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Giriş 
Çocukların Kutsal Yazılardaki hikayeleri öğrenmesi önemlidir. Fakat özellikle Tanrı'nın Yeni Antlaşma'daki çeşitli 
mektuplarda verdiği harika gerçekleri öğrenmeleri de gerekir. Elinizdeki bu dersler, elçi Pavlus'un Romalılar kitabında 
ele aldığı birkaç harika öğretiyi (doktrini), basit ve sade bir dille açıklamayı hedefleyen bir deneme niteliğindedir.  

Bu dersleri İyi Haber Kulüplerinde, Pazar Okullarında, kamplarda, özellikle yaşça büyük olan çocuklarla 
kullanabilirsiniz. Dersler altı ayrı bölümde öğretilebileceği gibi bazı dersler, tek bir ders süresi için çok uzunsa ikiye 
bölünebilir. Aklanma öğretisiyle ilgili kısa bir skeç kitabın sonuna eklenmiştir. Bu skeç tüm derslerin 
tamamlanmasından sonra yedinci ders olarak anne ve babalara sunulabilir.  

Derslerle ilgili farklı etkinlikleri her dersin sonunda bulabilirsiniz. Bu etkinlikler özellikle çocukların katılımına fırsat 
verecek yeterli zamanınız olduğunda yararlı olacaklardır. Çünkü bildiğiniz gibi çocuklar işitip görmenin yanı sıra, 
öğrendikleriyle ilgili bir şeyler yaptıklarında işittiklerini daha iyi hatırlarlar.  

Romalılar kitabının tamamını öğretmeye kalkışmadığımı belirtmek isterim. Zaten altı kısa derste bunu yapmak 
mümkün değildir. Pavlus'un mektupta izlediği sıraya sadık kalmaya çalışarak, öğrettiği önemli konular arasından 
seçim yaptım.  

* Suçlanma      Bölüm 1-3 

* Aklanma      Bölüm 4-5 

* Kutsal Ruh'un çalışmasıyla kutsallaşma Bölüm 7-8 

* Seçilme      Bölüm 9-11 

* Mesih'in bedeni (kilise)    Bölüm 12 

* Bir Hıristiyanın hizmeti    Bölüm 13-15 

Her dersin sonunda ders içinde sözü edilen önemli ayetlerin listesi verilmektedir. Kısa listenin (sayfa 72-73) 
fotokopilerini çekip dersin sonunda her çocuğa dağıtırsanız, ayetleri kendileri de okuyabilirler.  

İlk iki ders daha çok müjdeleme amaçlı, diğer dört ders ise daha çok inanlı çocuklara yöneliktir. Ancak Hıristiyan 
hizmeti üzerine odaklanan son ders bile, henüz kurtulmamış olan çocukların, İsa'ya kurtarıcıları olarak iman etmeden, 
Tanrı'ya hizmet edemeyeceklerini anlamalarına yardım edecektir. Mesih'e iman ettiklerinde sadece Tanrı'nın 
huzurundaki durumları değil, diğer insanlara yönelik tutumları da değişecektir. Bu yüzden Mesih'e iman ettiklerinde 
neler olacağını bilmeleri iyi olacaktır.  

Sınıfınızdaki imanlı olmayan çocukların ruhsal ihtiyaçlarına karşı hassas olun. Öğretmen olarak sizin her zaman 
yardıma ve Rabbi arıyorlarsa danışmanlık yapmaya hazır olduğunuzu bilmeleri gerekir.  

Son derslerdeki öğretiş vurgusu inanlı çocuklara yönelik olduğu için, programınızın farklı bir kısmında müjdeyi kısaca 
paylaşmanız iyi olacaktır. Örneğin Sözsüz Kitabı kullanarak ya da müjde mesajını içeren bir şarkıyla bunu 
yapabilirsiniz. "Müjde, müjde, Mesih benim için öldü" adlı şarkıdan sonra şöyle bir şey diyebilirsiniz:  

"Sınıfımızda bu şarkının öğrettiği gibi, Mesih'e Kurtarıcısı olarak iman etmemiş olan bazı çocuklar olabilir. 
Günahlarının affedilmesi ve sonsuz yaşama kavuşmaları için Mesih'e güvenmemişlerdir. Yani Mesih'ten kendilerini 
kurtarmalarını istememişlerdir. Günahın yüzünden üzüntü duyuyor ve kurtulmak istiyor musun? Belki bunu nasıl 
yapacağını bilmiyorsun. Bu yüzden ne zaman istersen bu konu hakkında benimle konuşabilirsin. Dersten sonra 
yerinde oturmaya devam edersen, benimle konuşmak istediğini anlarım ve birlikte Rab İsa Mesih'e Kurtarıcın olarak 
nasıl iman edeceğin hakkında konuşuruz." 



Bu derslerin, "Tanrı'nın, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih`le ilgili Müjde`sini" çocuklara aktarmanıza yardım etmesi ve böylece 
çocukların kurtuluşa kavuşup imanda pekişmeleri  için dua ediyorum. (Romalılar 1:1, 3, 11 ve16). 

Paul Reid 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Bu dersleri öğretirken kendinizi hikayelere kaptırıp Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmeyi unutmayın. Eğer çocuklara 
sadece Kutsal Kitap hikayeleri anlatacak olursak, öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam olarak yerine getirmemiş 
oluruz. Çocukların bu hikayeler aracılığıyla bize öğretilmek istenen gerçekleri öğrenmesi ve bu gerçeklerin günlük 
yaşamlarında nasıl görüneceğini anlamaları çok önemlidir. Tabii ki bir hikayedeki tüm gerçekleri tek bir derse 
sığdırmak mümkün olmayacağı için, her ders için bir temel gerçek seçilmiştir. Bu temel gerçeğin öğretilişi hikayenin 
içine dağıtılarak örülmüştür. Ancak hazırlıklarınızda size yardımcı olmak için bu öğretişler "TG" sembolüyle 
işaretlenmiştir. Bunları ders planında da bulabilirsiniz.  

Temel gerçek sembollerinin yanında + ve - işaretlerini göreceksiniz. Bu işaretler, öğretilen gerçeğin iman etmiş ya da 
henüz iman etmemiş olan çocuklara uygulanması gerektiğini hatırlatır. Uygulamanın kime ve ne zaman yapılacağı, 
metnin içindeki şuna benzer ifadelerle de vurgulanır: "Rab İsa'ya günahlarını affetmesi için henüz iman 
etmediysen...." ya da "Bir inanlı / Hıristiyan olarak..." 

Gerçeğin uygulandığı kısım metnin yanındaki kalın çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları öğrettiğiniz çocukların 
ihtiyaçlarına göre adapte etmek isteyebilirsiniz. Örneğin metindeki uygulama bir erkek çocuğundan söz ederken, 
belki grubunuzda sadece kızlar olabilir. Ya da uygulama yaşça daha büyük çocuklara yönelikken, sizin grubunuzdaki 
çocuklar küçük olabilir. Gerekli olan değişiklikleri yapın. Önemli olan Tanrı Sözünün çocukların yaşamına 
uygulanmasıdır.  

Müjdenin sunulması ve devam eden etkinlik 

Temel gerçeğin inanlı çocuklara yönelik olduğu bazı dersler için, müjde sunumuyla ilgili önerilerimiz olmuştur. 
Böylece henüz iman etmemiş çocuklar kurtuluş bildirisini işitmiş olurlar.  

Bazı dersler için devam eden etkinlikler önerilmiştir. Bunlar aracılığıyla inanlı çocuklar derste öğrendikleri uygulamayı, 
kendi yaşamlarında etkinleştirmeye fırsat bulurlar.  

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 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.” 

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

Görselleri kullanmanın provasını yapın 

Resimli kartlar ve PowerPoint slaytları 

Çocuklara dersi anlatmaya başlamadan önce görselleri nasıl kullanacağınızın provasını yapmak yararlı olacaktır. 
Resimli kartları ve PowerPoint slaytlarını iyice tanıyın ve dersin hangi kısımlarında gösterilmeleri gerektiğini öğrenin.  

PowerPoint görselleri 

Eğer bu derslerin PowerPoint versiyonunu kullanıyorsanız, elinizdeki CD'de iki seçenekle karşılaşacaksınız. 

1. İlk seçenekte sadece resimli kartlar ve ders kapakları vardır.  

2. İkinci seçenekte ise temel gerçek, uygulama ve ezber ayetleri de vardır.  

Her slaydın sağ alt köşesinde hiperlink içeren küçük bir sembol göreceksiniz (Kutsal Kitap, çarmıh ya da taç). Bu 
sembole tıklarsanız doğrudan o derse ait temel gerçeğe gidersiniz. Böylece anlatımınız sırasında istediğiniz zaman 
temel gerçeği paylaşabilirsiniz. Temel gerçek slaydının üzerindeki oka tıkladığınızda bıraktığınız slayda geri dönersiniz.  

Ekstra yardımcı görseller 

Bir karton üzerine her derse ait temel gerçeği yazın. (Küçük harf kullanın ki küçük çocuklar da rahatça okuyabilsinler). 
Eğer keçeli tahta kullanıyorsanız, kartonun arkasına pazen kumaş parçaları yapıştırın. Bu kartı dersin başlangıcında ya 
da temel gerçekten ilk söz ettiğinizde asın.  

Yardımcı bilgiler 

Sağ ve sol çizgilerin içinde, olayların geçmişini anlatan ya da dersinizi daha ilginç kılmanıza yardım edecek olan bilgiler 
verilmektedir.  

Bu fikirler farklı öğrenme tarzlarını kullanmanıza yardım edecektir. Etkin öğrenme için bazı çocukların görmesi veya 
yazması gerekirken, bazıları işitip konuşmak isterler. Bazılarınınsa aktif katılımda bulunmaları gerekir. Unutmayın, 
tüm çocuklar farklı duyularını kullanmaktan yarar sağlayacaklardır.  

Bunları zaman el verdiğince kullanabilirsiniz.  

 

 



Tekrar Soruları 

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

Tekrarlama zamanı, düzenli bir şekilde uygulamaya konursa, öğrettiklerinizi pekiştirmek üzere ideal bir fırsat ve 
çocuklar için iyi bir eğlence olur. Bu zamanı... 

1 Çocukların ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için 

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

3 Sınıf içinde eğlenceli bir zaman geçirilmesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar yarışmaları çok sever ve 
dersin bu bölümünü dört gözle beklerler. Oysa bu, sadece bir oyun değil, öğrenme zamanıdır da.  

Elinizdeki bu kitapta sadece derse ait sorular verilmektedir. Ayrıca şarkılar, ayetler ya da her ne hakkında öğretirseniz 
bunlarla ilgili sorular da dahil etmeniz yararlı olacaktır. Bu sayede çocuklar dersin her bölümünün önemli olduğunu 
anlayacaktır. 

 

 

 

 



Genel Bakış 

Ders Temel gerçek Uygulama Ezber ayeti 
Yargıç "suçlu" 
kararı verir. 
 
Romalılar 1-3 

Her şeyi bilen doğru 
Yargıcın huzurunda 
hepimiz suçlu 
günahkarlarız. 

 Kurtulmamış olanlar: Günahından 
uzaklaş ve Tanrı'nın sunduğu affı 
kabul et. 

Kurtulmuş olanlar: Günah yükü 
altında ezilenlere Müjde'yi götürün. 

"... Tanrı`nın, insanları gizlice 
yaptıkları şeylerden ötürü İsa 
Mesih aracılığıyla yargılayacağı 
gün böyle olacaktır." Romalılar 
2:16 

Küçük çocuklar için: "... 
Tanrı`nın, insanları.... 
yargılayacağı gün böyle 
olacaktır." Romalılar 2:16 

Yargıç yasaya 
uyumlu 
yaşadığınızı ilan 
eder. 

Romalılar 3:21 - 
5:9 

Rab İsa günahkarlar 
uğruna  kanını 
akıttığı için Tanrı 
O'na iman eden 
herkesi doğru ilan 
eder. 

Kurtulmamış olanlar: Kurtulmak için 
yaptığınız iyi işlere güvenmeyin; 
sadece Mesih'in sizi kurtaracağını 
bilin. 

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa senin 
uğruna öldüğü için, Tanrı'nın sana 
baktığında, seni saf ve tertemiz 
gördüğünü hatırla ve şükret.   

"Böylece imanla aklandığımıza 
göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı`yla barışmış 
oluyoruz." 

Romalılar 5:1 

En iyi arkadaş 

Romalılar 6-8 

Her Hıristiyanın 
içinde yaşayan Kutsal 
Ruh onları güçlendi-
rir ve onlara yardım 
eder. 

Kurtulmamış olanlar: Kutsal Ruh'un 
dediklerini dinleyin ve Mesih'e iman 
edin. 

Kurtulmuş olanlar: Günah ve şeytan 
üzerinde zafer kazanmak, şüphe ve  
korkulardan kurtulmak için Mesih'e 
güvenin.  

Romalılar 5:1'i tekrar edin. 

Tanrı'nın seçilmiş 
halkı 

Romalılar 9-11 

İster Yahudi olsun 
ister olmasın, Rab İsa 
Mesih'e iman eden 
herkes Tanrı'nın 
seçilmiş halkıdır. 

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa 
Mesih'ten seni kurtarmasını iste. 

Kurtulmuş olanlar: Seni kurtardığı ve 
seçilmiş halkına kattığı için Tanrı'ya 
şükret. 

"Rab`be yakaran  herkes 
kurtulacak."  

Romalılar 10:13 

Mesih'in bedeni 

Romalılar 12:1-13 
Koloseliler 1:18-19 
Efesliler 7:7-16 
1. Korintliler 12:1-
31 

Her inanlı, Mesih'in 
bedeninin bir parçası 
olarak, Tanrı'ya ve 
insanlara hizmet 
etmek için 
armağanlara sahiptir. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı'ya size 
verdiği armağanlar için şükredin; 
O'nun isteğini yerine getirmek için 
kendinizi tamamen O'na verin; ne 
yapmanızı istediğini Tanrı'ya sorun.  

"... çok sayıda olan bizler de 
Mesih`te tek bir bedeniz ."  

Romalılar 12:5 

Ne kadar 
borcumuz var? 

Romalılar 1:14-16 

Romalılar 13-15 

Hıristiyanlar olarak 
Tanrı'ya ve diğer 
insanlara o kadar 
borçluyuz ki!  

Kurtulmuş olanlar: Her durumda 
Tanrı'yı sevin ve O'na itaat edin; 
yetkililerin sözünü dinleyin; diğer 
insanlara karşı sevecen olun; daha 
zayıf imanlılara karşı anlayışlı 
davranın ve onlara iyi bir örnek olun; 
henüz kurtulmamış olanlarla 
Müjde'yi paylaşın. 

"Birbirinizi sevmekten başka 
hiç kimseye bir şey borçlu 
olmayın...."  

Romalılar 13:8  

 



Ders 1 
Yargıç "suçlu" kararı verir 
 
  
Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 1-3 
 
Bu ders Romalılar1-3'teki öğretişlerin özetidir. 
Öğretmenin bu üç bölümü okuması yararlı olacaktır; 
özellikle Romalılar 3:9-26 ana sonuçlara işaret eder.  
 
Temel gerçek 
Her şeyi bilen doğru Yargıcın huzurunda hepimiz suçlu 
günahkarlarız. 
 
Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Günahından uzaklaş ve Tanrı'nın 
sunduğu affı kabul et. 

Kurtulmuş olanlar: Günah yükü altında ezilenlere 
Müjde'yi götürün. 

Ezber ayeti 

"... Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü 
İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır." 
Romalılar 2:16 

Küçük çocuklar için: "... Tanrı`nın, insanları... 
yargılayacağı gün böyle olacaktır." Romalılar 2:16 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ve 1-8 

* Sözcük şeritleri: " Her şeyi bilen doğru Yargıcın 
huzurunda hepimiz suçlu günahkarlarız" (temel gerçek) 
ve " Günah yükü altında ezilenlere Müjde'yi götürün" 
(kurtulmuş olanlara yönelik uygulama) 
* Mümkünse, Yahudiler arasında çalışan bir müjdecinin 
hazırladığı dua isteklerinden oluşan bir listeyi hazır 
bulundurun. 
 
Devam eden etkinlik 
 
* Skeç metninin fotokopileri (sayfa 65-69) 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Okumayı sever misiniz? 

Olayların Gelişimi 
Kart 1-1       "Romalılar" kitabı Tanrı Sözünün bir  
                      parçası olduğu için özeldir.  
 
Kart 1-2       Mahkemede neler olur? 
        Tanrı insanları yargılayacak olan adil     
                      yargıçtır. 

Kart 1-3        Tanrı,  yazılı Sözünü okumamış olanların da  
                       suçlu olduklarını söyler; çünkü bu kişiler 
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Ayetleri Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
* Giriş: Okumayı sever misiniz?  
Umarım okumayı seviyorsunuz. Yeni bir kitabın sayfalarını çevirdiğinizde 
heyecan dolu bir maceranın bu sayfalarda olduğunu hissettiğiniz oldu mu hiç? 
Sakin bir köşe bulup bu maceraya atılmayı dört gözle beklersiniz! 
Bugünkü dersimizde Kutsal Kitap'tan çok güzel bir bölümü incelemeye 
başlayacağız. Aslında bu bölüm, Roma'da yaşayan inanlılara yazılan uzunca bir 
mektuptur.  
Kart 1-1 
Acaba bu mektubu kimin yazdığını tahmin edebilir misiniz? Dikkatle düşünün 
bakalım; aslında iki yanıtı vardır.  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 
Evet bu mektubu, Rab İsa'nın ölüp dirilmesinden ve göğe alınmasından yıllar 
sonra - büyük ihtimalle MS 57 yılında elçi Pavlus yazmıştır. İncilinizde bu 
bölümün başlığı "Pavlus'tan Romalılara Mektup" olarak geçer. Büyük ihtimalle 
günümüzde Yunanistan'da bulunan Korint kentine yaptığı son ziyaret sırasında, 
günümüzde İtalya'da bulunan Roma'da yaşayan inanlılara bu mektubu 
yazmıştır.  
* Olayların gelişimi: "Romalılar" kitabı Tanrı Sözünün bir parçası olduğu için 
özeldir. 
Peki ama Pavlus onlara neler yazması gerektiğini nasıl bildi acaba? Evet, Tanrı 
onun düşüncelerini Kutsal Ruh aracılığıyla yönlendirdi. İşte bu nedenle 
Pavlus'un kaleme aldığı her şey kusursuzdur; hiç bir hata yoktur. Parşömen 
kağıdı üzerine yazdıkları Tanrı'nın Roma'daki inanlılara ve tabii ki bizlere 
söylemek istediklerinin aynısıydı.  
Kutsal Kitabı kaleme alan tüm yazarlar aynı şekilde Tanrı tarafından kusursuz bir 
şekilde yönlendirilmişlerdir. Tanrı'nın onlara yazacakları şeyleri esinlediğini 
söyleriz (2. Timoteos 3:16 ve 2. Petrus 1:21). Bu yüzden Kutsal Kitabın "Tanrı 
Sözü" olduğunu söyleriz. Diğer kitaplar insanlar tarafından yazılmıştır. Oysa 
Kutsal Kitap, yazarı Tanrı olan tek kitaptır. Yani Romalılar mektubu bir açıdan 
Pavlus tarafından yazılmıştır ama aslında bu harika kitapçığın yazarı Tanrı'nın 
kendisidir.  

Acaba Tanrı bu kitapta bize neler söyler? İşte bugünkü ve gelecek derslerimizde 
bunun hakkında öğreneceğiz.  
 
Kart 1-2 
* Olayların gelişimi: "Mahkemede neler olur?" 
Kutsal Ruh tarafından yönlendirilen Pavlus, Roma'daki Hıristiyanlara yazdığı bu 
mektubun ilk üç bölümünde, bir mahkeme salonunda olanları anlatıyor gibidir. 
Televizyondaki bir programda, işlediği iddia edilen bir suç yüzünden 
mahkemeye çıkartılan birisini gördünüz mü hiç? Örneğin hırsızlık yaptığı ya da 
birisine saldırıp zarar verdiği için mahkemedeki yargıcın önüne çıkartılmış 
olabilir. İşlenen suçla ilgili bildiklerini anlatmaları için mahkemeye başkaları da 
çağrılır. Bu kişilere tanık adı verilir. Belki bu tanıklar suçlanan kişinin yaptıklarını 
kendi gözleriyle görmüş olabilirler. Mahkemede ayrıca suçlu olduğu söylenen 



kişinin avukatı da vardır. Avukat suçun o kişi tarafından işlenmediğini 
kanıtlamaya çalışır. Mahkemede bu kişilerden başka, suçlanan kişinin 
gerçekten bu suçu işleyip işlemediğine karar verecek olan yargıç ya da hakim 
de vardır.  

Yargıçlar tüm kanıtları gördükten ve tanıkları dinledikten sonra bunları 
değerlendirerek, doğru karar veren hikmetli ve iyi insanlardır. Fakat bazen 
hata yapıp suçlu birisini özgür bırakabilir ya da masum birisini işlemediği bir 
suçtan ötürü mahkum ettikleri de olur. Çünkü yargıçlar da bizim gibi insandır 
ve olup biten her şeyi tam olarak bilmezler. Hatta bazen yargıçların rüşvet 
karşılığında sahtekar ve zalimce davranıp, masum insanları bile bile mahkum 
ettikleri olmuştur.   

Pavlus Romalılar kitabında, televizyonda gördüğümüzden ya da gazetelerde 
okuduğumuzdan çok daha önemli bir mahkemenin olduğunu açıklar. Bu 
mahkemedeki yargıcın kim olduğunu tahmin edebilir misiniz? 

* Olayların gelişimi: Tanrı insanları yargılayacak olan adil yargıçtır. 

Tanrı. Peki O'nun huzurunda duran ve vereceği kararı bekleyen kişi kimdir? 
Her birimiz - dünyadaki herkes - Tanrı'nın huzuruna çıkacaktır.  

Fakat Tanrı, tüm gerçekleri tam olarak bilemeyen insan yargıçlar gibi değildir. 
Tanrı yaptığımız her şeyi en ince detayına kadar bilir. O'ndan 
saklayabileceğin hiç bir şey yoktur. Bazen yaptığınız yanlış şeyleri 
öğretmeninizden ya da anne babanızdan saklayabilirsiniz ama Tanrı 
yüreğinizin derinliklerindeki düşünceleri bile bilir.  

Kutsal Kitap, ""... Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa 
Mesih aracılığıyla yargılayacağını" söyler (Romalılar 2:16). Yani Tanrı gelmiş 
geçmiş her bir kişinin davranışlarını inceleyecektir. Gizlide yaptıklarınız bile 
ortaya çıkacaktır. İsa Mesih'in suç işlemiş olan herkesi suçlu çıkarma yetkisi 
vardır. Tanrı'nın adaleti kusursuzdur ve asla hata yapmaz. Bu yüzden 
Tanrı'nın huzurunda durup hakkımızda vereceği kararı beklerken, O'nun 
verdiği kararın kesinlikle doğru ve adil olduğundan emin olabiliriz.  

Kart 1-3 

Gelin şimdi birlikte çok uzak bir ülkede, örneğin Güney Amerika'nın balta 
girmemiş ormanlarında yaşayan bazı insanları düşünelim. Bu insanlar Kutsal 
Kitabı hiç görmediler bile. Belki tek ve yaratıcı Tanrı hakkında hiç bir şey 
işitmediler. Kiliseye hiç gitmediler. Kendimize şu gibi sorular sorabiliriz: 

* "Bu insanlar iyi midirler?" 
* "Tanrı'yı hoşnut ederler mi?" 
* "Cennete gidebilirler mi? 
* "Günahkar mıdırlar yoksa masum mu?" 
Çevremizdeki insanlara bu konu hakkında düşüncelerini soracak olsak, şöyle 
bir yanıt alabiliriz: "Bu insanlar tabii ki masumdurlar. Ellerinden gelenin en 
iyisine göre yaşarlar. Hiç şüphesiz Tanrı onlardan daha fazlasını beklemez."  
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* Olayların gelişimi: Tanrı,  yazılı Sözünü okumamış olanların da suçlu olduklarını söyler; 
çünkü bu kişiler kendisini dünyanın yaratıcısı olarak görmezler ve O'na tapınmazlar. 
Bakalım hiç hata yapmayan ve her zaman adil olan Yargıç, yani Tanrı bu konu 
hakkında ne diyor?  

"... özürleri yoktur." (Romalılar 1:20b). 

Bu gerçekten doğru olabilir mi? Evet, Pavlus neden özürleri olmadığını şöyle 
açıklıyor.  

Tanrı her şeyin yaratıcısıdır - yıldızları, denizi, gökleri, dağları, ağaçları, çiçekleri 
yaratan O'dur. Dünyamızdaki bu güzelliklere baktığımızda Tanrı bize konuşur. Sanki 
bize, "Baksana, beni görmüyor musun? Yaptığım tüm güzellikleri gördüğünü 
biliyorum. Onlara baktığında benim yüce ve kudretli Tanrı olduğumu bilebilirsin. 
Beni gözlerinle göremesen de, beni yüceltmelisin (ne kadar güçlü olduğumu kabul 
etmelisin). Beni övmeli ve tüm yaptıklarım için bana şükretmelisin." der. Ama insan 
bunu yapmaz. 

