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BİZE DUA ETMEYİ ÖĞRET 
Dua hakkında beş ders 

 
Bu derslerin amacı, çocuklara duanın bir 

ayrıcalık olduğunu ve önemini öğretmektir. 
Elbetteki bunun sadece akla hitap eden bir bilgi 
olarak kalmasını istemiyoruz; Tanrı’ya dua 
etmeyi gerçekten öğrenmelerini arzuluyoruz. 
Siz öğretmenlerin, sınıfınızdaki çocuklara dua 
hakkında öğretirken kullanabileceği yöntemler 
arasında şunlar sayılabilir:  

1. Kutsal Kitap’taki örneklere dayalı olarak 
dua ilkelerini açıklayarak. 

2. Kendi yaşamınızdan örnekler vererek. 
Çocuklar bu tür örnekleri işitmeyi çok 
severler. Her öğretmen, Tanrı’nın 
kendisine nasıl dua etmesi gerektiğini 
öğrettiğini ve dualarını yanıtladığını kendi 
tecrübelerine bakarak anlatabilir.  

3. Tanrı’ya dua eden çocuklara ait örnekler 
vererek. Bu türden güncel örnekler dua 
ilkelerini ve Kutsal Kitap’taki dua 
örneklerini, kendi yaşamlarına  
uygulamalarına yardım edecektir.  

4. Sınıfta sizin gözetiminiz ve teşviğiniz 
altında dua etmelerine yardım ederek. Dua 
hakkında öğretiş verirken kurtulmuş olan 
çocukların belli konular hakkında sizinle 
birlikte dua etmelerini teşvik edin. 
Dersten önce sınıftaki bu etkinliğe (ne 
kadar kısa olursa olsun) katılabilecek 
çocukları düşünün. Dua sırası kendilerine 
geldiğinde daha az heyecanlanmalarına 
neden olacağını düşünürseniz, dualarını 
bir kağıda yazıp okuyabileceklerini de 
söylebilirsiniz.  

5. Çocukları evde ya da bulundukları 
herhangi bir yerde kendi başlarına dua 
etmeye teşvik ederek. Kendi başlarına 
Tanrı’ya dua edene kadar, dua etmeyi 
gerçek anlamda öğrenmemişler demektir. 
Ya da bir diğer deyişle: bu derslerin 
sonucunda çocuklar dua etmiyorsa, 
öğretme / öğrenme süreci verimsiz ya da 
eksik olmuş demektir! Siz öğretmenlerin 
çocuklarla gerek telefonla gerekse sınıf 
dışında onlarla kişisel olarak ilgilenmesi 

de çok yararlı olabilir. Bu 
görüşmelerinizde çocuklara o gün dua 
edip etmediklerini sorabilir, ve eğer 
etmemişlerse onlara basit önerilerde 
bulunarak dua etmelerini teşvik 
edebilirsiniz.  

6. Geçen dersimizde, birlikte dua etmenin 
öneminden sözetmiştik. Sınıfınızdaki 
Hıristiyan çocukları, Pazar okulundaki, 
hatta kiliselerindeki dua toplantılarında, 
ailece yaptıkları tapınma zamanlarında ve 
İyi Haber Kulübünde sizinle dua etmeye 
teşvik edebilirsiniz. Hatta isterseniz, 
sınıfınızdaki inanlı çocuklar için bir dua 
grubu oluşturarak, dersten 15 dakika 
kadar önce ya da başka bir zaman biraraya 
gelerek dua etmelerini sağlayabilirsiniz. 
Onlara çeşitli dua konuları vererek ve 
Tanrı’nın dualarını nasıl yanıtladığını 
hatırlatarak vs yardım edebilirsiniz.  

Herşeyden önce, amacınızın sadece dua 
hakkında konuşmak değil, çocukların dua 
etmesine destek olmak olduğunu hatırlayın! 
Çocukların, sizin yaşamınızda duanın ne anlama 
geldiğini görmesi de çok önemlidir! Tanrı’dan, 
öğretişlerinizin ve yaşam örneğinizin çocukların 
yaşamını değiştirecek türden bir bereket olmasını 
isteyin.  

“Bize dua etmeyi öğret” dersleri, Hıristiyan 
çocukların her gün Tanrı’yla geçirecekleri kişisel 
zamanları olması gerektiğini vurgulayan  “Kaşifin 
Notları” adlı kitapla (YNH tarafından 
yayınlanmıştır) paralel olarak kullanılabilir. 
Kartlardan oluşan “Sessiz Zamanım” adlı 
öğretişleri 6-7 hafta boyunca (her derste 5-10 
dakikalık süreler için) kulübün dua zamanından 
önce o haftaki dersle ilişkilendirerek 
kullanabilirsiniz.  
Kurtulmamış olan çocukları da unutmayın! 

Bu derslerin farklı yerlerine Müjde’yi dahil 
etmek mümkün olmakla birlikte, derslerin başlıca 
içeriği müjdeleme amaçlı değildir. Programın 
başka bölümlerinde kurtuluşun gerekliliğini 
vurgulayabilirsiniz – örneğin şarkılarla ya da kısa 
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bir ekstra dersle ya da bir müjdeci hikayesiyle. 
Kurtulmamış olan çocukların ruhsal sorunları 
olması halinde ve özellikle de Mesih’e 
kurtarıcıları olarak iman etmek istediklerinde, 
onlara yardıma hazır olduğunuzu bilmeleri 
önemlidir. Bir saatlik programın herhangi bir 
anında, ya da ders sırasında, Kutsal Ruh’un 
yönlendirişine göre şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: 
 “Eğer Mesih’ten Kurtarıcınız olmasını 
henüz istemediyseniz ve günahınızdan dolayı 
endişeleniyorsanız, bugün Rab’be dönmeniz ve 
O’ndan o harika bağışlanma ve sonsuz yaşam 
armağanını almanız gereklidir. Bunu 
oturduğunuz yerde yapabileceğiniz gibi, eve 
gittiğiniz zaman yatağınızın başucunda da 
yapabilirsiniz. Ancak bu konu hakkında 
benimle konuşmak isterseniz size yardım etmek 
ve bugün nasıl Tanrı’nın çocuğu olabileceğinizi 
göstermek beni memnun edecektir. 
Arkadaşlarınız ayrıldıktan sonra ön sıraya gelin. 
Sizinle oturup gerçek bir Hıristiyan olmak için 
neler yapabileceğinizi açıklayacağım.” 
 Dua konusuyla ilgili olarak kurtulmamış 
olan çocuğa verilecek öğretiş şudur: Tanrı 
çocuklarının dualarını yanıtlayacağını vaadeder, 
ama tövbe ve imanla kendisine dönen çocukların 
dualarını yanıtlamaktan da zevk alır. Mezmur 
117:1’de “Ey bütün uluslar Rab’be övgüler 
sunun! Ey bütün halklar O’nu yüceltin” der. 
Kutsal Ruh’tan esin alan Mezmur yazarı tüm 
yaratılışın Tanrı’yı övmesi çağrısında bulunur. 
Bütün erkeklerin, kadınların ve çocukların, 
Yaratıcı olan ve her iyi armağanı veren Tanrı’ya 
övgü ve şükran borcu vardır. Bu nedenle tüm 
çocuklara (ister kurtulmuş olsun ister olmasın, 
ister okul öncesi çağında isterse daha büyük 
olsun) Yaratıcı olan Tanrı’ya, iyilikleri, 
bereketleri, sevgisi ve ilgisi için şükretmeyi 
öğretmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Ancak 
Tanrı’yla göksel Babamız olarak ilişki kurma  
 
 
 
 
 
 
 
 

ayrıcalığı, Rab İsa’ya iman ederek Tanrı’nın 
ailesine doğanlarla sınırlıdır (Yuhanna 1:12, 13).  
 Bu nedenle dua zamanı sırasında 
öğretmenin gönüllü çağrısında bulunmaması daha 
hikmetli bir davranış olacaktır. Öğretmenin dua 
etmeleri için Hıristiyan olduklarını bildiği 
çocukları davet etmesi daha iyi olacaktır.  
 Bununla birlikte kurtulmamış olan 
çocuklar da dua etmek isterlerse, bizi seven anne 
babalar, güzel evler, yiyecek ve giyecekler, sağlık 
ve arkadaşlar vererek sevgisini gösteren Tanrı’ya 
şükretmeleri konularını verebiliriz. Fakat bu 
çocukların, Mesih’in çarmıh üzerindeki ölümü ya 
da başka çocukların da Rab’be iman etmesi gibi 
konularda şükretmesi uygun olmaz.  
 
Her dersteki Temel Gerçek 
 Her derste verilen bir “temel gerçek” 
vardır. Dersi verirken öğretmen olarak bunu 
aklınızda tutmalısınız; sadece Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye anlatmakla yetinmeyin! Dersin ana 
hatlarını gösteren sayfada “temel gerçeğin” 
açıklandığını göreceksiniz (Kutsal Ruh 
okuduğunuz Kutsal Kitap metninden başka bir 
temel öğretiş çıkarmanız için de sizi 
yönlendirebilir.) 
 “Olayların gelişimi” ya da “dersin 
gelişimi” başlığı altında aşağıdaki kısaltmalar 
kullanılmıştır:  
 
 TG+ - Bunun anlamı Temel Gerçeğin 
kurtulmuş olan çocuklara uygulanmasıdır 
 
 TG- - Bunun anlamı Temel Gerçeğin 
kurtulmamış olan çocuklara uygulanmasıdır 
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Ders 1 
Tanrı’yla konuşabilmek çok heyecan 
verici bir şey 
 
İlgili ayetler: 

Mezmur 57; 
Mezmur 145:1-3; 
1. Samuel 22:1-5; 
1. Samuel 23:14-29; 
1. Samuel 24:1-22. 

Temel gerçek: 
Dua edebilmenin ayrıcalığı ve getirdiği sevinç. 
Uygulama:  
Kurtulmuş olanlar: Her konu hakkında Tanrı’yla 
konuşun.  
Kurtulmamış olanlar: Mesih’i Kurtarıcınız olarak 
kabul etmeden bu ayrıcalıktan yararlanamazsınız; 
bu yüzden O’na bugün iman edin.  

Dersin ana hatları 
Giriş:   
Yakup bisikletini garaja doğru itti... 
Olayların Gelişimi: 

1. Davut henüz bir çocukken Tanrı’ya dua 
şarkıları (mezmurlar) besteledi. TG+ 
Örnek: Serap mutlu olduğu zamanlarda 
Tanrı’ya dua eder.                      TG- 

2. Davut dev adamı yener 

3. Saul Davut’un peşine düşer ve Davut 
başka mezmurlar da yazar. 

4. Kurtulmuş olan bir çocuğun / yardımcının 
/ öğretmenin zor durumlar hakkındaki 
tanıklığı           TG+ 

5. Saul Davut’un peşinde düştüğünde 
Davut’un hissettikleri (Mezmur 57) 

6. Davut, Saul’dan kurtulmak için bir 
mağaraya saklanır. 

7. Doruk noktası: Davut Tanrı’yı 
yüceltir (Mezmur 57) 

8. Sonuç: Örnek: Alper’in doğum günü 
partisi ve ardından sorulan sorular. TG+ 
Çocuklar duaya katılır. (Eğer sınıfınızdaki 
çocuklar küçükse ve duaları hakkında 
düşünmeye ihtiyaçları varsa, bunu 

programınızın TG- kısmının sonlarında 
yapabilirsiniz.) 

Ezber ayeti: 
 Mezmur 57:1 “Acı bana, ey Tanrı, acı, 
çünkü sana sığınıyorum; felaket geçinceye kadar, 
kanatlarının gölgesine sığınacağım.” 
 
Giriş 

Resim I-1 
 

Yakup bisikletini garaja doğru itti ve koşu 
ayakkabılarıyla diğer spor malzemelerini eve 
götürdü. Anne ve babasına okuldaki 200 metre 
yarışında olanları anlatmayı sabırsızlıkla 
bekliyordu. Kafası biraz karmaşık olduğu için 
söze nereden başlayacağını tam olarak 
bilemiyordu – çok mutluydu ama ümit ettiği kadar 
başarı gösteremediği için biraz da olsa hayal 
kırıklığına uğramıştı. Olup biten herşeyi anne 
babasına anlatmak istiyordu. Onların kendisini 
nasıl hissettiğini anlayacağından hiç şüphesi 
yoktu.  
 
Koşarak odaya girdi ve “Tahmin edin bakalım!” 
diye bağırdı. 
 
Anne ve babası gülümseyerek “Nasıl gitti?” diye 
sordular.  
 
Yakup cebinden çıkarttığı bronz madalyonu 
göstererek, “Üçüncü oldum!” dedi. Ve yarışla 
ilgili her şeyi anlattı; var gücüyle koştuğunu, ama 
Cihan ve Serkan’ın bitiş çizgisine kendisinden 
önce vardıklarını bir nefeste anlattı. Onlara bütün 
detayları anlatabilmek gerçekten harikaydı ve 
anne babası onu kucaklayıp onunla gurur 
duyduklarını söylediklerinde Yakup o kadar 
mutluydu ki. 
Sizi dinleyecek ve neler hissettiğinizi 
anlayabilecek anne babanızın ya da bir 
arkadaşınızın olması ne kadar harika bir şeydir. 
Fakat herhangi bir konu hakkında Tanrı’yla 
konuşabilmek de en az bu kadar (işin aslı çok 
daha) harikadır. Gerçek bir Hıristiyan Tanrı’yla 
her zaman konuşabilir ve Tanrı’nın kendisine her 
zaman vakit ayıracağını, kendisini sevdiğini ve 
nasıl hissettiğini tam olarak anladığını bildiği için 
gerçekten mutlu olabilir. “Mutluluk içtenlikle 
kucaklamaktır” ya da “Mutluluk iyi bir dosta 
sahip olmaktır” gibi ifadeler kullanan 
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karikütürleri biliyor musunuz? Gelin daha da 
iyisini beraber söyleyelim: “Mutluluk dua 
aracılığıyla Tanrı’yla konuşabilmektir.” Bu doğru 
değil mi? Evet, kesinlikle! 
 

