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Giriş 
Bu Kutsal Kitap dersi çocuklara, özellikle sıkıntılı durumlarla karşılaştıklarında, Tanrı’nın onlara 
yönelik sevgisini ve ilgisini öğretmek üzere hazırlanmıştır. Dersin hem kurtulmuş hem de kurtulmamış 
olan çocuklara yönelik uygulamaları vardır.  

Amaç 
Derste, Tanrı’nın lütfuyla çocukların yaşamında neler görmek istediğinizi düşünmenize yardım etmek 
üzere verilen bir amaç vardır. Bu amaç öğretmenin isteğini ve hedefini ifade eder. Bu amacın 
belirlenmesi her şeyin otomatik olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bu dersin amacı şudur: 
“Çocuklar şeytanın güçlü bir düşman olduğunu anlasınlar ve onu yenmek için gerekli olan üç adımı 
atsınlar.” Öğretmenin duası, arzusu ve amacı budur – fakat çocuğun yaşamında bunu 
gerçekleştirebilecek olan sadece Kutsal Ruh’tur.  

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 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.  
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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.” 
Öğretme yöntemleri 
Zor şartlar altında yaşayan çocuklar genellikle asi olurlar ve sınıfta kontrol edilmeleri zordur. Bu 
nedenle, çocukların dikkatini derste tutmak ve öğrenme süreçlerini güçlendirmek üzere çocukların 
katılımını sağlayan türden yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında anlatım, sorular, röportajlar, 
grup çalışmaları, bir nesne kullanılarak öğretilen dersler, rol yapma gibi uygulamalar vardır. 
Öğretmenler bazen, örneğin bir sahnenin canlandırılması gibi bir konuda yardıma gereksinim 
duyabileceği için dersi önceden inceleyerek kendilerine yeterince zaman tanımalıdırlar.  
Ezber ayetleri 
Bu derste öğretmeniz için önerilen bir ayet vardır.  

İlave görsel araçlar 
Bir karton üzerine bu derse ait temel gerçeği yazın. (Küçük harfler kullanın ki, küçük çocuklar bile 
kolaylıkla okuyabilsin.) Bu kartonu dersin başlangıcında ya da ders sırasında temel gerçeğin ilk 
öğretildiği anda tahtaya asın.  

Yardımcı bilgiler 
Sağ ve sol çizgilerin içinde, olayların geçmişini anlatan ya da dersinizi daha ilginç kılmanıza yardım 
edecek olan bilgiler verilmektedir.  
Bu fikirler farklı öğreniş tarzlarına hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Etkin bir öğrenme için bazı 
çocukların öğretilenleri görmesi ya da yazması, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının 
dokunup ellemesi ve bazılarının da katılımda bulunması gerekir. 
Bunları zaman el verdiğince kullanabilirsiniz.  

Tekrar Soruları 
Bu 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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Düşmanı yenmek 
 
Öğretmenler için ayetler 

1. Petrus 5:8-9 
Luka 22:31-34, 54-62 
Yakup 4:7 

Temel gerçek 
Rab İsa, şeytana karşı durabilmemiz için bize güç 
verir. 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Sizi şeytanın gücünden 
kurtarması için Rab’be iman edin.  
Kurtulmuş olanlar: Şeytanın saldırıları karşısında 
galip gelmek için Rab’be güvenin. 

Amaç 
Çocuklar şeytanın güçlü bir düşman olduğunu 
anlasınlar ve onu yenmek için gerekli olan üç 
adımı atsınlar. 
 

Bu dersi hangi durumlarda 
kullanabilirsiniz 
Bu ders her çeşit sıkıntı ve denenmeyle karşılaşan 
çocukları düşünerek kaleme alınmıştır. Daha 
büyük çocuklar için arkadaş baskısından 
kaynaklanan uyuşturucu ve alkol kullanma, çalma 
gibi konulara yönelik özel bir uygulama da vardır. 
Uygulama konularının grubunuzdaki çocuklar 
için uygun olmadığını düşünüyorsanız, çocukların 
ihtiyacı doğrultusunda uyarlama yapabilirsiniz. 
Grubunuzdaki çocukların karşılaştığı denemeler 
yalan söylemek, okulda ortalığı karıştırmak ya da 
kendilerinden farklı olan çocukları tartaklamak 
gibi şeyler olabilir. Eğer durum buysa uygulamayı 
gerektiği şekilde yapın. Bu ders henüz Müjde’yi 
işitmemiş olan çocuklara ulaşmak üzere de 
kullanılabilir. Hıristiyan çocuklar için de bir çok 
öğretiş vardır.  