"Tanrı`yı bildikleri halde O`nu Tanrı olarak yüceltmediler, O`na şükretmediler. 
Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü." 
(Romalılar 1:21) 

Yani insan gururlandı ve Tanrı'dan daha da uzaklaştı. Yüce, gerçek ve gözle 
görülmeyen Tanrı'ya tapmak yerine, insan ağaç ve taştan hayvan şekilleri yapıp 
bunlara "tanrı" adını verdi. Oysa bunlar hiç bir gücü olmayan putlardı. İşte bu 
yüzden gerçek ve diri Tanrı onların suçlu olduğunu söyler. Bilgisizlikleri ve 
itaatsizlikleri için hiç özürleri yoktur. Bu halleriyle cennete gitmeleri mümkün 
değildir.  

Bazılarınız Rabbi çok seven inanlı çocuklarsınız. Dünyanın her yerinde Tanrı'ya karşı 
günah işleyen bu insanları düşününce üzülüyor musunuz? Müjde'yi işitip İsa Mesih'e 
iman etmedikçe cennete gitmelerinin mümkün olmayacağını biliyor musun? 
Büyüyünce bu gibi insanlara müjdeyi götüren bir müjdeci olmak ne kadar harika 
olur değil mi? Tanrı için her yere gitmeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız, bunu 
Tanrı'ya söyleyin. İnsanların Tanrı'dan uzak bir şekilde günah içinde yaşadıklarını 
gördüğünüzde, Tanrı'nın bizi, onlara müjdeyi götürmeye teşvik ettiğini fark ediyor 
musunuz?  

Kart 1-4 

Belki Roma'daki inanlılardan bazıları Pavlus'un mektubunu okuduklarında şöyle 
düşünmüş olabilirler: "Evet, doğru; dünyada gerçek Tanrı'yı tanımayan bir çok insan 
var ama Yahudiler onlardan farklı."  

"Ya sen? Kendine Yahudi diyor, Kutsal Yasa`ya dayanıp Tanrı`yla övünüyorsun." 
(Romalılar 2:17) 

Pavlus, dinlerinin Tanrı'yla aralarını düzelttiğine inanan Yahudiler hakkında 
yazıyordu. 

 
 

 



 
"Biz Tanrı'yı tanıyoruz. Eski Antlaşma'da yazılanlar bizim içindir. Bizler masumuz ve 
cennete gideceğiz. Tanrı bizden hoşnuttur."  
* Olayların gelişimi: Yahudiler de kendilerine açıklanan Tanrı Sözüne itaat 
etmedikleri için suçludurlar.   

Yüce, gerçek ve adil bir yargıç olan Tanrı Yahudiler hakkında ne söyler? 

"Onların da özürleri yoktur" der. 

".... İster Yahudi ister Grek  olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla 
suçladık." (Romalılar 3:9)  

Tanrı niçin Yahudileri de suçlu ilan etti? Çünkü ellerinde Tanrı Sözü olmasına 
rağmen işittiklerine itaat etmediler. 

" Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa`yı işitenler değil, yerine getirenlerdir" 
(Romalılar 2:13). 

Yahudiler arasında hizmet eden ve Rab İsa'ya Kurtarıcıları olarak iman ederlerse 
kurtulacaklarını açıklayan müjdeciler vardır. Aranızda Hıristiyan olanlarınız da, 
Yahudiler için dua ederek ve Yahudilere müjdeyi duyuran müjdecilere maddi destek 
vererek yardım edebilirsiniz. Bu kağıtta Yahudilerle çalışan bir müjdecinin dua listesi 
var. Eğer onlar için dua etmek isterseniz, dersten sonra yanıma gelin. Bu konu 
hakkında konuşup bu listeden size verebilirim ve evde onlar için dua edebilirsiniz.  

Kart 1-5 

Tanrı kocaman dünyamıza baktığında, erkek, kadın ya da çocuk olsun, insanlar 
sözünü dinlemediği için çok  üzülür.  Çünkü doğru olan şeyleri yapmazlar. Hangi 
ülkede yaşadığınız hiç önemli değildir - Meksika, Çin, Nijerya, Fransa ya da Türkiye 
fark yaratmaz. Zengin ya da fakir, büyük ya da küçük olmak önemli değildir. Bizimle 
ilgili olarak Tanrı'nın söylediğine kulak verin:  

* Olayların gelişimi: Tanrı'nın huzurunda herkes suçludur. 

"Doğru kimse yok, tek kişi bile yok" (Romalılar 3:10). 

" Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı" (Romalılar 
3:23).  

Yani bizler, Tanrı'nın olmamızı istediği gibi saf ve kusursuz değilizdir. Tanrı Kutsal 
Kitap'ta nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi - O'nu tüm yüreğimizle, diğer insanları 
da kendimizi sevdiğimiz gibi sevmemizi söyledi. Oysa sık sık televizyon, spor, para ve 
hatta arkadaşlarımızı Tanrı'dan daha çok sevdiğimiz oluyor. Diğer insanları da 
sevmemiz gerektiği gibi sevmeyiz. Kendi yaptığınız yanlışları düşünmeniz  yeter - bir 
arkadaşına karşı duyduğun öfke ve nefret; annene karşı söylediğin isyan dolu sözler; 
hayal ettiğin açık saçık şeyler gibi. Evet, Tanrı bunların hepsini bilir. Tanrı'nın dediği 
her şeyin doğru olduğunu biliyorsunuz. Yani siz de suçlusunuz ve cezalandırılmayı 
hak ediyorsunuz.  

Fakat Tanrı sizi günahlarınız yüzünden cezalandırmak istemez. O'nun kutsal ve pak 
olduğu ve günahtan nefret ettiği doğrudur ama Tanrı sizi çok sever ve affetmek 
ister. Bu yüzden biricik Oğlu Rab İsa'yı sizin günahlarınız yerine ölmesi için gönderdi.  
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Danışmanlığa hazır olduğunuzu 
söyleyin.  
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Eğer bugün günahınızdan uzaklaşır ve Mesih'i Kurtarıcınız olarak kabul ederseniz, 
Tanrı sizi de affeder. 

Günahın seni rahatsız  ettiği için Tanrı'nın seni bağışlamasını istiyor ama bunu nasıl 
yapacağını bilemiyorsan dersten sonra sınıfta bekle. Ön taraftaki şu sandalyelerden 
birine oturursan, yardım istediğini anlayacağım. Tanrı'nın seni nasıl affedeceğini 
göstermek beni çok mutlu edecektir.  

Peki ama Tanrı kutsal ve adil olmasına rağmen nasıl olur da bizi bağışlayabilir? Bunu 
size Kutsal Kitap'ta olmayan kısa bir hikayeyle açıklamaya çalışayım.  

Kart 1-6 

* Olayların gelişimi: İki kardeş ayrı yollar seçer. 

Bir zamanlar Kemal ve Cemil Karaca adlı iki kardeş vardı. Çocukluk yıllarında 
birbirlerine çok düşkünlerdi ve her zaman birlikte oynarlardı. Tabii kardeşler arasında 
olduğu gibi bazen kavga ettikleri de olurdu.  

Aradan geçen yıllar içinde büyüyen bu iki kardeş çok farklı yollardan gitmeyi seçtiler. 
Cemil çok çalışkan bir öğrenciydi ve Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra uzun 
yıllar çalışarak yargıç oldu. Çok iyi ve adil bir yargıç olduğu için hizmet ettiği şehirdeki 
herkes onu tanır olmuştu. Ayrıca maddi durumu da iyiydi ve çok güzel bir evde 
ailesiyle birlikte yaşıyordu.  

Ama Kemal çok farklıydı. Tembelliği yüzünden okulda başarısız oldu ve sınavlardan 
kötü sonuçlar aldı. Liseyi bitirdikten sonra bulduğu işleri de yine tembelliği yüzünden 
bir bir kaybetti. Sonunda çaresizlik içinde hırsızlık yapmaya başladı. Başlangıçta 
sadece ihtiyaçları yüzünden yiyecek falan çalıyordu ama zaman içinde durumu 
kötüleşti. Bir gün emekli bir polise yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan Kemal 
hemen hapse atıldı. Hırsızlık suçu yüzünden yargılanması gerekiyordu.  

Kart 1-7  

Mahkemeye götürülen Kemal yargıcın karşısına çıktığında büyük bir sürprizle 
karşılaştı. Çünkü yargıç kardeşi Cemil'den başkası değildi. Tabii ki yargıç Cemil de 
kardeşini tanıdı. 

Mahkeme salonunda her ikisinin de soyadının Karaca olduğunu fark eden bazı kişiler 
akraba olabileceklerini düşündüler. Birbirleriyle "Acaba yargıç şimdi ne yapacak?" 
diye fısıldaşmaya başladılar.  

Tanıklar Kemal'in nasıl para çalmaya kalkıştığını anlattılar.  

Yargıç Cemil ise ne yapacağını düşünüyordu. "Kemal'in yankesicilik suçu işlediği 
ortada. Ne yapacağım ben? Kardeşim olduğu için onu bırakamam ki. Bir yargıç olarak 
adil ve dürüst olmalıyım. Suç işleyenin cezasını vermeliyim. Hak ettiği cezayı ona 
verebilecek miyim? Çok sevdiğim ve yıllardır görmediğim kardeşime bunu nasıl 
yapabilirim?"  

 

 

 

 



Mahkeme salonundaki herkes yargıcın ne söyleyeceğini merakla bekliyordu.  
* Olayların gelişimi: Yargıç kendi kardeşini suçlu bulur ama cezayı kendisi öder. 
Tüm tanıklar dinlendikten sonra yargıç Kemal'e şöyle dedi: "Kemal Karaca, suçlu 
bulundun. Cezan 5 ay hapis ya da 10.000 TL para cezası olarak belirlenmiştir."  

Mahkeme salonunda bir uğultu işitilmeye başlandı. Kemal parası olmadığı için yankesicilik 
yaparken yakalanmıştı. Para cezasını ödemesi mümkün değildi. Demek ki 5 ay hapiste 
kalacaktı. Tam o sırada çok ilginç bir şey oldu. Yargıç Cemil kürsüden inip kardeşinin yanına 
yürüdü ve cebinden çıkardığı çek defterinden 10.000 TL lik bir çek yazıp kardeşine uzattı. 
Böylece Kemal, kendisini çok seven kardeşi Cemil sayesinde hapse atılmaktan kurtuldu.  

İşte Tanrı da bizim için bundan çok ama çok daha fazlasını yaptı. Romalılar mektubunda 
Pavlus, Tanrı'nın günahımız yüzünden bizi suçlu görmekte ne kadar haklı olduğunu ama 
aynı zamanda bizi affederek sevgisinin büyüklüğünü de gösterdiğini açıklar. 

"Bunu, adil kalmak ve İsa`ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini 
göstermek amacıyla yaptı" Romalılar 3:26. 

Tanrı günahı cezalandırma konusunda ne kadar doğru ve haklı olduğunu gösterdi; günahın 
gerektirdiği cezayı Oğlu Rab İsa'nın üzerine koyduğunda,  sizin günahınızın cezasını ödedi. 
Ve şimdi Rab İsa Mesih'e iman edecek olursan, seni kendi huzurunda doğru kabul 
edecektir.  

Kart 1-8 

* Olayların gelişimi: Tanrı'nın bizi suçlu bulur ama Mesih aracılığıyla cezamızı kendisi öder. 

Tanrı her birimiz hakkında şöyle dedi: "Sen asi bir günahkarsın. Birçok yanlış şey yaptın. 
Kutsal Kitap'ta verdiğim kurallarımı çiğnedin. Cezalandırılmayı - ölümü ve huzurumdan 
sonsuza dek uzak kalmayı hak ediyorsun." 

Ama Tanrı bundan sonra cezayı kendisi üstlendi. Biricik sevgili Oğlu Rab İsa'yı, 
günahlarımıza karşılık çarmıhta ölmesi için verdi. Bu olay  yargıcın kardeşini çok sevdiği 
için, kendisine ait olmayan cezayı ödemesine benzer. Rab İsa çarmıh üzerinde cezamızı 
ödediği için artık Tanrı bizi affedebilir. Kemal bir hırsız olmasına rağmen Cemil'in onun 
özgür kalmasını sağlaması, Tanrı'nın bizim için yaptığını anlamamıza yardım eden güzel bir 
örnektir.  

Eğer daha önce günahlarını bırakıp Tanrı'ya gelmediysen, şimdi O'ndan seni affedip tüm 
günahlarından temizlemesini isteyebilirsin. " Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden 
ötürü.... yargılayacağı gün Tanrı'nın gözünde suçlu olduğunuzu ve affedilmeye ihtiyacınız 
olduğunu unutmayın. O'nun affını bugün alın! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
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Tekrar oyunu 
Bulmaca 
Bunu dersten hemen sonra 
ya da gelecek dersten önce 
kullanabilirsiniz.  
Bulmacanın kopyasını (sayfa 
70) tahtaya ya da kartonun 
(50 cm x 70cm) üzerine 
çizin. 
Doğru yanıtı veren çocuktan 
öne gelip sözcüğü tebeşir ya 
da kalın uçlu kalemle 
yazmasını isteyin.  
İsterseniz bulmacanın 
fotokopisini çekin ve her 
çocuktan tek başına ya da 
ikişerli gruplar halinde 
doldurmalarını isteyin. 
 
 
 
 
 
 

Ders 1 için ayetler 
Romalılar 1:20  "Tanrı`nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya 
yaratılalı beri O`nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle 
özürleri yoktur." 

Romalılar 1:21  "Tanrı`yı bildikleri halde O`nu Tanrı olarak yüceltmediler, O`na 
şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini 
karanlık bürüdü." 

Romalılar 2:13  " Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa`yı işitenler değil, yerine 
getirenlerdir."  

Romalılar 2:16  " Yaydığım Müjde`ye göre Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları 
şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır." 

Romalılar 2:17   " Ya sen? Kendine Yahudi diyor, Kutsal Yasa`ya dayanıp Tanrı`yla 
övünüyorsun." 

Romalılar 3:9  " Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? 
Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek* olsun, daha önce herkesi günahın 
denetiminde olmakla suçladık." 

Romalılar 3:10   " Yazılmış olduğu gibi: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok." 

Romalılar 3:23  " Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı." 

Romalılar 3:26  " Bunu, adil kalmak ve İsa`ya iman edeni aklamak için şimdiki 
zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı." 

Tekrar soruları 

1. Romalılara mektubu kim yazdı? (Soldan sağa 2) (Pavlus) 

2. Tanrı Roma'daki Hıristiyanların okumasını istediği şeyleri kaleme alması için kendi 
sözlerini Pavlus'a ne yaptı? (aşağı 1) (esinledi) 

3. Hayatları boyunca Kutsal Kitap ya da tek gerçek Tanrı hakkında bir şey işitmemiş 
olan insanlar Tanrı'nın gözünde masum mu yoksa suçlu mudurlar? (Soldan sağa 4) 
(Suçlu) 

4. Yahudi halkı da suçludur çünkü Eski Antlaşma'ya sahip olmalarına rağmen 
_________ etmediler. (Soldan sağa 9) (İtaat)  

5. Şu cümleyi tamamlayın: "Herkes ________ işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı." (soldan sağ 6) (Günah)  

6. Tanrı tüm dünyayı yargılayacak olan en yüce yargıçtır. O çok hikmetli ve ______ dir. 
(aşağı 3) (adil)  

7. Tanrı adil olduğu kadar ________ doludur. (aşağı 4) (sevgi)  

8. İki kardeşin hikayesini işittiniz. Birisinin adı Cemil, diğerinin adı ise ________ di. 
(aşağı 5) (Kemal)  

9. Adil bir yargıç olan Cemil kardeşine hak ettiği cezayı verdikten sonra ne yaptı? 
_________ kendisi ödedi. (aşağı 7) (Cezayı)  

10. Tanrı tüm dünyanın adil yargıcıdır. Tanrı bizim için neler yaptı? Biricik Oğlunu 
yerimize ___________ için ___________ astı. (soldan sağa 8; soldan sağa10) (ölmesi; 
çarmıha) 



Devam eden etkinlik 

Yargıcın kararı 

Bu kitapçığın sonunda, altı dersin tamamlanmasından sonra çocukların sergileyebileceği 
bir skeç bulacaksınız. 

1. hafta  skeçin fotokopisini çekin ve grubunuzdaki çocuklara 1, 2 ve 3. sahnedeki rolleri 
dağıtın.  

Şu roller canlandırılacaktır: 

* Anlatan 

* Kemal 

* Cemil 

* Sami bey 

* Birinci polis 

* İkinci polis 

* Müzeyyen hanım 

* Mahkeme katibi 

Uzun rolleri, bu sorumluluğun altından kalkabilecek çocuklara, kısa rolleri daha küçük ya 
da utangaç olanlara verin. (Skeçin devamında kızlar için iki önemli rol olduğunu 
hatırlatmak isteriz.) 

Skeçi grubunuzla birlikte okumaya başlayın. Rolü olan çocukları repliklerini öğrenmeye 
teşvik edin. Her hafta okumaya ve provaya devam edin. Bunu yaparken çocuklara çok 
harika olan aklanma öğretisini öğretmiş olursunuz!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders 2 
Yargıç yasaya uyumlu yaşadığınızı ilan eder 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 3:21 - 5:9 
 
Temel gerçek 
Rab İsa günahkarlar uğruna  kanını akıttığı için Tanrı O'na 
iman eden herkesi doğru ilan eder. 
 
Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Kurtulmak için yaptığınız iyi işlere 
güvenmeyin; sadece Mesih'in sizi kurtaracağını bilin. 

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa senin uğruna öldüğü için, 
Tanrı'nın sana baktığında, seni saf ve tertemiz gördüğünü 
hatırla ve şükret. 

Ezber ayeti 

"Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı`yla barışmış oluyoruz." 

Romalılar 5:1 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 1-7, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 ve 
2-8 

* Sözcük şeritleri: " Rab İsa günahkarlar uğruna  kanını 
akıttığı için Tanrı O'na iman eden herkesi doğru ilan eder. 
" (temel gerçek) ve "Rab İsa senin uğruna öldüğü için, 
Tanrı'nın sana baktığında, seni saf ve tertemiz gördüğünü 
hatırla ve şükret." (kurtulmuş olanlara yönelik uygulama) 
 
Devam eden etkinlik 
 
* Skeç metninin fotokopileri (sayfa 65-69) 

Öğretmen için bilgi 

Pavlus Romalılarda, aklanmamızın kaynağı olan Tanrı'nın 
lütfu hakkında da konuşur. Bu konu, dersin çocuklara çok 
ağır gelmemesi için dahil edilmemiştir.  

Dersin ana hatları 

Giriş 
Ders 1'de ki Kemal ve Cemil'in hikayesini hatırlatın. 

Olayların Gelişimi 
Kart 2-1   Yaptığımız "iyi işlerle" kendimizi aklayamayız. 
TG- 

Kart 2-2    Aklanmamızın temelinde Mesih'in akan kanı 
vardır.   TG+ 

Kart 2-3      Aklandığımız için, Mesih'in doğruluğuna sahip 
oluruz.    TG+ 

Kart 2-4      Aklanabilmenin yolu Mesih'e inanmaktan 
geçer.    TG- 

Kart 2-5      Kutsal Kitap'ta İbrahim peygamberin, Tanrı'ya 
inandığında aklanması örneği 

Kart 2-6      Patlayan deniz yatağında yatan Turgut'un 
hikayesi 

Doruk noktası:  

Kart 2-7       Rıza Turgut'u kurtarmaya gelir - başlangıçta 
Turgut çırpınır ama sonunda can kurtarana güvenir ve 
kurtulur.     TG- 

Sonuç 

Kart 2-8       Kurtuluş için Tanrı'ya güvendin mi?     TG- 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 

 

 

Ders  

Kart 1-7 

* Giriş: Ders 1'deki Kemal ve Cemil'in hikayesini hatırlatın. 

İki kardeş olan Kemal ve Cemil'i hatırlıyor musunuz? Kemal ne yapmıştı? (Para çalmıştı.) 

Yargıç Kemal'i suçlu mu yoksa masum mu buldu? (Suçlu) 

Doğru! Ve en yüce yargıç olan Tanrı'nın önünde hepimiz suçluyuzdur çünkü sizler ve ben 
Tanrı'nın yasasına karşı geldik.  

Hikayemizdeki yargıç Cemil, Kemal'i 5 ay hapis cezasına ya da 10.000 TL para cezasına 
çarptırdığında Kemal şöyle deseydi ne olurdu?: "Lütfen bana ceza verme. Söz veriyorum 
bundan sonra artık iyi biri olacağım." 

Yargıç şöyle bir şey der miydi acaba?: "Eh peki o zaman, seni özgür bırakıyorum." Ne 
dersiniz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Yanıt "hayır" olacaktır. Yargıç Kemal'in özgür kalmasına izin veremezdi. Çünkü Kemal 
yasayı çiğnedi ve bu davranışından dolayı hak ettiği cezayı çekmesini sağlamak yargıcın 
göreviydi.  

Kart 2-1 

* Olayların gelişimi: Yaptığımız "iyi işlerle" kendimizi aklayamayız.  

Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda aynı şey sizin ve benim için de geçerlidir. Tanrı tüm 
dünyanın adil Yargıcıdır. Tanrı'nın günah işleyen insanlara, "Tamam, önemli değil! Ama 
bir daha yapma!" demesi doğru olmaz. Üstelik hiç birimiz Tanrı'ya, "Bugünden itibaren 
iyi biri olacağım. Senin koyduğun kuralları çiğnemeyeceğim" diyemeyiz. Bunu neden 
diyemeyeceğimizi biliyor musunuz? Çünkü bizim doğamız günahlı - yüreğimizde bizi 
yanlış yapmaya iten bir şeyle dünyaya geliriz ve uzun zaman geçmeden kendimizi tekrar 
günah işlerken buluruz.  

İyi işler yaparak günahlarından kurtulabileceğini ve cennete gidebileceğini düşünen bir 
çok insan vardır. Pavlus Romalılara yazdığı mektupta hiç kimsenin "yasanın gereklerini" 
yapmakla Tanrı'nın huzuruna kabul edilemeyeceğini söyler (Romalılar 3:20). İyi ve nazik 
olmaya çalışırlar. Hayır kurumlarına para verirler. Komşularına, arkadaşlarına yardım 
ederler ve "yaptığım tüm bu iyilikler Tanrı'yı hoşnut edecek ve böylece cennete 
gidebileceğim" diye düşünürler. Sizin de hiç böyle düşündüğünüz oldu mu? İyilik yapmak 
çok önemlidir. Hiç şüphesiz Tanrı yardımsever, nazik, iyi ve cömert olmamızı ister. Ama 
Tanrı kendi Sözünde, iyilik yaparak günahlarımızdan kurtulamayacağımızı söyler. 
Tanrı'nın huzurunda bu yolla aklanmamız mümkün değildir.  

" Bu nedenle Yasa`nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır" 
(Romalılar 3:20a). 

Yani hiç kimse iyi davranarak ve Tanrı'nın kurallarına uymaya çalışarak Tanrı katında 
doğru kabul edilmez.  

 



Kart 2-2 

Kemal'in mahkeme salonundan özgür biri olarak nasıl çıktığını hatırlıyor musunuz?  

O gün dışarda dolaşırken hiç kimse "Burada ne işin var! Ödemen gereken bir ceza var!" 
diyemezdi.  

Kemal gönül rahatlığıyla, "Hayır, cezam ödendi. Onun için tekrar ödememe gerek yok" 
diye karşılık verirdi.  

Kemal nasıl olur da, "O suçumdan dolayı cezalandırılmama gerek yok?" diyebilirdi? 
Çünkü yargıç Cemil, Kemal'e ait cezayı ödedi.   

 

* Olayların gelişimi: Aklanmamızın temelinde Mesih'in akan kanı vardır.  

Aynı şekilde günahın cezasından özgür olmanın nedenini anlayabiliriz.  Tanrı bize artık 
"Yasama göre seni doğru buluyorum" der. "Aklanmanın" anlamı budur. Yani bir kişinin 
artık suçlu olmadığı, yasaya aykırı düşmediği ilan edilir. Peki Tanrı bizi nasıl aklar? Bunun 
yanıtını Tanrı Sözünde buluruz.  

"Böylece şimdi O`nun (İsa'nın) kanıyla aklandığımıza göre, O`nun aracılığıyla Tanrı`nın 
gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir" (Romalılar 5:9b). 