Resim I – 2 
Rab İsa’nın doğumundan uzun yıllar, işin aslı 
binlerce yıl önce yaşamış olan Davut adlı bir genç 
adam vardı. Dua ederek Tanrı’yla çok konuşurdu. 
Davut’un hikayesini Tanrı Sözü olan Kutsal 
Kitap’ta okuduğumuz için, bunun gerçek 
olduğunu biliriz.  
 
Davut lir adlı müzik aletini çok iyi çalardı. Daha 
küçük bir çocukken dağlarda babasının 
koyunlarını otlattığı zamanlarda lir çalmayı 
öğrenmişti. Hatta kral Saul için bile lir çalmıştı. 
Kutsal Kitap’ta kaydedilmiş olan bir çok mezmur, 
Davut’un lir eşliğinde söylediği şarkılardır. 
Aslında bu mezmurlar Tanrı’ya yöneltilen 
dualardı – çünkü Davut Tanrı’yı seviyor ve 
O’nunla konuşmaktan, yüreğindeki ve aklındaki 
her şeyi O’na anlatmaktan büyük zevk alıyordu. 
Bazen öylesine mutluydu ki, Tanrı’ya anlatmak 
istediği sevinçli şeyler adeta yüreğinden 
taşıyordu. Sık sık Tanrı’yı yüceliği için övdüğünü 
okuruz, örneğin Mezmur 145, 1’den 3’e kadar. 
(Öğretmen, bu ayetlerin bir kısmını ya da 
tamamını çocuklara okuyun.) 
 
Bir Hıristiyan olarak, Rab’bin Kurtarıcınız ve 
arkadaşınız olduğu için kendinizi özellikle mutlu 
hissettiğiniz zamanlar olacaktır. Kutsal Kitabın 
yazıldığı dönemlerde Davut’un yaptığı gibi, 
Tanrı’yla her konu hakkında konuşabilmek ne 
kadar da harika değil mi? 
 

Resim I-3 
 
Serap da bazen böyle hissediyordu. 9 yaşındaydı 
ve İyi Haber Kulübüne gidiyordu. O Cuma günü 
Kulüpte çok iyi zaman geçirmişti. Kutsal Kitap 
hikayesini dinlediği ve hepsinin çok hoşuna giden 
şarkılar söylediği için çok mutluydu. Serap geçen 
yıl Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etmişti ve 
gerçek bir Hıristiyan olduğu için o kadar 
mutluydu ki. Kulüpten sonra sevinçle eve gidip 
odasına girdi. Anne ve babası kiliseye 
gitmiyorlardı. Rab İsa’yı tanımıyor ve O’nu 
kendisi gibi sevmiyorlardı. Bu yüzden Kutsal 
Kitap’tan öğrendiği o güzel şeyler hakkında 

onlarla pek fazla konuşamıyordu. Böylece 
yatağının yanında diz çöktü ve yüreğindeki tüm 
sevinci Tanrı’ya anlattı. Dua aracılığıyla Tanrı’ya 
her şeyi anlatabildiği için ne kadar da memnundu.  
 
Eğer İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz siz 
de bunu yapabilirsiniz – yüreğinizdeki her şeyi 
Tanrı’ya anlatabilirsiniz. Belki sınıfımızda 
Mesih’i henüz Kurtarıcısı olarak kabul etmemiş 
olanlarınız olabilir. Günahlarınız bağışlanmadı ve 
Tanrı sizin göksel Babanız değildir. 
Günahlarınızdan, tembellikten, bencillikten, 
öfkeden ve sizi Tanrı’dan uzaklaştıran diğer kötü 
şeylerden uzaklaşmanız gerektiğini biliyorsunuz. 
Rab İsa’ya gelin ve sizi bağışlamasını isteyin. O 
şöyle der: “Bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 
6:37). O’na bugün gelecek misiniz? Böylece dua 
aracılığıyla Tanrı’yla konuşmanın sevincini 
bilebilirsiniz. Davut bu sevinci biliyordu. 
 

Resim I – 4 
 
Davut daha küçük bir çocukken çobanlık yaptığı 
günlerde, Tanrı onu, o dönemde saltanat sürmekte 
olan Saul’dan sonra İsrail kralı olmak üzere seçti. 
Aradan bir süre geçtikten sonra Davut çok cesur 
bir asker de oldu. Eminim hepiniz dev Goliat’ı 
öldürmek için Tanrı’nın Davut’a nasıl yardım 
ettiğini anlatan o harika hikayeyi biliyorsunuzdur. 
Genç bir delikanlıydı ve elindeki tek silah 
sapanıydı. Fakat Tanrı’ya güvenmeyi öğrenmişti 
ve Tanrı ona zafer verdi. 
 
Herkes onu güçlü bir savaşçı olduğu için övüyor 
ve hatta kral Saul’dan bile daha iyi olduğunu 
söylüyordu.  
Bu sözler tabii ki kral Saul’u kızdırdı ve o andan 
itibaren Davut’u öldürmeye fırsat arar oldu. Davut 
canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve 
kralın sarayından uzaklarda, çöllerde ve dağlarda 
saklandı. Saklanmasının nedeni Davut’un bir 
korkak olması değildi; fakat Tanrı kral olmak için 
savaşmasını istemiyordu. Tanrı ona bir gün kral 
olacağını vaadetmişti ve Tanrı vaatlerini doğru 
zamanda yerine getirir. İşte bu sıkıntı dolu 
günlerde Davut, Tanrı için bir çok şarkı ya da 
mezmur daha yazdı. O kadar çok derdi vardı ki 
zaman zaman korku ve üzüntü hissetti. Bu yüzden 
Tanrı’yla sık sık konuştu. Hemen hemen her 
zaman duasının sonunda, Tanrı’nın bütün 
dertlerini ve sıkıntılarını bildiğini ve her şeyin 
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O’nun kontrolu altında olduğunu hatırlayarak 
kendisini daha mutlu hissediyordu.  
(Kartları bir kenara bırakın) 
 
“Fakat” diyebilirsiniz, “Davut binlerce yıl önce 
yaşadı.” Bugün de insanlar sıkıntılarla ve 
zorluklarla karşılaşırlar ve Tanrı’ya dua etme 
ihtiyacı duyarlar. Suzan’dan yaşamında olup 
bitenlerle ilgili olarak dua aracılığıyla Tanrı’yla 
konuştuğu ve Tanrı’nın duasını nasıl yanıtladığı 
hakkında bir şeyler anlatmasını istedim. 
(Öğretmen, “Suzan’ın” duayla ilgili tanıklığını 
vermesine yardım etmek için ona aşağıdaki gibi 
sorular yönelterek kısa bir röportaj yapabilir: 
 
Suzan, bize anlatacağın olay sevinçli mi yoksa 
üzücü mü?  
Tamam, lütfen olanları bize anlatır mısın? 
Dua etmeden önce neler hissediyordun? 
Dua ettikten sonra da aynı mı hissettin? 
Bu gibi konular hakkında Tanrı’yla konuşabilmek 
ne kadar harika bir şey değil mi?) 
 

Resim I-5 
 
Davut da Tanrı’yla konuşabilme ayrıcalığını 
biliyordu! Bir avcıdan kaçan tavşan gibi, yıllarca 
Saul’dan saklanırken acaba neler hissetmişti? O 
günlerde neler düşündüğünü görmek ne kadar 
ilginç olurdu değil mi? İşin heyecan verici yanını 
söyleyeyim mi: o günlerde ettiği duaları yazdığı 
ve daha sonraları da bunları ilahi olarak Tanrı’ya 
söylediği için neler düşündüğünü biliyoruz.  
 
Ailesine ve arkadaşlarına yazdığı bu ilahilerin 
sözlerini öğretti ve onlar da bu ilahileri söylemeyi 
öğrendiler. Bugün bile bir çok kişi Pazar günleri 
kiliseye gittiğinde bu harika Mezmurları, ilahileri 
ya da Tanrı’ya yöneltilen duaları söylemektedir.  
 
Gelin bu dualardan birinin başlangıcındaki sözlere 
birlikte kulak verelim (Öğretmen, dersin 
başlamasından önce iyi okuyabilen 2 ya da 3 
çocuğa ya da yardımcınıza Mezmur 57’yi bulup 
ilk iki ayeti okumaları için hazırlanmalarını 
söyleyin.) Can, lütfen Mezmur 57’nin ilk ayetini 
ve Meryem sen de ikinci ayetini okur musun? 
Davut dua etmeye başladığında Tanrı’ya neler 
söylediğine beraber bakacağız. (Bu iki ayet 
okunsun.) “Acı bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana 
sığınıyorum; felaket geçinceye kadar, kanatlarının 

gölgesine sığınacağım. Yüce Tanrı’ya, benim için 
her şeyi yapan Tanrı’ya sesleniyorum.” 
 
Ne kadar harika ayetler değil mi? Davut Tanrı’ya 
neler diyor? (Öğretmen, çocukların yanıtlamasına 
fırsat verin.) Evet, Tanrı’dan kendisini, bir 
tavuğun civcivlerini tehlike anında kanatları altına 
alması gibi, korumasını istiyor. Tanrı’nın 
böylesine güçlü ve sevecen olması ne kadar 
harika değil mi? O bizi korumak ve kayırmak 
ister. 
 
Bu duanın ne zaman yazıldığını biliyor musunuz? 
Kutsal Kitabınızda Mezmur 57’nin üst kısmına 
bakacak olursanız ... (Öğretmen, belki 
çocuklardan biri ya da yardımcınız bu sözleri 
okuyabilir. Çocukların derse katılımı ne kadar çok 
olursa o kadar çok şey hatırlarlar.) “Saul’dan 
kaçıp mağaraya sığındığı zaman.” 
 

Resim I-6 
 
Olup bitenleri size açıklayayım. Davut Saul’dan 
kaçarken bir kaç kez mağaralarda saklanmak 
zorunda kaldı. Bir keresinde Saul ve ordusu 
Davut’un peşindeyken, Davut ve yanındaki 
adamları çok büyük bir mağarada saklanıyordu. 
Ve Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. 
Davut ve adamları mağaranın karanlığında iyice 
geriye çekildiler. Saul onların orada olduğunu 
bilmiyordu ve Davut kolaylıkla üzerine atlayıp 
onu öldürebilirdi. Hatta Davut’un adamları ona 
fısıldıyarak “İşte fırsat eline geçti. Öldürebilmen 
için Tanrı onu ayağına kadar getirdi.” Fakat 
Davut kralın yaşamına asla son vermeyeceğini 
söyledi. Böylesi bir davranış Tanrı’ya karşı günah 
işlemek olurdu. Davut Saul’un kaçmasına göz 
yumdu ve ona zarar vermedi. Hiç şüphem yok ki, 
kendisi ve adamları yakalanmadığı için Tanrı’ya 
yüreğinde şükrediyordu.  
 
Davut’un mağaraydayken yazdığı o duaya tekrar 
bakalım. Hatırlayacaksınız, duasının 
başlangıcında Tanrı’dan kendisini korumasını 
istemişti. Ve Tanrı da bu duasını tekrar tekrar 
yanıtladı. Davut duasının sonunda Tanrı’ya ne 
diyor? (Öğretmen, iki çocuk 7. ve 9. ayetleri 
okusun.) “Kararlıyım, ey Tanrı kararlıyım, ezgiler 
ilahiler söyleyeceğim. Halkların arasında sana 
şükürler sunayım, ya Rab, ulusların arasında seni 
ilahilerle öveyim.” 
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Davut duasının sonunda kendisini nasıl 
hissediyordu? (Çocuklar yanıtlasın.) Evet, 
Tanrı’yla konuşmak ona yardım etti değil mi? 
 

Resim I - 7 
 
Rab İsa’yı seven Hıristiyanlar bile zor 
zamanlardan geçerler. Gelin birlikte sizin başınıza 
gelmiş olabilecek olan bir örnek düşünelim. 
Alper’in doğum günü olduğunu düşünelim. Siz 
Alper’in en iyi arkadaşlarından birisiniz fakat 
partiye davet edilmediğiniz için neler olup 
bittiğini anlayamıyorsunuz. Sokağın öbür 
ucundaki Alper’in evine giden diğer çocukları 
görmek ve kendinizi dışlanmış hissetmek çok acı 
veriyor! Ne yapardınız? (Çocukların düşünmesine 
ve yanıtlamasına fırsat verin.) Evet, yapılacak en 
hikmetli şey gözlerinizi kapatıp dua ederek Rab’le 
konuşmak olacaktır. Çocuklar şimdi, böyle bir 
durumda kalacak olsanız Tanrı’ya nasıl dua 
edeceğiniz hakkında bana yardım etmenizi 
istiyorum. (Öğretmen, çocuklardan dua ederken 
neler söylenebileceği hakkındaki düşüncelerini 
dile getirmek üzere parmak kaldırmalarını isteyin. 
Hıristiyan bir çocuk Tanrı’ya bu durumdan ne 
kadar üzüntü duyduğunu söyleyebilir; kendisini 
sevdiği ve nasıl hissettiğini anladığı için Tanrı’ya 
şükredebilir; Alper’le arkadaşlığını devam 
ettirebilmesi için Tanrı’dan kendisine yardım 
etmesini isteyebilir. Öğretmen olarak siz de, 
çocuklar konu hakkında düşünürken, onlara biraz 
yardım etmek isteyebilirsiniz. Ardından bir iki 
soru daha sorun.) 
 

1. Dua ettikten sonra kendinizi nasıl 
hissedersiniz acaba? (Tanrı’nın 
üzüntünüzü anladığını bildiğinizden 
kendinizi çok daha mutlu hissedersiniz.) 

2. Bütün bunlardan sonra Alper sizi partisine 
davet eder mi acaba? (Herhalde hayır. 
Tanrı içinde bulunulan durumu her zaman 
değiştirmez. Genellikle bizim durumlara 
karşı gösterdiğimiz tepkileri ve bunlar 
hakkında hissettiklerimizi değiştirir.) 

3. Ertesi gün Alper’e karşı nasıl 
davranırsınız acaba? (Tanrı’dan nazik ve 
bağışlayıcı olmanıza yardım etmesini 
isteyebilirsiniz.) 