Ezberlenecek ayet 
“... İmanda sarsılmadan İblise (şeytana) karşı 
direnin.” 1. Petrus 5:9b 
Bu ayeti dersten önce öğretmek yerine, dersin 
sonunda öğretmek daha iyi olabilir.  

Görsel gereçler 
• Kartlar: 5–1, 5–2, 5- 3, 5–4, 5–5 ve 5-6 
• Kart 5-2 ve 5-3’ü kitaptan çıkarın ve  

üzerinde soruların yazılı olduğu dört parçayı 
kesin ve arkalarına keçeli kumaş yapıştırarak 
keçeli tahtaya asılmaya uygun bir hale getirin. 
Dersin başlamasından önce üzerinde soru 
bulunan bu dört parçayı, 1’den 4’e kadar 
numaralandırılmış zarflar içine yerleştirerek 
birer çocuğa verin. Uygun zaman geldiğinde 
çocuk zarfı getirip soruyu okur ve tahtaya 
asar. Bu dört parça biraraya geldiğinde bir 
aslan şekli oluşturacaktır.  
• Temel gerçeği bir karton üzerine yazın 
• 1. Petrus 5:8-9b’yi tahtaya ya da bir 

karton üzerine yazın.  
 

Öğretme yöntemleri 
Bu ders, Petrus’un yaşamından bir kesit veriyor 
olmasına rağmen, belli başlı bir Kutsal Kitap 
hikayesi üzerine kurulu değildir. 1. Petrus 5:8-9 
ayetlerindeki ilkeler üzerine kuruludur. 
Çocukların bu ayetleri görebildiğinden emin olun. 
Sürekli olarak bunlara atıfta bulunup metnin 
kendisinden kaynaklanan yanıtlar bulun. Rol 
yapmak ve belli bir amaca yönelik ders vermek 
üzere sorular kullanılmıştır. Öğrenilenleri 
pekiştirmek üzere tekrar soruları da dahil 
edilmiştir.   
 

Dersin ana hatları 
Giriş  
Aslan geyiğin peşinden sinsice ilerliyor. 
 
Olayların Gelişimi 

1. İblis bizi mahvetmeye çalışan bir aslan 
gibidir.     TG- 

2. Onu yenmek için imanda sağlam 
durmamız gerekir  TG- 

3. Özdenetimli ve uyanık olun   TG+ 

4. Şeytana karşı durun, direnin  TG+ 

5. Tanrı’nın vaadi – “Sizden kaçacaktır” 
(Yakup 4:7) 

Sonuç  
İsa yanınızda olduğu sürece zafer kazanırsınız 
TG+, TG-                                 .
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun (ya da 
daha önceden hazırlanmış olan bir 
çocuğa okutturun).  
 
 
Üzerinde temel gerçeğin yazılı olduğu 
kartı gösterin. 
 
Öğretme yöntemi: Soru yanıt  
 
Soru 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soru 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
Kart 1 
Televizyonda avlanan bir aslan görüdünüz mü hiç? Belki Afrika’da 
bir geyiğin peşine düşen aslanla ilgili bir belgesel seyretmiş 
olabilirsiniz. Aslan otların arasına uzanır ve sabırla avını bekler. 
Aniden kendisine doğru yaklaşan geyiği yakalamak üzere harekete 
geçer. Aslan genellikle geyiği yakalar, öldürür ve yer.  
Hepimiz geyik için üzülürüz, çünkü o koskocaman ve güçlü 
düşmanın önünde çok çaresiz görünür.  
Kutsal Kitap bizim de güçlü bir düşmanımız olduğunu söyler. Hatta 
Kutsal Kitap bu düşmanı aslana benzetir. 1. Petrus 5:8b’de ne 
yazıldığına bakalım:  
“Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak 
dolaşıyor” (1. Petrus 5:8b). 
Fakat hemen burada bilmemiz gereken önemli bir şey vardır. 
Şeytana karşı durabilmek için Tanrı bize güç verir. Tanrı’nın gücü 
her şeye yeter. Tanrı şeytandan (iblisten) çok daha güçlüdür. 
Kart 2 ve 3 

Düşmanımız kimdir?  
Elinde 1 numaralı zarf olan çocuğu çağırın. Şu sözleri söylerken zarftan 
çıkan kağıdı tahtaya asın. 

