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GİRİŞ 
 
Görsel kullanımını prova edin 
Dersi çocuklara öğretmeden önce görseli nasıl kullanacağınızı prova etmek bilgece olur. Görsele ya da 
PowerPoint sunumuna iyice aşina olun ve dersin hangi aşamasında neyi kullanacağınızı bilin.  
 
Görsel kullanımı 
Beyaz sayfayı işaretli yerlerden farklı boyut ve şekillerde kesin. (Resimli görseli kesmeyin.) Tekrar yapışır 
özellikteki bir maddeyle bu şekilleri resimli görsel üzerindeki ilgili yerlere yapıştırarak resimleri gizleyin. 
 
Görselin yan tarafındaki tanıtım resmi ve arka taraftaki resimler gizlenmelidir. Şekil 1'de gösterildiği gibi 
görseli iki yerden katlayın.  
 

                                   
                                     Şekil 1      Şekil 2 
 
Dersi anlatırken, sırası geldiğinde birer birer resimleri gösterin. Şekil 2 resimlerin hangi sıraya göre 
gösterileceğini açıklar.  
 
PowerPoint sunumu 
 
Eğer PowerPoint sunumunu kullanacaksanız, CD'deki iki seçenekten birini kullanabilirsiniz.  
 
1. İlk seçenek resimler ve kapak resminden oluşur. 
 
2. İkinci seçenek özel vurgu, uygulamalar ve ezber ayetinden oluşur.  
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DANIŞMANLIK YAPMAYA HAZIR OLUN:  
Müjde mesajını ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki bir 
tarihte, Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. 
Ancak yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir, ne söyleyecekleri konusunda 
yardıma ya da teşviğe 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. Yanıma gelin; isterseniz 
oturup bunun hakkında konuşabiliriz.” 
 
Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
 

“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 
olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, 
öyle ki sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 
 
TEKRAR SORULARI:  
Dersten sonra kullanılmak üzere bazı tekrar soruları verilmiştir.  

Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat 
olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Tekrar sorularını şu amaçlarla kullanın:  

1 çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için, 

2 bir öğretmen olarak çocukların daha iyi hatırlamalarını sağlayabilmek için, neleri daha çok vurgulamanız 
gerektiğini anlamanıza yardım etmek için, 

3 ders sırasında eğlenceli bir zaman sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar yarışmalardan hoşlanır ve 
programınızın bu kısmını dört gözle beklerler. Oysa tekrar soruları sadece bir oyun değil, öğrenme 
zamanıdır.  

Bu kitapçıkta sadece dersle ilgili sorular verilmiştir. Ancak programınızda kullandığınız şarkı, ezber ayeti vb 
konularla ilgili soruları eklemek yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her kısmının önemli olduğunu 
anlayacaktır.  
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Vaadedilen Kurtarıcı 
 
 
 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Luka 2:10-11,14 
Galatyalılar 4:4 
Yaratılış 2:16-17 
Mısırdan Çıkış 20:15-16 
Yaratılış 3:15 
Yaratılış 12:3 
Yuhanna 14:6 
Elç.İşl 4:12 
Yaratılış 49:10 
2. Samuel 7:12-16 
Filipililer 2:11 
Matta 7:23 
İbraniler 7:25 
Yeşaya 7:14 
Mika 5:2 
2. Korintliler 8:9 
1. Timoteos 1:15 
Yuhanna 6:37  
 
Özel vurgu 
Vaadedilen Kurtarıcı olan İsa Mesih günahlarımız 
için ölmek üzere geldi. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih'ten günahlarını 
affetmesini ve yaşamını kontrolu 
altında almasını iste. 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan ve günahın üzerinde 
zafer kazanmak için İsa'dan yardım 
iste.  

