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Giriş 
 
ÖĞRETMENLER, bu kitapçık öğrencilerinizin her gün Tanrı’yla kişisel olarak zaman 
geçirmesine - “Sessiz Zaman” - nasıl yardım edebileceğinizi öğretmek için kaleme alınmıştır. 
 
On bir hafta için öneriler vardır. Öğretiş zamanı her hafta on dakika kadar bir süre alır. Bölümleri 
çok uzun bulursanız, ikiye bölebilirsiniz. 
 
Bir çok yetişkin inanlının bile düzenli sessiz zaman yapmadığını hatırlayın. Öğrencilerinizin 
anne ve babaları Hıristiyan bile olsa, bu konuda onlar için iyi bir örnek sergilemiyor olabilirler. 
Çocuklar için en iyi örnek öğretmen olarak siz olabilirsiniz. Bu nedenle Rab’le her gün buluşma 
ayrıcalığından tat almaya bakın. Rab sizi Kendisiyle geçirdiğiniz zaman içinde bereketledikçe, 
bu tecrübeleriniz hakkında çocuklarla heyecan dolu bir şekilde konuşun. Verdiğiniz örnek öğretiş 
ve talimatlarınız kadar önemlidir! 
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Bölüm I 
Sessiz Zaman Nedir? 
 
(Kapağı göstermeden önce) 
 
Aranızda kendisinin iyi bir detektif olduğunu düşünen var mı? İyi bir detektif iyi gözlem yapar – 
yani karşısına çıkan delillere dikkatle bakar. Ayrıca sorularının yanıtlanması için gerekli olan 
ipuçlarını bulmak üzere söylenenlere de çok iyi kulak vermesi gerekir. Birazdan soracağımız 
sorular, büyümek isteyen bir Hıristiyanla ilgili çok önemli şeyler öğrenmemize yardım edecektir. 
Hatta keşfettiğimiz şeyleri not ederek hatırlamanıza yardım etmek için hepinize birer tane ipucu 
defteri bile vereceğim. (Öğretmen, her öğrenciye küçük bir not defteri verin.)  
 
(Kapağı gösterin) 
 
İşte ilk ipucumuz bu. Şimdi buna dikkatle bakın. Bu resimdeki çocuk bir Hıristiyan mı acaba? 
(Evet). Bunu nasıl biliyorsunuz? (Dua ediyor ve Kutsal Kitabını okuyor.) 
 
Bir sonraki soruyu yanıtlamadan önce dikkatle düşünün. Kutsal Kitabı okumak ve dua etmek sizi 
Hıristiyan yapar mı? (Hayır). Eğer bunlar sizi Hıristiyan yapmazsa, nasıl Hıristiyan olursunuz? 
(Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ederek). (Öğretmen, aynı anlama gelen herhangi bir yanıtı 
kabul edin ve çocukların verdiği yanıtları desteklemek üzere Kutsal Kitap’tan ayetler kullanın. 
Örneğin Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 16:31) 
 
Çok güzel. Şimdi size bu çocuk hakkında biraz bilgi vereyim. Halihazırda Rab İsa’yı Kurtarıcısı 
olarak kabul etti. Bana ne yaptığını açıklayabilir misiniz? (Sessiz Zaman geçiriyor.) 
 
Evet, bu çocuk Rab İsa’yı seviyor ve her sabah erkenden kalkıp (saat sabahın 7’si) başka şeylerle 
uğraşmaya başlamadan önce Rab’le zaman geçiriyor. 
 
Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca nasıl Sessiz Zaman yapabileceğimiz hakkında bazı ipuçlarına 
bakacağız. Bu Sessiz Zaman, her gün Tanrı’yla başbaşa geçirdiğimiz bir zamandır. Eğer Rab 
İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, siz de Sessiz Zaman yapmaya başlamayı 
düşünmelisiniz.  
 
(1. sayfaya geçmeden önce) 
 
Sessiz Zamanın ne olduğunu anlamamıza yardım edecek bazı ipuçları bulmak istiyoruz. Bir 
sonraki sayfada ilk ipucunu bulacağız. Sessiz Zamanda bulunması gereken ilk şey nedir? (Kutsal 
Kitap’tan okumak) 
 
Kutsal Kitabı okumak niçin önemlidir dersiniz? (Tanrı Sözü olduğu için). Evet doğru. Tanrı 
Sözünü okumak istemenizin nedenleri hakkında düşünelim. Şu üç soruyu kendiniz için 
yanıtlayın. 
 

1. Tanrı’yı gerçekten tanımak istiyor musunuz? O zaman Kutsal Kitabı okumalısınız. 
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2. Tanrı’nın sizin hakkınızda ne düşündüğünü bilmek ister misiniz? Tanrı Kutsal Kitap’ta, 
size yüreğinizin nasıl olduğunuzu gösterir. Kutsal Kitap bize, insanların sadece dış 
görüntünüzü ama Tanrı’nın yüreğinizi gördüğünü hatırlatır. Tanrı sizin düşüncelerinizi ve 
arzularınızı bilir. Yaptıklarınızın nedenini bilir.  

