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GİRİŞ 
 
Bu dersler, Müjde‟yi duymamış çocukları eğitmenize yardımcı olmak üzere İncil‟den alınmış basit ve kolay 
anlaşılan derslerdir. Dersler, küçük çocuklar için de çok uygundur. 5 gün süreli açık hava toplantılarına 
katılan ve Kutsal Kitap‟la ilgili az ya da hiç bilgisi olmayan çocuklar için de kullanılabilir. Böyle çocuklara 
harika Kurtarıcımız‟ın doğumunu, yaşamını, ölüm ve dirilişini, göğe yükselişini ve ikinci gelişini öğretmek 
ne kamçılayıcı bir uğraş, ne büyük bir ayrıcalıktır! İlk Hıristiyanlar, “Mesih İsa‟yla ilgili Müjde‟yi 
yaymaktan geri kalmadılar (Elçilerin İşleri 5:42). Biz de bunu yapabiliriz! 
 
Kartlardaki resimleri çizmek için Tim Shirey‟i kullanan Rab‟be şükretmek istiyorum. Her sahne Rab‟bi 
yücelttiği gibi, çocukların da gerçeği öğrenmesine yardım etmek üzere dua ile hazırlanmıştır. Duam odur ki, 
bu dersler aracılığı ile pek çok çocuk, Rab İsa‟yla ilgili kurtuluşun bilincine ulaşsın. 
 

Jennifer Haaijer  
 
 
DUA: Çocuklar için çok dua edin. Tanrı yüreklerine ve yaşamlarına dokunmazsa, hiçbir ruhsal etki 
görülemez. Her dersi Kutsal Ruh‟un gücüyle öğretmek için dua edin. Etkin müjdeciliğin sırrı budur. 
 
EZBERLENECEK AYETLER: Bu dersler, peş peşe beş gün boyunca verildiğinde, yalnızca üç ayetin 
ezberlenmesini öneririz. Beşini kısmen öğreneceklerine, üçünü iyice öğrenmeleri daha iyidir. Ezberlenecek 
ayetlerin derslerin ikisinde tekrarlanmasının nedeni budur. Bunları bireysel dersler olarak verdiğiniz 
takdirde, başka iki Kutsal Kitap ayeti önerilir. 
 
HAZIRLIK: Öğretmenlere yardımcı olacak ayrıntılı notlar sunulmuştur ama bu notlar, dikkatle ve dua ile 
yapılan bir hazırlığın yerine geçmemelidir. Notları incelemeden önce Kutsal Kitap‟taki ilgili bölümleri 
inceleyin. Dersleri iyice öğrenmeye çalışın ki, notlara bakmaksızın veya çok az bakarak dersi verebilesiniz. 
Unutmayın ki, açık havada verilen 5 günlük bir ders programında notları kullanmak hemen hemen 
imkânsızdır. Aynı şekilde, ders vermeden önce resimleri nasıl kullanacağınıza ilişkin alıştırmalar da yapın. 
 
DANIŞMANLIK YAPMAYA HAZIR OLUN: Bağışlanmayı arzulayan, fakat bunun nasıl olabileceğinden 
emin olmayan çocuklar olabilir. Öğrettiklerinizle ilgili soruları olan çocuklar da olabilir. Her program 
sırasında, çocuklara toplantıdan sonra belirli bir yerde sizinle konuşabileceklerini söyleyin. Nerede 
olacağınızı net bir şekilde belirtin. Ancak, çocuklara bağışlanmak için ille de birisiyle konuşmaları gerektiği 
izlenimini vermemeye dikkat edin. Bir yardımcı olmaksızın da İsa‟ya her yerde, her zaman iman edebilirler. 
 
Danışmanlık yapmaya hazır olacağınızı çocuklara şu gibi anlarda söyleyebilirsiniz: 
 

- Toplantı sırasında, duyuruları sunduğunuzda; 
 
- veya günahtan kurtuluş yolunu anlatan ezber ayetini öğrettikten sonra; 
 
- veya Kutsal Kitap dersi sırasında, tercihen dersin başlarında; 
 
- veya program içerisinde uygun olan başka bir zamanda. 

 
Neler söylenebileceğine dair bir örnek: 
 
“Rab İsa‟nın senin günahlarını bağışlamasını istiyorsan ama hâlâ ne yapman gerektiğinden emin değilsen, 
seninle konuşup yardımcı olmaktan memnun olacağım. Toplantı bittikten sonra, şuradaki ağacın altına git, 
otur. Böyle yaparsan benimle konuşmak istediğini anlayacağım. Sana Rab İsa Mesih‟ten Kurtarıcın olmasını 
nasıl isteyebileceğini açıklayacağım.” 
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Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak kendi başlarına inanmış çocuklara sık sık rastlanacağı için (bir 
danışmanın yardımı olmaksızın), 5 günlük derslerin sonuna doğru şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: “Rab İsa 
Mesih‟e iman ettiyseniz ve bunu benimle paylaşmadıysanız, lütfen toplantıdan sonra bana söyleyin ki, size 
yardımcı olabileyim. Ben şuradaki bankta (veya başka bir yerde) olacağım. Bana gelip şöyle 
söyleyebilirsiniz: “İsa‟dan beni kurtarmasını istediğimi bilmenizi istedim”. 
 
Bu gibi bir uygulama, çocuğu izleme programınıza kaydetmenizi ve ona Hıristiyan inancında gelişme 
konusunda yardımcı olabilmenizi sağlayacaktır. 
 
Bu kitabın arkasında, “Bir çocuğa kurtuluş için adım adım yardımcı olmak” ile ilgili ana hatları 
bulacaksınız. 
 
İLAVE GÖRSEL GEREÇLER: Birer karton parçası üzerine her ders için verilen özel vurguyu yazın. 
(Küçük çocukların da kolaylıkla okuyabilmesi için küçük harfler kullanın.) Bu kartı dersinizin başlangıcında 
ya da ders içinde bu özel vurgudan ilk söz ettiğinizde tahta üzerine asın.  
 
YARDIMCI BİLGİLER: Metin içinde sağ ve sol yan çizgilerin yanında konuyla ilgili zemin oluşturan 
bilgiler ve dersinizi daha ilgi çekici kılmak için kullanabileceğiniz çeşitli fikirler verilmektedir.  
 
Bu fikirler farklı öğrenme tekniklerini kullanmak üzere hazırlanmıştır. Etkin bir öğrenme için bazı 
çocukların görmesi ya da yazması, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının dokunması ya da 
denemesi ve bazılarının da öğrenme sürecine tam bir katılım sağlaması gerekir.  
 
Bu fikirleri zamanınız el verdiğince kullanabilirsiniz. 
 
TEKRAR SORULARI: Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin sonunda ya da bir 
sonraki hafta yeni dersi öğretmeye başlamadan önce kullanılabilir.  

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

1 çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için, 

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

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

Bu kitapta sadece dersle ilgili sorular verilmiştir. Programınız içinde söylediğiniz şarkılar, ezber ayeti ya da 
başka bir konuyla ilgili sorular da eklemeniz yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her kısmının 
önemli olduğunu anlarlar.  
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Genel Bakış  
  

Ders Özel vurgu Uygulama Ezber Ayeti 
 Mesih‟in doğumu 
 
Matta 1:18-25 
Luka 1:26-38 
Luka 2:1-20 
 

İsa Mesih tek 
Kurtarıcı‟dır 

 Kurtulmamış olanlar: 
Rab İsa‟dan sizi 
günahtan kurtarmasını 
isteyin. 

 

“Rab‟bin adını çağıran 
herkes kurtarılacaktır” 
Romalılar 10:13 
 

İsa felçli bir adamı 
iyileştirir 
 
Markos 2:1-12 
 

 İsa Mesih günahınızı 
bağışlayabilir. 

 

 Kurtulmamış olanlar: 
Rab İsa‟dan sizi 
bağışlamasını 
isterseniz, bunu 
yapacaktır.  

 

5 günlük bir programda, 
Romalılar 10:13‟ü tekrar 
edin.    
Ya da tek başına bir ders 
olarak öğretiyorsanız; 
 
“Mesih‟in kanı 
aracılığıyla, Mesih‟te 
kurtuluşa, suçlarımızın 
bağışlanmasına 
kavuştuk”  Efesliler 1:7 

 İsa‟nın Yargılanması ve 
Çarmıha Gerilişi 
 
Matta 26:57 – 27:66; 
Yuhanna 19 
Luka 23:39-43 
 

 İsa Mesih günahlarımızın 
cezasını üstlendi          
 

 

 Kurtulmamış olanlar: 
Rab İsa‟ya iman edin 
ve her zaman O‟na ait 
olun. 

“Kutsal yazılar uyarınca 
Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü.” 
1.Korintliler 15:3 

İsa‟nın dirilişi 
 
Yuhanna 20  
Luka 24:1-12 
 
 

 Rab İsa dirildiği için, 
Tanrı‟yla barışabilirsiniz. 
 

Kurtulmamış olanlar: 
İsa‟dan günahlarınızı 
üstlenmesini isteyin ki, 
Tanrı‟yla barışabilin.  

 “Çarmıhta akıtılan kanı 
aracılığıyla esenliği 
sağladı”  
 
Koloseliler 1:20 

 

Büyük Kral 
 
Matta 28:16-20 
Elçilerin İşleri 1:1-11 
Vahiy 1:9-19 
Vahiy 22:20  
 

 İsa Mesih Kral‟dır. 

 
 Kurtulmamış olanlar: 
İsa‟dan sizi günahtan 
kurtarmasını ve kralınız 
olmasını isteyin. 

 5 günlük bir programda, 
Koloseliler 1:20‟yi tekrar 
edin.  
Ya da tek başına bir ders 
olarak öğretiyorsanız; 
 
“Her dil… İsa Mesih‟in 
Rab olduğunu açıkça 
söyleyecek”  

Filipililer 2:11 
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DERS 1 

 

Mesih’in doğumu 

 
 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Matta 1:18-25 
Luka 1:26-38 
Luka 2:1-20  
 
Özel vurgu 

İsa Mesih tek Kurtarıcı‟dır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa‟dan sizi günahtan 
kurtarmasını isteyin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Rab‟bin adını çağıran herkes kurtarılacaktır” 
Romalılar 10:13 
 
Yardımcı görsel araçlar 

 Kart 1-1, 1-2, 1,3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ve 
1-8 

Ya da 
 PowerPoint sunumu: 1-1, 1-2, 1,3, 1-4, 

1-5, 1-6, 1-7 ve 1-8 
Ve 
 Sözcük şeridi: “İsa Mesih tek 

Kurtarıcı‟dır” (özel vurgu) 
 Bir karton üzerinde yapıştırılmış erkek 

çocuk resmi 
 

Dersin ana hatları 

  

Kart 1-1   Bir melek Meryem‟le konuşur 
    İsa Mesih Tanrı’nın  

    Oğludur.  
Kart 1-2   Meryem ve Yusuf Beytlehem‟e gider 

Kart 1-3   İsa ahırda dünyaya gelir 
    İsa Mesih günahtan 

    Kurtarandır. 
Kart 1-4   Melekler çobanlara görünür 
    İsa Mesih tek  

    Kurtarıcı’dır. 

Kart 1-5   Melekler cennete geri döner 
    İsa Mesih hiç günah 

    işlemedi ama sizin 

    cezanızı üstlenmek 

    için öldü ve dirildi. 
Kart 1-6   Çobanlar bu kutsal bebeği görmek 
                için kente gitmeye karar verirler. 
 O sizi bugün günahı-    . 

 nızdan kurtarabilir.      . 

Kart 1-7   Çobanlar kundağa sarılı bebeği bulur 

Kart 1-8   Çobanlar bu haberi başkalarına anlatır 

                                     Rab İsa sizi bugün 

                                  kurtaracaktır.  
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PowerPoint 1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
 
Bu yalnızca bir kez oldu ve bir daha asla olmayacak. Bu olaydan 
haberiniz var mı? 
 
Kart 1–1 
 
Uzun, çok uzun zaman önce uzaklarda bir şehirde bir kadın yaşardı. 
Ne ünlü ne de zengindi. Fakat bir gün onun başına hayret verici, 
ürkütücü bir şey geldi. Evine gelen birinin ona, “Selam!” dediğini 
duydu. Ziyaretçi beklemiyordu ve geleni gördüğü zaman ürktü. 
Komşularından biri değildi gelen. Yusuf, yani evleneceği adam da 
değildi. Bu ziyaretçi farklı, çok farklıydı. Tanrı‟nın yaşadığı yer olan 
cennetten gelen ve Tanrı‟nın habercisi olan bir melekti. Onun neye 
benzediğini bilmiyoruz, fakat genç kadın onu gördüğünde çok korktu. 
 
Melek ona şefkatle “Korkma” dedi. “Tanrı seni özel bir iş için seçti. 
Bir bebeğin olacak ve ona İsa adını vereceksin. O çok büyük biri 
olacak; O Tanrı‟nın Oğlu olacak.” 
 
Genç kadın şaşırmış ve korkmuştu. Böyle bir şeyin olması olanaksızdı.  
 
“Fakat bu nasıl olabilir? Ben evli değilim ki?” diye sordu. 
 
Melek ona gebe kalıp bir oğul doğuracağını, bu bebeğin babasının 
Tanrı olacağını açıkladı. Her bebeğin bir annesi, bir de babası vardı; 
ama bu bebek farklı olacaktı: Babası, insan değil, Tanrı olacaktı. Böyle 
bir şey ne daha önce oldu, ne de daha sonra olacaktı. Sizin ve benim 
bunu anlamamızın zor olduğunu biliyorum. Anlamakta zorlansak bile 
Kutsal Kitap‟ta böyle yazıldığı için buna inanabiliriz. Bu bebek, 
Tanrı‟nın Oğlu olacaktı. Tanrı‟nın yalnızca bir Oğlu vardı ve melek 
onun yakında bir bebek olarak dünyaya geleceğini söyledi. 
 
Olanlar karşısında şaşkına dönen genç kadın meleğe şöyle dedi: 
“Tanrı‟nın yapmayı planladığı buysa, O‟nun hizmetkârı olmaya 
hazırım.”  
 
Sonra melek oradan ayrıldı. 
 
Bu kadının adını bilen var mı?  
 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 
 
O kadın Meryem‟di. Nasıra‟daki evinde yalnız başına otururken, aklı 
türlü düşünce ve sorularla doluydu. Böyle bir şeyin olması 
imkânsızdı... ama Tanrı imkânsız şeyler yapabilirdi. Bu hikâyeye 
kimse inanır mıydı? Peki ya evleneceği adam, Yusuf ne diyecekti? 
 
Başlangıçta Yusuf çok tedirgin oldu ama Tanrı ona Meryem‟in 
bebeğinin Tanrı‟nın Oğlu olduğunu söyledi. O zaman Yusuf 
Meryem‟le evlenmeye razı oldu. Bu özel çocuğa bakmaktan onur 
duyacaktı. 
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Kart 1–2 

Bebeğin doğumuna hazırlanırlarken Meryem‟le Yusuf‟un evinde çok 
heyecan yaşanmış olmalı. Aylar çabucak geçti; çok yakında bebek 
doğacaktı. Fakat bir gün Yusuf, “Meryem” dedi, “Beytlehem‟e gitmek 
zorundayız”. 
 