 
 
 

Resim I-8 
 
Sevindirici ve üzücü her türlü konu hakkında 
Tanrı’yla konuşabilmek ne kadar harika bir 
şeydir. Bu, Tanrı’nın çocuklarına verilen bir 
ayrıcalıktır. Günahınızdan uzaklaşıp İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman etmediğiniz için hala 
Tanrı’nın ailesinde değilseniz, bu ayrıcalık size ait 
değildir. Fakat günahlarınızdan dolayı rahatsızlık 
duyuyorsanız, hemen şimdi Mesih’e gelebilir ve 
O’ndan sizin Kurtarıcınız olmasını 
isteyebilirsiniz. O sizi seviyor. Sizin için öldü; sizi 
bağışlamak ve size yeni yaşam vermek istiyor. 
O’na bugün gelin. Unutmayın, “Bana geleni asla 
kovmam” diyor (Yuhanna 6:37). 
 
Bugünkü dersimizi aranızdan iki üç kişinin dua 
etmesiyle bitireceğiz. Dua hakkında bir ders 
işleyip dua etmemek çok üzücü olur değil mi? 
(Öğretmen, çocuklara Tanrı’yla konuşmaları için 
bir kaç öneride bulunarak yardımcı olun ve sesli 
dua etmeleri için onları teşvik edin. Dua edecek 
olan çocukların sıranın ne zaman kendilerine 
geldiğini ve Tanrı’ya neler söyleyeceğini 
bildiğinden emin olun.) 
 
 
Ders 1 için Tekrar Soruları 

 
1. Yakup niçin hem mutlu hem de biraz 

üzgündü?  
2. Yakup’un anne babasıyla yaptığı konuşma 

hangi açıdan bir Hıristiyanla Tanrı 
arasındaki duaya benzer? (Hıristiyan biri 
yüreğindeki her şeyi Tanrı’ya anlatabilir. 
Tanrı her şeyi tamamen anlar. Hata 
yaptığımız vb zamanlarda bizi teselli eder. 

3. Serap İyi Haber Kulübünden sonra 
Tanrı’ya duasında ne söylemek istedi? 

4. Kral Davut’un Tanrı’ya ettiği bir dua olan 
bir mezmur okuduk. Bu mezmur 
hangisiydi? 

5. Mezmurun başında ne dua etti? 
6. Mezmurun sonunda ne dua etti? 
7. Davut bu sözleri Tanrı’ya ne zaman 

söyledi? 
8. Ders sırasında bir doğum günü partisine 

davet edilmediğinizi ve bu konu hakkında 
Tanrı’ya dua ettiğinizi hayal ettik. Böyle 
bir durumda kendinizi dışlanmış 
hissetmenize rağmen Tanrı’ya ne için 
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şükredebilirsiniz? (Örneğin, Tanrı’nın sizi 
sevdiği ve nasıl hissettiğinizi anladığı 
için) 

9. Böylesi zor bir durum karşısında 
Tanrı’dan ne yapmasını isteyebilirsiniz? 
(Örneğin, Alper’le arkadaşlığınızın devam 
etmesini; sizi teselli etmesini) 

10. Hıristiyan bir çocuğun Tanrı’ya dua 
edebileceği iki zor durum örneği daha 
bulun.  
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Ders 2 
Dua – Hıristiyanın ruhsal oksijeni 
 
İlgili ayetler: 

2. Krallar 18 ve 19 
Temel gerçek: 
Hıristiyanların dua etmesi gereklidir. 
 
Kurtulmuş olan çocuklar için uygulama: 
Tanrı’nın istediği şekilde yaşayabilmek için sık 
sık Tanrı’ya dua etmelisiniz. 

Dersin ana hatları 
Giriş:   
Bir dalgıçla ilgili filmi seyredeniniz var mı?  TG 
 
Olayların Gelişimi: 

1. Kral Hizkiya’yı tanıtın 

2. Asurlular Yahuda çevresindeki diğer 
ülkeleri fethettiler. 

3. Sınır komşusu olan Samiriye düşer. 
Kurtulmamış olan çocuk için uygulama. 

4. Asurlular Yeruşalim’e doğru ilerler. 

5. Hizkiya’nın dua edip Tanrı’ya güvenmesi 
gerekir.  

Örnek: Para çalma konusunda denenme 
TG+ 

Örnek: Kabadayı bir çocuk tarafından 
tehdit edilme                          TG+ 

6. Sanherib’in tehditi 

7. Hizkiya tehdit dolu bir mektup alır 

8. Kurtuluş için dua eder.  

Örnek: Okuldaki zor ders       TG+ 

Örnek: Günahı Tanrı’ya itiraf etmek  TG+ 

9. Tanrı duayı yanıtlar. 

10. Doruk noktası: Tanrı, Asurluları 
yoketmesi için melek gönderir. 

11. Sonuç: Hizkiya ve Yeruşalim kurtulur 
TG+ 

 

Ezber ayeti: Mezmur 57:1 “Acı bana, ey Tanrı, 
acı, çünkü sana sığınıyorum; felaket geçinceye 
kadar, kanatlarının gölgesine sığınacağım.” 
 
 
Giriş 

Resim II – 1 
 
Bir dalgıcın yıllar önce batmış bir gemiyi ya da 
büyük bir hazineyi aramak üzere denizin 
derinliklerine indiği bir film seyrettiniz mi hiç? 
Denizin derinliklerindeki yeraltı dünyası çok 
ilginç değil mi? Aynı zamanda tehlikeli bir yerdir 
de. Sizi tuzaklarına düşürebilecek bitkilerin ya da 
mideleri için iyi bir yem olabileceğinizi 
düşünecek yaratıkların olduğu bu mavi yeşil 
renkli sular içinde yaşamak ve çalışmak zor bir 
iştir. Dalgıcı hayatta tutan ve yapması gereken işi 
yapmasını sağlayan tek bir şey vardır. Bunun ne 
olduğunu biliyor musunuz? Evet, sırtında taşıdığı 
tüplere doldurduğu ya da denizin üstündeki 
gemiden aşağıya sarkıtılan uzun hortum 
aracılığıyla kendisine ulaşan oksijendir. Hayatta 
kalabilmek için ciğerlerine oksijen çekmesi 
gereklidir. Eğer nefes alamazs denizin dibinde 
ölür kalır.  
 
Çocuklar, biz Hıristiyanlar için duanın, dalgıcın 
oksijene olan ihtiyacı gibi olduğunu biliyor 
musunuz? Doğru olanı yapmanın ve Rab İsa’yı 
hoşnut etmenin zor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 
Bizi ruhsal olarak boğabilecek bir çok günahkar 
şeyle çevrelenmiş durumdayız. Bu yüzden sürekli 
olarak dua etmek ve Tanrı’ya güvenmek çok 
önemlidir. Dua içimize çektiğimiz ruhsal bir 
oksijen gibidir.  
 
Geçen hafta dua aracılığıyla Tanrı’ya 
konuşabilmenin ne kadar harika bir şey olduğunu 
öğrendik. Fakat dua etmenin, dondurma yemek 
gibi zaman zaman yapılabilecek hoş bir şey 
olduğunu düşünmemeliyiz. Bundan çok çok daha 
önemlidir. Hatta öylesine önemlidir ki, eğer dua 
etmezseniz Tanrı’nın istediği gibi yaşamanız ve 
Tanrı için çalışan güçlü bir Hıristiyan olmanız 
mümkün olmaz.  
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Resim II – 2 
 
Bugün Tanrı’nın Kutsal Kitabında bahsedilen bir 
adama hakkında düşüneceğiz. Bu adam, içinde 
bulunduğu o korkunç durumdan kurtulmanın tek 
yolunun Tanrı’ya dua etmek olduğunu farketti. Bu 
adamın adı Hizkiya’ydı ve Rab İsa’nın bu 
dünyaya gelmesinden yaklaşık 700 yıl kadar önce 
Yahuda kralı olarak yaşamıştı. Tanrı’yı seven ve 
O’nun buyruklarına itaat eden iyi bir kraldı (2. 
Krallar 18:6).  
 

Resim II – 3 
 
Fakat Yahuda halkının çok zalim ve güçlü bir 
düşmanı vardı – Asur ordusu. Bu büyük ordu 
diğer ülkelere karşı savaşmış ve hepsini birer birer 
yenmişti. En sonunda Yahudiye’nin sınır 
komşusu olan Samiriye kentine ulaştılar. 
Samiriye’de yaşayan halk Tanrı’nın 
peygamberleri ve habercileri tarafından öğretilen 
Tanrı Sözünü defalarca işitmişlerdi. Fakat 
Tanrı’nın onlara verdiği uyarılara kulak 
asmadılar, günah dolu yollarından dönüp O’na 
iman etmediler. 
 
Sevgili çocuklar, Tanrı’nın Sözü aracılığıyla bize 
söylediklerine itaat etmek konusunda çok dikkatli 
olmalıyız. Bu derslerde sık sık Kutsal Kitap 
aracılığıyla, Tanrı’nın sizi günahınızdan 
kurtarmayı ne kadar istediğini işittiniz. Bunun için 
sevgili Oğlu Rab İsa’yı bile sizin günahınız 
uğruna cezalandırmak üzere gönderdi. Size 
günahınızdan uzaklaşmanızı ve İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman etmenizi söyleyen Tanrı 
Sözüne kulak verdiniz mi? Eğer günahınızdan 
uzaklaşmaz ve Rab İsa’ya dönmezseniz, 
itaatsizliğinizden ötürü Tanrı sizi bir gün 
cezalandıracaktır. Bugün O’na dönün, “Rab 
İsa’ya iman edin ve kurtulun” (Elçilerin İşleri 
16:31’den). Hizkiya gibi siz de Tanrı Sözüne itaat 
edin. 
 

Resim II – 2’yi tekrar gösterin. 
 
Fakat Samiriyeliler Tanrı’ya itaat etmediler ve 
Tanrı da Asurluların kenti ele geçirmesine ve 
halkın yabancı ülkelere köle olarak götürülmesine 
izin verdi. Belki Hizkiya Asur ordusunun 
Samiriye’yi ele geçireceğini hiç düşünmemişti. 
Fakat Tanrı buna izin verdi. “Peki şimdi Asurlular 

kime saldıracaklar?” Hizkiya bunu merak etmiş 
olmalıydı. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bu 
koskoca ordu güneye doğru harekete geçip 
Hizkiya’nın kral olduğu Yahuda’ya doğru 
ilerlemeye başladı. Hiç şüphem yok ki Yahuda 
halkı korku içindeydi. Kral Hizkiya Asurluların 
kralı olan Sanherib’in kendilerine saldırmasına 
engel olmak için ona altın ve gümüş gönderdi. 
Fakat o büyük ordu gitgide yaklaşıyordu. 
 
Eğer kral Hizkiya’ya gidip kulağına bir öğüt 
fısıldayabilecek olsanız, ona ne yapmasını 
söylerdiniz? Size bir kaç seçenek vereyim ve siz 
de bana bunların arasından en önemli olanı 
söyleyin:  
 

1. Ordunu çok iyi organize et ve askerlerini 
savaş için iyice hazırla. 

2. Askerlerinin hepsine çok iyi mızraklar ve 
kalkanlar ver. 

3. Kenti çevreleyen surları genişlet ve 
güçlendir.  

4. Başındaki büyük derdi Tanrı’ya anlat ve 
seni yönlendirip sana yardım etmesi için 
O’na güven. 

 
Evet, Tanrı’ya dua etme ve güvenme öğüdü, 
Hizkiya’nın yapması gereken en önemli şeydi. 
Belki diğer şeyleri de yaptı ama dua etmek ve 
Tanrı’ya güvenmek kesinlikle en önemli şeydi. 
Bunu anlamış mıydı acaba? 
 

Resim II – 4 
 
Yaşantılarımızda zor dönemlerle karşılaştığımızda 
öğrenmemiz gereken en önemli ders budur işte. 
Örneğin, bir gün aklınıza şöyle bir düşünce gelse 
ne yaparsınız: “Canım gidip bilgisayar oyunu 
oynamayı o kadar çok istiyor ki, annemin 
cüzdanından çaktırmadan iki lira alsam hiç 
kimsenin ruhu bile duymaz. Ve böylece harika 
zaman geçirebilirim.” 
 
Evet, hemencecik dua etmeniz gerekir, “Ey 
Rabbim bana yardım et! Bu kışkırtmanın altından 
senin yardımın olmadan kalkamam. Çünkü sen 
Sözünde, gücümü aşan biçimde denenmeme izin 
vermeyeceğini söyledin.” (1. Korintliler 10:13). 
Böylece Rab’bin yardımıyla o parayı çalmama 
konusunda karar verin. O size yardım edecektir! 
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Ya da mahallenizde kabadayılık yapan bir çocuk 
sizi korkutuyor olabilir. Şöyle dua edebilirsiniz: 
“Rab, benimle birlikte olduğun için teşekkür 
ederim ve beni o kötü çocuktan koruyacağın için 
sana güvenebilirim.” Ya da ezber ayeti olarak 
öğrendiğimiz kral Davut’un sözlerini dua 
edebilirsiniz – Gelin birlikte söyleyelim: “Acı 
bana, ey Tanrı, acı, çünkü sana sığınıyorum; 
felaket geçinceye kadar, kanatlarının gölgesine 
sığınacağım.” Siz dua ederken Tanrı sizin 
korkunuzu alabilir ve yüreğinize esenliğini 
verebilir. Kral Hizkiya’nın  da dua etmesi ve 
Tanrı’ya güvenmesi gerekiyordu.  
 

Resim II – 5 (Önceden 6’ydı) 
 
Asurluların o kötü ve güçlü ordusu ilerlemeye 
başladı ve Yahuda’nın başkenti olan Yeruşalim’in 
kapılarına kadar dayandı. Zalim kral Sanherib üç 
haberci göndererek Yahuda halkına teslim olma 
çağrısında bulundu. Kentin yakınında konaklayıp 
aşağılayıcı sözler sarfettiler. Savurdukları 
tehditlerin sadece kral Hizkiya’nın habercileri 
tarafından değil, kenti çevreleyen surlar üzerinde 
konumlarını almış olan halk tarafından da 
işitilmesini istiyorlardı.  
 
Sanherib’in adamları, “Kralınız Hizkiya’ya 
güvenmeyin. Sizi kurtarması mümkün değil (2. 
Krallar 18:29). Ve Tanrı’ya güvenmenin de 
faydası olmaz! O sizi kurtaramaz! Fethettiğimiz 
diğer krallıkların tanrıları onları kurtarabildi mi 
sanki? Elbette ki hayır!” (2. Krallar 18:33). 
Göklerin gerçek Tanrısını putperest halkların 
putlarıyla kıyasladılar! Yeruşalim halkı 
kendilerine ve hatta Tanrılarına karşı yapılan bu 
ürkütücü tehditler karşısında tir tir titremeye 
başladılar.  
 