3. Rab Tanrı’nın nasıl yaşamanızı istediğini gerçekten bilmek istiyor musunuz? Kendi Sözü 
olan Kutsal Kitap’ta bunu açıklar.  

Bir Hıristiyanın Sessiz Zaman yaparken Kutsal Kitabı okumak istemesinin üç nedeni nedir?  
 
(Öğretmen, yukarıda sözü edilen üç nedeni sıralamaları için çocuklara yardım edin. Ya siz ya da 
bir çocuk Vahiy 3:20’yi okumaya hazır olsun.)  
 
... bizim için Vahiy 3:20’yi okuyacak. Bu ayet bizi, Sessiz Zamanınızda neler olacağını 
keşfetmenize yardım edecek bir sonraki ipucuna ulaştıracaktır. (Ayeti okuyun). Rab İsa burada, 
yaşamınıza geldiğinde birlikte yemek yiyeceğinizi söyler. Bunun anlamı, Rab’bin yaşamınıza 
gelmek ve yaptığınız her şeyi sizinle paylaşmak istediğidir. O sizinle ilgilenir ve sizi sever. 
Başınıza gelen her şeye ilgi duyar ve her konuyu Kendisiyle konuşmanızı ister.  
 
Tanrı’yla konuşmaya ne ad veririz? (Dua) Evet, ikinci ipucumuz budur işte. Sessiz Zamanınız 
esnasında, Sözü aracılığıyla size konuştuğunda Tanrı’yı dinlemek istersiniz; fakat aynı zamanda 
sizin için önemli olan konuları da O’na anlatırsınız. Sessiz Zaman karşılıklı paylaşma zamanıdır. 
Bir arkadaşınızla sohbet etmek gibidir. Dua aracılığıyla Tanrı’yla konuştuğunuzda, O’nu ne 
kadar çok sevdiğinizi söyleyebilir ve size Kendi Sözünden özel şeyler göstermesini 
isteyebilirsiniz. Tanrı’dan size yardım etmesini ve başkalarını bereketleyip onlarla ilgilenmesini 
isteyebilirsiniz.  
 
Üçüncü ipucumuz da önemlidir. Bir şey üzerinde derin derin düşünmek. Tanrı’yla Sessiz Zaman 
geçirirken bir an önce bitirmek uğruna aceleyle hareket etmek istemezsiniz. İyi bir detektif 
olmak ister ve  okuduklarınız ve Tanrı’ya duada söyledikleriniz hakkında düşünmek için zaman 
ayırırsınız. Belki Tanrı’nın size söylemek istediği özel bir şey vardır. Tanrı’nın bilmenizi ve 
yapmanızı istediği şeyleri öğrenmek için ipuçları ararken, dinlemeli, düşünmeli ve dua 
etmelisiniz.  
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Bölüm II 
Niçin Sessiz Zaman Yapılmalı? 
 
Bugün niçin Sessiz Zaman yapmamız gerektiğiyle ilgili başka nedenlere bakacağız. Bir 
Hıristiyan niçin Sessiz Zaman yapmalıdır? (Çocuklar önerilerde bulunsun.) 
 
Gelin şimdi, Sessiz Zaman yapmayla ilgili iki neden için Tanrı Sözü olan Kutsal Kitaba bakalım.  
 
İlk örnek Matta 4:3-4 de karşımıza çıkar. (Bir çocuk okusun) 
 
Kutsal Kitabın bu bölümünde Rab İsa’nın çok meşgul olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir 
mucize yaptı; beş ekmek ve iki balıkla 5.000 den fazla insanı doyurdu. Fakat herkes karnını 
doyurduktan sonra, öğrencilerini ve mucizeye tanık olan halkı bile yanından uzaklaştırdı. Bunu 
niçin yaptı dersiniz? (Babasıyla başbaşa kalmak istedi.) Rab İsa’nın Babasıyla başbaşa kaldığı 
tek zaman bu değildi. Tanrı’yla konuşabilmek ve O’nu dinleyebilmek için O’nunla başbaşa 
kalabileceğiniz zamanlara sizin de ihtiyacınız vardır.  
 
Tabii ki diğer Hıristiyanlarla birlikte olmak için Pazar Okuluna, kiliseye ya da İyi Haber 
Kulübüne gitmek iyi bir şeydir. Bu gibi yerlerde Tanrı hakkında daha çok şey öğrenir ve O’na 
birlikte tapınırız ama Rab İsa’yla olan dostluğunuzun derinleşip gelişmesini gerçekten 
istiyorsanız, O’nunla başbaşa zaman geçirerek O’nu daha yakından tanımalısınız.  
 