“Bu uzun bir yolculuk, Yusuf. Şimdi gitmek zorunda mıyız?” diye endişeyle 
sordu Meryem. 
 
“Korkarım ki öyle. İmparator ülkesinde kaç kişinin yaşadığını bilmek istiyor. 
Bu yüzden Beytlehem‟e gidip orada sayılmamız gerekiyor.” 
 
Uzun yolculuk için hazırlanıp kısa zamanda evden ayrıldılar. Büyük 
olasılıkla Meryem eşeğin sırtında yolculuk yapıyordu. Şehre ulaştıklarında 
yorgundular.  
 
“Kalacak bir yer bulalım” diye düşündüler.  
 
Ama bunun çok güç olduğu ortaya çıktı. Şehir kalabalıktı. Hancılar, bugünün 
otel sahipleri gibi birbiri ardına başlarını iki yana sallayıp şöyle diyorlardı:  
 
“Üzgünüz, boş yerimiz yok.” 
 
Meryem bitkindi. Derhal dinlenecek bir yer bulmaları gerekiyordu. Bir 
hancı, “Dilerseniz ahırda yatabilirsiniz” deyince teklifini hemen kabul ettiler. 
İstedikleri gibi bir yer değildi ama sokakta kalmaktan iyiydi. Başlarını 
sokacak bir yer buldukları için memnundular ve mümkün olduğunca rahat 
etmeye çalıştılar. Belki de orada uyuyan hayvanlar da vardı. 
 
Kart 1–3 
Şışşş!  
 
Öğretmen bebek ağlaması gibi bir ses çıkarır. 
 
Bu bir bebeğin ağlamasıydı –yeni bir bebeğin. Evet, tam orada, ahırın içinde, 
Meryem bebeğini doğurdu. Bebeğin babasının kim olduğunu hatırlayabiliyor 
musunuz?  
 
Çocukların yanıt vermesine fırsat verin.  
 
Evet, Tanrı‟ydı! Doğuş Bayramı‟nda andığımız budur –Tanrı‟nın biricik 
Oğlu‟nun dünyaya gelişi. 
 
Meryem ve Yusuf ona sevgi ve şefkatle baktılar, bez parçalarıyla onu sıkıca 
sardılar. Ama tabii ki onun için yatakları veya beşikleri yoktu.  
 
“Yemliği kullanalım” dediler.  
Belki bu Yusuf‟un fikriydi. Hayvanların genellikle içinden yemlerini 
yedikleri yemliği kullandılar. Büyük olasılıkla, yeni doğmuş minik bebeği 
rahat ettirmek için, içine taze otlar koymuşlardır. 

 
 
 
 
 
 
Powerpoint 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powerpoint 1-3 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
(ya da büyük bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir karton üzerine bir erkek 
çocuk resmi yapıştırmanız  ve 
bu noktada görsel öğe olarak 
kullanmanız iyi olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
Mısırdan Çıkış 20:16 ve 
Efesliler 6:1’den. 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde “İsa Mesih tek 
Kurtarıcı’dır” yazan özel vurgu 
kartını gösterin. 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
(ya da büyük bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
Powerpoint 1-4 
 
 
 

Meryem ve Yusuf küçük bebeği hayranlıkla seyrettiler. Evet, O gerçek bir 
bebekti. Ayakları ve ayak parmakları, elleri ve parmakları mini 
minnacıktı. Her bebek gibi doyurulması ve bakılması gerekiyordu. Fakat 
bu bebek farklıydı –O Tanrı‟nın biricik Oğlu‟ydu. Bebek olmadan önce 
babası olan Tanrı‟yla birlikte yaşamıştı. hayatının başlangıcı yoktu; O her 
zaman vardı. Dünya yaratılırken oradaydı. Hatta dünyayı yaratan O‟ydu. – 
“her şey O‟nun aracılığıyla var oldu.” (Yuhanna 1:3). Fakat O şimdi 
minik, çaresiz bir bebek olmuş, dünyadaki bu ilk gecesini bir ahırda 
geçiriyordu. Her zaman yaşadığı yer olan cennetten ne kadar farklıydı.   
 
“Adı İsa olacak” diye fısıldadı Meryem ve Yusuf.  
 
Tanrı, adının ne olacağını ikisine de söylemişti. İsa adının harika bir 
anlamı vardır. İsa, “Kurtarıcı” demektir – yani insanları kurtaran ve 
koruyan birisi. Tanrı tek Oğlu‟nu gönderdi, çünkü başımızda büyük bir 
dert var ve bundan kurtarılmamız gerekir. 
 
Başı aynı şekilde dertte olan İskender adında bir çocuktan bahsedeyim 
size... 
 
İskender annesine, “Hayır, ben yapmadım, gerçekten!” dedi. “Mehmet 
yaptı.”  
 
Mehmet daha iki yaşındaydı ve saksının nasıl devrildiğini açıklayamazdı. 
Annesi İskender‟e inandı; İskender sevindi. Annesi onun oturma odasında 
top oynadığını bilmiyordu – aslında bunu yapmasına izin yoktu. Alelacele 
söylediği yalan başını dertten kurtarmıştı.  
 
Siz de hiç başınızı dertten kurtarmak için yalan söylediniz mi? Hiç anne 
babanıza karşı geldiniz mi? Bunları yaptığınızda, Tanrı‟ya karşı gelmiş 
olursunuz. Kutsal Kitap‟ta, Tanrı bize “Yalan söylemeyin” ve “Anne 
babanıza itaat edin” diye buyurur. Tanrı‟ya itaatsizlik ettiğiniz zaman, 
başınız büyük beladadır. Tanrı‟yı üzen bu şeylere “günah” denir. Tanrı 
öyle iyidir, paktır ve doğrudur ki bütün günahları cezalandırmak 
zorundadır. Bu ceza siz öldükten sonra, Tanrı‟nın önüne çıkıp O‟na 
itaatsizliklerinizin hesabını vermek zorunda kaldığınız zaman verilir. 
Kutsal Kitap der ki “herkes günah işledi” (Romalılar 3:23), bu yüzden 
buradaki herkesin başı büyük derttedir. Kurtarılmanız gerekmektedir, aksi 
takdirde yaptığınız hatalar için sonsuza dek cezalandırılırsınız. Fakat 
Tanrı‟nın Oğlu Kurtarıcı olmak üzere dünyaya geldiğinden O‟nun 
aracılığıyla kurtarılabilirsiniz. Bir melek Yusuf‟a dedi ki, “O‟nun adını İsa 
koy, çünkü halkını günahlarından O kurtaracak” (Matta 1:21). 
 
Görünüşe göre O‟nun geleceğini yalnızca Meryem ve Yusuf biliyordu. 
Beytlehem‟deki meşgul insanlar ahırda neler olup bittiğinden habersizdi. 
Kentin dışında gece sessizdi. Bir dağ yamacında çobanlar sürülerini 
güdüyordu. Onlara göre bu gece tıpkı diğerleri gibi bir geceydi. 
 
Kart 1–4 
 
Ta ki… Aniden büyük parlak bir ışık bütün gökyüzünü aydınlatana kadar. 
Tanrı‟nın habercisi olan meleklerden biriydi bu yine. Tıpkı sizin ve benim 
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gibi, çobanlar da daha önce hiç melek görmemişlerdi. Dehşete düştüler ve 
yüzlerini elleriyle örttüler. 
 
“Korkmayın” diye çınladı, meleğin sesi. “İyi bir haberim var. Beytlehem‟de 
sizin için bir Kurtarıcı doğdu. O‟nu kundağa sarılmış olarak bir yemlikte 
yatarken bulacaksınız.” 
 
Aniden, gökyüzü Tanrı‟yı hep birlikte yücelten meleklerle doldu.  
 
Melekler Tanrı‟nın yapmış olduklarından dolayı öylesine coşkuluydular ki, 
şarkılar söyleyip Tanrı‟ya övgüler sunuyorlardı.  
 
Daha önce yeryüzünde hiç bu kadar çok melek görülmemişti. Tanrı çok 
harika bir şey yapıyordu. Biz insanları çok, çok seviyordu. O‟na itaatsizlik 
ettiğimiz için başımızın büyük dertte olduğunu biliyordu. Fakat O biricik 
Oğlu‟nu bizi kurtarmak için gönderdi. Rab İsa sizi hak ettiğiniz cezadan 
kurtarabilir. O sizi günahtan kurtarır ve sizi değiştirir: O‟nu hoşnut edecek 
şekilde yaşamanıza yardımcı olacaktır. İşte meleğin çobanlara verdiği müjde 
buydu.  
 
Çobanlar olanları izleyip dinlerken hayret ve korku içinde, heyecanlı ve 
şaşkındılar.  
 
Kart 1–5 
 
Birden gökyüzü tekrar karardı. Kurtarıcı‟nın gelişi bildirilmişti, böylece 
melekler tekrar cennete döndüler. Fakat minik bir bebek bu çobanları 
günahlarından nasıl kurtarabilirdi? Sizi ve beni Tanrı‟nın cezasından 
kurtarmak için nasıl bir şey yapabilirdi? 
 
Oysa bu küçük bebek de Tanrı‟ydı, bu yüzden çok özeldi. Tıpkı sizin gibi 
büyüdü. Yürümeyi ve konuşmayı öğrendi. Arkadaşlarıyla oynadı. Okula 
gitti. Fakat O hiçbir zaman sizin gibi başını derde sokmadı. Asla yalan 
söylemedi. Asla Tanrı‟ya itaatsizlik etmedi. O kusursuzdu. Derken, otuz 
yaşını geçtiğinde, öldürüldü: Bir çarmıha çivilendi. O orada asılı bir şekilde 
ölürken Tanrı bizim günahlarımız için O‟nu cezalandırdı. Tanrı bizim 
yalanlarımız, sahtekârlıklarımız, itaatsizliklerimiz, kötü düşüncelerimiz, 
bencilliğimiz, öfkemiz, kıskançlığımız... ve her hatamız için O‟nu 
cezalandırırken, O korkunç acılar çekiyordu. Kutsal Kitap, Rab İsa‟nın 
“günahlarımıza karşılık kendini feda ettiğini” söyler (Galatyalılar 1:4). O 
bizleri öyle çok seviyordu ki bizim yerimize cezalandırılmaya razı oldu. 
 
Başka hiç kimse sizi O‟nun sevdiği kadar çok sevmez. Evet, O sizi hâlâ 
seviyor, çünkü O bugün ölü değil. Öldü ve gömüldü fakat üç gün sonra 
dirildi. O hâlâ diri ve bir daha asla ölmeyecek. Şimdi yine cennette fakat sizi 
görüp işitebiliyor. Ondan sizi kurtarmasını ve değiştirmesini istediğiniz 
takdirde, bunu yapacaktır. Tanrı “Rab‟bi adıyla çağıran herkes kurtulacak” 
vaadinde bulunur (Romalılar 10:13). O var olan tek Kurtarıcı‟dır. Belki 
O‟nun gerçekten Kurtarıcınız olmasını istiyorsunuz ama “Rab‟bi adıyla nasıl 
çağıracağınızdan” emin değilsiniz; belki bu konuda sorularınız var. Sizinle 
konuşmak ve Kutsal Kitap‟a başvurarak size yardımcı olmak beni sevindirir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun 
olduğu kartı gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint 1-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.  
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.  
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Danışmanlık yapmaya hazır 
olduğunuzu bildirin. 
 
 
 
PowerPoint 1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PowerPoint 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint 1-8 
 
 
 
 

Toplantıdan sonra, herkes gittiğinde, lütfen gelip benimle konuşun. Ben 
…… (öğretmen, burada yeri belirler) olacağım. Rab İsa ihtiyaç 
duyduğunuz Kurtarıcı‟dır. Çobanlar da O‟na ihtiyaç duyuyorlardı. 
 
Kart 1–6 

Çobanlar birbirlerine “Beytlehem‟e gitmeliyiz” dediler.  

“Evet, Tanrı‟nın bize söylediklerini kendimiz görelim.”  

Onlar için, Kurtarıcı‟yla ilgili duydukları yeterli değildi; gidip O‟nu 
kendi gözleriyle görmek istediler. Sizin de Rab İsa hakkında 
anlatılanları duymanız iyidir fakat kendinize sormalısınız, “O benim 
Kurtarıcım mı?” Rab İsa‟ya kendiniz güvenmelisiniz. Bunun anlamı, 
Tanrı‟yla başınızın dertte olduğunu bilmeniz; günah işlediğiniz için 
üzgün olmanızdır. Rab İsa‟nın sizin için öldüğünü biliyorsunuz ve 
hemen şimdi O‟nun sizi günahlarınızdan kurtarmasını istiyorsunuz 
demektir. O zaman İsa sizin Kurtarıcınız olacaktır ve yaşamınızı 
değiştirecektir. Yalnızca, “Bu hikâyeyi sevdim” demekle kalmayın. 
Duyduklarınızla ilgili bir şey yapın. Beytlehem‟e gidemezsiniz ama 
şimdi İsa‟nın sizi kurtarmasını isteyebilirsiniz. Çobanlar yalnızca 
müjdeyi dinlemekle kalsalardı, çok şey kaçırmış olurlardı. Fakat onlar 
koyunlarını bırakıp şehre doğru yola koyuldular. 
 
Kart 1–7 
 
Beytlehem‟de hangi eve gideceklerini bilmiyorlardı. Melek onlara bir 
ipucu vermişti. Bunun ne  olduğunu hatırlayabiliyor musunuz?  
 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 
 
Evet, bebek kundağa sarılmış, bir yemlikte yatıyor olacaktı. 
 
Bir hanın içindeki ahırı bulana dek oraya buraya baktılar. İçeriyi 
gözetlediler ve içeride insanlar gördüler, bunlardan biri kadın biri 
erkekti. Onların yakınında bir yemlik vardı.  
 
“Aradığımız yer bu olmalı” diye düşündüler. Kalpleri heyecanla 
çarpıyordu herhalde. 
 
Sessizce içeri girdiler ve hayretle küçük bebeğe bakakaldılar. Bebeğin 
Kurtarıcı olduğunu bildikleri için, büyük olasılıkla yemliğin önünde diz 
çökmüşlerdir. O‟nun bir gün kendilerinin, Meryem‟in, Yusuf‟un ve 
bizlerin günahları için öleceğini henüz anlamıyorlardı. 
 
Çobanlar Meryem ve Yusuf‟a meleğin söylediklerini anlattılar. O 
büyük melek ordusundan bahsettiler. Belki bu, Meryem ve Yusuf‟un bu 
oğlan çocuğunun ne kadar harikulade olduğunu anlamasına yardımcı 
oldu. 
 
Kart 1–8 
 
Çobanların koyunlarının başına dönme zamanı çabucak gelmişti bile. 
Vedalaşıp bebeğe son bir kez baktılar. Yamaca doğru yürürlerken, 
haberi başkalarıyla paylaşmak için mola verdiler. 
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“Tanrı vaat ettiği Kurtarıcı‟yı gönderdi.” 

“O‟nu Beytlehem‟de bir ahırda gördük.” 

“Sevinin! Tanrı bize iyilik yaptı. Kurtarıcı geldi.” 

“Bir melek bize O‟ndan bahsetti. Ah, o göksel koroyu, onca meleğin bir 
araya gelişini asla unutmayacağız!” 
 
