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Giriş  
 
 
“Atalar” Yaratılış kitabından hazırlanan beşer derslik serinin ikincisidir. Bu seri “Başlangıçlar” serisinin 
ardından veya bağımsız olarak kullanılabilir. Öğretirken çocukların Rab İsa Mesih aracılığıyla, 
İbrahim‟in, İshak‟ın ve Yakup‟un Tanrısı ile kişisel bir ilişkiye girebilmeleri için dua edin.  
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap öyküleri anlatırsak öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam yerine 
getirmemiş oluruz. Çocukların öykülerin içindeki gerçekleri öğrenmesi ve bizim de o gerçeğin günlük 
yaşamda ne anlama geldiğini göstermek için onları bir adım ileri götürmemiz esastır. Elbette, belirli bir 
öykünün sağlayacağı öğretişin tümünü bir derste kapsayamayız, o nedenle bu derslerin her birinde bir 
temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretişi, anlatının tümüne yayılmıştır; ancak hazırlanırken size 
yardım etmek amacıyla öğretişle ilgili kısımlar “TG” olarak işaretlenmiştir. Bunlar ders planında da 
işaretlidir.  

Temel gerçeklerin hangi çocuğa uygun olduğunu göstermek için “-” (eksi-kurtulmamış) ve “+” (artı-
kurtulmuş) ile işaretlendiğini fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda metin içinde şu ifadelerle de açıkça 
belirtilmiştir: “günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa‟ya iman etmediyseniz…” veya “Hıristiyan 
olanlarınız…”. 

Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki bir çizgiyle belirgin hale getirilmiştir. Uygulamaları ders 
verdiğiniz çocuklara daha uygun hale getirmeyi gerekli görebilirsiniz. Verilen uygulama daha büyük 
yaştaki çocuklara daha uygun olabilir, fakat eğer sizinkiler daha da küçükse gerekli gördüğünüz 
değişiklikleri yapınız. Önemli olan Tanrı Sözü‟nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır.  
  
Danışmanlık için hazır olun 

Müjde mesajını ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki bir 
tarihte, Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. 
Ancak yardım isteyecek başka çocuklar olacaktır. Soracak soruları olabilir, ne söyleyecekleri konusunda 
yardıma ya da teşvike ihtiyaçları olabilir.  

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olacaktır. Belli 
bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; kendilerini 
Kutsal Kitap‟a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz 
için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz.  

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de 
sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, 
kurtuluşu almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa‟ya gelmeyi karıştırmamaları son 
derece temeldir.  

Her halükarda müjdeyi ilettiğiniz sırada hepsinin aynı anda sizinle konuşmaları için hazır olmamalısınız 
ki, çocuklar Mesih‟e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle konuşmak için 
beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler.  

Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor ama O‟na nasıl geleceğini bilmiyor musunuz? Size bunu 
Kutsal Kitap‟tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde burada ön tarafta oturuyor 
olacağım. Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak 
İsa‟ya nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip yanıma oturun; 
isterseniz bunun hakkında konulaşabiliriz.” 
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Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 
olacağım. Sizin de Rab İsa‟yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, 
öyle ki sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 
 

Ezberlenecek ayetler 

Her ders için çocuklara öğretilecek bir Kutsal Kitap ayeti önerilir. Dersleri beş haftalık bir seri halinde 
veriyorsanız, çok iyi öğreteceğiniz iki ya da üç ayet seçmeniz tavsiye edilir ki çocuklar sonradan 
hatırlayabilsinler. Beşini birden öğretmeye kalkarsanız çocuklar hiçbirini iyi bilemeyebilirler.  
 

Bezden panoya şekilleri yerleştirme alıştırması 

Öğretmeye başlamadan önce görsel nesneleri kullanmaya ve sahneyi değiştirmeye çalışın. Bütün 
şekillere tamamen aşikâr olun, derste onları ne zaman kullanmanız gerekeceğini bilin. Bu derslerle 
kullanmak üzere, sahne oluşturan fonlar satın alınabilir. Her sahne için bazı önerilerde bulunuyoruz, 
ancak bunlar hiçbir şekilde temel değildir. Bütün öğretişiniz düz bir bez fon üzerinde de yapılabilir.  
 

Fazladan görsel destek 

Bir kartın üzerine her ders için temel gerçekle ilgili sözleri bastırın; bir bez veya duvar kâğıdını fon 
yaparak üzerine yapıştırın. Dersin başında ya da derste, temel gerçeği ilk öğrettiğinizde bu kartı tahtaya 
asın. 
 

Ek yardımlar 

Sol ve sağ kenarlar boyunca konuyla ilgili ek bilgi ve dersinize ilgiyi nasıl arttıracağınız hakkında isteğe 
bağlı fikirler, ek yardım olarak verilmiştir.  
Bu fikirler, farklı öğrenme tarzlarına yer vermek üzere tasarlanmıştır. Etkili öğrenme için bazı 
çocukların görmeye ya da yazmaya ihtiyacı vardır, bazılarının duyması ve konuşması gerekir, 
bazılarıysa dokunup ellemelidir ve bazıları da etkin katılıma gereksinim duyarlar. 
Zamanınız yettiği sürece bu fikirleri grubunuzda kullanabilirsiniz.  
 

Tekrar soruları 

Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bunlar hemen sonra ya da bir sonraki hafta yeni derse 
geçilmeden önce kullanılabilir. 
Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat 
olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Bu zamanı şöyle kullanabilirsiniz: 

1. Çocukların konunun ne kadarını anlayıp hatırladığını öğrenmek için, 
2. Çocukların daha iyi hatırlayabilmesi için, öğretmen olarak neyi daha fazla vurgulamanız 

gerektiğini bilmek için,  
3. Sınıfta eğlenerek öğrenmeye fırsat sağlamak için. Çocuklar rekabeti sever ve programın bu 

bölümünü heyecanla beklerler. Ancak bu sadece bir oyun değil, öğrenme zamanıdır.  
Bu metinde sadece dersle ilgili sorular bulunur. Aynı zamanda şarkılar, ayet ve öğrettiğiniz herhangi bir 
şey üzerine sorular eklemek de yararlı olacaktır. Bu şekilde çocuklar programın her bölümünün önemli 
olduğunu anlarlar.  
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Genel bakış 
 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

İbrahim‟in çağrılması  
 
Yaratılış 11:27-12:20 
Yaratılış 15:4-6 
Yaratılış 16:1-4,15 
Yaratılış 17:1-8,15-17 

Tanrı vaatlerinde 
durur. 
 

Kurtulmamış olanlar: Kurtuluş 
konusundaki vaatlerine 
inanın ve Mesih‟e gelin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nun 
vaatlerini bilin ve onları 
tutacağına güvenin. 

 

“…vaat eden Tanrı 

güvenilirdir.” 

İbraniler 10:23 

İbrahim‟e bir oğul 
armağan edilir 
 
Yaratılış 21:1-8 
Yaratılış 22:1-14 
 

Tanrı, imanlarını 
güçlendirmek için 
çocuklarını sınar. 

Kurtulmuş olanlar: İşler 
zorlaştığında yardım için 
Tanrı‟ya dayanın. 

“Yüreği sınadığını, 

doğruluktan hoşlandığını 

bilirim.” 

1.Tarihler 29:17a 

İbrahim oğluna bir 
gelin arar  
 
Yaratılış 24 
Yaratılış 15:2 
 

Tanrı çocuklarına yol 
gösterir. 
 

Kurtulmuş olanlar: Aldığınız her 
kararda size O‟nun yolunu 
göstermesini Tanrı‟dan 
isteyin. 

Eğiteceğim seni, gideceğin 

yolu göstereceğim, öğüt 

vereceğim sana, gözüm 

sendedir.” Mezmurlar 32:8 

İlk oğulluk hakkı ve 
kutsama  
 
Yaratılış 25:21-34 
Yaratılış 26:34-28:5 

Yakup gibi aldatıcı 
olmayın. 

Kurtulmamış olanlar: Aldatıcı 
yüreğinizi değiştirmesi için 
Tanrı‟ya iman edin.  

 

Kurtulmuş olanlar: Yeni bir kişi 
olarak yaşamak için 
Tanrı‟nın gücüne dayanın.  

 

“Yürek her şeyden daha 

aldatıcıdır, iyileşmez, Onu 

kim anlayabilir?” 

Yeremya 17:9 

 

Yakup evden uzakta 
 
Yaratılış 28:10-29:30 
Yaratılış 31:2-7,11, 
13-18 
Yaratılış 32:6-31 
Yaratılış 33:1-4 
Yaratılış 35:1-15,27  

Tanrı, kendisine ait 
olanların yaşamlarını 
değiştirir. 
 

Kurtulmamış olanlar: 
Kurtarıcınız olarak İsa 
Mesih‟i kabul edin, o zaman 
Tanrı‟nın yaşamınızı 
değiştirdiğini göreceksiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın 
yaşamınızda yaptığı 
değişiklikleri memnuniyetle 
kabul edin. 

“Sizde iyi bir işe başlamış 

olan Tanrı'nın bunu Mesih 

İsa'nın gününe dek 

bitireceğine güvenim var.” 

Filipililer 1:6 
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Ders 1 
İbrahim’in çağrılması  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 11:27-12:20 
Yaratılış 15:4-6 
Yaratılış 16:1-4,15 
Yaratılış 17:1-8,15-17  
 
Temel gerçek 

Tanrı vaatlerinde durur. 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kurtuluş konusundaki 
vaatlerine inanın ve Mesih‟e gelin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nun vaatlerini bilin ve 
onları tutacağına güvenin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“…vaat eden Tanrı güvenilirdir.” İbraniler 

10:23   
 

Görsel gereçler 

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

Veya 

 Şekil P–1, P–2, P–3, P–4, P–5, P–6,    

P–7, P–8, P–9, P–10, P–11, P–12, P–13 

ve P–14 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi ve düz arka zemin 
Ve 
 Üzerinde “toprak”, “büyük ulus”, “kutsa”, 

“büyük ad”, “bereket ol” ve “bütün 

uluslar” yazılı sözcük şeritleri hazırlayın 
 Gökkuşağı resmi getirin (“Başlangıçlar” 

ders serisinden bez pano şekli B-42’yi 

kullanabilirsiniz) 
 Beş çocuk seçin, her biri Tanrı‟nın 

Avram‟a verdiği vaatlerden birini sesli 
okuyup uygun sözcük şeridini bez 
panoya yerleştirsin (bkz. metin sahne 1 
– sayfa 10). 

 
 
 

Devam eden etkinlik 

 Sayfa 59‟daki yıldızı fotokopi çektirip 
her çocuğa birer tane verin. Kurşun 
kalemleri, keçeli kalemleri ve/veya kuru 
boya kalemlerini hazır bulundurun. Her 
bir çocuğun çizerken yaslanabileceği bir 
yer olmasını sağlayın. 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Unutulan vaat. TG 

 

Olayların Gelişimi 
1. Tanrı Ur‟da Avram‟a konuşur. 

2. Tanrı, Avram‟a pek çok vaat verir.  TG 

3. Avram Saray ve diğer akrabalarıyla 
konuşur.  TG 

4. Avram Tanrı‟nın Sözüne güvenir.  TG- 

5. Avram Ur‟dan ayrılır. 

6. Kenan‟a varır.  TG- 

7. Avram Mısır‟a gider.  

8. Firavun‟u kandırır.  

9. Firavun Avram‟ı Kenan‟a geri gönderir. 
 TG+ 

Doruk Noktası 
Tanrı, Avram‟a bir oğul vaat eder. 
 

Sonuç  
İsmail doğar. 

Tanrı oğul vaadini yeniler.  TG+, TG- 
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Bir haritanın iki fotokopisini 
yaparak basit bir küre yapın. 
Haritayı dikdörtgen biçiminde 
bırakın ya da oval biçimde 
kesin, hangisi sizin seçtiğiniz 
haritaya daha uyuyorsa onu 
yapın. 
 
Bir haritanın üst kısmına 
aşağıdaki resimde gösterildiği 
şekilde bir delik açın ve aynı 
deliği (birazcık daha geniş 
biçimde) ikinci haritaya da açın. 
 
Haritanın arkasına gelecek 
şekilde kartondan büyükçe bir 
daire kesin ve daha geniş 
kesilmiş olan parçayı daire 
üzerine öyle bir şekilde yapıştırın 
ki, doğru konuma getirildiğinde 
harita bir bütün olarak görülsün. 
 
Sayfa 57’deki Müjde 
sembollerini fotokopi çektirin 
ve aşağıda gösterildiği gibi 
daireye ekleyin. 
 
Tekerleği haritanın arkasına 
takmak için bir ataç kullanın.  
Açılan kısımdan bir kere de 
yalnızca bir sembol görülmeli.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tekerleği haritanın 
arkasına takmak 
için bir ataç 
kullanın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Müjde etkinliği 

Müjde küresi 
Kürenin tamamını görmelerini sağlayın. 

Dünyamızın ne kadar büyük olduğunu hiç düşündünüz mü? Bütün 
o dağları, tarlaları ve ırmakları bir düşünün. Sonra bütün insanları 
ve hayvanları düşünün. Onların her birini Tanrı‟nın yarattığını 
biliyor muydunuz? Sizi bile O yarattı! Tanrı bilge ve güçlüdür. 
Tanrı hem de kutsaldır (kusursuzdur) ve sizi çok sever. Kutsal Kitap 
der ki, “Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki…” (Yuhanna 3:16). 
Karanlık yüreği gösterin. 

Biz kusursuz değiliz. Tanrı‟nın yasalarını çiğneyip yanlış şeyler ya-
parak günah işleriz. Kutsal Kitap der ki, “Herkes günah işledi” 
(Romalılar 3:23). Bizler Tanrı‟nın yolları yerine kendi yollarımızdan 
gitmek isteyen günahlı yüreklerle doğduk. Birisiyle alay ettiğinizde, 
anne babanızın sözünü dinlemediğinizde veya aklınızdan kötü 
düşünceler geçirdiğinizde günah işlemiş olursunuz. Tanrı günahın 
cezasının ölüm (Tanrı‟dan sonsuza dek ayrılmak) olduğunu söyler.  
Çarmıhı/mezarı gösterin. 

İşte bu nedenle Tanrı Oğlu İsa çarmıhta kanını akıtıp öldü. Tanrı-
dan ayrı düşmeyesiniz diye sizin cezanızı üzerine almaya geldi. 
Kutsal Kitap der ki, “…Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahları-

mıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün 

ölümden dirildi” (1. Korintliler 15:3-4). İsa öldükten sonra 

gömüldü, ancak üç gün sonra yaşama geri döndü! Bugün O cennette 

yaşıyor ve günahlarından bağışlanan herkes için bir yer hazırlıyor.  

Temiz yüreği gösterin. 

Sizin günahlarınız bağışlandı mı? Yüreğinizin temiz kılınabilme-

sinin tek bir yolu vardır. Kutsal Kitap der ki, O'na iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 

3:16). Günahınızdan dönmeye razı olmanız ve cezanızı üstlenen 

Rab İsa’ya inanmanız (tamamen güvenmeniz) gerekmektedir. Bunu 

yaptığınızda Tanrı günahınızı bağışlar ve sizi içten dışa değiştirir.  
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Ders 

Grubunuzdaki çocukların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için farklı söz 
verme örnekleri kullanmak isteyebilirsiniz.  

Furkan arkadaşı Cem‟e, yeni yarış bisikletiyle onu gezdireceğine 
söz vermişti. Cem aceleyle arkadaşının evine gitti ve kapıyı çaldı. 
Kapıyı Furkan‟ın annesi açtı. 

“Furkan evde mi acaba?” diye sordu Cem. 

“Yok” diye cevapladı anne. “Babasıyla balığa çıktı. Üzgünüm,” 
diyerek özür diledi, “unuttu herhalde.” 

Cem hayal kırıklığına uğramıştı. Furkan sözünü tutmamıştı. 
Unutmuştu. 

Birisi sözünü tutmazsa bizim için hayal kırıklığı olur. Verdiği 
sözleri her zaman tutan tek Tanrı‟dır. Gökkuşağının bize hatırlattığı 
vaadi hatırlıyor musunuz?  
Gökkuşağı resmini gösterip çocukların cevap vermesine fırsat verin.  

Tanrı o sözü tuttu. Nuh‟un zamanından beri dünyanın tamamı bir 
daha asla tufan görmedi. Tanrı verdiği sözleri asla unutmaz. Bir söz 
verdiyse, onu mutlaka yerine getirir. Tanrı‟nın bütün vaatlerini 
Kutsal Kitap‟ta bulabilirsiniz. Okurken bunlara dikkat etmek iyidir. 
Tanrı‟nın vaatlerini tutacağına güvenmek harika bir şeydir.  

Ancak tufandan sonra bile pek çok insan Tanrı‟ya güvenmedi. 
Nuh‟un oğulları ve karıları çocuk sahibi olmaya başladılar, onların 
çocuklarının da çocukları oldu ve bu böyle sürüp gitti. Yaklaşık 440 
yıl geçti. Yine dünya üzerinde binlerce insan vardı. Ancak çoğu 
Tanrı‟ya tapınmıyordu. Hatta bazıları aya tapıyordu. 

Yaşadıkları yerlerden biri, Ur denilen güzel ve zengin bir kentti. Ar-
keologların (uzun zaman önce yaşamış insanların yaşamlarını ince-
leyen kişiler) yerin derinliklerinde buldukları şeylere göre Ur, mut-
fağı, banyosu ve 10–20 odalı büyük evleri olan bir kentti. İnsanlar, 
altın ve gümüşten yapılmış güzel takılar ve eşyalar takarlardı. Okul-
ların yanı sıra ay tanrısı için putlar ve tapınaklar da vardı.  
 

Sahne 1 

İsteğe bağlı arka zemin: Düz pano. Avram’ı (P–1) yerleştirin.  

O güzel şehirde Avram adında bir adam yaşardı. O da varlıklı bir 
adamdı. Aya tapınıp tapınmadığını bilmiyoruz. Ancak onun 
hakkında bildiğimiz heyecan verici şeyler var.  

Bir gün Avram‟ın yaşamında çok özel bir şey oldu. Tanrı, tek 
gerçek Tanrı ona konuştu.  

Tanrı sembolünü (P–2) yerleştirin.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TG 
 

Okul öncesi çocuklar 
için “vaat” sembolünü 
gösterin. Tanrı’nın 
vaatlerinden söz ederken 
ders boyunca sembole 
gönderme yapın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur, Basra Körfezi’nin 
yukarı ucuyla Irak’ta 
günümüz Bağdat’ı 
arasındadır. Arkeologlar 
kentin zenginliği ve ileri 
kültürüne ilişkin pek çok 
kanıt elde etmişlerdir. 
Bir haritada Ur’un yerini 
tespit etmek çocukların 
hoşuna gidecektir.  
 
 
 

Kart 1–1 

 
Daha küçük çocuklar 
için ders boyunca 
İbrahim ve Sara adını kullanın.  
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Yaygın olarak, Tanrı’nın 
Avram’a Yaratılış 12:1’de 
kaydedilen çağrısının 
aslında Yaratılış 11:1’deki 
olaylardan önce gerçekleştiğine 
inanılır. Aile herhalde Harran’da 
yaşıyordu, sonra Ur’a göçmüştü: 
Orada Terah’ın oğlu Haran 
doğmuş ve ölmüştü. Tanrı, 
Avram’ı çağırdıktan sonra 
Harran’a geri gittiler. 
(Bkz. Elçilerin İşleri 7:2-4) 

 TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TG 

 
 
 
 

 
Avram’ın babası Terah, 
Sam’ın soyundan geliyordu 
ve bir putperestti (Yeşu 24:2). 

 
 
 
 
 
 
Kart 1–2 
 

 
 

Tanrı, Avram‟a “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana 

göstereceğim ülkeye git” dedi (Yaratılış 12:1). 

Ne tuhaf bir mesajdı bu! Tanrı, Avram‟a oturduğu kenti ve evini 
bırakmasının söylüyordu; Avram‟a gitmesi gereken yerin adını bile 
vermedi. Tanrı Avram‟a “Git” diye buyurdu ve aynı zamanda ona 
bir ülke vereceğini vaat etti. 
“Ülke” sözcük şeridin, yerleştirin.  

Tanrı‟nın vaatleri genellikle böyledir. Bize yapmamız gereken bir 
şey söyler. O şeyi yaparsak Tanrı bize bir şey vaat eder. Örneğin, 
çocuklarına “Tanrı‟ya yaklaşın” der. Yapmamız gereken budur. O 
zaman “O da size yaklaşacaktır” vaadi gelir (Yakup 4:8‟den). Bu 
bir vaattir.  

Tanrı Avram‟a başka harika vaatler de verdi.  
Seçtiğiniz çocuklar vaatleri yüksek sesle okuyup sözcük şeritlerini panoya 
yerleştirsinler; “büyük ulus”, “kutsama”, “büyük ad”, “bereket kaynağı ol” 
ve “bütün uluslar”. 

1. Yaratılış 12:2a – “Seni büyük bir ulus yapacağım,”  

2. Yaratılış 12:2b – “Seni kutsayacağım,” 

3. Yaratılış 12:2c – “sana ün kazandıracağım,” 

4. Yaratılış 12:2d – “Bereket kaynağı olacaksın.” 

5. Yaratılış 12:3c – “…Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığın-

la kutsanacak.” 

Tanrı‟nın Avram‟ın yaşamı için bir planı vardı ve o yüzden ona bu 
harika vaatleri verdi. Bunun en iyi yanı Tanrı‟nın her birini yerine 
getirebilecek olmasıdır. Bazen bizler bir söz veririz ve sonra onu 
tutamayacağımızı fark ederiz. Ancak Tanrı o kadar büyük ve 
güçlüdür ki, sözlerini her zaman tutabilir. O‟nun için bunu yapmak 
zor bir şey değildir. Tanrı verdiği bir sözü ya da vaadi asla bozmaz.  

Ailesinin çoğu aya tapmış olsalar da Avram Rab‟bin Tanrı 
olduğunu ve O‟na güvenebileceğini biliyordu. Tanrı‟nın buyruğunu 
ve vaatlerini dinlemişti. Sadece “Tanrı‟nın söyledikleri doğru” 
deyip Ur‟da kalmadı. Tanrı‟nın buyurduğu şeyi yapmak ve O‟nun 
vaatlerini tutacağına güvenmek konusunda bir karar aldı. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Düz pano. Avram’ı (P–1) ve Saray’ı (P–4) 
yerleştirin.  

Öncelikle karısı Saray‟la konuşmuş olmalı. “Taşınacağız. Bu 
kentten ayrılıyoruz.” 

“Ama Avram, nereye gidiyoruz?” 

“Bilmiyorum. Tanrı buradan ayrılmamı söyledi, nereye gideceği-
mizi O gösterecek,” diye cevap verdi herhalde Avram. 