Evet, şeytan ya da iblis. Bakalım tahtaya asacağım kağıtların neyin 
resmi olduğunu ne kadar çabuk tahmin edebileceksiniz.  
Bazı kişiler şeytanı gözlerimizle göremediğimiz ve kulaklarımızla 
işitemediğimiz için şeytanın varolmadığını söylerler. 
Şeytanın varolduğunu nasıl biliyoruz?  
Zarf 2. Soruyu tahtaya asın. 

Şeytanın varolduğunu bilmenin çeşitli yolları vardır, fakat en iyi 
yöntem onun hakkında Tanrı’nın kitabı olan Kutsal Kitap’tan 
okumaktır. Tanrı Kutsal Kitap’ta tekrar tekrar şeytanın (iblisin) 
varolduğunu söyler.  

1. Petrus 5:8’i tekrar okuyun. 

Düşmanımız bize ne yapmaya çalışır? 
Zarf 3.  

Evet, bizi yutmak ister. Bunun anlamı şeytanın bizi yemek istemesi 
değil, bizi yok etmeyi istiyor olmasıdır.  
Bazı kişiler şeytana güler ve hakkında şakalar yapar. Fakat onu bir 
aslan gibi düşünürsek, durum hiç de komik değildir. Şeytan 
Tanrı’nın ve sizin düşmanınızdır. Sizi yok etmek ister.  
Bizi nasıl yok etmek ister.  
Zarf 4 
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Artık iblisi aslan gibi gösteren resmin tamamını görüyorsunuz. Bizi 
Tanrı’yı hoşnut etmeyen yanlış şeyleri yapmaya kışkırtarak 
mahvetmek ister. Bize günah işletmeye çalışır. Yüreğinize ve 
aklınıza o kötü düşünceleri koyan şeytanın kendisidir. Şöyle fısıldar:  

• “Annenin sana seslendiğini duymazlıktan geliver gitsin.” 
• “Çekmeceki o parayı al. Hiç kimsenin ruhu bile duymaz.” 
• “Şu açık saçık VCD’ye baksana.” 
• “Anne babanın hiç bir zaman denememeni söylediği şu 

uyuşturucu haplardan bir tane alsana. Belki tehlikeli olabilir 
ama ‘ayaklarını da yerden keser’ hani. Arkadaşların zaten 
kullanıyor.” 

• “Anne babanın içmene izin vermediği şu biradan içsene 
biraz. Asilik çok eğlenceli bir şey.” 

Bu tür düşüncelerin farkında mısınız? Bu şeytanın işidir. Onun 
önerilerine uydunuz mu? Yanıtınız evetse, Tanrı’ya karşı günah 
işlediniz demektir. Günah sizi Tanrı’dan uzaklaştırır ve eğer bu 
yanlış şeyleri yapmaya devam ederseniz, Tanrı sizi huzurundan 
sonsuza dek uzaklaştırarak cezalandırmak zorunda kalacaktır.  
Kart 4 