Sanherib, tüm bu tehditleri bir mektup haline 
getirip kral Hizkiya’ya göndermeyi de ihmal 
etmedi. Hizkiya bu mektubu alınca ne yaptı 
dersiniz? Gelin birlikte Kutsal Kitabın ne 
dediğine bakalım. Şeyda (ya da yardımcım) bizim 
için okuyacak. Dikkatle dinleyin ve bu mektubu 
alınca kral Hizkiya’nın yaptığı dört şeyi bulmaya 
çalışın. Sonra düşünün: bu dört şeyden hangisi en 
önemliydi? (Şeyda 2. Krallar 19:14’ü ve 15. 
ayetin ilk üç sözcüğünü okur.) Şimdi düşünelim 
bakalım: Hizkiya’nın yaptığı 4 şey neydi? 
 

(Öğretmen, çocukların bulmasına yardımcı olun. 
Ayetleri tekrar okumanız gerekebilir.) Evet, 
mektubu okudu… Rab’bin tapınağına çıktı… 
Rab’bin önünde mektubu yere yaydı… ve dua 
etti. 
 

Resim II -6 (Önceden 7’ydi) 
 
En önemlisi hangisidir? Evet, dua etmesi. Ettiği 
bu harika duadan size biraz okumak istiyorum. 
(Öğretmen, 2. Krallar 19:15-19’daki bu duadan, 
çocukların dikkatle dinlemeye devam edecekleri 
kadar okuyun. Çocukların ilgisine göre 
kısaltmanız gerekebilir. Fakat Tanrı’nın büyük 
gücü ve Hizkiya’nın O’na olan güveni hakkında 
bir şeyler anlamaları için Rab’be güvenin.) 
 
Tanrı, çocuğu olan Hizkiya’nın duasını işitti mi 
acaba? Evet, elbette işitti ve sevgili Hıristiyan 
çocuklar, sorununuz ne olursa olsun, Tanrı sizin 
duanızı da işitecektir.  
 
Belki yapmakta çok zorlandığınız bir şey olabilir. 
Vazgeçmeyi ve hatta artık hiç denememeyi bile 
düşünüyor olabilirsiniz. Bu konu hakkında dua 
etmelisiniz. Tanrı’ya ne kadar zorlandığınızı 
söyleyin ve elinizden gelenin en iyisini 
yapmanıza yardım etmesini isteyin. Tanrı, yardım 
dileyen duanızı işitecektir. 
 
Bir gün küçük kardeşinize öfkelenip kötü sözler 
sarfetmiş olabilirsiniz. O zaman Tanrı’ya dua edip 
sizi bağışlamasını, böyle bir şeyi tekrar 
yapmamanıza ve yanlış yollara gitmemenize 
yardım etmesini istemelisiniz. Tanrı’dan sizi 
bağışlamasını istedikten sonra, kardeşinizden de 
ona karşı öfkelendiğiniz için af dilemeniz iyi olur. 
 
Tanrı’nın çocukları olarak her gün bol bol dua 
etmeliyiz değil mi? Rab’be yakın olmanın ve 
O’nu hoşnut etmenin yolu budur. Eminim aklınıza 
Tanrı’nın yardımına gereksinim duyduğunuz daha 
başka zamanlar da gelir. (Öğretmen, çocuklardan 
Tanrı’ya dua etmelerini gerektiren başka 
zamanlara ait bir kaç örnek ya da tanıklık 
vermelerini isteyebilirsiniz.)  
 
Ve sevgili çocuklar, bu sorunları ve zor durumları 
dua aracılığıyla Rab’be getirdiğinizde harika bir 
şey farkedeceksiniz; aynen Hizkiya için yaptığı 
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gibi, yüreğinize esenlik getirecek, endişe ve korku 
fırtınasını dindirecektir.  
 

Resim II -6’yı tekrar gösterin 
 
Eminim Hizkiya dua ettikten sonra, yüreğini 
dolduran o harika esenliği hissetti. Ve Tanrı 
duasını sadece işitmekle kalmadı fakat çok özel 
bir şekilde yanıtladı da.  
 
En önce peygamber Yeşaya aracılığıyla 
Hizkiya’ya konuştu ve Asurluların Yeruşalim’i 
ele geçiremeyeceğini söyledi (2. Krallar 19:20, 
32, 33, 34). Kente tek bir ok bile atmayacaklar, 
surlara kalkanla yaklaşmayacaklardı! Fakat Tanrı 
halkını bu güçlü ve zalim düşmanın elinden nasıl 
kurtarmayı planlıyordu acaba? 
 

Resim II – 8 
 
Aynı gece Tanrı meleğini Asurluların ordugahına 
göndererek gecenin karanlığında 185,000 askeri 
öldürdü. Sabah olduğunda hayatta kalanlar 
uyanınca her tarafa yayılmış olan cesetleri 
gördüler. Bu durumda Yeruşalim’e saldırmaları 
mümkün değildi! Böylece kendi ülkelerine 
döndüler ve Yeruşalim kenti kurtulmuş oldu! 
Hizkiya ve askerleri silahlarını bile kuşanmak 
zorunda kalmadılar! Asur ordusu yenilmişti! 
Halkı Tanrı’ya dua edip O’nun gücüne 
güvendiğinde Tanrı harekete geçti.  
 
Hıristiyan bir çocuk olarak her gün Tanrı’ya dua 
etmenizi gerektiren bir sürü an olacaktır. 
Karşılaştığınız sorun hakkında O’ndan yardım 
istemelisiniz. Bu sorun, Hizkiya’nın karşısına 
çıkan türden bir tehdit ya da günaha düşme 
tehlikesi olabilir. Ya da yanlış bir şey yaptıysanız 
Tanrı’dan af dilemeniz gerekebilir. Dua Tanrı’yla 
olan bağlantınızdır – bunu en iyi şekilde kullanın!  
 
Kulübün sonunda ya da evde kullanılmak 
üzere hazırlanan etkinlik  
 
Her birinize üzerinde üç ayrı bölüm olan birer 
parça kağıt vereceğim (eğer bu etkinliği kulüpte 
yapıyorsanız, bir kalem ya da pastel boya da 
verin). Tanrı’ya dua etme ihtiyacı duyduğunuz üç 
ayrı zamanı düşünün. Belki okulda zor bir 
durumla karşılaştınız; belki evde yalan söylemek 
üzere denendiniz; belki sokakta oynarken 

Tanrı’nın sizi bir tehlikeden korumasını istediniz; 
belki de İyi Haber Kulübünde Tanrı’dan Sözünü 
dinlemenize yardım etmesini istediniz. Kral 
Hizkiya gibi, Tanrı’dan yardım isteyebileceğiniz 
farklı konuları düşünün. Ondan sonra kağıt 
üzerine duaya ihtiyaç duyacağınız üç ayrı durum 
hakkında ya resim çizin ya da bir kaç kısa cümle 
yazın. (Öğretmen, sayfanın üst kısmında “Bir 
Hıristiyanın şunlar hakkında dua etmesi gerekir” 
yazılıdır.) Tanrı’nın sadece, Rab İsa’yı günahtan 
Kurtarıcı olarak kabul etmiş olan çocuklarının 
dualarını yanıtlamayı vaadettiğini unutmayın. 
Eğer bunu henüz yapmadıysanız, İsa’ya bugün 
iman edebilir ve Tanrı’nın sizin de dualarınızı 
işitip yanıtlayacağını bilebilirsiniz.  
 
 
Ders 2 için Tekrar Soruları 
 

1. Bir dalgıcın su altındaki görevi çok 
tehlikeli bir iştir. Su altındayken onu 
hayatta tutan şey nedir? 

2. Bu günah dolu dünyada yaşamakta olan 
bir Hıristiyanın dalgıca benzer tarafı 
nedir? 

3. Bugün hakkında öğrendiğimiz kralın adı 
neydi? 

4. Kral Hizkiya ve halkının güçlü düşmanı 
kimdi? 

5. Tanrı, Samiriye kentinin Asurlular 
tarafından ele geçirilmesine niçin izin 
verdi? 

6. Asur ordusunun komutanları Yeruşalim’e 
yaklaştığında, halkı korkutmak için neler 
yaptılar?  

7. Hizkiya aldığı tehdit mektubu karşısında 
hangi dört şeyi yaptı?  

8. Hizkiya’nın yaptığı gibi, “Rab’bin önüne 
yayabileceğiniz” üç zor durum hakkında 
düşünün.  
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Ders 3 
Dualarım Tanrı’yı sevindirir 
 
İlgili ayetler: 

Matta 21:10-17 
Luka 17:11-18 
Mezmur 66 

Temel gerçek: 
Tanrı çocuklarının dua etmesinden çok hoşlanır. 
 
Kurtulmuş olan çocuklar için uygulama: 
Tanrı’yı övün ve O’na şükredin; böylece O’nu 
sevindirirsiniz! 
Kurtulmamış olan çocuklar için uygulama: 

Derste verilen bir uygulama olmadığından, 
programın diğer kısımlarına Müjde gerçeklerini 
dahil edin.  

Dersin ana hatları 
Giriş:   
Doğuş Bayramının (Noelin) iyice yaklaştığını 
hayal edin...      TG 
 
Olayların Gelişimi: 

1. Rab İsa on cüzzamlıyla karşılaşır ve onları 
iyileştirir. 

2. Bir tanesi teşekkür etmek için geri gelir. 

3. Şükrettiğimiz şeyler hakkında bir tartışma   
TG+  

4. Rab İsa Yeruşalim’e girer. 

5. Tapınağı satıcılardan temizler. 

6. Çocuklar O’nu överler ve O da bu 
övgüleri kabul eder.              TG+ 

7. Bir övgü mezmuru 

8. Sonuç: Tanrı’yı ilahilerle de övün, 
yüceltin                 TG+ 

Ezber ayeti: Mezmur 51:15 “Ya Rab, aç 
dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun.” 
 
 
 
 
 
 

Giriş 
 
Doğuş Bayramının (Noel’in) iyice yaklaştığını 
hayal edin – hatta yarından itibaren okullar tatile 
girecek. Evden zamanında çıkmadan önce 
öğretmeninize vermek üzere güzelce 
paketlediğiniz hediyeyi çantanıza dikkatle 
yerleştirdiniz. Diğer çocuklar da öğretmeninize 
bir sürü hediyeler getirmiş. Hediyenizi alıp 
öğretmeninize gidiyorsunuz ve ona veriyorsunuz. 
Size bakıp gülümsüyor ve “Can, çok teşekkür 
ederim” diyor. Acaba kendinizi nasıl 
hissedersiniz? Evet, çok memnun olur ve 
sevinirsiniz! Birisi size teşekkür ettiğinde bu sizi 
mutlu eder. Tanrı’nın da böyle hissettiğini biliyor 
musunuz? Bize verdiği iyi şeyler için O’na 
şükrettiğimizde bu O’nu çok mutlu eder! Tanrı’ya 
şükredebileceğimiz şeyler nelerdir? (Öğretmen, 
çocukların yanıtlamasına fırsat verin.) Evet, 
evimiz, anne babamız, arkadaşlarımız, yiyecek ve 
giyecekler için Tanrı’ya şükredebiliriz. Tanrı’nın 
bize verdiği daha bir çok şey için de 
şükredebiliriz. O’na “teşekkür ederim” 
dediğimizde, bundan çok hoşnut olur. 
Çocuklarının dua etmesini çok sever. Kutsal 
Kitap’ta, Rab İsa’nın bir adamın söylediği 
sözlerden duyduğu memnuniyeti anlatan bir 
hikaye vardır. 
 

Resim III – 1 (Önceden 4’tü) 
 
Birgün Rab İsa Samiriye ile Celile arasındaki sınır 
bölgesinin tozlu yollarında öğrencileriyle birlikte 
ilerliyordu. Oradaki köyün birine girerken 
biraraya toplanmış bir grup adamla karşılaştı. 
Kendisinden uzak duruyorlardı ama bağırarak bir 
şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Niçin yanına 
biraz daha yaklaşmıyorlardı ki acaba? İsa 
söyledikleri sözlere kulak verdi. Bu adamlar çok 
korkunç bir hastalık olan cüzzama 
yakalanmışlardı ve diğer insanlara da bu hastalığı 
bulaştırmamak için onlara yaklaşmalarına izin 
verilmezdi. O günlerde cüzzamdan iyileşmenin 
bir tedavisi yoktu, fakat herhalde birisi onlara 
İsa’nın kendilerini iyileştirebileceğini söylemişti 
ve işte şimdi de köylerinden geçmek üzereydi. 
Böylece oldukları yerde durup, “İsa, Efendimiz, 
halimize acı!” diye seslendiler. 
 
İsa sevgi ve güç doluydu ve tabii ki onlara yardım 
etmek istedi. Onlara dönüp, “Gidin, kahinlere 
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görünün” dedi. Kahinler bir kişinin cüzzamlı olup 
olmadığına karar veren kişiydi. Diğer bir deyişle 
İsa onlara şöyle diyordu: “Kahinlere gidin ve sizi 
iyileştirdiğimi onlara gösterin.” Bunun mümkün 
olabileceğine zar zor inanarak kahinlere 
görünmeye gittiler. Yola çıktıklarında aniden 
iyileştiklerini farkettiler! Cüzzam gitmişti! 
Hastalıklı ve üzerinde bir çok iz bulunan derileri 
temiz ve sağlıklıydı artık. Kahinleri bulmak üzere 
koşarlarken kendilerini ne kadar mutlu 
hissettiklerini tahmin edebilir misiniz?  
 

Resim III – 2 (Önceden 5’ti) 
 
Fakat aniden adamlardan birisi olduğu yerde 
durdu ve geri döndü. Nereye gidiyordu acaba? 
İsa’yı gördükleri yere gidiyordu. Rab İsa’yı 
bulunca önünde yere kapandı, kendisini 
iyileştirdiği için O’na teşekkür etti. İsa nasıl 
hissetti dersiniz? Bir yandan çok ama çok 
sevinirken, diğer yandan üzüldü. Acaba aranızdan 
birisi İsa’nın aynı anda nasıl hem sevinip hem de 
üzülebildiğini açıklayabilir mi? (Öğretmen, 
çocukların fikirlerini dinleyin.) Evet, bu adamın 
kendisini iyileştirdiği için Rab İsa’ya şükretmek 
üzere geri gelmesi O’nu çok sevindirdi, fakat geri 
kalan diğer 9 adamsa “teşekkür etmek” üzere geri 
gelmeye tenezzül etmediği için üzgündü.  
 