Tanrı, biricik Oğlunu senin yerine gönderip çarmıh üzerinde ölmesine izin verdiğinde, 
günahının cezası ödenmiştir. Aslında sen, günahın yüzünden Tanrı'dan sonsuza dek ayrı 
kalmayı hak edersin. Senin bu cezadan özgür olmanı sağlayan bedel Rab İsa Mesih'in 
ölürken senin için akıttığı değerli kandır. Çarmıh üzerinde ölümüyle günahımıza ait 
cezanın tamamını üstlendiği için, artık geriye ödenecek bir şey kalmamıştır. Rab İsa 
ölmeden önce "Tamamlandı" diye bağırdı. Bu sözcüğün anlamı "Tamamı ödendi" olarak 
anlaşılmalıdır. Mesih aracılığıyla artık günahlarımızın bedelini kendimiz ödemek zorunda 
değilizdir. Eğer sizler Mesih'e iman ettiyseniz, tekrar cezalandırılmanıza gerek yoktur; 
çünkü aklandınız. Bunun anlamını hatırlıyor musunuz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, Mesih'e inandığınızda, Tanrı artık suçlu olmadığınızı, yasayı çiğnemediğinizi ilan 
eder.  

Kart 2-3 

* Olayların gelişimi: Aklandığımız için, Mesih'in doğruluğuna sahip oluruz.  

Günahımızın cezasını sadece Rab İsa ödeyebilirdi çünkü Tanrı'nın yasasını kusursuz bir 
şekilde her zaman yerine getiren, hiç hata yapmayan, günah işlemeyen, Tanrı'yı ve 
insanları her zaman seven, sözleri ve düşünceleri her zaman güzel ve doğru olan tek 
O'ydu. Oysa herkes günah işledi ve Tanrı'nın gözünde suçlu durumdaydı. Bir başkasına 
ait olan cezayı ödeyebilecek tek kişi Rab İsa'ydı. Çünkü İsa Tanrı'nın buyruklarına her 
zaman uymuştu. Bu yüzden O'na inanan herkes, Mesih'in doğruluğuna kavuşur. Yani 
Tanrı'nın gözünde, sanki Rab İsa'nın kusursuz yaşamını biz yaşamışız gibi olur. Tanrı bize 
baktığında günahlarımızı görmek yerine, İsa'nın yaptığı kusursuz işleri görür.  
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Temel gerçek kartını 
gösterin: " Rab İsa 
günahkarlar uğruna  
kanını akıttığı için Tanrı 
O'na iman eden herkesi 
doğru ilan eder." 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PowerPoint 2-3 

 

TG+ 
Kurtulmuş çocuk için 
hazırlanan uygulama 
kartını gösterin: " Rab İsa 
senin uğruna öldüğü için, 
Tanrı'nın sana 
baktığında, seni saf ve 
tertemiz gördüğünü 
hatırla ve şükret."
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Pavlus İbrahim peygamber hakkında şöyle der: "Bunun için de aklanmış sayıldı" 
(Romalılar 4:22b). 

Yani İbrahim peygamber Tanrı tarafından kusursuz ve doğru olarak kabul edildi. Rab 
İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman, bize de aynı şey olur.  

Ama bu, Tanrı bizi akladığı zaman, yaşantımızın saf ve kusursuz olduğu anlamına 
gelmez. (Gelecek dersimizde Tanrı'nın bizi nasıl değiştirdiğini göreceğiz.) Yargıç 
Cemil'in, kardeşi Kemal'i özgür kılmak için ödediği ceza Kemal'i iyi bir insan haline 
sokmadı değil mi? Hayır, sadece Kemal'i yasanın karşısında temize çıkardı; Kemal 
artık suçlu değildi. Tanrı bizi akladığında da, Rab İsa'nın kusursuz iyiliği bize ait 
sayılır. Eğer bir inanlıysan, Tanrı'ya şükretmelisin çünkü Tanrı sana baktığında seni 
Rab İsa'nın kusursuz yaşamını sürdürmüşsün gibi görür. Ne kadar harika değil mi? 
Şimdi oturduğun yerde bunun için Tanrı'ya şükretmeye ne dersin?  

Kart 2-4 

O zaman herkes cennete mi gidecek? İsa çarmıh üzerinde öldüğü için, Tanrı 
herkesin affedilmesine mi karar verdi? Artık Tanrı'nın gözünde herkes "aklanmış" 
durumda mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

 Hayır, herkes otomatik olarak affedilmiş değildir. Herkes cennete gitmeyecektir. 
Sadece Tanrı'nın affedilme armağanını iman yoluyla kabul edenler cennete gidebilir.  

"Çünkü insanın, Yasa`nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı 
kanısındayız" (Romalılar 3:28). 

* Olayların gelişimi: Aklanabilmenin yolu Mesih'e inanmaktan geçer. 

 Peki bu ayetin anlamı nedir? Günahlarının affedilmesi için tüm yüreğinle Mesih'e 
güvenmen ve O'na inanman gereklidir. Yaptığın yanlışları düzeltmek için 
yapabileceğin hiç bir şey yoktur. Bu biraz Kemal'in durumuna benzer. Kemal 
cezalandırılması gerektiğini ama aynı zamanda 10.000 TL lik para cezasını 
ödeyemeyeceğini biliyordu. Özgür kalabilmek için kardeşi Cemil'in kendi hesabından 
verdiği parayı şükranla kabul etti. Yani kardeşinin, kendisine ait olan cezayı 
ödemesine izin verdi.  

Buna benzer şekilde siz de günahlarınızdan kurtulmak isterseniz, Rab İsa'ya gelip 
şöyle dua etmeniz gerekir: "Kendi çabalarımla senin gözünde iyi biri olamayacağımı 
biliyorum. İşlediğim günahları kaldıramam. Elimden gelen tüm iyilikleri yapsam bile, 
bunun yeterli olmayacağını biliyorum. Ama İsa'nın benim yaptığım yanlışların 
karşılığı olan cezayı üstlenmek için öldüğünü öğrendim. Bunun için çok teşekkür 
ederim. Şimdi bana sunduğun affedilme armağanını kabul ediyorum."  

Kart 2-5 

Elçi Pavlus'un yaşadığı günlerde bazı kişiler, insanların iyi işler yapmadan ya da para 
ödemeden ya da Tanrı'nın hoşuna giden şeyler yapmadan, karşılıksız olarak 
affedilmesini anlayamıyorlardı. Bu yüzden Pavlus mektubunda şöyle der: "Kutsal 
Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı`ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı” (Romalılar 4:3).  

 

 



* Olayların gelişimi: Kutsal Kitap'ta İbrahim peygamberin, Tanrı'ya inandığında 
aklanması örneği 

İbrahim peygamber Rab İsa'nın dünyaya gelişinden yüzlerce yıl önce yaşamıştı. Tanrı 
ona yaşadığı Ur kentindeyken konuştu ve bir gün sayamayacağı kadar çok çocuğu ve 
büyük topraklara sahip olacağını söyledi. Tanrı'nın bu sözlerine inandı ve yaşadığı 
kentten ayrıldı. Artık ne evi ne de toprağı vardı; tek bir çocuğu bile yoktu. Üstelik 
yaşlanmıştı. İbrahim peygamber iyi bir insandı ama hepimiz gibi o da günah işledi. 
Kutsal Kitabın dediğine göre birden çok yalan söyledi ve çevresindekileri aldattı. 
Örneğin bir keresinde Mısır kralına eşinin, kız kardeşi olduğunu söyledi.  

Bütün bunlara rağmen Tanrı, İbrahim'i doğru kişi olarak kabul etti. Peki bu nasıl oldu 
acaba? 

"Kutsal Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı`ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı” (Romalılar 
4:3). 

Yani İbrahim Tanrı'nın kendisine söylediği her şeye tamamen inandı ve bu yüzden Tanrı 
onu kendi huzurunda doğru kişi olarak ilan etti. Tanrı günahlarından dolayı artık onu 
suçlu görmüyordu: Tanrı İbrahim'i akladı. 

Romalılar 5:1'i okuyalım. "Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih 
sayesinde Tanrı`yla barışmış oluyoruz." 

"Aklanmak" "Tanrı tarafından iyi ve doğru bir kişi olarak kabul görmektir." Rab İsa 
Mesih'e inandığınız zaman "aklanmış" olursunuz.  

Kart 2-6 

İman aracılığıyla aklanmanın ne anlama geldiğini anlamanıza yardım edecek başka bir 
hikaye anlatmak istiyorum. 

* Olayların gelişimi: Çok küçük bir patlağı olan deniz yatağında yatan Turgut'un 
hikayesi 

Turgut tatil için deniz kenarına gitmişti. Akdeniz'in berrak sularında yüzmek, sahilde 
arkadaşlarla oynamak öyle güzeldi ki. En çok hoşuna giden şeyse, deniz yatağıyla sulara 
girip dalgalara atlamak ve kendini dalgalara bırakmaktı. Bir gün sahile indiğinde denizin 
çok sakin olduğunu görünce deniz yatağının üzerinde yatıp hafif hafif sallanırken 
bulutları seyretmeye karar verdi.  

Yatağın üzerinde süzülerek boyundan daha derinlere açıldığını fark etmeyen Turgut, 
aniden yatağın yavaş yavaş inmeye başladığını hissetti. Birden büyük bir dehşete 
kapıldı çünkü iyi yüzme bilmiyordu.  

"Yardım edin!" diye bağırdı. "Batıyorum, yardım edin!" 

O sırada sahilde can kurtaran olarak görev yapan Rıza adlı genç adam, dürbünüyle 
dikkatle etrafı gözlüyordu. Turgut'un çırpınmalarını fark etti ve yardım isteyen sesini 
işitti. Hemen harekete geçen Rıza hızla suya daldı ve güçlü kollarıyla kulaç atarak 
Turgut'a kadar yüzdü.  
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TG- 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 

 

Temel gerçek kartını 
gösterin. 
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Kart 2-7 

* Doruk noktası: Rıza Turgut'u kurtarmaya gelir - başlangıçta Turgut çırpınır ama 
sonunda can kurtarana güvenir ve kurtulur. 

Can kurtaran Turgut'a ulaştığında, Turgut Rıza'ya yardım etmek istediği için kollarını 
ve bacaklarını su içinde çırpmaya devam etti.  

Ama Rıza "Dur!" diye bağırdı. "İşimi zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor bu 
yaptıkların. Kıpırdama; kendini kurtarmaya çalışma. Kendini bana bırak; seni kıyıya 
götüreceğim."  

Turgut aynen Rıza'nın dediğini yaptığında, güçlü can kurtaran hafifçe yana doğru 
yattı ve kolunu Turgut'un boynuna dolayıp kıyıya doğru yüzmeye başladı. Daha önce 
başkalarını da kurtardığı için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu.  

Kısa bir süre sonra sığ sulara ulaştı ve ayağa kalkıp korkudan ve yorgunluktan bitap 
düşen Turgut'u taşıyıp sıcak kumlar üzerine yatırdı.  

Güvende olduğunu bilen Turgut o kadar mutluydu ki! 

İşte aynı şekilde Rab İsa da kendisine güvenmemizi ve "iman etmemizi" ister.  

" Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış 
sayılır." (Romalılar 4:5) 

Bu demek oluyor ki, kendimizi kurtarmaya çalışmamıza gerek yoktur. Tanrı'nın 
gözünde bizi doğru kılması için Rab İsa'ya güvenmemiz yeterlidir. Turgut güçlü can 
kurtarana güvendi. Yüzme bilmediği için kendisini kurtarması mümkün değildi. Biz 
de kendimizi günahtan kurtaramayız. Aksine eğer kendimizi kurtarmaya çabalarsak, 
Tanrı'nın bizi kurtarmasına engel oluruz. Turgut'un çırpınmalarının Rıza'nın işini 
zorlaştırdığını hatırlıyorsunuz değil mi?  

Kart 2-8 

Fakat Rab İsa Rıza'nın Turgut için yaptığından çok daha fazlasını yaptı. Rıza büyük bir 
cesaret örneği gösterip kendi yaşamını tehlikeye attı ama Rab İsa Mesih bizi 
kurtarmaya geldiğinde ölmek zorunda olduğunu biliyordu. Yaşamını bizim için feda 
etti. 

Tanrı yargıç Cemil'in suçlu kardeşi için yaptığından çok daha fazlasını yaptı. Rab İsa 
10.000 TL lik para cezası ödemedi ama bizim çekmemiz gereken korkunç ölüm 
cezasını üstlendi. Rab İsa'ya güvendiğimizde, " Rabbimiz İsa Mesih sayesinde 
Tanrı`yla barışmış oluruz" (Romalılar 5:1b). Günahlarımız affedildiği için Tanrı'yla 
barışabiliriz. Tanrı'nın gözünde doğru bir kişi olduğumuz için Tanrı'yla barışabiliriz. 
Güvende olduğumuz ve cennete gideceğimizi bildiğimiz için Tanrı'yla barışabiliriz. 



* Sonuç: Kurtuluş için Tanrı'ya güvendin mi? 

Mesih'e Rabbin ve Kurtarıcın olarak iman ettin mi? Tanrı'yla barıştın mı? Tanrı bugün 
kendisine güvenmeni ister. Günahlarından uzaklaş, O'ndan seni affetmesini ve çocuğu 
yapmasını iste.  

Ders 2 için ayetler 

Romalılar 3:20  " Bu nedenle Yasa`nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında 
aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır." 

Romalılar 3:28  " Çünkü insanın, Yasa`nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı 
kanısındayız." 

Romalılar 4:3   " Kutsal Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı`ya iman etti, böylece aklanmış 
sayıldı.” 

Romalılar 4:5   " Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde 
aklanmış sayılır." 

Romalılar 4:22   " Bunun için de aklanmış sayıldı." 

Romalılar 5:1   " Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde 
Tanrı`yla barışmış oluyoruz." 

Romalılar 5:9   " Böylece şimdi O`nun kanıyla aklandığımıza göre, O`nun aracılığıyla 
Tanrı`nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir."  

Tekrar soruları 

1. Kutsal Kitapta geçen "aklanma" sözcüğünün anlamı nedir? (Bir kişinin yasa karşısında 
suçsuz olduğunun ilan edilmesidir.) 

2. Bugünkü dersimizde insanların Tanrı'nın gözünde aklanmak için yanlış bir yoldan 
gittiğini öğrendik. Bu yol neydi? ("Yasanın söylediklerini yapıp" kendilerini kurtarmaya 
çaba sarf etmek.)  

3. Romalılar 5:9'da "İsa'nın kanıyla aklandığımızı" okuduk. Bunun anlamını açıklayabilir 
misiniz? (İsa çarmıh üzerinde ölüp kanını bizim için akıttığında, günahın cezası olan ölüm 
tamamen ödenmiş oldu.)  

4. Ve Romalılar 5:1'de de "imanla aklanma" hakkında okuruz. Peki bunun anlamı nedir? 
(İsa'nın yaptıklarının etkisi, ancak O'na iman ettiğimizde görülür.) 

5. (a) Bugünkü dersimizde Eski Antlaşmada Tanrı'nın söylediklerine inanıp ona göre 
hareket eden kişinin adı neydi? (İbrahim) 

     (b) Tanrı ona konuştuğunda İbrahim hangi kentte yaşıyordu? (Ur) 

6. İbrahim Tanrı'nın hangi sözüne inandı? (Soyunun çok kalabalık olacağını ve büyük 
topraklara sahip olacaklarını söyleyen sözüne inandı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekrar oyunu 

Bir araya getirme 

Görsel araç olarak 
resimli kartlar kitabının 
en arka sayfasındaki 
yaz-boz resmini 
kullanın. Keçeli tahtada 
kullanılabilecek şekilde 
parçaların arkasına 
pazen kumaş yapıştırın. 
8 parçayı kesin. 

Doğru yanıtı veren 
çocuk yap-bozun bir 
parçasını yerleştirir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Turgut can kurtarana güvendiğini nasıl gösterdi? (Çırpınmayı bırakıp Rıza'nın 
kendisini kurtarmasına izin vererek) 

8. Can kurtaran hangi açıdan Rab İsa'ya benzer? (Güçlü ve kurtarabilme becerisine 
sahipti; başkalarını da kurtarmıştı; başkalarını kurtarmak için kendi yaşamını vermeye 
hazırdı.) 

Devam eden etkinlik 

Yargıcın kararı 

Skeçin 4 ve 5. sahnesi için rolleri dağıtın. Yeni roller şunlardır: 

* Ceyda 

* Sevinç 

Skeçi okuyun ve prova yapın. 

 

 

 



Ders 3 
En iyi arkadaş 
 

Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 6-8 (özellikle bölüm 8) 
 
Temel gerçek 
Her Hıristiyanın içinde yaşayan Kutsal Ruh onları 
güçlendirir ve yardım eder.  
 
Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Kutsal Ruh'un dediklerine kulak verin 
ve Mesih'e gelin. 

Kurtulmuş olanlar: Günaha ve şeytana karşı zafer 
kazanmak,  şüphe ve korkularını ortadan kaldırmak için 
Kutsal Ruh'a güven.  

Ezber ayeti 

Romalılar 5:1'i tekrar edin. 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 1-7, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 ve 3-
8 

* Sözcük şeritleri: " Her Hıristiyanın içinde yaşayan Kutsal 
Ruh onları güçlendirir ve yardım eder." (temel gerçek) ve " 
Günaha ve şeytana karşı zafer kazanmak,  şüphe ve 
korkularını ortadan kaldırmak için Kutsal Ruh'a güven." 
(kurtulmuş olanlara yönelik uygulama) 
 
Devam eden etkinlik 
 
* Her çocuk için sayfa 71'in fotokopisini çekin.  

* Kurşun kalem ve/veya boya kalemleri 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları:  

Giriş 

Yargıç Cemil ve kardeşi Kemal'in hikayesini kısaca 
özetleyin. 

Olayların gelişimi 

Kart 3-1    Kemal'in Cemil'e teşekkürü 

Kart 3-2    Tanrı'ya olan şükranlarımızı anne ve 
babamızın sözünü dinleyip onlara yardım ederek 
göstermeliyiz.    TG+ 

Kart 3-3    Kutsal Ruh Tanrı'nın buyruklarına 
uymamıza yardım eder. (Romalılar 8:4) 

 Örnek: Serap    TG+ 

Kart 3-4    Şeytan Hıristiyanları şüpheye düşürmeye 
çalışır ama Kutsal Ruh Tanrı'nın çocukları olduğumuzu 
bize hatırlatır. (Romalılar 8:16) 

Kart 3-5    Kutsal Ruh Tanrı'nın sözlerini ve değişen 
yaşamlarımızı, kurtuluşumuzdan emin olmamız için 
kullanır.  

 Örnek: Serap    TG+ 

Kart 3-6    Kutsal Ruh verdiğimiz kararlarda bizi 
yönlendirir (Romalılar 8:14) 

Kart 3-7     Kutsal Ruh bizi, Kutsal Kitaptan 
okuduğumuzda, dua ettiğimizde, yüreğimize esenlik 
verdiğinde ve diğer inanlılar aracılığıyla yönlendirir.  

Sonuç 

Kart 3-8     Kutsal Ruh doğru şekilde dua etmemize 
yardım eder (Romalılar 8:26)     TG+ 

    TG- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde sunumu 

Ayetleri işaretle 

Bu dersi Romalılar kitabının genel yapısına bağlı kalarak, kurtuluş yolu yerine, bir 
inanlının yaşamıyla ilgili öğretişlere ayırdık.  

İnanlı olmayan çocuklara Müjde'yi açıklama işini, programın başlangıcında dersten 
önce yapabilirsiniz. Bunu yaparken aşağıda verilen ayet listesini kullanabilirsiniz.  

Çocuklar bu ayetleri kendi Kutsal Kitaplarında işaretleyebilirler ve hatırlamalarına 
yardım etmesi için belirtilen sözcükleri ayetlerin yanına yazabilirler. Ya da ayet 
referanslarını ve sözcükleri küçük not kağıtlarına yazıp, Kutsal Kitaplarında uygun 
sayfalara yerleştirebilirler.  

Romalılar 3:23  İhtiyacımız 

Romalılar 5:8  Tek Kurtarıcı 

Romalılar 6:23  Tanrı'nın armağanı 

Romalılar 10:13  Yapılması gereken şey 

 



Ders 

* Giriş: Yargıç Cemil ve kardeşi Kemal'in hikayesini kısaca özetleyin. 

Kemal ve Cemil'in hikayesini hatırlıyor musunuz?  

Daha önceki haftalarda derse katılamamış olanlara yardım etmek için Kart 1-7'yi gösterin 
ve çocukların hikayeyi kısaca anlatmasına fırsat verin.  

Şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim.  

Kart 3-1 

Mahkeme bittikten sonra, Cemil kardeşini evine davet etti. Eve varınca rahat bir köşe 
bulup uzun uzun konuşmaya başladılar. Ama ilk konuşan Kemal oldu. Acaba ne dediğini 
tahmin edebilir misiniz? Şimdi size iki seçenek vereceğim; bakalım hangisinin doğru 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

İlk seçenek: "Cemil, cezamı ödediğin için teşekkürler ama bundan sonra çalmamam 
gerektiğini düşünmüyorsun değil mi? Ben kendi yaşantımı sen de kendi yaşantını sürdür. 
Herkes canının istediği şeyi yapsın tamam mı?  

İkinci seçenek: "Cemil, cezamı ödediğin için çok teşekkür ederim. Bu cezayı hak ettim 
ama kendim ödeyemezdim. Gerçekten çok teşekkürler. Onun için bundan sonra benden 
utanmana neden olmayacak şekilde yaşamak istiyorum."  

İkinci seçenek doğru olandır. 

* Olayların gelişimi: Kemal'in Cemil'e teşekkürü 

Kemal konuşmasına şöyle devam etti: "Cemil, sana olan borcumu ödemem mümkün 
değil. Ama belki ara sıra gelip arabanı yıkayabilirim, bahçeni düzenleyebilirim. Buna izin 
verir misin? Sana olan borcumu ödeyemem ama bana gösterdiğin iyiliğin karşılığı olarak 
elimden gelen her şeyi yaparım."  

Aramızda İsa Mesih'e Rabbi ve Kurtarıcısı olarak iman edip, Tanrı'nın ailesine katılanlar 
olduğunu biliyorum. Tanrı, biricik Oğlu'nu sizin günahlarınıza karşılık ölmesi için dünyaya 
göndererek, Cemil'in Kemal için yaptığından çok daha fazlasını yaptı. Mesih'in sizin için 
ödediği büyük bedeli öğrendiğinize göre siz nasıl karşılık vereceksiniz?  

Kart 3-2 

* Olayların gelişimi: Tanrı'ya olan şükranlarımızı anne ve babamızın sözünü dinleyip 
onlara yardım ederek göstermeliyiz. 

Nasıl bir karşılık verebileceğiniz şu iki resimle açıklanır. Sizce bunlardan hangi gerçek bir 
Hıristiyana yakışır.  

İlk seçenek:  "Rab İsa, işlediğim günahlara ait o korkunç ölüm cezasını üstlendiğin için çok 
teşekkür ederim. Artık seni hoşnut etmek istiyorum. Evde, okulda, her nerede olursam 
olayım, seni çok sevdiğimi ve sana karşı şükran dolu olduğumu göstermek istiyorum. " 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint 1-7 

 

 

 

 

 

PowerPoint 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint 3-2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 

 

 

Temel gerçek kartını 
gösterin: " Her Hıristiyanın 
içinde yaşayan Kutsal Ruh 
onları güçlendirir ve yardım 
eder." 
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İkinci seçenek: "Rab İsa, Hıristiyan olmak güzel bir şey. Pazar okulu hoşuma gidiyor ve 
iyi arkadaşlarım var. Ama anne ve babamın sözünü her zaman dinlemek zorunda 
mıyım? Bu bana çok zor geliyor, çünkü kendi istediklerimi yapmak istiyorum."  

Umarım ikinci seçenekteki gibi davranmıyorsunuzdur. Şu iki resme biraz daha 
yakından bakalım. Neler oluyor dersiniz? Hangi resim gerçek bir Hıristiyanın 
tutumunu yansıtıyor acaba? Sofrayı kuran mı yoksa dışarda oynarken annesinin 
çağrısını duymazlıktan gelen mi? 

Hıristiyan olmak çok harika ve heyecan doludur ama her zaman kolay değildir. 
Aslında tam bir savaş alanına benzer. Şeytan olarak bilinen çok kötü bir düşmanımız 
vardır. Tanrı'nın çocuğu olmamıza rağmen, yanlış bir şeyler yapıp Rab İsa'yı üzmemiz 
için elinden gelen her şeyi yapar. Bize karşı savaşan bu düşman güçlüdür ama her 
Hıristiyan'ın içinde şeytandan daha güçlü olan ve doğru olan şeyi yapmamıza yardım 
eden bir Yardımcı vardır. Bu Yardımcının kim olduğunu biliyor musunuz? Romalılar 
8:9'u okuyalım ve üç kez tekrarlanan bu yardımcının kim olduğunu öğrenelim.  

"Ne var ki, Tanrı`nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh`un denetimindesiniz. 
Ama içinde Mesih`in Ruhu olmayan kişi Mesih`in değildir." 