Şeytanı ya da Kutsal Kitap’ta söylendiği gibi iblisi nasıl yenebiliriz? 
Gelin Tanrı Sözündeki ayete bakalım ve neler söylediğine kulak 
verelim.  
Tanrı “imanda sarsılmadan durmamızı” söyler (1. Petrus 5:9b). 
Bunun anlamı nedir? “İman etmek” birisine güvenmek anlamındadır. 
Siz ve ben şeytana kendi gücümüzle direnecek kadar güçlü değiliz. 
Bize yardım etmesi için, şeytandan çok daha güçlü olan bir başkasına 
güvenmemiz gerekir. Peki kimdir bu? Rab İsa Mesih’tir. “İmanda 
sarsılmadan durmak” sapasağlam olmak anlamındadır. 
Bir ormanda olduğunuzu ve bir aslanın da peşinize takıldığını 
varsayın! Bunun hiç bir zaman gerçekleşme şansı olmasa da böyle bir 
hayal kuralım! Bir şekilde öylesine yüksek bir kayanın üzerine 
tırmandınız ki aslanın buraya çıkması mümkün değil. O kayanın 
üzerinde (sarsılmadan) durabilirsiniz ve aslandan korkmanıza gerek 
kalmaz. 
Aslında bu örnek, şeytanın güçlü elinden kurtulmak için yapmamız 
gereken şeye benzer. Kutsal Kitabın çeşitli yerlerinde Rab İsa’dan 
kurtuluşumuzun kayası olarak sözedilir. Şeytanın gücünden 
kurtulmak için O’na koşmanız gereklidir. İblise tek başınıza karşı 
koyacak kadar güçlü değilsiniz. Fakat Rab İsa’ya iman ederseniz, 
O’nun gücü her şeye yeter. Rab İsa şeytandan çok daha güçlüdür ve 
sizi onun saldırılarından kurtarabilir.  
Kurtarıcınız olmak O’na çok şeye maloldu. Günahınızdan dolayı 
Tanrı tarafından cezalandırılmayı hakedersiniz. Fakat Rab İsa hiç bir 
yanlış yapmamasına rağmen, o korkunç cezayı üstlenerek çarmıh 
üzerinde öldü.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 

TG- 
Karton üzerine yazdığınız 
sözcüklere işaret edin. 
 
Temel gerçeğin yazılı olduğu 
afişi gösterin. 
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Danışmanlık yapmaya hazır olun. 
 
 
 
 
 
Önceden yazdığınız sözcüklere 
işaret edin.  
 
 
 
 
 
 
Öğretme yöntemi: Petrus’un 
yaşamından bir hikaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanrı O’nu diriltti ve artık O sizi günahlarınızdan ve büyük 
düşmanınız olan şeytanın gücünden kurtarmak üzere sonsuza 
diridir.  
Rab İsa’ya yüreğinizden şöyle bir şey söyleyebilirsiniz, “Rab İsa, 
şeytanı yenecek gücüm olmadığını biliyorum. Beni mahvetmek ve 
sonsuza dek Senden ayırmak ister. Sık sık beni yapmaya kışkırttığı 
yanlış şeyleri yaptım. İçimden gelen birşey ona itaat etmeme neden 
oluyor. Lütfen beni affet. Çarmıhta benim yerime öldüğün için sana 
şükrederim. Beni değiştir ve kurtar.” 
Eğer Rab’be buna benzer bir şekilde dua ederseniz, sizi mutlaka 
işitecek ve kurtaracaktır. Çünkü bize şunu vaadetti, “Rab’be 
yakaran herkes kurtulacaktır” (Romalılar 10:13). 
Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmek istemenize rağmen, 
bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, dersten sonra gelin ve 
benimle konuşun. Kapıda sizleri geçiriyor olacağım. Sizinle 
konuşmak ve bugün İsa’yı Kurtarıcınız olarak nasıl kabul 
edebileceğinizi göstermek beni memnun edecektir.  
Kart 5 
Gelin ayetimize tekrar bakalım ve Tanrı’nın bize daha başka neler 
dediğini görelim. “Ayık ve uyanık olun” (1. Petrus 5:8a). “Ayık 
olmakla” kastedilen şey özdenetimli olmaktır. Acaba “uyanık 
olmak” ne anlama gelir, bilen var mı? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