Acaba siz, Rab İsa’yı sevindiriyor musunuz yoksa 
üzüyor musunuz? Size yaptığı tüm iyiliklerden 
dolayı O’na teşekkür etmeyi hatırlıyor musunuz? 
Evet, O’na şükrettiğiniz zaman İsa sevinir. Fakat 
teşekkür etmediğiniz zaman üzüldüğünü 
düşündünüz mü hiç? 
 

Resim III – 3 (Önceden 6’ıydı) 
 
Ve O’na şükretmemiz gereken o kadar çok şey 
var ki. Daha şimdiden bunların birkaçından 
sözettik – bunların çoğunluğu gözümüzle 
gördüğümüz şeylerdir. Oysa Tanrı’nın çocukları 
için yaptığı gözle görülmeyen bir çok şey vardır 
ve bunlar için de O’na şükretmemiz gerekir. 
Bunlara “ruhsal bereketler” adını veririz ve bunlar 
arasında “çarmıhta bizim yerimize ölmesi” ya da 
“günahlarımızı bağışlaması” sayılabilir. Tanrı’ya 
şükretmemiz gereken daha başka ruhsal bereketler 
geliyor mu aklınıza? (Öğretmen, çocukların 
önerilerde bulunmasına fırsat verin. “Her zaman 
bizimle olduğu”, “bize sonsuz yaşam verdiği”, 

“cennette bizim için bir yer hazırlamakta olduğu” 
için gibilerinden konuları düşünmelerine yardım 
edebilirsiniz.) 
 
Tanrı’ya “teşekkür ettiğimizde” Tanrı çok mutlu 
olur – çocuklarının dua aracılığıyla Kendisiyle 
konuşmasından çok hoşlanır. Geçen hafta 
öğrendiğimiz gibi sık sık dua ederek Tanrı’yla 
konuşmak çok iyi olur. Belki akşam uyumadan 
önce dua ederken, Tanrı’nın o gün yaptığı bir şey 
için “teşekkür edebilirsiniz.” Belki okuldaki 
türkçe sınavında ya da anneannenizin evinden 
dönerken otobüste sizi koruduğu için O’na 
şükredebilirsiniz. Tanrı’ya şükrettiğimiz zaman 
Tanrı bundan gerçekten memnun olur. 
Çocuklarının sesini işitmek O’nu çok mutlu eder. 
Gün boyu size gösterdiği sevgi ve ilgi için O’na 
şükrederken, Rab’bin yüreğine hergün sevinç 
katmaya var mısınız? Bu hem O’nun hem de sizin 
yüreğinize mutluluk getirecektir! 
 
Dualarınızla Tanrı’yı sevindirmenin bir diğer yolu 
Tanrı’yı övmektir. İsa bu dünyada yaşarken bir 
keresinde bazı çocukların Kendisine 
söylediklerinden memnun olmuştu. Bu olay Rab 
İsa Yeruşalim’e girerken olmuştu. Önünden 
ilerlemekte olan halk, “Davut Oğlu’na hozanna!” 
diye bağırıyordu. Bunun anlamı “Mesihimize 
övgüler olsun!” demekti. İnsanlar Tanrı’yı 
övdüklerinde O’nun ne kadar ulu ve yüce 
olduğunu dile getirirler. Rab İsa insanların 
övgülerini memnuniyetle dinledi. Ardından 
Tanrı’nın evi olan tapınağa gitti. Belki dua etmek 
belki de Tanrı Sözünü dinlemek istiyordu. Fakat 
tapınağa girdiğinde ne gördü biliyor musunuz? 
Tapınağın avlusunda bir pazar kurulmuştu. 
 

Resim III – 4 (Önceden 1’di) 
 
Bir sürü adam Tanrı’ya kurban olarak sunulan 
çeşitli hayvanlar ve güvercinler satıyordu. Başka 
ülkelerden gelen yolcular için para bozan insanlar 
da vardı. Herkes işiyle uğraşırken konuşup 
bağırışıyordu. Hiç kimsenin içinde bulundukları 
yerin, Tanrı’ya dua etmek, O’na övgü ilahileri 
söylemek ve Tanrı Sözünü dinlemek için yapılmış 
bir bina olduğunu hatırlar hali yoktu. Bir dakika 
için bile Tanrı’yı düşünmediler! Rab İsa üzüldü 
ve öfkelendi. Kutsal Kitap İsa’nın, bütün alıcı ve 
satıcıları dışarı kovduğunu, “Evime dua evi 
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denecek diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine 
çevirdiniz” diye bağırdığını söyler.  
 

Resim III-5 (Önceden 2’ydi) 
 
Gürültücü ve çok konuşan tüccarlar gittikten 
sonra İsa’yı görmek üzere başka bir grup geldi. 
Bu insanlar kimdi? Kör ve sakatlardan oluşan bir 
gruptu bu. Sevgi ve sevecenlikle İsa onları orada 
iyileştirdi. Olanları izleyen bir grup çocuk da 
vardı. İsa’nın yaptığı harika işleri görünce 
sevinçle, “Davut Oğluna hozanna!” diye 
bağırdılar. Bu sözler İsa’nın kente girişinde 
bağıran kalabalığın sözleriyle aynıydı. Bunun ne 
anlama geldiğini hatırlayanınız var mı? Evet, bu 
sözler halkını günahtan kurtarmak üzere gelen 
Mesih’e ya da Kurtarıcıya yönelik övgü 
sözleriydi. Çocuklar İsa’nın gelişinden dolayı 
heyecan ve sevinç doluydular!  
 
Fakat olanları izleyen bir grup adam daha vardı – 
Tanrı Sözünü halka açıklamaktan sorumlu olan 
baş kahinler, yazıcılar ve dini önderlerdi bunlar. 
Çocukların Rab İsa’ya övgüler yükseltmesine 
sevinmek yerine, öfkelendiler. O’nun gerçek 
Kurtarıcı Mesih olduğuna inanmadılar. İsa’ya 
dönüp “Bunların ne söylediğini duyuyor musun? 
Sana Mesih ve Kurtarıcı diye sesleniyorlar” diye 
sordular. İsa ne yanıt verdi dersiniz? 
 

Resim III – 6 (Önceden 3’tü) 
 
“Duyuyorum” dedi İsa; “Beni bu şekilde 
yüceltmeleri için onları Tanrı yönlendirdi.” 
Onların övgüsünü almak Rab’bi çok hoşnut etti. 
Çocuklar O’na Davut Oğlu diye seslenmişlerdi. 
Fakat siz günahlarınızı bağışlaması için O’na 
iman ettiyseniz, daha başka bir sürü harika adla 
hitap edebilirsiniz. O’na, “Tanrım” ve 
“Kurtarıcım” diyebilirsiniz. Tüm dünyayı elinde 
tutacak kadar büyük olduğundan O’nu 
övebilirsiniz. Öylesine sevgi dolu ve güçlüdür ki; 
her yerde olmasına rağmen yine de size çok yakın 
olduğu için O’nu övebilirsiniz. Rab İsa o 
çocukların övgü sözlerini işitmekten memnundu 
ve Tanrı her zaman sizin övgülerinizi işitmekten 
hoşnut kalır. O’na sık sık dua etmeli, kim olduğu 
ve yaptıkları için O’nu övmeliyiz. O her şeyi bilir 
ve her şeyi yapabilir; çünkü O gücü her şeye 
yeten Tanrı’dır. Ama buna rağmen sizin gibi 
çocukların Kendisiyle konuşmasından çok 

hoşlanır. Tapınaktayken yetişkinler O’na hiç bir 
övgü sunmadılar ama çocuklar O’nu övdüler! Ve 
İsa sadece Kendisini övmelerine izin vermekle 
kalmadı ama işittiği sözlerden memnun da kaldı. 
Rab İsa’yı övmenin ne anlama geldiğini anlıyor 
musunuz acaba? Bakalım kim bana 
açıklayabilecek? (Öğretmen, çocukların 
yanıtlamasına fırsat verin. Bunun ne anlama 
geldiğini anlamalarına yardım edin: Rab’be ne 
kadar harika olduğunu söylemek; ne kadar ulu, 
güçlü, sevgi dolu, hikmetli vb olduğunu dile 
getirmek.) 
 
Kutsal Kitap’ta insanların tekrar tekrar, 
yaptıklarından dolayı Tanrı’yı övdüğünü ve O’na 
şükrettiğini okuruz. Kral Davut ve sık sık yazdığı 
Tanrı’yı öven sözlerle dolu mezmurları hakkında 
halihazırda konuştuk.  
 

Resim III – 7 
 
Diğer kişiler de şükran ve övgü dolu sözleri 
kaleme aldılar. Mezmur 66’da şunları okuyoruz – 
(Öğretmen, bu mezmurun ilk dört ayetini ya da 
çocuklar dinleyebilirse daha fazla ayetini sesli 
olarak okuyun.) Mezmur yazarı herkesin ve 
herşeyin Tanrı’yı övmesini istiyor. Eğer Rab 
İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyor ve O’nu 
seviyorsanız, kim olduğu için O’nu övmeli ve 
sizin için tüm yaptıklarından dolayı O’na 
şükretmelisiniz.  
 

Resim III – 8 
 
Rab’bi övmenin yollarından biri O’na övgü 
ilahileri söylemektir. Pazar okulunda ya da İyi 
Haber Kulübünde, Rab’bin sizi dinlediğini ve 
övgülerinizi işitmekten hoşnut olduğunu bilerek 
Rab’be bütün yüreğinizle ilahiler 
söyleyebilirsiniz. Etrafınızdaki diğer insanların ne 
düşündüğüne aldırmayın, Tanrı’ya şükretmek ve 
O’nu övmek önemlidir ve bunlar Tanrı’yı hoşnut 
eder. Bugün sizin için yaptıklarından dolayı 
Tanrı’ya övgülerinizi ve şükranlarınızı sunarak 
O’nu sevindirmeye ne dersiniz?  
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Ders 3 için Tekrar Soruları 
 

1. İyileşen cüzzamlılardan biri teşekkür 
etmeye gelince İsa niçin hem sevindi hem 
de üzüldü?  

2. Rab İsa tapınaktaki satıcılara niçin kızdı? 
3. Tapınaktaki çocuklar O’na nasıl 

seslendiler? 
4. O’na ne gibi harika adlarla seslenebiliriz? 
5. “Övmenin” ne anlama geldiğini 

söyleyebilir misiniz? 
6. Rab’bin bir kilise toplantısında Kendisine 

övgüler sunan bir çocuğu işitmekten 
hoşlanacağını nasıl bilirsiniz?  

7. Gözlerimizle görebileceğimiz hangi 5 şey 
için Tanrı’ya şükredebiliriz? 

8. Gözle görülmeyen hangi 3 ruhsal bereket 
için Tanrı’ya şükredebiliriz?  

9. Her gün Rab’bi övebileceğiniz ve O’na 
şükredebileceğiniz 2 iyi an hakkında 
düşünün.  
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Ders 4 
Diğer insanların da dualarıma ihtiyacı 
vardır 
 
İlgili ayetler: 

Yaratılış 18; 19:27-29 
Temel gerçek: 
Tanrı diğer insanlar için dua etmemi söyler. 
 
Kurtulmuş olan çocuklar için uygulama: 
Aileniz, öğretmenleriniz, müjdeciler, hasta kişiler 
ve arkadaşlarınız için dua etmelisiniz. 

Dersin ana hatları 
Giriş:   
Adnan evde canı sıkkın bir şekilde dolaşıp durdu
         TG 
 
Olayların Gelişimi: 

1. İbrahim’i dua eden biri olarak tanıtın TG+ 

2. Tanrı İbrahim ve Sara’ya konuşur 

3. Onlara bir oğul vaadeder                 TG+  

4. Tanrı İbrahim’e Sodom kentinin 
yokedileceğini söyler 

- Kurtulmamış olanlar için 
uygulama 

- Tanrı günahı cezalandırmak 
zorundadır 

5. İbrahim dua ederek yardımcı olabileceğini 
farkeder 

6. İbrahim Lut ve Sodom için dua eder 

7. Doruk noktası: Tanrı Sodom’u yokeder 

8. Sonuç: Lut, İbrahim’in duası sayesinde 
kurtulur         TG+ 

Ezber ayeti: 1. Samuel 12:23 “Sizin için Rab’be 
yalvarmaktan vazgeçip O’na karşı günah işlemek 
benden uzak olsun.” 
 
 
 
 
 
 
 

Devam eden etkinlik 
Her çocuğun elinin etrafını çizerek kimler için 
dua etmesini hatırlatmak üzere kalem ve kağıt 
bulundurun.  
 
Giriş 
 
Adnan bütün gün evde canı sıkkın bir şekilde 
dolaşıp durdu. En iyi arkadaşı olan Kenan 
taşınacaktı. “Kenan’ı çok özleyeceğim” dedi 
annesine. Annesi, “Onunla irtibatta kalabilirsin” 
diye karşılık verdi. “Mektuplaşabilir, doğum 
günlerinde ve özel günlerde birbirinize kart 
gönderebilirsiniz.” Adnan, “Aynı şey değil ki” 
diye sızlandı, “Binlerce kilometre uzakta 
Afrika’da olacak! Ya hiç arkadaş bulamazsa, ya 
bir kavgaya bulaşır ve ona yardım eden olmazsa!” 
Annesi “Kenan için yapabileceğin en iyi şey” diye 
devam etti söze, “dua etmek olacak. Nerede 
olursa olsun Tanrı Kenan’a yardım edecektir ve 
sen de Tanrı’dan yeni arkadaşlar bulması için ona 
yardım etmesini ve yaptığı her işte onu 
bereketlemesini isteyebilirsin.”  
 