Taşındığınız ya da yeni bir okula gittiğiniz zaman oldu mu hiç? Başlangıçta kimseyi 
tanımadığınız için kolay gelmez. Birileriyle arkadaş olmanız gerekir. Yeni arkadaşlar edindiğiniz 
zaman yeni okulunuzdan tat almaya başlarsınız.  
 
Birisiyle gerçekten iyi arkadaş olmak isterseniz, birlikte konuşarak bol bol zaman geçirmeniz ve 
birbirinizi tanımanız gerekir. Beraber bir şeyler yapmak da yardımcı olacaktır.  
 
Rab İsa, O’nu tanımanız için Kendisiyle zaman geçirmenizi ister. Yaptığınız ve karşılaştığınız 
herşeyle ilgilenir. Her gün O’nun için özel bir zaman ayırdığınızdan emin olun. 
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Bölüm III 
Sessiz Zaman Ne Zaman ve Nerede Yapılmalı? 
 
Sessiz Zaman yapmaya hazırsanız, yanıtlamanız gereken iki önemli soru vardır. İlk soru Sessiz 
Zamanı NE ZAMAN yapmanız gerektiğidir. (Kapağı gösterin) 
Gelin şu çocuğun ne yaptığına bakalım. Sessiz Zamanını ne zaman yapıyor? (Sabah 7’de) 
Kendisi için en uygun zamanın sabahları yataktan kalkmadan önce olduğunu anlamış. Fakat 
Sessiz Zaman için yatakta kalmanın bir sakıncası vardır. Bunun ne olduğunu tahmin edebilir 
misiniz? (Eğer sabah uykuluysanız, yatakta kalmaya devam ettiğinizde tekrar uyuyabilirsiniz. 
Yataktan kalkıp bir masada oturmak daha iyi olabilir.) 
 
(3. sayfaya dönün) 
 
Belki sabah saatleri sizin için uygun olabilir – ya da başka bir zaman daha uygundur. Rab İsa sık 
sık Tanrı’yla birlikte olmak için sabahları çok erken kalktı. Fakat Tanrı’yla birlikte olmak için 
gündüzleri ya da akşamları da zaman buldu.  
 
Demek ki, sizin için en uygun olan zamanı bulabilirsiniz. Belki kahvaltıdan önce ya da sonra 
olabilir! Okuldan döner dönmez, akşam yemeğinden önce ya da hatta yatmadan önce bile 
olabilir!  
 
Önemli olan şey bu özel zamanı geçirmektir ve yaşamınızda iyi ve önemli bir alışkanlık halini 
alması için hergün aynı saatte yapmanız iyi olur.  
 
Sessiz Zamanınızı geçirmek için uygun olabilecek başka anlar var mı? (Çocuklar başka zamanlar 
önersin) 
 
Sessiz Zamanınızı yapabileceğiniz farklı zamanlardan sözettik. Gelin şimdi tekrar düşünelim. 
Yanıtlanması gereken ikinci önemli soru, Sessiz Zamanınızı NEREDE geçirebileceğinizdir.  
 
İlk bakışta zor bir durumdaymış gibi görünen genç bir Hıristiyanın şu hikayesini dinleyin. Sessiz 
Zamanınızı geçirmek için uygun yeri bulmanıza yardım edecek ipuçlarını bulmaya çalışın.  
 
Seyhan dört kardeşin en küçüğüydü. İki ablası ve bir ağabeyi vardı. Odasını ablalarından 
birisiyle paylaşıyorlardı. Evlerinden gürültü ve hareket hiç eksik olmazdı; okul sonrası gelip 
giden arkadaşlar, aceleyle edilen kahvaltılar, servise yetişmek için koşturmaca... 
 
İyi Haber Kulübünde öğretmen onlara, her gün Sessiz Zaman geçirmenin ne kadar önemli 
olduğu hakkında konuşuyordu; eğer Rab İsa’yı seviyorsanız O’nu daha iyi tanımak istersiniz.  
 
Seyhan, “Bizim evde Sessiz Zaman mı?” diye düşündü. “İmkansız bir şey bu. Evin sessiz olduğu 
bir an bile yok ki. Yalnız kalabileceğim bir yer bulamam!” 
 
Bir gün İyi Haber Kulübünden sonra öğretmenle konuşmak için sınıfta bekledi.  
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“Seyhan” dedi öğretmen, “Gel birlikte dua edelim ve Tanrı’dan sana yalnız başına sessiz 
kalabileceğin bir zaman göstermesini isteyelim.” Birlikte dua ettiler ve öğretmen, Seyhan uygun 
bir yer bulana kadar onun için dua etmeye devam edeceğini söyledi.  
 