Ve böylece haber yayıldı. O zamandan bu yana çok, pek çok insan bunu 
duydu. Bugün siz de bunu duydunuz. Yalnızca anlatılanları dinleyip bu 
konuda hiçbir şey yapmazsanız, başınız hala büyük dertte olacak. Yaptığınız 
bütün hatalar sizi Tanrı‟dan uzak tutacak ve sonsuza kadar 
cezalandırılacaksınız. 
 
İsa Mesih sizi bugün kurtarabilir. Tanrı‟ya itaatsizlik ettiğinizi ve Tanrı‟nın 
cezalandırmasını hak ettiğinizi biliyor musunuz? Yaptığınız hatadan dolayı 
üzgün müsünüz? Farklı olmayı istiyor musunuz? O halde İsa‟ya bunu 
söyleyin – oturduğunuz yerden, sessizce şöyle bir şey diyebilirsiniz, “Sevgili 
Rab İsa, yaptığım bütün hatalar için üzgünüm. Farklı olmak istiyorum. 
Dünyaya gelip benim uğruma öldüğün için teşekkürler. Lütfen beni şimdi 
kurtar.” İşte “Rab‟bi adıyla böyle çağırabilirsiniz”. Bunu yaptığınız zaman 
kurtulacaksınız. Tanrı‟nın vaadine göre “Rab‟bi adıyla çağıran herkes 
kurtulacak.” (Romalılar 10:13) O sizi de kurtaracaktır. Tanrı, Rab İsa‟nın 
“halkını günahlarından kurtaracağını” söyledi (Matta 1:21). 
 
Tekrar Soruları 
1. Dersimizde sözü edilen bebeğin anne ve babası kimdi? (Meryem annesi 

ve Tanrı Baba‟sıydı.) 

2. Meryem ve Yusuf nerede yaşıyorlardı? (Nasıra‟da) 

3. Niçin Beytlehem‟e gitmeleri gerekti? (İmparator hükümdarlığı altında 
kaç kişinin yaşadığını öğrenmek istediği için, Meryem ve Yusuf da 
kayıt olmak üzere Beytlehem‟e gitmek zorunda kaldılar.) 

4. Onlar Beytlehem‟deyken nasıl bir özel olay oldu? (Rab İsa dünyaya 
geldi.) 

5. Melekler Yusuf‟a bebeğe “İsa” adını vermesini söyledi. “İsa” ne 
anlama gelir? (Kurtarıcı – insanları kurtaran kişi) 

6. İsa bizi neyin baskısından kurtarmak ister? (Günahımızın neden olduğu 
cezadan kurtarmak) 

7. İsa nasıl sizin Kurtarıcınız olabilir? (Rab İsa‟ya günah işlediğinizi 
söyleyin ve O‟ndan sizi bağışlamasını isteyin.) 

8. Çobanlar İsa‟yı gördükten sonra ne yaptılar? (Gördüklerini başkalarına 
anlattılar.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun 
olduğu kartı gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
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DERS 2  

 

İsa felçli bir adamı iyileştirir 

 
 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Markos 2:1-12 
 
Özel vurgu 

İsa Mesih günahınızı bağışlayabilir. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa‟dan sizi 
bağışlamasını isterseniz bunu 
yapacaktır.  

 

Ezberlenecek ayet 

Bu dersleri 5 günlük bir süreçte öğretiyorsanız, 
Romalılar 10:13‟ü tekrar edin 
Ya da  
Tek başına bir ders olarak öğretiyorsanız, 
“Mesih‟in kanı aracılığıyla, Mesih‟te kurtuluşa, 
suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk” Efesliler 
1:7 ayetini ezberletin. 
 
Yardımcı görsel araçlar 

 Kart 2-1, 2-2, 2,3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 ve 
2-8 

Ya da 
 PowerPoint sunumu: 2-1, 2-2, 2,3, 2-4, 

2-5, 2-6, 2-7 ve 2-8 
Ve 
 Sözcük şeridi: “İsa Mesih günahınızı 

bağışlayabilir” (özel vurgu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

  

Kart 2-1   Haber tez yayılır –  
      “Kente geri döndü” 
   İsa, Oğul Tanrı’dır.  

Kart 2-2   Felçli adam şiltesinin üzerinde  
      yatmaktadır.    

   Hepimiz günah işledik ve  

   Tanrı’nın yargısını hak  

   ettik 

Kart 2-3   Arkadaşları ona İsa‟dan söz ederler. 
 
Kart 2-4   Arkadaşları adamı evin damından  
                içeriye sarkıtırlar. 
   O Tanrı’nın tek Oğlu’dur ve  

   her şeyi yapabilir 

Kart 2-5   İsa felçli adamla konuşur 
   Rab İsa günahlarımızı  

   bağışlayabilmek için öldü 

Kart 2-6   Herkes olup bitenlerden memnun  
     değildir! – “Tanrı‟dan başka     
     günahları kim bağışlayabilir?  
     Bu adam kendini ne sanıyor? 

                     O, günahınızla ilgili her  

                     şeyi bilir 

Kart 2-7   Felçli adam ayağa kalkar  

                      O günahınızı bağışlayabilir 

Kart 2-8   Adamın günahları bağışlandı ve şifa   
                buldu 
                      Rab İsa’dan sizi şimdi  

                      bağışlamasını isteyin 
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Powerpoint 2–1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powerpoint 2–2 
 

 
 
 
 
 
Markos 12:30’u Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

Ders 

Kart 2-1 

Haber tez yayıldı: 

“Kente geri döndü; gelin, gidip O‟nu görelim.”  

“Dinlediğim en iyi öğretmen.”  

“Belki hastaları iyileştirebilir. Bunu kaçırmak istemiyorum.”  

“Komşum bana O‟ndan söz etti; O‟nu kendi gözlerimle görmek 
istiyorum.” 

Rab İsa Mesih‟ten bahsediyorlardı. Geçen dersimizde O‟nun nasıl 
dünyaya geldiğini öğrendik, hatırlıyor musunuz? Artık O yetişkin bir 
adam olmuştu. Çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçirdiği Celile 
bölgesindeki Kefarnaum‟a geri dönmüştü ve birçokları O‟nu dinlemek 
için acele ediyordu. Diğerleri ise pek istekli değildi. Oldukça aksi ve 
kıskançtılar:  

“Bu adam da kim oluyor? Onu dinlemek için toplanan şu kalabalığa 
bak. Gidip neler anlattığına bir baksak iyi olacak” diye homurdandılar.  

Bu adamlar çok dindardı ve sık sık Tanrı‟dan bahsederlerdi. Fakat 
Tanrı‟nın Oğlu olan İsa Mesih‟ten hoşlanmıyorlardı. 

Rab İsa‟nın öğrettiği ev insanlarla tıka basa doluydu. İçeride kendine 
yer bulamayanlar, kapının etrafında toplanmıştı. Rab İsa insanlara Tanrı 
ve O‟na nasıl ait olabilecekleri hakkında öğretirken herkes dikkatle 
dinliyordu. Kendisi o kadar iyi bir öğretmendi ki başka hiç kimse bu 
kadar iyi öğretemezdi. Kalabalığı oluşturanların çoğu Rab İsa‟nın 
söylediği her sözün Tanrı‟dan geldiğini bilmiyordu. O‟nun Tanrı 
olduğunu, Tanrı‟nın tek Oğlu olduğunu bilmiyorlardı. O bir  insandı; 
fakat aynı zamanda Tanrı‟ydı. İşte bu yüzden, kıpırdayacak yer olmasa 
bile, O‟nu dinlemek çok güzeldi! 

Ama şimdi kalabalık evi bırakalım ve aynı kentteki başka bir eve 
gidelim... 

Kart 2–2 

Burası büyük olasılıkla sessiz, hüzünlü bir yerdi. Hasır bir şiltede çok 
hasta bir adam yatıyordu. Felçliydi; yani hareket edemiyordu. Doktorlar 
ona yardımcı olamıyordu. O‟nu iyileştirecek bir ilaç yoktu. Bütün gün 
yatakta yatmak ne zordu kim bilir. Etrafta koşamamayı, atlayıp 
tırmanamamayı bir hayal edin.  

Fakat bu adamın tek sorunu bu değildi. Yanlış olan bir şey daha vardı, 
insanların kolaylıkla göremeyeceği bir şey. Bu adam çok, pek çok 
kereler Tanrı‟ya itaatsizlik etmişti. Tanrı başkasının malına “göz 
dikmeyeceksin” diye buyurur (Mısır‟dan Çıkış 20:17) ama o başka 
insanları kıskanmış ve onların sahip olduğu şeyleri istemişti. Tanrı, 
“Tanrın Rab‟bi bütün yüreğinle seveceksin” diye buyurur (Markos 
12:30 ve Yasanın Tekrarı 10:12) . Fakat bu adam Tanrı‟yı çoğu kez hiç 
sevmemişti. Bu adamın yaptığı bütün hatalar bir kitapta yazılmış olsa, 
kocaman bir kitap olurdu. 
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Sizin ve benim için de böyle bir kitap olduğunu varsayalım. Onun içinde 
neler olurdu sizce? Belki ağabeyinize doğum günü hediyesi olarak uzaktan 
kumandalı bir araba verildi, çok güzeldi. Öyle kıskandınız ki onun doğum 
günü olduğu halde ona iyi davranamadınız. Tanrı, “Başkasının malına göz 
dikmeyeceksiniz” der. Tanrı‟ya itaatsizlik ettiniz, böylece bu, “ağabeyinin 
arabasına göz dikti” olarak kitabınıza yazılacaktır. Tanrı‟ya karşı yaptığınız 
birçok başka şey de orada olacaktır: 
 
“Anneniz televizyonu kapat dediğinde kapatmadınız.” 
 
“Kız kardeşinizle kavga ettiniz.” 
 
“Kapıyı öfkeyle çarptınız.” 
 
“Okuldaki bir arkadaşınız hakkında kötü şeyler düşündünüz.” 
 
“Başınızı dertten kurtarmak için yalan söylediniz.” 
 
“Okuldaki sınavda kopya çektiniz.” 
 
“Bugün Tanrı aklınızdan bile geçmedi.” 
 
Bu liste uzayıp gider. Böyle bir kitaba ihtiyaç yoktur, çünkü Tanrı yaptığınız 
her hatayı bilir. Yapacağınız her hatayı da bilir. Tanrı bunları büyük bir 
sorun olarak görür. O bu hatalara “günah” der. Hiçbir zaman, “günahı boş 
ver” demez. O iyi ve doğrudur, bu yüzden O‟na itaatsizlik ettiğimiz zaman, 
o itaatsizliği cezalandırır. Bu ceza siz ölünce gerçekleşir. Kutsal Kitap‟ta, 
“Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak insanların kaderidir” der (İbraniler 
9:27). Öldüğünüz zaman, O‟na karşı yaptığınız her yanlış için Tanrı sizi 
cezalandıracaktır. Tanrı‟nın günaha verdiği ceza sonsuza dek sürecektir. 
Benim hak ettiğim budur, sizin hak ettiğiniz budur ve bu adamın hak ettiği 
de buydu. 
 
Kart 2–3 
 
Birden kapısının girişinde bir gürültü oldu. Arkadaşlarından dördü içeri 
daldılar.  

“Çabuk gel” dediler, “İsa kente geri döndü.” 

İsa mı? Büyük olasılıkla adam O‟nun hakkında bir şeyler duymuştu.  

“O öğretmendir, hastaları bir anda iyi edendir. Belki...”  

Düşünecek fazla zamanı yoktu, çünkü arkadaşları onun şiltesini kaldırmış, 
alelacele sokağa çıkarmışlardı bile. 
 
Onu şiltesi üzerinde taşıyarak sokaklarda aceleyle ilerlerken, “Seni iyi 
edebileceğinden eminiz” diye yüreklendirmiş olmalılar.  
 
İnsanlar kendilerine bakıyor mu diye dert etmediler; Rab İsa‟nın 
arkadaşlarına yardım edebileceğine inanıyorlardı. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
PowerPoint 2-3 
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Powerpoint 2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powerpoint 2-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çok geçmeden Rab İsa‟nın öğretiş verdiği evin kapısına vardılar. 
Kalabalık olmasına rağmen, içeri girmeye çalıştılar. Fakat imkânsızdı, 
hiç kimse içeri girmeleri için yerinden kıpırdamıyordu. Ne büyük bir 
hayal kırıklığı! 

Kart 2–4 

Fakat dört arkadaşın vazgeçmeye niyetleri yoktu. Hemen bir araya 
gelip konuştular ve başka bir fikir buldular. Şiltenin üzerindeki 
arkadaşlarını evin yan tarafına, dama çıkan merdivenlerin olduğu yere 
taşıdılar.  

Büyük bir özen ve dikkatle yukarıya çıktılar. Dam büyük olasılıkla 
samanla karıştırılmış çamurun, kirişlere sıvanmasından sonra 
kurutularak yapılmıştı. Adamlar şilteyi yavaşça yere bırakıp işe 
koyuldular. Damda bir delik açmaya başladılar. Arkadaşlarını Rab 
İsa‟ya ulaştırmaya kararlıydılar; Onun yardımcı olabileceğinden 
emindiler. Gerçekten de O Tanrı‟nın tek Oğlu‟dur ve gücü her şeye 
yeter. O‟nun için hiçbir şey zor değildir. Bu adamlar O‟na güvenmekte 
haklıydılar. Ama arkadaşlarını O‟na ulaştırabilecekler miydi acaba? 

Damdaki delik gitgide büyüyordu. Dört arkadaş şiltenin köşelerine ip 
bağladılar. Sonra şilteyi yavaşça delikten sarkıtıp arkadaşlarını evin 
içine indirdiler! 

Adamların deliği açtığını gördüklerinde insanların yaşadığı 
şaşkınlığını bir hayal edin. Belki bir ikisinin kafasına çamur da düşmüş 
olabilir! Hasta adam inip tam önünde durduğunda, tabii Rab İsa da 
öğretişine ara verdi. Herkes bunun çok hasta bir adam olduğunu 
görebiliyordu. Rab İsa ona yardım edebilecek miydi? Ona yardım eder 
miydi? Bütün insanlar izledi ve dinledi. 
 
Kart 2–5 

Sizce Rab İsa ne dedi?  
Çocukların yanıt vermelerine fırsat verin.  

Adama dedi ki, “Oğlum, günahların bağışlandı.”  

Bazı insanlar Rab İsa adamı iyileştirmediği için hayal kırıklığına 
uğramış olabilir. Fakat Rab İsa adamın iki sorununu da görmüştü; 
günahı ve hastalığı. Önce en büyük sorunu ele aldı. Adamın günahıyla 
ilgili bir şey yapılmasaydı, asla Tanrı‟yla birlikte cennette 
yaşayamayacaktı; sonsuza kadar cezalandırılacaktı. 
 
Bu yüzden o anda Rab İsa onun bütün günahlarını bağışladı. Böylece 
sanki adamın o kocaman kitapta yazılı bütün günahları silinmiş ve 
sayfaları yeniden bembeyaz olmuş gibiydi. Tanrı bu adamın 
günahlarını artık hiç hatırlamayacaktı (İbraniler 8:12). Tanrı onu 
sevecek, ona bakacak ve öldüğü zaman, adam Tanrı‟yla sonsuza kadar 
cennette yaşayacaktı. Hak ettiği ceza ona verilmeyecekti. İşte 
bağışlanmanın anlamı budur. 
 