 

Ezberlenecek ayet 
“Ama zaman dolunca Tanrı, ..... öz Oğlu`nu 
gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım” 
Galatyalılar 4:4 
 
Yardımcı görsel araçlar 

• Daha önceki sayfada açıklandığı gibi 
Ya da 
• PowerPoint sunumu:  
Ve 
• Sözcük şeritleri: Yaratılış 3:15,  

Yaratılış 12:3, Yaratılış 49:10, 
2. Samuel 7:12-16, Yeşaya 7:14 
Mika 5:2  (Sadece ayet referansları 
yerine ayeti yazmak daha iyi olabilir.) 
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PowerPoint Giriş resmi 
 

 
 
 
PowerPoint resim 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resmi 1 (küçük) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
 
Giriş resmi 
 
Doğuş Bayramı ya da Noel deyince insanların aklına güzel hediyeler, 
lezzetli bir hindi yemeği, üzeri ışıklarla süslü güzel noel ağaçları gibi 
şeyler gelir. Bunlar çok güzel şeylerdir ama bu gibi şeyler sık sık 
Doğuş Bayramının gerçek anlamını kaçırmamıza neden olurlar. Birçok 
çok insan Doğuş Bayramında Tanrı'nın biricik Oğlunu dünyaya 
gönderdiğini bilmez bile. Tanrı'nın harika işlerini hatırlamak yerine 
geçirecekleri güzel zamanı düşünürler. Yaşantılarında Kurtarıcıya yer 
vermek istemezler. 
 
Resim 1(Çobanlar) 
 
Oysa Doğuş Bayramında sevinçli olmak için çok daha güzel bir 
nedenimiz vardır. Uzun yıllar önce yaşanan ilk Doğuş Bayramında 
Tanrı'nın bir meleği çobanlara görünüp şöyle demiştir: "Size, bütün 
halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut`un 
kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih`tir" (Luka 2:10-11). 
 
Doğuş Bayramında sana verilen hediyeler ve yediğin güzel yiyecekler 
için sevinebilirsin ama seni en çok sevindirecek şey, Rab İsa'nın bizi 
günahtan kurtaracak tek Kurtarıcı olarak dünyaya geldiğini 
hatırlamaktır. Çünkü O olmadan, yaptığımız yanlışların affedilmesi 
imkansızdır ve  cennete gidip Tanrı'yla yaşama umudumuz hiç yoktur. 
Doğuş Bayramında vaadedilen Kurtarıcının gelişini kutlarız.  
 
Meleğin sözleri çobanları şaşırtmış olmalıydı. Korku içindeydiler. 
Kurtarıcının doğduğunu bildiren bu sözlerin ne anlama geldiğini tam 
olarak anlamadılar. Dünyanın yaratılışından bu yana gerçekleşen en 
önemli olaydı bu ve Kurtarıcının dünyaya geldiği haberini ilk onlar 
işitmişti.  
 
Bugünkü dersi dinlerken belki tam olarak anlayamadığın şeyler 
olabilir. Rab İsa Mesih'in Kurtarıcın olmasını istiyor ama bunun nasıl 
olacağını bilmiyorsan, sana yardım etmekten mutluluk duyarım. 
Programın sonunda yerinde oturmaya devam edersen, benimle 
konuşmak istediğini anlarım ve günahlarının affedilmesi için ne 
yapman gerektiğini ve Rab İsa'nın ne yapacağını Kutsal Kitaba dayalı 
olarak açıklayabilirim.  
 
Çobanlar da her şeyi anlamadılar ama meleğin kendilerine sözünü 
ettiği o özel bebeği görmek için Beytlehem'e gittiler. Meryem ve 
Yusuf'un yanı başında bir yemlikte yatmakta olan bebeği buldular. 
Uzun yıllar önce geleceği vaadedilen bu özel kişiyi buldukları için çok 
mutluydular. İşitip gördükleri her şey için Tanrı'yı yücelttiler. Kimbilir 
ne kadar da sevinçliydiler!  
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Resim 2 (Sayılar) 
 
Tanrı'nın gelecek Kurtarıcı hakkında Eski Antlaşmada (Kutsal Kitabın 
Tevrat, Zebur ve diğer peygamberlik yazılarından oluşan ilk kısmı) kaç vaat 
verdiğini biliyor musun? Yüzyıllar boyunca Tanrı'nın söylediklerini 
insanlara aktaran peygamberler, Tanrı'nın dünyaya göndereceği Kurtarıcı 
hakkında bir çok şey söylemişlerdir. Kurtarıcı hakkında kaç vaat olduğunu 
tahmin edebilir misin? 50? 100? 200? 300?  

