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Çocuklara Kutsal Kitap Dersi 

Öğretmek 

 “Sonunda Gidyon‟un yanında sadece 300 adam kaldı! Her birinin elinde testinin 
içinde yanan çıralar vardı. Aniden ellerindeki testileri kırdılar ve, „Yaşasın Rab‟bin ve 
Gidyon‟un kılıcı!‟ diye bağırdılar. Bunu işiten Midyanlılar dehşete kapıldı. Kaçışmaya ve 
birbirlerini öldürmeye başladılar. Keşke ben de Gidyon‟un ordusunda olsaydım! Böyle 
şeyler günümüzde neden olmuyor?” Fırat, Pazar okulunda işittiklerini annesine 
anlatıyordu. 

 Altan da Pazar okuluna gitmişti, ama farklı bir sınıftaydı. “Eminim Yusuf bir köle 
olarak satıldığında şaşırıp kalmıştı. Ama aradan yıllar geçince bunun Tanrı‟nın planının 
bir parçası olduğunu anlamıştı. Tanrı‟nın benim için de planı var; herhalde futbol 
takımına seçilmemiş olmam da bu planın bir parçası olsa gerek.” 

 Fırat Kutsal Kitap‟tan bir hikaye işitmiş, Altan ise bir Kutsal Kitap dersi 
öğrenmişti. Hikayeler anlatmak yerine ders vermemiz hayati önem taşır. Kutsal Ruh bu 
gerçekleri, kurtulmamış çocukları kurtuluşa kavuşturmak ve kurtulmuş çocukları inşa 
etmek için kullanır. 

 Bu kitap, çocuklara öğreten her öğretmen için mutlaka gereklidir. 

 Yeni Nesil Hizmetlerinden temin edilebilecek diğer kitaplar şunlardır:  

 Çocuklara Müjdelemenin Kutsal Kitap‟taki Temeli 

 Çocuk – Çocuk Üzerine Bir Çalışma Kitabı (çevirme aşamasında) 

 Çocukların Ruhsal Gelişimini İzleme  

 Hıristiyan Aile İçin İlkeler 

 Küçükler – Okul Öncesi Çocuklara Öğretmek 
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 Öğretmen 

Çocuklara Tanrı sözünü öğretmek, dünyadaki en harika ve en tatmin edici hizmet-
lerden birisidir! Çocukların, Tanrı‟nın kendi sözünde açıkladığı gerçekleri anlamalarına 
yardım etmek, bu gerçeklerin yaşamlarıyla ne kadar ilgili ve önemli olduğunu göstermek 
ve adımlarını doğruluk yollarına yönlendirmek ne büyük bir ayrıcalıktır! 

Tanrı sözünü öğretme hizmeti, duyurduğu bildirinin içeriği ve kullandığı yöntemler 
kadar öğretmenin yaşamıyla da ilgilidir. Öğretmeni duyurduğu bildiriden ayırmak 
imkansızdır; öğretmeli ve Tanrı sözünü yaşamalıdır. Çocukların bir örneğe ihtiyacı vardır 
ve sevip saygı duydukları birisinin yaşamından fazlasıyla etkilenirler. Her öğretmen, 
Mesih‟in istediği gibi bir örnek olmaya gayret göstermelidir: “Ancak yaşayışınız 
Mesih’in Müjdesi’ne layık olsun” (Flp.1:27). 

Ayrıcalık ve sorumluluk içeren her önemli iş için belli şartlar vardır. Eğer bir 
öğretmenseniz bunların neler olduğunu bilmelisiniz. Ardından kendinize, “Çocuklara 
Tanrı sözünü öğretmeye yeterli miyim?” diye sormalısınız. Tabii ki hiç kimse kusursuz 
değildir ve öğretmenlik için gereken yeteneklerden bazıları, dua, itaat ve tecrübeyle 
gelişecek ve olgunlaşacaktır. Hiçbir zaman arkanıza yaslanıp, “Evet, artık her yeteneğe 
sahibim” diyemeyeceksiniz. En iyi öğretmenler eksiklerini bilirler; hâlâ bir şeyler 
öğrenmeleri gerektiğinin farkındadırlar ve her zaman kendilerini geliştirmeye çalışırlar. 

Öğretmenin İmanlı Olması Gerekir 

 İsa Mesih‟i şahsen Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak tanıyor olmalısınız, çünkü O‟nu 
kendiniz tanımıyorsanız çocukları O‟nunla tanıştırmanız mümkün olmaz. Öğretmen 
kendinden emin bir şekilde, “Kime inandığımı biliyorum” (2Ti.1:12) ve “İman ettim, bu 
nedenle konuştum” (2Ko.4:13) diyebilmelidir. Kurtulmamış olan bir kişi Tanrı sözündeki 
gerçekleri anlayamayacağından, bunları öğretemez; çünkü “bu sözler ona saçma gelir” 
(1Ko.4:13). Anlamadıkları bir Kitap‟tan, hiç tanımadıkları Tanrı hakkında çocuklara 
öğretmeye çalışan öğretmenler olması ne kadar da acıdır! 