Bu yardımcının kim olduğunu buldunuz mu? Okuduğumuz ayette üç ayrı isimden söz 
ediliyor: Tanrı'nın Ruhu, Ruh ve Mesih'in Ruhu. Biz genelde O'na Kutsal Ruh adını 
veririz. Kutsal Ruh Tanrı'dır ve her Hıristiyanın, yani Rab İsa Mesih'e Rabbi ve 
Kurtarıcısı olarak iman eden herkesin içinde yaşar. Eğer İsa'ya Kurtarıcın olarak iman 
ettiysen, Kutsal Ruh senin de içinde yaşar ve şeytana karşı verdiğin savaşta sana güç 
verir! Bugün Romalılar kitabında, Kutsal Ruh'un her Tanrı çocuğunun yaşamında 
yapmak istediği ve yapabileceği dört harika şey hakkında öğreneceğiz.  

Kart 3-3 

* Olayların gelişimi: Kutsal Ruh Tanrı'nın buyruklarına uymamıza yardım eder. 
(Romalılar 8:4) 

Her şeyden önce Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmemize yardım eder. Romalılar 
8:4'de şunu okuruz:  

" Öyle ki, Yasa`nın gereği, benliğe göre değil, Ruh`a göre yaşayan bizlerde yerine 
gelsin." 

Bu ayeti anlamakta zorlanabilirsiniz ama özet olarak dediği şudur: Kutsal Ruh 
yaşamımızı kontrolu altına aldığında, Tanrı'nın buyruklarına uyarız. Daha önceki 
resimde gördüklerimize benzer.  

Kart 3-2'yi gösterin. 

Kutsal Ruh anne ve babamızın sözünü dinlememiz ve şeytanın kışkırtmalarına karşı 
zafer kazanmamız için bize güç verir. 

* Olayların gelişimi: Örnek: Serap 

Serap on yaşındaydı. Bir önceki yıl kilisenin düzenlediği tatil gezisinde Rab İsa Mesih'e 
iman etmiş ve O'nu Rabbi ve efendisi olarak kabul etmişti. Okuldan gelince annesi sık 
sık ondan bakkala gitmesini isterdi.  



Serap Hıristiyan olmadan önce bakkal dönüşü annesinin verdiği paradan bir kaç lirayı 
cebine atardı. Annesi parayı saymadığı için Serap'ın para çaldığından habersizdi.  

Ama Serap artık imanlıydı ve Rab İsa'yı hoşnut edip doğru olan şeyi yapmak istiyordu. 
Bazen o eski para çalma alışkanlığına geri dönmek için kışkırtıldığı olmuyor değildi. Peki 
Tanrı'nın kendi Sözü olan Kutsal Kitap'ta verdiği "Çalmayacaksın" (Mısırdan Çıkış 20:15) 
buyruğunu ona hatırlatan kimdi acaba? Evet, Kutsal Ruh! 

Serap bazen arkadaşı Nesrin'in evine giderdi. Annesi ona, "Nereye gidiyorsun?" diye 
sorduğunda kolayca izin almak için, küçük bir yalan söyleyip "Nesrin ödevimi yapmama 
yardım edecek" derdi.  

Bunu işiten annesi gitmesine hiç itiraz etmezdi. Ama bu sefer içindeki bir ses Tanrı'nın 
"yalan söylemeyeceksin" buyruğunu (Koloseliler 3:9a) Serap'a hatırlattı. Bunun üzerine 
gerçeği söyleyip "Nesrin'lere gidiyorum. Birlikte oynayacağız, olur mu?" diye sordu.  

Annesi ödevleri olduğu için uzun süre kalmasına izin vermedi ama Serap doğruyu 
söylemesi gerektiğini biliyordu. Doğruyu söylemesine kim yardım etti? Evet, Kutsal Ruh. 

Eğer sen de inanlıysan, Kutsal Ruh'tan Tanrı'nın buyruklarına uymana yardım etmesini 
isteyebilirsin. O'na güvenirsen, ihtiyacın olan gücü sana verecektir.  

Kart 3-4 

* Olayların gelişimi: Şeytan Hıristiyanları şüpheye düşürmeye çalışır ama Kutsal Ruh 
Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bize hatırlatır. (Romalılar 8:16) 

Bazen Hıristiyanlar gerçekten Tanrı'nın çocuğu olup olmadıkları hakkında şüphe duyarlar. 
"Ben gerçekten Tanrı'nın çocuğu oldum mu? Rab İsa Mesih yaşamımı değiştiriyor mu? 
Şimdi ölecek olsam, acaba cennete gider miyim?" Şeytan, Tanrı'nın çocuğu olup 
olmadığımızı sorgulamamızı ister. Peki böyle şüpheler duyduğumuzda, bize kim yardım 
edebilir? Eğer Rab İsa Mesih'i Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, size yardım edebilecek 
çok yakın biri vardır. Bunun kim olduğunu Romalılar 8:16'yı okuyarak öğrenelim: 

"Ruh`un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı`nın çocukları olduğumuza tanıklık eder."  

Bu ayete göre, eğer gerçekten Tanrı'nın çocuğuysanız, Kutsal Ruh size yardım eder ve 
gerçekten Tanrı'nın ailesine katıldığınızı size hatırlatır. Kutsal Ruh'un sesini kulaklarınızla 
işitemezsiniz ama içinizdeki ses Tanrı'ya ait olduğunuzu size açıklar. Yani Kutsal Ruh 
Tanrı'yı hoşnut etmenize yardım ettiği gibi, Rab İsa'ya iman ettiğiniz andan itibaren 
Tanrı'nın çocuğu olduğunuz konusunda da size konuşur.  
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Kurtulmuş çocuğa 
yönelik uygulama kartını 
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kazanmak,  şüphe ve 
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kaldırmak için Kutsal 
Ruh'a güven." 
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Kart 3-5 

* Olayların gelişimi: Kutsal Ruh Tanrı'nın sözlerini ve değişen yaşamlarımızı, 
kurtuluşumuzdan emin olmamız için kullanır. 

Kutsal Ruh, Tanrı'nın çocuğu olduğun konusunda sana nasıl yardım eder? Bunu iki 
ayrı yolla yapar: Tanrı Sözündeki vaatler ve yaşamında gerçekleşen değişiklikler 
aracılığıyla. Bunun nasıl olduğunu Serap'ın yaşadıklarıyla anlatmaya çalışayım.  

* Olayların gelişimi:    Örnek: Serap 

Serap her çarşamba günü okuldan sonra İyi Haber Kulübüne giderdi. Arka 
sokaklarındaki bir komşularının evinde toplanırlardı. Bir önceki yaz tatilinde 
kilisenin düzenlediği çocuk kampına da katılmış ve oradayken İsa Mesih'e Efendisi 
ve Kurtarıcısı olarak iman etmişti. Fakat şeytan bazen Serap'ın kafasını karıştırıyor 
ve gerçekten kurtulup kurtulmadığını,  cennete gidip gidemeyeceğini 
sorguluyordu. İyi Haber Kulübündeki öğretmeninin kendisine yardımcı 
olabileceğini düşünerek bir gün dersten sonra ona durumu anlattı.  

"Bazen gerçekten Rab İsa'ya iman edip etmediğimden emin olamıyorum." 

Öğretmeni ona şöyle dedi: "Serap, geçen yaz kamptayken Rab İsa'ya Kurtarıcın 
olarak iman ettiğini hatırlıyor musun? O gün Kutsal Kitap'tan okuduğun ayeti 
hatırlıyor musun? "Rabbe yakaran herkes kurtulacak" (Romalılar 10:13). Dua 
ettiğin zaman bu ayetin dediği gibi Rabbe yakarıp günahlarını affetmesini ve 
yaşamını kontrolu altına almasını istedin mi?" 

"Evet" diye yanıtladı Serap. " Tüm kalbimle beni günahlarımdan kurtarmasını 
istedim."  

Öğretmeni şöyle devam etti: "O zaman Tanrı'nın bu vaadi senin içindir: Rabbe 
yakarırsan, yani dua edip seni kurtarmasını istersen, kurtulursun. O'na tüm 
kalbinle dua ettiğine göre Tanrı ne yaptı dersin?" 

"Beni kurtardı." 

"Peki bundan nasıl emin olabilirsin?" diye sordu öğretmen. Serap bir an için sessiz 
kalıp düşündü. Öğretmeni şöyle açıkladı: "Bu söz Tanrı'nın vaadi olduğu için 
doğruluğundan emin olabilirsin. İbraniler 13:5'te başka bir harika vaat vardır: 'Seni 
asla terk etmem'." 

"Aslında bu konuyu anlamana yardım edecek bir şey daha var Serap" dedi 
öğretmeni. "Kamptan bu yana yaşamında değişiklikler olduğunu görüyorum. Daha 
nazik ve daha söz dinler oldun. İşte bu değişiklikler Rab İsa'nın seni kurtardığının 
birer işaretidir Serap." 

Serap Tanrı'nın verdiği sözü - vaadi - ve yaşamındaki değişimleri düşününce, 
yüreğinde büyük bir sevinç ve esenlik hissetti. Aslında kendisine güven veren şey 
sadece öğretmeninin dedikleri değildi.  Tanrı'nın çocuğu olduğu konusunda 
Serap'a sessizce yardım eden kimdi biliyor musunuz?  

 

 



Evet, içinde yaşayan Kutsal Ruh ona yardım ediyordu. Kutsal Ruh aynı şeyi sizin için 
de yapabilir. Aklınıza şüpheler gelecek olursa, Rab İsa'dan sizi kurtarmasını 
istediğiniz anı hatırlayın. Size nasıl kurtuluş ve her an sizinle olma vaadi verdiğini 
düşünün. Yaşamınızdaki küçük değişiklikleri de unutmayın. Kutsal Ruh şüphe ve 
korkularınızı yenmenize yardım edecektir. O'nun görevlerinden biri budur. Kutsal 
Ruh'a güvenin. 

Kart 3-6 

Serap hangi ayakkabıları giymesi ya da doğum günü partisine kimleri davet etmesi 
gerektiği gibi basit konular hakkında karar vermekte zorlanıyordu. Kendisinden 
daha büyük olan ağabey ve ablalarının almak zorunda olduğu ve bir kaç yıl sonra 
kendisinin de alması gereken daha önemli kararları düşününce bunlarla nasıl başa 
çıkacağı hakkında endişeleniyordu. Bir gün İyi Haber Kulübünde öğretmeni, Kutsal 
Ruh'un kendisine bu konu hakkında da yardım edebileceğini anlattı.  

* Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh verdiğimiz kararlarda bizi yönlendirir (Romalılar 
8:14) 

Kutsal Ruh yapmamız gereken şey hakkında bizi yönlendirir. İşte Kutsal Ruh'un 
yaptığı üçüncü şey budur. İlk ikisini hatırlıyor musunuz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Her gün bize doğru ve yanlış olan şeyi gösterir. Tanrı'nın isteğini öğrenmemize ve 
yerine getirmemize yardım eder.  

"Tanrı`nın Ruhu`yla yönetilenlerin hepsi Tanrı`nın oğullarıdır." (Romalılar 8:14) 

Kutsal Ruh, Tanrı'nın bizim için hazırladığı plana göre bizi yönlendirmek ister. 
Örneğin bir kaç yıl içinde hangi okula gitmen veya hangi dersleri seçmen konusunda 
ne yapman gerektiğini nasıl bileceksin? Arkadaş seçimini nasıl yapacaksın? Peki ne iş 
yapman gerektiğini nasıl bileceksin? Belki Tanrı senin bir müjdeci olmanı istiyor 
olabilir. Yaşamın için Tanrı'nın isteğini nasıl öğreneceksin? İşte bu gibi konular 
hakkında Kutsal Ruh bilgece kararlar almanıza yardım edebilir.  Belki aklına şöyle bir 
soru gelebilir: "Peki ama Kutsal Ruh bizi nasıl yönlendirir?" 

Kart 3-7 

Olayların gelişimi: Kutsal Ruh bizi, Kutsal Kitaptan okuduğumuzda ve dua 
ettiğimizde yönlendirir. 

Kutsal Ruh bizi en çok Kutsal Kitabı okuduğumuzda ve dua ettiğimizde yönlendirir. 
Her gün Tanrı Sözünü okurken Kutsal Ruh'tan sizi yönlendirmesini isteyin. Doğru 
olan şeyi yapmanıza mutlaka yardım edecektir. Bunu yaparken bazen size Kutsal 
Kitaptan çok özel bir vaat ya da uymanızı istediği bir buyruk gösterebilir. Mezmur 
119:105'te şunu okuruz: " Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır."  

* Olayların gelişimi:  Kutsal Ruh bizi yüreğimize esenlik vererek yönlendirir.  

Tanrı'nın bizden ne yapmamızı istediğini öğrenmenin bir yolu daha vardır: Kutsal 
Ruh'un yüreklerimize koyduğu esenlik. Koloseliler 3:15a şöyle der: " Mesih`in 
esenliği yüreklerinizde hakem olsun."  
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Kutsal Ruh esenliğini yüreklerimize "bir hakem" olarak verir. Bir hakemin ne iş 
yaptığını biliyorsunuz değil mi? Hakem, bir spor karşılaşmasında yanlış bir hareket 
yapıldığında  düdüğünü çalar. Benzeri şekilde bir Hıristiyan Tanrı'nın isteğine karşı 
bir şey yapacak olursa, yüreğindeki esenlik kaybolur. Ne kadar zor olsa da, Tanrı'nın 
yapmanızı istediği şeyi yapacak olursanız, yüreğinizde esenlik hissedersiniz.  

Olayların gelişimi: Kutsal Ruh bizi diğer inanlılar aracılığıyla yönlendirir. 

Kutsal Ruh bizi yönlendirmek için diğer inanlıları da kullanır. 1 Petrus 5:5 yeni 
inanlıların yaşça ve imanda kendilerinden daha büyük olanlara kulak vermelerini 
söyler. Pazar okulu ve İyi Haber Kulübü öğretmenleriniz, Tanrı'nın yaşamınızla ilgili 
isteği hakkında yararlı önerilerde bulunabilirler. Anne ve babanız da imanlıysalar, 
Tanrı'nın isteğine göre hareket etmeniz konusunda size yardım edebilirler. Onlara 
sormaktan çekinmeyin. Başka inanlılar da Tanrı'nın isteğine göre hareket 
edebilmeniz için size yardım etmeye hazırdırlar.  

Kart 3-8 

Şu ana kadar Kutsal Ruh'un inanlılar için yaptığı üç harika şeyden söz ettik. Bunları 
hatırlıyor musunuz? 

Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Tanrı'nın buyruklarına uymamıza yardım eder, Tanrı'nın çocuğu olduğumuz 
konusunda güvence verir, alacağımız kararlarda bizi yönlendirir.  

Şimdi Kutsal Ruh'un inanlıların yaşamında yaptığı son bir işten söz etmek istiyorum.  

* Sonuç:  Kutsal Ruh doğru şekilde dua etmemize yardım eder (Romalılar 8:26)      

Romalılar 8:26'yı okuyalım ve bu harika işin ne olduğunu görelim. 

"Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz 
gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh`un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için 
aracılık eder." 

Okuduğumuz ayetin ne anlama geldiğini anladınız mı? Tanrı, Kutsal Ruh'un 
dualarımızda bize yardım ettiğini öğretmektedir. Kutsal Ruh bizim için Tanrı'ya dua 
eder ve doğru şekilde dua etmemiz için bize yardım eder. İçimizde yaşadığından 
doğru şeyler hakkında dua etmemiz için  bizi yönlendirebilir. Tanrı'ya yönelik derin 
bir saygı ve alçakgönüllülükle dua etmemize yardım eder. Dua aracılığıyla Tanrı'dan 
istediklerimiz için Tanrı'ya güvenmemize yardım eder. Kutsal Ruh'un bizim için dua 
etmesi ve dualarımızda bize yardım etmesi çok büyük bir berekettir. Kutsal Ruh'tan 
size, daha iyi ve etkili şekilde dua etmeyi öğretmesini isteyin.  

Kutsal Ruh ne kadar da harika bir Dost ve Yardımcı! İçinizde yaşadığı için Tanrı'ya 
şükrediyor musunuz? Bugün hakkında konuştuğumuz bütün bu harika şeyleri, 
yaşantınızda yapmasına izin verin. Günahkar davranışlarda bulunarak O'nu 
üzmemeye çaba sarf edin.  

* Sonuç: Kutsal Ruh henüz kurtulmamış olanlara Mesih'e iman etmeleri için 
günahlarını gösterir.  

Kutsal Ruh, İsa Mesih'e Rab ve Kurtarıcısı olarak inanmamış olanlara da konuşur 
mu? Ne dersiniz? Evet konuşur! Size günahkar olduğunuzu ve Mesih'e gelmeniz 



gerektiğini söyler. Kutsal Ruh şu anda size konuşuyorsa, dediklerine kulak verin ve 
Mesih'e iman edin! Unutmayın Tanrı, " Rab`be yakaran (O'na dua edip af dileyen) 
herkes kurtulacak" (Romalılar 10:13) vaadini sizin için de vermiştir.  

Ders 3 için ayetler 

Romalılar 8:4 " Öyle ki, Yasa`nın gereği, benliğe göre değil, Ruh`a göre yaşayan 
bizlerde yerine gelsin." 

Romalılar 8:9 " Ne var ki, Tanrı`nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh`un 
denetimindesiniz. Ama içinde Mesih`in Ruhu olmayan kişi Mesih`in değildir." 

Romalılar 8:14 " Tanrı`nın Ruhu`yla yönetilenlerin hepsi Tanrı`nın oğullarıdır." 

Romalılar 8:16 " Ruh`un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı`nın çocukları 
olduğumuza tanıklık eder." 

Romalılar 8:26 " Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua 
etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh`un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için 
aracılık eder." 

 

Tekrar soruları 

1. Kemal Cemil'e teşekkür etmek için ne yapmak istedi? (Arabasını yıkamak, bahçesini 
düzenlemek ...) 

2. Bizi kurtardığı için Rabbe olan şükranlarımızı gösterebileceğimiz üç yol söyleyebilir 
misiniz? (Anne ve babamızın sözünü dinlemek, her zaman gerçeği söylemek, 
arkadaşlarımıza yardım etmek) 

3. Her Hıristiyanın güçlü bir düşmanı ve bu düşmandan daha güçlü olan bir Dostu ve 
Yardımcısı vardır? Bu düşman ve Dost kimlerdir? (Şeytan düşman; Kutsal Ruh Dosttur.) 

4. Kutsal Ruh kimdir ve nerede yaşar? (Tanrı'dır ve her Hıristiyanın içinde yaşar.) 

5. Serap hangi iki yolla Kutsal Ruh'un Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesine yardım 
ettiğini gösterdi? (Annesinden para çalmayı ve arkadaşının evine gitmek için yalan 
söylemeyi bırakarak) 

6. Bir Hıristiyan çocuk gerçekten Tanrı'nın çocuğu olup olmadığı hakkında şüphe 
duyduğunda Kutsal Ruh ona nasıl yardım eder?  (Tanrı Sözündeki vaatleri hatırlatarak 
ve yaşamındaki değişiklikleri göstererek) 

7. Kutsal Ruh bizi ne gibi kararları alırken yönlendirmek ister? (İster büyük ister küçük 
olsun her konudaki kararlarımızda) 

8. Kutsal Ruh bizi nasıl yönlendirir? (Kutsal Kitap, dua, Tanrı'nın yüreklerimize verdiği 
esenlik ve diğer inanlılar aracılığıyla.) 

9. Kutsal Ruh Hıristiyanların yaşamında başka ne gibi şeyler yapar? En son sözünü 
ettiğimiz şey buydu. (Dua etmemize yardım eder.) 

10. Kutsal Ruh kurtuluşa kavuşmamış çocukların yüreklerinde de işler mi? Evetse, nasıl? 
(Evet işler. Onlara günah işlediklerini gösterir ve Mesih'e gelmelerini söyler.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devam eden etkinlik 

Tanrı'ya sevgi ve şükranlarımızı göstermek 

Sayfa 71'in fotokopisini çekin ve çocuklara dağıtın. 

Her çocuktan üç resim çizmesini isteyin - bu resimler 
evde, okulda ve oyun oynarken  Tanrı'ya nasıl teşekkür 
edeceğini göstersin.  

Bu etkinlik henüz iman etmemiş olan çocuklar için de 
uygundur. İman ettikten sonra ne gibi şeyler 
olabileceğini açıklar ve onları Mesih'e gelmeye hazırlar  

Devam eden etkinlik 

Yargıcın kararı 
Skeçi öğrenmeye ve provalara devam edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders 4 
Tanrı'nın seçilmiş halkı 
 

Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 9-11 
 
Temel gerçek 
Tanrı'nın seçilmiş halkı, ister Yahudi olsun ister olmasın, 
Rab İsa Mesih'e inanan kişilerdir.  
 
Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Rab İsa Mesih'ten seni kurtarmasını 
iste 

Kurtulmuş olanlar: Seni kurtardığı ve seçilmiş halkından 
biri yaptığı için Tanrı'ya şükret.  

Ezber ayeti 

"Rabbe yakaran herkes kurtulacak." Romalılar 10:13 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 ve 4-8 

* Sözcük şeritleri: " Tanrı'nın seçilmiş halkı, ister Yahudi 
olsun ister olmasın, Rab İsa Mesih'e inanan kişilerdir." 
(temel gerçek) ve " Seni kurtardığı ve seçilmiş halkından 
biri yaptığı için Tanrı'ya şükret." (kurtulmuş olanlara 
yönelik uygulama) 
 
Devam eden etkinlik 
 
* Bir ağaç dalı, başka bir ağaca ait küçük bir filiz ve ip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları:  

Giriş 

İkinci Dünya Savaşında bir çok Yahudi öldürüldü. 

Olayların gelişimi 

Kart 4-1 Yahudiler Tanrı'nın merhametiyle 
Tanrı'nın özel halkı olarak seçildiler.     TG 

Kart 4-2 Tanrı Yahudileri Kutsal Kitabı kaleme 
almaları için seçti. 

Kart 4-3 Tanrı Yahudileri, dünyanın Kurtarıcısı 
olan Kişinin geleceği ırk olarak seçti.  

Kart 4-4 Rab İsa Mesih Yahudileri ve Yahudi 
olmayan herkesi kurtarmaya geldi.    TG- 
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Ders 

* Olayların gelişimi: İkinci Dünya Savaşında bir çok Yahudi öldürüldü. 

Belki aranızdan bazıları İkinci Dünya savaşı hakkında işitmiş; belki de televizyon 
programları seyretmiş olabilir. Savaş çok kötü bir şeydir; çünkü birçok kişinin 
ölmesine neden olurlar. Üstelik sadece askerler değil, örneğin uçaklar şehirlere 
bomba attığında kadın, çocuk, genç ve yaşlılar da ölür. İkinci Dünya Savaşında olan 
en kötü şeylerden biri, milyonlarca masum Yahudinin (erkek, kadın ve çocuk) 
öldürülmesiydi.  

Kart 4-1 

Yahudiler kimdir? İki ders önce size dünyadaki ilk Yahudiden söz etmiştim. Bu kişi 
İbrahim peygamberdi. Tanrı'nın ondan yaşadığı Ur kentinden ayrılmasını ve 
kendisine yeni topraklar ve büyük bir aile vermesi için Tanrı'ya güvenmesini 
söylediğini hatırlıyor musunuz? İbrahim'in İshak adlı bir oğlu ve Yakup adlı bir 
torunu oldu. Yakup'un on iki oğlu oldu ve Yahudilerin sayısı gitgide artmaya başladı. 
Artık günümüzde çeşitli ülkelerde ve özellikle İsrail'de yaşayan milyonlarca Yahudi 
vardır.  

* Olayların gelişimi: Yahudiler Tanrı'nın merhametiyle Tanrı'nın özel halkı olarak 
seçildiler. 

Tanrı Yahudileri niçin kendi özel halkı olarak seçti? Sayıca kalabalık oldukları için 
değil. Aksine Tanrı Yahudileri seçtiğinde sadece tek bir Yahudi vardı - İbrahim. 
Yahudileri dünyadaki en iyi ya da en güçlü halk oldukları için de seçmedi.  Tanrı 
Yahudileri merhameti yüzünden seçti. Bu nedenle Romalılar 9:15 şöyle der: " Çünkü 
Musa`ya şöyle diyor: “Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, Acıdığıma 
acıyacağım.” 

Tanrı seçtiği kişilere acır ve hak etmeyen kişilere karşı merhametli davranır. 
Yahudiler Tanrı tarafından seçilmeyi hak edecek bir şey yapmadılar. İbrahim, İshak, 
Yakup ve tüm çocukları, sizin ve benim gibi günahkar insanlardı.  

Kart 4-2  

Fakat Tanrı'nın Yahudi halkı için özel bir görevi vardı. 

Olayların gelişimi: Tanrı Yahudileri Kutsal Kitabı kaleme almaları için seçti. 

