiliriz? (“Hiç kimse iki efendiye kulluk 

edemez...” Matta 6:24a) 

10. Nehemya ve halkın onarmakta olduğu kentin adını bana bir 

kez daha söyleyebilir misiniz? (Yeruşalim) 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 

olacak adımların özeti 
 

 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 

 

Tanrı 

 Tanrı kimdir? 

 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 

 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 

 

Günah 

 Günah nedir? 

 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 

 Belirli günahlar hakkında konuşun. 

 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar 

olduğumuz için günah işleriz.) 

 Günah ceza gerektirir. 

 

Kurtarıcı 

 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 

 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 

 Rab İsa ölümden dirildi.  

   O her şey üzerinde Rab’dir. 

 

Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 

 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 

      Kutsal Kitap’tan bir ayet 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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