Öğretmenin Adanmış Olması Gerekir 

 Rab‟bin kullanması için O‟na teslim olmak ve O‟nunla bir arkadaşlık ilişkisi içinde 
bulunmak önemlidir. Öğretmen dünyadan ve günahtan ayrı, Mesih‟e bağlı olmalıdır. 
Mesih, öğretmenin yaşamında ilk sırada olmalıdır. Pavlus, “Çünkü benim için yaşamak 
Mesih’tir...” (Flp.1:21) diyebilmiştir. Rab, Petrus‟tan kuzuları otlatmasını istemeden 
önce ona, “Yuhanna Oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?” diye sordu. 
Petrus, “Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. Petrus‟un bu sevgi itirafı üzerine 
Rab, “Kuzularımı otlat” (Yu.21:15) diye karşılık verdi. 

 

 

 



Çocuklara Kutsal Kitap Dersi Öğretmek 7 

 

Öğretmenin Konu Hakkında Tam Bir İnanca                    

Sahip Olması Gerekir 

Tanrı sözü hakkında 

 Öğretmen, Kutsal Kitap‟ın Tanrı tarafından esinlendiğine, hatasız ve kusursuz 
olduğuna inanmalıdır. Öğretmenin görevi çocuklara teoriler ya da kişisel tecrübeleri 
hakkında bilgi aktarmak değil, diri ve ebedi olan Tanrı sözünü öğretmektir. Öğretmenin, 
Tanrı sözünü çalışmaya düşkün bir öğrenci ve dua eden biri olması önemlidir. İsa Mesih 
gibi o da, “... diye yazılmıştır” diyebilmelidir. Öğretmen Tanrı sözü üzerinde çalışırken, 
okuduklarını başkalarına öğretmeye başlamadan önce kendi yaşamına uygulama 
düşüncesine sahip olmalıdır. Tanrı, sözünün öncelikle öğretmen için bir bereket kaynağı 
olmasını ve ona yardım etmesini ister ki, bundan sonra da öğretmen öğrendiklerini 
öğretirken diğer kişiler için bir bereket kaynağı olabilsin ve onlara yardım edebilsin. 
Diğer kişiler için öğretişler hazırlarken, Rab‟le olan kişisel yürüyüşünüzü ihmal 
etmemeye dikkat edin. “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, 
alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et” (2Ti.2:15). 

Tanrı’nın işleri hakkında 

 Öğretmen, Tanrı‟nın insanları kendi yüceliği için kurtarmayı amaçladığına ve bu 
amacını gerçekleştireceğine yürekten inanmalıdır. Teşvikinizin tekrar tekrar kırıldığı 
dönemlerden geçebilirsiniz; belki verdiğiniz hizmetten bir sonuç alamıyorsunuz. Tanrı 
sözünü sadakatle öğretmeye devam edin ve sonucu, ürünün Rab‟bi olan Mesih‟in ellerine 
teslim ederek Tanrı‟nın kudretine güvenin. “Mesih kiliseyi sevdi ve onun uğruna kendini 
feda etti; Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için 
kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey 
olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz 
olmasıdır” (Ef.5:25-27). 

Tanrı’nın isteği hakkında 

 Çocuklara Tanrı sözünü öğretmek Tanrı‟nın isteğidir. Bu işi adamakıllı bir şekilde 
yapmalıyız.  

 Çocuklar pek çok açıdan yetişkinlerden farklıdır, ama onlardan daha alt bir sınıf 
değillerdir. Çocukluk çağı çok önemli bir dönemdir, çünkü çocuklar bu çağda öğrenmeye 
açıktırlar ve yaşamları bu çağda şekillenir. Bu nedenle öğretmenler ellerinden gelenin en 
iyisini yapmalıdırlar. Maalesef çocuklarla çalışan bazı öğretmenlerin, “Öyle veya böyle 
idare ederiz canım”, “onlar sadece çocuk”, “zaten anlayamazlar ki” ya da “çok fazla 
ciddileşmeyelim” diyen tutum ve tavırları yüzünden çocuklar arasında doğallıktan uzak 
çalışmalar yapılmaktadır. “Bugün size verdiğim buyrukları aklınızda tutun. Onları 
çocuklarınıza benimsetin...” (Yas.Tek.6:6-7). 