Romalılar 3:2'de Tanrı'nın sözlerinin Yahudilere emanet edildiğini okuruz. Yani 
Tanrının sözlerini büyük bir özenle kaleme alma sorumluluğu onlara verilmişti. Tanrı 
farklı yöntemlerle bazı Yahudilere konuştu ve onlar da işittiklerini kaleme aldılar. 
Böylece elimizdeki Kutsal Kitap, bölüm bölüm elimize ulaştı. Musa peygamber 
Tanrı'nın söylediklerini işiten ve Kutsal Kitabın ilk beş bölümünü kaleme alan bir 
Yahudiydi. Kral Davut da Tanrı'yı dinleyen ve bir çok mezmuru kaleme alan 
Yahudilerden birisiydi. Peygamber Daniel, İncil'in ilk bölümü olan Matta müjdesini 
kaleme alan Matta ve müjdeyi dünyanın farklı yerlerine ulaştıran Pavlus da birer 
Yahudiydiler. Tanrı'nın yardımıyla Tanrı Sözünü kaleme alan Yahudiler için ne kadar 
şükretsek azdır. Elimizdeki Kutsal Kitabın aynen Tanrı'nın söylediklerini içeren bir 
kitap olması için, Tanrı'nın kendilerini yönlendirmesine izin verdiler.  



Kart 4-3  

Olayların gelişimi: Tanrı Yahudileri, dünyanın Kurtarıcısı olan Kişinin geleceği ırk 
olarak seçti.  

Fakat Tanrı'nın Yahudi halkını seçmesinin bir başka nedeni daha vardı. (Yahudiler bazen 
İbraniler olarak da tanınırlar.) Tanrı dünyadaki insanları günahlarından kurtaracak olan 
Kurtarıcının, bu halktan gelmesini istedi.  

" Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde 
hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı`dır! Amin." (Romalılar 9:5) 

Rab İsa'nın doğumundan binlerce yıl önce, Tanrı bir gün dünyaya bir Kurtarıcı 
göndereceğine söz verdi. Tanrı bu sözü, İbrahim, Musa ve Davut'tan çok önce 
vermiştir. Aradan uzun yıllar geçti. Öyle ki insanlar belki de bu sözü  edilen Kurtarıcının 
hiç gelmeyeceğini düşünmeye başladılar. Düşmanları Yahudi halkına saldırdı ve bazen 
neredeyse tamamen yok edilmiş gibi göründüler. Fakat Tanrı onları koruyordu çünkü 
bir gün geleceğine söz verdiği Kurtarıcı, Yahudilerin arasından ortaya çıkacaktı. En 
sonunda İsa Beytlehem'deki bir ahırda dünyaya geldi ve yemliğe yatırıldı. İsa'nın Yahudi 
bir ailenin çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? 

Rab İsa Mesih'i karnında taşıyan ve dünyaya getiren Meryem bir Yahudiydi. İsa Mesih'i 
büyütme sorumluluğunu üstlenen Yusuf da Yahudiydi. İsa Tanrı'nın Oğlu olmasına 
rağmen bu aile bağları yüzünden Yahudi olarak doğdu ve büyütüldü.  

Kart 4-4  

* Olayların gelişimi: Rab İsa Mesih Yahudileri ve Yahudi olmayan herkesi kurtarmaya 
geldi.    

Rab İsa sadece Yahudileri kurtarmaya gelmedi; tüm insanlığı kurtarmak üzere geldi. 
Dünya üzerindeki her ülkede yaşayan insanları kurtarmak için geldi. Fakat çok üzücüdür 
ki, Yahudiler Tanrı'nın harika kurtuluş planını  ne anladılar ne de kabul ettiler. Bu planın 
ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Romalılar 10:12-13'de bu plan hakkında yazılanları 
okuyalım. 

" Çünkü Yahudi Grek* ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi`dir. Kendisine 
yakaranların tümüne eli açıktır. Rab`be yakaran (Rabbin adını çağıran) herkes 
kurtulacak."  

Yakarıp dua ederek Rabbin adını çağırdığımızda günahlarımızdan kurtuluruz. Kendi 
kendimizi kurtarmamız mümkün değildir ama O'na güvenir ve O'ndan Rabbimiz ve 
Kurtarıcımız olmasını istersek kurtuluruz. Sadece O, günahlarımızı üstlenip bizi Tanrı'nın 
çocuğu yapabilir.  

Siz de dua edip Rabbin adını çağırdınız mı? Rabden sizi günahlarınızdan kurtarmasını 
istediniz mi? Bunu bugün yapabilirsiniz. Tanrı verdiği sözü unutmayın: "Rab`be yakaran 
(Rabbin adını çağıran) herkes kurtulacak" (Romalılar 10:13). O'na bugün yakarın. 
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Eğer bunu yapmış olmana rağmen kimseye söylemediysen, ya da bunu yapmak 
istemene rağmen ne yapacağını tam olarak bilemiyorsan, lütfen dersten sonra 
bulunduğun yerde oturmaya devam et. Oturduğunu görürsem, birlikte Rabbe 
yakarmanın ne olduğu hakkında biraz daha detaylı olarak konuşabiliriz.  

* Olayların gelişimi:  Yahudiler Tanrı'nın gönderdiği Kurtarıcıyı reddettiler ve 
iyi işler aracılığıyla kurtulmaya çalıştılar. 

Ama Yahudiler bu harika kurtuluş yolunu kabul etmediler. Romalılar 9:32'de 
şunu okuruz: "... imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar."  

Cennete gidebilmek için iyi işler yaparak sevap kazanmaları gerektiğini, 
Tanrı'nın tüm kurallarına uyarlarsa Tanrı'nın kendilerini kabul edeceğini 
düşünüyorlardı. Oysa hiç kimse Tanrı'nın tüm kurallarına kusursuz bir şekilde 
uyamadığı için, bu şekilde kurtuluşa kavuşamaz. Yahudiler Rab İsa'yı 
reddettiler. O'nu nasıl çarmıha gerdirdiklerini hatırlıyor musunuz? Tanrı 
Yahudilerin, biricik Oğlunu reddetmelerine çok üzülmüştü. Ama Yahudiler Rab 
İsa'ya inanmazlarsa, Tanrı O'na inanacak ve sevecek başka bir halk seçmişti. Bu 
halkın kim olduğunu merak ediyorum.  

Kart 4-5 

Romalılar kitabında Pavlus Tanrı'yı, bahçesindeki ağaçlarla ilgilenen  bir 
bahçıvana benzetir. Bahçıvanın bahçesinde iri iri ürün vermesi gereken çok 
güzel bir zeytin ağacı vardı. Zeytin birçok Akdeniz ülkesinde salatalarda, 
kahvaltıda ve ezildiğinde çıkan lezzetli yağı da yemeklerde kullanırlardı. Yani 
zeytin ağacı çok yararlı bir ağaçtı.  

* Olayların gelişimi: Bahçıvan yabani zeytinden aldığı dalları, iyi ürün 
vermeyen zeytin ağacına aşılar. 

Bu zeytin ağacı bize Tanrı'nın seçilmiş halkı olan Yahudileri hatırlatır. Zeytin 
ağacının bahçıvan için değerli olması gibi, Yahudiler de Tanrı için çok 
değerliydiler. Ama zeytin ağacı maalesef , Yahudilerin Rab İsa Mesih'e 
inanmadıkları gibi, bahçıvanın beklediği iyi ürünü vermiyordu. Böylece 
bahçıvan ağacın bir sürü dallarını kesti. Benzer şekilde Tanrı da Yahudileri bir 
kenara bıraktı. Ama bahçıvan çok ilginç bir şey yaptı. Kırlara gidip yabani bir 
zeytin ağacı buldu. Bu yabani zeytin ağacından bazı dalları kesti ve bunları 
bahçesindeki zeytin ağacından kestiği dalların yerine aşıladı. Bahçıvan aşıladığı 
bu yeni dalları iple sıkı sıkı bağladı. Kısa bir süre sonra aşılanan bu yeni dallar, 
eski ağacın gövdesinden ve köklerinden elde ettikleri yiyeceklerle büyümeye 
başladılar.  

Kart 4-6 

Peki Tanrı bu benzetme aracılığıyla bize ne demek istiyor acaba? 

Bahçıvanın ürün vermeyen dalları kesmesi gibi, Tanrı Yahudileri kendi halkı 
olarak kabul etmeyi bıraktığında, onların yerine geçmesi için başka bir halkı 
seçti. Tanrı onları da merhameti yüzünden seçti. Bu yeni halk da Tanrı'nın halkı 
olarak anılmayı hak etmiyordu. Ama Tanrı onları sevdi ve kendi halkı olmaya 
çağırdı.  



 

Peki artık Tanrı'nın kendi özel halkı olarak seçtiği kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bu 
halk kimdir?  

* Olayların gelişimi: Yahudi olmayan ve kurtuluşa kavuşan bizler, Tanrı'nın 
merhameti sayesinde "aşılanmışızdır."    

"O zaman, “Ben aşılanayım diye dallar kesildi” diyeceksin." (Romalılar 11:19) 

İşte Tanrı'nın yeni halkı, İsa Mesih'e Rabbi ve Kurtarıcısı olarak güvenen bizlerdir. Bizler 
Tanrı'nın özel ağacına aşılanan yabani zeytin ağacının dalları gibiyizdir. Türk, İngiliz, 
Arap ya da Hintli olmak hiç fark etmez. Eğer Rab İsa Mesih'e iman ettiyseniz, Tanrı'nın 
özel halkına aitsiniz demektir.  

Tanrı'nın seni çocuğu olarak seçtiğini söyleyip övenebilir misin (eğer Tanrı'nın özel 
ağacının bir dalı gibiysen)? 

"... o dallara karşı övünme."   (Romalılar 11:18a) 

Elbette hayır! Tanrı tarafından seçilmeyi hak etmediğimizi anlamalıyız. Rab İsa'nın 
bizim yerimize ölmesini hak edecek hiç bir şey yapmadık. Müjdeyi işitmeyi hak edecek 
bir şey yapmadık. Sadece Tanrı'nın merhameti yüzünden Rab İsa Mesih'e inanıp 
kurtulabildik. Bu sayede Tanrının seçilmiş halkının bir parçası olduk.  

Kart 4-7 

O zaman artık Tanrı Yahudilere hiç aldırış etmiyor mu? Bu elbette doğru değil. Tanrı 
onları hala sever ve Rab İsa Mesih'e güvenerek iman etmelerini ister.  

* Olayların gelişimi: Tanrı, Rab İsa Mesih'e iman eden Yahudileri "tekrar ağaca 
aşılar".  

Romalılar 11:23-24'ü okuyun. 

"İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı`nın onları 
eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından 
kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin 
ağacına aşılanacakları çok daha kesindir!"  

Bu ayetlerin ne demek istediğini anlıyor musunuz? Tanrı'nın öz ağaca tekrar 
aşılayabileceği bu "dallar" kimdir? Rab İsa Mesih'e inanan Yahudiler bu dallara benzer. 
Bugün Yahudiler arasında Müjdeyi duyuran bir çok müjdeci vardır. Bu kişilerin işleri 
zordur çünkü Yahudilerin büyük bir kısmı Müjde'yi kabul etmezler ve Rab İsa'nın 
cennetten dünyaya Yahudiler ve tüm insanlar için gönderilen Kurtarıcı ve Tanrı'nın Oğlu 
olduğuna inanmazlar.  

Fakat bazı Yahudiler Müjdeyi işitince İsa Mesih'e iman ederler. Bu kişiler ağaca tekrar 
aşılanan dallara benzerler. Yahudi ve Yahudi olmayan diğer insanlardan oluşan 
Tanrı'nın seçilmiş halkı olmaya devam ederler.  
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Temel gerçek kartını 
gösterin: "Tanrı'nın 
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Rab İsa'nın görkemli Kral olarak gelişinden önce bir gün, bir çok Yahudinin O'na iman 
edeceğine inanıyoruz. Ne kadar harika değil mi? 

Kart 4-8  

* Olayların gelişimi: Yahudiler için Tanrı'ya şükredin ve kurtulmaları için dua edin. 

Tanrı Yahudi halkı için ne yapmamızı ister? Kutsal Kitabın bize verilmesinde ve Rab İsa 
Mesih'in dünyaya gelişinde aldıkları roller için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Onları asla küçük 
görmemeli, aksine Mesih'in uğruna sevmeliyiz.  

Yapmamız gereken çok önemli bir şey daha vardır. Romalılar 10:1'i birlikte okuyup elçi 
Pavlus'un neler yaptığını ve Tanrı'nın  bizden ne yapmamızı istediğini görelim. 

" Kardeşler! İsrailliler`in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı`ya 
yalvarıyorum." (Romalılar 10:1) 

Onların kurtulmaları için için yürekten dua etmeliyiz.  

Bugünkü dersimizi bitirmeden önce, aranızda Rabbi seven dört kişiden, dua etmesini 
isteyeceğim. Dua konuları şunlardır:  

1. Yahudiler için Tanrı'ya teşekkür edin; çünkü onlar aracılığıyla Kutsal Kitap bize ulaştı 
ve onların soyu aracılığıyla Rab İsa Mesih dünyaya geldi.  

2. Kurtuluşa kavuşan bizlerin, Tanrı'nın halkı olmak üzere seçildiğini hatırlayıp şükredin 
(Zeytin ağacına aşılanan yabani ağacın dallar gibi). 

3. Daha çok Yahudinin Rab İsa Mesih'e Kurtarıcıları olarak iman edip kurtulması için 
dua edin. 

4. Yahudiler arasında hizmet eden müjdeciler için dua edin ki, Müjdeyle çok az kişi 
ilgilense bile cesaretle duyurmaya devam etsinler.  

Ders 4 için ayetler 

Romalılar 9:5 "Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her 
şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı`dır! Amin." 

Romalılar 9:15 "Çünkü Musa`ya şöyle diyor: “Merhamet ettiğime merhamet 
edeceğim, Acıdığıma acıyacağım.” " 

Romalılar 9:32a  "Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya 
çalıştılar..." 

Romalılar 10:1 "Kardeşler! İsrailliler`in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için 
Tanrı`ya yalvarıyorum." 

Romalılar 10:12-13 "Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi`dir. 
Kendisine yakaranların tümüne eli açıktır. Rab`be yakaran herkes kurtulacak." 

Romalılar 11:18a "...o dallara karşı övünme...." 

Romalılar 11:19  "O zaman, “Ben aşılanayım diye dallar kesildi” diyeceksin." 

Romalılar 11:23-24 " İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca 
aşılanacaklar. Çünkü Tanrı`nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen 
doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına 
aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir!" 



Tekrar soruları 

1 İlk Yahudi kimdi? (İbrahim peygamber) 

2 Yahudi ulusunun başlangıcı olan İbrahim'in oğlunun ve torununun adları neydi? 
(İshak ve Yakup) 

3 Tanrı merhameti yüzünden Yahudileri kendi özel halkı olarak seçti. 
"Merhamet" ne demektir? (Kendisine iyilik yapılmasını hak etmeyenlere karşı iyilik 
göstermek.) 

4 Tanrı'nın kendi halkı olan Yahudilerden yapmalarını istediği iki özel görev vardı. 
Bunlardan birini söyleyin. (Kutsal Kitabı kaleme almak.) 

5 Diğer görev neydi? (Kurtarıcının dünyaya geleceği soyun ataları olmak) 

6  Birçok Yahudinin kabul etmediği harika kurtuluş yolu neydi? (İyi işler ve 
sevaplarla değil, iman aracılığıyla İsa'ya inanarak kurtulmak.) 

7 Yahudiler Tanrı'ya ve Rab İsa'ya sırtlarını dönünce, Tanrı başka bir grup insanı 
halkı olarak seçti. Bu kişiler kimdi? (İsa Mesih'e Rabbi ve Kurtarıcısı iman eden herkes) 

8 Zeytin ağacı benzetmesinde kesilen dallar kimi temsil ediyordu? (İsa Mesih'e 
inanmayan Yahudileri.) 

9 Daha sonra yabani zeytin ağacının dalları o ağaca aşılandı. Aşılanan bu dallar 
kimi temsil ediyordu? (Yahudi olmayan ama İsa Mesih'e iman eden kişileri) 

10 Tanrı bizi özel halkı olarak seçtiyse, neden bunun hakkında övünmememiz 
gerekir? (Tanrı'nın bizi seçmesini hak etmedik; İsa yerimize öldüğü için seçilebildik; 
birisinin bize Müjde'yi açıklaması gerekiyor; üstelik inanmak için yine Tanrı'nın bize 
yardım etmesine ihtiyacımız vardır.) 

11 a. Tanrı Yahudilerle olan bağını kopardı mı? (Hayır) 

 b. Onlardan ne yapmalarını ister? (İsa Mesih'e inanmalarını) 

12 Yahudi halkı için biz ne yapabiliriz? (Dua edebiliriz) 

 

Devam eden etkinlik 

Dua 

Dersin sonunda verilen dua konularını kullanın. 

 

Devam eden etkinlik 

Aşı 

Çocuklara "aşının" nasıl olduğunu gösterebilirsiniz. Çocuklar bir dalın kabuğu üzerinde 
"V" şeklinde yarık açmanıza ve bir başka ağaçtan aldığınız filizi bunun içine 
yerleştirmenize yardım etsinler.  

İsterseniz "V" şekli yerine, dalı eğimli bir şekilde kestikten sonra filizi buraya yerleştirip 
iple sıkıca bağlayabilirsiniz.  

Not: Aşılama bir sanattır ve aşıladığınız filiz tutmayabilir; ama en azından prensibi 
örneklemiş olursunuz.  

 

 

 

 

 

 

 



Ders 5 
Mesih'in Bedeni
 

Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 12:1-13 
Koloseliler 1:18-19 
Efesliler 4:7-16 
1 Korintliler 12:1-31 
 
Temel gerçek 
Mesih'in bedeninin bir üyesi olan her Hıristiyanın, Tanrı'ya 
ve başkalarına hizmette kullanacağı armağanları vardır.  
 
Uygulama 
Kurtulmuş olanlar: Size verdiği armağanlar için Tanrı'ya 
şükredin; O'nun isteğini yerine getirebilmek için kendinizi 
tamamen O'na verin; O'na sizden ne yapmanızı istediğini 
sorun.  

Ezber ayeti 

"...çok sayıda olan bizler  Mesih`te tek bir bedeniz ve 
birbirimizin üyeleriyiz.." Romalılar 12:5 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 ve 5-8 

* Sözcük şeritleri: "Mesih'in bedeninin bir üyesi olan her 
Hıristiyanın, Tanrı'ya ve başkalarına hizmette kullanacağı 
armağanları vardır." (temel gerçek) ve " Size verdiği 
armağanlar için Tanrı'ya şükredin; O'nun isteğini yerine 
getirebilmek için kendinizi tamamen O'na verin; O'na 
sizden ne yapmanızı istediğini sorun." (kurtulmuş olanlara 
yönelik uygulama) 
 
Devam eden etkinlik 
 
* Bedenimizin üyelerini parça parça gösteren kağıt ya da 
kartondan kesilmiş. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları:  

Giriş 
 Sağlıklı bir vücuda sahip olmak 
Olayların gelişimi 
Kart 5-1 Bir atlet gibi olmak - Tanrı 
vücutlarımızı harika bir şekilde yaratmıştır. Her inanlı 
Mesih'in bedeni olan kilisenin bir üyesidir. (Romalılar 
12:4-5)   TG 
Kart 5-2 Başımız, bedenimizi yönlendirir, 
kontrol eder ve organlarımıza buyruklar verir.  
Kilise bedeninin başı ise Mesih'tir. (Koloseliler 1:18) 
İnanlıları yönlendirir, buyruklar verir. Bunu öncelikle 
Sözü aracılığıyla yapar.  
   TG+, TG- 
Kart 5-3 Vücudumuzdaki her organın görevi ve 
becerisi farklıdır.  
Tanrı sana özel görevler ve beceriler vermiştir.  
   TG, TG+ 
Kart 5-4  "Öğretme" armağanı (Romalılar 12:7) 
 "Müjdeleme" armağanı (Efesliler 4:11)  TG+ 
Kart 5-5 "Hizmet etme" armağanı (Romalılar 
12:7 
 "Yönetme" armağanı (Romalılar 12:8) 
 " Verme" armağanı (Romalılar 12:8) 
Kart 5-6 Örnek: Verme armağanı olan Bay Le 
Tourneau. 
 Hasan Amca, Fehmi, Belkıs ve Metin'le 
konuşuyor. 
Kart 5-7  Hıristiyan çocukların da armağanları 
vardır.  
 "Öğüt verme" ya da teşvik etme armağanı 
(Romalılar 12:8) 
 "Merhamet etme" armağanı (Romalılar 12:8) 
 "İman" armağanı (1. Korintliler 12:9) 
Kart 5-8 Tanrı kendimizi diri kurbanlar olarak 
sunmamızı ister (Romalılar 12:1)    TG+ 
 Tanrı gururlu olmamızı istemez (Romalılar 
12:3) 
Sonuç 
Tanrı'ya senden ne yapmanı istediğini sor.   TG+ 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint 5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
 

Ders 
* Giriş: Sağlıklı bir vücuda sahip olmak. 
Çocuklar spor yapıyor musunuz? Peki ne gibi sporlar yapıyorsunuz? Futbol 
oynayanlar ellerini kaldırsınlar? Basketbol? Masa tenisi? Yüzme? Çok güzel! Spor 
yapmak niçin önemli dersiniz? Evet, çeşitli nedenler vardır. Bunlardan birisi 
bedenlerimizi sağlıklı ve zinde tutmaktır.  
 
Kart 5-1 
* Olayların gelişimi: Bir atlet gibi olmak - Tanrı vücutlarımızı harika bir şekilde 
yaratmıştır.  
Bir atleti koşarken hiç seyrettiniz mi? Bitiş çizgisine ulaşmak için koşarken 
vücudundaki bütün eklemler - dirsekleri, dizleri, bilekleri, boynu mükemmel bir 
uyum içinde işler. Eklemleri saran kaslar da atletin koşabilmesi için gereken her 
şeyi yapar. Tanrı bizi çok harika bir şekilde yaratmıştır. Beynimiz tüm 
vücudumuza hükmeder; kalbimiz tüm damarlarımıza kan pompalar; 
vücudumuzdaki her organın bir görevi vardır ve hepsi gereklidir.  
* Olayların gelişimi: Her inanlı Mesih'in bedeni olan kilisenin bir üyesidir. 
(Romalılar 12:4-5)    
Romalılar 12'deki şu iki ayetin ne anlama geldiğini anlayacak mısınız bakalım?  
" Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda 
olan bizler de Mesih`te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz." (Romalılar 
12:4-5) 
Bu sözlerin anlamı nedir? Tanrı, Rab İsa'yı seven herkesin, mükemmel bir şekilde 
işleyen bir beden gibi hareket edeceğini söylüyor. Bu beden tüm gerçek 
Hıristiyanların bir araya gelmesiyle oluşan ve gözle görülmeyen bir bedendir. Bu 
bedene kilise adını veriyoruz. Ama Pazar günleri ibadet için gittiğiniz binadan söz 
etmiyorum. Kutsal Kitabın sözünü ettiği kilise taş ve topraktan değil, insanlardan 
yapılmıştır. İsa Mesih'e inanan herkes, yani her gerçek Hıristiyan bu harika 
bedenin bir üyesidir. Belki sen yön gösteren işaret parmağı ya da dinleyen bir 
kulak ya da konuşan bir dil ya da koşan bir ayak olabilirsin.  
 