Seyhan bir sonraki hafta kulübe sevinçli bir haberle geldi. “Kardeşlerimin beni yalnız bıraktığı 
ve hepimizin tamamen sessiz olduğu bir zaman buldum. Akşam yemeğinden sonra ödevlerimizi 
yaparken annem hepimizin sessiz olmasını istiyor ve hepimizi ayrı odalara gönderiyor” dedi. 
“Anneme sordum ve o da ödev zamanıma Kutsal Kitabımı okuyup dua ederek başlamamı 
söyledi! Dua etmek ödevlerimi de daha iyi yapmama yardım ediyor!” 
 
Seyhan doğru yeri nasıl buldu? 

1. Sessiz bir yer aradı ve uygun bir yer hakkında düşündü. 
2. Uygun yer bulmak için bir yetişkinden yardım istedi. 
3. Dua ederek Tanrı’dan kendisine uygun yeri göstermesini istedi.  

 
Belki siz de iyice düşünmeli ve yalnız başınıza sessiz kalabilmek için uygun yeri bulmak üzere 
detektiflik yapmalısınız. Sessiz Zaman yapmayı gerçekten istiyorsanız, Tanrı uygun zaman ve 
yeri bulmanıza yardım edecektir.  
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Bölüm IV 
Sessiz Zamanda Kutsal Kitap nasıl okunmalı (1) 
 
(Sayfa 5) 
 
Sessiz Zaman hakkındaki bir çok sorunun yanıtlarına ait ipuçları buluyoruz. Bugünkü sorumuz 
çok önemli. Bir şeyin önemli olduğunu işittiğimizde bunu uygulamaya koymadan önce, nasıl 
yapmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Çocukları atacakları her adımı, detektif ipucu defterine 
yazmaya teşvik edin.  
 
Sessiz Zamanı nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmemize yardım etmesi için Sessiz Zamanın ne 
olduğunu açıklayan üç ipucunu hatırlayalım. Sessiz Zamanımızda yapılması gereken bu üç 
önemli şey nedir? (Tekrar için birinci sayfayı gösterin – Kutsal Kitap okuma, dua etme, derin 
derin düşünme) 
 
(Sayfa 6)  
 
En önce, Sessiz Zamanınızda Tanrı’nın size konuşmasına fırsat vermek için Kutsal Kitabın nasıl 
okunması gerektiği hakkında düşüneceğiz. Yedi adım vardır. Bu adımlar hakkında ayrı ayrı 
konuşurken bunları detektif ipucu defterinize yazmayı sakın unutmayın. İlk adımı bizim için kim 
okumak ister? (Dua etmek) 
 
Evet, Kutsal Kitabı okumadan önce dua etmeliyiz. Bunun nedenini biliyor musunuz? Çünkü 
Tanrı’dan O’nun hakkında düşünmemize ve Sözünü anlamamıza yardım etmesini istemek 
önemlidir.  
 
Size Kutsal Kitap’tan alınan bir dua örneği göstereyim (Mezmur 119:18). “Gözlerimi aç, 
yasandaki harikaları göreyim.” 
 
Sessiz Zamanınıza böyle bir duayla başlayabilir, Tanrı’nın, Sözü aracılığıyla size konuşmasını 
isteyebilirsiniz.  
 
Şimdi ikinci adımı birisi bizim için okusun bakalım... (Okuma) 
 
Dua ettikten sonra okumaya ve Tanrı’nın bize söylediklerini işitmeye hazır oluruz! Peki ama ne 
okumanız gerektiğini nasıl bileceksiniz? Kutsal Kitap çok büyük bir kitap. Nereden 
başlayabilirsiniz? 
 
Eğer Kutsal Kitap’tan daha önce hiç okumadıysanız, Rab İsa hakkında bir şeyler okumanız, bu 
dünyada yaşarken neler yaptığını öğrenmeniz iyi olur. (Öğretmen, Yuhanna ya da Markos 
bölümlerini önerin) 
 
Bir bölümü, her gün birkaç ayet okuyarak baştan sona bitirmek iyi bir fikirdir. Bazı kişiler her 
gün okunacak ayetleri gösteren bir plan kullanır. Hergün birkaç ayet okuyun. Belki bu ayetlerin 
anlamını iyi kavramak için iki üç kez okumanız gerekebilir.  
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Şimdi üçüncü adıma gelelim – bizim için kim okumak ister? (Düşünme) 
 
Evet, düşünme! Bundan daha önce de bahsetmiştik hatırlıyor musunuz?  
 