“Uyanık olmak” tehlikenin farkına varıp, şeytanın saldırısına karşı 
hazırlıklı olduğunuz ve onu yenmeyi planladığınız anlamına gelir. 
Tanrı bu sözleri yazması için elçi Petrus’u yönlendirdi. Acaba 
Petrus da iblisin ani saldırılarına karşı her zaman ayık ve uyanık 
mıydı? Hayır, değildi! 
Petrus, Rab İsa’nın kendisine yakın olmaları ve kendisinden 
öğrenmeleri için seçtiği yakın arkadaşlarından birisiydi. İsa 
arkadaşlarıyla üç yıl geçirdikten sonra, acı çekip ölme zamanının 
yaklaştığını biliyordu. Bizim yaptığımız kötülüklerden dolayı 
hakettiğimiz cezayı çekecekti. Çok zalimce bir ölüme katlanacaktı. 
Bunu öğrencilerine söylediğinde Petrus, “Ya Rab, ben seninle 
birlikte zindana da, ölüme de gitmeye hazırım” dedi (Luka 22:33). 
Kendi gücüyle övünüyor ve gururla konuşuyordu. 
İsa ona dönüp üzüntüyle, “Sana şunu söyleyeyim Petrus, bu gece 
horoz ötmeden beni tanıdığını üç kez inkar edeceksin” dedi (Luka 
22:34). 
Aynı akşam askerler gelip Rab İsa’yı tutukladılar. Petrus olanları 
uzaktan izliyordu. 
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Bir hizmetçi kız Petrus’a, “Bu da onunla birlikteydi” dedi (Luka 
22:56). 
Petrus yalan söyleyerek İsa’yı tanımadığını söyledi. İki kişi daha 
Petrus’un İsa’yı izleyenlerden biri olduğunu iddia etti. Petrus, İsa’yı 
tanımadığı konusunda ısrar etti ve hatta üçüncü iddia karşısında 
küfrederek yemin bile etti. Tam o sırada horoz öttü ve Petrus İsa’nın 
kendisine dediği şeyi hatırladı. Bundan çok utanç duyduğu için 
hıçkırarak ağladı. Şeytanın saldırısı karşısında uyanık durmadığından 
onun tuzağına düştü. 
İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman eden kişiler bile şeytanın saldırısına 
maruz kalır. Uyanık ve ayık olmalıyız, yoksa Petrus gibi biz de yalan 
söyleme, küfür etme, övünme ve gururlanma gibi denemelerle 
karşılaşırız. Şeytan sürekli olarak yanlış yapmamızı sağlamak, bizi 
Tanrı’dan uzaklaştırıp mahvetmek için uğraşır. Petrus için de bunu 
istedi ama başarılı olamadı. 
Petrus sonraları uyanık olmak ve denemeleri başarıyla atlatmak için 
Rab İsa’nın gücüne güvenmeyi öğrendi. Bir çok zorlu durumda bunu 
tekrar tekrar yaptı. 
Kart 6 
Şeytanı yenmek için şunları yapmalıyız: 

1 İmanda sağlam durmalı 
2 Dikkatli olmalı 
3 Tanrı’nın bir diğer talimatına bakalım – “İblise karşı 

direnin” (1. Petrus 5:9b). 
Direnmek sözcüğü, “ona hayır demek”, “onu dinlememek, sözüne 
kulak asmamak” anlamındadır. Bunu yapabilmek için yaşamınızda 
Rab İsa’nın yardımına gereksiniminiz vardır. O’nun yardımıyla 
şeytana “hayır” diyebilirsiniz. Şeytan sık sık diğer kişileri kullanarak 
sizi yanlış yapmaya itmek ister. Onlara da “hayır” demelisiniz. 
Gelin şimdi yanlış yapmaya kışkırtıldığınız bir kaç farklı durum ve 
bunlara nasıl “hayır” diyebileceğiniz hakkında düşünelim ve bunun 
provasını yapalım.  

a) Bir markette olduğunuzu hayal edin. Yanınızdaki çocuk, “Hiç 
kimse yok ortalıkta, gel şu çukulatalardan birer tane 
alıverelim. Cebimize atmak çok kolay. Yoksa bunu yapmaya 
korkuyor musun?” 
Bu çocuğa nasıl bir karşılık vereceksiniz? Eğer Rab İsa’yı 
seviyorsanız şöyle bir yanıt verebilirsiniz, “Hayır, 
korkmuyorum, ama ben Tanrı’yı hoşnut etmek istiyorum. 
Bunu kesinlikle yapamam.” 
Bu aşamada bu sahneyi canlandırın. Siz öğretmen “kötü arkadaş” 
olun. Sınıfınızda Hıristiyan çocuklar varsa, bunlardan birisi diğer 
çocuğun rolünü üstlenebilir. Eğer sınıfınızda Hıristiyan çocuk yoksa, 
siz kötü çocuğu canlandırırken, yardımcınız da kışkırtmaya karşı 
duran Hıristiyan çocuk rolünü üstlenebilir.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğretme yöntemi: Tekrarlama 
 