Öğretmen Sevecen Olmalıdır 

 Öğretmen, Tanrı‟nın lütuf Müjdesi‟ni duyuracağı kayıp canların kurtulmasını 
derinden ve ateşli bir şekilde arzulamadıkça, asla Mesih için gerçek bir işçi olamaz. 
Kutsal Kitap‟ta Mesih‟in “Halka acıdığını” ne kadar sık okuruz. Pavlus, “Kardeşlerimin, 
soydaşlarım olan İsrailliler’in yerine ben kendim lanetlenip Mesih’ten uzaklaştırılmayı 
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dilerdim” (Rom.9:3) der. Hiç şüphesiz, Tanrı‟nın Pavlus‟u vaaz ve öğretişleriyle öylesine 
güçlü bir şekilde kullanma sebeplerinden biri budur. 

 Sevgi her çocuğun anladığı bir dildir; eğer onları severseniz bunu bilirler. Çok iyi 
bir konuşmacı olmayabilirsiniz, ama Rab‟den gelen sevgi, sevecenlik, şefkat ve çocuklara 
yönelik bir yük varsa bunlar yolunuza çıkabilecek birçok başarısızlığın üstesinden 
gelecektir. Sevgi sizi iyi bir dinleyici, yanına yaklaşmaktan çekinilmeyen, sabırlı ve nazik 
biri yapacaktır. Sevecenlik ve şefkat, öğrettiğiniz çocuklar için dua etmenizi 
sağlayacaktır. Her bir çocuğun ihtiyaç ve sorunlarını Rab‟be getirerek onlar için dua 
edin. Sınıfınızda sizden başka hiç kimsenin dua etmeyeceği ve hatta sevmeyeceği 
çocuklar olabilir.  

Öğretmen Bu Hizmete Çağrıldığını Bilmelidir 

 Tanrı tüm inanlıları küçüklere ve büyüklere tanıklık etmeye çağırır. Bununla 
birlikte Rab bazı inanlıların yüreğine konuşarak, Tanrı sözünü çocuklara ulaştırmanın 
gerekliliği konusunda kişisel olarak da çağrıda bulunur. Çocuklara öğreten öğretmenin, 
Tanrı‟nın kendisini bu göreve çağırdığından emin olması önemlidir. 

 Bu çağrının ille de tam zamanlı bir hizmet olması gerekmez. Yarı zamanlı çalışan 
bir öğretmenle, tam zamanlı çalışan bir öğretmen arasındaki fark, her birinin ders için 
yaptığı hazırlık, girdiği ders saati ve maddi olarak elde ettiği kazançtan ibarettir. Tüm 
inanlılar aynı Efendi‟nin hizmetkârlarıdır ve temel itibarıyla aynı hizmeti verirler – 
Rab‟bin işini yaparlar. Her kişinin öğretme hizmetine doğrudan vereceği zaman, Kutsal 
Ruh‟un yönlendirişine bağlıdır. 

 Çocuklara Tanrı sözünü öğretmek üzere Tanrı tarafından çağrılmak büyük bir 
ayrıcalıktır. Tanrı‟nın size bu görevi verdiğini biliyorsanız, çocuklara ve öğrettiklerinize 
yönelik tutumunuz tamamıyla değişecektir. Vazgeçmeye hazır olduğunuz anlarda, bu 
çağrı sizi sadık kılacaktır. Hazırlık yaparken ve öğretirken elinizden gelenin en iyisini 
yapmanızı sağlayacaktır. “Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı’nın 
çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın” (1Pe.4:10). 

 İman etmiş olmak, adanmak, inanmak, sevecen olmak ve çağrılmak; işte bunlar 
öğretmenin sahip olması gereken özelliklerdir. Her öğretmen bunlara göre kendisini 
değerlendirsin. 
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2. Çocuklar 

İşte karşınızda dağınık saçları, dişsiz gülüşleri ve durmak tükenmek bilmeyen 
konuşmalarıyla öğretmekte olduğunuz çocuklar! Onların ailevi ve okul durumlarını, 
yeteneklerini ve zorlandıkları şeyleri, hobilerini ve ilgi alanlarını biliyorsunuz. Çocukları 
iyice tanımanız çok önemlidir; fakat bundan daha önemli olan ve hayati önem taşıyan 
konu ise, Kutsal Kitap‟ın onlar hakkında ne dediğini bilmenizdir. 

İçinde Bulundukları Durum 

 Tanrı‟nın gözünde iki çeşit insan vardır, dolayısıyla iki çeşit çocuk söz konusudur. 
“Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı 
göremeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yu.3:36). Rab İsa Mesih‟e 
iman ettikleri için ruhsal olarak diri olan çocuklar vardır. Mesih‟e iman etmeyenler 
ruhsal olarak ölüdür ve Tanrı‟dan ayrıdırlar. Çocukları Kutsal Kitap‟ta sözü edilen iki 
gruba (ve sadece iki gruba) ayırma konusunu kavramak çok önemlidir. 