 Atalar  

 
 

11 

Avram şüphesiz, babası Terah‟a, kardeşi Nahor‟a ve yeğeni Lut‟a 
da söylemiştir: “Ur‟dan ayrılmak zorundayım, biz taşınacağız.” 

Onlarda sormuş olmalılar: “Nereye gidiyorsun?” 

Avram‟ın cevabı, Saray‟a verdiği cevapla aynı olmuştur: “Tanrı, 
bana vereceği bir ülkeyi göstereceğini vaat etti. Oranın neresi 
olduğunu bilmiyorum. Tanrı‟ya güvenip iman edeceğim.” 

Görüyorsunuz ya, güvenmek sadece Tanrı‟nın bir şey yapacağına 
söz verdiğini bilmek değildir. Güvenmek, Tanrı‟nın o şeyi sizin için 
yapacağına inanmaktır. Avram Tanrı‟nın sözüne inandı ve verdiği 
bütün o vaatleri yerine getireceğine güvendi.  

Bütün şekilleri çıkarın. 

Akrabalarının kafalarını nasıl sallamış olabileceklerini bir düşünün. 
“Amma da tuhaf! Ayrılmak ama nereye gittiğini bilmemek. 
Anlamıyoruz.” Avram bu vaatleri veren Rab‟bin onları yerine 
getireceğini biliyordu. İşte bu yüzden Tanrı ona ne dediyse yaptı.  

Tanrı sizin de O‟nun sözüne güvenmenizi ister. Kutsal Kitap‟ta pek 
çok vaat vardır. Vaatlerden bazıları İsa Mesih‟e Kurtarıcı olarak 
iman etmemiş olanlar içindir, bazılarıysa O‟na iman etmiş olanlar 
içindir. Şu vaat kimin içindir? “Seni asla terk etmeyeceğim, seni 

asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5). Bu vaat, İsa Mesih’i 
Kurtarıcıları olarak tanıyan imanlılar içindir.  

Şimdi İsa Mesih’e daha önce hiç iman etmemiş olanlar için olan bir 

vaadi düşüneceğiz. O bu vaadi verdi ve O Tanrı olduğu için vaadini 

yerine getireceğine emin olabiliriz. Şöyle vaat eder: “…bana geleni 
asla kovmam.” (Yuhanna 6:37b) 

İsa Mesih’e gelmeye neden ihtiyacınız vardır? Buna ihtiyacınız var, 

çünkü yaptığınız yanlışlar sizi Tanrı’dan uzak tutar ve yalnız İsa 

Mesih günahınızı kaldırabilir. Belki de günahınızı bağışlatmaya 

ihtiyacınız olduğunu gördünüz ama “Ben çok kötü birisiyim – bir 

şey çaldığımı hiç kimse bilmiyor” diye düşünüyorsunuz. Belki de 

biri size İsa Mesih’e gelmek için çok küçük olduğunuzu söyledi. 
Vaadi tekrar dinleyin.  

Vurgulu bir şekilde tekrarlayın. 

Ne kadar kötü olursanız olun, ne kadar küçük olursanız olun, kim 

olursanız olun, İsa Mesih’e gelirseniz, O sizi asla geri çevirmez. Bu 

O’nun vaadidir. Rab İsa’ya sizin günahlarınızı bağışlamasını 

isteyerek gelirsiniz. Bu vaade inanıp O’na bugün gelmek istemez 

misiniz? Bunu istemenize rağmen nasıl yapacağınızdan emin 

değilseniz, o zaman diğerleri çıktığında siz yerinizde kalın. O 

zaman bunun hakkında benimle konuşmak istediğinizi anlayacağım 

ve bunu size Kutsal Kitap’tan açıklamaktan sevinç duyacağım. 

Tıpkı Avram’ın Tanrı’nın ona verdiği vaade inanması gibi, sizin de 

bu vaadi anlamanız ve ona gerçekten inanmanız çok önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG- 

 

 
Kutsal Kitap’tan ayeti okuyun 
ya da büyük çocuklardan 
birine okutun. 
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Kart 1–3 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar hayvan 
sesleri çıkarıp grup halinde 
yürümekten hoşlanacaktır.  
 
Çocuklar haritada Harran ve 
Ur’un yerini belirlesinler ve 
büyük olasılıkla 10 haftalık bir 
yolculuk gerektiren uzun 
mesafeyi göstersinler. 
 
Avram Harran’da fazladan 
uşaklar edindi (Yaratılış 12:5). 
Oldukça varlıklı olmuştu.  
 
Çocuklar Kenan’ı haritada 
bulsunlar. Avram Şekem’e 
yerleşti, fakat daha iyi otlaklar 
bulmak için yavaş yavaş 
güneye ilerledi.  

 
 
 
 
 
 
 

 TG- 

 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahne 3 

İsteğe bağlı arka  zemin: “Dış mekan sahnesi. Kağnıyı (P-5), develeri (P-6) ve 
koyunları (P–7) yerleştirin. 

Avram kısa süre içinde Ur kentinden ayrılıp yola çıkmıştı. Ancak şu 
diğer kişiler de kim? Akrabalarından bazıları Avram ve karısıyla 
gitmeye karar verdiler. Babası ve yeğeni Lut da onunla gitti. 
Yanlarında hayvanlar, çadırlar ve yolda gerekecek şeylerin yanı sıra 
köleler de vardı. Kutsal Kitap Tanrı‟nın onları nasıl yönlendirdiğini 
anlatmıyor ama bunu bir şekilde yaptı, hem de günlerce ve 
haftalarca. Ur‟dan yaklaşık 1100 km. olan Harran kentine 
ulaşmaları on hafta veya daha fazla sürmüş olmalı. Orada durdular. 
Belki de Avram‟ın babası daha ileri gidemeyecek kadar yaşlı ve 
yorgundu, çünkü o ölene kadar Harran‟da kaldılar. Orada on beş yıl 
kadar kalmış olabilirler. 

Sonunda Tanrı‟nın vaat etmiş olduğu ülkeye gitmek üzere tekrar 
yola koyuldular. Ne harika bir manzaraydı kim bilir! Bir köy 
taşınıyor gibi görünüyordu: Develerin üzerinde Avram ve ailesi; 
çocuklarıyla birlikte 600 köle; mallarla yüklü eşekler ve sürüler.  

Uzun bir yolculuktan sonra Kenan denilen vaat topraklarına 
geldiler. Avram orayı görmekten ve oraya girmekten ne büyük 
heyecan duymuş olmalıydı. Evet, Tanrı sözünü tutmuştu! Tanrı‟nın 
Avram‟a vaat ettiği diğer şeyleri de hatırlıyor musunuz?  

Çocukların cevap vermesine izin verin.  

O son vaadi düşünelim, “…Yeryüzündeki bütün halklar senin 

aracılığınla kutsanacak” (Yaratılış 12:3). Tanrı, Avram‟ın sayesinde 
bütün dünyadaki insanların üzerine, bizlerin üzerine bile büyük 
bereket geleceğini vaat ediyordu. Tanrı bu vaadi nasıl tutacaktı? 
Avram‟ın soyu aracılığıyla İsa geldi. Tanrı‟nın Oğlu İsa Mesih bir 
Yahudi olarak doğdu. İsa Mesih bütün dünyadaki insanlara büyük 
bir bereket kaynağı olmuştur. Kurtarıcı olmak üzere gelmiştir. 

Panonun bir tarafına çarmıhı (P–3) yerleştirin.  

Bunun anlamı, bizim günahlarımızın cezasını üzerine almak, ölmek 
için gelmiş olmasıdır. O ölümden dirildi ve cennette yaşıyor. İşte o 
yüzden bütün günahınızı kaldırabilir. İşte o yüzden o harika vaadi 
verebilir: “…bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37b). Şimdi 

O’nun sözüne güvenin. O’na, “Rab İsa, yaptığım tüm yanlışlar için 

özür dilerim. Bunlardan dönmek istiyorum. Benim yerime öldüğün 

için teşekkür ederim. Lütfen bütün günahımı bağışla” deyin. Sizi 

geri çevirmeyecektir. Sizi kabul edip bağışlayacaktır. Tıpkı Tanrı-

nın Avram’a verdiği tüm sözleri tutması gibi, siz de bugün kendi 

yaşamınızda, O’nun vaatlerini yerine getirdiğini keşfetmek istemez 
misiniz?  

Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Düz pano. Sunağı (P–8), koçu (P–9), ateşi (P–10) 
ve Avram’ı (P–1) yerleştirin. 

Avram‟ın, bir gün kendisinin olacak topraklarda yürüyor olması 
Tanrı‟nın kendi vaadine olan sadakati sayesindeydi. Avram‟ın 
yaptığı ilk şey tapınmak oldu. Bir sunak dikti. Kutsal Kitap der ki, 
“Rab, Avram‟a göründü” (Yaratılış 12:7). Ne kadar da özel bir 
zamandı. Avram bu yere onu getirmesi için Tanrı‟ya güvendiğine 
ne kadar sevinmiş olmalıydı. 

Bir gün Avram çok düşünceliydi. “Sığırları, koyunları, develeri ve 
eşekleri neyle besleyeceğim? Biz neyle yaşayacağız?” diye düşünü-
yordu belki. Etrafına baktı. Gerçekten de pek ot kalmamıştı. Kıtlık 
başlamıştı ve pek çok aç insan ve hayvan vardı ama yiyecek yoktu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Avram bu kıtlık zamanında da Tanrı‟ya güveniyor olsaydı ne ya-
pardı? 
Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Bakalım ne yapmış. İşleri kendisi halletmeye karar verdi. Kenan-
dan ayrılıp Mısır‟a gitti. Tanrı oraya gitmesini söylememişti. Mısır 
Tanrı‟nın ona vaat ettiği ülke değildi. O yüzden Avram sorun ya-
şadı.  

Karısı Saray çok güzeldi. Avram, Mısırlı erkekler onu gördüğünde 
kendisini öldürüp Saray‟ı kendilerine alacaklar diye korkuyordu. O 
yüzden Tanrı‟ya hiç güvenmeyerek Saray‟a “Onun kız kardeşiyim 

de ki, senin hatırın için bana iyi davransınlar, canıma 

dokunmasınlar” dedi. Avram’ın planı ters gitti! Firavun Saray’ı 

sarayına aldı; onun karısı olmasını istiyordu. Ancak Tanrı sarayında 

yaşayan insanlara hastalık gönderdi. Kısa zaman içinde Firavun 

Avram’ın doğruyu söylememiş olduğunu fark etti. Çok kızmıştı, 

Avram’ı ve Saray’ı aceleyle evlerine gönderdi.  

Ancak Tanrı Avram’ı bırakmadı. “Avram, sen beni yarı yolda 

bıraktın, benim seninle işim bitti,” demedi. O çok sadık bir 

Tanrı’dır. Çocukları itaatkâr olmasalar da O vaatlerini bozmaz.  

Belki siz de Tanrı’nın bir çocuğusunuz; İsa Mesih sizin Kur-

tarıcınız fakat Avram gibi siz de gerçeği söylemediniz. Ağabeyiniz 

ödevinize yardım etti. Öğretmeniniz okuduğunda ödevi çok beğendi 

ve sordu, “Hepsini sen mi yaptın?” ve siz “Evet” diye cevap ver-

diniz. Yalan söylediniz. Mutsuz hissediyorsunuz, çünkü Tanrı’yı 

hoşnut etmediğinizi biliyorsunuz. Sizin için, yani Tanrı’yı hoşnut 

etmeyen bir Hıristiyan için Tanrı’dan bir vaat var mıdır? Evet! Şunu 

dinleyin, “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan 

Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” 

(1. Yuhanna 1:9). Yaptığınız yanlıştan dolayı üzgünseniz ve bunu 

Tanrı’ya söylerseniz, O sizi bağışlayacaktır. Onun vaadi budur. El-

bette, öğretmeninizle durumu düzeltmelisiniz. Ama imanlı bir 

çocuk olarak unutmayın ki, günah işlediğinizde, Tanrı üzgün oldu- 

Kart 1–4 
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Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 
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Kart 1–5 

Okul öncesi çocuklar 
gökyüzüne bakıp yıldızları 
sayıyormuş gibi yapmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 
Kutsal Yazılar’da “inanmak” 
sözcüğünün ilk kez geçtiği 
yer burasıdır. Tanrı Avram’ın 
imanını ona doğruluk saydı 
(Romalılar 4:3, Galatyalılar 3:6, 
Yakup 2:23, İbraniler 11:8–12). 
Avram’ın imanı Tanrı onu 
Ur’da çağırdığı zaman 
başladı. İtaati o imandan 
kaynaklanıyordu. Kutsal 
Yazılar’ın tamamında açıkça 
öğretildiği üzere kurtuluş 
(Tanrı’nın sağladığı doğruluk) 
ancak imanla olur.  
 

 
 

Hacer Mısırlı bir köleydi, 
büyük olasılıkla Firavun 
tarafından verilenler 
arasındaydı.  
 
Tanrı İsmail’i kutsadı ve 
onun soyunun da çoğalacağını 
vaat etti (Yaratılış 17:20). 
İsmail’in soyundan gelen 
on iki prens, Arap ulusunu 
meydana getirdi.  

 
 
Kart 1–6 

 
 

 TG+ 

ğunuzu kendisine söylemenizi ister. Sizi bağışlayacağını vaat eder. 

O konuyu Tanrı‟ya bir kez anlattınız mı, artık o konuda suçluluk 
duymanıza gerek yoktur. Biz O‟nu yarı yolda bıraksak bile O 
sadıktır. Kim bilir Avram buna ne kadar sevinmiş olmalıdır. 
Avram’ı (P–1), Tanrı sembolünü (P–2) ve yıldızları (P–11) yerleştirin. 
Bir gece Tanrı Avram‟a konuştu, “Bir oğlun olacak. Göklere bak, 
„Yıldızları sayabilir misin?‟ İşte, soyun o kadar çok olacak.” Bu bir 
vaatti. Avram‟ın bir oğlu olacaktı. Kutsal Kitap Avram‟ın Tanrı‟ya 
inandığını söyler (Yaratılış 15:6‟dan). 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Avram’ı (P–1), Saray’ı (P–13) ve 
çadırı (P–14)  yerleştirin.  

Fakat yıllar geçmesine rağmen hâlâ bir oğul yoktu. Tanrı unutmuş 
muydu? Hayır, O vaatlerini asla unutmaz. Tanrı fikrini mi 
değiştirmişti? Hayır, Tanrı değişmez. O vaadi tutamayacağını mı 
fark etmişti? Hayır, Tanrı için hiçbir şey zor değildir. O vaadini 
kendi uygun gördüğü zamanda yerine getirecekti. Ancak Avram ve 
Saray, Tanrı‟nın vaat edilen çocuğu kendilerine niçin vermemiş 
olduğunu anlayamıyorlardı. Saray beklemekten yorulmuştu.  

Bir gün kocasına dedi ki, “Çocuk sahibi olamayacak kadar ihtiyar-
ladım. Cariyem Hacer‟i eş olarak al; o sana bir oğul doğurabilir.” 

Tanrı‟nın yolu bu değildi ama Avram onu kabul etti. O da Tanrı‟nın 
vaadini yerine getirmesini beklemekten yorulmuştu; Tanrı‟ya 
güvenmeyi unutmuştu. Tanrı her vaadi hemen yerine getirmez; 
ancak vaatlerini mutlaka tutar.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Hacer‟in gerçekten İsmail adında bir oğlu oldu. Ama o vaat edilen 
çocuk değildi. İsmail 13 yaşına geldiğinde Tanrı Avram‟a bir kez 
daha konuştu ve vaadini tekrarladı: “Saray bir oğul doğuracak.” 
(Yaratılış 17:16‟dan) 
Avram’ı (P-12) ve Tanrı sembolünü (P-2)  yerleştirin. 
Avram güldü ve Rab‟be “Yüz yaşında bir adam çocuk sahibi 
olabilir mi? Doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?” dedi. İmkânsız 
görünüyordu! Ancak Tanrı bu vaadi verdi, çünkü O‟nun için hiçbir 
şey imkânsız değildir. Tanrı Avram‟ın adını bile “ulusların babası” 
demek olan İbrahim adıyla değiştirdi. Saray‟ın adı da Sara (prenses) 
oldu. Bu yeni isimler belki de Tanrı‟nın harika vaadini 
hatırlamalarına yardım etmiştir.  

Tanrı‟nın verdiği her vaadi tutacağına siz de sevinmiyor musunuz? 
Eğer imanlıysanız, Kutsal Kitap‟ta bulduğunuz vaatlerin altını çize-
bilirsiniz. Bu belki onları hatırlamanıza yardımcı olabilir. Hepsin-
den önemlisi onları tutması için Tanrı‟ya güvenmenizdir.  
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Romalılar 8:28‟de her imanlı için harika bir vaat vardır: “Tanrı'nın, 
kendisini sevenlerle… birlikte her durumda iyilik için etkin 
olduğunu biliriz.” Bunun anlamı şudur: Yaşamınızda ne olursa 
olsun –üzücü şeyler, sevindirici şeyler, hayal kırıklıkları– Tanrı‟nın 
bu şeylerin olmasına izin vermesinde bir amacı vardır ve o şeyi 
sizin iyiliğiniz için kullanacaktır. Tanrı bu sıkıntıları sık sık bizi 
Rab İsa‟ya daha çok benzer kılmak için kullanır. Zor bir durumda 
olduğunuzda Tanrı‟ya güvenin. Anne babanız hastalandığında veya 
öldüğünde Tanrı‟yı suçlamak çok kolaydır. Tanrı‟yı suçlayıp 
onunla konuşmayı keserseniz, bu O‟nun vaadine güvenmek olmaz. 
Kendinizi suçlayıp daha düşünceli olsaydınız bunlar olmazdı diye 
düşünürseniz Tanrı‟nın vaadine güvenmemiş olursunuz. Zor ya da 
üzücü şeyler olduğunda Tanrı‟ya O‟nun etkin olduğuna inandığınızı 
söyleyin. Vaatlerini tutacağına iman edin.  
İmanlı değilseniz, Kurtarıcınız olarak İsa Mesih‟e iman 
etmediyseniz, O‟nun verdiği özel vaadi hatırlayın: “bana geleni asla 
kovmam” (Yuhanna 6:37b). Bütün günahlarınızı bağışlatmak için 
şimdi O‟na gelin. Sizi geri çevirmeyeceğine O söz veriyor.  
 

Tekrar soruları 

1. Avram Ur‟da yaşarken Tanrı, ona ne yapmasını söyledi? 
(“Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana 
göstereceğim ülkeye git.”) 

2. Avram neden itaat etti? (Çünkü Tanrı Avram‟a bir ülke 
vermeyi vaat etmişti ve o da vaadini tutacağı konusunda 
Tanrı‟ya güvendi.) 

3. Tanrı‟ya “güvenmek” ne demektir? (Vaat ettiğini yerine 
getirmesi için Tanrı‟ya dayanmak.) 

4. Tanrı‟nın vaatlerinden birini söyleyebilir misiniz? (Örn. 
“Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakma-
yacağım” İbraniler 13:5; “…bana geleni asla kovmam” 
Yuhanna 6:37b.) 

5. Avram ve Saray‟la birlikte kimler gitti? (Avram‟ın babası 
Terah, yeğeni Lut ve uşakları.) 

6. Avram Mısır‟da hangi yanlış şeyi yaptı? (Tanrı‟ya 
güvenmedi ve Saray‟ın kızkardeşi olduğunu söyledi.) 

7. Tanrı‟nın Avram‟a verdiği vaatlerden bazıları nelerdi? 
(“Seni büyük bir ulus yapacağım; seni kutsayacak, sana ün 
kazandıracağım; bereket kaynağı olacaksın; yeryüzündeki 
bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak; sana ve Saray‟a 
bir oğul vereceğim.”) 

8. Avram ve Saray‟ın çocuk sahibi olması neden o kadar 
olanaksız görünüyordu? (Avram ve Saray çocuk sahibi 
olamayacak kadar ihtiyarlamıştı.) 

9. Tanrı‟nın vaatlerini tutacağına neden emin olabiliriz? (Çün-
kü O Tanrı‟dır ve O‟nun için hiçbir şey olanaksız değildir.) 

10. Tanrı‟nın vaatlerini nerede bulabiliriz? (Kutsal Kitap‟taki 
sözünde.) 

İsmail ve İshak arasında 
gelişen kavga bugünün 
İsrail ve Arap dünyası 
arasında süren kavganın 
habercisi oldu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

 

Ayak izi yarışı 
 
Her takım için iki ayak izi 
(bir sağ ve bir sol) kesin 
(bkz. sayfa 60). 
 
Her takım için ayak izlerini 
düz bir yüzeye dizin veya 
arkalarına pürüzlü bir kağıt  
yapıştırarak bez panoya 
yerleştirin.  
 
Sınıfı iki takıma ayırıp sırayla 
soruları sorun. 
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde takımının 
ayak izlerinden birini 
ilerletir, uç uca adım 
atar gibi ilerlemelidir.  
 
En uzağa giden takım 
kazanır.  
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Okul öncesi 

tekrar oyunu  

 

Ayak izi yarışı 
 

Yukarıdaki talimatları 
uygulayın, fakat sadece 
bir çift ayak izi kullanın ve 
takımlara ayırmayın. 
 
Her iki ayak izi bez 
panonun diğer ucuna 
varıncaya kadar soruları 
(her birini birden fazla 
kullanarak) sormaya 
devam edin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Vaat nedir? (Birisinin yapacağını söylediği şeydir.) 

2. Tanrı‟nın İbrahim‟e verdiği iki vaat nedir? (Tanrı onu yeni 
bir ülkeye götürecekti; İbrahim‟in pek çok çocuğu, torunu 
ve başka akrabaları olacaktı; önemli bir kişi olacaktı; Tanrı 
onun halkına iyi davrananlara iyilik gösterecek, kötü 
davrananları cezalandıracaktı; Kurtarıcı onun soyundan 
çıkacaktı.) 

3. İbrahim‟in oğlunun adı neydi? (İsmail. Ayrıca, bu isim bu 
derste geçmemiş olsa da İshak.) 

4. Günahınızdan kurtaran Kurtarıcı olarak İsa‟ya inanırsanız 
Tanrı sizin için ne yapacağını vaat ediyor? (“bana geleni 
asla kovmam” Yuhanna 6:37b. Günahlarınızı bağışlamayı 
vaat ediyor, öyle ki bir gün cennete gidebilesiniz.) 

 

Devam eden etkinlik 

Çizgili yıldız 
Sayfa 59‟da gösterilen yıldızlardan her çocuğa birer tane verin.  

Her çocuk Tanrı‟nın vaatlerinden birini seçsin ve hatırlatıcı olarak 
yıldızın üzerine yazsın. 