Kart 5-2  
* Olayların gelişimi: Başımız, bedenimizi yönlendirir, kontrol eder ve 
organlarımıza buyruklar verir.  
Baş vücudun en önemli kısmıdır. Çünkü beynimiz burdadır. Örneğin yürümek 
istediğimiz zaman beyin buyruklar vermeye başlar - sırtımızdaki ve 
bacaklarımızdaki kaslara bedeni ayağa kaldırmalarını söyler. Daha çok enerjiye 
gereksinim duyacağımız için kalbe daha çok kan pompalamasını, daha fazla 
oksijen kullanmak için akciğerlere derin nefes almalarını söyler ve gideceğimiz 
yönü belirlemeleri için gözleri uyarır.  
Kilisenin başı kimdir dersiniz? Pavlus, Tanrı'nın yönlendirişiyle kaleme aldığı 
başka bir mektupta şöyle der:  
 
* Olayların gelişimi: Kilise bedeninin başı ise Mesih'tir. (Koloseliler 1:18) 
 
" Bedenin, yani kilisenin başı O'dur." (Koloseliler 1:18) 



 
Sizce Pavlus burada kimden söz ediyor olabilir? Evet, Rab İsa'dan. İsa kilise bedeninin 
Başıdır. Her şeyi kontrol eden, yönlendiren ve buyruklar verendir. Vücutlarımızda plan 
yapan ve yöneten beyin olmayacak olsa, ne kadar büyük bir karmaşa olur düşünsenize. 
Belki bacaklarımız yorulduğu için oturmak isterken, ayaklarımız yürümek isteyebilir. Ya 
da gözlerimiz biraz dinlenmek isteyip göz kapakları kapandığında, ellerimiz basketbol 
oynamak isterse olacakları siz hayal edin! 
* Olayların değişimi: İnanlıları yönlendirir, buyruklar verir. Bunu öncelikle Sözü 
aracılığıyla yapar.  
İşte bu yüzden kilise bedeninin üyesi olan her inanlının Rab İsa'ya itaat etmesi çok 
önemlidir. Kilisede, Pazar Okulunda ya da kulüpte Kutsal Kitaptan anlatılanları 
dinlerken ya da Kutsal Kitabı kendi başımıza okurken, fiziksel bedenimizde beynin tüm 
organlarımızı yönlendirmesi gibi, bedenin Başı olan İsa da bize konuşmaktadır. Mesih'in 
bedeninin bir üyesi olarak Rab İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve dediklerini 
uygulamaya koymanız çok önemlidir.  
Eğer Rab İsa'ya Kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz, O'na ait değilsiniz demektir. Yani 
O'nun bedeninin üyesi değilsinizdir. Mesih'ten uzaksınızdır. Hatta çok uzaksınızdır. 
Günahlarınız içinde kaybolmuş durumdasınızdır. Ama Rab İsa sizi aramaktadır. Sizi çok 
sevdiği için günahlarınız uğruna canını vermiştir. Eğer bugün tüm yüreğinizle O'na 
güvenecek ve yaklaşacak olursanız, sizi kabul edecektir. Çünkü sizi kabul edeceğine söz 
verir. Yuhanna 6:37b'de şöyle der: "Bana geleni asla kovmam." Bugün Mesih'e gelin! 
 
Kart 5-3  
* Olayların gelişimi: Vücudumuzdaki her organın görevi ve becerisi farklıdır.  
Eğer bu harika bedenin başı Mesih ise ve yeniden doğan herkes bu bedenin üyesi ise, o 
zaman Rabbimiz için birlik içinde çalışmamız önemlidir. Herkese ihtiyacımız vardır 
çünkü hepimizin yapacağı görevler ayrıdır.  
* Olayların gelişimi:  Tanrı sana özel görevler ve beceriler vermiştir.  
 
"Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan 
bizler de Mesih`te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz." (Romalılar 12:4-5) 
 
Her birimiz aynen fiziksel bedenlerimizde olduğu gibi, Tanrı'nın verdiği özel beceri ya 
da armağanlara sahibizdir. Gelin birlikte vücudumuzdaki organların görevleri hakkında 
düşünelim. Örneğin, Tanrı'nın göze verdiği ve kulakta olmayan beceri nedir? Evet, 
görme yetisi. Peki kulağın yapıp elin yapamadığı şey nedir? Evet, işitme yetisi. 
Burnunun yapıp gözünün yapamayacağı şey nedir? Koku almak. Elinin yapabileceği 
ama kulağın yapamayacağı şey nedir? Bir şeyleri tutabilmek, dokunabilmek. 
Görüyorsunuz işte, bedenimizin her üyesi önemlidir. Onlarsız yapamayız. Gözlerimizle 
göremediğimiz karaciğer, mide, bağırsak gibi organlarımız bile çok önemlidir.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
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Temel gerçek kartını 
gösterin: " Mesih'in 
bedeninin bir üyesi olan 
her Hıristiyanın, Tanrı'ya 
ve başkalarına hizmette 
kullanacağı armağanları 
vardır." 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
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okutun. 

Bir Hıristiyan olarak Tanrı için çok ama çok önemli olduğunu biliyor musun? Ve 
bedendeki diğer Hıristiyanların da sana ihtiyacı vardır. Tanrı sana çok özel 
armağanlar ve görevler verdiği için, kilise sensiz yapamaz. Peki bu armağan ve 
görevler neler olabilir? Tanrı Pavlus'a, ne gibi görevlerden söz ettiğini anlamamız 
için şunları yazmasını söyledi. Romalılar 12 ye bakalım. 
 
" Tanrı`nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin 
armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin.  Hizmetse, hizmet 
etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu 
cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle 
yapsın." (Romalılar 12:6-8) 
 
Bunların hepsine bakacak zamanımız yok; onun için birkaçını seçelim. 
 
Kart 5-4   
* Olayların gelişimi: "Öğretme" armağanı (Romalılar 12:7) 
 
İlk olarak öğretenleri ele alalım. Tanrı'nın bazı Hıristiyanlara Kutsal Kitabı 
öğretebilme becerisi verdiğini biliyor musunuz? Tabii ki tüm inanlılar başkalarına 
Kutsal Kitabın dediklerini anlatabilirler. Fakat Tanrı, Mesih'in bedeni olan kilisenin 
büyüyüp gelişebilmesi için öğretme armağanı olan kişilere ihtiyaç olacağını 
biliyordu. Bu kişiler Tanrı'nın özel armağanı sayesinde Tanrı'nın Sözünü çok iyi 
kavrayabilen kilise çobanları, Pazar Okulu öğretmenleri vb olabilir. Sonra da Tanrı 
Sözünden öğrendiklerini diğerlerinin iman yaşamında büyümesine yardım etmek 
için aktarırlar. Tanrı'nın bizim için bunu sağlaması ne kadar da harika değil mi? 
Öğrenmenize yardım eden kişileri gönderdiği için Tanrı'ya şükrettiniz mi?  
 
* Olayların gelişimi:  "Müjdeleme" armağanı (Efesliler 4:11)   
Pavlus başka bir mektubunda müjdeleme armağanı hakkında yazar (Efesliler 4:11). 
Tüm Hıristiyanlar, henüz kurtuluşa kavuşmamış olan insanlara İsa Mesih'in 
müjdesini duyurmalıdır. Fakat bazı inanlılar Tanrı tarafından özel olarak müjdeyi 
başkalarına sunmak ve o kişilerin Mesih'e iman etmesine yardım etmek için 
seçilmişlerdir. Kutsal Kitap örneğin müjdeci Filipus'tan söz eder (El.İşleri 21:8). Tanrı 
Samiriye'deki bir çok kişinin ve çölde yolculuk eden Etiyopyalı adamın Kurtarıcı 
Mesih'e iman etmesi için Filipus'u kullandı (El.İşleri 8'e bakın). Tanrı'nın kiliseye, 
böylesine özel armağanları olan kişiler vermesi ne kadar güzel değil mi?  
 
Kart 5-5  
Olayların gelişimi: "Hizmet etme" armağanı (Romalılar 12:7) 
Pavlus ayrıca hizmet etme armağanı olanlardan da söz eder (Romalılar 12:7). 
Hıristiyanlar yoksullara, hastalara, dullara ve öksüzlere yardım etmelidirler. Hizmet 
etme armağanları olan kişiler daha nazik ve ilgilidirler. Kilisenin ihtiyaç içinde 
olanlara yardım ettiğinden emin olurlar. Örneğin Kutsal Kitapta, kendisini diğer 
inanlıların hizmetine adayan İstefanas adlı bir adamdan söz edilir (1. Korintliler 
16:15-18). Pavlus bu adamın kendisine ne kadar çok yardım ettiğini anlatır. Bu 
önemli bir armağandır ve belki de aranızdan birisi bu armağanı almış olabilir. Belki 
toplantılarımız için sandalyeleri düzenlemek, keçeli tahtayı doğru yere yerleştirmek, 
ilahi kitaplarını masaya koymak gibi işleri yaparak, bu armağanı şimdiden kullanıyor 
olabilirsiniz. 



Bu gerçekten çok harika bir şeydir. Belki tüm yaşamınız boyunca Rab için çalışan 
kişilere yardım edeceksiniz.  
 
* Olayların gelişimi:  "Yönetme" armağanı (Romalılar 12:8) 
Kilisedeki etkinlikleri organize eden ve toplantıları yöneten kişilere de ihtiyaç vardır. 
Romalılar12:8'de bunun hakkında okuruz. 
Tanrı'nın, kilisede ihtiyaç duyulan her konuda birilerini sağlaması ne kadar da harika 
değil mi? 
 
* Olayların gelişimi: " Verme" armağanı (Romalılar 12:8) 
Romalılar 12:8'de, Tanrı veren kişilerden de söz eder. Her Hıristiyanın Rab2be 
cömertçe vermesi gerekir ama bazı inanlılar vermeyi çok severler ve bu, Tanrı'nın 
onlara verdiği bir beceridir.  
 
Kart 5-6  
Olayların gelişimi: Örnek: Verme armağanı olan Bay Le Tourneau.  
Bay Le Touneau Amerikalıydı. Yol yapımında kullanılmaları için kocaman buldozerler ve 
iş makineleri üreten bir fabrikası vardı. Bu dev gibi araçları hiç gördünüz mü?  
Bay Le Tourneau Tanrı'yı çok severdi ve bir araç sattığında eline geçen paranın bir 
kısmını Tanrı'ya verirdi. Tanrı onu bereketledi ve Bay Le Tourneau gitgide daha çok araç 
satmaya başladı. Böylece zengin oldu. Ama aynı zamanda Tanrı'nın işleri için 
müjdecilere ve Tanrı Sözünü duyuran vaizlere daha çok para veriyordu. Sonunda 
neredeyse tüm parasını Tanrı'ya vermeye başladı. Tanrı'nın ona para kazanma ve aynı 
zamanda cömertçe verme armağanını verdiğine inanıyorum. Tabii ki Tanrı hepimizin 
vermesini ister ama herkes Bay Le Tourneau gibi veremez. Tanrı ona iyi bir işadamı 
olma ve cömertliğiyle diğer Hıristiyanlara yardım etme becerisi verdi. Tanrı'nın 
kendisine verdiği armağanı kullandığı için Mesih'in bedeninde çok yararlı oldu.  
 
Belki kendi kendinize, "Yetişkin Hıristiyanlar için bunu anlıyorum ama benim ne 
armağanım var ki? Hıristiyan olduğumu biliyorum fakat Tanrı'nın işlerine yardım 
edebileceğimi hiç sanmıyorum" diye düşünüyor olabilirsiniz.  
 
* Olayların gelişmesi:  Hasan Amca, Fehmi, Belkıs ve Metin'le konuşuyor. 
Şimdi size aynı soruya akılları takılan üç kardeşin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu üç 
kardeşin en büyüğü Fehmi, bir küçüğü Belkıs ve en küçükleri ise sekiz yaşındaki 
Metin'di. Kiliseyle  gittikleri kampta her Hıristiyanın Tanrı'dan özel armağanlar aldığını 
öğrendiler ama Tanrı'nın kendilerine hangi armağanları verdiğinden emin değillerdi. 
Böylece kamp yetkililerinden biri olan Hasan Amcaya bu konu hakkında danışmak 
istediler.  
 
Kart 5-7   
* Olayların gelişimi: Hıristiyan çocukların da armağanları vardır.  
Hasan Amca şöyle dedi: "Tanrı'nın bize verdiği armağan ve beceriler hakkında 
hepimizin düşünmesi gerekir. Tanrı'dan becerilerimizin ne olduğunu bize göstermesini  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El.İşleri 9:36-43'e bakın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve bunları O'na ve Mesih'in bedenindeki diğer üyelere hizmet için kullanmamıza 
yardım etmesini istemeliyiz. Ama size bir kaç fikir verebilirim. 
 
* Olayların gelişimi:  "Öğüt verme" ya da teşvik etme armağanı (Romalılar 12:8) 
 
"Fehmi, iki yıl önce iman ettiğinden bu yana davranışlarını gözlüyorum. On iki 
yaşındasın değil mi? Sanırım Tanrı'nın sana verdiği bir armağanı fark ediyorum. 
Romalılar 12:8'de Tanrı "öğüt verme" ya da "teşvik etme" armağanından söz eder. 
Bunun anlamı, başkalarına dostça yaklaşıp onlara yardım etmektir. Senin bunu 
yaptığını çeşitli defalar gördüm Fehmi. Örneğin bir keresinde, futbolu bırakıp 
toplantıya girmek istemeyen arkadaşlarını içeriye girmeye teşvik ettin.  Sonra 
ezber ayetini öğrenmeye çaba sarf etmeyen bazı arkadaşlarına güzel bir örnek 
olup ayeti ezberlemelerine yardım ettin. Sanırım Belkıs ve Metin de ödevlerini 
yapmakta zorlandıklarında, onlarla birlikte dua edip Tanrı'dan yardım istediğin 
zamanları hatırlıyorlardır. Bence Tanrı sana, öğüt verme ya da teşvik etme 
armağanını vermiş. Bunları yapmaya devam et ve eminim Tanrı da bu armağanı 
geliştirmene yardım edecektir." 
 
Fehmi hafifçe kızararak gülümsedi ama Belkıs ve Metin, Tanrı'nın kendisine bu 
armağanı vermiş olmasına memnun olduğunu anlamışlardı. Fehmi Mesih'in 
bedeninde öğüt veren ve teşvik eden birisiydi. 
 
* Olayların gelişimi: "Merhamet etme" armağanı (Romalılar 12:8) 
Belkıs ve Metin, "Peki bizim armağanımız var mı?" diye bir ağızdan konuştular.  
 
"Bir düşüneyim" dedi Hasan Amca. "Siz daha küçük olduğunuz için, 
armağanlarınızı göstermeye pek fırsatınız olmamış olabilir ama Tanrı'nın size 
armağanlar verdiğinden eminim. Romalılar 12:8'de "merhamet etme" 
armağanından söz edilir. İncil'de Dorkas adlı bir kadının hikayesini öğrenmiştik 
hatırlıyor musunuz? Yafa kentinde yaşayan insanlara karşı merhamet dolu bir sürü 
güzel davranışta bulunuyordu. Belkıs belki Rab sana bu armağanı vermiş olabilir 
diye düşünüyorum. Bu armağana sahip olan kişiler, özellikle iyiliği hak etmeyen 
kişilere karşı nazik ve yumuşak başlılıkla davranırlar. Geçen gün voleybol maçı 
sırasında Ayşe sana çok kızdı ve hakkında kötü sözler söyledi. Ama sen ona aynı 
şekilde davranmadın. Bu duruma üzüldüğünü fark ettim ama yine de ona karşı 
nazik davranmaya devam ettin. Bu davranışın diğer arkadaşlarına, tabii ki özellikle 
de Ayşe'ye çok yardım etti. Bu yüzden belki Tanrı, sana karşı iyi davranmayanlara 
bile iyi davranabilme ve merhamet etme armağanını vermiş olabilir diye 
düşünüyorum. Tanrı bu armağan aracılığıyla Mesih'in bedenindeki herkese yardım 
edebilir Belkıs." 
 
* Olayların gelişimi:  "İman" armağanı (1. Korintliler 12:9) 
Dokuz yaşındaki Metin sabırsızlıkla, "Peki ya ben?" diye sordu. 
"Metin, henüz sözünü etmediğim bir armağan daha var İncil'de. Pavlus bir başka 
mektubunda "iman" armağanından söz eder. Bunun anlamı sonucu görmesen de, 
Tanrı'ya güvenmeye devam etmek demektir. Dünkü toplantımızın sonunda 
Afrika'da yaşayan bir müjdeci için dua ettiğini işittim. Yeni bir dil öğrenmesi için 
Tanrı'nın ona yardım edebileceğine inandığını biliyorum. O ülkede yaşayan 
insanların Müjde'yi kendi dillerinde işitmelerini istemen gerçekten çok güzel. 



Sen bana, iman dolu biri olan İstefanos'u hatırlatıyorsun. Kendisini taşlayarak 
öldürenler için dua etmişti. Sonra da Tanrı onun duasını yanıtladı ve İstefanos'un 
öldürülmesinden sorumlu olan Tarsuslu Saul İsa'ya iman etti. Belki tüm yaşamın 
boyunca sen de İstefanos gibi bir iman adamı olabilirsin." 
 
Üç kardeş Hasan Amcanın yanından ayrılırken gülümsüyorlardı. Mesih'in 
bedeninde Tanrı'nın kendileri için seçtiği görevleri gerektiği şekilde yapmayı çok 
istiyorlardı.  
 
Kart 5-8 
Peki ama Tanrı şimdi Fehmi, Belkıs ve Metin'den ne yapmalarını istiyordu? Hatta 
daha da önemlisi sizden ve benden ne yapmamızı istiyor acaba? Romalılar 12'nin 
birinci ayetini okuyalım. 
* Olayların gelişimi:  Tanrı kendimizi diri kurbanlar olarak sunmamızı ister 
(Romalılar 12:1)    
"....Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı`yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun" 
(Romalılar 12:1) 
Bunun anlamı Tanrı'nın sahip olduğumuz her şeyi O'nun hizmetine sunmamızı 
istediğidir. Bu ayet , ölü değil, "diri birer kurban" olmaktan söz ediyor. Tanrı sizi 
çok sevdiği için yaşamanızı ve kendisine hizmet etmenizi ister.  
İnanlı çocuklar, Tanrı'yı seviyor musunuz? Rab İsa Mesih'in size sonsuz yaşam 
vermek  için ne kadar acı çektiğini düşününce, O'nu daha çok seviyor ve hoşnut 
etmek istiyor musunuz? Yanıtınız evetse, şöyle bir dua ederek yüreğinizdekileri 
O'na söyleyebilirsiniz: "Rab, sana ait olduğum için çok teşekkür ederim. Benim için 
seçtiğin yol ne ise sana hizmet etmeye hazırım. Bedenin başı olan Mesih'e itaat 
etmeme yardım et Tanrım. Başkalarının ihtiyacını gören bir göz, senin için konuşan 
bir ağız ve Senin yollarında yürüyen bir ayak olmak istiyorum. Amin." 
 
Tanrı Pavlus aracılığıyla bir şey daha söyler: 
 
*Olayların gelişimi: Tanrı gururlu olmamızı istemez (Romalılar 12:3) 
"Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı`nın kendisine 
verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun." (Romalılar 12:3) 
Tanrı gururlu olmamızı istemez. En çok O'nunla ilgilenmemizi ve bizden yapmamızı 
istediği şeyleri yapmamızı ister. Bize verdiği armağanlara odaklanmamızı istemez.  
 
* Sonuç: Tanrı'ya senden ne yapmanı istediğini sor. 
Tanrı yolunda yürüyen bir çok kişi, "Rabbim ne yapmamı istiyorsun?", "Rab işte 
buradayım, beni gönder" gibi dualar ettiler. Bu gibi sözler, "Rab, ben hangi 
konularda başarılıyım?" sorusundan çok daha iyidir. Kendimiz hakkında düşünmek 
yerine, Tanrı'nın isteğini yerine getirmeyi ve adını onurlandırmayı en çok 
istemeliyiz. Size verdiği özel beceri ve armağanlar için Tanrı'ya şükret. Bedeninin 
bir üyesi olarak ne yapmanı istediği O'na sor. Size verdiği armağanlar bunları 
yapmanızı sağlayacaktır. O zaman Tanrı'ya itaat edin. Tanrı'nın verdiği becerileri 
geliştirin ve kullanın. Bunlarla başkalarına yardım edin. 
El.İşleri 6:8 ve 7:54-60'a bakın. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
PowerPoint 5-8 
 
 
 
TG+ 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: "Size 
verdiği armağanlar için Tanrı'ya 
şükredin; O'nun isteğini yerine 
getirebilmek için kendinizi 
tamamen O'na verin; O'na 
sizden ne yapmanızı istediğini 
sorun." 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
 
 
 
 
TG+ 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar oyunu 
Yüz çizmek 
Grubunuzu ikiye ayırın ve 
her gruba bir başkan atayın. 
 
Başkanlar grupları için boş 
bir kağıt ve kalem alır. 
 
Sizin yüzünüzün sadece 
şeklini çizmelerini isteyin 
(komik olabilir). 
 
Doğru yanıt veren çocuk 
başkanın çizdiği surata göz, 
kaş, burun, ağız, kulak gibi 
bir organı ekler. 
 
Yüzünüzü tamamlayan ilk 
takım kazanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 5 için ayetler 
Romalılar 12:1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı`nın merhameti adına size yalvarırım: 
Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı`yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal 
tapınmanız budur. 
  
Romalılar 12:3 Tanrı`nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum: Kimse 
kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı`nın kendisine verdiği iman 
ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. 
 
Romalılar 12:4-5 Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu 
gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih`te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. 
 
Romalılar 12:6-8 Tanrı`nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal 
armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında 
peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin.  Öğüt veren, 
öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle 
yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. 
 
Koloseliler 1:18  Bedenin, yani kilisenin* başı O`dur. Her şeyde ilk yeri alsın 
diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O`dur. 
 
Tekrar soruları 
1 Kilise bedenini kimler oluşturur? (İsa Mesih'e inanan herkes, her gerçek 
Hıristiyan) 
2 Kilise bedeninin başı kimdir? (Rab İsa Mesih) 
3 Başın görevi nedir? (Yönetmek, yönlendirmek, buyruklar vermek) 
4 Bedenin diğer üyeleri ne yapar? (Başı söylediklerini yapmak) 
5 Kilisenin başı olan Rab İsa Mesih bedeninin üyelerine buyruklarını nasıl verir? 
(Sözü aracılığıyla) 
6 Mesih'in bedeninin üyesi olan her Hıristiyana neler verilir? (Özel beceri ve 
armağanlar - birden fazla olabilir.) 
7 Kendisine hizmet etmeleri için Tanrı'nın Hıristiyanlara verdiği armağanlardan 
ikisini söyleyin. (Yanıtlar farklılık gösterecektir. Dersteki örnekler öğretme, 
müjdeleme, hizmet etme, yönetme, verme, teşvik etme, merhamet etme ve iman 
armağanlarıdır.) 
8 Başka iki armağanı söyleyin. 
9 Derste sözünü ettiğimiz Bay Le Tourneau adlı Amerikalı inanlının armağanı 
neydi? (Verme armağanı) 
10 Tanrı, isteğini öğrenmemiz ve yerine getirmemiz için her şeyden önce ne 
yapmamızı ister? (Bedenlerimizi diri kurbanlar olarak sunmamızı, kendimizi tamamen 
O'na teslim etmemizi.) 
 
 



Devam eden etkinlik 
Oyun 
Bu etkinlik programın başlangıcında giriş amacıyla kullanılabilir.  
Kağıt veya kartondan vücudun farklı bölümlerini kesin: baş, iki göz, iki kulak, ağız, 
gövde, iki kol, iki bacak, iki ayak.  
 
Çocukları eşit sayıda iki gruba ayırın ve her çocuğa bir organ resmi verin. Her 
çocuğun sırayla gözlerini bağlayın ve tahta üzerine elindeki organ resmini 
yapıştırmasını söyleyin. (Yapıştırma işini seloteyp, patafiks ya da raptiye ile 
yapabilirsiniz.) 
 
En iyi vücudu oluşturan takım kazanır. Organı yapıştıran çocuğa hiç bir 
yönlendirme yapılmamalıdır. Ayrıca çocuk elleriyle nereye yapıştırması gerektiğini 
de hissetmemelidir.  
 
Devam eden etkinlik 
Dua zamanı 
Bu etkinliği dersten sonra kullanın. 
İmanlı olan 3 çocuktan aşağıdaki konular için dua etmelerini isteyin.  
1 Mesih'in bedeninde her birimiz önemli olduğumuz için Tanrı'ya şükredin.  
2 Her Hıristiyanın yapacağı özel bir görev ve bu görevi yapma becerisi 
olduğu için Tanrı'ya şükredin.  
3 Tanrı'dan yapacağınız işin ve armağanlarınızın neler olduğunu size yavaş 
yavaş göstermesini isteyin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ders 6 
Ne kadar borçluyuz 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Romalılar 1: 14-16 
Romalılar 13-15 
 
Temel gerçek 
Biz Hıristiyanlar, Tanrı'ya ve diğer insanlara çok şey 
borçluyuz.  
 
Uygulama 
Kurtulmuş olanlar: Her durumda Tanrı'yı sevin ve 
O'na itaat edin; yetkililere saygı gösterin ve itaat edin; 
diğer insanlara sevecen davranın; daha zayıf inanlıları 
koruyun ve iyi bir örnek olun; kurtulmamış olanlara 
Müjde'yi duyurun. 