 Genellikle çocukların neşeli davranışlarını, güzelliklerini ve yaşama heyecanını 
görüp içinde bulundukları ruhsal durumu fark etmeyiz. Kutsal Kitap çocukların günahkâr 
olarak doğduklarını söyler. “Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana 
hamile kaldı” (Mez.51:5). Tüm insanlar gibi bütün çocuklar da yoldan saptı ve kendi 
yollarına gitti (Yşa.53:6). En küçük çocuklarda bile günahkâr doğanın kanıtları vardır. 
Günah çocukları ruhsal anlamda kör etmiştir; ruhsal gerçeği anlayamazlar. Belki bunu 
zihinsel anlamda kavrayabilirler, ama Kutsal Ruh ışığını yansıtmadıkça bu gerçek 
üzerlerinde ruhsal bir etki yaratmaz.  

 İsa Mesih‟e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmedikleri sürece günahkâr, ruhsal 
anlamda kör ve sonsuza dek Tanrı‟dan uzak kalırlar. Çocuklar doğdukları zaman 
Tanrı‟nın Egemenliği‟nde değillerdir. Karanlığın ve Şeytan‟ın egemenliğindedirler. 
Çocuklar da dahil olmak üzere, tüm insanlığın içinde bulunduğu durum budur. 

 (Burada bebekken ölen çocukların durumundan söz etmiyoruz; bu başlı başına ayrı 
bir konudur. Bebekler de dahil olmak üzere çocukların ruhsal durumu ve kaderi hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için, “Çocuklara Müjdelemenin Kutsal Kitap‟taki Temeli” 
kitabının III. Bölümünü okuyun.) 

 Çocukların Müjde‟yi öğrenmeye ihtiyacı vardır; Müjde‟yi işitmeleri gerekir. Pek 
çok öğretmenin ruhsal anlamda ölü olan çocukları beslemeye çalışması son derece 
üzücüdür. Bazen kişiler bir grup çocuğa hitap ederken, hepsinin kurtulmuş olduğunu 
varsayarlar, oysa gerçekte durum böyle değildir. Kurtulmamış olan çocuklara Mesih gibi 
olmalarını, diğer kişiler için dua etmelerini, Tanrı‟yı hoşnut etmek üzere yaşamalarını 
söylerler; oysa yenilenmemiş olan bir çocuk bu gibi şeyleri yapamaz. 

 Öte yandan, öğretmekte olduğunuz çocukların bazıları halihazırda karanlığın 
hükümranlığından Tanrı‟nın hükümranlığına geçmiş durumda olabilir (Kol.1:14). 
Mesih‟e iman etmiş olan çocuklar kurtulmuştur ve ruhsal yaşama kavuşmuşlardır 
(Ef.2:5). Öğretmen bu gibi çocukları inanlı olarak kabul etmeli ve ihtiyaçları olan ruhsal 
yiyeceği onlara vermelidir (Ef.4:15; 2Pe.3:18). Yeniden doğmuş olan çocukların, 
büyümeleri için gereken ruhsal yiyeceği düzenli bir şekilde almaması da bir o kadar 
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üzücüdür. Bazen kişiler hitap ettikleri çocukların hepsini kaybolmuş olarak kabul ederler. 
Kurtulmuş olan çocukları Tanrı sözünden beslemek yerine, kurtarmaya çalışırlar. 

 Günümüzdeki çocukların içinde bulunduğu durumun bir diğer yönü, Tanrı sözü 
hakkındaki bilgisizlikleridir. Çocukların Tanrı ya da İsa Mesih hakkındaki temel 
gerçekleri bildiğini bile varsayamayız. Birçok çocuk için Tanrı, günlük yaşamlarında ve 
yetiştirilmelerinde hiç rol almaz. Tanrı‟nın var olduğunu bile çocuklara öğretmemiz 
gerekir. Bazılarımızın büyürken işittiği Kutsal Kitap hikayeleri, günümüz çocuklarına 
yabancı gelir. Her şey bununla da bitmez; bugünün çocukları Hıristiyanlık‟a karşı olduğu 
apaçık belli olan bir toplumun etkisi altında şekillenmektedir. 