Çocukları teşvik edin ki ne zaman onu görseler vaatlerini her zaman 
tuttuğu için Tanrı‟ya şükretsinler.  
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Ders 2 
İbrahim’e bir armağan – oğul  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 21:1–8 
Yaratılış 22:1–14  
 
Temel gerçek 

Tanrı, imanlarını güçlendirmek için çocuklarını 
sınar.  
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: İşler zorlaştığında yardım 
için Tanrı‟ya güvenin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını 

bilirim.” 1. Tarihler 29:17a 

 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5 ve 2–6 
Veya 
 Şekil P–3, P–8, P–9, P–10, P–12, P–13, 

P–14, P–15, P–16, P–17, P–18, P–19, 
P–20, P–21, P–22 ve P–23 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân ve 
dağ sahnesi 

 Bu dersi özel bir müjdeleme dersi olarak 
kullanıyorsanız (bkz. notlar – sayfa 18), 
Rab İsa Mesih için şekiller ve bir bebek 
resmi de kullanabilirsiniz  

 
Devam eden etkinlik 

 Mümkünse, dersten sonra İbrahim ve 
İshak‟la röportaj yapmak için kayıt 
cihazı ve mikrofon edinin.  

 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Özel bir şeyin olmasını beklemek zordur değil 
mi?  
 
Olayların Gelişimi 

1. İshak‟ın doğumu.  TG+ 
2. İshak büyür. 
3. İbrahim İshak‟a öğretir. 
4. Tanrı İbrahim‟den İshak‟ı kurban etme-

sini ister.  TG+ 
5. İbrahim, İshak ve uşaklar yola çıkar.  

  TG+ 
6. İbrahim ve İshak uşakları bırakıp yola 

devam ederler.  TG+ 
7. İshak sorar “Kuzu nerede?” 

8. İbrahim “Tanrı sağlayacak” der.  TG+ 
9. İbrahim İshak‟ı sunağın üstüne koyar. 

 TG+ 
 
Doruk Noktası 
İbrahim bıçağını çıkarır. 
 
Sonuç  
Melek der ki, “Çocuğa dokunma.” 
Tanrı bir kuzu sağlar. 

İbrahim ve İshak eve beraber dönerler.  TG+ 
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Kurtulmamış çocuklar için uygulama 

Bu, Tanrı’nın Oğlu’nu bizim için nasıl verdiğini göstermek için özel bir 
müjdeleme dersidir. Görüldüğü gibi derste kurtulmamış çocuklar için ana 
uygulama yoktur. O nedenle aşağıdakileri, programınızın başka bir 
kısmında kimlerin Tanrı’nın çocukları olduğunu öğretmek için kullanmanızı 
öneriyoruz.  

Bir bebeğin resmini gösterin. 

Bir aileye yeni bir bebek doğduğunda ne büyük bir heyecan yaşanır. 
Küçük erkek ya da kız kardeşiniz varsa belki doğduğu günü iyi 
hatırlıyorsunuzdur.  

Tanrı‟nın ailesinde doğmak ve böylece Tanrı‟nın çocuğu olmak 
daha da özeldir. Bu nasıl olur?  

 Küçük bir bebek olarak doğduğunuzda değil. 

 Kiliseye giderek değil. 

 Öldüğünüzde değil. 

Kutsal Kitap bunun ne zaman olduğunu bize söyler. Şunu dinleyin. 
Yuhanna 1:12’yi okuyun. 

İsa Mesih‟i Kurtarıcı olarak kabul eden kişiler Tanrı‟nın ailesine 
girerler. Yaşamınızdaki yanlışlar sizi Tanrı‟nın ailesinin dışında 
tutar ve ancak İsa Mesih o yanlışları kaldırabilir; çünkü O, günahı 
kaldırmak için öldü.  

O yaşıyor ve yaşamınıza gelebilir. Yaptığınız yanlışlardan dönüp 
Tanrı‟nın ailesine girmek isterseniz, bütün günahlarınızı kaldırması 
için Rab İsa‟ya güvenmelisiniz. Ondan istediğiniz zaman O bunu 
yapacaktır ve siz Tanrı‟nın ailesine katılacaksınız. Tanrı sizi yeni, 
farklı bir kişi yapacaktır. O, sizi seven göksel Babanız olacaktır. İşte 
bu şekilde Tanrı‟nın çocuğu olabilirsiniz.  

Özel müjdeleme dersi 

Bunu özel bir müjdeleme dersi olarak kullanmak isterseniz, aşağıdaki 
noktalara değinerek Rab İsa’nın ölümünü açıklayabilirsiniz.  

*  İshak İbrahim‟in sevgili oğluydu Tanrı‟nın biricik sevgili Oğlu 
       Rab İsa  
*  İshak babasının dediğini yaptı  Rab İsa‟nın Babası‟na olan    
    ve gitti     itaati 
*  İshak odunları taşıdı   Rab İsa çarmıhı taşıdı 
*  Dağdaki sunak   Kafatası tepesindeki çarmıh 
*  İshak ölümü hak etmemişti  Rab İsa hiç yanlış bir şey  
       yapmamıştı; O günahkârların 
       yerine öldü. 
*  İshak ölümden döndü  Rab İsa ölümden dirildi 
Bütün bu öğretişi metinde öğretilen gerçekle birlikte vermeye ça-
lışmayın. Bir ya da ikisini seçip öğretmek en iyisidir. 
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Ders  

Özel bir şeyin olmasını beklemek zordur değil mi? Size doğum 
gününüz için yeni bir bilgisayar oyunu söz verilmiştir; fakat bekle-
meniz gerekir. Ailenizle birlikte heyecanlı bir tatile çıkacaksınızdır 
ama yine haftalarca beklemeniz lazımdır. Zaman hiç geçmeyecek 
gibi görünür.  
Eminim İbrahim ve Sara için Tanrı‟nın vaat ettiği oğlu beklemek de 
zor olmuştur. Tam yirmi beş yıl beklemek zorundaydılar! Bu arada 
Tanrı, Avram‟ın ismini İbrahim, Saray‟ınkini Sara olarak değiştir-
mişti. O yüzden bundan sonra onlar için bu isimleri kullanacağız.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Çadırı (P–14) ve İbrahim’i (P–
12) yerleştirin. 
Sonunda bekleyiş bitti! Oğulları doğduğunda İbrahim 100, Sara 90 
yaşındaydı.  
Sara’yı (P–13) ve bebek İshak’ı (P–15) yerleştirin  

Anne ve babaların yaptığı ilk şeylerden biri bebeklerine isim koy-
maktır. İbrahim ve Sara bebeğe İshak ismini verdiler; çünkü İshak 
“güler” demektir. Hem İbrahim hem Sara yaşlılık günlerinde bir 
oğulları olacağını duyduklarında gülmüşlerdi. Sara “Tanrı yüzümü 
güldürdü. Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek” dedi (Yara-
tılış 21:6‟dan). 
Kıymetli oğullarına bakınca İbrahim ve Sara bütün o bekleyişe 
değdiğini düşünmüş olmalıydılar. Tanrı‟ya olan imanları, vaadini 
tutmasını bekledikçe güçlenmişti.  
Beklemek pek kolay değildir. Belki de ailenizdeki tek Hıristiyan 
sizsiniz. Tanrı‟dan annenizi, babanızı ve kardeşlerinizi kurtarmasını 
istediniz ama hâlâ iman etmediler. Siz istemeye ve beklemeye de-
vam edin. Tanrı bunu bir kerede yapsa çok daha kolay olurdu. An-
cak, Tanrı‟nın cevap vermesini bekledikçe O‟na daha çok güven-
meyi öğrenebilirsiniz. Her yeni gün ailenizde bir imanlı olarak 
yaşamak için O‟nun yardımına dayanmak zorundasınız. Tanrı‟nın 
size gerçekten yardım ettiğini keşfedeceksiniz. Tanrı, O‟na daha 
çok güvenelim diye bize bu “sınavları” veya zor zamanları verir.  
 

Sahne 2 
İshak’ın (P–15) yerine Şekil P-16’yı koyun.  

Ancak İbrahim için bekleyiş sona ermişti, bu “sınav” bitmişti. 
Kutsal Kitap‟ta, İshak belki dört beş yaşlarında küçük bir çocukken, 
İbrahim‟in arkadaşlarını büyük bir partiye davet ettiği yazar. 
İbrahim oğluyla ne kadar da gurur duyuyordu kim bilir.  
İshak büyüdüğünde yaşamı ilginç ve heyecan doluydu. Ailesi bir 
evde değil, bir çadırda yaşıyordu. Şüphesiz güzel bir çadırdı; ancak  
sığırlar, develer, eşekler, koyunlar ve keçiler için taze ot bulmak 
amacıyla taşınmaları gerektiğinde çadırın toplanması gerekiyordu. 
Bu şekilde yaşamak İshak için çok eğlenceli olmalıydı.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 
 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2–1 
 

 
 
İbrahim’e hayvanları 
beslerken yardım ediyor 
gibi yapmak okul öncesi 
çocukların hoşuna gidecektir.  
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Kart 2–2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Okul öncesi çocuklar 
için “Tanrı sağlar” 
sembolünü gösterin.  
 
 
Tarihçi Josephus bu 
hikâyenin geçtiği sırada 
İshak’ın 25 yaşında 
olduğunu tahmin 
etmektedir.  
 
İsmail de İbrahim’in 
oğluydu, ancak vaat 
edilen oğul İshak’tı  
(İbraniler 11:17-19).  
 
Moriya: Yeruşalim’in 
dışında bir sıra dağ. 
İbrahim ve İshak’ın 
yaşadığı Beer-Şeva’dan 
yaklaşık üç gün uzaklıkta. 

 

 TG+ 

 
Burası sonra Süleyman’ın 
tapınağı yaptırdığı yerle 
aynı yerdir. Yahudiler, 
tapınaktaki yakmalık 
sunu sunağının İbrahim’in 
sunağıyla tam aynı noktada 
durduğuna inanırlar. 
 

Sahne 3 
Sunağı (P–8) ve koçu (P–9) yerleştirin.  

İshak İbrahim‟in Rab Tanrı‟yı tanıdığını ve sevdiğini görmüş olma-
lıydı. Eminim İbrahim Tanrı hakkında İshak‟a öğretmeye özen 
gösteriyordu. Ona kurban aracılığıyla nasıl tapınacağını ve 
bağışlanacağını öğretmişti. O yüzden büyük olasılıkla İshak sık sık 
babasının bir sunak yapmak için taş topladığını, bir kuzu alıp 
bacaklarından bağlayarak odunların üstüne koyduğunu, sonra büyük 
bıçağın hızlı darbesiyle kuzunun öldüğünü, kanın sunak üzerine 
aktığını görmüştü.  

“Hayvan bizim günahımıza karşılık ölüyor” diye açıklamış 
olmalıydı İbrahim. “Tanrı, günahlarımızın bağışlanabilmesi için kan 
akıtılması gerektiğini söylemişti.” (bkz. Levililer 17:11 ve İbraniler 
9:22). Hayvanın kanı akıtıldıktan sonra kurban sunusu yakılırdı. 
Buna “yakmalık sunu” denirdi.  
Ateşi (P–10) yerleştirin.  
 

Sahne 4 
İbrahim’i (P–12), İshak’ı (P–16) ve Sara’yı (P–13) çıkarın. Sunağın (P–8) 
üstüne çarmıhı (P–3) yerleştirin.  

Bugün Tanrı‟ya bu şekilde tapınmamıza gerek yoktur. Sunağın 
üzerindeki kuzu günaha karşılık çarmıhta ölmesi gereken Rab İsa 
Mesih‟i betimler. O‟na “işte dünyanın günahını kaldıran kurban 
kuzusu” dendi (Yuhanna 1:29). Sadece bize ait günahlar 
bağışlanabilsin diye değil, İbrahim‟in ve İshak‟ın günahları için de 
kanını akıttı. Tabii ki Rab İsa, İshak‟ın bu hayvan kurbanlar 
hakkında öğrenmesinden çok sonra geldi.  
Çarmıhı (P–3), sunağı (P–8), koçu (P–9) ve ateşi (P–10) çıkarın.  

İbrahim bir sabah oğlunu erkenden uyandırdı. “İshak, kalk! Kalk-
ma zamanı!” İshak‟ı neden öyle erkenden uyandırıyordu acaba?  

Tanrı o gece konuşmuştu: “İbrahim!” 

“Buradayım” diye yanıtladı İbrahim. 

“İshak‟ı, sevdiğin biricik oğlunu al. Moriya bölgesine git. Orada 
sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.” 

Kutsal Kitap der ki, “Tanrı İbrahim‟i denedi” (Yaratılış 22:1). Ne 
deneme ama! Kıymetli biricik oğlunu kurban etmek İbrahim için ne 
zor bir şeydi. İbrahim‟in yaşamında karşılaştığı en zor durum bu 
olmalıydı. Eminim çok üzülmüştür ve kafası karışmıştır. Eğer Rab 
İsa Mesih‟i seviyorsanız yaşamınız her zaman o kadar kolay 
olmayacaktır. Tanrı hiçbir zaman kolay bir yaşam vaat etmedi. 
Aslına bakarsanız Rab İsa “Dünyada sıkıntınız olacak” dedi 
(Yuhanna 16:33). Sıkıntı bir çeşit sınama zamanıdır. Belki de şu an 
yaşamınızda çok zor bir şey var. Büyükanneniz çok hasta, bir türlü 
anlayamadığınız bir ödeviniz var, anne babanız çok kavga ediyor 
olabilir. Belki de Tanrı‟nın, O‟nun çocuğu olmanıza rağmen neden 
bu gibi şeylerin başınıza gelmesine izin verdiği konusunda kafanız
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karışmıştır. Kutsal Kitap Tanrı‟nın bu sınavları genellikle O‟na olan 
imanımızı güçlendirmek için gönderdiğini söyler. Bir konuda zorluk 
çektiğinizde O‟ndan yardım isteyin. O size yardım edecektir, O‟nun 
bu konudaki sözüne sadık kaldığını kendiniz göreceksiniz ve 
böylece imanınız güçlenecektir. O yüzden Tanrı‟ya karşı 
savaşmayın; zor şeyler için O‟nu suçlamayın. Bunun yerine o 
şeylerden geçmek için Tanrı‟ya güvenin. İbrahim bu büyük sınavla 
karşı karşıyayken böyle yaptı. 

O sabah erkenden İbrahim İshak‟a, “Tanrı O‟na tapınmamız için 
Moriya dağlarından birine gitmemizi istedi” diye açıklamış olmalı. 
“Üç günlük yolumuz var, o yüzden erken çıkmalıyız.” 
 

Sahne 5 
İshak’ı (P–17), İbrahim’i (P–12), eşeği (P–18), eşeğin sırtındaki odunu 
(P–19) çadırın önüne (P–14) yerleştirin. 

Yolculuk hazırlıkları tamamlandı. İbrahim biraz odun yardı, yığın 
halinde bağladı ve eşeğe yükledi. İki uşak da onlarla gitmek için 
hazırlanıyordu. Uyumak için döşek ve battaniye gerekecekti. 
Herhalde Sara da yolculuk için biraz yiyecek koyuyordu. Onlarla 
gitmeyecekti.  

Çok geçmeden ona hoşça kal deyip Moriya‟ya doğru yola çıktılar.  
Çadırı (P–14) kaldırın ve şekilleri “yolculuk eder” konuma getirin.  

İbrahim büyük olasılıkla sessiz duruyordu, belki de İshak‟ı kurban 
edeceğini düşündükçe arada gözleri yaşlarla doluyordu. Acaba 
Tanrı İbrahim‟i sevmediği için mi bunu yapmasını istemişti? Hayır. 
İbrahim Tanrı‟nın onu sevdiğini biliyordu. Çünkü bu zor sınavda 
bile O‟na güvenebileceğinden emindi. Yaşamınızda zor şeylere izin 
vermesi Tanrı‟nın sizi sevmemesinden değildir. Tanrı sizi sevmeyi 
asla bırakmaz. Bazen zor şeylere izin verir, bunun tek sebebi sizi 
çok sevmesidir. Tanrı bu sınavlara dayanmak için size güç 
verecektir. Kaldırabileceğinizden fazla bir zorluğa asla izin 
vermeyecektir. Belki babanız işsiz, belki gitmek istediğiniz okula 
kabul edilmediniz. Böyle şeyler olduğunda Tanrı‟ya güvenin. Bunu 
yaparsanız O‟na olan imanınız güçlenecektir. Bu sınama 
aracılığıyla İbrahim‟in imanı daha güçlü hale geliyordu.  

Bir gün, bir gece. İki gün, iki gece. Üç gün. Üçüncü gün Moriya 
dağını gördüler. Belki İbrahim oğluna eliyle göstermiştir: “İşte 
İshak, Tanrı‟ya tapınacağımız yer!” 

Kölelerine, “Siz eşeklerle burada bekleyin, İshak‟la ben şu dağa 
çıkacağız. Tanrı‟ya tapınacağız ve döneceğiz” demişti. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 
 
 
 

Şu an bir cami olan Kaya 
Minaresi o yerde bulunmaktadır 
(Nelson’s Illustrated Bible 
Dictionary, Thomas Nelson 
Publishers, Nashville, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2–3 
 

 
 
 
 

 
TG+ 

 
Okul öncesi çocuklar 
için zor bir sınav belki 
annelerinin onları gündüz 
bakım evine bırakması 
ya da huysuzlanmadan 
gündüz uykusuna 
yatırılmaları olabilir.  
 
Okul öncesi çocuklar 
günleri sayarak İbrahim’le 
birlikte yürüsünler.  
 
İbrahim’in sözlerini 
okuması için bir çocuğun 
hazırlanmasını isteyebilirsiniz.  
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Kart 2–4 

 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burada geçen konuşma için 
kartlar hazırlayıp İbrahim ile 
İshak arasındaki konuşmayı 
iki çocuğa oynatabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 TG+ 

 
 

Sahne 6 
İbrahim ve İshak’ı (P–20) ve İshak’ın sırtına odunları (P–19) yerleştirin. 

Neydi o söylediği? “Döneceğiz.” Tanrı İshak‟ın yakmalık sunu 
olarak istediyse nasıl geri dönebilirdi? Kutsal Kitap İbrahim‟in 
“Tanrı‟nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündüğünü” söyler 
(İbraniler 11:19). İshak kurban edilseydi, Tanrı onu yaşama 
döndürebilirdi. İbrahim‟in imanı ne kadar da güçlüydü! 

İbrahim zor dönemlerden geçerek Tanrı‟ya güvenmeyi öğrenmişti. 
Yaşadığınız hayal kırıklıkları veya incitildiğiniz, üzgün olduğunuz 
zamanlar aracılığıyla Tanrı‟daki imanınız O‟nun her şeyi iyilik için 
kullanacağına güvenerek güçlenebilir. Her şey her zaman kolay 
olsaydı, Tanrı‟ya olan imanınız zayıf olurdu. Bu bir bakıma ağaca 
benzer. Yağmurun yağmadığı kurak zamanlarda ağaç kökleri, yerin 
nemli katmanlarına doğru iyice derinleşir. Kökleri yerin 
derinliklerine indiği için de fırtına çıktığında ayakta kalabilir.  

Metin adlı imanlı bir çocuk o ağaç gibiydi biraz. Rab İsa‟yı çok 
seviyordu fakat kardeşi sevmiyordu, üstelik Metin‟e sürekli zorluk 
çıkarıyordu. Metin Kutsal Kitap‟ını okurken kardeşi radyoyu 
açıyordu, ona isimler takıyordu, onun hakkında yalanlar 
söylüyordu. Bazen Metin Rab‟be “Tanrım, niye bu kadar zor?” diye 
sorardı, “Vazgeçmek geliyor içimden, lütfen senin için 
yaşayabilmeme yardım et.” Yardım için Tanrı‟ya sığınmak, ağacın 
köklerini yerin daha derinlerine salmasına benzer. Tanrı durumu 
kolaylaştırmadı ama kavga etmemesi için Metin‟e yardım etti. Bir 
akşam Metin kardeşine gerçek bir imanlının nasıl olduğunu 
anlatmak için fırsat buldu. Metin için zor bir zaman oldu ama 
Tanrı‟ya her zamankinden çok daha fazla güvendi. Evet, böyle 
sınavlar zordur, ancak Tanrı‟nın onlara izin vermek için iyi 
sebepleri vardır. İbrahim‟den oğlunu kurban etmesini isterken de 
Tanrı‟nın sebepleri vardı.  

Beraberce uşaklardan ayrılıp yola çıktılar. İshak odunları taşıyordu. 
İbrahim kurbanlık hayvanları kesmek için kullandığı büyük bıçağı 
aldı. Bir süre ikisi de konuşmadı. Ancak İshak da düşünüyordu ve 
düşüncelerini daha fazla saklayamadı. 

“Baba” dedi. 

“Evet, oğlum” diye yanıtladı İbrahim. 

İshak “Ateşle odun burada, ama yakmalık sunu kuzusu nerede?” 
diye sordu. 

İbrahim‟in cevap vermesi biraz zaman almıştı herhalde.  

Yutkunup gözyaşlarını tutmuş olmalı. Sonra “Oğlum, yakmalık 
sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. İkisi birlikte 
yürümeye devam ettiler.  

Tanrı sağlayacak. Bu harika sözler İbrahim‟in yaşadığı en zorlu sı-
navda Tanrı‟ya olan imanını gösteriyordu. Eğer Hıristiyansanız siz 
de sorununuz ne olursa olsun yardım için Tanrı‟ya sığınabilirsiniz.  
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Bunu yaparsanız O‟nun size doğru olanı yapmak için ihtiyacınız 
olan cesaret ve desteği verdiğini göreceksiniz. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 7 
İsteğe bağlı arka zemin: Dağ tepesi sahnesi. İbrahim’i (P–12) ve İshak’ı (P–
17)  yerleştirin. 
İlerledikçe İbrahim‟in sınavı daha zor gelmeye başladı. Sonunda 
dağın tepesine ulaştılar.  
İbrahim bir sunak yapmak için taş toplamaya başladı, İshak da ona 
yardım etti. Sonunda sunak yapıldı.  
Sunağı (P–8) ve odunları (P–19) yerleştirin. 