(Derin derin düşünme – birinci sayfaya bakın) 
 
O günkü ayetleri okurken, şu gibi sorular sorarak okuduklarınız hakkında düşünebilirsiniz... 
- Öğrenebileceğim özel bir gerçek var mı?  
- Belki Tanrı ya da kendim ya da başkaları hakkında? 
- Tanrı’nın, sahiplenmem için bana verdiği bir vaat var mı? 
- Hikaye içinde iyi ya da kötü olan ve dolayısıyla izlemem ya da kaçınmam gereken bir örnek  
  var mı?  
- Tanrı’nın uymamı istediği bir buyruk var mı?  
- Kaçınmam gereken bir tehlike ya da günah uyarısı var mı?  
 
Tanrı Sözündeki ipuçlarını bulmanıza yardım etmeleri için sorular kullanıp iyi birer detektif 
olabilirsiniz. Bulacağınız ipuçları Tanrı ve O’nun sizden yapmanızı istediği şeyler hakkında 
öğrenmenize yardım edecektir. Bir sonraki derste Sessiz Zamanınızda Kutsal Kitap okumayla 
ilgili diğer önemli adımları öğreneceğiz.  
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Bölüm V 
Sessiz Zamanda Kutsal Kitap nasıl okunmalı (2) 
 
Geçen dersimizde Sessiz Zamanı nasıl geçirmemiz gerektiği hakkında konuşmaya başlamıştık. 
İpucu defterinize bakmadan, Sessiz Zamanda Kutsal Kitabınızı okumayla ilgili ilk üç adımı 
söyleyebilir misiniz? Birinci adım neydi? (Dua etme) 
Doğru, en önce Tanrı’dan okuduklarınız aracılığıyla size konuşmasını istersiniz. Tanrı’dan, 
Kendisine ve Sözüne odaklanmanıza yardım etmesini isteyin.  
 
İkinci adım neydi? (Okuma). Kutsal Kitap’tan bir paragraf ya da bir bölüm okuduğunuzda aynı 
ayetleri iki üç kez okumak isteyebilirsiniz. Okurken ne yapmanız gerekir? (Okuduklarınız 
hakkında düşünmeniz). Okurken Tanrı Sözü hakkında düşünmemize yardım edecek bazı 
sorulardan sözettik. Bu sorular nelerdi? (Çocuklar yanıtlasın ve eksiklerini siz tamamlayın.) 
Öğrenmem gereken bir vaat ya da özel bir gerçek var mı? Hikayede izlemem gereken iyi bir 
örnek karakter var mı? Uymam gereken bir buyruk ya da uzak durmam gereken bir tehlike ya da 
günah var mı?  
 
Bunu yaparak dikkatle okuduğunuzda ve özel olarak düşüneceğiniz bir şey bulduğunuzda, bir 
sonraki adıma hazırsınız demektir. Bu adım nedir? (Tekrar dua etmek) 
 
İlk dua ettiğinizde Tanrı’dan Sözünü anlamanıza yardım etmesini istemiştiniz ama bu kez 
okuduklarınız hakkında dua edeceksiniz.  
 
(Sayfa 7) 
 
Şöyle bir örnek verebiliriz; Rab İsa’nın, tapınaktaki bağış kutusuna para koyanları izlediği 
bölümü okudunuz. (Öğretmen, Markos 12:41-44’ü okuyun) 
 
Burada izlenmesi gereken bir örnek bulabilirsiniz. Bu kadın Tanrı’ya verebileceği herşeyi verdi. 
Şöyle dua edebilirsiniz: “Rab İsa, pek fazla bir şeyim yok ama ben de bu kadın gibi olmak ve 
verebileceğim herşeyi vermek istiyorum. Bu örneği nasıl izleyebileceğimi bana göster.” 
 
Ya da Rab İsa’nın öğrencilerinden biri olan Yahuda’nın, İsa’yı düşmanlarının eline vermek üzere 
nasıl ihanet ettiğini okudunuz. (Markos 14:10-11’i okuyun) 
 
Burada kendiniz için özel bir mesaj bulabilir misiniz? (Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.) 
Güzel. Belki uzak durmanız gereken kötü bir örnek buldunuz. O zaman şöyle dua edebilirsiniz: 
 
“Rab İsa, lütfen olmamı istediğin gibi biri olabilmem için bana güç ver ki hiç bir şekilde sana 
ihanet etmeyeyim. Bugün gördüğüm bu kötü örnekten uzak durmama yardım et. Yaptıklarım ve 
söylediklerim seni sevdiğimi göstersin.” 
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Bölüm VI 
Sessiz Zamanda Kutsal Kitap nasıl okunmalı (3) 
 
(Öğretmen, bir önceki derste verilen üç adımı kısaca tekrarladıktan sonra devam edin.) 
 
Okuduklarınız hakkında dua ettikten sonra sırada neyin olduğunu söyleyebilir misiniz? (Yazma, 
not alma) 
 
Evet, sizin için özel olan şeyleri yazın ki, Tanrı’nın size söylediklerini hatırlayasınız.  
 