Çocukların Değeri 

Her çocuk Tanrı için değerlidir 

Matta 18:1-14‟deki vurgu küçük çocuklar hakkındadır. İsa Mesih tek bir küçük 
çocuğu bile kabul etmemiz konusunda bizi teşvik eder ve bu küçük inanlılarından birisini 
bile hor görmememiz hakkında uyarır. Kaybolan koyununu aramaya çıkan çoban 
hikayesini anlatırken de, küçük çocuk hâlâ hikayedeki dersin konusu durumundadır. Bu 
metnin doruk noktası, “Bunun gibi, göklerdeki Babanız da bu küçüklerden hiçbirinin 
kaybolmasını istemez” (14. ayet) kısmıdır. 

İsa Mesih çocukları ne kadar sevdiğini gösterdi 

 Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi. “Onlara engel olmayın! 
Çünkü Tanrı’nın Egemenliği böylelerinindir” (Mar.10:14). Çocukları kucağına aldı, 
ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. Takındığı tutum, çocuklara zaman ayıramayacak 
kadar meşgul olduğunu ya da çocukların seviyesine inemeyecek kadar önemli olduğunu 
düşünmüş olabilen öğrencilerin tutumuyla tam bir zıtlık içindedir. Öğrenciler, çocukları 
İsa Mesih‟ten uzak tutmaya çalıştılar; fakat çocuklara yönelik böyle bir tavrı 
kabullenemeyeceğini açıkça gösterdi. 

Tanrı’nın çocuklara verdiği değer Kutsal Kitap’ın başından sonuna kadar 

öğretilir 

 Çocuklara öğretiş verilmesi Tanrı‟nın planıdır; “Rab, Yakup soyuna koşullar 
bildirdi, İsrail’e yasa koydu. Bunları çocuklarına öğretsinler diye atalarımıza buyruk 
verdi. Öyle ki, gelecek kuşak, yeni doğacak çocuklar bilsinler” (Mez.78:5, 6). Çocuklara 
Tanrı sözünün öğretilmesi bir Kutsal Kitap ilkesidir. Eğer bunu ihmal edersek, diğer tüm 
Kutsal Kitap ilkelerinde olduğu gibi, kendimizi tehlikeye atmış oluruz ve çok ciddi 
sonuçlarla yüz yüze kalırız. Daha şimdiden bu ihmalin sonuçlarını görüyoruz. Etrafımız 
Tanrı sözü hakkında hiç bilgilendirilmemiş ve doğruluk yolunda yürümeyen gençlerle 
doludur. 

Çocuklar kilisenin ve ulusun geleceği için önemlidirler 

 İsrailoğulları vaat edilen topraklara girmeye hazırlanırken, Tanrı onlara birçok 
buyruk verdi. Putperest olan halklar tarafından çevrelenecekleri için buna gereksinimleri 
vardı. Birçoğu Yehova‟ya olan imanlarını ve O‟nun halkı olarak sahip oldukları kimliği 
koruyup koruyamayacaklarını soruyor olmalıydı. Tanrı‟nın verdiği ve tarihlerinde bir 
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dönüm noktası olan bu zamanda halkına tekrar tekrar hatırlattığı buyruklardan birisi, 
“Çocuklarınıza öğretin” olmuştur. 

“Kulak ver ey İsrail, söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin... bol bol çoğalasınız... 
Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin...” 
(Yas.6:3-7). 

“Onları çocuklarınıza öğretin... sizin de çocuklarınızın da ömrü uzun olsun...” 
(Yas.11:19-21). 

 Tanrı sözünü bilen ve itaat eden ve Tanrı için alev alev yanan bir kilise istiyorsak, 
çocuklarımıza öğretmeliyiz. Çocuklar geleceğin ihtiyarları, görevlileri, çobanları, 
müjdecileri, Pazar okulu öğretmenleri ve kilise üyeleridir. Onları şimdiden hazırlamamız 
gerekir. Tanrı‟ya ve sözüne saygı gösteren bir ulus istiyorsak, büyümekte olan nesle 
öğretmek zorundayız. Geleceğin vatandaşları ve önderleri onlardır. 