Sonra İbrahim odun yığınını alıp sunağın üzerine dizdi. Kutsal 
Kitap sonra ne olduğunu tam olarak anlatmıyor, ancak herhalde 
olaylar aşağı yukarı şöyle gelişmiştir:  
İbrahim, ne yapacağını ve bunu neden yaptığını açıkladı. “Tanrı 
benden tuhaf bir şey yapmamı istedi. Ben de anlamıyorum; tek 
bildiğim itaat etmem gerektiği.” Bunları söylerken herhalde İb-
rahim‟in gözlerinden yaşlar süzülüyordu: “Tanrı seni bu dağa ge-
tirip yakmalık sunu olarak sunmamı istedi. Tanrı‟nın ne yapacağını 
bilmiyorum. Ama O‟na güvenebileceğimizi biliyorum. Eminim O 
gerekeni sağlayacaktır. Ben Tanrı‟ya itaat etmek zorundayım.” 
Bazen Tanrı‟ya itaat etmeyi seçmek çok zordur. Nergis‟e bu çok zor 
geliyordu. Sınıfının okul gezisine katılmak istiyordu, ancak anne 
babasının parası yoktu. Bir gün okula giderken Nergis kaldırımda 
tam ihtiyaç duyduğu miktarda para buldu. Sınıfından birisi onu 
kaybetmiş olmalıydı. Hiç kimse onun parayı bulduğunu bilmiyordu. 
O parayı kullanıp okul gezisine gidebilirdi ya da kime ait olduğunu 
bulması için öğretmenine verebilirdi. Eğer Tanrı‟ya itaat edecekse 
ne yapması gerekirdi? Neden?  
Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Nergis için bu bir sınavdı, ama Tanrı kendisine itaat etmesi için 
yardım etti ve bu sınav yüzünden daha iyi bir imanlı oldu. Rab 
İsa‟yı seven sizler böyle sınavlarla karşılaşırsanız itaat etmenize 
yardım etmesi için Tanrı‟ya güvenin. İbrahim bunu yaptı. 
 

Sahne 8 
İshak’ı (P–17) çıkarın. Sunağın ve odunun (P–8 ve P–19) üzerindeki İshak’ı 
(P–21) yerleştirin.  

İbrahim ne yaptığını açıklarken, İshak‟ın ellerini bağladığı ipi 
düğümlüyordu. İshak onu durdurmaya çalışmadı. Yapabilirdi. 
Babasından güçlüydü. Kolayca kaçabilirdi. Yüreği sorularla dolu 
olmalıydı; fakat itaat etti ve sunağın üzerinde uzanırken İbrahim‟in 
bileklerini bağlamasına izin verdi. Pek çok kez hayvanların sunağın 
üzerinde ölmesini izlemişti. Babasının büyük bıçağını çıkardığını 
görünce İshak gözlerini kapatmıştı herhalde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TG+ 
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Kart 2–5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kart 2–6 
 

 
 TG+ 

 

Yahve Yire (Yaratılış 22:14): 
“Yire” sözcüğü tam anlamıyla 
“görmek” demektir. Anlamının 
içinde önceden bilme de vardır. 
Tanrı’nın bu adı “Tanrı görüp 
sağlar” şeklinde çevrilebilir. 
Tanrı ihtiyacı önceden bilir 
ve onu karşılamak için zaten bir 
şey sağlamıştır (Names of God, 
Moody Press, Chicago, 1944). 

 
 

Tekrar oyunu 

 

Ayak izlerine dikkat 
 

Ders 2-4’te kullanılmak 
üzere 12 ayak izi kesin. 
 
Sayfa 61’deki sembollerden 
iki set fotokopi çektirip kesin 
ve altı çift oluşturmak için 

İbrahim’in (P–12) yerine Şekil P–22’yi koyun.  

Birdenbire bir ses duyuldu, “İbrahim!” 
İshak gözlerini açtı. Babasının cevap verdiğini duydu, “İşte 
buradayım.” 
Rab‟bin meleği göklerden ona sesleniyordu.  
“Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan 
korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.” 
İshak o sesi duyduğuna ne kadar sevinmişti kimbilir! 
Sahne 9 
Dikenli çalıdaki koçu (P–23) yerleştirin. İbrahim’in (P–22) yerine Şekil 12’yi 
koyun. 

İbrahim arkasını döndü: “İshak, bak! Boynuzları sık çalılara 
takılmış bir koç.” 
Kurban oradaydı. Tanrı bir yakmalık sunu sağlamıştı. İbrahim koçu 
alıp İshak‟ın yerine sunağa yerleştirdi.  
Dikenli çalıdaki koçu (P–23) çıkarın. İshak’ı (P–21) Şekil P–17 ile değiştirin. 
Sunağın ve odunların üzerindeki (P–8 ve P–19) koçu (P–9) yerleştirin.  

Odunu ateşe verdi.  
Ateşi (P–10) yerleştirin.  

Kurban sunuldu; bu yakmalık bir sunuydu. İshak sunağın yanında 
dururken muhakkak Tanrı‟ya bütün yüreğiyle şükretmiştir. Koç 
onun yerine ölmüştü. Siz de zor zamanlarınızda Tanrı size yardım 
ettiğinde şükretmeyi unutmayın. 
Baba-oğul beraber eve döndüler. Hiçbiri o günü, o zor sınavı unut-
mayacaktı. İbrahim sınavı geçti. Tanrı‟ya olan imanının gerçek ol-
duğunu gösterdi. Tanrı O‟na içten güvendiğimizi başkalarına ve 
kendimize göstermemiz için böyle zamanları verir (1. Petrus 1:7). 
Her şey kolayken Tanrı‟ya güvenmekten söz etmek kolaydır, ancak 
yalnızca gerçek Hıristiyanlar zor zamanlarda O‟na güvenebilirler. 
Rab İsa‟yı seviyorsanız sorunlar ve zor zamanlar yaşamanıza izin 
vermek için Tanrı‟nın harika ve özel sebepleri olduğunu unutmayın. 
O bunları sizi daha güçlü bir imanlı yapmak için kullanacaktır. 
Şimdi bitirirken sorunların neden çıktığını bildiği için O‟na 
şükredelim. Onlar aracılığıyla Rab İsa‟ya daha çok benzememize 
yardım etmesini isteyelim.  
Duayla bitirin. 

Tekrar soruları  

1. Beni güldüren bir şey olduğunda ben 90 yaşındaydım. Ben 
kimim? (Sara) 

2. Ben İbrahim ve Sara‟nın oğluyum. Adımın anlamı “güler”. 
Ben kimim? (İshak) 

3. Neden artık Tanrı‟ya hayvan kurban etmiyoruz? (Çünkü 
Tanrı Kuzusu Rab İsa dünyanın günahı için çarmıhta öldü.)
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4. Tanrı neden çocuklarının yaşamlarında zor şeylere izin ve-
rir? (Bizi sınayıp O‟na olan imanımızı güçlendirmek için.) 

5. Kurban sunmaya giderlerken İshak İbrahim‟e ne sordu? 
(“Yakmalık sunu için kuzu nerede?”) 

6. İbrahim İshak‟a ne cevap verdi? (“Oğlum, yakmalık sunu 
için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak.”) 

7. İbrahim uşaklarına neden “döneceğiz” dedi? (İbrahim 
Tanrı‟nın İshak‟ı ölümden bile diriltebileceğine inanıyordu.) 

8. İshak‟ın yerine ne kurban edildi? (Bir koyun veya koç.) 

9. Bir Hıristiyan‟ın yaşamındaki zorluklara verebileceği yanlış 
tepkiyi tarif edin. (Örn. Zorluklardan ötürü Tanrı‟yı suçlamak.) 

10. Bir Hıristiyan‟ın yaşamındaki zorluklara verebileceği doğru 
tepkiyi tarif edin. (Örn. Tanrı‟dan yardım istemek ve onları 
iyilik için kullanacağına güvenmek.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İbrahim‟in sunakta İshak‟ı kurban etmesini kim durdurdu? 
(Rab‟bin meleği.) 

2. Tanrı sunağın üzerine oğlunun yerine koyması için İbra-
him‟e ne sağladı? (Bir koyun veya koç.) 

3. Tanrı günahınıza karşılık ölmesi için kimi gönderdi? (Oğlu 
Rab İsa Mesih‟i.) 

4. İsa‟ya inandığınız zaman Tanrı ne sağlar? (Kurtuluş; günah-
ların bağışı.) 

 

Devam eden etkinlik 

Mümkünse dersten  sonra İbrahim ve İshak’la röportaj yapmak için bir kayıt 
cihazı ve mikrofon bulundurun. Çocukların  yarısı İbrahim, diğer yarısı İshak 
olabilir. Siz veya yardımcınız onlara şu soruları sorabilir: 

 İshak, babanla beraber dağa çıkarken ona hangi soruları 
sormak isterdin? 

 İbrahim, çocuğunu seviyorsan, nasıl olur da onu kurban 
edebilirsin? 

 İshak, senin için en kötü an neydi? 

 İshak, o zaman kendini nasıl hissettin? 

 İbrahim, ikinizin de eve döneceğinden neden o kadar emin-
din? 

 İshak, bugünün hangi kısmını her zaman hatırlayacaksın?  

 İbrahim, yaşlandıkça Tanrı‟ya nasıl daha çok güveniyorsun?  
 
 

 
her birini bir ayak izine 
yapıştırın (puan değerleri 
Ders 3 için kullanılacaktır). 
 
Ayak izlerini ters biçimde 
düz bir yüzeye yerleştirin 
veya diğer malzemelerle 
bir bez panoya yerleştirin.  
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde iki ayak izini  
açabilir. Semboller 
aynıysa oyunun sonuna 
kadar onları tutabilir. 
Semboller uymuyorsa 
ayak izleri tekrar ters 
kapatılır ve bir sonraki 
soruya geçilir.  
 
Bütün sorular cevaplanıncaya 
kadar oyun devam eder.  
 
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Ayak izlerine dikkat 
 

Yukarıdaki talimatları 
uygulayın. Ders 1 ve 2’den 
okul öncesi soruları kullanın.  
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Devam eden etkinlik 

İtaati seçmek 
Çocukların karşılaşabileceği zor durumları tartışın (aşağıya bakın). 
Çocuklar her bir sorun için Tanrı‟ya nasıl itaat edebileceklerini ve 
bunların olası olumlu-olumsuz sonuçlarını önersinler. Sonra 
Tanrı‟nın o denemeye neden izin vermiş olabileceğini konuşun 
(örn. İmanlarını güçlendirmek, başkalarının onlarda İsa‟yı 
görmelerine yardım etmek, başkalarına yardım edebilmelerini 
sağlamak vs. için). Başımıza gelen şeylerin neden olduğunu 
genellikle bilmeyeceğimizi, ancak Tanrı‟ya her zaman itaat 
etmemiz gerektiğini ve iyilik için zor durumları bile kullanmasına 
izin vermemiz gerektiğini vurgulayın.  

 Futbol antrenmanlarınız pazar sabahına alındı. 

 En iyi arkadaşınız sigara içen çocuklarla takılmaya başladı. 

 Bir sınıf arkadaşınız sınavda kopya çekmesine yardım 
etmenizi istiyor. 

 Anne babanız kiliseye gitmeyi bırakırlar.  
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Ders 3 
İbrahim oğluna bir gelin arar  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 24 
Yaratılış 15:2  
 
Temel gerçek 

Tanrı çocuklarına yol gösterir. 
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Aldığınız her kararda Tanrı-
dan size yolunu göstermesini isteyin.  

 
Ezberlenecek ayet 

“Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 
öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir.” 
Mezmurlar 32:8  
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5 ve 3–6 
Veya 
 Şekil P–6, P–14, P–24, P–25, P–26, 

P–27, P–28 ve P–29 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi. Sahne 1 için bir çadır arka ze-
mini kullanabilirsiniz ve çadırı (P–14) 
çıkarabilirsiniz.  

Ve 
 “Tanrı duayla yol gösterir”, “Kutsal 

Kitap”, “başka Hıristiyanlar” sözcük 
şeritleri yapın. 

 Elektrikli bir ev aleti için kullanma 
kılavuzu.  

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Yol gösterme kavramını tanıtmak. 
 

Olayların Gelişimi 
1. İbrahim, İshak‟a bir eş bulması için 

uşağına buyruk verir.  TG+ 
2. Eliezer İbrahim‟in evinden ayrılır.    
3. Eliezer Nahor kenti yakınlarındaki 

kuyuya varır. 

4. Tanrı‟dan yol göstermesini ister.  TG+ 
5. Eliezer Rebeka‟dan su ister, Rebeka da 

ona yardım eder.  TG+ 

6. Eliezer Tanrı‟ya şükreder.  TG+ 
7. Eliezer Rebeka‟nın evine gider.  
8. Bütün olanları anlatır. 
9. Rebeka‟nın babası ve kardeşi “Bu 

Rab‟bin işi” derler.  TG+ 
10. Ertesi sabah Rebeka‟nın ailesi yolculu-

ğu ertelemek ister. 
11. Rebeka, “gitmek istiyorum” der.  

 

Doruk Noktası 
İshak ve Rebeka tanışırlar. 
 

Sonuç  

Rebeka İshak‟ın karısı olur. TG+ 
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Bu basit görselleri 
yapabilirsiniz ve öğretirken 
onlara göstermek için Kutsal 
Kitabınız’dan çıkarabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurtulmamış çocuklar için uygulama 

Bu derste kurtulmamış çocuklar için bir uygulama yoktur. Bu nedenle 
aşağıdakileri programınızın başka bir kısmında kurtulmamış çocuklar için 
kullanmanızı öneriyoruz. 

Burada benim elektrikli süpürgem (başka elektrikli bir aleti de örnek ve-
rebilirsiniz) için bir kullanma kılavuzu var. ……………… (kullanma 
kılavuzunu gösterdiğinizi aletin adı) aldığım zaman, onu imal edenlerin 
yazdığı talimatları dikkatlice okurum. Bu aletin nasıl çalıştığını en 
iyi onu yapan kişiler bilir! Okumazsam ve üreticilerin talimatlarına 
uymazsam sorun yaşarım. 

İşte burada elimde daha önemli başka bir tane kullanma kılavuzu 
var. 
Kutsal Kitap’ı kaldırın. 

Bu bizler için kullanma kılavuzdur ve yaratıcımız Tanrı tarafından 
hazırlanmıştır. Elbette nasıl yaşamamız gerektiğini en iyi O bilir.  

Bu kullanma kılavuzu bize çok önemli şeyler söyler. İçinde 
hepimizin Tanrı‟dan uzaklaştığını ve O‟na itaatsizlik ettiğini yazar.  

Tanrı‟nın biricik Oğlu İsa Mesih‟in çarmıhta öldüğünü ve bizim 
itaatsizliğimiz yüzünden Tanrı tarafından cezalandırıldığını okuruz.  
Çarmıh görselini gösterin.  

Ama O artık ölü değildir. O yaşama geri döndü ve sonsuza dek 
yaşayacaktır.  
Mezar görselini gösterin. 

İsa Mesih sizinle Tanrı arasındaki her şeyi düzeltebilir. Bütün 
günahınızı bağışlayabilir ve Kutsal Kitap‟taki talimatları izlemenize 
yardım edebilir. Kutsal Kitap der ki, “Öyleyse, günahlarınızın 
silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün” (Elçilerin İşleri 3:19). 
“Dönmek” görselini gösterin.  

Yanlış yoldan dönün. Tanrı‟yla sizi barıştırması için İsa Mesih‟e 
iman edin. O zaman bütün günahlarınız silinecektir. Sizi Yaratan‟ın 
talimatlarına uymanız çok önemlidir.  
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Ders  

Bir model uçak yapacağınızda hangi parçayı nereye 
yapıştıracağınızı nasıl bilirsiniz? Ya da bir şey örerken hangi ilmeği 
atacağınızı veya şişe kaç ilmek atacağınızı nereden bilirsiniz?  
Çocukların sorulara cevap vermesine izin verin. 

Verilen tarife göre yaparsınız değil mi? Daha önce gitmediğiniz bir 
yere giderken tarife ihtiyaç duyarsınız. Birisinin onlara gidecekleri 
doğru yolu anlatması veya yazması gerekir. “Tarif” için başka bir 
sözcük de “yol gösterme”dir. İkisi de bir şey ile ne yapılacağını ya 
da bir yere nasıl gidileceğini ifade eder.  

İbrahim‟in baş uşağı olan Eliezer adlı bir adamın, İbrahim için 
yapacağı çok önemli bir iş vardı. Bu işi yapabilmesi için ona 
muhakkak yol gösterilmesi gerekiyordu.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka zemini. 
İbrahim’i (P–24) ve Eliezer’i (P–25) yerleştirin.  

Sara ölmüştü ve İbrahim iyice yaşlanmıştı. İbrahim, oğlu İshak‟ı 
düşünüyordu. “İshak‟ın bir eşe ihtiyacı var,” diye düşündü kendi 
kendine İbrahim.  

Böylece baş uşağı Eliezer‟i çağırdı. “Bana ant iç,” dedi İbrahim 
uşağına, “Putlara ve diğer kötü şeylere tapan Kenanlılar'dan İshak‟a 
kız almayacaksın. Oğlum İshak'a kız almak için benim ülkeme, 
akrabalarımın yanına gideceksin.” 

O zamanlar anne babaların oğul veya kızlarının kiminle veya ne 
zaman evleneceklerine karar vermeleri garip değildi. Eliezer 
İbrahim‟in İshak‟a eş alma konusunda bir şey yapacak olmasına 
şaşırmadı. Ancak yine de çıkabilecek sorunları düşünüyordu. 

“Ya kız benimle bu ülkeye gelmek istemezse?” diye sordu. “O 
zaman oğlun İshak‟ı geldiğin ülkeye götüreyim mi?” 

“Hayır, bunu sakın yapma,” diye cevap verdi İbrahim. “Tanrı beni o 
ülkeden çağırıp buraya getirdi. İshak‟ı sakın oraya götürme. Tanrı 
sana yol göstermek için önünden meleğini gönderecek. Böylece 
oradan oğluma bir kız alabileceksin. Eğer kız seninle gelmek 
istemezse, içtiğin ant seni bağlamaz.” 

İbrahim, oğlu için Tanrı‟nın Eliezer‟e doğru kızı göstereceğini bili-
yordu. Tanrı “ne yapacağını” ve “nasıl yol alacağını” ona açık şe-
kilde gösterirdi. Tanrı çocuklarına yol gösteren bir Tanrı‟dır. İsa 
Mesih‟i kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, Tanrı‟nın çocuğusu-
nuzdur. Tanrı doğru seçimler yapmanız ve doğru kararlar vermeniz 
için size yardım etmek ister. O, Kutsal Kitap‟ta şunu vaat eder: “Eği-
teceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, 
gözüm sendedir” (Mezmurlar 32:8). Belki de şöyle bir karar verme-
niz gerekiyor: “Kilise yerine jimnastik kursuna mı gideyim?” ya  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çoğu yorumcu bu uşağın 
Şamlı Eliezer olduğuna  
inanmaktadır (Yaratılış 15:2). 
O İbrahim’in baş uşağıydı ve 
İbrahim’e o kadar yakındı ki, 
İbrahim’in hiç çocuğu olmasaydı 
mirasçısı Eliezer olacaktı.  
 
 
 
 
Kart 3–1 
 

 
 
 

 
 
 
Ailelerin anlaşmasıyla 
yapılan bir evlilikte gelin, 
damadın babasının yetkisi 
altında, kocasının boyuna 
katılırdı. O nedenle gelinin 
seçimi çok önemliydi.  
 
 
 
İbrahim ve Eliezer arasında 
geçen konuşmayı iki çocuğa 
tiyatro yaptırabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
TG+ 
 

Okul öncesi çocuklar için 
“yol gösterme” sembolünü 
tanıtın ve ders boyunca 
ona gönderme yapın. 
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Kart 3–2 
 

Kutsal Yazılar buradan 
Nahor’un kenti olarak söz eder. 
Bu kentin Harran mı (İbrahim 
ve Lut ayrıldıktan sonra 
Nahor’un kaldığı yer) yoksa 
Harran yakınlarında bir 
kent mi olduğu açık değildir.  
 
Çocuklar altın kaplamalı 
takılara bakmaktan 
ve dokunmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 
Okul öncesi çocuklar Eliezer’le 
birlikte sıcak çölde yolculuk 
yapıyor gibi yapsınlar, yemek 
için dursunlar, dinlensinler, 
deveye binsinler v.s.  

 
 
 

 
Kart 3–3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TG+ 
 
 
 
 

da “Arkadaşlarımın seyredeceği korku filmini ben de seyredeyim 
mi?” Tanrı doğru yolu bilir. Onu size göstermek ister. O ço-
cuklarına yol gösterir. İbrahim bundan emindi ve Eliezer‟e de öyle 
söyledi. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Develeri (P–6) yerleştirin. 
Eliezer gitmek için hazırlandı. Harran‟a dek birkaç hafta sürecek 
olan 725 km.lik yolculuk için hazırlanmış eşyalar on deveye 
yüklendi. Yiyecek, battaniye ve çadırlar yolculuk süresince gerekli 
olacaktı. İbrahim‟den gerekli her türlü eşyayı aldı: İbrahim‟in 
büyük, varlıklı bir adam olduğunu göstermek için değerli takılar, 
altın, gümüş ve güzel kumaşlar da büyük olasılıkla bu eşyalar 
arasındaydı. O sıcak ve uzak ülkeye yaptığı bu yolculuk tehlikeli 
olabileceğinden Eliezer yanına uşaklar da aldı. 
Yola devam ederken Eliezer şöyle düşünmüş olmalı, “İshak‟ın karı-
sı olacak kişiyle karşılaştığımda bunu nereden anlayacağım? Ona ne 
söyleyeceğim?” Yol göstermesi için Tanrı‟ya ihtiyacı olduğunu bili-
yordu. Eliezer İbrahim‟den talimatlar almıştı ama daha fazlasına ih-
tiyacı vardı. Tanrı‟nın ona doğru kişiyi göstermesine ihtiyacı vardı. 
Bütün şekilleri çıkarın. 

 
Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Eliezer’i (P–25), develeri (P–27) 
ve kuyuyu (P–26) yerleştirin. 
İbrahim‟in onları gönderdiği Nahor kentinin yakınlarına geldikle-
rinde akşam olmuştu. Dinlenmek ve bundan sonra ne yapacaklarına 
karar vermek için kuyu başında durdular. Eliezer kente doğru ba-
kınca ellerinde su testileriyle kuyuya doğru gelen kızlar gördü. İb-
rahim‟in sözlerini hatırlamış olmalı, “Tanrı senin önünden gide-
cek.” Bir melek görecek miydi? Bazen Tanrı halkının melekler gör-
mesine gerçekten izin verirdi, ancak genellikle bazen orada olsalar 
bile görünmezdiler. Eliezer Tanrı‟nın kendisine yol göstermesine 
ihtiyacı olduğunu biliyordu.  
O yüzden şöyle dua etti, “Ya RAB, efendim İbrahim'in Tanrısı, 
yalvarırım bugün beni başarılı kıl, Efendim İbrahim'e iyilik et. İşte, 
pınarın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. 
Birine, „Lütfen testini indir, biraz su içeyim‟ diyeceğim. O da, „Sen 
iç, ben de develerine içireyim‟ derse, bileceğim ki o kız kulun İshak 
için seçtiğin kızdır.” (Yaratılış 24:12-14) 
Tanrı‟dan yol göstermesini beklemek her zaman akıllıcadır. Tanrı-
nın çocuklarına yol gösterme şekillerinden biri dua aracılığıyladır.  
“Tanrı dualarla yol gösterir” sözcük şeridini panoya yerleştirin.  

Rab İsa‟yı seviyorsanız bir seçim yapmanız ya da karar vermeniz ge-
rektiğinde Tanrı‟dan size yollarını göstermesini istemeyi unutmayın.