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın göndereceği Kurtarıcı ve onun neler yapacağı 
hakkında 300'den fazla vaat vardır. Tanrı hatta, günahlarımızın cezasını 
üstlenmek için çarmıh üzerinde geçirdiği 6 saat boyunca, bu Kurtarıcının 
neler çekeceğini anlatan 30 ayrı vaat de vermiştir. Kutsal Kitap "Ama zaman 
dolunca Tanrı, ..... öz Oğlu`nu gönderdi." (Galatyalılar 4:4) der.  
 
En uygun zaman gelince - ne bir yıl önce ne de bir yıl sonra - Tanrı Oğlunu 
dünyaya gönderdi. Vaatlerinin gerçekleşmesi için her şeyin hazır olmasını 
bekledi. Yüzyıllar boyunca halkını bu an için hazırladı.  
 
Genellikle Doğuş Bayramı için gerektiği gibi hazırlık yapmayız. Hep bir 
koşturmaca içindeyizdir. Son anda yapılması gereken bir şeyler çıkar her 
zaman. Oysa Tanrı acele etmez. Rab İsa'nın dünyaya geleceği yüzyılı, yılı, 
ayı ve günü seçen O'ydu. Her şeyi büyük bir özenle hazırlamıştı. "Ama 
zaman dolunca Tanrı, ..... öz Oğlu`nu gönderdi." (Galatyalılar 4:4) 
 
Tanrı'nın gelecek olan Kurtarıcı hakkında ilk vaadi ne zaman verdiğini 
biliyor musun? Ta en başta, Adem ve Havva'nın ilk günahı işlemesinin 
hemen ardından. Bu hikayeyi hatırlıyor musun? 
 
Resim 3 (Adem ve Havva Aden bahçesinde) 
Tanrı yarattığı ilk erkek ve kadını çok güzel bir bahçeye yerleştirdi. Onlara, 
bahçenin ortasındaki iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden başka, 
bahçedeki her ağacın meyvesinden yiyebileceklerini söyledi. Eğer bu 
meyveden yiyecek olurlarsa öleceklerdi. (Yaratılış 2:16-17) 
 
Resim 4 (Adem ve Havva bahçeden ayrılırken) 
Tanrı'nın düşmanı olan şeytan bahçeye bir yılan kılığında girmişti. Havva'ya 
iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemesi için ısrar etti. Ama 
Havva, Tanrı'nın sözünü dinlemek yerine şeytanın sözüne kandı ve yasak 
ağacın meyvesinden yedi. Sonra da meyveden Adem'e verdi ve o da yedi. 
Böylece Tanrı'ya karşı itaatsizlik etmiş oldular. 
 
Resim 5 (İnsanlar bugün de Tanrı'ya itaatsizlik eder) 
Biz de Tanrı'ya karşı gelir, itaatsizlik ederiz. Sana bir şey göstereyim. Okula 
gitmek üzere aceleyle evden çıkarken paltonu düğmeleyince bir iliğin boşta 
kaldığı oldu mu hiç? Belki düğmeleri tek tek çözüp işe yeniden başladın ama 
bu sefer de  düğmeyi bağlayacak ilik olmadığını gördün. Bunun sebebi ilk 
bağladığın düğmenin geri kalan düğmeleri de etkilemesidir. Yani ilk 
düğmeyi doğru şekilde bağlamazsan, geri kalanlar da yanlış olur. İşte bu  
 

 
 

PowerPoint picture 2 

 

 
 

 
 

 
PowerPoint resimleri 1 - 2 

 
 
 

PowerPoint resmi 3 

 
 

PowerPoint resimleri 1 - 3 

 
PowerPoint resmi  4 

 
 

PowerPoint resimleri 1 - 4 

 
 

PowerPoint resim 5 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
(ya da büyük bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resmi 1-5 
 
 
 
 
 