Bunu şöyle yapabilirsiniz: (Öğretmen, çocuklara Sessiz Zaman defterlerini nasıl tutabileceklerini 
göstermek üzere yanınızda bir kağıt bulundurun.) 
 
Kağıdın üst kısmına tarihi ve o gün okuduğunuz ayetleri yazın; örneğin Markos 12:41-44 ya da 
14:10-11. 
 
Bir sonraki satıra “Özel düşünce” başlığı atın. Ve sizin için gerçekten önemli olan ayeti ve 
ettiğiniz duadan bir kaç cümleyi not alın. 
 
Şimdi 6. adıma geldi sıra – bu ne olabilir? (Öğrenme) 
 
Okuduğunuz metine tekrar göz atın. Defterinize yazdığınız şeye tekrar bakın. Kendinize “Ben ne 
öğrendim? Tanrı’nın yapmamı istediği bir şey var mı? Yaşamımda bırakmam gereken bir günah 
var mı? Tanrı bana neler diyor?” diye sorun. 
 
İşte Tanrı’nın bize söylediklerine dikkatle baktığımızda, Tanrı Sözünden böylece öğreniriz.  
 
Bu noktada ezber ayetlerinizi de kısaca gözden geçirmek isteyebilirsiniz – Tanrı bunları da 
öğrenmemizi ister! 
 
O günkü Sessiz Zamanınızda gerçekten öğrendiklerinizi yazın... ve böylece son adım için 
hazırsınız demektir. Bu son adım nedir? (İtaat etme) 
 
Evet, bu son adım en önemli adımdır ve bunun nedenini Kutsal Kitap’ta buluruz. (Çocuklardan 
biri Yakup 1:22’yi okusun.) Rab İsa, Sözü aracılığıyla bize aktardıklarını yerine getirmemizi 
ister. Bu sayede yaşantılarımızı günden güne değiştirebilir ve bizi Kendisine benzetebilir. Ayrıca 
Rab İsa, O’nu gerçekten seviyorsak, O’na itaat etmemiz gerektiğini de söyler (Yuhanna 14:21).  
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Bölüm VII 
Tekrar Etme 
 
Bölüm IV ve V’te bir çok öğretiş verildiği için bu haftayı tekrar etme haftası olarak kullanmanızı 
öneririz. Bunu örnekler vererek – çocukların ayetleri sesli olarak okumasına; özel düşünceyi 
bulmasına; bu düşüncenin kendi yaşamlarına nasıl uygulanacağını düşünmesine fırsat vererek 
yapabilirsiniz.  
 
Örnekler: 
 
Markos 10:35-37 Çocuklar kaçınılması gereken kötü bir örnek bulabilir – bencillik gibi 
 
Markos 10:42-45 İzlenmesi gereken iyi bir örnektir – hizmet etme 
 
Markos 10:46-52 Özel bir gerçek – İsa – siz de dahil – herkesi sever ve herkese yardım etmek 
ister.  
 
Markos 16:9-15 Uyulması gereken bir buyruk – Müjde’yi herkese duyurmak. 
 
Yuhanna 14:1-6 Kendim için sahip çıkacağım bir vaat. 
 

- Cennet vaadi   2. ayet 
- Mesih’in tekrar geleceği vaadi    3. ayet 
- Tanrı’ya Mesih aracılığıyla gelenlerin kurtulacağı vaadi   6. ayet 
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Bölüm VIII 
Nasıl Dua Etmeli 
 
Sessiz Zaman nedir? (Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Kutsal Kitabı okumak ve dua etmek 
için Tanrı’yla başbaşa geçirilen özel zamandır.) 
 
Evet doğru, Tanrı’yı dinlediğiniz ve dua aracılığıyla O’nunla konuştuğunuz karşılıklı paylaşma 
zamanıdır.  
 
Kutsal Kitabınızı okumak için 7 adımdan sözettik. Bugün nasıl dua etmemiz gerektiği hakkında 
konuşacağız. 
 
(Sayfa 8) 
 
Siz detektiflerden, Levent adlı bir Hıristiyan çocuk hakkındaki bilgileri dinlemenizi istiyorum. 
Bu gerçekler aracılığıyla dua hakkında neler öğrenebileceğimizi bulun bakalım.  
 
Levent Hıristiyan bir çocuktu. İyi Haber Kulübünde Sessiz Zaman hakkında öğrendi. Artık 
mümkünse her gün dua ediyor. Hatta bir dua listesi bile hazırladı ve bu listeye ailesindeki 
herkesin adını yazdı. Küçük kardeşi henüz Rab İsa’dan kendisini kurtarmasını istememişti ve 
Levent bunun bir an önce olması için dua ediyordu. Anne ve babası için de dua ediyordu. Onlar 
Hıristiyandı ve Tanrı’ya yaraşır bir şekilde yaşayabilmeleri için yardıma ve güce ihtiyaçları 
olduğunu biliyordu; aynen kendisinin de ihtiyaç duyduğu gibi.  
 