Çocukların Potansiyeli 

 Çocuklar Tanrı‟nın Egemenliği‟nin dışında günahkâr olarak dünyaya gelirler, ama 
kurtulmaları mümkündür. Matta 18:6‟da İsa Mesih, “Bana iman eden bu küçüklerden 
biri” diye söz eder. Mezmur yazarı çocuklara öğretmemiz gerektiğini söyler; “Tanrı’ya 
güven duysunlar” (Mez.78:7). Kutsal Kitap iman edenlerin “hepsinin” ruhsal anlamda 
yaşam bulacaklarını ve mahvolmayacağını (Yu.3:16); Rab‟be yakaran herkesin 
kurtulacağını (Rom.10:13) net bir şekilde öğretir. “Hepsi” ifadesi her kültürden, renkten, 
durumdan ve yaş grubundan gelenleri kapsar. Kişiler hangi yaşta olursa olsun, kurtuluş 
Tanrı‟nın lütfunun işidir ve yüzyıllar boyunca birçok çocuğun kurtuluşa kavuşması 
Tanrı‟yı hoşnut etmiştir. Bu yüzden sadece geleceği düşünüp, “Eğer çocuklara sadakatle 
öğretmeye devam edersem, Tanrı onları büyüdükleri zaman kurtarabilir” demeyin. Bu 
belki bazı çocuklar için doğru olabilir, fakat “ürünün Rab‟bi olan” Tanrı, çocukların 
yüreklerinde şimdi işleyebilir. Öğrettiğiniz çocukların yaşamında bunu yapması ve henüz 
çocukken O‟na iman etmeleri için sürekli dua edin. 

Çocuklar Tanrı için yaşayabilir 

 Bazen öğretmenler, bir çocuk Mesih‟e iman ettiğinde işlerinin tamamlandığını 
düşünürler; bu tamamıyla gerçekten uzaktır. O küçük imanlı Tanrı için yaşayabilir. Bir 
çocuk evde ve okulda Tanrı için yaşadığında ne harika bir tanıklık olur! Küçük bir 
müjdeci olabilir! Rab İsa onlar için önemli olduğunda, O‟nun hakkında konuşacaklardır. 
Fakat biz öğretmenler, potansiyellerini yaşama aktarabilmeleri için onları dikkatle 
yönlendirmeliyiz. Mini-yetişkinler olarak değil, çocuklar olarak İsa Mesih için nasıl 
yaşamaları gerektiği öğretilmelidir! Tanrı sözündeki büyük gerçekleri derinlemesine 
anlamaya yönlendirilmeleri gerekir. 

Kurtulan bir çocuk kurtulan bütün bir yaşam demektir 

 Yaşamlarının ilerleyen yıllarında Mesih‟e iman eden kişiler, daha önce iman 
etmediklerine hayıflanırlar. Öğretmen, Tanrı‟nın her çocuk için neler hazırladığını 
bilmez. Amy Carmichael ya da Jim Eliot‟a öğreten kişiler, geleceğin müjdecilerini 
hazırlamakta pay sahibi olduklarının farkında değillerdi. Belki sizin sınıfınızdaki 
çocuklar arasında geleceğin vaizleri ya da müjdecileri olabilir. Hiç şüphesiz geleceğin 
mühendisleri, işçileri, hemşireleri, anneleri ve babaları vardır. Öğrettiklerinizin uzun 
vadeli etkileri olacaktır. 
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Çocukların öğrenme kapasitesi çok geniştir 

 Çocuklar yaşamlarının ilk yedi yılında, arka arkaya geçen herhangi bir başka yedi 
yılda öğrendiklerinden daha fazlasını öğrenirler. Çocukluk çağı şekillenme çağıdır; o 
çağda öğrenilenler tüm yaşamları için hayati önem taşır. Çocuklar bir sınıf ortamında 
olduğu gibi öğretiş almadıklarında bile hiç durmadan öğrenirler. Zihinleri işler ve bir 
sürü soruları vardır. “Çocuklar anlayamaz” diyen tutumdan kaçının. Genellikle anlarlar! 
Neler öğrenebildiklerini görmek şaşırtıcıdır. Bu öğrenme kapasitesinden yararlanmalı ve 
onlara Tanrı sözünü özenle öğretmeliyiz. 
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3. Kutsal Kitap Dersi 

Kutsal Kitap Dersi Nedir? 

“Sonunda Gidyon‟un yanında sadece 300 adam kaldı! Her birinin elinde testinin 
içinde yanan çıralar vardı. Aniden ellerindeki testileri kırdılar ve, “Yaşasın Rab‟bin ve 
Gidyon‟un kılıcı!” diye bağırdılar. Bunu işiten Midyanlılar dehşete kapıldı. Kaçışmaya 
ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Keşke ben de Gidyon‟un ordusunda olsaydım! 
Böyle şeyler günümüzde neden olmuyor?” Fırat, Pazar okulunda işittiklerini annesine 
anlatıyordu. 

 Altan da Pazar okuluna gitmişti, ama farklı bir sınıftaydı. “Eminim Yusuf bir köle 
olarak satıldığında şaşırıp kalmıştı. Ama aradan yıllar geçince bunun Tanrı‟nın planının 
bir parçası olduğunu anlamıştı. Tanrı‟nın benim için de planı var; herhalde futbol 
takımına seçilmemiş olmam da bu planın bir parçası olsa gerek.” 