Tanrı günahın bağışlanması için harika bir yol planlamamış olsaydı, bu 
adamın veya başka herhangi birinin bağışlanması imkânsız olacaktı.
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Tanrı‟nın, “Aman, yaptığınız hataların ne önemi var, unuturum gider” 
diyemeyeceğini öğrendik. Tanrı‟nın bütün günahları cezalandırması 
gerekir. Bu yüzden Tanrı, bizim günahlarımız ve hasta adamın günahları için 
cezalandırılan olmak üzere, tek Oğlu Rab İsa Mesih‟i yolladı. O asla yanlış 
bir şey yapmadı; daima Tanrı‟ya itaat etti. Bu felçli adamla karşılaşmasından 
iki yıl kadar sonra,  Rab İsa çarmıha gerildi ve öldü. O çarmıhta çivilenmiş 
olarak asılı haldeyken, Tanrı bizim günahlarımız için kendi sevgili Oğlu‟nu 
cezalandırdı. “İsa günahlarımıza karşılık öldü” (1. Korintliler 15:3). Tanrı 
bunu yapmamış olsaydı, hiç kimse hiçbir zaman bağışlanamazdı. Tanrı bizi o 
kadar seviyordu ki Oğlu‟nu bizim için ölmek üzere gönderdi. Rab İsa bizim 
hak ettiğimiz cezayı alarak, gönül rızasıyla ıstırap çekti ve öldü. Başka hiç 
kimse sizi bu kadar sevmez. Eminim ki bu hasta adam da Rab İsa‟nın 
kendisini sevdiğini görebilmişti. Sorunların en büyüğünün çözümlendiğini 
görmek harika bir şeydi. Rab İsa günahlarını bağışladığı için ne kadar da 
mutluydu. 
 
Kart 2–6 

Ne var ki, seyredenlerin hepsi gülümsemiyordu. Bazı kişiler çok mutsuzdu. 
Hiçbir şey söylemiyor ama birçok şey düşünüyorlardı! 

“Bu adam neden böyle konuşuyor?” 

“Tanrı‟dan başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Kim olduğunu sanıyor? 
Sonuçta O da bizim gibi bir insan!” 

“Adamı neden iyileştirmedi, o zaman bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini 
görebilirdik? Günahlarının bağışlanıp bağışlanmadığını kimse göremiyor. Bu 
kolay bir kaçış yoluydu." 

Rab İsa kendilerine konuştuğunda adamların öfke dolu düşünceleri kesintiye 
uğradı.  

“Bunları neden düşünüyorsunuz?” diye sordu.  

Herhalde şaşkınlıktan nefesleri kesilmişti. “Ne? Düşüncelerini biliyor 
muydu?” Evet, çünkü O Tanrı‟ydı. Tanrı her şeyi bilir. “O yürekteki gizleri 
bilir” (Mezmurlar 44:21). Eğer o kocaman kitaptan bizim için de bir tane 
olsaydı, oraya yazılması gereken her günahımızı bilirdi. Bu yüzden, Rab İsa 
bu adamların düşüncelerini elbette biliyordu. 
 
Onlara bir soru sordu: “Hangisi daha kolay, felçliye, „Günahların bağışlandı‟ 
demek mi, yoksa „Kalk, şilteni topla, yürü‟ demek mi?”  
 
Fakat adamlar yanıt vermedi. Neden?  
 
Çocukların yanıt vermesine izin verin.  
 
Oradakilerden hiçbiri günahları bağışlayamaz veya adamı iyileştiremezdi. 
Bunları yalnızca Tanrı yapabilirdi. 
 
“Size günahları bağışlayabildiğimi göstereceğim” diye devam etti, Rab İsa. 
Hasta adama baktı, „Kalk, şilteni topla, evine git‟ dedi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
Üzerinde “İsa Mesih 
günahınızı bağışlayabilir” 
yazan özel vurgu kartını 
gösterin.  
 
 
 
PowerPoint 2-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
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Powerpoint 2-7 
 

 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun (ya 
da büyük bir çocuktan okumasını 
isteyin.) 
 
 
Üzerinde özel vurgunun yazılı olduğu 
kartı gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powerpoint 2-8 
 

 
 

Kart 2-7 
 
Herkes gözünü adama dikmişti. Felçli adam hareket etti; doğruldu, 
kalkıp şiltesini dürdü. Bütün herkes hayret içindeydi. Onun bütünüyle 
iyileştiğini görebiliyorlardı. Onun bütünüyle bağışlandığından da bu 
kadar emin olabilirlerdi, çünkü Tanrı Oğlu, İsa Mesih bunu yapmıştı. 
 
O bunu sizin için de yapabilir. Sizlerin de birçok günahı var ve sık sık 
Tanrı‟ya itaatsizlik ettiğinizi biliyorsunuz. Belki de çok üzgünsünüz ve 
bağışlanmak istiyorsunuz. Kutsal Kitap‟ta ki şu harika sözlere kulak 
verin: “Mesih‟te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk 
(Efesliler 1:7).  
 
Bu demektir ki, günahlarınızın bağışlanması için Rab İsa‟ya iman 
ederseniz, bunu yerine getirecektir. Siz bağışlanabilesiniz diye öldü; 
ancak sonra dirildi. O diridir ve siz O‟nu göremeseniz de O sizi görür. 
 
Belki Rab İsa‟ya nasıl iman edeceğiniz konusunda biraz kafanız karıştı. 
Bir çocuk düşünün, adı Anıl olsun. Anıl bir gün en sevdiği saklanma 
yeri olan, eski harap evin yüksek duvara tırmandı. Aşağıya inmeye 
çalıştığında, bunu başaramadı. Karanlık çökmüştü ve yalnızdı. Önce 
ayak sesleri ve ardından da babasının sesini işitti. 
 
“Buradan inemiyorum Baba” diye seslendi.  
 
Babası yanına geldi ve rahatlatıcı bir ses tonuyla konuştu, “Hadi atla, 
Anıl, seni tutacağım.” 
 
Anıl babasının güçlü bir adam olduğunu bildiği için hemen atladı. 
Babası onu yakaladı. Anıl babasına inanıyordu ve kendini ona emanet 
etti. Rab İsa‟ya kendinizi emanet ettiğinizde O‟na iman etmiş 
olursunuz. Yüreğinizden O‟nunla sessizce konuştuğunuzda, sizi duyar. 
O‟na şöyle bir şey söyleyin, “Rab İsa, yaptığım bütün yanlışlar için 
üzgünüm. Benim bağışlanmamı sağlamak üzere öldüğün için teşekkür 
ederim. Lütfen beni şimdi bağışla.” Ona güvenip inanıyorsanız, 
günahlarınız bağışlanır. O kocaman kitaptaki her günahınız silinmiş 
gibi olacaktır. Oraya bir daha hiçbir şey yazılmayacaktır, çünkü yarın, 
gelecek hafta, gelecek yıl yapacağınız yanlışlar da bağışlanmıştır. 
Günahlarınız için asla cezalandırılmayacaksınız. Sonsuza kadar 
Tanrı‟yla yaşamaya hazır olacaksınız. Bağışlanmak öyle güzeldir ki! 
 
Kart 2–8  
 
Arkadaşları tarafından İsa‟ya getirilen adam çok mutluydu. 
Günahlarından kurtulmuştu, hastalığından kurtulmuştu. Kollarını, 
bacaklarını hareket ettirebiliyordu. Yürüyebiliyordu. Oraya 
vardıklarında içeri girmesine izin vermeyen insanlar şimdi aralarından 
yürüyüp geçmesi için yol veriyordu. Eminim ki, arkadaşları onu 
karşılamak için dışarıdaki merdivenlerden aşağı telaşla inmişlerdir. 
Herkes heyecanlıydı ve etkilenmişti.  
 
“Böyle bir şey hiç görmedik!” diye hayretlerini belirtiyorlardı. “Bu 
yalnızca Tanrı‟nın yapabileceği bir şey!” 
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O gün eve yürümek bu adam için çok özel bir şey olmuştu. Tamamen 
iyileşmiş ve tamamen bağışlanmıştı. Rab İsa ona karşı ne kadar iyi ve 
şefkatli davranmıştı. 
 
Rab İsa sizi de seviyor. Günahlarınızı hemen şimdi bağışlamak istiyor. 
Tanrı‟ya itaatsizlik ettiğiniz için gerçekten üzgünseniz, şu an Rab İsa‟dan 
sizi bağışlamasını istemeye ne dersiniz? O zaman bütün günahlarınız Tanrı 
tarafından bağışlanacak ve unutulacaktır. Kutsal Kitap‟taki vaadi hatırlayın, 
“Mesih‟te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk” (Efesliler 1:7).  
 
Tekrar Soruları 
1. Bugünkü dersimizdeki adamın iki sorunu vardı. Bunlardan birini 
söyleyebilir misiniz? (Felçli olduğu için yürüyemiyordu.) 

2. Adamın diğer sorunu neydi? (Tanrı‟ya itaatsizlik ettiği için günahkardı.) 

3. Adamın dört arkadaşı onu İsa‟ya götürmeye karar verdiler. Eve 
vardıklarında nasıl bir sorunla karşılaştılar? (Ev tıka basa insanlarla dolu 
olduğu için içeri giremediler.) 

4. Sonra eve nasıl girdiler? (Damda bir delik açıp arkadaşlarını içeri 
sarkıttılar.) 

5. İsa felçli adama ilk olarak ne dedi? (Oğlum, günahların bağışlandı.) 

6. İsa bu sözleri söyleyince bazı adamlar niçin sinirlendi? (İsa günahları 
bağışlayabildiğini iddia ediyordu ve sadece Tanrı günahları bağışlayabilir.) 

7. İsa onların düşüncelerini nasıl bildi? (O Tanrı‟dır ve her şeyi bilir.) 

8. Yaşantılarımızda olan günahlardan bir örnek verebilir misin? (Yanıtlar 
çeşitlilik gösterecektir. Ders içinde verilen örneklerden bazıları şunlardır: 
Anneniz televizyonu kapatmanızı söylediğinde kapatmamak; kız 
kardeşinizle kavga etmek; öfkeyle kapıyı çarpmak; okuldaki biri hakkında 
kötü şeyler düşünmek; başınızı dertten kurtarmak için yalan söylemek; 
sınavda kopya çekmek; gün boyu Tanrı‟yı hiç düşünmemek.) 

9. Bir örnek daha verebilir misiniz? (Yanıtlar çeşitlilik gösterecektir.) 

10. İsa felçli adama başka ne söyledi? (“Kalk, şilteni topla, evine git.”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun yazılı 
olduğu kartı gösterin. 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun. 
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DERS 3 

 

İsa’nın Yargılanması ve Çarmıha Gerilişi 

 
 

Öğretmenler için ayetler 

Matta 26:57 – 27:66 
Yuhanna 19 
Luka 23:39-43 
 
Özel vurgu 

İsa Mesih günahlarımızın cezasını üstlendi 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa‟ya iman edin ve 
her zaman O‟na ait olun. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü” 1.Korintliler 15:3 
 
Yardımcı görsel araçlar 

 Kart 3-1, 3-2, 3,3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 ve 
3-8 

Ya da 
 PowerPoint sunumu: 3-1, 3-2, 3,3, 3-4, 

3-5, 3-6, 3-7 ve 3-8 
Ve 
 Sözcük şeridi: “İsa Mesih günahlarımızın 

cezasını üstlendi” (özel vurgu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

  

Kart 3-1   Siyah kart (günahı simgeler) 
   Bizler günahlıyız ama Rab  

   İsa Mesih asla günah  

   işlemedi.  

Kart 3-2   İsa baş kahinin huzuruna çıkar. 
   Rab İsa Mesih Tanrı’nın  

   Oğlu’dur. 

Kart 3-3   İsa Pilatus‟un huzuruna çıkar. 
   Rab İsa Mesih asla günah  

   işlemedi. 
Kart 3-4   Askerler İsa‟yı döverler. 
   Tanrı bizi sevdiği için  

   günahımızı üstlenmesi için  

   Rab İsa Mesih’i dünyaya  

   gönderdi.  

Kart 3-5   İsa‟ya taşıması için bir çarmıh verilir  
      ve o çarmıha gerilir. 
   Rab İsa Mesih günahlarımız  

   uğruna çarmıha gerildi.  
Kart 3-6   İsa – “Bugün cennette benimle  
                birlikte olacaksın.” 
                     Rab İsa günahınızı bugün  

                     sizden uzaklaştırabilir. 

Kart 3-7   İsa ölür 
                      Rab İsa günahımızı   

                      üstlenmek için gereken her  

                      şeyi yaptı. 

Kart 3-8   İsa gömülür 
                      O’na şimdi iman edin. 
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PowerPoint 3-1 
 
Hikâyeyi anlatırken, ya siz ya da bir 
yardımcı dersteki * işaretli 
bölümlerde siyah kartı (Kart3–1) 
göstermelidir.  
 
Hikâyeyi anlatmadan önce 
çocuklara neden belirli bölümlerde 
siyah kartın gösterildiğini 
düşünmeleri gerektiğini açıklayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 
 
 
 
 
 
 

Ders  

Kart 3–1 

Aliye battaniyenin altında kıvrıldı ve okulu düşünmemeye çalıştı. 

“Aliye, kalktın mı? Geç kaldık” diye seslendi Annesi. 

“Evet, Anne, kalktım”* diye yanıtladı Aliye ve battaniyeye daha sıkı 
sarındı.  

Kısa bir süre sonra merdivende ayak sesleri işitince hızla yataktan 
fırladı. 

Her şeyi öyle aceleyle yaptı ki! Çabucak giyindi, kahvaltısını mideye 
indirdi, dişlerini fırçalamayı unuttu, okul kitaplarını özensizce topladı 
ve öğle yemeğini de unutarak evden fırladı. 

Okulun kapısında Suzan ile karşılaştı – “Bilgiç Suzan”. 

“Ev ödevlerinin hepsini yaptın mı?” diye sordu Suzan. 

“Tabii yaptım, kolaydı” diye yalan söyledi Aliye* ve aceleyle uzaklaştı. 

“Merhaba, Aliye” diye seslendi Fatih. “Bakıyorum da bilgiç Suzan‟la 
birlikte gelmişsin?”diye sordu ve pis pis sırıttı. 

“Çekilmez biri. Aslında ondan nefret ediyorum” diye homurdandı 
Aliye.* 

Çok geçmeden sınıfa girdiler. Aliye‟nin ödevlerinden bir kısmı yanlıştı. 
Kızgın bir şekilde kitaplarını sıraya çarptı*, çünkü diğer arkadaşları 
elişi dersine başlarken o ödevini tekrar yapmak zorundaydı. Sonunda 
arkadaşları modelleri boyarlarken onlara katılabildi. Model boyamak 
Aliye‟nin çok iyi yapabildiği bir şeydi. Boyaların ve fırçaların 
toplanması gereken zaman çabucak geldi. “Her şey dolaba kondu mu?” 
diye sordu öğretmen. 