PowerPoint picture 6 

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

örnek başımıza gelenleri anlamamıza yardım eder. Adem ve Havva günah 
işledi, onların çocukları günah işledi, sen ve ben de dahil olmak üzere 
bugüne kadar yaşamış olan herkes günah işledi ve Tanrı'ya itaatsizlik etti. 
Tanrı "Çalmayacaksın" (Mısırdan Çıkış 20:15) diye buyurdu. Sana ait 
olmayan bir şeyi gizlice aldığın olmadı mı hiç? Tanrı "Yalan yere tanıklık 
etmeyeceksin" (Mısırdan Çıkış 20:16) diye buyurdu. Peki hiç yalan 
söylemedin mi? Belki annen yanlış bir şey yapıp yapmadığını sorduğunda 
ona, "Hayır anne ben yapmadım" dedin. Oysa bunu yapan sendin ve 
açıkça yalan söyledin. Gördüğün gibi hepimiz günah işleriz.  
 
Fakat Tanrı, Adem ve Havva'ya onlar henüz Aden Bahçesindeyken, 
dünyaya şeytanı yenecek birisini göndereceğini söyledi.  
 
"Yaratılış 3:15" yazı şeridini gösterin. 
 
Tanrı şöyle dedi: " Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize 
düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna 
saldıracaksın" (Yaratılış 3:15). 
 
Bir gün kadın özel bir çocuk doğuracaktı ve bu çocuk düşmanı şeytandan 
daha güçlü olacaktı. Kendisi zarar görmesine rağmen şeytanı tamamen 
yenecekti.  
 
Tanrı bu vaadini tuttu. Rab İsa çarmıh üzerinde ölüp dirilince, şeytan 
üzerinde zafer kazandı. Eğer sen de Rab İsa Mesih'in Kurtarıcın olduğuna 
inanıyorsan, Tanrı'nın bu vaadini kendin için kabul edebilirsin. Mesih'e 
inanmadan önce şeytanın kışkırtmasıyla yanlış yapmaya "hayır" 
diyemiyordun. Çünkü günah dolu alışkanlıkların kölesiydin. Ama Rab İsa 
Mesih'e inanınca , şeytana ve yanlış şeyler yapmaya "hayır" deme isteğin 
ve gücün oldu. Elbette yanlış şeyler yapıyorsun ama eskiden olduğu gibi 
sürekli olarak bunların altında ezilmiyorsun. Artık Tanrı'ya ve O'nun 
isteğini yerine getirmeye "evet" deme gücüne sahipsin. Tanrı verdiği sözü 
yerine getirdiği için Rab İsa şeytanı yenmek üzere dünyaya geldi ve bu 
sayede sen de şeytan üzerinde zaferli olabilirsin.  
 
Resim 6 (İbrahim) 
Tanrı'nın geleceğine söz verdiği Kurtarıcıyla ilgili bir sonraki vaat, 
doğumundan 2000 yıl öncesine rastlar. Ne kadar harika değil mi? Tanrı 
Kurtarıcı vaadini bu kez İbrahim peygambere verdi. Bu Kurtarıcı 
İbrahim'in soyundan gelecekti ve O'nun aracılığıyla tüm uluslar 
bereketlenecekti.  
 
"Yaratılış 12:3" yazı şeridini gösterin. 
 
Tanrı İbrahim'e şöyle dedi: "Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla 
kutsanacak." (Yaratılış 12:3) 
 
4000 yıl önce yaşayan İbrahim peygamber bir gün gelip Türk, İngiliz, Çin 
ya da İran ulusları olacağını bilmiyordu. Ama Tanrı biliyordu ve hangi 
ulustan her kim Mesih'e inanırsa, o kişi Tanrı tarafından kutsanacak, yani 
bereketlenecekti. 
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İşte bu vaat Rab İsa Mesih'te gerçekleşti. O tek Kurtarıcıdır. O'nun aracılığı 
olmadan Baba'ya kimse gelemez (Yuhanna 14:6). İsa Mesih tüm dünyanın 
tek Kurtarıcısıdır. "Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında 
insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur" 
(El.İş.4:12) 
 
Bu vaadi bugün sen de kendine uygulayabilirsin. Rab İsa Mesih'e inanırsan, 
günahların affedilir ve Tanrı'nın bereketlerini alırsın. İsa'ya inanan herkes 
Tanrı katında doğru bir kişi halini alır. Uzun yıllar sonra İbrahim'in 
soyundan gelen Rab İsa Mesih'in dünyaya gelip bereket ve kurtuluşu 
getirmesi ne kadar da harika değil mi?  
 