Fırat Kutsal Kitap‟tan bir hikaye işitmiş, Altan ise bir Kutsal Kitap dersi öğrenmişti. 
Kutsal Kitap hikayesi olayın tekrar edilmesi, Kutsal Kitap dersiyse Kutsal Kitap 
gerçeğinin hikaye aracılığıyla öğretilmesidir.  

Kutsal Kitap dersi, dinlemekte olan bir kişiyi ya da grubu kurtuluşa 

kavuşturmak ve / veya teşvik etmek üzere hazırlanan gerçeğin Tanrı 

sözüne dayalı olarak sözlü sunumudur.  

 Çocuklar için hazırlanan bir Kutsal Kitap dersi genellikle Kutsal Kitap‟tan alınan 
bir hikayeye dayalıdır. Fakat dersin içinde, o derse ait temel gerçeği öğretmek üzere 
Kutsal Kitap‟ın farklı bölümlerinden alınan birden fazla olay ya da gerçek olabilir. 

 Hikayeler anlatmak yerine ders öğretmek son derece önemlidir. Çocuklar 
hikayeyle gerçeği birbirinden ayırt etme yeteneğine sahip değillerdir; hikaye üzerine 
yoğunlaşırlar. Bununla birlikte dikkatle öğretildiğinde büyük Kutsal Kitap gerçeklerini 
de öğrenebilirler. Kutsal Ruh bu gerçekleri, kurtulmamış olan çocukları kurtuluşa 
kavuşturmak ve kurtulmuş çocukları da inşa etmek üzere kullanır. 

Bir Kutsal Kitap Dersinin Yapısı Nasıl Olmalıdır?  

 Bir Kutsal Kitap dersinde giriş, olayların gelişimi, doruk noktası ve sonuç 
bölümleri vardır.  

Giriş 

 Derse iyi başlamak önemlidir: “iyi bir başlangıç yolun yarısıdır.” Çocukların 
dikkatini çekmek için en iyi yer, dikkatlerini dağıtmak içinse en kötü yer burasıdır. Eğer 
çocukların dikkatini üzerinize toplayamazsanız, onlara bir şey öğretmeniz mümkün 
olmaz. Bu nedenle çocuklarla ortak bir temas noktası oluşturun; başlarından geçmiş olan, 
kendileriyle özdeşleştirebilecekleri ya da meraklarını uyandıracak türden bir şey 
hakkında konuşun. 



Çocuklara Kutsal Kitap Dersi Öğretmek 14 

 

Giriş kısmında kullandığınız konunun ardından gelenlerle açık bir ilişkisi olmalıdır. 
Dersin geri kalanıyla hiçbir alakası olmayan ilgi çekici ve çarpıcı bir giriş anlamsızdır. 
Yaptığınız şey, çocukların ilgisini az sonra kaybetmek üzere toplamaktan ibarettir! Giriş 
bölümünü dersin geri kalanı için bir “basamak” gibi kullanın. Giriş, kısa ve öz olsun; 
dersin ana bölümünün bundan sonra geleceğini unutmayın! 

 Bir derse giriş yapmanın başlıca dört ayrı yolu vardır; fakat etkili başka yollar 
bulursanız, bunları kullanmaktan çekinmeyin! Örneğin, Navot‟un bağı dersine şu yollarla 
giriş yapabilirsiniz: 

Doğrudan yaklaşım 

 Hikayedeki etkinlikle başlayabilirsiniz. Çocukların ilgisini çekecek olan birkaç 
cümle düşünün. 

 “Bu bağ tam krala göre bir yerdi ve hemen yanı başında kralın yazlık sarayı vardı! 
Kral bu konu üzerinde düşündü de düşündü. Neden mi? Çünkü büyük bir sorun vardı: Bu 
bağ kendisine ait değildi!” 

 Eğer iyi bilinen bir hikaye anlatıyorsanız, karakterlerin adını en başta söylemeyin. 
Eğer söylerseniz, “Biz bu hikayeyi biliyoruz” ya da, “Bu hikayeyi daha önce dinlemiştik 
ve hiç hoşuma gitmemişti” gibi şikayetlerle karşılaşabilirsiniz. 

Soru 

Kutsal Kitap gerçeğiyle ya da hikayenin başlangıcıyla ilgili bir soru sorun. 

 “Gerçekten sizin olmasını istediğiniz bir şey var mı?” (Çocukların yanıtlarını 
dinleyin.) 

 “Kral Ahav‟ın sahip olmayı çok ama çok istediği bir şey vardı.” 

 Eğer küçük bir gruba ders veriyorsanız, çocukların katılımını sağlamak için iyi bir 
yöntemdir bu. Fakat çocukların verdiği yanıtların çok uzun sürebileceğini de unutmayın! 
Soru ve yanıt zamanını kontrolünüz altında tutun ki, değerli zamanınızı harcamayasınız.  