Resim IV – 1 
 
Adnan odasına doğru ilerlerken, “Bunu hiç 
düşünmemiştim” diye yanıtladı. Belki Tanrı’dan 
Afrika’ya giderken Kenan’a yardım etmesini 
isteyebilirdi. Dünyanın bir ucunda dua ettiğiniz 
zaman Tanrı sizin duanızı işitince, duanızın 
yanıtını sizden binlerce kilometre uzaktaki bir 
yere bile gönderebileceğini biliyor muydunuz? 
Siz oradaki insanların bereketlenmesini 
dilediğiniz için Tanrı onları bereketleyebilir. 
Dünyanın neresinde olursa olsunlar diğer insanlar 
için dua etmek iyidir ve Tanrı diğer insanlar için 
dua etmemizi ister.  
 
Bugünkü hikayemiz dua etmeyi seven bir adam 
hakkında. Diğer kişiler için dua etmenin de 
önemli olduğunu biliyordu. Acaba bu adamın kim 
olduğunu tahmin edebilir misiniz? Size yardım 
etmek için bir kaç ipucu vereyim: 

1. Bu adam Kutsal Kitabımızın Eski 
Antlaşma kısmında karşımıza çıkar. 

2. Tanrı onun yaşadığı kentten ayrılıp uzun 
bir yolculuğa çıkmasını istedi ama nereye 
gittiğini bilmiyordu.  
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3. Yaşamının büyük bir kısmını çadırlarda 
geçirdi.  

4. Karısının adı Sara idi. 
 

Resim IV – 2 
 
Kim olduğunu tahmin ettiniz mi? Evet, bu adamın 
adı İbrahim’di. İbrahim gittiği her yerde Tanrı’ya 
taştan sunaklar inşa etti. Bu sunaklar üzerinde 
Tanrı’ya bir kuzu ya da başka bir hayvan kurban 
eder ve dua aracılığıyla Tanrı’yla konuşurdu. Siz 
de İbrahim gibi misiniz? Gittiğiniz her yerde dua 
ederek Tanrı’yla konuşuyor musunuz? Tanrı’nın 
dualarımızı işitmeyi çok sevdiğini ve nerede 
olursak olalım her zaman Kendisiyle 
konuşmamızı istediğini halihazırda öğrendik. 
Fakat Tanrı’yla ne hakkında konuşursunuz? 
(Öğretmen, yanıtları dinleyin.) Evet, Tanrı’yla her 
konu hakkında konuşabilirsiniz ve O’na tüm 
endişelerinizi ve sevinçlerinizi söyleyebilirsiniz. 
Geçen haftaki dersimizde Tanrı’ya nasıl 
şükredebileceğimiz ve O’nu nasıl övebileceğimiz 
hakkında konuştuk. Bugünse Tanrı’yla sadece 
kendimiz hakkında konuşmak yerine, diğer kişiler 
için nasıl dua edebileceğimiz hakkında düşünmek 
istiyoruz. Eminim aranızdan bazıları, diğer kişiler 
için, örneğin aile fertleriniz için, dua ediyorsunuz. 
Tanrı’nın onları bereketlemeleri ve korumaları 
için dua edebilirsiniz. Eğer Rab İsa’yı 
Kurtarıcınız olarak tanıyor ve seviyorsanız, diğer 
aile fertlerinizin de, örneğin ağabeyinizin ya da 
babanızın, Kurtarıcıyı sevmesi için dua 
edebilirsiniz. Aileniz ve diğer insanlar hakkında 
Tanrı’yla konuşmak iyidir. Az sonra göreceğimiz 
gibi İbrahim de diğer insanlar için dua etti.  
 

Resim IV – 3 
 
İbrahim ve Sara’nın iyice yaşlandığı günlerde 
Tanrı onlara konuşmaya karar verdi. Tanrı 
İbrahim’in Kendisini görmesini istediği için bir 
insan şeklinde göründü. Yanında iki kişi daha 
vardı, büyük ihtimalle bunlar melekti. İbrahim bu 
üç ziyaretçinin kendisine doğru yaklaştığını 
gördüğünde çadırının önünde oturuyordu. Yaşlı 
olmasına rağmen onları görür görmez karşılamaya 
koştu ve bir şeyler yemeye davet etti. Sara 
habersiz gelen bu misafirler için güzel bir yemek 
hazırlarken üç adam ağacın altında dinlendi. 
Misafirler yemeklerini bitirdikten sonra, Tanrı 
İbrahim’e harikulade bir vaatte bulundu. “Gelecek 

yıl bu zamanda” dedi, “karın Sara’nın bir oğlu 
olacak.” Sara da yaşlıydı ve daha önce hiç çocuğu 
olmamıştı; bu yüzden Tanrı’nın vaadine 
inanamadı. Fakat Tanrı’nın İbrahim’e söylediği 
gibi, “Rab için olanaksız bir şey var mı?” Elbette 
ki yok! Sara, Tanrı’nın vaadettiği gibi bir oğula 
sahip olabilirdi.  
 

Resim IV – 4 
 
Fakat Tanrı’nın İbrahim’e vereceği üzücü bir 
haber de vardı. Tanrı, İbrahim’in yaşadığı yere 
yakın bir kentteki halkın kötülüklerini görmüştü. 
Bu kentin adı Sodom’du ve İbrahim’in yeğeni Lut 
orada yaşamaktaydı. Tanrı, bu iyi arkadaşına 
neler yapacağını anlatmaya karar verdiğinde 
İbrahim misafirleriyle birlikte yürüyordu. “Sodom 
halkı çok büyük kötülükler yaptı” dedi Tanrı, 
“onları ve kentlerini yok etmeliyim.” Tanrı buna 
çok üzülmüş olmalıydı ve İbrahim de üzgündü. 
 
Bazen Tanrı’nın günahın cezasını veremeyecek 
kadar nazik ve iyi olduğunu düşünürüz. Fakat 
Kutsal Kitap, Tanrı’nın sadece sevgi dolu ve 
nazik olmadığını çok açık bir şekilde dile getirir. 
Tanrı aynı zamanda tamamen kutsal, adil ve 
kusursuzdur. Bunun anlamı şuydu: Sodom halkı 
kötü yollarından dönmedikleri için Tanrı’nın 
onları günahlarından dolayı cezalandırması 
gerekiyordu. Kabalık yapmak, yalan söylemek, 
kopya çekmek gibi her türlü yanlış şeyi yapıp 
Tanrı’ya karşı günah işledikten sonra, Tanrı’nın 
size aldırmayacağını düşünmüyorsunuz değil mi? 
Tanrı günahı görmezlikten gelemez. Günahı 
cezalandırmalıdır. Fakat sizi çok sevdiği için 
cezalandırmak istemez. Bu yüzden sizin 
hakettiğiniz cezayı üstlenmesi için biricik Oğlu 
Rab İsa’yı dünyaya gönderdi. Eğer günahınızdan 
uzaklaşır ve İsa’dan Kurtarıcınız olmasını 
isterseniz, Tanrı sizi bağışlayacaktır. Belki 
Tanrı’nın sizi nasıl bağışlayabileceği konusunda 
pek emin değilsiniz. Siz ayrılırken ben kapıda 
olacağım. Günahlarınızın bağışlandığından emin 
olmak istemenize rağmen Tanrı’yla nasıl 
konuşabileceğinizi bilemiyorsanız, size Kutsal 
Kitap aracılığıyla yardım etmekten büyük zevk 
duyarım. Eğer Tanrı’nın sevgisini bir kenara 
itmeye ve günahınızda yürümeye devam 
ederseniz, Tanrı  
sizi de, Sodom halkını cezalandıracağı gibi 
cezalandıracaktır. 
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Eminim İbrahim’in aklına ilk gelen şey yeğeni 
Lut ve ailesi olmuştu. Tanrı onları da Sodom’daki 
diğer insanlarla birlikte yok edecek miydi? 
İbrahim, Lut’un bu korkunç cezadan 
kurtulabilmesi için ne yapabileceğini düşünmüş 
olmalıydı. Ona yardım etmek için bir yol buldu. 
Yeğeni, gelini ve onların çocukları için dua 
edebilirdi. 
 

Resim IV – 5 
 
Eğer siz de günaha sırtınızı dönmüş ve Rab 
İsa’dan Kurtarıcınız olmasını istemiş biriyseniz, o 
zaman siz de İbrahim’e benzer bir konumdasınız 
demektir. Tanrı’nın arkadaşısınızdır; dua ederek 
O’nunla konuşabilir ve O’nun dostluğundan tat 
alabilirsiniz. Günahınızdan dolayı 
cezalandırılacağınızdan korkmayın çünkü İsa’nın 
sizin yerinize geçip cezanızı çektiğini 
biliyorsunuz. Peki ama ailenize ve arkadaşlarınıza 
ne olacak? İbrahim’in Lut için endişelendiği gibi 
siz de onlar için endişeleniyor musunuz? İsa’yı 
tanısınlar diye onlar için dua ediyor musunuz? 
Unutmayın, Tanrı diğer kişiler, örneğin okulda 
kurtuluşa kavuşmamış arkadaşlarınız ve belki  de 
dua ihtiyacı olan bazı aile fertleriniz için dua 
etmenizi ister. Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak 
seviyorsanız, aileniz ve arkadaşlarınız için düzenli 
olarak dua etmeyi ihmal etmeyin. İbrahim ailesi 
ve arkadaşlarıyla ilgili olduğundan Sodom halkı 
için Tanrı’ya dua etmeye başladı.  
 

Resim IV-6 
 
İbrahim şöyle dua etti: “Kentte 50 doğru kişi var 
diyelim; yani sana itaat etmek ve seni hoşnut 
etmek isteyen 50 kişi varsa, onların hatırı için 
kenti bağışlamayacak mısın?” Tanrı, “Evet, eğer 
50 doğru kişi bulursam, onların hatırı için tüm 
kenti bağışlayacağım” dedi. İbrahim ardından 
büyük bir alçakgönüllülükle, “Sana itaat etmek 
isteyen 45 doğru kişi varsa ne olur?” diye sordu. 
Tanrı da “45 kişi varsa kenti yoketmeyeceğim” 
dedi. Ve İbrahim, “Ya 40 kişi varsa ne olacak?” 
dedi. Tanrı “40 kişinin hatırına kenti 
bağışlayacağı” karşılığını verdi. İbrahim duasına 
devam etti, “Ya Rab, öfkelenme ama, 30 kişi var 
diyelim?” Kolay kolay vazgeçmiyor değil mi? Lut 
ve ailesi hakkında o kadar endişeliydi ki. “Hayır” 

dedi Tanrı, “Otuz kişi bulursam, kente 
dokunmayacağım” diye yanıtladı. 
 
Ama İbrahim duasını hala bitirmemişti. Sodom 
halkı için dua etmeye devam etti! Gördüğünüz 
gibi, Tanrı büyük bir tehlike içinde olan 
kurtulmamış arkadaşlarımız için dua etmeye 
devam etmemizi ister. Gelin bizlerde, Rab’be 
tekrar tekrar giden İbrahim gibi olalım. En 
sonunda, “eğer 10 kişi bulursan?” diye sordu. 
Tanrı’nın sevgisi o kadar büyüktü ki, Sodom’da 
Kendisine itaat eden 10 kişi bulursa kenti 
yoketmeyeceğini söyledi.  
 
İbrahim koca Sodom kentinde Tanrı’yı seven en 
az 10 kişi olacağını düşündüğünden duasını bitirdi 
ve kısa bir süre sonra da evine döndü. 
 

Resim IV – 7 
 
Fakat Tanrı Sodom kentinde 10 doğru kişi 
bulamadı. Bu yüzden Tanrı bu kötü kenti 
yoketmek zorunda kaldı. Kentin üzerine ateş 
indirdi ve tamamen yaktı; halk yokoldu. Sanki 
çok şiddetli bir deprem ve yanardağ patlaması 
aynı anda oluyor gibiydi. Peki ama Lut’a ne oldu? 
İbrahim’in bütün duaları boşa mı gitti? Hayır! 
Tanrı İbrahim’in dualarını hatırladı. Yaratılış 
19:29’da neler dediğini beraber okuyalım. 
(Öğretmen, bu ayeti okuması için iyi okuyan 
birini önceden belirleyin.) “Tanrı ovadaki kentleri 
yokederken İbrahim’i anımsamış ve Lut’un 
yaşadığı kentleri yok ederken Lut’u bu felaketin 
dışına çıkarmıştı.”  
 

Resim IV – 8 
 
Tanrı, İbrahim’in dualarını işitmiş ve böylece Lut 
Sodom’un yıkımından kurtulmuştu. Tanrı sizin de 
diğer insanlar için dua etmenizi ister. 
Kurtulmamış olan arkadaşlarınız ve aileniz için 
dua edebileceğiniz gibi, Tanrı’nın onlara yardım 
etmesini dileyerek müjdeci gibi diğer 
Hıristiyanlar için de dua edebilirsiniz. Bildiğiniz 
müjdeciler, arkadaşlarınız, aileniz ve dualarınıza 
gereksinim duyan diğer insanlar için düzenli 
olarak dua etme konusunda bugün bir karar 
almaya ne dersiniz? Siz diğer kişiler için dua 
etmeye devam ettikçe Tanrı dualarınızı işitecek ve 
yanıtlayacaktır. 
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Devam eden etkinlik 
Her çocuğa birer kağıt ve kalem verin.  
Şimdi sol elinizi kağıda koyun ve parmaklarınız 
böyle açık olacak şekilde (kendi elinizi çizdiğiniz 
kağıdı gösterin) parmaklarınızın etrafını çizin. 
Şimdi her parmağın yanına ya da üzerine onlar 
için dua edebileceğimiz 5 çeşit grup insanı 
yazacağız.  
Elinizi böyle tutarsanız (parmaklarınız ve elinizi 
yukarı doğru kaldırın) baş parmağınız 
vücudunuza en yakın olandır değil mi? Bu yüzden 
baş parmak bize en yakın olanlar için – ailemiz: 
anne babamız, kardeşlerimiz, büyükanne ve 
dedelerimiz ve diğer akrabalarımız – dua 
etmemizi hatırlatır. Tanrı’dan ailenizdeki kişileri 
bereketlemesini istiyor musunuz? Dua 
edebileceğimiz ilk grup budur. Başparmağın 
yanına “aile” yazın. (Öğretmen, sözcükleri ilgili 
zamanlarda kendi çiziminiz üzerine yazın.) 
 