 Atalar  

 
 

31 

  
Örneğin annenize bir hediye almaya gittiğinizde doğru hediyeyi 
bulmak için Tanrı‟dan size yardım etmesini isteyin. O zaman deği-
şik şeylere bakarken bir şey görürsünüz ve içinizde onun doğru şey 
olduğunu bilirsiniz. Ya da o korku filmi konusunda Tanrı‟ya 
danışın. Düşünceleriniz karmakarışık olabilir. Seyretmediğiniz için 
size gülmelerini istemezsiniz. Ancak onu seyretmek sizi mutsuz 
hissettirir. Bunun hakkında Tanrı‟yla konuşunca şu düşünce 
aklınıza gelebilir: “Rab İsa onu izlemezdi.” O zaman ne yapmanız 
gerektiğini bileceksiniz. Dua edince Tanrı size yol gösterir. Eliezer 
dua etmekle ve özellikle de o şekilde dua etmekle akıllıca davrandı.  

Bunun Rab‟bin istediği gibi olması kolay olmayacaktı, çünkü o 
ülkede bir erkeğin tanımadığı bir kadınla konuşması pek normal 
değildi. O yüzden çoğu kadın ona büyük olasılıkla bakmayacaktı 
bile. Sorduğu kişi ona sadece su vermekle kalmaz, develerini de 
sularsa bu çok olağandışı bir şey olacaktı. Aynı zamanda o kızın iyi, 
sevecen, çalışmaktan korkmayan bir kişi olduğunu gösterecekti. 
Kuyudan büyük su testilerini çekmek, onları merdivenlerden yukarı 
taşımak, bir oluğa boşaltmak ve bunu on deve için yapmak çok işti. 
Çünkü develer çok su içerler! 
Rebeka’yı (P–28) yerleştirin.  

Eliezer soracağı kişiyi gördüğünde daha duasını bile bitirmemişti. 
Çok güzel bir genç kızdı. Bu o muydu acaba? Kuyuya inip testisini 
doldurmasını seyretti.  

Kuyudan çıkınca ona sordu: “Lütfen, testinden biraz su ver içeyim.” 

Kız testiyi omzundan indirdi. “İç efendim” dedi.  

İlk cevap gelmişti! Eliezer suyu içti.  

Sonra kız, “Develerin için de su çekeyim. Kanıncaya kadar içsinler” 
dedi. 

İkinci cevap da buydu! Tam Eliezer‟in istediği gibi olmuştu. Tanrı 
ona yol gösteriyordu. 

Yol göstermesi için dua ettiğimizde genellikle Tanrı ne yapacağımı-
zı bilmemiz için bir şeyin olmasını sağlar. Diyelim ki, dua ettiniz ve 
Tanrı‟ya  “Senin hakkında kime anlatabilirim?” diye sordunuz. 
Sonra bir gün biri şöyle dedi: “Niye sen her zaman İyi Haber 
Kulübü‟ne ya da kiliseye gitmek istiyorsun?” veya “yüzme bilme-
diğin için annen sandal gezisine gitmene izin vermiyorsa neden ona 
söylemeden gitmiyorsun?” Cevabınız ne olurdu?  
Çocuklarla tartışın.  

Bu birisine Rab‟bi anlatmak için elinize geçen fırsattır. Tanrı soru-
ları olan birini göndererek ettiğiniz duayı cevaplamıştır.  

Eliezer yol göstermesi için Tanrı‟ya ettiği duaya aldığı iki 
cevaptan sonra, orada bulunma sebebini genç kıza söylememek 
için kendini zor tutmuştu herhalde. Fakat söylemedi. Önce başka 
şeyleri öğrenmesi gerekiyordu. Genç kıza hangi aileden olduğunu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Okul öncesi çocuklar bu kısmı 
canlandırmak için plastik 
süt kaplarını kullanabilirler. 
Bu etkinliği su molası olarak 
düşünebilirsiniz.  
 

Kart 3-4 
 
 
Filist’te çeşitli kuyular 
vardır. Buradaki kuyu 
büyük olasılıkla kişinin 
suyu doğrudan suya 
kova daldırarak alması 
için inmesini sağlayan  
merdivenlere sahipti.  
 

Her bir devenin üç midesi  
19 litre su alır. 10 susamış 
deve varsa, Rebeka 
büyük enerji ve kararlılık  
göstererek birçok kez su 
almaya inip çıkmış 
olmalıdır.  
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Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sormayı düşünürken getirdiği değerli eşyalardan bazılarını 
çıkarmaya başladı. Altın takılar, burun halkası ve bilezik 
kendisini gönderen adam hakkında bir ipucu verecekti. Genç kız 
develeri suladıktan sonra Eliezer bu değerli şeyleri ona verdi. 
Adının Rebeka olduğunu öğrendi. 

“Kimin kızısın sen?” diye sordu. 

Kız ona cevap verdiğinde daha da sevindi. Çünkü kız İbrahim‟in 
akrabasıydı! 

“Babanın evinde geceyi geçirebileceğimiz bir yer var mı?” diye 
sordu. 

“Bizde yer çok” diye cevapladı kız, “siz ve develeriniz için yerimiz 
var.” 

Eliezer başını eğip Tanrı‟ya yol gösterdiği için şükretti. “Efendim 
İbrahim'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun. Bana doğru yolu 
gösterdi,” dedi. Tanrı bugün de aynıdır. Siz O‟nun çocuğuysanız 
size kendi yolunu göstermek ister. Sizin doğru kararlar vermenize 
yardım etmek ister. Mezmurlar 32:8‟de ne dediğini hatırlayın.  

Ayeti tekrar okuyun. 

Dua edince O size yol gösterecektir. Bazen Tanrı Kutsal Kitap‟ı 
okurken de yol gösterir. 

“Kutsal Kitap” sözcük şeridini panoya, “dua”nın altına yerleştirin.  

Okudukça ve Kutsal Kitap‟ın içindekileri hatırladıkça Tanrı‟yı nele-
rin hoşnut ettiğini ve çocuklarının ne yapmasını istediğini anlaya-
caksınız. Kararlar vermeniz gerektiğinde bunun gerçekten yardımı 
dokunur. Örneğin, jimnastik ve Pazar Okulu arasında seçim yapma-
nız gerektiğinde Kutsal Kitap‟ın diğer Hıristiyanlar‟la toplanmamız 
gerektiğini öğrettiğini bilmek işe yarar. Tanrı‟nın yollarını ve de 
yapmanızı istediği şeyi anlamak için Kutsal Kitap‟ı okumanız çok 
önemlidir, çünkü Tanrı Kutsal Kitap‟ta söylediklerine karşı bir yola 
sizi asla götürmez. Tanrı‟nın çocuklarına yol göstermesinin bir yolu 
budur. Eliezer‟e başka bir şekilde yol gösterdi. Farklı şekillerde de 
yapsa O, yolu gösterir. Biz de Eliezer gibi bunun için şükretmeliyiz.  

Rebeka eve koşarken çok heyecanlıydı. Bu adam İbrahim‟in 
uşağıydı! Ailesinin İbrahim‟den söz ettiğini sık sık duymuştu.  

Rebeka’yı (P–28) çıkarın.  

Rebeka‟nın kardeşi pahalı takılarına baktı ve söylediklerini dinledi. 
Hemen kuyuya koşup Eliezer‟i evine davet etti.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Düz pano. Eliezer’i (P–25), Rebeka’yı ve aileyi (P–
29) ve “Tanrı dualar aracılığıyla yol gösterir” ve “Kutsal Kitap” sözcük 
şeritlerini yerleştirin. 

Eliezer, uşaklar ve develer Rebeka‟nın evine geldiler, onlar için bir 
yemek hazırlanmıştı.  

“Niçin geldiğimi anlatmadan yemek yemeyeceğim,” dedi Eliezer.  

Tanrı onu doğru yere ve doğru kişiye götürmüştü. Şimdi de doğru 
şeyi söylemek için Tanrı‟nın yardımına güveniyordu. İbrahim‟den 
başlayarak hikâyesini anlattı.  

“RAB efendimi alabildiğine kutsadı” dedi. “O çok önemli bir adam 
ve zengin. Tanrı ona davar, sığır, altın, gümüş, erkek ve kadın 
köleler, develer, eşekler verdi. Karısı Sara ileri yaşta efendime bir 
oğul doğurdu. Efendim sahip olduğu her şeyi oğluna verdi.” 

Kendisine “Oğlumun kötü Kenanlılar'dan kız almasını istemiyorum. 
Oğluma babamın ailesinden kız al” diyen efendisinin sözlerini 
aynen aktardı. 

Sonunda Eliezer, kuyudaki duasını anlattı. “Kıza „Lütfen, biraz su 
ver, içeyim‟ dediğimde, „sen iç, develerin için de su çekeyim‟ desin 
diye dua ettim. Ben duayı daha bitirmeden Rebeka geldi. Onunla 
konuştuğumda tam dua ettiğim şeyi söyledi.” 

Rebeka bunu duyunca neler hissetmiştir, hayal edebilir misiniz?  

Eliezer açıklamaya devam etti: “Eğildim ve bana doğru yolu göste-
ren efendim İbrahim'in Tanrısı RAB'be tapındım. Tanrı beni sizin 
evinize ve kardeşinize getirdi. Şimdi efendime sevginizin ve sada-
katinizin beyanını mı iletmemi isteyeceksiniz, yoksa olmaz mı diye-
ceksiniz, bana bildirin. Öyle ki, ben de ne yapacağıma karar vere-
yim.”  

Rebeka cevap vermedi. Ancak babası ve kardeşi onun yerine cevap 
verdiler. “Bu Rab‟bin işi” dediler, “Rebeka‟yı al götür, efendinin 
oğlunun karısı olsun.” 

Tanrı Rebeka‟ya, kardeşine ve ailesine bunun Tanrı‟nın yolu oldu-
ğunu göstermek için Eliezer‟i kullanıyordu. Onlara yol göstermek 
için bu uşağı kullanıyordu. Tanrı bazen O‟nun yolunu bilmemize 
yardım etmek için diğer Hıristiyanlar‟ı kullanır – özellikle ço-
cukken.  
“Diğer Hıristiyanlar” sözcük şeridini panoya, “Kutsal Kitap” şeridinin altına 
yerleştirin.  

Belki sizin de bazı sorularınız var: “Okulda bana sataştıklarında ne 
yapmalıyım?” veya “Babam evdeyken yalan söyleyip evde olmadı-
ğını söylesem mi?” gibi… Tanrı‟nın yolundan emin değilsiniz. Rab 
İsa‟yı seven, güvenebileceğiniz bir kişi tanıyor musunuz? O kişiyle 
konuşun, Tanrı‟nın yolunu anlamanıza yardım edecektir. 
Unutmayın ki ben de istediğiniz zaman sizinle konuşmaya hazırım.  
 

Kart 3–5 
 

 
 
Zaman elverdikçe 
Eliezer’in hikâyesini 
Rebeka’nın ailesine 
anlatmasını bir çocuğa 
tiyatro yaptırabilirsiniz. 
Çocuğun eline bir metin 
verebilirsiniz ya da hikâyeyi 
kendi sözleriyle anlatabilir. 
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Okul öncesi çocuklar yavaş 
yavaş günleri sayabilirler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 3–6 
 

 
 

Programdan sonra yerinizde kalıp bekleyin, o zaman benimle 
konuşmak istediğinizi anlayacağım. Tanrı Rebeka‟ya yol 
göstermek için nasıl Eliezer‟i kullandıysa bize yol göstermek için 
de başka kişileri kullanır. 

Eliezer, Rebeka‟nın kendisiyle döneceğini duyunca yere eğilip Tan-
rı‟ya tapındı ve yol gösterdiği için şükretti.  

Sonra getirdiği “değerli eşyalardan” daha çoğunu çıkardı. Rebeka-
ya değerli takılardan daha da verdi. Yemek yedikten sonra yattılar.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sizce Rebeka uyuyabilmiş midir? Bu onun yaşamını sonsuza dek 
değiştiren bir akşamdı. Tanrı çok açık bir şekilde İshak‟ın karısı 
olacağını göstermişti. Rab İsa‟yı seviyorsanız büyüdükçe vermeniz 
gereken büyük kararlar olacaktır. Büyüyünce ne olacaksınız? 
Hemşire, itfaiyeci, öğretmen ya da vaiz? Tanrı‟dan sizi 
yönlendirmesini isteyin. Kiminle evleneceksiniz? Tanrı‟dan sizi 
yönlendirmesini isteyin. Gerçekten O‟nun yolundan gitmek 
isterseniz O size gösterecektir. Yol göstereceğine söz verdi; ister 
küçük olsun, ister büyük olsun kararlarınızda yol gösterecektir.  

Eliezer‟i yönlendirdi. Artık İbrahim‟in uşağı İshak‟ın karısının kim 
olacağını biliyordu.  
Eliezer’i (P–25) ve Rebeka ile ailesini (P–29) yerleştirin.  

Böylece ertesi sabah İbrahim‟in yanına dönüş yolculuğuna 
başlamak istedi. Elbette Rebeka‟yı da yanında götürmek istiyordu 
fakat Rebeka‟nın annesi ve kardeşi, “Hayır hemen gitme. Rebeka 
on gün kadar bizimle kalsın, sonra gidebilirsiniz,” dediler. Ancak 
Eliezer hemen gitmek istiyordu. 

“Rebeka‟yı çağırıp ne yapmak istediğini soralım” dediler.  

“Bu adamla gitmek istiyor musun?” diye sordular. 

Rebeka kendisi karar verecekti. “Gideceğim” dedi.  

Rebeka yüreğinde bunun Tanrı‟nın planı olduğunu biliyordu. Gidip 
kocası olacak adamla tanışmaya istekliydi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Develeri (P–6) yerleştirin. 
Rebeka ve İshak görüştüklerinde ne büyük bir heyecan duymuş-
lardır. Kutsal Kitap Eliezer‟in İshak‟a olup biten her şeyi anlattığını 
söyler. Bunları duyunca İshak Rab‟bin Rebeka‟yı kendisi için gön-
derdiğini anladı. Onu annesinin çadırına götürdü ve Rebeka onun 
karısı oldu. Tanrı yol gösterdiği için ikisi de herhalde çok mutluydu. 
Birbirlerinden çok uzakta yaşıyorlardı, ama Tanrı onları bir araya 
getirmişti. Birbirlerine olan sevgileri her gün çoğaldı.  
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İmanlı çocuklar! Tanrı size yollarını göstermek istiyor. O size reh-
berlik etmek istiyor. O yüzden seçim yapmanız ya da bir karar ver-
meniz gerektiğinde O‟nunla konuşun. Belki de şimdi O‟na sormak 
istediğiniz bir konu vardır. Kısa bir süre için sessiz kalacağız, o za-
man yüksek sesle değil, içinizden O‟nunla konuşabilirsiniz. O‟nun 
vaadini hatırlayın: “Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 
öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir.” (Mezmurlar 32:8) 
Kısa bir sessizlik olsun, sonra duayla kapatın.  
 

Tekrar soruları 

1. İbrahim İshak‟ın bir Kenanlı‟yla evlenmesini neden 
istemiyordu? (Çünkü Kenanlılar putlara tapıyordu ve başka 
kötü şeyler yapıyorlardı.) 

2. İshak‟a bir kız araması için uşağını nereye gönderdi? 
(İbrahim‟in akrabalarının yaşadığı ülkeye, Nahor Kenti‟ne.) 

3. Eliezer kuyu başında niçin dua etti? (İshak‟a doğru kızı 
bulmak için Tanrı‟nın yol göstermesine ihtiyacı vardı.) 

4. Tanrı, çocuklarına nasıl yol gösterir? (Duayla, Kutsal 
Kitap‟la, diğer Hıristiyanlar‟la.) 

5. Tanrı‟nın çocuklarına yol göstereceğini nereden biliyoruz? 
(Çünkü Kutsal Kitap‟ta bunu vaat ediyor; örn. Mezmurlar 
32:8.) 

6. Tanrı‟nın İshak‟ın evlenmesini istediği kızın adı neydi? 
(Rebeka) 

7. Rebeka‟nın evine gitmeden önce Eliezer hangi önemli şeyi 
yaptı? (Tanrı‟ya şükretti.) 

8. Eliezer, İbrahim ve İshak‟ın büyük adamlar olduklarını Re-
beka‟nın ailesine nasıl kanıtladı? (Yanında getirdiği pahalı 
eşyaları Rebeka‟ya verdi ve İbrahim‟in sahip olduğu sürüle-
ri anlattı.) 

9. Eliezer‟in hikâyesini duyduklarında Rebeka‟nın babası ve 
kardeşi ne dedi? (“Bu Tanrı‟nın işi. Rebeka‟yı al götür, 
efendinin oğlunun karısı olsun.”) 

10. Büyüdükçe Tanrı‟nın yol göstermesine ihtiyacınız olacağını 
düşündüğünüz “büyük şeylerden” birini bana söyleyin. (İş 
ya da eş seçimi) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İbrahim‟in uşağının neden Tanrı‟nın yol göstermesine 
ihtiyacı vardı? (İshak‟a bir gelin bulabilmek için yardıma 
ihtiyacı vardı.) 

2. Rebeka gelmeden önce uşak kuyunun başında ne yaptı? 
(Dua etti.) 

3. Uşak, Rebeka‟nın doğru kız olduğunu nasıl anladı? (Kız, 
duasında istediği şeyleri yaptı.) 

4. Tanrı‟nın size yol göstermesine ihtiyacınız olduğunda ne 
yapmalısınız? (Dua etmelisiniz.) 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar oyunu 

 

Ayak izi puanları 
 

Ders 2’den Müjde 
sembollerini bir ayakkabı 
kutusuna, torbaya veya 
zarfın içine koyun.  
 
Sınıfı iki takıma ayırın. 
Takımlara sırayla tekrar 
sorularını sorun. 
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde bir tane ayak 
izi çekebilir. O zaman takımı 
ayak izinin üzerindeki puanı 
kazanır ya da “çift” yazıyorsa 
takımı var olan puanlarını iki 
katına çıkarır. Çocuk ayak 
izini geri bırakır ve oyun bütün 
sorular cevaplanana kadar 
devam eder. En çok puanı 
alan takım kazanır.  
 
 
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Tek adım 
 

Ayak izlerini yere koyun 
ve Ders 1-3’ten okul öncesi 
soruları sorun.  
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde ilk ayak izinin 
üzerinde durur. Bir sonraki 
çocuk doğru cevap 
verdiğinde ilk ayak izinin 
üstünde o durur ve ilk 
çocuk ikinci ayak izine 
geçer.  
 
Bir çocuk bütün ayak 
izlerinin üzerinde durunca 
oturup bir sonraki sıranın 
gelmesini bekler. Bütün 
çocuklar katılma fırsatı 
buluncaya kadar devam 
edin.  
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Ders 4 
İlk oğulluk hakkı ve kutsama  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 25:21-34 
Yaratılış 26:34–28:5  
 
Temel gerçek 

Yakup gibi aldatıcı olmayın.  
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Aldatıcı yüreğinizi değiş-
tirmesi için Tanrı‟ya iman edin.  

 

Kurtulmuş olanlar: Yeni bir kişi olarak yaşamak 
için Tanrı‟nın gücüne dayanın.  

 
Ezberlenecek ayet 

“Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, 
onu kim anlayabilir?” Yeremya 17:9 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ve 4-5 
Veya 
 Şekil P–14, P–24, P–31, P–32, P–33, 

P–34, P–35, P–36, P–37, P–38 ve P–39 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi bütün sahneler için kullanılabi-
lir. Çeşitlilik için sadece sahne 1 ve 3 
için dış mekân sahnesi kullanın ve diğer 
sahneler için çadır arka zemini kullanın. 
(Çadır arka zemini kullanacaksanız ça-
dır şeklini, yani P–14‟ü çıkarmanız ye-
terlidir.) 

Ve 
 Büyük çocuklardan ikisine bir hafta ön-

cesinden dersin başlangıcındaki hikâye-
nin ayrıntılarını verin ve toplantıda bunu 
tiyatro yapsınlar.  

Dersin ana hatları 

Giriş  

Fatih bir yarış kazanır. TG 
 

Olayların Gelişimi 
1. Esav ve Yakup‟un doğumu.  

2. Esav avcı, Yakup ise ev kuzusu. 

3. Esav eve aç gelir. 

4. Esav ilk oğulluk hakkını satar.  TG-  

5. İshak Esav‟dan avlanıp et getirmesini 
ister.  

6. Rebeka İshak‟ı aldatmayı planlar. 

7. Yakup kabul eder.  TG- 

8. Yakup babasına gider.   

9. İshak Yakup‟u kutsar.  TG+ 
 

Doruk Noktası 
Esav, babası İshak‟a gelir ve aldatıldığını fark 
eder. 
 

Sonuç  
Esav Yakup‟u öldürmeyi planlar. 

Yakup evden ayrılır.  TG+, TG- 
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Bu kısım iki büyük çocuk 
tarafından oynanabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Çocuklara önceki 
hikâyedeki olayları 
kısaca gözden geçirtin.  
 
Yakup adı “topuk tutar” anlamına 
gelir ve birisini zorla veya 
hainlikle çelme takarak 
düşürmek anlamını taşır. Aldatıcı 
yollardan başka birinin yerini 
alan birini tanımlar – Yakup’un 
eski yaşamını tarif eder.  

 
Kart 4–1 
 

 
 
 
 

Ders 

“Babamın çalıştığı yerde çocuklar için özel bir spor günü vardı” 
dedi Fatih. 
“Güzel miydi?” diye sordu Anıl.  
“Harikaydı! On iki yaş altı çocukların yarışını ben kazandım. Bu 
kupayı verdiler. Ne güzel değil mi?” 
“Gerçekten de! Aferin Fatih,” diye tebrik etti Anıl. “Ama bir 
dakika… senin on ikinci doğum günün geçen ay değil miydi?” 
“Evet, öyleydi. Ama oradaki hiç kimse gerçek yaşımı bilmiyordu 
ki. Bak, yarışı kazandım, kupayı aldım ve hiç kimse on iki yaşından 
büyük olduğumu çakmadı.” 
“Bence bu hiç de doğru değil,” dedi Anıl. “Onları aldatmışsın.” 
“N‟olmuş yani, paçayı sıyırdım ya.” 
Yakalanmadığınız sürece aldatmak kabul edilebilir mi? Bunu 
yapmak neden yanlıştır? 
Çocukların kendi görüşlerini sunmalarına izin verin. Aldatmanın Tanrı’yı çok 
üzdüğünü (Mezmurlar 5:6) ve biz aldattığımızda başka birinin haksızlığa 
uğradığını anlatın. Fatih’in kupasını başka birisinin alması gerekiyordu. 