Resim 7 (Yahuda oymağından) 
 
Tanrı'nın vaadi daha da detaylıydı. Rab İsa Mesih'in doğumundan yaklaşık 
1700 yıl önce, Tanrı Kurtarıcının İsrail oymakları arasındaki Yahuda 
oymağından geleceğini söyledi.  
 
"Yaratılış 49:10" yazı şeridini gösterin. 
 
Yaratılış 49:10'da şu sözleri okuruz: "Sahibi gelene kadar Krallık asası 
Yahuda`nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, 
Uluslar onun sözünü dinleyecek." 
 
Bu vaadin gerçekleştiğini görmek için insanlar uzun yıllar beklemek zorunda 
kaldılar. Hatta söz dinlemedikleri için, Yahuda oymağının geleceğinin şüphe 
altında olduğu günlerde bile, Tanrı sözünü tutmaya kararlıydı. Yahuda halkı 
Babil ordusu tarafından sürgün edildi ama ordayken bile Tanrı Yahuda 
halkını korudu ve vaadin gerçekleşebilmesi için onları ülkelerine geri getirdi.  
 
Rab İsa yüreklerde ve yaşamlarda saltanat sürecek olan Kral'dır. Bizi 
olmamızı istediği kişi haline sokma gücüne sahiptir. Rab verdiği vaatleri her 
zaman yerine getirir. 
 
17 gün sonra olacak olayları bilmek kim bilir ne kadar harika olurdu ama 
Tanrı 1700 yıl sonra olacak olayları bize haber verdi. Vaadedilen Kral 
nihayet gelmişti. Bu vaadi sen de sahiplenecek misin? Tanrı'nın sözünü 
dinleyip O'na "Rabbim ve Tanrım" diyecek misin?  
 
Resim 8 (Kral Davut) 
 
Tanrı vaat ettiği Kurtarıcıyla ilgili olarak daha detaylı bilgiler de verdi. 
O'nun hangi aileden geleceğini söyledi. Rab İsa'nın dünyaya gelişinden 
yaklaşık 1000 yıl kadar önce, O'nun Davut'un ailesinden geleceğini duyurdu. 
Davut kırlardaki koyunlara bakan basit bir çobandı. Kendisinden büyük yedi 
abisi vardı ama Tanrı onu kral olarak seçti. Davut iyi bir kraldı ama 
soyundan gelen bazı krallar kötüydü. Davut'un ardından gelen krallar farklı 
süreler boyunca krallık yaptılar ama geleceği vaadedilen Biri vardı ki, o 
bambaşkaydı.  
 
"2. Samuel 7:12-16" yazı şeridini gösterin. 
 
 

PowerPoint resimleri 1-6 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resmi 7 
 

 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resimleri 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resmi 8 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 
 
 
PowerPoint resimleri 1-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resim 9 

 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint resimleri 1-9 
 
 

Tanrı kral Davut'a şöyle dedi: "... senden sonra soyundan birini ortaya 
çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana 
oğul olacak. Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak" (2. 
Samuel 7:12-16) 
 
Kralların Kralı gelecek ve sonsuza dek saltanat sürecek. O'nun krallığı 
bu dünyadakilerden farklıdır. O Göklerin Egemenliğinde gerçek, 
doğruluk ve sevgiyle saltanat sürer. Rab İsa Mesih'e inanan bizler için, 
O bizim Kralımızdır. Yemlikte yatan bu bebek, dünyada saltanat 
sürmek üzere güç ve görkem içinde geri gelecektir. Bir gün her dil, İsa 
Mesih`in Rab olduğunu açıkça söyleyecektir (Filipililer 2:11). Eğer bu 
dünyadayken O'nu Kurtarıcı ve Kral olarak kabul etmezlerse, O'nun 
Rab olduğunu bir gün mutlaka anlayacaklardır ama artık kurtuluş için 
çok geç olacaktır. Bu dünyadayken O'nu ve sağladığı bağışlanmayı 
istemezlerse, gelecek dünyada günahlarının cezasını sonsuza dek 
çekmek zorunda kalacaklardır. Rab İsa'nın kendisi şöyle diyecektir: 
"Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!" (Matta 
7:23'ten) 
 