Ezber ayeti 

"... Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey 
borçlu olmayın." Romalılar 13:8 

Görsel araçlar 

* Resimli kartlar: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 ve 6-8 

* Sözcük şeritleri: " Biz Hıristiyanlar, Tanrı'ya ve diğer 
insanlara çok şey borçluyuz." (temel gerçek) ve " Her 
durumda Tanrı'yı sevin ve O'na itaat edin; yetkililere 
saygı gösterin ve itaat edin; diğer insanlara sevecen 
davranın; daha zayıf inanlıları koruyun ve iyi bir örnek 
olun; kurtulmamış olanlara Müjde'yi duyurun." 
(kurtulmuş olanlara yönelik uygulama). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Kart 6-1 Suna Gamze'ye 3 lira borçlu.  
 Tüm inanlıların başkalarına bir borcu vardır.  
    TG 

Olayların Gelişimi 
Kart 6-2 Tanrı'nın bize gösterdiği lütuf ve iyilikler 
yüzünden O'na sevgi ve itaat borcumuz vardır (Romalılar 
14:7-9)     TG+ 
 
Kart 6-3 Yetkili makamlara saygı ve itaat borcumuz 
vardır (Romalılar 13: 1, 5)     TG+ 
 Hikaye 1: Nesrin'in gümrükte ödemesi gereken vergi  
 
Kart 6-4 Hikaye 2: Nedim ve polislere saygı  
 
Kart 6-5 Hikaye 3: Çete ve telefon kulübesi 
 
Kart 6-6 Herkese sevgi ve arkadaşlık borcumuz vardır 
(Romalılar 13:8)   TG+ 
 
Kart 6-7 İmanda zayıf olanlara anlayış ve iyi örnek 
olma borcumuz vardır. Böylece onların tökezlemesine 
neden olmayız. (Romalılar 14:13 ve 15:1-3a) 
 Hikaye 4: Can, Bedri ve video oyunları     TG+ 
 
Doruk noktası 
Kart 6-8 İster kendi ülkemizdeki, isterse başka 
ülkelerdeki kurtulmamış kişilere Müjde'yi borçluyuz. 
(Romalılar 1:14-15 ve 15: 19b-20) TG+ 
 
Sonuç 
 Müjdeci olma çağrısı 
 
 
 
 



 
 
İsterseniz sözsüz kitap 
kullanabilirsiniz.  
Döndür-Katla-Anlat ya da 
sözsüz kitap Yeni Nesil 
Hizmetleri tarafından 
üretilmiştir. Temin etmek için 
kitabın ilk sayfasından adresle 
temasa geçebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müjde sunumu 
Döndür-Katla-Anlat 
 
Bu ders Hıristiyan yaşamıyla ilgili olduğundan, prensip olarak kurtulmuş çocuklara 
yöneliktir. Bu nedenle programın başlangıcında henüz kurtulmamış olan çocuklar 
için bir şeyler eklemek yararlı olacaktır. Çünkü Müjdenin net bir şekilde 
anlatıldığını işitmeleri gereklidir.  
 
Örneğin Döndür-Katla-Anlat mesajını Romalılara dayalı olarak anlatabilirsiniz.  
 
Pavlus'un Romalılar 1-3'de açıkladığı kurtuluş ihtiyacımızın siyah kalple 
simgelendiğini anlatın.  
 
Romalılar 4-5'de Pavlus İsa Mesih'in günahlarımız uğruna öldüğünü açıklar (kırmızı 
çarmıh) 
 
Kendimizi kurtarmak için yapabileceğimiz hiç bir şey yoktur. Bu yüzden 
affedilmemiz için (beyaz kalp) Rab İsa bizim günahlarımız uğruna öldü ve dirildi. 
Tek yapmamız gereken yanlışlarımızdan uzaklaşıp İsa'ya güvenmektir.  
 
Bugünkü dersimizin Hıristiyan yaşamında büyüyüp gelişmeyi simgeleyen yeşil renk 
hakkında olduğunu açıklayın.Henüz iman etmemiş çocukları, büyümek için 
öncelikle Tanrı'nın iman edenlere verdiği bu yaşamı kabul etmeleri konusunda 
teşvik edin.  
 
Döndür-Katla-Anlat yerine başka bir müjdeci nesne dersi de kullanabilirsiniz. 
Ancak müjde paylaşımını bugünkü dersinizden, birkaç ilahi ya da tekrar soruları 
gibi bir etkinlikle ayırın. İman etmemiş çocuklara yönelik nesne dersi ilk önce ve 
"Ne kadar borçluyuz" dersi daha sonra verilmelidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ders 
Kart 6-1 
* Giriş:  Suna Gamze'ye 3 lira borçlu.  
Suna ve arkadaşı Gamze cumartesi günü birlikte alışverişe çıktılar. Birlikte 
dükkanları dolaşmak hoşlarına gidiyordu. Bir dükkanda çok güzel not defterleri 
gördüler ve satın almak istediler. Ama Suna yanında yeterli para olmadığını fark 
edince çok üzüldü. 3 lira eksiği vardı. 
 
"Üzülme" dedi Gamze, "Sana borç verebilirim. Pazartesi günü geri verirsin." 
 
"Çok teşekkür ederim Gamze" dedi Suna. "Evde param var, sorun değil." 
Arkadaşının kendisine yardım etmesine çok memnundu. Pazar günü boyunca 
Suna, "Gamze'ye borcumu ödemem lazım. Unutmak istemiyorum. Eğer bana 
hatırlatmak zorunda kalırsa çok üzülürüm" diye düşündü.  
 
Sizin de bir arkadaşınızdan borç aldığınız oldu mu hiç? Bir an önce bu borcunuzu 
ödemek istediğinizden eminim.  
 
* Olayların gelişimi:  Tüm inanlıların başkalarına bir borcu vardır.  
Tanrı Romalılar kitabında, Rab İsa'ya iman eden hepimizin, bir anlamda borçlu 
olduğunu söyler. Yani başkalarına borcumuz vardır. Belki bunu işitmek sizi 
şaşırtmış olabilir ama sözünü ettiğim borç para borcu değildir. Ne demek 
istediğimi açıklayayım.  
 
Kart 6-2 
Her şeyden önce hepimiz Tanrı'ya borçluyuzdur. Bize o kadar çok şey verdi ki. 
Tanrı'nın bize verdiği ve yaşantılarımızda gördüğümüz bu harika şeylerden 
bazılarını söyleyebilir misiniz?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Anne babalarından, ailelerinden, 
oyuncaklarından, yiyeceklerden, sağlıktan, Kutsal Kitaptan, doğadaki 
güzelliklerden vb söz edebilirler.  
 
Evet, çok güzel. Gelin şimdi de, Tanrı'nın bize verdiği ama gözlerimizle 
göremediğimiz harika bereketler hakkında düşünelim.  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Mesih'in bizim için öldüğünden, 
günahlarımızın affedilmesinden, sonsuz yaşamdan, cennete gitmekten, Kutsal 
Ruh'un içimizde yaşamasından, Rab İsa'nın bizim için dua etmesinden vb söz 
edebilirler. 
 
Evet, söyledikleriniz çok güzeldi. Tanrı'nın bize verdiği bereketlerini karşılığını asla 
ödeyemeyiz. Bize olan sevgisi ve iyilikleri o kadar çoktur ki, ne kadar uğraşırsak 
uğraşalım bunların karşılığını veremeyiz. Ama Tanrı'nın bize olan iyiliğinin karşılığı 
olarak O'na verebileceğimiz bir şeyler vardır. Peki Tanrı'ya olan bu borcumuz 
nedir?  
* Olayların gelişimi:  Tanrı'nın bize gösterdiği lütuf ve iyilikler yüzünden O'na 
sevgi ve itaat borcumuz vardır (Romalılar 14:7-9)     
O'na sevgi ve itaat borcumuz vardır.  
Pavlus şöyle yazmıştır: " Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere 
ölüp dirildi." (Romalılar 14:9) 
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TG 
Temel gerçek kartını gösterin: " 
Biz Hıristiyanlar, Tanrı'ya ve 
diğer insanlara çok şey 
borçluyuz.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun.



TG+ 
Kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulama kartını gösterin: "Her 
durumda Tanrı'yı sevin ve O'na 
itaat edin." 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
 
TG+ 
Kurtulmuş çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin: 
"Yetkililere saygı gösterin ve 
itaat edin." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesih'in herkesin "Rabbi" olması ne demektir? Her konuda O'nun sözünü 
dinlememiz gerektiği anlamına gelir. Tanrı, Mesih'e mecburiyetten dolayı değil, 
O'nu sevdiğiniz için itaat etmenizi ister. Her gün Tanrı'ya O'nu ne kadar çok 
sevdiğinizi ve doğru olan şeyleri yapmak istediğinizi söyleyin. Kutsal Kitabı 
okudukça ve Kutsal Kitaptan verilen öğretişleri dinledikçe, Tanrı öğrenmenize 
yardım edecektir.  
 
Kart 6-3 
* Olayların gelişimi: Yetkili makamlara saygı ve itaat borcumuz vardır 
(Romalılar 13: 1, 5)      
 
Ama aynı zamanda başkalarına da borcumuz vardır. Gelin şu iki ayeti okuyup bu 
borcun ne olduğunu anlamaya çalışalım.  
"Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun.... Bunun için, yalnız Tanrı`nın gazabı 
nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir." (Romalılar 
13:1a, 5) 
 
Burada sözü edilen yönetimler kimdir acaba? Yaşadığımız kentte ve ülkede 
yasaları koyan ve bunlara uymamızı bekleyen yetkili makamlardır. Tanrı onlara 
boyun eğmemiz gerektiğini; yani onların söylediklerine itaat etmemizi söyler. 
 
Şimdi size üç kısa hikaye anlatacağım. Dikkatle dinlemenizi istiyorum çünkü her 
hikayenin sonunda birkaç sorum olacak. Hikayelerdeki kahramanların Tanrı'nın 
istediği gibi yöneticilere itaat edip etmediğini birlikte keşfedeceğiz.  
*Olayların gelişimi: Hikaye 1: Nesrin'in gümrükte ödemesi gereken vergi 
Nesrin ve Merve yaz tatilinden sonra tekrar okula başlamışlardı. Sınıfların sırayla 
binaya girmelerini bekliyorlardı. Nesrin yaz tatilinde ailecek gittikleri yabancı ülke 
hakkında heyecanla konuşuyordu.  
 
"Öyle eğlendik ki" diye anlatıyordu Nesrin. "Üstelik elektronik cihazlar çok 
ucuzdu ve hem kendimiz hem de amcamlar için bir sürü şey aldık. Ama 
havaalanına gelince bunları gümrük memurlarına gösterip vergi ödemek zorunda 
kalmak istemediğimiz için kırmızı işaretli kapı yerine yeşilden yürüyüp geçtik. Hiç 
kimse bir şey sormadığı için gümrük vergisi falan ödemedik." 
 
Şimdi tekrar sorularını soracağım. Bakalım ilk hikayemizden ne gibi şeyler 
öğreneceğiz.  
 
 
 



1 Nesrin ve ailesi hangi yöneticilere karşı itaatsizlik ettiler? (Gümrük 
memurlarına karşı) 
2 Bu davranış neden yanlıştır? (Çünkü Romalılar 13:1'de Tanrı 
yöneticilerin sözünü dinlememiz gerektiğini söyler.) 
3 Hıristiyan bir aile gümrükten geçerken ne yapmalıdır? (İzin verilenden 
fazla miktarda bir şeyleri ülkelerine sokmak istediklerinde bunlar için gümrük 
vergisi ödemeleri gerekir.)  
 
Kart 6-4  
* Olayların gelişimi: Hikaye 2: Nedim ve polislere saygı  
Soruların yanıtlarını öğrenmek eğlenceli değil mi? 
 
Nedim hafta sonu için teyzesini ziyarete gittiğinde yakındaki parka gitmek 
üzere dışarı çıktı. Köşeyi döndüğünde hiç beklemediği bir manzarayla 
karşılaştı. Ellerinde pankartlarla yürüyen büyük bir kalabalık vardı. Yolun 
karşısındaki büyük binaya girmek istiyorlardı ama polis onlara izin vermedi.  
 
Aniden göstericiler ceplerinden çıkardıkları taşları polislere ve dükkan 
vitrinlerine doğru atmaya başladılar. Bir yandan da polislere küfür ediyorlardı.  
 
Polisler ellerindeki büyük kalkanların arkasına saklanmak zorunda kaldılar. 
Ayrıca yavaş yavaş ilerleyerek göstericileri uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bu 
karmaşa içinde polislerden birisi yaralandı. 
 
Nedim hafifçe gülümseyip "Eh adamları durdurmaya çalışırlarsa böyle olur 
işte!" diye düşündü.  
 
Bakalım bu hikayeyle ilgili tekrar soruları nelermiş? 
1 Göstericiler hangi yöneticilere karşı geliyordu? (Polise) 
2 Davranışları neden yanlıştı? (Çünkü Romalılar 13:1, yöneticilere itaat 
etmemizi söyler. Yöneticilerin Tanrı tarafından o göreve getirildiklerini 
vurgular.) 
3 Bazen polisler de yanlış yapar mı? (Elbette yaparlar. Ama yine de 
onlara karşı gelmemeye dikkat etmeliyiz.) 
4 Polislerin işi kolay mı yoksa zor mudur? Niçin? (Evet, özellikle 
yaşadığımız bu günlerde zor bir iştir.) 
5 Polislerin yapması gereken başka ne gibi işler vardır? (Çocuklar büyük 
ihtimalle suçluları yakalamak, sürücülerin kurallara uymasını sağlamak gibi 
şeylerden söz ederler. Hızlı gidenlere, alkollü araç kullananlara, yanlış yerlere 
park edenlere ceza kesmek gibi konuları da hatırlatın ama herkesin güvenliği 
için bunları yapmak zorunda olduklarını vurgulayın.) 
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6  Eğer Nedim bir Hıristiyan olsaydı, nasıl davranması gerekirdi? (Yaralanan 
polis için üzüntü duymalı ve gülmemeliydi. Olayların olduğu yerde bulunmak 
tehlikeli olabileceği için uzaklaşmalı ve durumun daha kötüleşmemesi dua 
etmeliydi.) 
7 Polise borcumuz nedir? (Saygı göstermek ve onlar için dua etmek) 
 
Kart 6-5  
* Olayların gelişimi: Hikaye 3: Çete ve telefon kulübesi 
Bir akşam hava karardıktan sonra dört genç sokaklarda dolaşmaya başladılar. 
Yapacak hiç bir şeyleri olmadığı için zaman öldürmeye çalışıyorlardı. 
 
"Tamam buldum" dedi Hasan. "Telefon kulübesinden para bulmaya çalışalım." 
Biraz yürüdükten sonra bir telefon kulübesine geldiler. Hasan arka cebinde hep 
taşıdığı tornavidayla telefonun para haznesini açmaya çalıştı. Dakikalarca 
uğraştıktan sonra telefondan sadece 2 lira çıkardı. 
"Bu kadarcık mı?" diye haykırdı şaşkınlık içinde. 
 
Arkadaşları onu seyrederken hırsla telefonun kablosuna asıldı ve koparttı. Sonra 
da dördü birlikte kulübenin camlarını tekmelemeye başladılar. Kaldırım kırık cam 
parçalarıyla dolmuştu. 
 
"Gelin başka bir tane bulalım, belki daha çok para buluruz" diyen elebaşı Hasan, 
sokağın karanlığında gözden kayboldu.  
 
Yürürlerken yol kenarına yeni ekilmiş fidanları görünce onlara zarar verdiler.  
 
Bu hikayeyle ilgili bir kaç soruya hazır mısınız? 
1 Bu dört genç hangi yönetime karşı itaatsizlik ettiler? (PTT gibi telefonları 
yerleştiren şirkete karşı. Ayrıca yol kenarına ağaçları eken ve halka ait eşyalara 
zarar verilmemesini isteyen belediyeye karşı.) 
2 Bunları yapmak niçin yanlıştır? (Çünkü Romalılar 13:1'de Tanrı 
yönetimlere boyun eğmemizi söyler.) 
3 Bu dört genç telefon şirketine ait parayı çalıyorlardı. İnsanların para 
çalmaya çalıştıkları başka yönetimlere örnek verebilir misiniz? (Otobüs ve trenlere 
kaçak binmek. Televizyon ya da otomobil vergilerini ödememek.) 
 
Kart 6-6  
Başkalarına borcumuz vardır. Tanrı'ya sevgi ve itaat borçluyuzdur. Yönetimlere 
saygı ve itaat borçluyuzdur. Romalılarda bir şey daha okuruz.



 
* Olayların gelişimi: Herkese sevgi ve arkadaşlık borcumuz vardır (Romalılar 13:8)" 
" Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın." (Romalılar 13:8) 
 
Tanrı'nın burada ne demek istediğini anlıyor musunuz? Herkese karşı sevgi ve 
arkadaşlık borcumuz olduğunu söylüyor. Yani Tanrı herkese karşı sevecen 
davranmamızı mı söylüyor? Evet, aynen öyle! Tüm insanlara sevgi borcumuz vardır. Bu 
her zaman kolay olmaz değil mi? Bize karşı iyi davranan insanları sevmek o kadar zor 
değildir ama bize kötü davrananlara karşı iyi davranmak hiç de kolay değildir. Ama 
Tanrı onları da sevmemizi söyler.  
 
Sınıfınıza yeni gelen bir çocukla arkadaş olmak her zaman o kadar kolay olmayabilir. 
Başka arkadaşların olduğu için onunla arkadaş olmaya çaba sarf etmek istemiyorsun. 
Diğer arkadaşlarından farklı görünen ve başka bir şehirden gelen birisine dostça 
davranmak pek kolay olmayabilir. Ama Tanrı iyi davranmanı ister. Eğer bir 
Hıristiyansan, sınıfınıza bu yeni gelen çocuğa arkadaşlık elini uzatan ilk kişilerden biri 
sen olmalısın. Şöyle düşün! Bu çocuğun kendisini rahat hissetmesine nasıl yardım 
edebilirsin? 
 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Muhtemel yanıtlar şöyle olabilir: birlikte yemek 
yemek, evine ya da partiye davet etmek, birlikte ödev yapmak, okulu gezdirmek, 
kuralları açıklamak vb. 
 
Bazen kendinizden daha akıllı olan ve daha iyi notlar alan birisini sevmek pek kolay 
olmayabilir. Onu kıskanıyor olabilirsiniz ama Tanrı herkese sevgi ve dostluk borcumuz 
olduğunu söyler. Peki ama bu kıskançlık duygusundan nasıl kurtulabilirsiniz? 
 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Muhtemel yanıtlar şöyle olabilir: kıskandığını 
Rabbe söyle ve günah olduğu için bu duyguyu senden uzaklaştırmasını iste; o kişi için 
dua et; ona nazik davran ve başarıları hakkında iyi şeyler söyle; başarılı olduğu konuda 
sana yardım etmesini rica et.  
 
Herkese karşı sevecen olabilmen için Tanrı'dan yardım iste. Kutsal Ruh'un içinde 
yaşadığını ve Tanrı'yı hoşnut etmene yardım edeceğini hatırla. Tanrı'nın sözünü 
dinlediğinde yeni arkadaşlar edineceğini de unutma. 
 
Kart 6-7 
Belki bazılarınız bir iki yıl önce iman etmiş olabilirsiniz. Bir Hıristiyan olarak nasıl 
yaşadığınızı görmek için sizi izleyen birçok insan olabilir. Kurtulmamış olan kişiler ve 
tabii ki tüm sevecenliğiyle Tanrı da sizi izler. Ama şimdi İsa'ya kısa bir süre önce iman 
etmiş ve evlerinde Kutsal Kitap hakkında çok fazla şey işitmeyen çocuklar hakkında 
düşünüyorum.  
* Olayların gelişimi: İmanda zayıf olanlara anlayış ve iyi örnek olma borcumuz vardır. 
Böylece onların tökezlemesine neden olmayız. (Romalılar 14:13 ve 15:1-3a) 
 
Tanrı bize " hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı 
olun" der. (Romalılar 14:13).  
Bunun anlamını biliyor musunuz? Davranış ya da sözlerimizle, diğer inanlıların yanlış bir 
şey yapıp günah işlemesine fırsat vermemeliyiz. Örneğin Pavlus Roma'daki 
Hıristiyanlara, putlara sunulan kurban etini yiyecek olurlarsa, imanda zayıf olan  

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutun. 
 
Kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulama kartını 
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Hıristiyanların kafasının karışabileceğini söyledi. Tabii ki bu etin diğer etlerden 
farkı yoktu ama bu eti yediklerini görürlerse, putlara tapmanın sorun 
olmadığını düşünebilirlerdi. Bu yüzden daha olgun imanlılar bu tür eti 
yemekten çekinmeliydiler. Günümüzde böyle bir sorun söz konusu değildir 
ama size benzeri bir örnek vereyim. Hikayenin sonunda yine birkaç sorumuz 
olacak.  
* Olayların gelişimi: Hikaye 4: Can, Bedri ve video oyunları      
 
Can üç yıl önceki kilise kampında sekiz yaşındayken iman etmiş iyi bir 
Hıristiyan çocuktu. Evinde Kutsal Kitabını okuyarak, Pazar okulunda ve İyi 
Haber Kulübünde Tanrı Sözünü çalışarak Hıristiyan yaşamında gelişip 
büyüyordu. Okulda da başarılı bir öğrenciydi. Fakat hemen her gün okuldan 
sonra oyun salonuna gidiyor ve ödevlerine başlamadan önce yarım saat kadar 
video oyunları oynuyordu.  
Bir gün Bedri Can'ı oyun salonuna girerken gördü. Bedri sekiz yaşındaydı ve 
sadece iki hafta önce İsa'ya Kurtarıcısı olarak iman etmişti. Okulda dersleri 
pek iyi değildi. Ama Can'ın oyun salonuna girdiğini görünce kendi kendine, 
"Eğer çok iyi bir imanlı olan Can abi oyun salonuna gidiyorsa, ben de 
gidebilirim diye düşündü."  
Böylece Bedri her gün oyun salonuna gitmeye başladı. Ama Can gibi sadece 
yarım saat kalıp çıkmıyordu. Her gün en azından bir buçuk saatini orada 
geçirir olmuştu. Bu yüzden anne ve babası ona kızdılar. Ayrıca ödevlerini de 
aceleyle yaptığı için bazen bitiremiyordu bile. Zamanı olmadığı için sık sık 
anne ve babasıyla tartışıyor, Kutsal Kitabını ve dua etmeyi ihmal ediyordu.  
 
Şimdi sıra sorulara geldi: 
1 Can video oyunlarını sevmesine ve kendisine bir zararı olmamasına 
rağmen, oyun salonuna gitmeye devam etmeli miydi? (Çocuklar yanıtlasınlar. 
Sonra çocuklardan birisinin Romalılar 14:13'ü ve bir diğerinin de Romalılar 
15:1-3a'yı okuması iyi olur. "Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun 
yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya 
kararlı olun.... İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, 
güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz.  Her birimiz komşusunu 
ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.  
Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı." Bu ayetler bize Bedri'nin 
iyiliği için, Can'ın yapmaktan hoşlandığı bir şeyden vazgeçmeye hazır olması 
gerektiğini öğretmiyor mu?) 
2 Can'ın öğleden sonra oynadığı video oyunlarından vazgeçmesi zor 
olur mu acaba? (Evet ama Rab ona yardım edecektir.) 
3  Oyun salonuna gitmeme kararı aldığında ne hisseder? (Herhalde 
üzülür ama Bedri'ye bu şekilde yardım edebildiği için Tanrı ona mutluluk 
verecektir. Doğru olan şeyi yaptığımızda Tanrı her zaman kaybımızı sevince 
dönüştürür.) 
 
 



4 Daha olgun olan bir Hıristiyanın yapmaktan hoşlandığı ama zayıf imanlı 
olan bir kardeşinin iyiliği için vazgeçebileceği başka ne gibi şeyler olabilir? (Bu 
aslında çok zor bir sorudur ve hiç bir yanıt alamayabilirsiniz. Televizyon 
seyretmek, pop müzik dinlemek ve çizgi roman okumak gibi şeylerden söz 
edebilirler.) 
 
Kart 6-8 
* Doruk noktası: İster kendi ülkemizdeki, isterse başka ülkelerdeki kurtulmamış 
kişilere Müjde'yi borçluyuz. (Romalılar 1:14-15 ve 15: 19b-20) 
 
" Grekler`e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum 
var. Bu nedenle Roma`da bulunan sizlere de Müjde`yi elimden geldiğince 
bildirmek için sabırsızlanıyorum." (Romalılar 1:14-15) 
 
Pavlus mektubunun sonuna doğru başka bir şey daha yazar.  
".... Mesih`in Müjdesi`ni her yerde duyurdum. Bir başkasının attığı temel 
üzerine inşa etmemek için Müjde`yi Mesih`in adının duyulmadığı yerlerde 
yaymayı amaç edindim." (Romalılar 15: 19b-20) 
 
Pavlus, henüz kurtulmamış olanlara Müjde'yi duyurma sorumluluğu olduğunu  
ve bu yüzden Mesih'in adının hiç işitilmediği yerlere gitmeye hazır olduğunu 
söylüyordu. Müjde aracılığıyla insanların iman edip sonsuz yaşama 
kavuşacağına yürekten inanıyordu. Kurtulmamış olan kişilere Müjde'yi 
ulaştırması gerektiğini biliyordu. Peki ya siz ve ben böyle hissediyor muyuz? 
Suna'nın Gamze'ye olan borcunu sürekli hatırlaması gibi, "okuldaki 
arkadaşlarıma, mahallemde oturan kişilere Müjde'yi duyurma borcum var" 
diye düşünüyor muyuz? Belki onları İyi Haber Kulübüne ya da Pazar okuluna 
çağırabilirsiniz. Ya da Müjde'yi açıklayan kısa bir broşür vermeye ne dersiniz? 
Tabii ki İsa'yı gerçekten tanımaları için dua etmeyi de unutmamalısınız.  
 