Peki, bu parmağı en sık kullanan kimdir? (İşaret 
parmağınızı uzatıp çeşitli yerlere işaret edin.) 
Evet, öğretmenler bu parmağı sık sık kullanır. 
Ayrıca Tanrı Sözünü öğreten kilise çobanlarını ve 
müjdecileri de düşünebiliriz – onlar da bu 
parmağı kullanabilirler! O zaman işaret parmağı 
bize öğretmenler, vaizler ve müjdeciler için dua 
etmemizi hatırlatır. Tanrı’nın onlara verdiği özel 
görevi yerine getirebilmeleri için gerçekten de 
dualarımıza ihtiyaçları vardır. O zaman bu ikinci 
parmağın yanına “öğretmenler ve müjdeciler” 
yazın. 
 
Bu orta parmak en uzun olandır. Ülkemizdeki 
büyük ve önemli kişiler için dua etmemizi 
hatırlatır. Bu kişiler kimlerdir? Evet, ülkemizi 
yöneten kişilerdir – cumhurbaşkanı, başbakan, 
bakanlar, meclis üyeleri, belediye başkanları, 
valiler bunlar arasındadır. Tanrı, Sözünde 
hikmetli kararlar almaları ve ülkeyi adil bir 
şekilde yönetmeleri için bu kişileri dualarımızda 
anmamız gerektiğini söyler. O zaman bu orta 
parmağın yanına “yöneticiler” yazabiliriz. 
Ardından dördüncü parmağa sıra gelir. Diğerleri 
arasındaki en zayıf parmaktır. Diğer 
parmaklarınızın hepsini eğmeye çalışacak olsanız, 
bu parmağı tek başına dik tutmaya çalışmakta 
zorlanırsınız; çünkü oldukça zayıftır. Peki o 
zaman bu parmağın kimler için dua etmemizi 
hatırlattığını düşünürsünüz? Evet, zayıf olanlar 
için – hasta ya da yaşlı olup rahat hareket 

edemeyenler. Onların da dualarınıza gerçekten 
ihtiyacı vardır. Dördüncü parmağın yanına “yaşlı 
ve hasta olanlar” yazın. Belki hasta olan birisini 
tanıyorsunuz – dua etmeye hemen 
başlayabilirsiniz! 
 
En sonda küçük parmağımız gelir. Bu parmak 
bana tüm küçükleri hatırlatır. Kimdir bunlar? 
Evet, sizler gibi çocuklardır! Arkadaşlarınız için 
de dua edin. Bazıları Hıristiyan olmadıkları için 
Rab İsa’yı Kurtarıcıları olarak tanıma ihtiyacı 
içindeler. Arkadaşlarınız için dua ediyor 
musunuz? İbrahim’in Lut’a iyi bir dost olduğu 
gibi siz de, kurtulmamış arkadaşlarınız için iyi bir 
dost olmalısınız. O zaman bu küçük parmağın 
yanına “arkadaşlar” yazın. Belki henüz 
kurtulmamış olan bir arkadaşınızın adını yazabilir 
ve onun için her gün dua edebilirsiniz.  
 
Artık elinizde kendileri için dua edebileceğiniz 
beş ayrı grup insana ait bir liste var. Her gün diğer 
insanlar için dua etmeyi hatırlayın. Dualarınıza 
ihtiyaçları vardır. 
 
 
Ders 4 için Tekrar Soruları 
 

1. İbrahim gittiği her yerde ne yaptı?  
2. Niçin sunaklar inşa etti? 
3. Tanrı İbrahim’i ziyaret ettiğinde İbrahim 

neredeydi? 
4. Tanrı’nın İbrahim ve Sara’ya verdiği vaat 

neydi? 
5. Tanrı’nın İbrahim’e verdiği üzücü haber 

neydi? 
6. Tanrı Sodom’u yoketme kararını niçin 

almıştı? 
7. Tanrı’nın Sodom’u yokettiğini 

düşünürken Tanrı hakkında ne öğreniriz? 
8. İbrahim Sodom’daki akrabalarına yardım 

etmek için ne yaptı? 
9. İbrahim, Sodom’da yaşayan halk arasında 

en azından kaç tane doğru kişi olacağını 
düşünüyordu? 

10. Tanrı İbrahim’in duasını yanıtladı mı? 
Nasıl?  

11. Bugün onlar için dua edebileceğimiz 
hangi 5 grup hakkında öğrendik? 
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Sesli olarak yanıtlanması gerekmeyen 
fakat üzerinde düşünülmesi gereken 
sorular 
1. Öğretmeniniz olan benim için dua ediyor 

musunuz? Bugün dua etmeye başlayacak 
mısınız? 

2. Kurtulmamış olan arkadaşlarınız için dua 
ediyor musunuz? İbrahim gibi gayretli 
misiniz? 

3. Dua etmeniz gereken insanların bir 
listesini yapmayı düşündünüz mü hiç? İyi 
bir fikir! Bu işe şimdi başlamaya ne 
dersiniz? 

4. Diğer insanlar için dua etmemenin 
Tanrı’ya karşı işlenen bir günah olduğunu 
hiç düşündünüz mü? (1. Samuel 12:23). 
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Ders 5 
Daha iyi dua etmeyi öğrenelim 
 
İlgili ayetler: 

Daniel 9: 1-6, 16-19 
Yeremya 29:10-14 
Markos 9:14-27 

Ezber ayeti: Daha önce öğrendiğiniz ayetleri 
tekrarlayın. 
Temel gerçek: 
Daha iyi şekilde dua etmeyi öğrenmek. 
 
Kurtulmuş olan çocuklar için uygulama: 
Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta verdiği kurallara uyarak 
daha iyi bir şekilde dua edebilirsiniz.  

Dersin ana hatları 
Giriş:   
“Yeni konuşmaya başlayan bir bebeği işittiniz mi 
hiç?” 
 
Olayların Gelişimi: 

1. Bir bebeğin konuşmayı öğrenmesi gibi, 
bir Hıristiyan da dua etmeyi öğrenir.    TG 

2. Daniel, Yeremya kitabında verilen 
Tanrı’nın vaadini okur 

3. Daniel dua etmeye başlar. 

4. Kural 1: Yaşantılarımızda itiraf edilmemiş 
bir günah olmamalıdır              TG+ 

5. Günahlarımızı itiraf ettiğimiz dua anları 
olmalıdır. 

6. Kural 2: Tanrı’nın isteğine göre dua 
etmek                                           TG 

7. Daniel dua etmeye devam eder 

8. Tanrı Sözünü okuyarak O’nun isteğini 
öğreniriz   TG+ 

9. Dua örnekleri  

10. Kural 3: İmanla dua edin              TG+ 

11. Bir baba, oğlunu İsa’ya getirir. 

12. Doruk noktası: Oğul iyileşir 

13. Sonuç: Bu 3 kural daha iyi dua etmenize 
yardım edecektir.                 TG+ 

Giriş 
Resim V – 1 

 
Yeni konuşmaya başlamış bir bebeği işittiniz mi 
hiç? Söyledikleri ilk sözcükleri işitmek komiktir 
değil mi? Bir bebeğin söylediği ilk sözcükler 
genellikle “mama” ya da “dada” gibi sözcüklerdir. 
Örneğin “gaga” dediği zaman belki de “Çok 
acıktım. Lütfen yiyecek bir şeyler verin bana” 
demek istiyordur. Fakat henüz böylesine uzun 
cümleler kuramadığından, sadece “gaga” der ve 
büyük ihtimalle annesi de ne demek istediğini 
anlar.  
 
Fakat bebek hiç bir zaman doğru dürüst 
konuşmayı öğrenmez ve tüm yaşamı boyunca 
karnı acıktığında “gaga” derse, ya da “çok 
yorgunum, uyumak istiyorum” demek yerine 
bebekler gibi ağlasa çok kötü olmaz mı?  
 
Biliyor musunuz, bazı Hıristiyanlar da doğru 
düzgün konuşmayı öğrenememiş ve hala bebek 
dili kullanan bir kişiye benzerler – dua 
zamanlarında Tanrı’yla konuşmalarından 
bahsediyorum. Bir çocuk genellikle okula 
gitmeden önce 5 yaşlarındayken düzgün cümleler 
kurarak konuşmayı öğrenir. Fakat uzun bir süredir 
Hıristiyan olan bazı kişiler hala yeni bir 
imanlıymış gibi dua etmeye devam ederler. Daha 
iyi bir şekilde dua etmeyi hiç öğrenmemişlerdir.  
 
İsa’ya günahtan Kurtarıcınız  olarak iman 
ettiyseniz, yeni doğmuş bir bebek 
Hıristiyansınızdır. Aynen gerçek bir bebeğin 
büyüyüp güçlenmesi gibi siz de imanlı yaşamında 
büyüyeceksiniz. Büyümenin yollarından biri 
Tanrı’yı hoşnut eden – daha iyi – bir şekilde dua 
etmeyi öğrenmektir. Bununla kastettiğim şey 
süslü püslü ve kulağa hoş gelen sözcükler 
kullanmak değildir. Bundan daha önemli olan 
şeyler vardır ve Tanrı daha iyi dua edebilmemiz 
için Kutsal Kitap’ta bize bazı kurallar vermiştir. 
Daha iyi dua etmeyi öğrenmenin yollarından biri 
Kutsal Kitap’taki bazı kişilerin nasıl dua 
ettiklerine bakmaktır.  
 

Resim V – 2 (Önceden 4’tü) 
 
Bazılarınız Daniel’in hikayesini bilir. Daniel 
Tanrı’yı sevdi ve O’na itaat etti. Bir keresinde 
gerçek ve diri Tanrı’ya dua ettiği için aslanların 
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arasına atıldı! Daniel başka Yahudilerle birlikte – 
Yahudiler Tanrı için özel bir halktı – Babil 
ülkesine sürgüne götürüldü. Halk günah işlediği 
için Tanrı bunun olmasına izin verdi. Daniel 
kendi ülkesinden çok uzaklarda olan Babil’de 
uzun yıllar yaşadı. Yaşlandığı günlerde bir gün 
Kutsal Kitap’tan okuyordu. Yeremya kitabında 
(Yeremya 29:10-14) Babil’de 70 yıl kaldıktan 
sonra, Yahudilerin günahlarından uzaklaşıp 
Tanrı’ya dönerek O’na itaat ettiklerinde, 
Tanrı’nın onları bu yabancı ülkeden alıp kendi 
ülkelerine geri götüreceğini okudu.  
 
Daniel bu vaadi okuduğunda dua etmeye başladı. 
Bu duayı Kutsal Kitaplarımızın Daniel 
bölümünün 9. bölümünden okuyabiliriz. Ela şimdi 
bize duayı okuyacak. (Öğretmen, bir çocuğu ya da 
yardımcınızı Daniel 9:4, 5’i okumaları için 
hazırlayın.) Daniel’in duasının en başında 
söylediği şeylerden birisi kendisinin ve halkın 
günah işlediğidir. Bu günahı Tanrı’ya itiraf eder. 
Hangi sözcükleri kullandı? (Çocuklar yanıtlasın.) 
Evet, günah işledik ve Tanrı’ya başkaldırdık dedi. 
Daha iyi dua etmeyi öğrenmenin ilk kuralı budur 
– dua etmeye başladığımızda yaşamımızda 
itiraf edilmemiş hiç bir günah olmamalıdır. 
Aynen Daniel’in günahını Tanrı’ya itiraf ettiği 
gibi, siz de yaptığınız hataları Tanrı’ya söylemeli 
ve bunlardan dolayı sizi bağışlamasını 
istemelisiniz. Tanrı, O’ndan dilediğiniz zaman 
sizi bağışlayacağını vaadetti (1. Yuhanna 1:9).  
 

Resim V – 3 
 
Belki bazen dua etmeye başladığınızda aniden 
yaptığınız bir yanlışı – bununla  
ilgili olarak Tanrı’dan af dilemediğinizi – 
hatırlayabilirsiniz. Bu sizin aklınızı o kadar 
meşgul eder ki, duada Tanrı’ya söylemek 
istediklerinizi hatırlamakta bile zorlanırsınız. 
Kutsal Kitabın bu konudaki öğretişi çok açık ve 
nettir: yaşamınızda itiraf etmediğiniz bir günah 
varsa Tanrı bizi işitmez. Kutsal Kitap’taki şu 
ciddi sözlere kulak verin: (Öğretmen, siz ya da 
yardımcınız bu ayetleri okusun). 
 
   “Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, 
sesinizi işittiremez oldunuz” (Yeşaya 59:2). 
   “Çünkü Tanrı’dan yanıt gelmeyecek” (Mika 
3:7) 

   “Madem Ben çağırınca dinlemediler, onlar 
çağırınca, ben de onları dinlemeyeceğim” 
(Zekerya 7:13). 
 
Bunlar çok ciddi sözler değil mi? Tanrı’ya dua 
etmek ama Tanrı’nın bizi dinlemeyi reddetmesi 
ne kadar da kötü bir şey!  
 
Bu nedenle, eğer yaşamınızda Rab’be itiraf 
etmediğiniz yanlış şeyler varsa, bunları hemen 
O’nun huzuruna getirmelisiniz. Yoksa bu günah 
siz ve Tanrı arasındaki kocaman bir engel gibi 
olacak ve dualarınızın Tanrı tarafından duyulması 
mümkün olmayacaktır. 
 
Şimdi kısa bir süre için sessiz kalalım. Eğer 
gerçek bir Hıristiyan olmanıza rağmen 
yüreğinizde bir günah olduğunu biliyorsanız, bu 
sessiz zamanda Rab’be bundan sözedebilir ve sizi 
bağışlamasını isteyebilirsiniz. Gözlerinizi 
kapatmanıza ya da sesli olarak dua etmenize 
gerek yoktur. Yüreğinizde Tanrı’yla konuşun ve 
günahınızı O’na itiraf ederek sizi bağışlamasını 
isteyin. (Öğretmen, çocukların sessizce dua 
edebilmesi için bir kaç dakika zaman verin.) 
 