Bugün hilekâr bir adamla tanışacağız. Kendisi İshak ve Rebeka‟nın 
oğludur.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. İshak ve Rebeka’yı (P–31) ve 
çadırı (P–14) yerleştirin.  
Geçen hafta İshak‟la Rebeka‟nın nasıl evlendiklerini öğrendik. 
Herhalde onlar da Tanrı‟nın her şeyi kendileri için nasıl planladığını 
çocuklarına anlatacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak 
yıllar geçti ve İshak ile Rebeka‟nın çocuğu olmadı. Kutsal Kitap 
İshak‟ın Rebeka‟nın bebeği olması için dua ettiğini söyler. Tanrı 
onun duasını duydu mu? Evet, Tanrı onun duasını duyup özel bir 
şekilde cevap verdi. İkiz oğulları oldu! 
Bebekleri (P–32) yerleştirin. 

İkizlerin adları Esav ve Yakup‟tu. İkizler, İshak ve Rebeka yirmi yıl 
evli kaldıktan sonra doğdular. İshak ve Rebeka bu iki oğlan 
çocuğuna sahip olduklarına çok sevinmiş olmalıydılar. Dede 
İbrahim de çok seviniyordu.  
İbrahim’i (P–24) yerleştirin.  

İshak ve Rebeka‟nın en azından bir çocukları olacağına emindi. 
Neden biliyor musunuz?  
Büyük çocuklara ders veriyorsanız, onlara söylemek yerine bunu 
düşünmelerine yardım edin.  

Evet, Tanrı İbrahim‟e çocuklarının ve çocuklarının çocuklarının 
büyük bir ulus olacağını vaat etmişti.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. Esav’ı (P–34) ve Yakup’u (P–33) yerleştirin. 

Yakup ve Esav ikiz oldukları halde birbirlerine benzemiyorlardı. 
İkizlerin ilk doğanı Esav kızıldı ve cildi tüylüydü ama Yakup böyle 
değildi. Yakup‟un yumuşak, pürüzsüz bir cildi vardı. Yapmaktan 
hoşlandıkları şeyler konusunda da farklıydılar. Esav dışarılarda 
gezmeyi severdi. Ok ve yayıyla koruluk alanda ve tarlalarda bol bol 
zaman geçiren güçlü bir adamdı. Hayvan avlamayı severdi ve aile-
sinin yemesi için avını eve getirirdi. Yakup farklıydı. Avlanmaktan 
hoşlanmazdı. Çadırın yakınlarında kalan sakin bir adamdı. Annesi 
ona yemek pişirmeyi öğretmişti; Yakup sık sık annesi Rebeka‟yla 
zaman geçirirdi. Bunların dışında düşünmeyi ve bir şeyleri çözmeyi 
severdi. Yakup akıllıydı. Kutsal Kitap Yakup‟un Rebeka‟nın gözde-
si, Esav‟ın ise İshak‟ın gözdesi olduğunu yazar. İnsanın böyle göz-
desi olması pek çok soruna yol açabilir.  

Bir gün Esav en sevdiği şeyi yapıyordu, avlanıyordu. O gün belki 
de bir şey vuramamıştı, çünkü eve çok yorgun ve keyifsiz geldi. 
Üstelik karnı da açtı! Neyin kokusu geliyordu öyle burnuna? Aha! 
Yakup yemek pişiriyordu. Öyle güzel kokan şey buydu demek.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. Yakup ve Esav’ı (P–35) yerleştirin. 

“Yakup, pişirdiğin şu çorbadan biraz ver de içeyim. Açlıktan 
ölüyorum,” dedi Esav.  

Yakup o sırada düşüncelere dalmıştı. Esav‟ın o çorbadan içmeye 
kararlı olduğunu anladı. E, o zaman, o da kararlıydı.  

“Bana ilk oğulluk hakkını satarsan çorbadan sana veririm,” diye 
pazarlık etti.  

“İlk oğulluk hakkı” nedir? Genellikle en büyük oğula ait olan çok 
özel bir şeydi. Baba öldüğü zaman ilk oğulluk hakkına sahip oğul 
ailenin başına geçerdi ve babasının mallarını diğer oğulların aldı-
ğından iki kat fazla alırdı. Hem de ilk oğulluk hakkını alan çocuk 
Tanrı tarafından özel olarak kutsanırdı. Esav ikizlerin büyüğüydü, o 
nedenle ilk oğulluk hakkı onundu. Ama ikizler daha doğmadan 
önce Tanrı Rebeka‟ya şöyle demişti, “Küçüğü büyüğünden güçlü 
olacak.” Tanrı Yakup‟un ilk oğulluk hakkını almasını planlamıştı. 
Ancak Yakup Tanrı‟nın bunu halletmesine izin vermeye razı olma-
dı. Satması için Esav‟ı kandırmaya çalışacaktı. İşte o yüzden, “Bana 
ilk oğulluk hakkını satarsan çorbadan sana veririm,” dedi.  

Esav ilk oğulluğu ya da Tanrı‟nın kutsamayı vaat ettiği ailenin ba-
şında olmayı çok önemsemiyordu. 

“Sana açlıktan ölmek üzere olduğumu söyledim, Yakup,” dedi. “İlk 
oğulluk hakkının bana ne yararı olur ki? Elbette onu sen alabilirsin.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yakup ve Esav arasında 
geçen bu sahneyi iki 
çocuğa tiyatro yaptırabilirsiniz. 
Okumaları için sözleri kartlara 
bastırın. Okul öncesi çocuklar 
acıkmış gibi yapıp çorba 
kokusunu içlerine çekebilirler.  
 
 
 

Kart 4–2 
 

 
 

 
İsrail yasasına göre ilk 
oğulluk hakkı ilk doğan 
oğul için babasının 
varlığından iki katı pay, 
babadan özel bir bereket 
ve aile önderliği ayrıcalığını 
temin ederdi.  
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 TG- 
 

Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kart 4–3 
 

Daha küçük çocukların 
körlüğün ne olduğunu 
anlamalarına yardım 
etmek için bir çocuğun 
gözlerini bağlayabilirsiniz 
ve önünde tuttuğunuz bir 
rengi söylemesini 
isteyebilirsiniz. Okul öncesi 
çocuklar gözlerini sıkıca 
kapayıp ellerini gözleri 
üzerinde tutabilirler.  
 
Edersheim, İshak 137 
yaşlarındayken Yakup ve 
Esav’ın 77 yaşlarında olduğunu 
tahmin etmektedir (Old 
Testament Bible History, William 
B Eerdmans Publishing Co, 
Grand Rapids, 1975). 

 

“Söz ver,” dedi Yakup. “Ant iç.” 

Esav ant içti. Yakup ilk oğulluk hakkını aldı, Esav yemeğini yedi. 
Uyanık Yakup bunun kendisi için özel bir şeylerin başlangıcı 
olduğunu biliyordu. Ancak Esav‟ın onu bir çorbaya satması için 
kandırarak haksızlık etti. Hile yaptı. Belki de düşünüyorsunuz, “Ne 
kötü bir şey!” Ancak Kutsal Kitap bize Yakup gibi bir hile yap-
masak da her birimizin aldatıcı bir yüreğe sahip olduğunu söyler. 
“Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir?” 
(Yeremya 17:9). 

Buna göre doğal benliğiniz dürüst, doğru ve açık değildir. Doğal 
benliğiniz kötüdür, yanlıştır ve sahtedir. Tanrı‟nın gözünde aldatıcı 
yüreğiniz “iyileşmez”. Yani siz çok kötüsünüz demektir. Dışarıdan 
öyle görünmeyebilirsiniz. Herhalde anne babanız ve öğretmeniniz 
sizin iyi, terbiyeli bir çocuk olduğunuzu düşünüyordur. Ancak do-
ğal benliğinizi Tanrı biliyor. Sizin öfke dolu düşüncelerinizi biliyor. 
Herkesten çok kendinizi sevdiğinizi biliyor. Yalan söylediğinizi ve 
hile yaptığınızı biliyor. Göründüğünüz kadar iyi olmadığınızı 
biliyor. Kutsal Kitap‟ın aldatıcı ve kötü olmak hakkında söylediği 
her şey Yakup için olduğu kadar sizin için de doğrudur. Doğal 
benliğinizi Tanrı‟yı hoşnut eden bir kişi haline getiremezsiniz. 
Ancak Tanrı sizi değiştirebilir ve farklı bir kişi yapabilir. Ona daha 
önce hiç iman etmediyseniz her şeyden çok ihtiyacınız olan şey 
budur. Tanrı‟ya ait olmak ve yaşamınızı değiştirmesini istiyorsanız, 
ancak bunun nasıl olabileceğini bilmiyorsanız diğerleri çıktığında 
siz kalın benimle konuşun. Gelip ön sırada (ya da başka uygun bir 
yer belirleyin) oturun, o zaman yaşamınızın nasıl değişebileceği 
konusunda konuşmak istediğinizi anlayacağım.  

Yakup‟un da Tanrı‟nın onu değiştirmesine ihtiyacı vardı. Ama 
Tanrı‟yı pek düşünmüyordu. Onu gözetmesini Tanrı‟dan isteseydi, 
Tanrı ilk oğulluk hakkını almasını zaten sağlayacaktı. Yakup işleri 
kendisi halletmeye çalışarak akılsızlık etti.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. İshak (P–6) ve Esav’ı (P–34) yerleştirin. 

Bundan bir süre sonra İshak Esav‟ı çağırdı. “Karnım acıktı, et 
yemek istiyorum. Ok ve yayını alıp çık, bir hayvan avla ve bana 
güzel bir et yemeği hazırla.” İshak yaşlı bir adamdı ve kördü. 
“Yakında öleceğim,” dedi, “Sadece sana vereceğim bir kutsama var. 
Eti getir de seni kutsayayım.” 

İshak, Tanrı‟nın büyüğünün küçüğüne hizmet edeceğini söylediğini 
bildiği halde ilk oğulluk hakkıyla birlikte gelen kutsamayı Esav‟a 
verecekti. Büyük olasılıkla Esav‟ın ilk oğulluk hakkını Yakup‟a 
sattığını o da biliyordu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. Rebeka (P–37) ve Yakup’u (P–37) yerleştirin. 

Rebeka İshak‟ın en sevdiği oğluyla konuştuğunu duydu. Esav ok ve 
yayıyla dışarı çıkar çıkmaz Rebeka en sevdiği oğlu Yakup‟u çağır-
dı. 

“Babanın Esav‟a yiyecek et getirmesini söylediğini duydum, ona 
Rab‟den kutsama verecekmiş. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle 
ve yap. Git sürüden bana iki seçme oğlak getir. Baban için yemeği 
ben hazır ederim, tam istediği gibi yaparım. Sen yemeği ona götür. 
O senin Esav olduğunu sanacak ve seni kutsayacak.” 

Rebeka en sevdiği oğlunun ilk oğulluk hakkına zaten sahip 
olduğunu biliyordu ve onun getirdiği kutsamayı alması konusunda 
kararlıydı. Ancak çok hilekâr davranıyordu. 

Yakup önce annesinin söylediğini yapmayı kabul etmedi. “Babam, 
Esav olmadığımı anlar,” dedi. “Esav‟ın bedeni kıllı, benimkiyse 
kılsız. Babam bana dokununca anlayacaktır; o zaman üzerime lanet 
almış olurum.” 

“Sen beni dinle Yakup,” dedi Rebeka. “Sana gelecek lanet bana 
gelsin. Git oğlakları getir.” 

O zaman Yakup onun söylediklerini yapmayı kabul etti. Elbette bu 
çok yanlış bir şeydi. Hem annesi hem Yakup çok hilekâr davranı-
yorlardı. Aldatıcı, hilekâr bir yüreğe sahip olduğumuz, yaptığımız 
işlerde görülür. 

Belki de olmanız gerekenden daha geç geldiğiniz için başınız 
dertteydi. Şöyle açıkladınız, “Jale Teyze beni durdurup lafa tuttu, o 
yüzden geç kaldım.” Bu bir yalandı. Aslında arkadaşlarınızla parka 
gitmiştiniz. Ya da bir gün çelik çomak sopasıyla kardeşinize bilerek 
vurdunuz. Ama annenize şöyle açıkladınız: “Bilerek yapmadım, 
sopa elimden kaydı.” Bir yalan daha. Böyle şeyler yapıyorsunuz, 
çünkü doğal benliğiniz aldatıcıdır ve iyileşmez. Yalnızca Tanrı sizi 
değiştirebilir. Sizi farklı bir kişi yapabilir; sadece dıştan değil, doğal 
benliğinizi de değiştirebilir. Tanrı sizi aldatıcı ve hilekâr olmayan 
bir kişi yapabilir. Sizi Tanrı‟ya itaat etmek isteyen bir kişi yapabilir. 
Eğer gerçekten farklı biri olmak istiyorsanız, İsa Mesih‟e gelip 
yaptığınız bütün yanlışlardan dolayı sizi bağışlamasını isteyin. O 
sizi bağışlayabilir, çünkü O sizin günahlarınız için öldü. Sizi 
bağışlaması için İsa Mesih‟e gelip iman ettiğinizde 
değişmişsinizdir. Kutsal Kitap der ki, “Bir kimse Mesih'teyse, yeni 
yaratıktır” (2. Korintliler 5:17). Yakup gibi bir aldatıcı ve hilekâr 
olmaktansa farklı bir kişi olmak istemez misiniz? Yakup Tanrı‟ya 
iman etmiş olsaydı, Tanrı onun kutsamayı almasını sağlardı. 
Babasını kandırmaya çalışmasına gerek yoktu.  

Rebeka da bunu daha iyi bilmeliydi. İshak‟ın kutsamayı Esav‟a 
vermeyi planladığını öğrenince Rebeka ne yapabilirdi sizce? 
 

Kart 4–4 
 

 
 
 
 
 
 
 
Belki de Rebeka,  
Tanrı’nın açıkladığı plan olan  
küçük oğlun kutsanması  
gerektiği konusunda, İshak’ı 
uyarmak istemiştir, ancak 
başvurduğu aldatıcı yollar 
Tanrı’nın egemen gücüne 
imanında eksiklik olduğunu  
gösterir.  
 
 
 
 
TG- 

 
 
Öğrettiğiniz çocuklara 
göre uygun örnekler bulun. 
Okul öncesi çocuklar hileyi 
kendi seviyelerinde bir örnekle 
anlayabilirler, mesela evde 
duvarları çizip sonra o konuda 
yalan söylemek gibi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 
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Kart 4–5 
 

 
 

Çocuklar bir erkek gömleği 
ve bir parça “kürk” kullanarak 
bu sahneyi tiyatro yapabilirler. 
Siz hikâyeyi anlatırken veya 
hazırlanmış kartlardan bir 
konuşmayı okurken çocuklar 
pantomim yapabilirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocukların 
her birine küçük bir parça 
öğle yemeği eti verilirse olayı 
daha iyi hatırlayacaklardır. 

 
 

Çocuklara bahçe eldivenleri 
ya da dışarıya ait başka şey 
koklatabilirsiniz.  

 
 

Burada öğrencilerinizin düşüncelerini almaya çalışın. Onlardan yola çıkarak 
şöyle bir şey düşünebilirsiniz: 

Önce Tanrı İshak‟a ne söyleyeceğini ona göstersin ve İshak onun 
söylediği şeyi dikkate alsın diye dua edebilirdi. İshak‟a kutsamayı 
Esav‟a vermeyi planladığını duyduğunu söyleyebilir ve ona ikizler 
doğmadan önce Tanrı‟nın ne söylediğini hatırlatabilirdi. Ona ilk 
oğulluk hakkının artık Yakup‟a ait olduğunu ve bunu 
değiştiremeyeceğini söyleyebilirdi. Sonra kutsamayı Yakup‟a verip 
veremeyeceğini sorabilirdi. Hile yapmak hiçbir zaman doğru 
değildir. Başka insanları kandırıp aldatmamız Tanrı‟yı her zaman 
üzer.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Ancak Rebeka kendi istediği gibi hareket etti, Tanrı‟nın istediği gibi 
değil. Eti pişirdi ve tam İshak‟ın sevdiği gibi hazırladı. Sonra 
Esav‟ın giysilerinden getirip Yakup‟a giydirdi. Oğlakların postunu 
alıp deriyi Yakup‟un ellerine ve boynuna sardı. Yakup yemeği alıp 
İshak‟a götürdü.  
 

Sahne 6 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. İshak’ı (P–36) ve Yakup’u (P–38) yerleştirin. 

“Baba,” dedi. “Evet, kimsin sen?” diye yanıtladı İshak.  

Hatırlayın, İshak kördü. 

“Ben ilk oğlun Esav‟ım,” diye yanıtladı Yakup. “Söylediğini 
yaptım. Lütfen kalk, otur da getirdiğim av etini ye ve beni kutsa.” 

“Nasıl böyle çabucak buldun, oğlum?” diye sordu İshak.  

Yakup hemen bir şeyler düşündü. “Tanrın Rab onu bana getirdi,” 
diyerek yalan söyledi.  

“Yanıma yaklaş, oğlum. Sana dokunayım,” dedi İshak, “gerçekten 
oğlum Esav mısın, değil misin anlayayım.” 

Bu sırada Yakup nasıl hissetmiştir sizce? Rebeka yakınlarında 
durup dinliyor olmalı. Sizce nasıl hissediyordu? Çevirdikleri dolap 
işe yaramayacak diye korkuya kapılmış olmalılar.  

Yakup yavaşça babasına yaklaştı. İshak ellerini uzattı ve Yakup‟un 
elleriyle boynunu kaplayan tüylü oğlak derisine dokundu.  

“Ses Yakup‟un sesi,” dedi, “fakat eller Esav‟ın elleri. Sen gerçekten 
oğlum Esav mısın?” diyerek İshak gerçeği bilmek için ısrar etti.  

Yakup yine yalan söyledi. “Benim,” dedi.  

“O zaman getir yemeği, yiyeyim,” dedi İshak.  

Sonrasında İshak Yakup‟tan kendisine yaklaşmasını istedi. Yakup 
babasını öptü ve bunu yaparken İshak Yakup‟un giydiği Esav‟ın 
giysilerini kokladı. Dışarısı gibi kokuyordu; Esav‟ın zamanının 
çoğunu dışarıda harcardı. Bu, İshak‟ın gerçekten Esav‟la konuştuğu 
konusunda emin olmasını sağladı. Böylece, Yakup‟u kutsadı.   



 Atalar  

 
 

43 

“Tanrı, sana bolluk ve bereket versin. Kardeşlerine egemen ol. Seni 
kutsayanlar kutsansın” (Yaratılış 27:27-29‟dan). Bunlar İshak‟ın 
Yakup‟a söylediği şeylerden bazılarıydı.  

Yakup aceleyle babasının yanından ayrıldı. Hileleri işe yaramıştı! 
Ama yakalanmasanız bile yalan söylemek, hile yapmak ve 
başkalarını kandırmak yanlıştır.  

Hıristiyan çocukların böyle kötü şeyler yapması Rab İsa‟ya 
gerçekten utanç getirir. Eğer Rab İsa‟yı seviyorsanız artık değişmiş 
olduğunuzu unutmayın. Kutsal Ruh Tanrı, dürüst olmanıza ve 
doğru olanı yapmanıza yardım etmek için içinizde yaşar. İçinizden 
bir oyunu kazanmak için kuralları çiğnemek geldiğinde, Tanrı‟nın 
yardımına güvenin. Kopya çekerseniz sınavda iyi not 
alabileceğinizi bilseniz de doğru olanı yapmak ve kopya çekmemek 
için Tanrı‟dan size yardım etmesini isteyin. Tanrı size her zaman 
yardım edecektir. Arkadaşlarınız otobüse para vermedikleri ya da 
bilet atmadıkları zamanlarda yakalanmasalar bile dürüst olup parayı 
ödemeniz için Tanrı size yardım edecektir. Bunlar sizin Hıristiyan 
olduğunuzu ve Tanrı‟nın sizi değiştirdiğini göstermenin yollarıdır. 
Hıristiyan bir çocuk asla Yakup‟un yaptığı gibi hile yapmamalıdır.  
Yakup’u (P–38) çıkarın. Esav’ı (P–39) yerleştirin.  

Yakup Esav‟ın gelmesinden hemen önce İshak‟ın yanından 
ayrılmıştı.  

“Baba kalk,” dedi Esav. “Getirdiğim av etini ye ve beni kutsa.” 

İshak kulaklarına inanamadı!  

“Sen kimsin?” diye sordu.  

“Neden soruyorsun baba, ben ilk oğlun Esav‟ım.” 

Esav babasına ne olduğunu merak etmiş olmalıydı. Onun kim 
olduğunu İshak neden bilmiyordu? O zaman Esav babasının 
korkunç bir şey olmuşçasına titrediğini fark etti.  

“Kim?” diye bağırdı İshak. “Bana eti getiren nerede? Sen gelmeden 
önce eti yedim ve onu kutsadım. Evet, o kutsanmış oldu.” 

Hem babası hem de oğlu, İshak‟ın aldatıldığını anladı. İlk oğulluk 
hakkını satmak için pazarlık eden Esav‟ın kendisi olduğu halde, 
şimdi sadece hayal kırıklığı yaşamakla kalmadı, aynı zamanda 
öfkelendi de.  

“Kardeşim beni iki kez aldattı,” dedi. “Önce ilk oğulluk hakkımı 
aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı.” Esav İshak‟ın kendisini de 
kutsaması için yalvardı. Fakat İshak Yakup‟a verdiği önemli 
kutsamayı ona veremezdi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Kutsal Kitap der ki, “Esav babası onu kutsadığı için Yakup‟tan 
nefret etti” (Yaratılış 27:41). 
 
 

 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklara 
“Egemen Tanrı” sembolünü 
gösterin. Anne babaları onları 
bakıcıya bıraktığında Tanrı’ya 
güvenmek veya geceleyin 
karanlıkta Tanrı’nın her 
şeyi gördüğünü bilmek 
gibi örnekler kullanın.  
 
 
 

 
Kart yok  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kutsal Kitap’tan ayeti 
okuyun ya da büyük 
çocuklardan birine okutun. 
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Kart 4–4 
 

 
 

Rebeka ayrılıklarının kısa 
olacağını düşündüyse de 
Yakup dönmeden önce öldü. 
Hem o hem Yakup yaptıkları 
hilenin sonuçlarına katlanmak 
zorunda kaldılar.  

 
 TG+ 

 
Esav zaten iki Kenanlı kızla 
evlenmişti ve bu İshak ile 
Rebeka’yı çok üzmüştü 
(Yaratılış 26:34-35). 
İbrahim’in soyundan biriyle 
evlenerek babasını hoşnut 
edeceğini düşünen Esav 
sonradan İsmail kızlarından 
biriyle evlenecekti.  
 
 

 TG- 

 
Yaratılış 28:6-9’a bakın. 
Böylece Tanrı’nın 
antlaşmasına olan 
saygısızlığa devam  
ettiğini göstermiş oldu.  
 
 

 
Tekrar oyunu  

 

Tökez 
 

Ders 2’den Müjde sembollerini 
bir ayakkabı kutusu, torba veya 
zarfın içine koyun. 
 