Rab İsa senin Kral ve Rabbin mi? Senin yaşamında saltanat sürüyor 
mu? İstersen bugün O'na gelip günahlarını affetmesini ve yaşamının 
kontrolunu eline almasını isteyebilirsin. İncil'de şöyle der: "Bu nedenle 
O`nun aracılığıyla Tanrı`ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir" 
(İbraniler 7:25). İsa Mesih'ten seni kurtarmasını istersen, vaat ettiği gibi 
seni kurtaracaktır.  
 
Resim 9 (Yemlik sahnesi) 
Tanrı gelecek olan Kurtarıcıyla ilgili vaatlerini daha da 
detaylandırmıştır. O'nun sadece hangi ulustan, hangi oymaktan ve hangi 
aileden geleceğini söylemekle kalmadı, aynı zamanda annesi hakkında 
da bilgi verdi. Doğumundan 750 yıl önce Tanrı Kurtarıcının bir kızdan 
dünyaya geleceğini duyurdu.  
 
"Yeşaya 7:14" yazı şeridini gösterin. 
 
Tanrı peygamber Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: "İşte, kız gebe kalıp 
bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak" (Yeşaya 7:14) 
 
Eli hiçbir erkeğe değmemiş genç bir kızın vücudunda harika bir mucize 
olacaktı. Bu şekilde dünyaya gelen başka hiç bir bebek yoktur. Yusuf 
Rab İsa Mesih'in babası değildi. Tanrı O'nun babasıydı. Cennette her 
zaman Babasıyla olan Tanrı Oğlu, insan bedeni almıştı. Kutsal Ruh 
öylesine harika bir şekilde işlemişti ki, Meryem adlı genç kız, aynı anda 
hem Tanrı hem de insan olan bu özel bebeğin annesi olmuştu. Yeşaya 
7:14'de adının İmmanuel olacağı yazılıdır; İmmanuel "Tanrı bizimle" 
anlamına gelir. İlk Doğuş Bayramında dünyaya gelmeden önce, Tanrı 
Oğlu'nun Meryem'in karnında yaşadığı gizemini akıllarımızla 
kavrayamayız. 
 
Tanrı bu harika vaadini, Yeşaya ve başka insanlara imkansızmış gibi 
görünse de yerine getirdi. Kurtarıcının hem Tanrı hem de insan olması 
şarttı. Sadece kusursuz bir insan günahkar insanların yerine ölebilirdi. 
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Sadece Tanrı Oğlu çarmıh üzerinde tüm insanların yerini alabilirdi. Birisi 
seni çok sevdi ve senin yerine öldü. Tanrı Oğlu senin günahını üstlenmek 
için yaşamını verdi. Bu Kurtarıcının doğmasından 750 yıl önce Tanrı bu 
çocuğu dünyaya getirecek annenin kim bile olduğunu açıkladı.  

Resim 10 (Yemlik sahnesi 2) 

Yine Mesih'in doğumundan 700 yıl önce Tanrı Mika peygamber aracılığıyla 
Kurtarıcının nerede doğacağını bildirdi. Beytlehem adlı küçük bir kasabaydı 
bu.  

"Mika 5:2" yazı şeridini gösterin. 

Mika Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle "Ama sen, ey Beytlehem Efrata, 
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma 
yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın 
başlangıcına dayanır." diye yazdı. 

"Kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanan" sadece Tanrı'dır. Tanrı 
Oğlu'nun var olmadığı hiç olmamıştır. Dünyanın yaratılışından bile önce O 
vardı. Her şeyi yaratan O'dur. Bzi kurtarabilmek için insan bedeni aldı. 
O'nun nerede doğacağını seçen de Tanrı'ydı.  