“Evet” diye yanıtladı Aliye, yerde duran fırçayı görmezden gelerek.* 
Diğerleriyle birlikte dışarı fırladı...  
Siyah kartın neden gösterildiğini çocuklarla tartışın. 

Aliye Tanrı‟yı her üzdüğünde siyah kart gösterildi. Yalanlar söylemişti, 
kötü huylu ve öfkeliydi. Tüm bunlar Tanrı‟nın buyruklarına itaatsizlik 
etmektir. Siz ya da ben Tanrı‟ya her itaatsizlik ettiğimizde birisi bize bir 
siyah kart gösterecek olsaydı, bu siyah kart sık sık görülürdü. Tek 
birimiz bile Tanrı‟nın yaşamamızı istediği şekilde yaşamıyoruz. Kutsal 
Kitap der ki, “İyilik eden yok, tek kişi bile!” (Romalılar 3:12). Hiç 
kimse yalnızca iyilik ederek mükemmel bir hayat sürmüyor. 

Yaptığı hiçbir şey için asla siyah kart gösterilemeyecek sadece bir kişi 
vardı. O kişi Rab İsa Mesih‟ti. O mükemmel bir hayat sürdü. Asla yalan 
söylemedi, asla kötü ya da nefret dolu olmadı. Onu suçlayabilecek bir 
şey bulabilmek için insanlar O‟nu yakından, çok yakından izliyorlardı. 

Kart 3–2 
 
Bir gece düşmanları O‟nu yakaladı. O‟nu bir çeşit mahkemeye 
çıkaracaklardı. Ama bir sorunları vardı: O‟nu suçlayacak hiçbir şey 
bulamıyorlardı. O‟nun hakkında yalan söylesinler diye adamlara para 
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bile verdiler; ancak bu adamlar mahkemede hikâyelerini anlattığında, 
kimse anlattıklarına inanmadı. Söyledikleri şeyleri uydurduklarını herkes 
anlamıştı.  

Sonunda, aynı zamanda bir kâhin olan hâkim Rab İsa Mesih‟e dönüp 
sordu, “Sen Tanrı‟nın Oğlu musun?” 

İsa yanıtladı, “Evet, O‟yum.” 

“Bütün istediğimiz buydu!” diye öfkeyle haykırdı hâkim. 

“Böyle bir şey söylediği için ölmeli” diyerek diğerleri de ona katıldı. 

İsa Mesih‟in Tanrı‟nın Oğlu olduğunu söylemesi yanlış mıydı? Hayır! O 
gerçeği söylüyordu. Kutsal Kitap birçok kez bize O‟nun Tanrı‟nın tek Oğlu 
olduğunu söyler. Yeryüzüne gelmeden önce, ezelden beri Baba Tanrı‟yla 
birlikte cennette yaşamıştı. Hatta Tanrı bir buluttan yüksek sesle 
seslenerek, “Sevgili Oğlum budur” demişti. (Matta 3:17‟ye bakın) 

Fakat Yahudi önderler buna inanmıyordu. O, “Ben ve Babam biriz” dediği 
zaman O‟na karşı nefret duydular. Böyle şeyler söylediği için ölmesi 
gerektiği konusunda kararlıydılar. Böylece O‟na ölüm cezası verdiler. 
Romalı Vali Pontius Pilatus‟un bunu kabul etmek zorunda olduğunu 
biliyorlardı. Pilatus‟a göndermeden önce O‟nu yumrukladılar ve suratına 
tükürdüler. 

 

Kart 3–3 

Romalı Vali Pilatus önünde duran adama baktı. 

 “Yahudiler O‟nu kıskanıyor; bu yüzden buraya getirdiler” diye düşündü.  

Sonra Pilatus Rab İsa‟ya sorular sordu fakat Rab sessiz kaldı. Pilatus 
O‟nun iyi bir adam olduğunu ve ölümü hak etmediğini biliyordu. Romalı 
vali ne yapacağını düşünürken, karısından bir mesaj aldı. 

 “O iyi adama bir şey yapma!”  

Pilatus karısının haklı olduğunu biliyordu fakat mahkûmu serbest bıraktığı 
takdirde çok gözden düşeceğini, hatta işini dahi kaybedebileceğini de 
biliyordu.  

Yahudi önderlere “Ne hata yaptı?” diye sordu.  

İsa hiç günah işlemediği için herhangi bir hatadan söz edemiyorlardı. 
Kutsal Kitap‟ta O‟nun günahı bilmediğini okuyoruz (2.Korintliler 5:21). 
Yani O hiç yanlış bir şey düşünmedi, yanlış bir şey söylemedi. Yaptığı her 
şey Tanrı‟yı hoşnut etti. O suçlu değildi.  

Fakat Yahudiler tempo tutuyordu, “Çarmıha ger! Çarmıha ger!”  

(Birisi haça çivilenmiş şekilde öldüğü zaman, buna çarmıha gerilmek 
denir.)  

Pilatus doğru olan şeyi yapamayacak kadar korku içindeydi, bu yüzden bu 
adamın ölümünün suçunu üstlenmeyeceğini göstermek için bir leğen aldı 
ve ellerini yıkadı.  

“Bu adamda bir suç bulamıyorum” dedi. “Onu siz alın ve çarmıha gerin.” 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun 
ya da ya da bir çocuktan okumasını 
isteyin. 

Üzerinde “İsa Mesih 
günahlarımızın cezasını üstlendi” 
yazan özel vurgu kartını gösterin. 
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Kart 3–4 

Yahudi liderlerin bütün duymak istedikleri buydu. Nefret ettikleri 
düşmanları ölecekti.  

Bu esnada Pilatus askerlerin Rab İsa‟yı tartaklamalarına izin verdi. 
Daha sonra üzerine mor bir kaftan ve sivri dikenlerden örülü bir taç 
giydirdiler.  

“Selam, ey Yahudiler‟in Kralı!” diyerek O‟nunla dalga geçtiler.  

O‟na yine tükürdüler ve dövdüler. Rab İsa onlara ne bağırdı ne de 
karşılık verdi. Hepsini sessizce karşıladı. Bütün düşmanlarını yok 
edebilirdi, çünkü O Tanrı‟ydı; fakat bunu yapmadı. Bütün o ıstırabı 
çekti, çünkü O sizi ve beni seviyordu. Tıpkı başlangıçta hikâyesini 
dinlediğimiz Aliye gibi, Tanrı‟yı pek çok kez üzdüğümüzü biliyordu. 
Günahlarımızdan dolayı asla Tanrı‟yla yaşayamayacağımızı biliyordu. 
Tanrı dünyayı yaratmadan önce dahi, günahlarını üstlenmek için 
Oğlu‟nu göndermeyi planlamıştı. (1 Petrus 1:18-21). Rab İsa Tanrı‟nın 
planını gerçekleştirmek için kendine yapılan bütün eziyetleri ve 
alayları çekmesi gerektiğini biliyordu. 

Kart 3–5 

Askerler mor kaftanı hoyratça çıkardılar ve Rab İsa‟ya taşıması için 
büyük tahtadan yapılma bir haç verdiler. Çok geçmeden çivileneceği 
haç buydu. Haç ağırdı. İsa gördüğü kötü muameleden dolayı çok 
bitkindi, bu yüzden tökezledi ve düştü. Askerler o zaman haçı Kafatası 
Tepesi‟ne taşıması için başka bir adamı zorladılar. 

Tepede askerler haçı yere koydular ve İsa‟yı ona çivilediler. Ellerine 
ve ayaklarına büyük çiviler çaktılar. Sonra haçı kaldırdılar ve yere 
diktiler. Tanrı‟nın kusursuz Oğlu orada asılı kaldı ve çok değerli 
kanını akıttı.  

Ne kadar zalimce ve haksızca! Rab İsa için ne acı verici! Kutsal Kitap 
bize, “Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi” der (Yeşaya 
53:5). „İsyan‟ Tanrı‟ya itaatsizlik demektir. Rab‟bin çektiği o yaralar 
bizim itaatsizliğimizden dolayıdır. Tanrı‟nın Oğlu bizim suçumuzu ve 
cezamızı üstleniyordu. 

Kart 3–6 

Kafatası Tepesi‟nde onu izleyen insanlar, İsa‟nın dostlarının kalbinin 
kırık olduğunu anlayamamışlardı. Kalpleri kırıktı, çünkü böylesine iyi 
ve değerli dostlarına nasıl da zalimce davranıyorlardı. Düşmanları 
memnundu; artık O‟nun mucizeleri ya da öğretileri konusunda endişe 
etmeleri gerekmeyecekti. 

Ayrıca iki adam daha, iki hırsız da çarmıha geriliyordu. Çok kötü 
şeyler yaptıkları için cezalandırılıyorlardı. Kendi haçlarının arasında 
çarmıha gerili Rab İsa‟ya baktılar. Onunla kaba bir dille konuştular.  
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“Hadi, başımızı bu dertten kurtar!”  

Yaptıkları hatadan dolayı üzgün değillerdi; yalnızca Rab İsa‟nın kendilerini 
bu korkunç ceza ve ölümden kurtarmasını istiyorlardı. İsa onlara cevap 
vermedi.  

Derken hırsızlardan biri küfretmeyi ve kaba konuşmayı bıraktı. Birden 
anlamaya başladı. Diğer hırsıza,  

“Sessiz ol!” dedi, “Yaşadıklarımızı hak ettiğimizi göremiyor musun? Bu 
adam ise hak etmiyor.” 

Bu hırsız çok yakında öleceğini anlamış olmalıydı. Sonra Tanrı‟yla 
karşılaşacaktı. Yaşamınızda günah ve yanlışlar varsa, büyük, pak ve iyi 
Tanrı‟yla karşılaşmak ne korkunç olurdu. Fakat ona kim yardımcı olabilirdi? 
O anda böyle kötü bir şekilde yaşadığı için çok üzgündü.  

Nasıl olduysa Rab İsa‟nın kendisine yardımcı olabileceğini biliyordu. 
Böylece Rab İsa‟ya dönerek “Rab, kendi egemenliğine girdiğinde beni an” 
dedi (Luka 23:42). 

Çok acı çekiyor olmasına rağmen, Rab İsa bu hırsızı seviyordu. Onu “Bugün 
cennette benimle olacaksın” diye yanıtladı (Luka 23:43). 

Rab İsa aynı zamanda o hırsızın bütün günahları için de cezalandırılıyordu. 
Bu yüzden onun bütün günahını alıp onu Tanrı‟yla karşılaşmaya 
hazırlayabilirdi. 

Rab İsa bugün aynısını sizin için de yapabilir. Siz de gerçekten üzgünseniz 
ve Rab İsa‟nın bütün günahlarınızı almasını istiyorsanız, O bunu yapacaktır. 
Belki bunu yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızdan emin değilsiniz. 
Bu konuyu size tekrar Kutsal Kitap‟tan açıklamak beni çok mutlu eder. 
Diğerleri gittiği zaman, siz lütfen yerlerinizde kalın. O zaman bu konuda 
konuşmak istediğinizi anlayacağım. Tanrı‟nın Kutsal Kitap‟ta ne söylediğini 
size göstermekten mutlu olacağım. Tıpkı o hırsız gibi sizin de Rab İsa‟nın 
günahlarınızı bağışlamasına ihtiyacınız var. İnsanın sonsuza kadar Tanrı‟yla 
yaşayacağını bilerek ölebilmesi ne harika bir şeydir. 

Rab İsa‟nın o hırsız ve bizim için nasıl ıstırap çektiğini düşünün. Fakat daha 
da kötüleşecekti… 

 

Kart 3–7 

Günün tam ortasında, saat on ikide gökyüzü karardı. Normalde, o saatte 
güneş gökyüzünde yükselmiş olurdu. Oysa şimdi üç uzun saat süren garip, 
koyu bir karanlık ortalığı kaplamıştı. O karanlıkta Tanrı, sanki yalanlar 
söylemiş, insanlardan nefret etmiş, insanları öldürmüş, kafasından kıskanç 
düşünceler geçmiş, çalmış, küfür etmiş ve her türlü yanlış şeyi yapmışçasına 
tek Oğlu‟nu cezalandırdı. Biz Rab İsa Mesih‟in asla yanlış bir şey 
yapmadığını biliyoruz. O bizim cezamızı üstlendi: “Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü” (1Korintliler 15:3). Verilen ceza bizim anlayamayacağımız 
kadar korkunçtu.  

Birden karanlıkta bir çığlık duyuldu, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk 
ettin?” (Matta 27:46‟dan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun yazılı 
olduğu kartı gösterin.  
 
Danışmanlık için hazır 
olduğunuzu ifade edin.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 
 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun yazılı olduğu 
kartı gösterin.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tanrı‟ya seslenen Rab İsa‟nın sesiydi bu. Babası O‟nu terk etmişti; 
çünkü Rab İsa bizim günahlarımızı üstleniyordu. Tanrı öyle iyidir ki 
günaha bakamaz bile. İşte bu, Oğlu‟nu terk ettiği tek andı. Sonunda 
acı çekme sona erdi.  

Rab İsa “Artık bitti!” diye haykırdı ve öldü.  

Günahlarımızı üstlenmek için gereken her şeyi yapmıştı. Bunun 
anlamı, „herkesin günahı kaldırıldı ve herkes cennette Tanrı‟yla 
yaşayacak‟ mıdır? Hayır! Kutsal Kitap günahlarınızın bağışlanması 
için Rab İsa‟ya inanmanız gerektiğini çok açık şekilde belirtir. Ancak 
o zaman günahlarınız kaldırılır ve ancak o zaman cennete gitmek için 
hazır olursunuz. 

Diyelim ki çok hastaydınız ve doktor size ilaç verdi. Size “Bu ilacı al, 
yakında iyileşirsin” dedi. İlacı yatağınızın kenarına koyup ona 
bakarsanız, iyileşir misiniz? Tabii ki hayır! Onu içmelisiniz. 
Günahınızın yarattığı büyük sorun için de aynı şey geçerlidir. Bugün 
Rab İsa‟nın sizin için yaptıklarını işittiniz. Fakat bunu işitmek 
günahlarınızı hiçbir şekilde kaldırmaz ve de sizi Tanrı‟nın 
cezalandırmasından kurtarmaz. Rab İsa‟dan günahlarınızı 
bağışlamasını istemelisiniz – eğer gerçekten üzgünseniz ve farklı 
olmak istiyorsanız. O bunu sizin için yapabilir, çünkü O ölmüştü ama 
bugün yaşıyor. Kutsal Kitap der ki: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu‟nu verdi. Öyle ki, O‟na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın (mahvolmak Tanrı‟dan uzak olmak ve sonsuza kadar 
cezalandırılmak demektir), hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 
3:16). Rab İsa‟ya güvenir ve inanırsanız, günahlarınız için sonsuza 
dek cezalandırılmayacaksınız. Bunun yerine sonsuz yaşamınız 
olacaktır – Tanrı‟yı bilecek ve sonsuza kadar ona ait olacaksınız. İşte 
bunun için Tanrı‟nın tek Oğlu acı çekip öldü. 

Kart 3–8 

Arkadaşları bunu henüz anlamıyordu. Kederli bir şekilde birkaçı 
O‟nun ölü bedenini çarmıhtan indirdi. Bedenini dikkatlice sarıp bir 
mezarın içine koydular.  