Sınıfı iki takıma ayırın. Tekrar 
sorularını sırayla sorun. 
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde bir ayak izi 
çekebilir. Eğer üzerinde 
puan varsa durup o puanı 
takımına kazandırabilir ya da 
daha fazla puan almak için  

“Babam yakında ölecek,” dedi kendi kendine Esav. “O zaman 
kardeşim Yakup‟u öldürürüm.” 
Sahne 7 
İsteğe bağlı arka zemin: Çadırlı (P–14) dış mekân sahnesi veya çadır arka 
zemini. Rebeka’yı (P–37) ve Yakup’u (P-33) yerleştirin. 

Rebeka Esav‟ın neler planladığını biliyordu. Yakup‟u çağırdı, 
“Esav seni öldürmeyi planlıyor” dedi. “Evden bir süre uzak 
kalmalısın. Harran‟a, kardeşimin yanına kaç.” Ağabeyinin öfkesi 
geçinceye kadar orada kal. Sonra birini gönderir seni getirtirim.”  
Rebeka kocasına Yakup‟u göndermesinin gerçek sebebini söyleme-
di. “Buradaki kızlardan biriyle evlenmesini istemiyorum,” dedi. Esav 
bunu zaten yapmıştı ve anne babası buna üzülüyordu. Böylece İs-
hak Yakup‟u Harran‟a gönderme konusunda hemfikir oldu. Yakup 
gittikten sonra Rebeka en sevdiği oğlunu bir daha hiç görmedi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Hileleri ne büyük sorunlar getirdi! Aldatmak Tanrı‟yı hiçbir zaman 
hoşnut etmez ve başka insanları da üzer veya incitir. Belki bir 
Hıristiyan‟sınız ve Rab İsa sizin Kurtarıcınız; fakat hâlâ yalan 
söylemek ya da hile yapmak istediğiniz zamanlar var. Bunun sebebi 
şudur: Tanrı sizi yeni bir kişi yaptığı halde, o eski günahlı 
kişiliğiniz hâlâ duruyor. O kötü “eski siz” hile yapmanızı, yalan 
söylemenizi ve aldatmanızı ister. “Yeni siz” ise doğru olanı yapmak 
ister. Hatırlayın, Kutsal Ruh Tanrı içinizde yaşıyor. “Eski size” 
uymak zorunda değilsiniz. Dürüst ve doğru, yani Tanrı‟nın olmanızı 
istediği gibi olmanıza yardım etmesi için Kutsal Ruh‟a dayanın. 
Ancak bazılarınız Tanrı tarafından değiştirilmedi. Herhalde siz de 
doğal benliğinizin kötü olduğunu ve Tanrı‟yı hoşnut etmediğini 
biliyorsunuz. Tanrı‟dan bugün sizi değiştirmesini isteyin. Belki de, 
“Ama sen benim ne kadar kötü olduğumu bilmiyorsun,” 
diyorsunuz. Tanrı biliyor ve yine de bağışlanmak için İsa Mesih‟e 
gelmenizi istiyor. O zaman yeni bir kişi olursunuz ve Tanrı hilekâr 
olmamanız ve kötü şeyler yapmamanız için size yardım eder. 
Tanrı‟ya yaraşır biçimde yaşamanıza yardım eder.  

Tekrar soruları 

1. İshak ve Rebeka ikizlerine ne isim verdiler? (Esav ve Yakup.) 
2. Esav ve Yakup hangi açılardan farklıydılar? (Esav‟ın cildi 

çok kıllıydı, Yakup‟unsa yumuşak pürüzsüz/kılsız bir cildi 
vardı; Esav ok ve yayıyla dışarılarda dolaşmayı severdi, 
Yakup‟sa yemek pişirerek evde vakit geçirmeyi tercih 
ederdi; Esav düşünmeden hareket ederdi, Yakup‟sa bir 
şeyler tasarlayarak ve düşünerek zaman geçirirdi.) 

3. İlk oğulluk hakkı nedir? (Çok özel bir şeydi. Baba öldüğü 
zaman, ilk oğulluk hakkına sahip olan oğul ailenin başına 
geçerdi ve babasının mallarından diğer oğullara göre iki kat 
fazla pay alırdı, ayrıca Tanrı tarafından özel olarak kutsanırdı.) 
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4. Tanrı içinizdeki doğal benliğinizi, yüreğinizi nasıl tarif edi-
yor? (Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez” Yeremya 
17:9). 

5. Yakup ilk oğulluk hakkını nasıl elde etti? (Esav çok açken 
bu hakkı ondan çorbaya karşılık satın alarak Esav‟ı kandırdı.) 

6. Yakup nasıl olacaktı da aldatmadan da ilk oğulluk hakkını 
alacaktı? (Çünkü Tanrı daha Yakup doğmadan önce bunu 
vaat etmişti.) 

7. Rebeka ve Yakup İshak‟ın Esav‟ı kutsadığına onu nasıl 
inandırdılar? (Yakup‟un ellerini ve boynunu oğlak derisiyle 
kaplayarak; ona Esav‟ın giysilerini giydirerek; onun Esav 
olduğunu söyleyerek.) 

8. Hıristiyanlar nasıl dürüstçe ve hile yapmadan yaşayabilirler? 
(Yeni kişi oldukları için Kutsal Ruh Tanrı onların içinde 
yaşar ve dürüst bir yaşam sürmelerine yardım eder.) 

9. Aldatıldığını fark ettiğinde Esav ne yapmayı tasarladı? 
(Babası öldükten sonra Yakup‟u öldürmeyi tasarladı.) 

10. Yüreklerimizin aldatıcı olduğunu hangi Kutsal Kitap ayeti 
söyler? (Yeremya 17:9) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. İshak ve Rebeka‟nın kaç çocuğu oldu? (İki) 

2. İkiz çocukların adları ne? (Yakup ve Esav.) 

3. İkizlerden hangisi dışarılarda dolaşıp ailesinin yemesi için 
avlanmayı severdi? (Esav) 

4. Yakup, Esav gibi olmak için ne giydi? (Ellerini ve boynunu 
kaplamak için oğlak derisi; Esav‟ın giysileri.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

devam edebilir. Eğer siyah 
kalbi çekerse “tökezlemiş” 
sayılır ve o tur için kazandığı 
tüm puanları kaybeder. 
 
En çok puan toplayan 
takım kazanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Ayak izlerine dikkat 
 

(Bakınız Ders 2 – sayfa 24) 
 
Ders 1–4’ten okul öncesi 
sorularını kullanın.  
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Ders 5 
Yakup evden uzakta 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 28:10–29:30 
Yaratılış 31:2-7,11,13-18 
Yaratılış 32:6-31 
Yaratılış 33:1-4 
Yaratılış35:1-15,27  
 
Bu ders Kutsal Yazılar‟ın çok geniş bir bölü-
münü kapsamaktadır. Tüm detayları derse dâhil 
etmeye kalkışmayın. Ders, başlıca olayları kap-
samaktadır. Yusuf‟un yaşamı bir sonraki bölüm-
de işleneceği için oğulların doğumu çıkarılmıştır.  
 

Temel gerçek 

Tanrı, kendisine ait olanların yaşamlarını değiş-
tirir.  
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Kurtarıcınız olarak İsa 
Mesih‟i kabul edin, o zaman Tanrı‟nın 
yaşamınızı değiştirdiğini göreceksiniz. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın yaşamınızda yap-
tığı değişiklikleri memnuniyetle kabul 
edin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu 
Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim 
var.” Filipililer 1:6  
 

Görsel gereçler 

 Kartlar: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5-6 
Veya 
 Şekil P–5, P–6, P–7, P–26, P–33, P–40, 

P–41, P–42, P–43, P–44, P–45, P–46, 
P–47, P–48 ve P–49 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 
sahnesi, gece sahnesi, iç mekân sahnesi 
ve düz arka zemin. 

 

Süren etkinlik 

 Sayfa 62‟deki bulmacanın fotokopisini 
çektirin. Her çocuğa bir kopya dağıtın. 
Dersten sonra cevapları tartışmak için 

fırsatınız olduğunda çözmeye çalışabi-
lirler ya da evde uğraşabilirler. Bulma-
cada bulunacak sözcüklerin bir listesi 
vardır. Ancak, çocukların yaş grubuna 
bağlı olarak bu listeyi atlayabilirsiniz.  

 
Dersin ana hatları 

 

Giriş 
  

Yakup vedalaşır. 
 
Olayların Gelişimi 
 

1. Yakup taşı yastık yaparak uyur.  
2. Bir rüya görür.  
3. Tanrı ona konuşur.  TG- 
4. Yakup anıt taşı diker.  
5. Yakup der ki, “Rab benim Tanrım 

olacak.”  TG- 
6. Yakup kuyuda Rahel‟le karşılaşır. 
7. Yakup Rahel için yedi yıl çalışır. 
8. Lavan Yakup‟u kandırıp Lea‟yı verir.  
 TG+ 
9. Yakup Rahel‟le evlenir. 
10. Yakup Lavan için çalışmaya devam eder. 
11. Yakup oradan ayrılmaya karar verir.  
 TG+ 

12. Yakup gider. 
13. Yakup Esav‟ın geldiğini duyar. 
14. Yakup dua eder.  TG+ 
15. Yakup ailesini ırmağın karşı yakasına 

gönderir.  
 
Doruk Noktası 

 

Yakup Tanrı‟yla güreşir. TG+ 
 
Sonuç 
 

Yakup Esav‟la karşılaşır ve beraber ağlarlar. 
 TG-, TG+ 
 
 



 Atalar 

 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müjde etkinliği  

Artık karanlık yok 

Bir şey tutuyormuşçasına avuçlarınızı birleştirin.  

Ellerimin içinde bir şey var ve Tanrı o şeyi düşünmenizi istiyor.  
Birkaç çocuktan içine bakmasını isteyin, birer birer  baksınlar. 

Ne var ellerimde? (Hiçbir şey.) Hiçbir şey mi? Ama şimdi orada. 
Ellerinizi açın. 

Artık orada değil. 
Çocuklar tahmin etmeye devam ederken siz bunu birkaç kez tekrarlayın.  

Karanlık. Ellerimi açınca karanlık gitti, çünkü ışık girdi. Aynı anda 
hem karanlık hem ışık olamaz.  

Karanlık bana günahı hatırlatır. Günah, yanlış şeyler yaparak, 
söyleyerek veya düşünerek Tanrı‟ya itaatsizlik etmektir. Kutsal 
Kitap dünyadaki herkesin günah işlediğini söyler. Sizin yaşınızdaki 
çocukların işlediği günahlardan bazıları nelerdir?  
Çocuklar paylaşsın. 

Kutsal Kitap der ki, “günahın ücreti ölümdür” (Romalılar 6:23). Siz 
de günah işlediğiniz için Tanrı‟dan sonsuza dek ayrı kalmayı hak 
ettiniz.  

Tanrı bizler gibi değildir. Kutsal Kitap der ki, “Tanrı ışıktır, O'nda 
hiç karanlık yoktur” (1. Yuhanna 1:5). Tanrı kutsaldır; O hiç günah 
işlemez. Ancak Tanrı sizi sever. Aslında sizi yaratan ve hakkınızda-
ki her şeyi bilen O‟dur. O sizin günahlarınızı kaldırmak için birisine 
ihtiyacınız olduğunu biliyordu. İşte o nedenle Tanrı çarmıhta ölerek 
günahın cezasını üzerine almak için Oğlu İsa‟yı gönderdi. İsa‟nın 
sizin günahınızı ödemek için çarmıhta öldüğüne inanırsanız ve 
O‟nu kurtarıcı olarak kabul ederseniz, O sizi bağışlar. Bir gün cen-
nette O‟nunla yaşayabilmeniz için günahınızın karanlığını kaldırır.  
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Ders 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Düz pano. Yakup’u (P–33) yerleştirin.  
Yakup vedalaşıp evden ayrıldı. Üzücü bir gündü. Yaşlı, kör baba-
sını aldatmıştı. İkiz kardeşini onu öldürmek isteyecek kadar öfke-
lendirmişti. Herhalde şöyle düşünüyordu, “Annemi babamı tekrar 
görecek miyim acaba?” Önünde uzun bir yol vardı; amcasının otur-
duğu yer yaklaşık 720 km. uzaklıktaydı. Ya yürüyerek ya da deve 
üstünde gidiyordu, o yüzden yolculuk uzun sürecekti. O zamana 
dek Yakup Tanrı‟yı pek az düşünmüşe benziyordu. Kutsal Kitap‟ta 
Tanrı‟ya güvendiğini ya da itaat ettiğini söyleyen bir yer yoktur. 
Aslına bakarsanız yaptığı şeyler Tanrı‟yı sevmediğini gösteriyordu. 
Yakup’u (P–33) çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Gece sahnesi veya koyu kaplı düz pano. Yakup’u 
(P–40) yerleştirin. 
Evden ayrıldıktan kısa süre sonra Yakup‟un açık alandan başka 
uyuyacak bir yeri yoktu. Yastık olarak başının altına bir taş koydu. 
Amma da sert bir yastık olmuştur! Ama Yakup öylesine yorgundu 
ki hemen uykuya daldı. Uyurken bir rüya gördü.  
Melek merdivenini (P–41) yerleştirin.  
Çok güzel bir rüyaydı. Yerden göğe uzanan bir merdiven vardı. 
Melekler merdivenden inerek cennetten yeryüzüne geliyorlardı ve 
tekrar göğe çıkıyorlardı.  
Hepsinden daha güzeli Rab merdivenin en üstünde durmuş 
Yakup‟la konuşuyordu.  
“Atan İbrahim‟in, İshak‟ın Tanrısı Rab benim.” 
İşte şimdi… Tanrı onunla… Yakup‟la konuşuyordu! Yakup 
dikkatlice dinledi.  
“Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim, 
çocuklarına, torunlarına, torunlarının çocuklarına, bütün soyuna. 
Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın.” 
Bu, Tanrı‟nın İbrahim‟e verdiği vaadin aynısıydı. Tanrı Yakup‟a 
başka bir vaatte daha bulundu.  
“Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu 
topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar 
senden ayrılmayacağım.” 
Ne harika bir vaat! Tanrı‟nın kendisi için bütün bu yaptıklarını 
Yakup hak etmiş miydi? Hayır! Tanrı neden bu vaatlerde bulundu? 
Çünkü Yakup Tanrı‟nın sevgisini hiç hak etmediği halde Tanrı onu 
çok seviyordu.  
Tanrı tarafından sevilmeyi hiçbirimiz hak etmiyoruz! Hepimiz O‟na 
itaatsizlik ettik. Hepimiz O‟nun isteği göre değil, kendi isteğimize 
göre yaşamak istiyoruz. Yine de Tanrı bizler gibi günahkârları sevi-
yor. O biricik Oğlu İsa Mesih‟i bu dünyaya gönderdi. İsa Mesih 
Babası‟nı hoşnut eden kusursuz bir yaşam sürdü.  

 
 
Yakup’un Beer-Şeva’dan 
bu bir sonraki olayın 
gerçekleştiği Beytel’e 
yaptığı yolculuğu harita 
üzerinde takip etmek 
çocukların hoşuna gidecektir.  
 
Bazı yorumcular meleklerin 
merdivenden inip çıkmasının 
imanlıların dualarını Tanrı’ya 
taşıyıp cevapları getirmelerini 
temsil ettiğini ileri sürerler. 
Hem Calvin hem Luther 
“merdiveni” Yuhanna 1:51’deki 
ifadesine dayanarak Mesih’in bir 
tasviri olarak görür. Melekler 
Tanrı’nın Yakup’la birlikte olma 
vaadinin görünür kanıtıydı 
(Old Testament Bible History, 
William B Eerdmans Publishing 
Co, Grand Rapids, 1975). 
 

Kart 4–6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanrı’nın İbrahim’e ve 
İshak’a sözü, soylarının 
gökyüzündeki yıldızlar 
kadar çoğalacağıydı 
(Yaratılış 15:5 ve Yaratılış 26:4). 
Hem “toz” hem “yıldızlar” 
milyonlarca anlamındadır.  
 
 
 
TG- 
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Tanrı’nın bizi O’nun gibi olmak 
için değiştirmesinden söz 
ederken okul öncesi çocuklar 
için, “değişmek” sembolünü 
tanıtın.  

 
 
 
 
 

 
 
Kart yok 

 
Sınıfa büyük bir taş 
getirebilirsiniz ve 
öğrencilerinizin hikâyenin 
bu kısmını anlamaları için 
bir çocuktan taşı dik bir 
şekilde yerleştirmesini 
isteyebilirsiniz. Yakup’un 
anıt taşı Kutsal Yazılar’daki 
pek çok önemli anıtın ilkiydi. 
Kurban için dikilen sunaklardan 
farklı olarak anıtlar Tanrı’nın 
insanla görüştüğü özel yerleri 
belirtirdi. Başka kişiler “Bu 
taşların anlamı nedir” diye 
sorduklarında Tanrı hakkında 
öğrenebilirlerdi (The Bible 
Knowledge Commentary, Old 
Testament, Victor Boks, 
Wheton, 1985). 

 
 
 TG- 

 

 
 

Çocuklar haritada Harran’ı 
bulmaktan hoşlanacaklardır. 
Beer-Şeva (Yakup’un 
yolculuğunun başladığı yer) 
ve Beytel’i de bulsunlar.  

Ancak O bir çarmıha çivilendi ve bir günahlı gibi öldü. Tanrı bizim 
günahlarımıza karşılık kendi sevgili Oğlu‟nu cezalandırdı ve bu 
sayede günahkârların bağışlanıp O‟na ait olmasını mümkün kıldı. 
Günahlarınıza karşılık ölen Kurtarıcı olarak Mesih‟e iman ederse-
niz, Tanrı‟ya ait olursunuz. Tanrı sizi olmanızı istediği gibi bir kişi 
yapmaya başlar. Tanrı‟nın insanları, bizler gibi, Yakup gibi Tan-
rı‟nın sevgisini hiç hak etmeyen insanları sevmesi ne muhteşemdir.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Yakup uyanınca bu rüya karşısında hayrete düştü. Korkuyordu. Rab 
Tanrı‟ya bu kadar yakın olduğunu hissetmek onu korku içinde 
bıraktı. Kendisinin nasıl bir kişi olduğunu biliyordu ve şimdi 
Tanrı‟nın onun hakkındaki her şeyi bildiğini fark etti. Bu onu 
korkutmuş olmalıydı.  
“Rab muhakkak burada, ben bunu hiç bilmiyordum!” diye bağırdı. 
“Bu, Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.” 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Yakup’u (P–42) ve taş anıtı 
(P–43) yerleştirin. 
Ertesi sabah erkenden Yakup yastık olarak kullandığı taşı anıt 
olarak dikti ve üzerine yağ döktü. Başına gelen bu çok özel olayın 
geçtiği yere bir işaret olacaktı.  
“Buraya Beytel denecek,” dedi. Beytel “Tanrı‟nın evi” demektir. 
Burası Yakup‟un Tanrı‟yla karşılaştığı yerdi. Ve orada bir söz 
verdi, “Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek, 
giyecek sağlarsa, babamın evine esenlik içinde dönersem, RAB 
benim Tanrım olacak” (Yaratılış 28:20-21‟den).  
Bundan önce Yakup hiçbir şekilde Tanrı için yaşamamıştı. Fakat 
şimdi, “Rab benim Tanrım olacak,” dedi. Yakup‟un Tanrı‟yla ya-
şamının başlangıcı bu oldu. Siz de Tanrı‟ya ait olmak, O‟nun olmak 
istiyor musunuz? Bugün siz de “Rab benim Tanrım olacak,” diyebi-
lirsiniz. Kötü olduğunuz için Rab İsa‟dan sizi bağışlamasını isteme-
lisiniz. O‟nun sizin günahınıza karşılık cezalandırıldığına inanmalı-
sınız. O zaman Tanrı‟ya ait olacaksınız. Kutsal Kitap der ki, “Ken-
disini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları 
olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). Mesih‟i kabul ettikten sonra 
Tanrı sizi değiştirmeye başlar. Bu hemen bir kerede olmayacak. Ya-
vaş yavaş ancak emin adımlarla Tanrı‟nın istediği gibi düşünmeye 
başlayacaksınız ve O‟nun isteğini yapmaya başlayacaksınız. Tanrı-
nın Yakup‟u nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Tanrı onunla Beytel‟de 
konuştuktan sonra Yakup, artık asla aynı kişi olmayacaktı.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Sahne 4 
Yakup’u (P–42), kuyuyu (P–26) ve koyunları (P–7) yerleştirin.  

Herhalde yaklaşık iki hafta sonra Yakup Harran bölgesine geldi. Bir 
tarlada bir kuyu ve yakınlarında da çobanlar gördü. Yanlarına gidip 
onlarla konuştu. 
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“Nerelisiniz?” 

“Harranlı‟yız” diye geldi cevap.  

“Lavan‟ı tanıyor musunuz?” diye öğrenmek istedi Yakup. Lavan 
annesinin kardeşiydi, yani dayısıydı. 

“Onu tanıyoruz.”  

“İyi midir?” diye sordu Yakup.  

“İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor.” 
Rahel’i (P–44) yerleştirin.  

Rahel kuyuya gelince Yakup ona kendini tanıttı.  

“Ben Rebeka‟nın oğluyum,” dedi.  

Rahel heyecanlandı ve babasına haber vermek için eve koştu.  
Rahel’i (P–44) çıkarın. 

Lavan haberi alınca Yakup‟u görmek için telaşla tarlaya vardı.  
Lavan’ı (P–45) yerleştirin.  

Yakup‟u eve getirdi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

O gece pek çok soru soruldu ve cevaplandı. Yakup Lavan‟ın aile-
siyle kendini çok rahat hissetti. Lavan‟ın birkaç oğlu (Yaratılış 31:1) 
ile Lea ve Rahel adında iki kızı vardı. Kutsal Kitap‟ta Rahel‟in gü-
zel olduğu yazar. Yakup bu kızı sevdi! Onunla evlenmek istiyordu 
ama herhalde bundan hemen söz etmemesi gerektiğini düşündü.  
 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış ve iç mekân sahnesi. Yakup’u (P–42) Lavan’ı 
(P–45), Lea’yı (P–46) ve Rahel’i (P–44) yerleştirin. 

Yakup dayısıyla bir ay zaman geçirdikten sonra Lavan, “Akrabam-
sın diye benim için bedava mı çalışacaksın? Söyle, ne kadar ücret 
istiyorsun?” dedi. 

Yakup‟un buna vereceği cevabı düşünmesine bile gerek yoktu. 
“Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim,” diye çabucak 
cevap verdi. 

Lavan bundan hoşnut oldu. “Onu sana vermek başkasına vermekten 
daha iyidir,” dedi. “Yanımda kal ve bana hizmet et.” 
Lea’yı (P–46) ve Lavan’ı (P–45) çıkarın. 
Yakup sürekli olarak Rahel‟i düşündü. Onun için yedi yıl çalışmak 
Yakup‟a çok uzun gelmedi. Çünkü onu çok seviyordu! Zaman 
gelince Yakup Lavan‟la konuştu. 