Tanrı her şeyi öyle ayarladı ki, Meryem ve Yusuf Roma imparatoru Sezar 
Avgustus'un nüfus sayımı isteği yüzünden Beytlehem'e gitmek zorunda 
kaldılar. Nasıra adlı bir kasabada yaşıyorlardı ama Beytlehem'e gitmek için 
dört günlük yol katettiler. Tanrı bu vaat de dahil olmak üzere, verdiği tüm 
vaatleri yerine getirdi ve Oğlu'nun Davut'un kentinde doğmasını sağladı. 
Tanrı'nın her türlü detayı düşünmesi ne kadar güzel değil mi? Bugün 
maalesef Kurtarıcıyla ilgili diğer 300 vaade bakacak zamanımız yok.  

Resim 11 (Yemlik sahnesi 3) 

En sonunda her şey hazır olunca vaadedilen Kurtarıcı dünyaya geldi. O'nun 
doğumu, yaşamı ve yaptıkları hakkında Tanrı'nın önceden bildirdiği her şey 
tek tek yerine geldi.  

Bir çok kişi Tanrı'nın, Oğlu'nun doğması için seçtiği yeri şaşkınlıkla 
karşılar. Tarihteki en önemli kişinin muhteşem bir sarayda doğması ve 
çevresinde bir çok zengin ve asil insanın olması gerektiğini düşünürler. 
Oysa vaadedilen Kurtarıcı hayvanların kaldığı bir ahırda dünyaya geldi. 
"O`nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin 
uğrunuza yoksul oldu" (2. Korintliler 8:9). Meryem küçük bebeği alıp 
kundakladı ve O'nu hayvanların beslendiği yemliğe yatırdı. Ahır kirli ve çok 
hoş kokmayan bir yer olmalıydı. Gördüğün gibi Rab İsa büyük bir yoksulluk 
içinde doğdu. Tüm evreni yaratan görkemli Kral, annesine muhtaç zayıf bir 
bebek olmuştu. Tanrı insan olmuştu çünkü İsa Mesih hem Tanrı hem de 
insandı. Peki ama buna gerçekten gerek var mıydı? Niçin gelmişti? Kutsal 
Kitap bizi günahtan kurtarmak için geldiğini söyler (1. Timoteos 1:15). 
Bizler Tanrı'nın sözünü dinlemediğimiz için günah işledik ve 
günahlarımızdan kurtulabilmenin tek yolu da, Tanrı Oğlunun bir insan olup 
yerimize ölmesi ve ölümden dirilmesiydi.  

 

 

 

 

 

 
PowerPoint resim 10 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 
PowerPoint resimleri 1 - 10 

 

 

 

 

 
PowerPoint resim 11 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 
PowerPoint resimleri 1 - 11 
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PowerPoint resmi 12 

 
 
 
PowerPoint resimleri  1 - 12 

 
 
PowerPoint resmi 13 

 
 
 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 

 
 
 
PowerPoint pictures 1 - 13 
 

 
 
 
 
 
 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resim 12 (Çarmıhta) 

 
Beytlehem'in ötesine bakmamız çok önemlidir. Çünkü Rab İsa küçük 
bir bebek olarak kalmadı. Büyüdü ve yetişkin bir adam oldu. Asla 
günah işlemeyen tek kusursuz insan O'ydu. Göksel Babasına her 
zaman itaat etti. Sonunda bir gün çarmıh üzerinde günahlarımızın 
cezasını çekti. Cezamızın karşılığını altın ya da gümüşle değil, değerli 
kanı ve yaşamıyla ödedi. Oysa biz böylesi bir sevgiyi hak edecek hiç 
bir şey yapmadık.  
 