“O‟nu bir daha asla görmeyeceğiz” diye düşündüler.  

Kendilerini harika bir sürprizin beklediğini bilmiyorlardı. Rab İsa 
yaşama yeniden döndü! O bugün yaşıyor. Bu yüzden O‟ndan 
günahlarınızı kaldırmasını isteyebilirsiniz. Yaşamınızda yer alabilir ve 
O‟nun için yaşamanıza yardım edebilir. O yaşıyor ve siz O‟nu 
tanıyabilirsiniz. 

Kutsal Kitap‟ta O‟na inanan hiç kimsenin mahvolmayacağını, sonsuza 
dek yaşayacağını okuyoruz (Yuhanna 3:16). Peki, O‟na 
inanmayanlara ne olacak? Onlar mahvolacak, sonsuza dek 
cezalandırılacaklar. 

Siz ne yapacaksınız? Rab İsa‟ya şimdi inanmayacak mısınız? 
Yaşamınızdaki hatalar için üzgünseniz ve onların hepsinden 
kurtulmak istiyorsanız, şimdi oturduğunuz yerde sessizce Rab İsa‟ya 
bunu anlatın. Şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Sevgili Rab İsa, benim için 
acı çektiğini ve öldüğünü biliyorum. Çok teşekkür ederim. Lütfen 
benim günahlarımı kaldır. Sonsuza dek sana ait olmak istiyorum. Seni 
memnun edecek şekilde yaşamak istiyorum.” O‟na inandığınız 
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takdirde, “mahvolmayacak, hepiniz sonsuz yaşama kavuşacaksınız” 
(Yuhanna 3:16). 
 
Tekrar soruları 

1. Düşmanları İsa‟yı tutukladığında, İsa‟nın verdiği hangi yanıt 
ölümü için bir sebep olarak gösterildi? (O‟na, “Sen Tanrı‟nın Oğlu 
musun?” diye sorduklarında, “Benim” diye yanıtladı ve bu 
yanıtıyla Kendisinin Tanrı olduğunu iddia etti.) 

2. Pilatus‟un karısı ona nasıl bir haber gönderdi? (“O iyi adama bir 
şey yapma!”) 

3. Pilatus Yahudi önderlerine İsa‟nın suçunu sorduğunda ne yanıt 
verdiler? (O‟nu çarmıha ger! O‟nu çarmıha ger1”) 

4. İki hırsız İsa‟yla birlikte çarmıha gerilmişti. Birisi O‟nunla alay 
etti. Diğeri İsa‟dan ne istedi? (“Rab, kendi egemenliğine girdiğinde 
beni an”) 

5. Günün ortasında olan ilginç olay neydi? (Normalde güneş o saatte 
gökyüzünde pırıl pırıl parlardı ama İsa çarmıha gerildiğinde ortalık 
üç saat boyunca karanlığa gömüldü.) 

6. İsa ölümünden hemen önce ne dedi? (“Tamamlandı!” 

7. Bu sözün anlamı neydi? (Günahlarımızı üstlenmek için yapılması 
gereken her şeyi yapmıştı.) 

8. Bu, herkesin günahlarının kaldırıldığı ve herkesin cennette 
Tanrı‟yla yaşayacağı anlamına mı gelir? (Hayır – öncelikle 
günahlarınızı üstlenmesi için Rab İsa‟ya iman etmeniz gereklidir.) 
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DERS 4 

 

İsa’nın dirilişi 

 

 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yuhanna 20 
Luka 24:1-12 
 
Özel vurgu 

Rab İsa dirildiği için, Tanrı‟yla barışabilirsiniz. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa‟dan günahlarınızı 
üstlenmesini isteyin ki, Tanrı‟yla 
barışabilin. 

 

Ezberlenecek ayet 

“Çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği 
sağladı” (Koloseliler 1:20) 
 
Yardımcı görsel araçlar 

 Kart 4-1, 4-2, 4,3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 ve 
4-8 

Ya da 
 PowerPoint sunumu: 4-1, 4-2, 4,3, 4-4, 

4-5, 4-6, 4-7 ve 4-8 
Ve 
 Sözcük şeridi: “Rab İsa dirildiği için, 

Tanrı‟yla barışabilirsiniz.” (özel vurgu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

  

Kart 4-1   İsa‟nın bedeni mezara konur ve mezar  
      mühürlenir    
   Günahınız Tanrı’yla  

  savaşmanıza neden olur. .  

Kart 4-2   Kadınlar Petrus ve Yuhanna‟ya  
       İsa‟nın cesedinin çalındığı haberini  
       getirirler.      

 

Kart 4-3   Petrus ve Yuhanna mezara gider 
   Diriliş İsa’nın Tanrı’nın Oğlu  

   olduğunu gösterir. 

Kart 4-4   İsa bahçede Mecdelli Meryem‟le  
      konuşur.  
   Rab İsa Mesih’e iman  

   edenler sonsuza dek  

   O’nunla yaşayacaklar –  

   O’na iman etmeyenler hala 

   Tanrı’nın düşmanıdır. 

Kart 4-5   İsa‟nın arkadaşları bir araya gelir. 

Kart 4-6   İsa – “Size esenlik olsun.” 
                     Tanrı günahı 

                     cezalandıracaktır ama Rab İsa  

                     Mesih bizi Tanrı’yla         

                     barıştırmak için öldü.  

Kart 4-7   Öğrenciler Tomas‟a İsa‟yı  
                gördüklerini söylerler.  

Kart 4-8   İsa Tomas‟a ellerindeki izleri gösterir. 
                      O’na bugün iman edin ve  

                      bu sayede Tanrı’yla  

                      barışın.  
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Üzerinde “Rab İsa dirildiği için, 
Tanrı’yla barışabilirsiniz” yazan 
özel vurgu kartını gösterin. 

 

 

Ders 

“Neyin var?” diye sordu Mert, çok üzgün görünen Sibel ile 
karşılaştığında. 

“Bizim üst kattaki dairede kalan ihtiyar Bahadır amca öldü” dedi Sibel 
ona. 

“Yaa!” Mert ne diyeceğini bilemedi. 

“Bana çok iyi davranırdı. Doğum günlerimde bana hep para verirdi” 
diye mırıldandı Sibel kederle. 

“Hadi, neşelen! Suratını asmakla bunu değiştiremezsin” dedi Mert. 

“Fakat üzgünüm. Onu bir daha hiç göremeyeceğim. İnsanlar neden 
ölüyor hiç anlamıyorum. Ölüm nasıl bir şey acaba?” diye devam etti 
Sibel. 

Mert bu sorunun cevabından emin değildi; ağabeyinin bu konuda 
konuştuğunu duymuştu.  

“Öldüğün zaman, sonun gelmiş demektir” diye yanıtladı.  

Fakat bu Sibel‟i daha da üzdü. Ne kendisi ne de Mert Tanrı‟nın Kutsal 
Kitap‟ta ölüm hakkında bize anlattıklarını bilmiyordu. Tanrı bize, birisi 
öldüğü zaman, bunun o kişinin sonu olmadığını söyler. O kişinin bedeni 
gömülebilir fakat o kişinin düşünen, seven, mutlu veya üzgün olan yanı 
yaşamaya devam eder. Kutsal Kitap‟ta bu yanımıza ruh adı verilir. 
Ruhunuz, gerçek siz, öldükten sonra da yaşamaya devam eder. 

Kart 4–1 

Rab İsa‟nın arkadaşları O‟nun ruhunun ölmediğini biliyorlardı. Fakat 
onlar çok, çok üzgündüler. O ölmüştü; bundan emindiler. Bedeni 
bezlerle sarıldıktan sonra, kaya içine oyulmuş bir mezara veya 
mağaraya konmuştu. Koca bir taş yuvarlanarak mezarın girişini 
kapatmıştı. 

Kendilerini hiç bu kadar sıkıntılı ve şaşkınlık içinde hissetmemişlerdi.  

“Tanrı‟nın Oğlu nasıl ölebildi?” 

“O ne kadar da iyiydi ama ölümlerin en kötüsünü yaşadı. Haksızlık bu.” 

“Onu bir daha asla göremeyeceğiz; öldü.” 

Büyük olasılıkla böyle düşünüyorlardı. Rab İsa‟nın ölümünün Tanrı‟nın 
planladığı bir şey olduğunu henüz anlamıyorlardı. Her insan, sen, sen, 
sen ve sen ve ben de Tanrı‟nın sözlerine karşı savaşırız. Tanrı, “Göz 
dikmeyeceksin” (Mısırdan Çıkış 20:17) diye buyurur. Arkadaşınız 
yepyeni bir bisiklet aldı, ama sizinki eski püskü; mutsuzsunuz ve 
kıskanıyorsunuz. Tanrı şöyle buyurur, “Başkalarını da kendin gibi 
seveceksin.” (Levililer 19:18 ve Markos 12:31‟den) Fakat siz başkaları 
hakkında kötü şeyler düşünür, kabadayılık eder veya kavga çıkarırsınız. 
Tanrı‟ya itaatsizlik etmekle Tanrı‟ya şöyle demiş olursunuz: “Hayır! 
Senin yolundan gitmeyeceğim!” O‟nunla savaşırsınız. Kuşkusuz Tanrı 
kendisiyle savaşanlardan hoşnut değildir. Fakat Tanrı bizi o kadar çok 
sever ki bizimle kendisi arasında barış olabilsin diye biricik Oğlu‟nun 
ölümünü planladı. 
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Arkadaşları o korkunç günü asla unutmayacaklardı. Ertesi gün hüzünlü ve 
yalnız bir gündü. Sanki her gün bunun aynısı olacakmış gibi görünüyordu. 
Çok fazla şey ummuşlardı fakat umutları yıkılmıştı. 

Kart 4–2 

Pazar sabahı erkenden birkaç kadın onlara doğru koştuğunda, Rab İsa‟nın 
arkadaşlarından olan Petrus ve Yuhanna çok şaşırdılar. Kadınların moralleri 
çok bozuktu. “Rab‟bin cesedini mezardan almışlar” dediler nefes nefese. 
“Onu nereye koyduklarını bilmiyoruz.” “Rab‟bin bedenine bazı kokulu 
baharatlar koymak için çok erkenden mezara gittik. Koca taş yuvarlanarak 
çekilmişti. Ceset yoktu. Yardım edin!” 

Yuhanna ve Petrus Rab İsa‟nın düşmanlarının böyle bir şey yapmış 
olacağını düşünmekten üzüntü duydular. Kendi gözleriyle görmek için 
aceleyle gittiler. Oraya ilk Yuhanna vardı; girişte eğilip içeri baktı. Gördüğü 
şey karşısında hayret içindeydi. Sonra Petrus geldi. Yuhanna‟yı hızla geçip 
mezarın içine girdi. O da hayret içinde kalmıştı. 

Kart 4–3 

Orada, gözlerinin önünde, Rab‟bin bedenini saran bezler duruyordu. Tertipli 
ve düzenli konmuşlardı. Rab İsa‟nın bedeni orada değildi. Petrus ve 
Yuhanna‟ya göre, O‟nun cesedini düşmanların çalmadığı çok açıktı. Başka 
bir şey olmuştu. 

Rab İsa dirilmişti. O mezarda değildi, çünkü diriydi! Bunu daha önce hiç 
kimse yapmamıştı. Bu yalnızca Tanrı‟nın yapabileceği bir şeydir. O‟nu 
yeniden yaşama döndürerek Tanrı herkese Rab İsa‟nın gerçekten kendi Oğlu 
olduğunu gösteriyordu. 

Yuhanna ve Petrus mezardan ayrıldılar; artık ne üzgündüler ne de moralleri 
bozuktu. Eve yürürlerken herhalde çok mutluydular. Büyük olasılıkla Rab 
İsa‟nın onlara birçok defa anlattığı şeyleri hatırladılar – öldükten sonra 
dirileceğini söylemişti. Evet, O diriydi. Mezarda değildi. Fakat neredeydi? 

Kart 4–4 

Petrus ve Yuhanna Rab İsa‟nın aslında mezarının bulunduğu bahçede 
olduğunu bilmiyorlardı. Bahçede başka birisi daha vardı. Rab İsa‟nın başka 
bir arkadaşı, Mecdelli Meryem. Büyük acı içindeydi çünkü hâlâ İsa‟nın 
bedeninin çalınmış olduğu hikâyesine inanıyordu. Gözyaşlarının arasından 
onunla şefkatle konuşan bir adam gördü, “ 

Kadın, neden ağlıyorsun?” 

Ağlayarak, “Efendim, O‟nun bedenini siz aldıysanız, lütfen nerede olduğunu 
bana söyleyin” diye yanıtladı. 

Adam “Meryem!” dedi. 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 
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Bu sesi tanıyordu. O‟na tekrar baktı. O Rab İsa‟ydı.  

“Efendim!” diye haykırdı. 

O gerçek Rab İsa Mesih‟ti. Ceset çalınmamıştı. Tam onun yanındaydı, 
konuşuyordu ve canlıydı!  

“Tekrar Babam‟a dönüyorum” dedi Meryem‟e.  

Yakında göğe alınacaktı. Bir daha asla ölmeyecekti. Kutsal Kitap‟ta 
Rab İsa der ki: “Diri Olan Ben‟im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar 
boyunca diriyim” (Vahiy 1:18). Günahlarını kaldırması için Rab İsa‟ya 
iman etmiş olanlar O‟nunla sonsuza kadar yaşayacaklar. Rab İsa‟yla 
yaşam asla bitmez, çünkü O bir daha asla ölmeyecektir. Fakat 
günahlarını kaldırması için O‟na inanmayanlar hâlâ Tanrı‟nın 
düşmanlarıdır. Onlar Tanrı‟yla yaşamak yerine, „cehennem‟ denen, 
ceza çekilen yere gideceklerdir. 

Mecdelli Meryem Rab İsa‟nın bağışladıklarından biriydi. Meryem, 
O‟nunla tekrar konuşmaktan dolayı heyecanlıydı. İsa‟nın arkadaşlarına 
anlatmak için koştu ve “Rab‟bi gördüm!”dedi. 

Kart 4-5 

Pazar günü düşündükleri gibi uzun, kederli bir gün olmadı. Yavaş 
yavaş neler olup bittiğini keşfettiler. Sabah çok erkenden bir melek 
gelmiş ve Rab İsa‟nın mezarda olmadığını insanların görebilmesi için 
taşı oradan çekmişti. Bunlar olurken, nöbet bekleyen askerler dehşet 
içinde kaçışmışlardı. 

Pazar akşamı Rab İsa‟nın arkadaşları bir araya geldiler. Konuşacak 
çok şeyleri vardı. Bazıları Rab‟bi görmüş, bazılarıysa görmemişti. 
Bazıları bir meleğin kendileriyle konuştuğunu duymuş, bazılarıysa 
duymamıştı. Ama evlerinin kapılarını sıkıca kilitlediler. Yahudi 
önderler onları da tutuklamaya çalışabilirdi. Bu düşünce onları çok 
korkuttu.  

Kart 4–6 

Birden hayret verici bir şey oldu. Rab İsa orada, odadaydı. Kapıyı 
açmamıştı, buna rağmen içeri girmişti. O‟nda farklı bir şeyler vardı. 
Kapıları açmadan içeri girip çıkabiliyordu. Fakat bedeni gerçekti. 
Bazıları O‟na dokunmuştu bile; diğerleri O‟nun yemek yiyişini 
izlemişti. Şimdi hepsi O‟nu görebiliyordu. Herhalde şaşkınlıktan 
nefesleri kesilmişti. 