“Rahel‟i bana ver şimdi,” dedi. “Yedi yılım doldu.” 

Böylece Lavan bir şölen düzenledi ve eşini dostunu çağırdı. Akşam, 
kızını Yakup‟a getirdi. Kız o ülkedeki gelinlerin yaptığı gibi bir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 5–1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kart 5–2 
 

 
 
Çocuklarla beraber 
yediye kadar sayın. 
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Yakup’un aldatıldığını 
neden daha çabuk 
anlayamadığı açık değildir. 
Yorumcular bunun karanlık 
ve Lea’nın taşıdığı ağır 
duvak nedeniyle olabileceği 
konusunda tahminlerde 
bulunmaktadırlar.  

 
Kart 5–3 
 

 
 
 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yakup ve Lavan arasında 
geçen konuşmayı tiyatro 
yapmak çocukların hoşuna 
gidecektir. Parçanın sözlerini 
okumaları için kartlara yazın.  

 

 
 
Kart 5–4 
 

 

duvak takmıştı ve başı kapalıydı; Yakup‟un karısı oldu. Yakup 
gelinin güzel Rahel değil de, ablası Lea olduğunu görünce şok oldu! 
Rahel’i (P–44) çıkarın. Lavan’ı (P–45) ve Lea’yı (P–46) yerleştirin. Yakup’un 
yerine (P–42) şekil P–33’ü koyun. 

Lavan Yakup‟u aldatmıştı. Ne kötü bir aldatmaca! Tanrı bunun 
Yakup‟un başına gelmesine neden izin verdi?  
Çocukların cevap vermesine izin verin. 

Muhakkak hile yapmanın ne kadar kötü ve yaralayıcı bir şey 
olduğunu Yakup‟un öğrenmesi içindi. Hiç kimse Yakup‟tan daha 
hilekâr olamazdı ve Tanrı hileden dönmesi için ona böyle bir ders 
vermek istedi. Bazen Tanrı çocuklarının bu şekilde acı çekmesine 
izin verir, çünkü belli bir günahın ne kadar yanlış olduğunu 
öğrenmelerini ister.  

Hıristiyan bir kız olan Ceyda çok iyi şarkı söylerdi. Şarkı söyleye-
bilmesi ve kazandığı yarışma konusunda çok böbürlenirdi. Ona iyi 
bir ses verenin Tanrı olduğunu unutmuştu; sesi hakkında 
böbürlenmektense O‟na şükretmesi gerekirdi. Ceyda bir festival 
yarışmasına katılacaktı.  

“Kesin ben birinci olacağım,” diye kendinden emin bir şekilde 
arkadaşlarına böbürlendi.  

Yarışma akşamı sahneye çıktı ve tam o sırada Ceyda‟nın daha önce 
hiç başına gelmemiş olan bir şey oldu. Ceyda şarkının bazı sözlerini 
unuttu. Elbette yarışmayı kazanamadı. Eve gelince hüsrana uğramış 
bir halde hüngür hüngür ağladı.  

Annesi sakince “Ceyda, belki Tanrı şarkı söylemen konusunda bö-
bürlenmemen gerektiğini göstermek için bunun olmasına izin ver-
miştir,” dedi. Ceyda bu sözler üzerinde düşündü. Akıllıca davranıp 
Tanrı‟dan bu dersi öğrenmesine ve böbürlenmeyi bırakmasına 
yardım etmesini istedi.  

Eğer Rab İsa‟yı seviyorsanız sizin de Tanrı‟nın öğrettiği dersleri 
öğrenmeniz çok önemlidir. O‟na karşı savaşmayın. Sizi değiştir-
mesine izin verin. Yakup‟un hilekârlığı değişecek mi dersiniz?  

Yakup öfkeliydi. “Nedir bana bu yaptığın?” diye sordu Lavan‟a. 
“Ben Rahel için yanında yedi yıl çalışmadım mı? Niçin beni al-
dattın?” 

“Bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendiril-
mez” diye cevap verdi Lavan. “Bu bir haftayı tamamla, Rahel'i de 
sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanımda çalışacaksın.” 

Yakup yedi yıl daha çalışmaya razı oldu. 
Lavan’ı (P–45) çıkarın. Rahel’i (P–44) yerleştirin. 
Kısa bir süre sonra Yakup Rahel‟le evlendi ve Lavan için çalışmaya 
devam etti. Siz “iki eş mi? Bu doğru muydu?” diye düşünebilirsiniz. 
Hayır, Tanrı hiçbir zaman bir adamın iki karısı olmasını tasarlamadı 
ve iki karısı olması Yakup‟un evinde sorunlara sebep oldu. 
Lavan’ı (P–45) yerleştirin. 
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Yıllar sonra bir gün Yakup Lavan‟a, “Beni gönder, evime, toprak-
larıma gideyim. Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de 
gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun.” 
Lavan kalması için ona yalvardı. “Alacağın neyse söyle, ödeye-
yim,” dedi.  
Yakup isteğini tekrar dile getirdi. Bu sefer Yakup‟un Lavan‟ın 
sürülerinden bir kısmını alması konusunda anlaşıldı. Yıllar 
içerisinde Yakup pek çok koyunları, keçileri, eşekleri ve develeri 
olan zengin bir adam haline gelmişti.  
Yaklaşık yirmi yıl boyunca Lavan‟la birlikteydi. Bu zaman boyunca 
Lavan onu birkaç kez aldatmıştı. Tanrı, düzenbaz olma konusunu 
yavaş yavaş ama emin bir şekilde Yakup‟a öğretiyordu. Eğer gerçek 
bir Hıristiyan‟sanız Tanrı size de ders verecektir. O sizi değiştire-
cektir. Haftalar ve aylar geçtikçe O‟nu daha iyi anlamanıza ve O‟na 
daha çok itaat etmenize yardım edecektir. Rab İsa‟ya daha çok ben-
zer olabilmeniz için O‟nun öğrettiklerini sevinçle kabul etmenizi is-
ter. Tanrı Yakup‟u değiştirmek için yıllarını harcamaya razıydı ve 
aynısı sizin için de geçerlidir. O çocuklarına karşı çok çok sabır-
lıdır. O‟nu yarı yolda bırakırsanız O hiçbir zaman “Seninle işim bit-
ti” demez. Geçen yirmi yıl boyunca Yakup‟a da çok sabır gösterdi.  
Lavan’ı (P–45) çıkarın. 
Tanrı Yakup‟la tekrar konuştu, “Atalarının topraklarına, akrabaları-
nın yanına dön. Ben seninle olacağım.” 
Yakup o zaman Rahel ve Lea‟yla konuştu: “Görüyorum, babanız 
bana eskisi gibi davranmıyor,” dedi. “Ama babamın Tanrısı 
benimle birlikte.” Tanrı‟nın ona, gitmesini ve bütün mallarını 
yanına almasını söylediğini açıkladı. Rahel ve Lea onunla gitmeyi 
hemen kabul ettiler. Yakup hâlâ Tanrı‟nın olmasını istediğinden çok 
uzaktı ama görebiliyoruz ki yaşamında bir takım değişiklikler vardı. 
Tanrı‟yı dinliyordu, Tanrı‟ya itaat ediyordu ve Tanrı‟nın nasıl 
onunla birlikte olduğunu başkalarına anlatıyordu. 
İmanlı çocuklar, siz de yaşamınızda değişiklikler görüyor musunuz? 
Belki artık eskisi kadar çabuk öfkelenmediğinizi kendiniz fark 
ediyorsunuz. Ya da belki önceden odanız çok dağınık olurdu, fakat 
şimdi Tanrı onu toplu tutmanıza yardım ediyor. Ya da Tanrı‟ya 
önceden hiç dua etmezdiniz, şimdi ediyorsunuz. Evet, Tanrı‟nın 
sizde yaptığı değişiklileri görüyorsunuz.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 6 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Develeri (P–6), kağnıları (P–5) 
ve koyunları (P–7) yerleştirin. 
Yakup, dayısı Lavan‟dan ayrılmaya karar verdiğinde beraberinde 
götürmesi gereken büyük, çok büyük bir topluluk vardı. Yakup‟un 
karılarını ve çocuklarını taşıyan develeri, diğer hayvanları (yüzler-
ce), mallarla yüklü arabaları (kağnıları) ve pek çok uşağı vardı. Giz-
lice ayrılabilmesi mümkün değildi. Yakup, Lavan‟ın evden uzak 
olduğu bir zamanda gitmeyi seçti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TG+ 

 
Okul öncesi çocuklar için örnek, 
istediklerini alamayınca ya da 
paylaşmak istemediklerinde bir 
şeyleri atmaları, bağırıp çağırmaları 
olacaktır. 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar sıraya dizilip 
bir kervanda yolculuk eder gibi 
yapmaktan hoşlanacaklardır.  
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Bazı yorumcular, Esav’ın 
yanında bulunan büyük 
grubun son yaptıkları 
savaştan ve daha sonra 
yerleştiği Seir Dağı zaferinden 
geldiğine inanmaktadırlar.  
 

 
 
 
 
Kart 5–5 
 

 
 

Küçük bir kavanoz kum 
gösterin ve bir çocuktan 
kum tanelerini saymasını 
isteyin.  

 
 
 
 
 TG+ 

 
 

Çocuklar haritada Yabbuk 
Irmağı’nı bulmaktan 
hoşlanacaklardır. Bu olay, 
Şeria Irmağı’nın başlıca 
doğu ayaklarından biri olan 
ırmağın geçidinde 
gerçekleşmiştir. Edersheim, 
burayı neredeyse parka 
benzeyen, gür yeşil 
ağaçlarla ve çayı 
neredeyse tamamen 
saklayan çalılarla kaplı 
bir yer olarak tasvir eder. 
 

 

Ayrılırken Yakup‟un aklında ne vardı dersiniz? Evet, eminim Esav‟ı 
düşünüyordu. Abisi acaba ona hâlâ kızgın mıydı? Yakup döndü-
ğünde acaba Esav ne diyecekti ve ne yapacaktı? Yakup endişeliydi 
ve korkuyordu, o yüzden Esav hakkında bilgi toplamaları için ön-
den haberciler gönderdi. 
Adamlar ürkütücü bir haberle döndüler, “Esav dört yüz adamıyla 
birlikte geliyor!” 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Yakup ne yapabilirdi? Harran‟a geri mi dönmeliydi? Savaşmaya mı 
hazırlanmalıydı? Abisini tekrar mı aldatmaya çalışmalıydı? Tanrı, 
Yakup‟u değiştirmişti ve bu zor zamanda Yakup en akıllıca şeyi 
yaptı. Dua etti.  
 

Sahne 7 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Yakup’u (P–47) yerleştirin. 
“Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın Tanrısı RAB! Bana, „Ülkene, 
akrabalarının yanına dön, seninle olacağım‟ diye söz verdin. Bana 
gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Evden ayrıldığımda 
değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. 
Yalvarırım, beni ağabeyim Esav‟dan koru. Gelip de bana, çocuklar-
la annelerine saldırmasından korkuyorum.” Sonra Tanrı‟ya verdiği 
sözü hatırlattı: “Bana „Seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu de-
nizin kumu gibi sayılamayacak kadar çoğaltacağım‟ diye söz ver-
miştin.” (Yaratılış 32:9-12‟den). 
Eğer Tanrı Esav‟ın onu ve ailesini yok etmesine izin verirse Yakup 
bu vaadin yerine gelmeyeceğini biliyordu. O yüzden onları koruma-
sı için Tanrı‟ya güvendi. Yakup Tanrı‟ya nasıl dua edeceğini ve gü-
veneceğini öğrenmişti.  
Bunlar Tanrı‟nın her bir çocuğunun öğrenmesini istediği derslerdir. 
İsa Mesih‟e Kurtarıcınız olarak ilk iman ettiğinizde dua etmeyi çok 
bilmiyor olabilirsiniz. Ancak Tanrı‟yı tanıdıkça, O‟nunla konuşma-
ya başlarsınız. Kutsal Kitap‟ın öğrettiklerini öğrenerek ve içinizde 
yaşayan Kutsal Ruh‟un yardımıyla nasıl dua edeceğinizi daha iyi 
anlarsınız. Belki de şu ana kadar hiç sesli dua etmediniz. Gelecek 
hafta bir dua zamanımız olacak ve o zaman Tanrı‟nın sizin için yap-
tığı bir şey için teşekkür etme fırsatına kavuşacaksınız. Sesli dua et-
mek ve sizin için yaptığı bir şey için Tanrı‟ya şükretmek için ha-
zırlıklı gelmek istemez misiniz?  
Toplantının sonunda çocuklara gelecek hafta, yaptığı bir şey için Rab’be 
şükretmeye hazırlıklı gelmelerini tekrar hatırlatın.  

Yakup‟un böyle dua ettiğini duymak ne güzel, değil mi?  
Yakup’u (P–47) çıkarın. 
Yakup, Esav‟a hayvanlarının bir kısmını gönderdi ve özel bir mesaj 
ekledi: “Bunlar kulun Yakup‟tan bir armağandır.” 
Akşamleyin Yakup hayvanlarını, eşlerini ve çocuklarını ırmağın 
karşı kıyısına gönderdi. Ancak kendisi arkada kaldı.  
Yakup’u (P–33) yerleştirin.  
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O gece çok tuhaf bir şey oldu. Bir adam gelip Yakup‟la güreşti. 
Hatta adam onun uyluk kemiğini çıkardı ve topallamasına sebep 
oldu. Bu sıradan bir adam değildi, göksel bir ziyaretçiydi. Yakup 
Tanrı‟yla güreşiyordu. 
Güreşen Yakup’u ve adamı (P–48) yerleştirin.  
Tanrı ona konuştu, “Artık sana Yakup („Hileci‟ demektir) değil, 
İsrail („Tanrı‟yla güreşir‟ demektir) denecek” (Yaratılış 32:28‟den). 
Yeni bir isim, yeni bir kişi! Yakup‟un bir düzenbazdan başka bir 
şey olabileceği kimin aklına gelirdi ki? Ancak Tanrı onu gözden 
çıkarmamıştı. Yakup‟u farklı ve daha iyi bir kişi yaptı. Bu uzun 
zaman aldı, fakat Tanrı sabırlıdır. Günah işlediğinizde, Tanrı‟yı yarı 
yolda bıraktığınızda, sizde başladığı işi yarım bırakmaz. Kutsal 
Kitap der ki, “Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı bunu Mesih 
İsa'nın gününe dek bitirecektir” (Filipililer 1:6a). Tıpkı Yakup‟ta 
olduğu gibi sizin değişmeniz de uzun zaman alsa bile sizi daha çok 
Rab İsa‟ya benzer kılacaktır. 
Güreşen Yakup’u ve adamı (P–48) çıkarın.  
Yakup o geceyi asla unutmayacaktı! Ertesi gün abisiyle karşılaşma-
ya gittiğinde hâlâ topallıyordu. Ailesini mümkün olan en güvenli 
yere bıraktı. Sonra kendisi ilerledi. Esav yaklaşıyordu. Ne olacaktı? 
Esav kardeşini öldürecek miydi? Yakup Esav‟ı tekrar aldatacak 
mıydı? Yakup‟un yaptığı tek şey yere kapanmak oldu. Esav onu 
karşılamak için koştu, kollarını Yakup‟un boynuna doladı ve onu 
öptü. İki kardeş beraber ağladı. Tanrı her şeyi Yakup için iyiye çe-
virmişti! 
Yakup’u ve Esav’ı (P–49) yerleştirin.  
Yakup yirmi yıl önce evden ayrıldığından çok daha iyi bir kişiydi 
artık. Tanrı‟dan iyi olan hiçbir şeyi hak etmemişti, ancak Tanrı 
Yakup‟u sevdi ve onu pek çok yönden değiştirdi. Kurtarıcınız 
olarak İsa Mesih‟e iman etmediyseniz Tanrı‟nın sizde neleri değiş-
tireceğini bilmiyorsunuz demektir. Ancak bugün İsa Mesih‟ten sizi 
bağışlamasını ve Kurtarıcınız olmasını isteyerek O‟na iman eder-
seniz, Tanrı sizin yaşamınızı değiştirmeye başlayacaktır.  
Eğer zaten Tanrı‟nın çocuğuysanız yaşamınızda yaptığı şeyler için 
O‟na teşekkür edin. Size öğrettiği dersleri sevinçle öğrenin ve öy-
lece Rab İsa‟ya daha çok benzeyin. Tanrı sizi cennete aldığında 
kusursuz olacaksınız. Kutsal Kitap‟ta dediği gibi, “Sizde iyi bir işe 
başlamış olan Tanrı bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitirecektir” 
(Filipililer 1:6a). Bir gün İsa gibi olacaksınız. Ne kadar özlem du-
yulacak bir şey değil mi! 
 

Tekrar soruları 

Cümleleri tamamlayın. 
1. Yakup gece dışarıda uyuduğunda rüyasında ……………….. 

gördü. (meleklerin inip çıktığı bir merdiven) 
2. ……………………………. zaman Tanrı‟nın çocuğu 

olursunuz. (İsa Mesih‟i Kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz) 

Yakup’la dövüşen adam 
Tanrı’ydı; büyük olasılıkla 
insan bedenine bürünmüş 
Rab İsa’ydı. Dövüş gerçekti 
ve fizikseldi. Yaşamı boyunca 
Yakup’a kalacak olan bir yara 
ile sonuçlanmıştı. Dövüş aynı 
zamanda Yakup’un Tanrı’yla 
uğraşmasını simgeliyordu. 
İsrail adı, “Tanrı prensi”, 
“Tanrı’yla güreşir” ve 
“Tanrı’yı görür” gibi çeşitli 
şekillerde tanımlanır.  
 

TG+ 

 
 
 
 
 

Kart 5–6 
 
İsrail adını bir sözcük 
şeridi ya da tahta 
üzerinde gösterin. 
Yakup’un adı İsrail olarak 
değiştirildiği halde Kutsal 
Yazılar öykünün devamında  
Yakup adını kullanmaya 
devam eder.  
 

Okul öncesi çocuklar  
yedi kez yere kapanmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 

 
TG- 

 

TG+ 

 
 
 
 
 

 
Tekrar oyunu 

 

Doğru yol, yanlış yol 
 

Her birinin üzerinde 
“Doğru yollar” (örn. 
başkalarına İsa’yı anlatmak, 
paylaşmak, iyi davranmak, 
anne babaya itaat etmek, 
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kiliseye gitmek, başkalarını 
sevmek, Kutsal Kitap 
ayetlerini öğrenmek) ve 
“yanlış yollar” (örn. yalan 
söylemek, itaatsizlik etmek, 
hile yapmak, somurtmak) 
yazan 12 ayak izi hazırlayın. 
 
Ayak izlerini kapalı bir 
şekilde bir masanın 
üzerine yerleştirin ya da 
yelpaze yaparak elinizde 
tutun.  
 
Sınıfı iki takıma ayırın. 
Takımlar arasında sırayla 
soruları sorun.  
 
Bir çocuk doğru cevap 
verdiğinde bir ayak izi 
çekip bir Hıristiyan olarak 
yaşamak için onun doğru 
yol mu yoksa yanlış yol mu 
olduğunu söyleyebilir.  
 
En çok doğru yolu 
toplayan takım kazanır.  

 
 
 
 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 

Doğru yol, yanlış yol 
 

Yukarıdaki talimatları 
uygulayın. 
 
Ders 1–5’ten okul 
öncesi soruları kullanın.  

 
 
 

3. Yakup Harran yakınlarındaki kuyuya vardığında birkaç 
çobana Lavan‟ı sordu ve …… ile tanıştı. (Rahel) 

4. Yakup bir ay Lavan‟ın yanında kaldıktan sonra Lavan 
sordu: “Söyle, ne kadar ücret istiyorsun?” Yakup şöyle 
cevap verdi: ….. (“Rahel için yedi yıl çalışırım.”) 

5. Yedi yıl dolunca bir düğün yapıldı ve Lavan Yakup‟a 
……..‟yı verdi. (Lea) 

6. Tanrı çocuklarını ……………..‟ya benzer kılmak için 
etkindir. (Rab İsa) 

7. Tanrı çocuklarından vazgeçmez çünkü O …….dır. (sabırlı) 
8. Yirmi yıl uzakta yaşadıktan sonra ailesi ve mallarıyla eve 

dönüş yolculuğuna başlayan Yakup ……………..………. 
konusunda endişeliydi. (Esav‟la karşılaşmak) 

9. Esav‟ın yanında 400 adamla kendisine yaklaştığını öğre-
nince Yakup …………(dua etti.) 

10. Birbirlerini gördüklerinde Esav ………………………. (onu 
karşılamak için koştu, ona sarılıp öptü.) 

11. Yakup‟a yeni bir isim verildi. Tanrı dedi ki: “Sana ……….. 
denecek.” (İsrail) 

12. Hıristiyanlar ……………………………. zaman kusursuz 
olacaklar. (cennete gittikleri)  

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Yakup kuyuda kiminle karşılaştı? (Rahel) 
2. Yakup kim için çalıştı? (Rahel‟in babası Lavan) 
3. Yakup evlendikten ve çok çocuk sahibi olduktan sonra Tan-

rı onun hangi değişikliği yapmasını istedi? (Kendi ülkesine 
dönmesini.) 

4. Tanrı sizi hangi yönde değiştirmek istiyor? (Daha çok İsa‟ya 
benzer olmak için.) 
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Müjde küresi 
Müjde etkinliği – ders 1 
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Okul öncesi sembolleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ders 1 Ders 2 
 “Vaat” sembolü ayak izi “Tanrı sağlar” sembolü ayak izi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ders 3 
 “Rehberlik” sembolü ayak izi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ders 4 Ders 5 
 “Egemen Tanrı” sembolü ayak izi “Değişim” sembolü ayak izi 

 Kutsal 

  Kitap 
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Çizgili yıldız 
Süren etkinlik – ders 1 
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Ayak izi kalıpları 
Tekrar oyunu – ders 1 
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Ayak izlerine dikkat 
Tekrar oyunu – ders 2 
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Tanrı çocukları değiştirir 
Süren etkinlik – ders 5 
 
 
 

Tanrı çocukları değiştirir 
 

Tanrı’nın sizin olmanızı istemediği beş şey ve 

Tanrı’nın olması için çocuklarına yardım ettiği beş şeyi bulunuz. 
 

İlk gruptaki beş şeyi bir renkle, ikinci grubu başka bir renkle işaretleyin. 

 

 
 

    Bulmacada bulunacak sözcükler 
 

 huysuz itaatkar 

 kötü sevinçli 

 üzgün dürüst 

 kıskanç nazik 

 bencil şükrandolu 



  

 

 
 
 
 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi seviyor. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını 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 uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi 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 biraz tavsiyede 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: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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