Resim 13 (Boş mezar) 
Tanrı Kurtarıcının sadece çarmıh üzerinde öleceğini vaat etmekle 
kalmadı ama O'nun ölümden dirileceğini de söyledi. Ve aynen öyle 
oldu. Ölümünden sonraki üçüncü gün Rab İsa ölümün üzerinde zafer 
kazandı. Diriliş aracılığıyla Tanrı, Rab İsa'nın çarmıh üzerinde 
kendisini kurban edişinin günahımızı üstlenmeye yeterli ve O'nun 
gerçekten Tanrı Oğlu olduğunu gösterdi. Bu yüzden İsa Mesih'in 
doğumunda meleklerin neden Tanrı'yı yüceltip "En yücelerde Tanrı`ya 
yücelik olsun" (Luka 2:14) dediğine şaşmamak gerekir! 
 
O zaman Doğuş Bayramının getirdiği sevinçli haber budur işte: Bugün 
size, .... bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih`tir" (Luka 2:11). 
Tanrı'nın uzun yıllar önceden geleceğini vaat ettiği Kurtarıcı dünyaya 
gelmiş ve günahımızı üstlenmek için yapılması gereken her şeyi 
yerine getirmişti.  
 
Günahlarının affedilmesi ve tekrar Tanrı'yla birlikte olabilmen için 
gereken her şeyin gerçekleştiğini sana anlatabilmek ne kadar harika 
bir şey! İhtiyaç duyduğun vaadedilen Kurtarıcı geldi! 
 
Kendini Tanrı'nın Sözünü dinlemeyen bir günahkar olarak görüyor 
musun? Günahını kabullenmeli ve Rab İsa'nın yaşamını 
değiştirmesine izin vermelisin. Rab İsa'nın, Tanrı'nın göndereceğine 
söz verdiği tek Kurtarıcı olduğunu görüyor musun? Rab İsa'dan seni 
günahından kurtarmasını istemelisin. Eğer bunu yapmak gerçekten 
yüreğinden geliyorsa, "Rab İsa, beni kurtar." diyebilirsin. Günahından 
uzaklaşıp, O'na Rabbin ve Kurtarıcın olarak inanacak olursan, şundan 
emin olabilirsin: "Bana geleni asla kovmam" (Yuhanna 6:37). O'nun 
verdiği bu vaat gerçektir. O'na tamamen güvenebilirsin. Günahından 
uzaklaşıp Rabbin ve Kurtarıcın olması için O'na inanırsan, O da senin 
günahlarını affeder ve seni, olmanı istediği gibi yapar. O'nun Sözü 
yaşamında bugün gerçek olabilir. Unutma, İsa Mesih senin Kurtarıcın 
olmak ister. 
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Tekrar Soruları 
1. Doğuş Bayramıyla ilgili olarak birçok insanın hatırlamadığı ya da 
bilmediği şey nedir?  (Tanrı'nın biricik Oğlunu dünyaya gönderdiği) 
 
2. Kurtarıcının doğumunu ilk işitenler kimlerdi? (Meleklerden haberi işiten 
çobanlar) 
 
3. Tanrı Eski Antlaşmada Mesih'in çarmıh üzerinde acı çekmesiyle ilgili kaç 
vaat verdi? (30) 
 
4. Tanrı dünyaya bir Kurtarıcı göndereceğiyle ilgili vaadini ilk kez ne zaman 
verdi? (Adem ve Havva henüz Aden bahçesindeyken) 
 
5. İsa'ya Kurtarıcın olarak inanırsan, kime ve neye kaşı zafer kazanırsın? 
(Şeytan ve günah) 
 
6. İsa, İsrail'in hangi oymağından geliyordu? (Yahuda) 
 
7. Bugünkü dersimize göre,  Kurtarıcının geleceğini öğrenen Eski Antlaşma 
karakterlerinden ikisini söyleyin. (İbrahim ve Davut) 
 
8. İsa'yı nasıl yaşamının kralı yapabilirsin? (O'ndan günahlarını affetmesini 
ve yaşamını kontrol etmesini isteyerek) 
 
9. İsa'nın gerçek babası kimdi? (Tanrı) 
 
10. İsa büyüyüp bir yetişkin olduğunda diğer insanlardan farklı olan tarafı 
neydi? (Hiç günah işlemedi) 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

      Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
                      olacak adımların özeti 

 
Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 

 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar 
olduğumuz için günah işleriz.) 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi.  
   O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını 
açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; 
Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarınız. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih 
edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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