Sonra onlarla konuştu, “Size esenlik olsun” dedi.  

Birbirleriyle kavga etmemeleri gerektiğini mi kastetmişti? Hayır. 
Endişe etmelerine ya da korkmalarına gerek olmadığını söylemek 
istiyordu. Kendisi oradaydı. 

Bizlerin endişe etmesi gereken şeyler vardır. Tanrı‟ya itaatsizlikleriniz 
konusunda endişe etmeniz gerekir. Tanrı‟ya itaatsizlik etmeye devam 
ettiğiniz takdirde, öldüğünüz zaman olacaklardan korkmalısınız. 
Kutsal Kitap der ki öldüğünüz zaman, ruhunuz, yani gerçek siz 
Tanrı‟yla yüzleşmek zorunda kalacaktır.  
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Hâlâ O‟nun düşmanıysanız, hâlâ O‟nunla savaşıyorsanız, Tanrı‟yla yüz yüze 
gelmek ne korkutucu olacaktır. Tanrı sizi bunun için sonsuza dek 
cezalandırmak zorundadır.  

Fakat Rab İsa arkadaşlarına “Esenlik” diyordu. Sonra onların neden esenlik 
içinde olabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için bir şey gösterdi. 
Böğründeki mızrak yarasını görebilmeleri için kaftanını açtı. Çivi izlerini 
görebilmeleri için ellerini uzattı. 

İsa onlar için, bizim için ölmüştü. Bizimle Tanrı arasında barış sağlamak 
için ölmüştü. Bazen bir savaş olduğunda aracı kişi iki tarafın savaşı 
durdurmasına çalışır. Tanrı‟yla aramızda barış olabilmesinin tek yolu, 
Tanrı‟nın tek Oğlu‟nun bütün yanlışlarımız için ölmesiydi. O bunu yaptı, 
sizinle Tanrı‟yı barıştırmak için kanını döktü. “Çarmıhta akıtılan kanı 
aracılığıyla esenliği sağladı” (Koloseliler 1:20) Tanrı İsa‟yı yaşama 
döndürdüğü zaman, Oğlu‟nun ölümünün bizimle Tanrı arasında barışı 
sağladığını gösterdi. Tanrı‟ya karşı geldiğiniz için üzüldüğünüzde ve Rab 
İsa‟nın sizin günahlarınızı kaldırmasını istediğinizde, sizinle Tanrı arasında 
barış olur. Artık Tanrı‟nın düşmanı değilsinizdir. O zaman öldüğünüzde 
neler olacağı konusunda endişe etmeniz gerekmez. Tanrı sizi, O‟nunla 
sonsuza dek yaşamanız için yanına alacaktır. Rab İsa‟nın hayatta olması 
harika bir şeydir. 

Kart 4–7 

Odadaki bütün arkadaşları çok heyecanlıydı. Fakat orada olmayan biri vardı 
– Tomas. Tabii diğerleri ona söylemişti, “Rab‟bi gördük.” Gördüklerini ve 
işittiklerini ona anlatmışlardı.  

Fakat Tomas haykırdı, “Çivilerin izlerini görmeden, ona dokunmadan buna 
inanamam.”  

Sizce Tomas esenlik içinde miydi? Hayır! Sekiz gün boyunca sevinçli ve 
mutlu olan diğerlerini izledi. Fakat Tomas için onların hikâyeleri doğru 
olamayacak kadar harikaydı. Belki de “Bu doğruysa, O‟nu tekrar kaçırmak 
istemiyorum” diye düşündü. Ve böylece, sık sık diğer elçilerle birlikte 
olmaya özen gösterdi.  

Kart 4–8 

Sekiz gün geçti ve aynı şey oldu. Rab İsa kapalı kapılardan içeri girdi. Bir 
kez daha “Size esenlik olsun” dedi. Sonra “Tomas, parmağını yaraların içine 
sok. Şüphelenmeye devam etme. İnan” dedi.  

Rab İsa Tomas‟ın da inanmasını istiyordu.  Tek bir insan bile O‟nun için 
önemliydi. Siz de O‟nun için önemlisiniz, yalnızca siz bile. Tanrı‟ya karşı 
gelmekten vazgeçmenizi istiyor. Sizinle Tanrı arasında barışı sağlamak için 
öldüğüne inanmanızı istiyor. Onu göremeseniz bile, Tomas‟ın o anda olduğu 
kadar emin olabilirsiniz. 

Tomas dehşet ve hayret içinde “Rabbim ve Tanrım” dedi.  

Tomas inandı. O gün hayatı değişti. Şimdi o da diğerleri gibi esenliğe 
kavuşmuştu; Rab İsa‟nın diri olduğunu kesin olarak biliyordu. 

 

 

 

 

 

 

 
Üzerinde özel vurgunun 
olduğu kartı gösterin. 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerPoint 4-7 
 

 
 

 
Powerpoint 4-8 
 
 
 
Üzerinde özel vurgunun 
olduğu kartı gösterin.  
 
 



 

 

 

34 

 
Üzerinde özel vurgunun olduğu kartı 
gösterin.  
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Bugün Rab İsa‟yı göremezsiniz, çünkü O  cennettedir; fakat siz de 
O‟na inanabilirsiniz. Tanrı‟ya karşı gelmekten ve O‟na itaatsizlik 
etmekten artık vazgeçmek ister misiniz? Rab İsa‟nın sizinle Tanrı 
arasında barışı sağlamak için öldüğünü biliyor musunuz? O‟na şimdi 
inanacak mısınız? Oturduğunuz yerden O‟nunla konuşabilirsiniz. 
Yüksek sesle konuşmanıza gerek yoktur; O‟na şöyle bir şey söyleyin: 
“Rab İsa, Tanrı‟ya itaatsizlik ettiğim ve O‟na karşı geldiğim için 
üzgünüm. Lütfen aramızda şimdi barış olsun. Bu barışı sağlamak 
üzere öldüğün için teşekkür ederim.” Tanrı, Rab İsa‟ya inandığımız 
takdirde, “Tanrı‟yla barışacağımızı” (Romalılar 5:1) ve öldüğümüz 
zaman, sonsuza dek onunla yaşayacağımızı vaat eder. 

Tekrar soruları 

1. Kadınlar İsa‟nın mezarına gittikten sonra nasıl bir haber 
verdiler? (“Rab‟bin bedenini almışlar ve nereye koyduklarını 
bilmiyoruz.”) 

2. Hangi iki öğrenci olanları kendi gözleriyle görmek üzere mezara 
gitti? (Petrus ve Yuhanna) 

3. Dirilmiş olan İsa‟yı bahçede gören kimdi? (Mecdelli Meryem) 

4. İsa‟nın arkadaşları bir araya geldiklerinde niçin bulundukları 
yerin kapısını kilitlediler? (Yahudi önderlerin kendilerini de 
tutuklamasından korkuyorlardı.) 

5. Onlar bir aradayken nasıl bir ilginç durum oldu? (İsa aniden 
odada beliriverdi – kapıyı açmamıştı ama yine de içeri 
girebilmişti.) 

6. İsa öğrencilere göründüğünde orada olmayan kimdi? (Tomas) 

7. İsa sekiz gün sonra öğrencilere tekrar göründüğünde Tomas‟a ne 
dedi? (“Tomas, parmağını yaraların içine sok. Şüphelenmeye 
devam etme. İnan”) 

8. Bugünkü ezber ayetimiz neydi? (“Çarmıhta akıtılan kanı 
aracılığıyla esenliği sağladı” (Koloseliler 1:20) 
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DERS 5 

 

Büyük Kral 

 

 
Öğretmenler için ayetler 

Matta 28:16-20 
Elçilerin İşleri 1:1-11 
Vahiy 1:9-19 
Vahiy 22:20 
 
Özel vurgu 

İsa Mesih Kral‟dır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa‟dan sizi günahtan 
kurtarmasını ve kralınız olmasını isteyin. 

 

Ezberlenecek ayet 

5 günlük bir programda, Koloseliler 1:20‟yi tekrar 
edin.  
Ya da tek başına bir ders olarak öğretiyorsanız; 
 
“Her dil… İsa Mesih‟in Rab olduğunu açıkça 
söyleyecek”  
Filipililer 2:11 
 
Yardımcı görsel araçlar 

 Kart 54-1, 5-2, 5,3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 ve 
5-8 

Ya da 
 PowerPoint sunumu: 5-1, 5-2, 5,3, 5-4, 

5-5, 5-6, 5-7 ve 5-8 
Ve 
 Sözcük şeridi: “İsa Mesih Kral‟dır” (özel 

vurgu) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

  

Kart 5-1   Öğrenciler aralarında konuşurlar 
   Rab İsa diridir.  

Kart 5-2   İsa – “Dünyanın dört bucağına gidip  
       müjdeyi herkese duyurmalısınız.” 
   Rab İsa diridir ve  

   yaşamınızın kralı olmak  

   ister. 

Kart 5-3   İsa cennete geri döner 
   Rab İsa cennette her şeyin  

   üzerinde egemenlik sürer. 

Kart 5-4   Öğrenciler Müjde‟yi yaydılar ve  
      bir çok kişi iman etti.  
   Sadece Rab İsa Mesih 

   günah sorununu çözebilir. 

Kart 5-5   İstefanos tutuklandı ve taşlanarak 
      öldürüldü. 
   Rab İsa herkesin üzerinde  

   Kral’dır. 

Kart 5-6   Yuhanna tutuklanır ve bir adaya 
                sürülür. 

Kart 5-7   Yuhanna İsa‟yı görür.  
                         Rab İsa Mesih harika bir  

                       Kral’dır ve yaşamları  

                       değiştirebilir.  

Kart 5-8   Birgün İsa geri gelecek. 
                      Kral geri gelecek –  

                                    hazır olun  
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Ders 

“Üzerinde ağaç-evi yaptığımız ağaç şuydu!” diye haykırdı Sami.  

Erkek kardeşiyle birlikte eskiden yaşadıkları çiftliği ziyaret 
ediyorlardı. 

“Baksana, içinde gemilerimizi yarıştırdığımız havuz şurada” dedi 
Tarık. 

“İçine düştüğün günü hatırlıyor musun, Tarık. Sonra da annem seni 
görmeden gizlice içeri girmeye çalışmıştın” dedi Sami. 

“Geri gelip çiftliği ziyaret etmek ne eğlenceli, değil mi? Hatırlanacak o 
kadar şey var ki!” diye yanıtladı Tarık. 

Kart 5–1 

Celile civarında birlikte zaman geçirirken, Rab İsa Mesih‟in 
arkadaşlarının da hatırlayacak çok şeyleri vardı. Dağ yamaçlarında 
Rab İsa‟nın yalnızca beş somun ekmek ve iki balıkla 5.000‟den fazla 
insanı nasıl doyurduğunu hatırladılar. Gölde fırtınaya yakalandıkları 
geceyi asla unutmayacaklardı. Rab İsa fırtınaya dinmesini buyurmuş, 
fırtına O‟na itaat etmişti. Sık sık göl kıyısında oturup onun 
öğrettiklerini dinlemişlerdi. Burası hatıralarla doluydu! Onlarla tekrar 
orada buluşacağını bildirmekle ne kadar düşünceli davranmıştı. 

“İşte Efendimiz” dedi birisi, uzakta bir kişiyi işaret ederek. 

“Hayır,  O değil” diye yanıtladı birisi. 

Kişi daha yakına geldikçe, O‟nu daha net olarak görebiliyorlardı,  

“O Rab!” diye haykırdılar.  

Efendileri ve Öğretmenleri‟nin ölü olarak kalmayışı karşısında büyük 
heyecan duydular. O çarmıhta ölmüştü, fakat yaşama geri dönmekle, 
ölümden çok daha güçlü olduğunu göstermişti. Daha önce de birkaç 
kez O‟nu görmüş, O‟nunla konuşmuşlardı, fakat O‟nu her 
gördüklerinde heyecanlanıyorlardı. Ölmüştü ama tekrar yaşama 
döndü! Şimdi onlara önemli bir şey söylemek üzere geliyordu. 

Kart 5–2 

“Gökte ve yeryüzündeki tüm güç bana verilmiştir” dedi onlara.  

Ne? Tüm güç mü? Evet, Baba Tanrı tek Oğlu‟na istediği her şeyi 
yapma hak ve gücünü vermişti. Her kral, her hükümet, her ordu, her 
insanın O‟nun istediği şeyi yapmasını sağlayabilirdi. Arkadaşlarının 
aklı bunu bir türlü almıyordu. Fakat O‟nun daha söyleyeceği şeyler 
vardı:  

“Bu nedenle, dünyanın her yerine gidin, insanlara müjdeyi duyurun.”  

Rab İsa bütün dünyadaki insanlara ne “müjdesi” vermek istiyordu? 
Rab İsa, o zaman ve şimdi herkesin O‟nun Oğlu olan Tanrı olduğunu, 
günahlarımıza karşılık hak ettiğimiz cezayı yüklenerek çarmıhta 
öldüğünü bilmesini istiyordu. Tabii insanların O‟nun diri 
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olduğunu, insanların yaşamlarının Kral‟ı olabileceğini ve bütün günahlarını 
kaldırabileceğini bilmelerini istiyordu. Tanrı sizi seviyor ve bu müjdeyi 
sizin de duymanızı istiyor. Fakat yalnızca duymak hayatlarımızda hiçbir 
fark yaratmayacaktır; sizi günahtan kurtarması ve sizin Kralınız olması için 
Rab İsa‟ya güvenmelisiniz. İşte elçilerin anlatmaları gereken müjde buydu. 
Bunu anlatmak istiyorlardı, fakat bazıları belki de korkuyordu:  

“Bize ne olacak? Tutuklanabilir, hatta öldürülebiliriz.”  

Fakat Rab İsa‟nın söylediği bir sonraki şey, onların korkmamalarına 
yardımcı oldu.  

“Daima sizinle olacağım” diye söz verdi.  

O bütün güce sahipti, bu yüzden nereye giderlerse gitsinler, onları 
gözetecekti. 

Kart 5–3 

Ancak, çok geçmeden, sanki artık onlarla olamayacakmış gibi göründü. Rab 
İsa ve onu izleyenler Yeruşalim şehrinin hemen dışındaki bir dağa, Zeytin 
Dağı‟na çıktılar. Orada onlarla konuştu fakat bu sefer oturmadı; normalde 
her zaman otururlardı. Bunun yerine ayakta durup konuştu.  

Bir kez daha “Her yere gidip insanlara Beni anlatmalısınız. Ben dünyanın 
sonuna dek sizinle olacağım” dedi.  

Sonra şaşırtıcı bir şey oldu! Yavaşça yukarı yükselmeye başladı. Arkadaşları 
hayret içindeydi ve O‟nu bir bulut gözlerden saklayana dek ağızları açık 
izlediler. Babası‟nın yanına, cennete geri dönmüştü. Onu izleyenler 
gözlerini gökyüzüne dikip öylece kaldılar, ta ki iki meleğin onlarla 
konuşmasıyla hayrete düşene dek…  

Melekler “Orada durmuş neden gökyüzüne bakıyorsunuz?” diye sordular. “ 
Aynı İsa buradan ayrıldığını gördüğünüz gibi dünyaya tekrar gelecektir.” 