Levent, kendi adının altına Tanrı’dan özellikle yardım istediği üç şeyi not almıştı... sınavları, 
çabuk öfkelenmesi ve yazın gitmek istediği kamp. Tanrı’nın bütün bu konularla ilgilendiğini 
biliyordu ve bunların hepsini yanıtlayabilirdi.  
 
Levent, iyi bir dua zamanı geçirmesine yardım etmesi için ne yaptı? (Dua listesi hazırladı.) 
 
Sizin de bir dua listeniz var mı? Eğer bir dua listesi hazırlayacak olsanız siz ne gibi şeyler 
yazarsınız? (Çocuklar neler düşündüklerini söylesinler – gerekirse onları yönlendirin.) 
 
Evet, dua edebileceğimiz çok şey var – ama farkettiniz mi, sözünü ettiğimiz şeylerin büyük bir 
kısmı istediğimiz şeylerdir. Dua sadece bu mudur? En iyi dua böyle mi edilir? 
 
Kitabımızın bir sonraki sayfası, Sessiz Zamanlarımızda edebileceğimiz çeşitli dualar hakkında 
ipuçları verir.  
 
(Sayfa 9) 
 
İlk sözcüğümüz “övgüdür”. Dualarımıza böyle başlamamız gerekir. Sadece Tanrı’dan 
istediğimiz şeylerin listesiyle değil.  
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Evet, Tanrı büyük ve iyidir, sevecendir ve çocuklarına sadıktır. O’nu ne kadar sevdiğinizi 
söyleyerek övebilirsiniz. Tanrı’yı övmek O’nun hakkında güzel ve harika olan şeyleri 
söylemektir.  
 
Bundan sonra ne gelir? (Şükran) 
 
Tanrı’nın size verdiği ve sizin için yaptığı herşey için şükran dolu musunuz? Şükranlarınızı O’na 
ilettiğinizden emin olun. Dualarınızı yanıtladığı her zaman O’na teşekkür etmek için zaman 
ayırmayı unutmayın.  
 
Tanrı’dan af dilemek için zaman ayırmamız niçin önemlidir dersiniz? (Çocukların düşüncelerini 
gerektiği gibi yönlendirin.)  
 
Dua etmeyi denemenize rağmen, içinizden dua etme isteğinin gelmediği ya da bir türlü dua 
edemediğiniz zamanlar oldu mu hiç? Bunun nedeni genellikle yanlış bir şey yapmış olmanız ve 
bundan dolayı üzgün olduğunuzu Tanrı’ya söylemeniz gerektiğidir. Bir yanlışın sizi uzun zaman 
üzmesine izin vermeyin. Teşviğinizin kırılmasına ya da kendinizi yenik hissetmenize gerek 
yoktur. Rab İsa ne yapmanız gerektiğini söyler. (Birisi 1. Yuhanna 1:9’u okusun.) 
 
İtiraf etmek, yaptıklarınızı Tanrı’ya söylemektir. Yaptığınız şeyin günah olduğunu ve bunun 
O’na karşı yapıldığını kabullenmektir. Tanrı da bundan sonra sizi yanlış davranışınızdan ya da 
sözünüzden temizleyeceğini vaadeder. O’ndan dilediğiniz zaman sizi bağışlar. O zaman sizi 
bağışladığı için O’na şükreder ve tekrar O’nu övmeye başlayabilirsiniz.  
 
Şimdi duayla ilgili son sözcüğe geldik; en başta sözünü etmiştik bunun (İstemek). Fakat 
kitabımızda son sırada yer alır – ve gerçekten de yeri burası olmalıdır! Fakat bu, istemenin 
önemli olmadığı anlamına gelmez. Tanrı bizi sever, yardım eder ve dileklerimizi huzuruna 
getirmemizi ister.  
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Bölüm IX 
Sessiz Zamana niçin ihtiyacım vardır? 
 
Sessiz Zamanın NE olduğunu soruşturduk ve NİÇİN ve NASIL yapmamız gerektiğiyle ilgili 
ipuçlarına baktık. Başlamaya hazır mıyız artık? Eğer hazırsanız, bugünkü sorular hoşunuza 
gidecek. 
 
(Sayfa 10) 
 
Neye ihtiyacım var? 
Herşeyden önce en önemli olan şey kendinizdir! Rab İsa’yı gerçekten Kurtarıcınız olarak tanıyor 
musunuz? Yanıtınız hayır olmasına rağmen O’na nasıl iman edebileceğinizle ilgili sorularınız 
varsa, dersten sonra bunu size göstermek beni memnun eder. (Öğretmen, sorusu olanlara yardım 
etmeye hazır olun.) 
 
Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, size çok ciddi bir sorum olacak. Rab İsa’yı daha 
iyi tanımayı ve O’nun için yaşamayı öğrenmeyi gerçekten istiyor musunuz? Bu önemli bir 
konudur, aksi taktirde Sessiz Zaman yapmaktan kolaylıkla vazgeçebilirsiniz. Eğer kararınız 
ciddiyse, Tanrı Sessiz Zaman yapmanıza yardım edecektir. 
 
Tanrı’yla paylaşacağınız süre için SESSİZ BİR YERE ve ÖZEL BİR ZAMANA ihtiyacınız 
olduğunu unutmayın. Bunun hakkında düşünün ve defterinize Rab Tanrı’yla buluşacağınız 
zamanı ve yeri not alın.  
 
Artık Sessiz Zaman için gerekli olan diğer şeyler üzerinde düşünmeye hazırız.  
 
(Sayfa 11) 
 
Kutsal Kitaba ihtiyacınız olacaktır. Kutsal Kitabınız var mı? (Öğretmen, Kutsal Kitabı ya da 
İncil’i olmayan çocuklara ne önereceğinizi önceden planlayın.) 
 
Kutsal Kitabınızın yanısıra okumalarınıza rehberlik edecek türden bir liste iyi fikirdir.  Hatırlıyor 
musunuz, size bazı kişilerin Kutsal Kitap’ta nereyi okumalarını gösteren bir liste kullandığını 
söylemiştim. Bunlar “Gündelik Ekmek” adlı kitapçıklar olup o gün hangi ayetleri 
okuyabileceğinizi gösterir. Ayrıca ayetlerin yanısıra bir hikaye ya da yorum aracılığıyla 
okuduklarınızı anlamanıza da yardım ederler. (Öğretmen, “Gündelik Ekmek” kitapçıklarını 
yanınızda bulundurun. Bunları YNHG’dan temin edebilirsiniz. Farklı içerikli kitapçıklar varsa 
ödünç alma uygulaması yapabilirsiniz. Çocuklar ay sonunda bir kitapçığı getirip diğeriyle 
değiştirebilirler.)  
 
Sonra defter ve kaleme ihtiyacınız olur. Bunun niçin gerekli olduğunu hatırlıyor musunuz? 
(Kendi düşüncelerinizi ve öğrendiklerinizi not almak için.) 
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Evet, öğrendiklerinizi not almak çok önemlidir; çünkü bu sayede Tanrı’nın bizden istediği 
şeylere itaat edebiliriz. Sessiz Zaman defteri uzun yıllar boyunca saklayacağınız bir hazine 
gibidir. Tanrı’nın size öğrettiklerini hatırlamak üzere tekrar tekrar okuyabilirsiniz.  
 
Fakat Sessiz Zamanınızı sadece siz yapabilirsiniz – başka birisi sizin yerinize yapamaz. Eğer 
henüz başlamadıysanız, bugün başlamaya ne dersiniz? O zaman Sessiz Zaman hakkında 
konuştuğumuzda bununla ilgili şeyler anlatabilir ve Tanrı’nın, harika Sözünden size 
öğrettiklerini bizimle paylaşabilirsiniz.  
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Bölüm X 
 
Sessiz Zaman yapmaya başlayanların anlatacaklarını dinleyin. Çocukların soracağı soruları 
yanıtlayın ve anlamalarına yardım edin.  
 
Çocukların imanlı yaşantılarında pekişmeleri ve Sessiz Zamanın yaşamları boyu sürecek bir 
alışkanlık halini alması için dua edin.  
 
Belli bir süre boyunca elinizden gelen her yardımı ve teşviği sağlayın. Yeni alışkanlıklar 
edinmenin zaman aldığını unutmayın. Sabırlı olun ve bol bol dua edin! 
 

 
Bölüm XI 
 
Sessiz Zaman görselini kısaca gözden geçirin. Kutsal Kitap ve Gündelik Ekmek kitapçıklarını 
elinizin altında bulundurun ve çocukları hergün Sessiz Zaman yapma alışkanlığını geliştirmeye 
teşvik etmeye devam edin.  
 
İlk haftalar esnasında sadece bir kaç çocuğun Sessiz Zaman yaptığını görürseniz şaşırmayın. Ya 
da yapanlar hafta içinde sadece 2-3 gün hatırlamış olabilir. Olumlu olun! Çabalarından ve 
gelişmelerinden ötürü çocukları övün.  
 
Okumak pek çok çocuğa kolay gelmediği için çok teşvik edilmeleri gerekir. Kutsal Kitaplarını 
haftada sadece bir ya da iki kez okumaları, hiç okumamaktan çok daha iyidir!  
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Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı olacak 
adımların özeti (Kutsal Kitabınızın arasında tutun) 

 
 

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