 
Daha önceden yazdığınız 
sözcüklere işaret edin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG+ 
Öğretme yöntemi: Rol yaparak 
canlandırma 
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Öğretme yöntemi: Tekrarlama 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun. 
 
 
 
 
Öğretme yöntemi: Bir nesne 
kullanılarak öğretilen ders 
 
 

b) Bir arkadaşınızın evindeki partiye katıldınız ve oradaki 
yetişkinlerden birisi, “Size biraz bira getireyim. Kocaman 
adamlarsınız artık ve bir erkek gibi davranabilirsiniz. Yoksa 
hala sert içecekler kullanamayacak kadar küçük bir çocuk 
musunuz? 
Bu kışkırtma karşısında ne yapacaksınız? Belki de size karşı 
nazikçe davrandığını düşünen bu adama karşı kabalık etmek 
istemediğinizden bu durumun içinden çıkmak zor olabilir. 
Fakat bira içmenin güçlü bir erkek olduğunuzu 
kanıtlamayacağını da anlamasını istiyorsunuz. Eğer Rab 
İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, şöyle bir şey 
söyleyebilirsiniz. “Nezakatiniz için teşekkür ederim ama 
ben henüz alkol alacak yaşta değilim. Ayrıca bedenimin 
sağlıklı olmasını istediğimden, “içmeye” başlamak 
istemiyorum. Ama yine de sağolun.” 
Bu olayı canlandırın. Çocukların “Hayır” diyebilmenin zayıflık 
değil, güç işareti olduğunu anladıklarından emin olun.  

c) Babanız arkadaşlarınızla birlikte bir futbol maçına 
gitmenize izin verdi. Biletinizi aldıktan sonra cebinizde hala 
biraz para kaldı. Maçın başlamasını beklerken bir delikanlı 
kulağınıza, “Hap satın almak ister misin? Bu seni öyle 
uçurur ki hayal bile edemezsin. Çok iyi bir mal ve çok 
ucuza satıyorum” diye fısıldadı. 
Nasıl bir yanıt verirsiniz? Paranız olmadığını söyleseniz 
yalan söylemiş olursunuz. “Hayır, sağol. Ben Hıristiyanım 
ve hap, uyuşturucu gibi şeyler kullanmam” diyecek 
cesaretiniz var mı? O delikanlı size küfredebilir ama cesur 
davranmalı ve böyle bir karşılığa kendinizi hazırlamalısınız. 
Hap satan kişi rolünü siz üstlenin ve bu olayı canlandırın. Hıristiyan 
çocuğun “hayır” demesinden sonra “muhallebi çocuğu” ya da 
“anasının kuzusu” gibi aşağılayıcı sözler söyleyin. Hıristiyan 
çocuğun öfkeyle karşılık vermemesine yardım edin. Doğru sonucu 
elde etmek ve çocukları gerçek hayatta olabilecek benzeri durumlara 
hazırlamak için sahneyi tekrar tekrar canlandırmanız gerekebilir.  

Şeytanı yenmek için atmamız gereken üç adıma birlikte bakalım. 
1 İmanda sarsılmadan durun – bizi kurtarması ve yardım 

etmesi için Rab İsa’ya güvenmeliyiz. 
2 Şeytanın saldırılarına karşı uyanık durun. 
3 Ona karşı direnin. 