Resim V – 4 (Önceden 3’tü) 
 
Daha iyi dua edebilmek için bize yardım edecek 
olan kurallardan ilkini öğrendik. Ne olduğunu 
hatırlıyor musunuz? (Çocuklar yanıtlasın.) Evet, 
Tanrı’yla konuşmaya başladığımızda 
yaşantımızda itiraf edilmemiş bir günah 
olmamalıdır. Daniel gibi davranmalı ve 
günahımızı O’na itiraf edip af dilemeliyiz. Fakat 
Daniel’in duası burada bitmedi. Daha iyi dua 
etmemize yardım edecek bir kural daha biliyordu 
– Tanrı’nın isteğine göre dua etmek. Bu ne 
anlama gelir? Bu, Tanrı’nın zaten olmasını 
istediği bir şey için dua etmektir. Tanrı bizim için 
her zaman en iyiyi ister, fakat bazen biz, 
Tanrı’nın bizim için hazırladığı planda olmayan 
bir şeyler isteriz. O zaman Tanrı’nın yanıtı 
“hayır” olur. 
Size bir örnek vereyim. Dört yaşındaki bir 
çocuğun annesine gelip şöyle dediğini varsayalım: 
“Anneciğim lütfen bana 10 TL ver de şekerciye 
gidip bir sürü şeker alayım ve karnımı güzelce 
doyurayım.” Bu çocuk annesinin izin 
veremeyeceği bir şey istemektedir. Çünkü bütün 
bu şekerler dişleri için zararlı olacak ve büyük 
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ihtimalle midesini ağrıtacaktır. Bu nedenle annesi, 
“Hayır, oğlum. Buna izin veremem” der. 
 
Bazen Hıristiyan çocuklar da kendileri için iyi 
olmayan şeyleri isteyerek dua ederler, Tanrı’nın 
onlar için isteği bu değildir. Bu durumda duaları 
Tanrı’nın isteğine uygun değildir. Daha iyi dua 
etmemiz için öğrenmemiz gereken ikinci kural 
Tanrı’nın isteğine göre dua etmektir. Daniel bunu 
nasıl başardı? 
 

Resim V – 2 Tekrar (Önceden 4’tü) 
 
Daniel’in niçin dua etmeye başladığını hatırlıyor 
musunuz? Dua etmeye başlamadan önce ne 
yapıyordu? (Çocuklar yanıtlasın – gerekirse bir 
kaç ipucu verin.) Evet doğru, Tanrı Sözü olan 
Kutsal Kitabı okuyordu. Ve orada okuduğu şey 
onu dua etmek üzere harekete geçirdi. Kendi 
günahlarını ve halkının günahlarını Tanrı’ya itiraf 
ettikten sonra, Tanrı’dan kendi ülkelerine ve 
Yeruşalim kentine geri dönmelerine izin 
vermesini istedi. Babil ülkesinde hemen hemen 
Tanrı’nın kalacaklarını söylediği süre kadar 
yaşadıklarını biliyordu – 70 yıla yakın bir süre. 
Ve bu süre dolunca Tanrı’nın onları kendi 
ülkelerine geri götüreceğini söylediğini de 
biliyordu. İşte böylece Daniel bunun için dua 
etmeye başladı.  
 
Acaba Daniel Tanrı’nın isteğine göre mi dua 
ediyordu? (Çocuklar yanıtlasın.) Evet! Bunu 
nereden biliyorsunuz? (Çocukların düşünüp yanıtı 
bulmasına fırsat verin.) Evet.  
 
Çünkü Tanrı, 70 yılın sonunda halkının 
Yeruşalim’e dönmesinin Kendi isteği olduğunu 
Sözünde zaten söylemişti. Kısa bir süre sonra bu 
dualar yanıtlandı. Binlerce Yahudi, harap olmuş 
tapınağı ve yıkıntı halindeki Yeruşalim kentini 
yeniden inşa etmek ülkelerine geri döndü. 
Daniel’in duası Tanrı’nın isteğine uygun 
olduğundan, yani bunun olmasını Tanrı da 
istediğinden, Tanrı bunu yanıtladı.  

Resim V – 5 
 
Eğer siz ve ben Tanrı’nın isteğine göre dua 
ettiğimizden emin olmak istiyorsak ne 
yapmalıyız? Yapabileceğimiz şeylerden biri 
Daniel gibi Tanrı Sözünü okumaktır. Tanrı Kutsal 
Kitap’ta planlarının ne olduğunu ve Kendisini 

nelerin hoşnut ettiğini açıklar. Tanrı Sözünü 
okudukça O’nun isteğini daha iyi anlayacaksınız. 
Bu yüzden her gün bir kaç ayet okuyup 
okuduklarınız hakkında dikkatle düşünmeniz 
önemlidir. Böylece kesinlikle Tanrı’nın planına 
uygun şeyler öğreneceğiniz için Tanrı’nın isteğine 
göre dua etmeyi daha da iyi öğreneceksiniz. Bunu 
daha iyi anlamanıza yardım etmek üzere, size 
üzerinde düşünerek Tanrı’nın isteğine uygun olup 
olmadıklarını ayırt etmeniz için üç dua örneği 
vereceğim. 
 

1. “Sevgili Rab, lütfen Müjde’yi duyurmaları 
için daha başka müjdeciler gönder.”  

Bu Tanrı’nın isteğine uygun bir dua mıdır? 
(Çocuklar yanıtlasın.) Evet, uygundur. 
Markos 16:15’de şunu okuruz. “Dünyanın her 
yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa 
duyurun.” Yani Tanrı dünyadaki herkesin 
Müjde’yi işitmesini istiyorsa, o zaman bunun 
yapılabilmesi için daha çok müjdeciye 
gereksinim vardır.  
 
2. “Ey Tanrım, lütfen İyi Haber 

Kulübümüzdeki çocukları kurtar.” 
Bu dua Tanrı’nın isteğine uygun mudur? 
(Çocuklar yanıtlasın.) Evet, yine uygundur. 
Matta 18:14’de şöyle der: “Göklerdeki 
Babanız da bu küçüklerden hiçbirinin 
kaybolmasını istemez.” Tanrı çocukların 
kurtulmasını ister. 
3. “Sevgili Tanrım, lütfen evde iyi bir çocuk 

olmama ve annemin söylediklerini 
yapmama yardım et.” 

Peki bu dua Tanrı’nın isteğine uygun mu? 
Yanıt yine evettir. Tanrı’nın Musa’ya verdiği 
buyruklardan biri, “Annene babana saygı 
göster” der (Mısırdan Çıkış 20:12). Tanrı anne 
ve babalarımıza karşı sevecen ve itaatkar 
olmamızı ister. 
O zaman her üç dua da Tanrı’nın isteğine 
uygundur; çünkü her birini Tanrı Sözü olan 
Kutsal Kitap’ta görebiliriz.  
 

Resim V – 6 
 

Bir Hıristiyan için Tanrı’nın isteğini 
öğrenmenin bir yolu daha vardır. Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde, Kutsal 
Ruh Tanrı gelip içinizde yaşar ve Tanrı’nın 
isteğini bilmenize yardım eder. Bazen nasıl 
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dua etmeniz gerektiğini bilmezsiniz ve o 
zaman Kutsal Ruh sizi yönlendirerek ne 
söylemeniz gerektiğine yardım eder. Kutsal 
Ruh Tanrı’nın isteğine göre dua etmenize 
yardım etmek ister. 
 
Bu demektir ki, daha iyi dua etmemize yardım 
etmesi için iki kural öğrendik. İlk kuralı 
hatırlıyor musunuz? (Çocuklar yanıtlasın.) 
Güzel, bunu gayet iyi hatırladınız. Peki ikinci 
kural neydi? (Tekrar çocuklar yanıtlasın). 
Aferin! İtiraf edilmemiş bir günah olmadan ve 
Tanrı’nın isteğine göre dua etmenin yanısıra, 
imanla da dua etmeliyiz. Daha iyi dua 
etmemize yardımcı olacak üçüncü kural 
budur.  

Resim V – 7 
 

“İmanla dua etmenin” ne anlama geldiğini 
düşünüyorsunuz? (Öğretmen, çocukların 
düşünüp karşılık vermesine fırsat sağlayın.) 
Evet aynen öyle! O’ndan istediğiniz şeyi 
yapmaya Tanrı’nın gücünün yeteceğine 
inanmak demektir. Örneğin Pazar okulunda 
dua ettiğinizi ve Tanrı’dan gelecek hafta 
başka çocuklar da getirmesini istediğinizi 
varsayalım. Eve dönerken arkadaşınız Tarık’ı 
görüyorsunuz. Kendi kendinize, “Onu Pazar 
okuluna davet etmenin hiç anlamı yok. Nasıl 
olsa gelmez!” diye düşünüyorsunuz. İmanla 
dua ettiniz mi, yani Tanrı’dan istediğiniz şeyi 
Tanrı’nın yapacağına inandınız mı? Görünüşe 
göre hayır! Görünüşe göre İsa’ya gelen bir 
adamın da pek fazla imanı yoktu!  
İsa bu dünyada yaşarken, çok büyük bir 
sorunu olan bir adam O’na geldi. Sorunu 
oğluydu. Oğlunu İsa’ya getirdi ve “İçinde 
kötü bir ruh var; bazen onu ateşe ya da suya 
atarak yoketmeye çalışıyor” diye açıkladı. 
Ardından oğlan yere düştü ve ağzından 
köpükler çıkıyordu. Oğlunun bu içler acısı 
halini görünce zavallı babanın nasıl 
hissettiğini tahmin edebilir misiniz?  
 

Resim V – 8 
 
Oğluna yardım etmesi için onu İsa’ya getirdi. 
Kullandığı sözlere bakın: “Elinden bir şey 
gelirse bize yardım et, halimize acı!” Pek de 
ümiti yoktu değil mi? Fakat İsa da aynı 
şekilde karşılık verdi: “İman eden biri için her 

şey mümkün!” Bunun üzerine çocuğun babası 
hemen, “İman ediyorum, imansızlığımı 
yenmeme yardım et” diye haykırdı. Aslında 
dediği şey şuydu: “Rab, iman ediyorum. Sana 
daha çok güvenmeme yardım et.” Bu iyi bir 
yanıttı değil mi? Bazen biz de bu adam gibi 
hissederiz. Dua ederken Rab’den yapmasını 
istediğiniz her şeyi yapacağına inanmanıza 
yardım etmesini isteyebilirsiniz. Ve Tanrı’nın 
gücü her şeye yeten Oğlu İsa Mesih, o babaya 
yardım ettiği gibi size de yardım edecektir. 
Kötü ruhtan çocuğu derhal terketmesini istedi 
ve çocuk hemen iyileşti! Babası, imanla dua 
ettiği için kimbilir ne kadar mutluydu! 
 
Eğer imanla dua ederseniz, yani Rab İsa’nın 
O’ndan istediğiniz her şeyi yapabileceğine 
inanırsanız, daha iyi dua etmeyi 
öğrenecekseniz demektir. Bugün birlikte 
baktığımız bu üç kural, daha iyi dua etmeyi 
öğrenebilmemizi ve inanlı yaşamımızda daha 
güçlenmemizi sağlayan yollardan sadece 
bazılarıdır. Bu üç kuralı hatırlıyor musunuz? 
(Çocuklar yanıtlasın.) Size bir soru daha 
soracağım ama sesli olarak yanıtlamanızı 
istemiyorum. Daha iyi dua etmenize yardımcı 
olacak bu kuralları uygulamaya koyacak 
mısınız?  
 
 
Ders 5 için Tekrar Soruları 
 
1. Kutsal Kitap’tan Tanrı’nın isteğine göre 

dua eden birisine ait bir örnek verin. 
(Yahudilerin Yeruşalim’e dönmesi için 
dua eden Daniel) 

2. Dua etmeyle ilgili olarak öğrendiğimiz ilk 
kural neydi? (Yüreğimizde itiraf 
edilmemiş hiç bir günah olmamalıdır.) 

3. Dua etmeye başladığınızda yaptığınız bir 
hatayı hatırlarsanız, ne yapmalısınız? (İlk 
önce Rab’den sizi bağışlamasını 
istemelisiniz. İkinci olarak yapılan hatayla 
ilgili olan bir kişiden de af dilemek 
gerekebilir.) 

4. Günahlarımızı Tanrı’ya itiraf edersek bize 
ne yapacağını vaadeder? (Günahlarımızı 
bağışlayacağını ve her kötülükten 
arındıracağını) 
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5. Duayla ilgili olarak öğrendiğimiz ikinci 
kural neydi? (Tanrı’nın isteğine göre dua 
etmek) 

6. Bunun anlamı nedir? (Tanrı’nın tamamen 
hem fikir olduğu bir şey için dua etmek) 

7. Bir çocuğun anne ve babasından onların 
isteğine uygun olmayan bir şey 
istemesiyle ilgili bir örnek verin. (Dersteki 
örnekte çocuk, şeker almak için 10 TL 
ister.) 

8. Tanrı’nın isteğine uygun olmayan bir dua 
örneği verin. 

9. Tanrı’nın isteğini öğrenmenin iki yolu 
vardır. Bunlardan biri nedir? (Tanrı 
Sözünü okumak.) 

10. Diğer yol nedir? (Hıristiyanların 
yüreğinde yaşayan Kutsal Ruh 
aracılığıyla. Kutsal Ruh onları dua 
ederken yönlendirir.) 

11. Kendi yaşantınızdan Tanrı’nın isteğine 
uygun bir dua örneği verin. (Örneğin, 
anne ve babamın sözünü dinlememe 
yardım et – Efesliler 6:1) 

12. Üçüncü kural nedir?  
13. Bunun anlamı nedir? (Tanrı’nın 

dualarımızı yanıtlayabilecek güçte ve 
yanıtlamaya istekli olduğuna inanmamız 
gerektiğidir.)  

14. Oğlu kötü ruhun etkisi altında olan baba, 
İsa’ya geldiğinde sözlerine “eğer” diyerek 
başladı. Onun cümlesini tamamlayabilir 
misiniz? (“Eğer elinden bir şey gelirse, 
bize yardım et, halimize acı!” Bu sözlerin 
ille de aynı olması gerekmez.) 

15. İsa buna nasıl bir karşılık verdi? (“İman 
eden biri için her şey mümkün!”) 

16. Bunun üzerine çocuğun babası, şüpheleri 
olmasına rağmen Rab’bin duasını 
yanıtlayabileceğine inandığını dile getiren 
harika bir şey söyledi. Ne söylediğini 
hatırlıyor musunuz? (“Rab, iman 
ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım 
et!” 

 
 



  

 

 
 

 
 
 
                                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 bir günahkârdır. 
 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. 
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