Sonuç:  Müjdeci olma çağrısı 
Bugün başkalarına olan borcumuz hakkında düşündük. Umarım henüz 
kurtulmamış olanlara - ister bize yakın olan  arkadaşlarımıza isterse bizden 
uzaklarda başka ülkelerde yaşayan insanlara - Müjde'yi duyurma borcumuz 
olduğunu da her zaman hatırlarsınız. Kim bilir belki bir gün Tanrı, Pavlus gibi 
seni de başka bir ülkede hizmet etmeye çağırabilir. Sana "Mesih'in adının 
duyulmadığı" (Romalılar 15:20) - İsa'nın adının hiç sevilmediği ve bilinmediği bir 
yeri gösterebilir. Bu konu hakkında düşün ve Tanrı'dan yaşamınla ilgili isteğini 
sana göstermesini iste. Başka ülkelerde Müjde'ye hasret olan insanlara 
Müjde'yi götürmek ne büyük bir ayrıcalık olur düşünsene! 
 
Ders 6 için ayetler 
Romalılar 1:14-15  "Grekler`e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere 
karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma`da bulunan sizlere de Müjde`yi 
elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum." 
Romalılar 13:1, 5 "Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı`dan 
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.  .....Bunun 
için, yalnız Tanrı`nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı 
olmak gerekir." 
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Romalılar 13:8  " Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu 
olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa`yı yerine getirmiş olur." 
Romalılar 14:7-9 " Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz 
için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız; ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse, yaşasak da 
ölsek de Rab`be aitiz.  Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp 
dirildi." 
Romalılar 14:13  "Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, 
hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun." 
Romalılar 15:1-3a " İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, 
güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusunu ruhça 
geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.  Çünkü Mesih bile 
kendini hoşnut etmeye çalışmadı.” 
Romalılar 15:18-20 " Ulusların söz dinlemesi için Mesih`in benim aracılığımla, 
sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh`un gücüyle 
yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim`den* başlayıp 
İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih`in Müjdesi`ni her yerde duyurdum.  Bir 
başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde`yi Mesih`in adının 
duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim." 
 
Tekrar soruları 
Ders boyunca bir çok tekrar sorusu kullanıldığı için ayrıca tekrar soruları 
verilmemektedir.  
 
Devam eden etkinlik 
Yargıcın kararı 
Gelecek toplantıda sergileyeceğiniz skecin hazırlıklarını yapmaya devam edin.  
 
Devam eden etkinlik 
Rol yapma 
Gruptan birkaç çocuk, sizin de yardımınızla derste sözü edilen aşağıdaki örnekleri 
canlandırabilir: 
1 Gümrükteki sahne - ama bu kez Nesrin ve ailesi yanlarındaki elektronik 
eşyaları gümrüğe beyan etsinler. (Sayfa 58 - kart 6-3) 
2 Polisin hız sınırını aşan birisini durdurma sahnesi (sayfa 59'daki 5. soruya 
bakın - kart 6-4) 
 
 



SKEÇ 
Yargıcın kararı 
 
 
Bu skeç ya da kısa oyun, Romalılar kitabındaki önemli gerçekler adlı öğretişin İlk üç dersinde kullanılan Cemil ve 
Kemal hikayesine dayalıdır.  
 
Skeç dört kısa sahneden oluşur. Dokuz oyuncu ve bir anlatana ihtiyaç vardır ama adaptasyon yapılabilir. Örneğin, 
* İki polis yerine bir ya da üç polis olabilir. 
* Birden fazla suç ortağı olabilir. 
* Bazı çocuklar mahkeme salonunda dinleyici, tanık olarak görev alabilirler. 
 
Çocuklar rol yapmayı çok severler ve canlandırdıkları sahneleri çok daha iyi hatırlarlar. Bu skeci şu amaçlarla 
kullanabilirsiniz: 
* Anne babaları davet edebileceğiniz özel bir program hazırlayabilirsiniz. Böylece onlarla tanışabilir ve Müjde'yi ilgi 
çekici bir şekilde onlara sunabilirsiniz. Eğer çocuklarının skeçte rol aldığını bilirlerse, hazırladığınız özel programa 
gelme olasılıkları daha fazla olur.  
* Romalılar öğretişine ek bir ders olarak, yedinci hafta bu skeci sergileyebilirsiniz. Böylece çocukların repliklerini 
öğrenip basit ama uygun kıyafetlerle skeci sahneye koymalarını sağlarsınız. Bu tabii ki ezberleme ve provalar için 
zaman gerektirecektir.  
 
Ayrıca bir kaç dekora da ihtiyacınız olacaktır - iki sandalye, masa, Tarık Bey'i öldürme girişimi için bir silah, telefon, 
para kutusu, kelepçe ya da ip, bir çanta, para vb. 
 
Eğer çocukların repliklerini öğrenmek için zamanları olmazsa, rollerini okuyabilirler ama hiç şüphesiz bu uygulama, 
seyredenler ve hatta skeçte görev alanlar için o kadar ilgi çekici olmaz.  
 
Rolleri belirlerken Merve'nin bir Hıristiyan olmasına özen gösterin ki, skecin sonunda vereceği tanıklık doğru 
görünsün.  
 
Roller 
 Can    13 replik 
 Kenan   15 replik 
 Anlatan   5 replik 
 Tarık bey  6 replik 
 Sevgi hanım  4 replik 
 Birinci polis  3 replik 
 İkinci polis  2 replik 
 Mahkeme sekreteri 1 replik 
 Ceyda   9 replik 
 Merve   9 replik 
 



Sahne 1 
İki çocuk birlikte ders çalışıyorlar 
Kenan Can, hadi gidip biraz futbol oynayalım. Ders çalışmaktan çok sıkıldım. 
Can Kusura bakma Kenan, bugün dışarı çıkmam mümkün değil. Cuma günü çok önemli bir sınavım var ama 
 cumartesi günkü maça mutlaka gelirim, söz tamam mı? 
Kenan Aman Can, senin bu çalışmaların yok mu! Bence çok fazla çalışıyorsun! Ben eğlenmeyi seviyorum. Sınavlardan 
 iyi not almışım ya da almamışım ne fark edecek ki? Çalışmadan başarılı olmanın başka yolları da var. Neye 
 ihtiyacın varsa, çok olan birisinden alabilirsin nasılsa.  
Can Oh Kenan, böyle düşünmen doğru değil. Başkalarına ait olan şeyleri almak yanlıştır ve bir kere başlayacak 
 olursan, arkası çorap söküğü gibi gelir, durduramazsın. 
Kenan Benim için hiç üzülme. Ben kendime bakarım! 
 
İki çocuk da dışarı çıkar. 
Anlatan  Bu konuşmalarının üzerinden uzuuun yıllar geçti. Can çok çalıştı ve başarılı bir öğrenci olduğu için 
üniversiteye giderek, herkesin iyi tanıdığı bir yargıç oldu. Ama Kenan yıllar önce Can'a sözünü ettiği yanlış yolda 
ilerlemeye devam etti. Orta okulu zar zor bitirdi ama liseyi bitiremedi. Girdiği işlerden kötü davranışları yüzünden hep 
kovuldu. Sonunda bir çeteye katıldı ve hırsızlık yapmaya başladı. Polisle başının derde girmesi uzun zaman almadı. 
 
Sahne 2 
Tarık bey kasanın yanında telefonla konuşuyor. İki müşteri dükkandaki eşyalara bakıyorlar. Kenan yüzüne naylon 
çorap takmış şekilde içeri giriyor ve silahını Tarık beye çeviriyor. 
 
Anlatan  Olay Tarık beyin işlettiği dükkanda geçmektedir. 
Kenan  Bu bir soygun. Kasadaki paraları hemen ver yoksa vururum. 
Tarık bey Kasada çok az para var. Bu yaptığın çok yanlış, kurtulacağını mı sanıyorsun?  
Kenan  Çok konuşma, hemen paraları ver. Bayanlar siz de duvara dönün ve ellerinizi başınıza okyun. 
Tarık bey Hanımları rahat bırak! Al işte, her şey burda. Para için kimsenin ölmesini istemem. 
Kenan  Al şunu, çuvala koy. 
 
Kenan dışarı koşar. 
 
Tarık bey (telefonu açar) Merhaba! Polis mi? Evkuran dükkanından Tarık ben. Az önce silahlı bir adam 
dükkanımdaki tüm parayı alıp kaçtı. Hemen gelir misiniz? ....Tamam, bekliyoruz. 
 
İki polis koşarak içeri girer. 
Birinci polis  Tarık bey, hırsız ne kadar parayla kaçtı? 
Tarık bey 2000 liradan biraz fazla. 
İkinci polis Kim olduğunu tespit edebilir misiniz? 
Tarık bey Hayır ama müşterilerden biri dükkana girerken yüzünü görmüş. 
Sevgi hanım Evet, naylon çorabı yüzünü geçirmeden önce yüzünü gördüm. En büyük oğlumla aynı okula giden bir 
  çocuğu hatırlattı bana. 
Birinci polis Oğlunuzun okula gittiği yıldaki çocukların resimlerine bakacak olsanız, tanır mısınız acaba?  
Sevgi hanım Evet tanırım. 
 
Sahne 3 - Mahkeme salonu 
Anlatan  Okul fotoğraflarına bakan Sevgi hanım, Kenan'ı tespit etti. Polis Kenan'ın odasında çalınan paraları 
buldu. Önce karakolda tutuklu kalan Kenan sonra mahkemeye çıkarıldı ve silahlı hırsızlıktan suçlandı. 
 
Yargıç Can içeri girer ve yerine oturur. Kenan yanında iki polisle içeri girer.  



 
Kenan  (Yargıca bakar ve şaşkınlık içinde kendi kendine söylenir) Olamaz! Bu benim okul arkadaşım Can. 
  Acaba beni tanıyacak mı? Belki arkadaşı olduğum için bana yardım eder. Ama yargıç olduğu için bana 
  iltimas geçmez herhalde. 
Yargıç Can (Yargıca bakar ve şaşkınlık içinde kendi kendine söylenir) Doğru mu görüyorum? Bu benim okul  
  arkadaşım Kenan. Bir gün başının derde gireceğini biliyordum ama şimdi ne yapacağım? 
Mahkeme sekreteri Bu davanın konusu silahlı hırsızlık ve tehdit. 11 mart Pazartesi günü Çamlık mahallesindeki 
   Evkuran adlı dükkana silahlı olarak giren Kenan Sercan sanık sandalyesinde oturmaktadır.  
Yargıç Can Tanık Sevgi Gülen tanık koltuğuna geçsin lütfen. 11 Mart sabahı dükkanda olanları anlatın. 
Serap hanım Bu adam dükkana girdi ve yüzüne naylon çorap geçirdi. Ama çorabı başına geçirmeden önce yüzüne 
  baktığımda siması hiç yabancı gelmedi. Sonra dükkan sahibine silahını doğrulttu ve tüm parayı  
  vermesini istedi.  
Birinci polis Sevgi hanım suçlanan kişiyi oğlunun okulundan tanıdığını söyleyince okulla temasa geçtik ve  
  öğrencilerin fotoğraflarını bulduk. Fotoğraflardan sanık Kenan Sercan'ı tespit eden Sevgi hanım daha 
  sonra karakolda canlı olarak da saldırganın o olduğunu söyledi.  
İkinci polis Sanığın evini aradığımızda 2000 lira para bulduk. Bu miktar dükkan sahibinin bize verdiği rakamla 
  uyuşuyordu.  
Yargıç Can Sanık kendisini savunmak istiyor mu? 
Kenan  Hayır efendim. İlk kez mahkemeye çıkarıldım. 
Yargıç Can  (sesli olarak düşünür) Ne yapacağım şimdi? Arkadaşım olduğu için onu serbest mi bırakacağım. Hayır 
  elbette bunu yapamam. Ben bir yargıcım ve adil olmam gerekir. Suç işleyenleri cezalandırmam  
  gerekir. 
  (Kenan'a döner) Sanık Kenan Sercan suçlu bulunmuştur. Seni 5000 lira para ya da altı ay hapis  
  cezasına mahkum ediyorum. 
Serap hanım Yargıç hiç acımadan ağır bir ceza verdi.  
Kenan  5000 lira mı? Bu kadar param yok ki! Hapise giderim o zaman. 
Can koltuğundan kalkar ve mahkeme sekreterine gider. 
Yargıç  Can Bu adamı 5000 lira para cezasına çarptırdım ama şimdi bunu ben ödeyeceğim. 
Can cebinden çek defterini çıkarır ve 5000 liralık bir çek keser. 
Kenan  İnanılmaz bir şey bu! Beni cezalandırmakta haklıydı ama şimdi cezamı kendisi ödedi. 
Yargıç Can Suçluyu serbest bırakın. 
Kenan serbest bırakılır ve mahkemeden dışarı doğru ilerler. 
Tarık bey Hey, nereye gidiyorsun! Cezanı çekmen lazım! 
Kenan  Artık özgürüm çünkü arkadaşım Can, para cezamı ödedi. Tekrar ceza ödememe gerek yok. Cezam 
ödendiği için istediğim her yere gidebilirim. 
 
Sahne 4 
Bir masa ve iki ucunda birer sandalye 
Anlatan  Bu sahne aynı akşam Can'ın evinde geçmektedir. 
Kenan kapıyı çalar. 
Can  (kapıyı açar) Hoşgeldin Kenan. Yemeğe gelebildiğine çok sevindim. 
Kenan  (oturur) Uzun zamandır görüşemedik. 
Can  (oturur) Evet, bir araya gelebildiğimize sevindim. Bugün seni mahkemede görünce çok şaşırdım. 
Kenan  Can, cezamı ödediğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu cezayı hak etmiştim ama ödemem 
  mümkün değildi.  
Can  Bir yargıç olarak hak ettiğin cezayı aldığından emin olmam gerekiyordu.  Ama aynı zamanda eski bir 
  arkadaşın olduğum ve sana olan sevgimi göstermek istediğim için cezanı ödedim. 
Kenan  Çok teşekkür ederim Can. Artık kötü şeyler yapmadan, seni utandırmayacak şekilde yaşamak  
  istiyorum.  



Can  Senin için en iyisini istiyorum sevgili arkadaşım. 
Kenan  Can sana olan borcumu ödemem mümkün değil ama ara sıra gelip arabanı yıkayabilirim, bahçeni 
  düzenleyebilirim, her türlü şeyde yardım edebilirim. Buna izin verir misin?  
Can  Nasıl istersen Kenan. Ama şunu bilmeni istiyorum; karşılığını almak için senin cezanı ödemedim. Sen 
  benim arkadaşımsın. Hadi yemek yerken bir yandan da konuşalım.  
 
Sahne 5 
İki bayan karşılıklı oturmuşlar. 
 
Anlatan  Son sahnemiz Can'ın arkadaşına yaptığı iyilik hakkında konuşan iki bayanın evinde geçmektedir.  
Ceyda  Merveciğim yargıcın arkadaşı için yaptığı şey ne kadar güzel değil mi? Çok düşünceli ve ince bir  
  davranış bence. 
Merve  Çok haklısın Ceyda. Bu bana geçen pazar kilisede işittiğim şeyi hatırlattı. Vaaz veren kilise önderi 
  aklanma hakkında konuşuyordu. 
Ceyda  Aklanma mı o da neymiş Merve? Bunun yargıç Can ve Kenan'la ne ilgisi var ki?  
Merve  Anlatayım: Kutsal Kitap hepimizin Kenan'a benzediğini söyler. Hiç şüphesiz bizler Kenan'ın yaptığı 
  yanlışları yapmadık ama bencil davranışlarımızla, gerçeği söylemeyerek ve Tanrı'nın buyruklarına 
  karşı gelerek Tanrı'ya karşı günah işledik. 
Ceyda  Belki bu doğru olabilir ama en azından polis tarafından tutuklanıp mahkemeye çıkarılmadım.  
Merve  Aslında Tanrı Can'la Kenan'ın olayındaki yargıca benzer; her zaman adil ve iyidir ama aynı zamanda 
  bizi çok sever. Tüm dünyanın yüce yargıcı olan Tanrı bize baktığında, kurallarını çiğnediğimizi ve bu 
  yüzden suçlu olduğumuzu bilir. Suçumuzun cezası ise ölümdür.  
Ceyda  Hımm, yargıç Can'ın Kenan'ı suçlu bulması gibi değil mi bu? Peki ama Tanrı Can'ın yaptığı gibi bizim 
  cezamızı ödedi mi? 
Merve  Evet, hatta çok daha fazlasını yaptı. Bizim yerimize ölmesi için biricik Oğlunu verdi. Rab İsa bizim 
  cezamızı parayla ödemedi. Suçumuzun cezası ölüm olduğu için bizim yerimize kendi kanını akıtarak 
  öldü.  
Ceyda  Peki ama aklanma bunun neresinde? 
Merve  "Aklanma" Tanrı'nın bizi artık "suçlu olarak görmediğini ve yasaya göre doğru konumda olduğumuzu" 
  ilan eder. Çünkü bizim günahımıza ait olan cezayı İsa'nın kendisi üstlenmiştir. Pazar günü kilise önderi 
  Romalılar kitabından okudu ve İsa'nın kanı aracılığıyla aklandığımızı söyledi.  
Ceyda  Sanırım yargıçla Kenan'ın hikayesinin sana neden aklanma konulu vaazı hatırlattığını anlamaya  
  başlıyorum. 
Merve  Buna sevindim Ceyda. Romalılardaki başka bir ayet iman aracılığıyla aklandığımızı da söylüyor. Yani 
  İsa Mesih'e Kurtarıcımız ve Rabbimiz olarak inanırsak, özgür oluruz ve günahlarımız yüzünden acı 
  çekmemize gerek kalmaz. 
Ceyda  Bu gerçekten çok güzel bir haber Merve. 
Merve  Evet bence de. Birkaç yıl önce İsa'ya Kurtarıcım ve Rabbim olarak iman ettiğim için günahlarımın 
  cezasını çekmeyeceğimi biliyorum. Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalmayacağım için çok mutluyum. 
Ceyda  Herhalde yargıç Can'ın para cezasını ödemesinden sonra Kenan'ın hissettiği gibi hissediyorsun değil 
  mi?  
Merve  Aynen öyle Ceyda. Tanrı'nın benim uğruma Oğlunu vermesine ve beni suçsuz kabul etmesine o kadar 
  seviniyorum ki anlatamam. Tabii ki Tanrı'ya şükran borçluyum. O'nu ne kadar çok sevdiğimi ve  
  yaşantımı İsa için sürdürmek istediğimi O'na göstermek istiyorum.  
Ceyda  Beni düşündürdüğünü söyleyebilirim Merve. Tanrı'nın huzurunda suçsuz ilan edilmeyi ben de çok 
  isterim. Bu konu hakkında yarın daha çok konuşabilir miyiz? Şimdi gidip pazar alışverişi yapmam 
  lazım. 
Merve  Tabii Ceydacığım. Ne zaman istersen gel, konuşalım. Elimden geldiğince bildiklerimi sana anlatırım. 
  Senin için dua edeceğim. 



Bulmaca 
Tekrar oyunu - ders 1 
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Tanrı'ya sevgimizi ve şükranlarımızı göstermek 
Devam eden etkinlik - ders 3 
 

Eğer Tanrı bizi akladıysa, O'na sevgi ve şükranlarımızı göstermeliyiz 

Evde Okulda Arkadaşlarımızla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kutsal Kitap Ayetleri 
Ders 1-3 
 
Yargıç "suçlu" kararı verir. 
Romalılar 1:20  " Tanrı`nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O`nun yaptıklarıyla 
anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur." 
 

Romalılar 1:21  " Tanrı`yı bildikleri halde O`nu Tanrı olarak yüceltmediler, O`na şükretmediler. Tersine, 
düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü." 
 

Romalılar 2:13  " Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa`yı işitenler değil, yerine getirenlerdir." 
 
Romalılar 2:16  " Yaydığım Müjde`ye göre Tanrı`nın, insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla 
yargılayacağı gün böyle olacaktır." 
 

Romalılar 2:17   " Ya sen? Kendine Yahudi diyor, Kutsal Yasa`ya dayanıp Tanrı`yla övünüyorsun." 
 
Romalılar 3:9  " Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister 
Grek* olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık." 
Romalılar 3:10   " Yazılmış olduğu gibi: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok." 
Romalılar 3:23  " Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı`nın yüceliğinden yoksun kaldı." 
 
Romalılar 3:26  " Bunu, adil kalmak ve İsa`ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek 
amacıyla yaptı." 
 
 
Yargıç yasaya uyumlu yaşadığınızı ilan eder. 
Romalılar 3:20  " Bu nedenle Yasa`nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa 
sayesinde günahın bilincine varılır." 
 
Romalılar 3:28  " Çünkü insanın, Yasa`nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız." 

Romalılar 4:3   " Kutsal Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı`ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.” 

Romalılar 4:5   " Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır." 

Romalılar 4:22   " Bunun için de aklanmış sayıldı." 

Romalılar 5:1   " Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı`yla barışmış oluyoruz." 
 
Romalılar 5:9   " Böylece şimdi O`nun kanıyla aklandığımıza göre, O`nun aracılığıyla Tanrı`nın gazabından 
kurtulacağımız çok daha kesindir." 
 

 
 
 
En iyi arkadaş 
Romalılar 8:4 " Öyle ki, Yasa`nın gereği, benliğe göre değil, Ruh`a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin." 
 
Romalılar 8:9 " Ne var ki, Tanrı`nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh`un denetimindesiniz. Ama içinde 
Mesih`in Ruhu olmayan kişi Mesih`in değildir." 
 
Romalılar 8:14  " Tanrı`nın Ruhu`yla yönetilenlerin hepsi Tanrı`nın oğullarıdır." 
 
Romalılar 8:16  " Ruh`un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı`nın çocukları olduğumuza tanıklık eder." 
 
Romalılar 8:26  " Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, 
ama Ruh`un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder." 



Kutsal Kitap Ayetleri 
Ders 4-6 
 
Tanrı'nın seçilmiş halkı 
Romalılar 9:5   " Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm  
süren, sonsuza dek övülecek Tanrı`dır! Amin." 
Romalılar 9:15   " Çünkü Musa`ya şöyle diyor: “Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, Acıdığıma acıyacağım.” " 
Romalılar 9:32a   " Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar..."  
Romalılar 10:1   " Kardeşler! İsrailliler`in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı`ya yalvarıyorum." 
Romalılar 10:12-13   " Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi`dir. Kendisine yakaranların 
tümüne eli açıktır. Rab`be yakaran herkes kurtulacak." 
Romalılar 11:18a   "...o dallara karşı övünme...." 
Romalılar 11:19   " O zaman, “Ben aşılanayım diye dallar kesildi” diyeceksin." 
Romalılar 11:23-24   " İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı`nın onları eski 
yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins 
zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir!" 
 
 
Mesih'in Bedeni 
Romalılar 12:1   " Öyleyse kardeşlerim, Tanrı`nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı`yı 
hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. " 
Romalılar 12:3   " Tanrı`nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum: Kimse kendisine gereğinden çok 
değer vermesin. Herkes Tanrı`nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. " 
Romalılar 12:4-5 " Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de 
Mesih`te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. " 
Romalılar 12:6-8 " Tanrı`nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı 
peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin.  Öğüt veren, 
öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler 
yüzle yapsın. " 
Koloseliler 1:18 " Bedenin, yani kilisenin* başı O`dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler 
arasından ilk doğan O`dur. " 
 

 
 
Ne kadar borçluyuz 
Romalılar 1:14-15 " Grekler`e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle 
Roma`da bulunan sizlere de Müjde`yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum." 
Romalılar 13:1, 5 " Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı`dan olmayan yönetim yoktur. Var 
olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur.  .....Bunun için, yalnız Tanrı`nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de 
yönetime bağlı olmak gerekir." 
Romalılar 13:8 " Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını 
seven, Kutsal Yasa`yı yerine getirmiş olur." 
Romalılar 14:7-9 " Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab 
için yaşarız; ölürsek Rab için ölürüz. Öyleyse, yaşasak da ölsek de Rab`be aitiz. Mesih hem ölülerin hem 
yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi." 
Romalılar 14:13 " Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme 
ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun." 
Romalılar 15:1-3a " İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüzlerin zayıflıklarını 
yüklenmeye borçluyuz. Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut 
etsin. Çünkü Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı.” 
Romalılar 15:18-20 " Ulusların söz dinlemesi için Mesih`in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve 
harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh`un gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. 
Yeruşalim`den* başlayıp İllirikum bölgesine kadar dolaşarak Mesih`in Müjdesi`ni her yerde duyurdum. Bir 
başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için Müjde`yi Mesih`in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç 
edindim." 
 



 
 
 
 
 
 
                                    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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