Bu adımları izlediğimizde Tanrı Sözünde bize verilen harika bir 
vaat vardır. “İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır” (Yakup 4:7).  
Şeytana kendi gücümüzle karşı duramayız. Fakat Tanrı’nın gücüyle 
iblise direndiğimizde o da bizden kaçacaktır. İblis aslında tam bir 
korkaktır ve onun kaçmasına neden olabiliriz. Bu iyi bir şey değil 
mi? 
Şu küçük kürdana bakın. Bakalım bunu kırabilecek misiniz?  
Çocuklardan biri bunu alsın ve kırsın. 
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Bu çok kolay bir iş değil mi? Elimde büyük ve güçlü bir çivi var ve 
şimdi bu çiviyi başka bir kürdana bağlayacağım. 
Bağlayın ve kürdanla çiviyi bir çocuğa verin.  

Hadi bakalım şimdi kürdanı kırmayı dene. Metal çiviye çok yakın 
olduğu için kıramazsın.  
Küçük kürdan ne kadar zayıf olduğumuzu hatırlatır. Şeytan bizi 
yanlış yağamaya kışkırtır. Bizi kırmak ve mahvetmek ister. Güçlü 
olduğu için bunu kolaylıkla yapabilir. Fakat Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman ettiğiniz zaman, Kutsal Ruh’u aracılığıyla 
sizin içinizde yaşamaya başlar. Tanrı şeytandan çok daha güçlü 
olduğu için, kışkırtmalar karşısında hayır demenize yardım 
edebilir.  
Peki siz neredesiniz? Rab İsa’dan Kurtarıcınız olmasını ve 
günahlarınızı bağışlamasını istediniz mi? İblisin gücünden 
kurtulmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey budur. Hemen 
şimdi, ya da dersin sonunda, ya da akşam eve gittiğinizde Rab’be 
yakarabilir ve sizi kurtamasını isteyebilirsiniz. O bunu yapabilir ve 
yapmaya da isteklidir.  
Eğer Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, O’ndan her gün 
uyanık kalmanıza, şeytana ve saldırılarına “hayır” diyebilmenize 
yardım etmesini isteyin. Şeytanın saldırılarına karşı durabilmenize 
ve Tanrı’yı hoşnut eden şeyleri yapmanıza yardım edebilecek kadar 
güçlü olduğu için Rab İsa’ya şükredin.  

Tekrar soruları 

1. Şeytanı gözlerimizle görememize rağmen onun gerçekten 
varolduğunu nasıl biliriz? (Çünkü Kutsal Kitap onun 
varolduğunu söyler.) 

2. Şeytan Kutsal Kitap’ta niçin bir aslana benzetilir? (Çünkü 
sürekli olarak av peşindedir; güçlü ve zalimdir.) 

3. Bize ne yapmaya çalışır? (Bizi yutmak, yok etmek ister.) 

4. Bizi nasıl yok etmeye çalışır? (Günah işlemeye kışkırtarak) 

5. Kutsal Kitap şeytanın gücünden kurtulmak için “imanda 
sarsılmadan durmamızı” söyler (1. Petrus 5:9a). Bunun 
anlamı nedir? (Sizi kurtarması ve güçlü olmanıza yardım 
etmesi için Rab İsa’ya iman etmeniz.) 

6. Tanrı Sözündeki ayetten öğrendiğimiz ikinci önemli konu 
neydi? (Şeytanın saldırıları karşısında uyanık olmamız) 

7. Petrus, şeytanın saldırısına karşı uyanık olmadığı bir anda 
nasıl bir hataya düştü? (İsa’yı tanıdığını inkar etti.) 

8. Tanrı,  çocuklarına Kendisine güvenip şeytana karşı 
direndikleri zaman ne olacağını vaadetti? (“Sizden 
kaçacaktır” Yakup 4:7) 

9. Şeytana “hayır” demeniz gereken iki örnek verin. 
(Metindeki örnekler: çukulata çalmak, bira içmek, hap 
kullanmak. Tabii ki başka örnekler de verilebilir.) 
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10. Kürdan ve çivi örneğini açıklayabilir misiniz? (Biz kürdan 
gibi zayıf ve güçsüsüz ama İsa’ya yakın kalırsak – bağlı olursak 
güçlü oluruz.)  
 

Devam eden etkinlik 
Bu ders için hazırlanan farklı bir devam eden etkinlik yoktur. 
Ders esnasındaki rol yapma etkinlikleri iyi birer uygulama 
ortama sağlar.  



  

 

 
 
 
 

 

                                   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 egemen olan 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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