Rab İsa henüz dünyaya geri gelmedi fakat bir gün gelecek. O zamana kadar 
göklerden egemenlik sürüyor. Elçileri O‟nu artık göremese de, O daima 
onlarla olacaktı; bundan emindiler. 

Kart 5–4 

Rab İsa‟nın kendisini izleyenlere ne dediğini hatırlayabiliyor musunuz? 
Evet, her yere gidip başkalarına O‟nu anlatmaları gerekiyordu.  

Şimdi varsayalım; öyle bir şehre geldiniz ki, burada yaşayan herkes ölümcül 
bir hastalığa yakalanmış. Onları iyileştirecek tek ilacı bilen siz olsaydınız, 
ne yapardınız?  
Çocukların yanıt vermesine izin verin.  

Tabii, onlara bu çareden bahsederdiniz. 

Elçiler için de durum böyleydi. Her yerde Tanrı‟ya itaatsizlik eden insanlar 
vardı. Bu insanlar yalan söylüyor, kavga ediyor, kıskançlık ediyor ve 
öfkeleniyorlardı. Tanrı‟yı sevmiyorlardı. 

 

 

 
Üzerinde “İsa Mesih Kral’dır” 
yazan özel vurgu kartını 
gösterin.  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanlık için hazır olduğunuzu 
söyleyin. 
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Elçilerin İşleri 7:57-60 

 

Örneğin Elçilerin İşleri 6:3 

 

Bugün de aynı şey oluyor. Bütün insanlar Tanrı‟nın yolu yerine kendi 
yollarından gidiyorlar. Kutsal Kitap der ki: “Her birimiz kendi yoluna 
döndü” (Yeşaya 53:6). Bu yüzden siz ve kardeşiniz kavga edip 
birbirinize bağırdınız; bu yüzden bütün çikolatayı kendiniz yediniz, 
kimseyle paylaşmadınız. Bu sorun sizde de var. En kötü hastalıktan 
çok daha büyük bir sorundur bu. Tanrı O‟na itaatsizlik edenleri 
cezalandırmak zorundadır. Bu ceza siz öldükten sonra verilir ve 
sonsuza kadar sürer.  

Rab İsa‟yı izleyenler bu sorunun yanıtını biliyorlardı. Bunu 
başkalarına anlatmaya başladılar. Bazıları ailelerine ve arkadaşlarına 
anlattı; bazıları caddelerde büyük kalabalıklara konuştu. Onları 
dinlerseniz, hayatınızdaki yanlış olan şeylerin çıkardığı sorunun 
yanıtını bulacaksınız. 

“Rab İsa Tanrı‟nın dünyaya göndermeyi vaat ettiği özel biriydi. O 
Tanrı‟nın biricik Oğlu‟dur. Çarmıha gerildiği zaman, bizim 
günahlarımıza karşılık öldü. Fakat Tanrı O‟nu hayata döndürdü ve her 
şeyin üzerinde Rab ve Kral yaptı.” 

Dinleyenlerin birçoğu günah sorunları konusunda bir şey yapmaları 
gerektiğini biliyordu.  

Sordular: “Ne yapmalıyız?” 

Rab İsa‟yı takip edenler yanıtladı: “Yanlış yollarınızdan Rab İsa‟ya 
dönün; sizi kurtarması için O‟na dayanın. Bunu yaptığınız zaman, 
bütün günahlarınız silinecek ve sonsuza kadar yok olacaktır.” 

Yüzlerce insan bunu yaptı. Bütün o insanların günahkâr yollarından 
dönüp günahlarının silinmesi için İsa Mesih‟e dayandıklarını görmek 
elçiler için ne heyecan vericiydi. Tanrı günahlarınızı sildiği zaman 
sonsuza kadar yok olurlar!  

Belki siz de O‟na inanmak istiyorsunuz fakat bunun nasıl olacağından 
emin değilsiniz veya sorularınız var. Diğerleri çıktığı zaman 
olduğunuz yerde kalın; ben Rab İsa‟ya nasıl inanmak gerektiğini 
Kutsal Kitap‟tan sizlere seve seve gösterebilirim. Bunu insanlara 
açıklamak elçileri de çok mutlu ediyordu. 

Kart 5–5       

Mesih imanlılarının bu şekilde vaaz ettiğini görmekten herkes mutlu 
değildi. İnsanlar İsa Mesih‟e inandığı için birçok önder öfkeliydi. 
İmanlılar için hayatı zorlaştırmaya başladılar. İstefanos adında genç bir 
adam başkalarına Rab İsa‟dan bahsettiği için taşlanarak öldürüldü. 
Birçokları hapse atıldı; bazıları kılıçla öldürüldü. İmanlılar başkalarına 
Rab İsa‟dan bahsetmekten muhakkak vazgeçmeliydi! Fakat 
vazgeçmediler. Rableri‟nin her şeyin üzerinde Kral olduğunu ve bu 
şeylerin olmasına izin verdiğini biliyorlardı. Bu O‟nun planının bir 
parçasıydı. İnsanlar Rab İsa hakkındaki haberi duymazlarsa ve O‟nun 
kendilerini kurtaracağına inanmazlarsa, asla ve asla Tanrı‟yla 
yaşayamayacaklarını biliyorlardı. Bu nedenle başkalarına anlatmaya 
devam ettiler. 
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İmparator sanki kendisi tanrıymışçasına, kendisine tapınılmasını istediği 
zaman, işler daha da zorlaştı. İmanlılar bunu reddetti.  

“İmparator Rab değildir. İsa Rab‟dir” dediler.  

Birçokları aslanlara atıldı; başkaları ise canlı canlı yakıldı.  

Rab İsa‟nın sizi günahlarınızdan kurtaracağına ve Kralınız olacağına 
inanırsanız, bazı zor şeyler yaşayabilirsiniz. Aslanlara atılmayacaksınız ama 
belki ailenizden bazı kişiler size gülebilir. Belki de sınıfınızda öğretmeni 
dinleyip kopya çekmeyen tek kişi siz olacaksınız. Farklı olmak zordur. 
İsa‟nın öğrencileri gibi siz de Rab İsa‟nın vaadini hatırlayabilirsiniz: “Daima 
sizinle olacağım.” (Matta 28:20) O her şeyin üstünde Kral‟dır ve kendisini 
seven herkesle birliktedir. 

Onu sevenlerden birisi Yuhanna idi. Rab İsa‟nın çok yakın bir arkadaşı 
olmuştu. Arkadaşlarının birçoğunun öldürüldüğünü görmüştü, kendisi ise 
hapse atılmıştı. Ama yine de pes etmedi. 

Kart 5–6 

Yuhanna çok yaşlandığı zaman, askerler bir kez daha geldiler. Yuhanna‟yı 
tartakladılar ve bir gemiye bindirdiler. O ve diğer mahkûmlar gemiye 
bindikten sonra, gemi denize yelken açtı. Acaba nereye götürülüyorlardı? 
Bir süre sonra, uzaklarda küçücük bir ada gördüler. Gemi adaya yöneldi ve 
orada durdu. Yuhanna ve diğerleri topluca indirildi ve gemi denize açıldı. 
Patmos adındaki bu yer, 12 km uzunluğunda 7 km genişliğinde küçücük bir 
adaydı. Hapishaneleri burasıydı. Kuşkusuz kaçmamalarını, sıkı çalışmalarını 
denetleyen zalim gardiyanları vardı. Büyük olasılıkla Yuhanna‟nın yaptığı 
iş, taş ocağından mermer levhalar yontmaktı. Hava sıcaktı ve yaşlı bir adam 
için zor bir işti. 

Yuhanna sık sık “Rab burada benimle; bunu biliyorum, çünkü söz verdi” 
diye düşünmüş olmalı. Rab İsa‟nın her şeyin üstündeki Kral olduğunu 
hatırladığına eminim. Onun Kral‟ı olan Rab İsa dileseydi, Yuhanna‟yı 
adadan kurtarabilirdi. Yuhanna‟nın orada olması için Rab İsa‟nın bir nedeni 
olmalıydı. Evet, O‟nun harika bir planı vardı... 

Kart 5–7 

Bir Pazar sabahı Yuhanna Rab İsa‟yı gördü. Evet, O‟nu gerçekten gördü! 
Büyük ve kudretli, ışıl ışıl ve parlaktı – şimdi göklerdeki mekânında olduğu 
gibi. Bu Yuhanna için çok harikulade bir şeydi. Rab‟bin ayaklarının dibine 
şuursuz bir şekilde düştü. 

Rab İsa en büyük ve en güçlü Olan‟dır fakat O aynı zamanda şefkatli ve 
sevecendir.  

Sağ elini Yuhanna‟nın üzerine koydu ve “Korkma. Diri Olan Ben‟im. 
Ölüydüm ama şimdi sonsuza dek diriyim” (Vahiy 1:17-18) dedi. 

Rab İsa sizi bütün günahlarınızı kaldırabilecek Olan‟dır. O sizi hak ettiğiniz 
cezadan kurtarabilir. Tuttuğunuz yanlış yoldan O‟na döndüğünüz zaman, 
Tanrı‟nın istediği şekilde yaşamanıza yardım  
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.
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Yuhanna ve kardeşi Yakup 
“gökgürültüsü oğulları” (Markos 3:17) 
olarak anıldıkları için çabuk 
öfkelenen bir yapıları olduğunu 
anlıyoruz.  
 
 
Üzerinde özel vurgunun olduğu kartı 
gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan okuyun ya 
da bir çocuktan okumasını isteyin. 
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Ayetleri Kutsal Kitabınızdan okuyun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edecektir. O Yuhanna için bunu yaptı. Yuhanna çok çabuk öfkelenen 
biriydi ve Rab İsa onu sevecen ve sabırlı yaptı. O sizi de değiştirebilir. 
Kaba biriyseniz, sizi nazik yapabilir. Yalan söylüyorsanız, sizi dürüst 
yapabilir. Sizi bütün günahlarınızdan kurtarması ve değiştirmesi için 
Rab İsa‟ya ihtiyacınız var. O yüce ve harika bir Kral‟dır – O günahları 
kaldırabilir; yaşamları değiştirebilir; her şey üzerinde hakimdir; 
dünyamızda olacak her şeyi O bilir. 

O Yuhanna‟ya olacak bazı şeyleri gösterdi. Yuhanna cennetin nasıl bir 
yer olacağını bile gördü – sevinç ve mutluluk dolu bir yer. Büyük Kral 
Rab İsa‟ya şarkılar söyleyen büyük bir kalabalık gördü. Yuhanna aynı 
zamanda kendilerini kurtarması için Rab İsa‟ya güvenmeyenlerin 
görecekleri korkunç cezayı da gördü. Yuhanna gördüklerini yazdı; biz 
bunları Kutsal Kitap‟ın sonunda okuyabiliriz. Yuhanna‟nın yazdığı son 
şey çok ama çok önemlidir; Kral Rab İsa hakkında bir şeydir bu. 
Yuhanna O‟nun “Tez geliyorum” (Vahiy 22:20) dediğini duydu. Rab 
İsa henüz gelmedi fakat gelecek. Yuhanna‟ya geleceğini söyledi ve 
hatırlarsanız, melekler de O‟nun yeryüzüne döneceğini söylemişti. 

Kart 5–8 

Bir gün – kimse ne zaman olduğunu bilmiyor - O aniden gökyüzünden 
inecek. Göz açıp kapayana kadar gelecek. O‟nun gelişi önceden 
gazetelerde veya televizyonda duyurulmayacak. Fakat geldiği zaman, 
herkes bunu bilecek. Kendilerini kurtarması için O‟na güvenmiş 
olanlar O‟nu karşılamak için havaya yükselecekler. O‟nunla sonsuza 
kadar birlikte yaşayacaklar. O‟na inanmayanların hepsi korkup 
saklanmaya çalışacaklar. Fakat her biri O‟nunla karşılaşacak ve O 
onların yargıcı olacak. Onları sonsuza dek cezalandırmak zorunda 
kalacak. O‟nun Kurtarıcı olduğuna inanmak için çok geç olacak. 

Rab İsa gelişi hakkında konuştuğu zaman, “Hazır olun!” (Luka 12:40) 
dedi. Nasıl hazır olabilirsiniz? Rab İsa‟yı izleyenlerin insanlara ne 
dediklerini hatırlıyor musunuz? Dediler ki: “Hayatınızdaki 
yanlışlardan dönün, İsa‟ya güvenin.” Hayatınızdaki yanlışlardan 
uzaklaşmak istiyor musunuz? O halde hemen şimdi bunu Rab İsa‟ya 
söyleyin ve O‟ndan sizi günahlarınızdan kurtarmasını isteyin. Tanrı 
günahlarınızın silineceğine (Yeşaya 43:25) söz veriyor. Böylece O 
geldiği zaman hazır olacaksınız. 

Yuhanna gerçekten O‟nun gelişini dört gözle bekliyordu. “Gel, Rab 
İsa!” (Vahiy 22:20) dedi. 

Daha sonra Yuhanna serbest bırakıldı ve arkadaşlarına dönmesine izin 
verildi. Fakat adada görüp duyduklarını asla unutmadı. Hepsinden öte, 
o Kralı‟nı görmüştü. 
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Tekrar soruları 

1. İsa göğe yükselmeden önce öğrencilerine hangi buyruğu verdi? 
(“Dünyanın her yerine gidin, insanlara müjdeyi duyurun.” ) 

2. İsa onlara nasıl bir vaatte bulundu? (“Her zaman sizinle olacağım.”) 

3. Rab İsa‟nın dünyadaki herkesin duymasını istediği “müjde” neydi? 
(Kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ve çarmıhta günahlarımızın 
hakettiği cezayı üstlenmek üzere öldüğünü bilmelerini istedi.)  

4. İsa öğrencileriyle birlikte dağdayken ne oldu? (Yavaş yavaş göğe 
yükselmeye başladı ve sonunda bulutların arasında gözden kayboldu. 
Cennetteki Babasının yanına gitti.) 

5. Aniden görünen iki melek öğrencilere ne dedi? (“Orada durmuş 
neden gökyüzüne bakıyorsunuz? Aynı İsa buradan ayrıldığını 
gördüğünüz gibi dünyaya tekrar gelecektir.”) 

6. Yuhanna iyice yaşlandığında nereye hapsedildi? (Patmos adlı 
küçücük bir adaya) 

7. Bir Pazar sabahı Yuhanna‟ya ne oldu? (Rab İsa‟yı ve cenneti gördü.) 

8. İsa ne zaman geri gelecektir? (Tam tarihi hiç kimse bilmez ama bir 
gün mutlaka geri geleceğini biliyoruz.) 

9. İsa dünyaya tekrar geldiğinde, O‟na iman edenlere ne olacak? (O‟nu 
karşılamak üzere göğe yükselecekler.) 

10. İsa dünyada yaşadığı günlerde tekrar geleceği günler hakkında 
konuşurken bize ne yapmamız gerektiğini söyledi? (“Hazır olun!”) 
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                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  

 

      Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
                      olacak adımların özeti 

 
Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olunuz: 

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