Dersin heyecan dolu bir anı 

 Bu yöntemde, hikayeye içindeki çok önemli bir anla giriş yaptıktan sonra başa 
dönerek olayların nasıl geliştiğini anlatırsınız. 

 “Adamın çok parası, uşakları, birbirinden lezzetli yiyecekleri ve şahane bir sarayı 
vardı ... ve kraldı. Onun mutlu olduğunu düşünürsünüz, değil mi? Ama haline bakın ... 
yatağına oturmuş somurtuyor! Sorun ne acaba? Size olanları anlatayım.” 

Örnek 

 Çocukların anlayabileceği türden kısa bir günlük hikayeyle başlayabilirsiniz. Hika-
yenin kısa ve Kutsal Kitap dersiyle kolayca anlaşılır bir bağlantısı olduğundan emin olun. 

 “Pırıl pırıl parlayan yarış bisikleti Fırat‟ın yanından rüzgar gibi yine geçti. Kendi 
eski püskü ve paslı bisikletini sürerken, belki de yüzüncü kez, “Keşke bu bisiklet benim 
olsaydı” diye söylendi kendi kendine. Okula vardığında yine o bisikleti gördü. Durdu ve 
bisikletin üzerindeki çeşit çeşit süslere hayranlıkla baktı. Hayatında bu bisikleti istediği 
kadar hiçbir şey istememişti. Kral Ahav da aynen böyle hissediyordu – bisiklet hakkında 
değil, bir üzüm bağı hakkında.” 



Çocuklara Kutsal Kitap Dersi Öğretmek 15 

 

Ya da derste öğreteceğiniz gerçekle yakından ilişkili bir örnek kullanarak 
başlayabilirsiniz.  

 “Altan bir Cuma günü yolda ilerlerken kendi kendine, „Adil olan kimse yok mu?‟ 
diye söyleniyordu. Sınıfındaki bazı çocuklar arabalara taş atarken yakalandıkları için 
bütün hafta boyunca okul bitiminde sınıfta cezalı olarak kalmıştı. Evet, olayın olduğu 
yerdeydi, ama bir tek taş bile atmamıştı. Dükkana bir şeyler almaya giren arkadaşını 
bekliyordu o kadar. Öğretmen Altan‟a, “Bu hikayeye inanmamı mı bekliyorsun?” dedi. 
Altan durumu açıkladı, ama öğretmen ona inanmadı. Altan‟ın, „Adil olan kimse yok mu?‟ 
diye söylenmesine şaşmamak lazım. Öğretmenler bu gibi hatalar yaparlar; anne babalar 
da yapar; fakat Tanrı asla yapmaz. Kutsal Kitap bize Tanrı‟nın adil olduğunu söyler.” 

 Hikayedeki sırrı ta en başta açığa vurmamaya dikkat edin. “Bugün kocaman bir 
balık tarafından yutulan bir adam hakkında öğreneceğiz.” Hikayeyi 10 kelimeyle 
anlattınız bile! “Şimdi yerinize oturun ve kollarınızı bağlayın. Size bir hikaye 
anlatacağım” ya da, “Eminim bu hikayeyi daha önce işitmişsinizdir...” ya da, “Bugün 
tövbe etmenin gereği hakkında öğreneceğiz” gibilerinden giriş yapmaktan kaçının. Belki 
öğreteceğiniz şey bu olabilir, ama her şeyden önce çocukların dikkatini üzerinize 
toplamalısınız. “.... hakkındaki hikayeyi işiteniniz var mı?” şeklinde bir soru 
yönelttiğinizde, çocuklardan biri, “Evet” derse, bir sorunla karşı karşıyasınız demektir! 

Olayların Gelişimi 

 Hikayenin büyük bölümünü oluşturur. Bunlar birbiriyle ilişkisi olmayan şeyler 
değil, hikayenin ana teması çevresinde gelişen olaylar zinciridir. 

 Bir olayın diğerine kapı açtığı bir süreçtir. Hikayeyle ilgisi olmayan detaylara 
girerek dikkatinizi dağıtmayın. Uzun ve teferruatlı açıklamalara girmeyin. Olayların 
gelişiminde, her olay basit ifadeler kullanılarak özetlenmeli ve öğretilecekler sıraya göre 
listelenmelidir. 

 Navot‟un bağı hakkındaki derse ait olayların gelişimi şöyle sıralanabilir:  

A. Ahav Navot‟un bağına göz diker. 

B. Ahav Navot‟tan bağını ister. 

C. Navot satmayı ya da değiş tokuş yapmayı reddeder. 

D. Ahav suratını asar. 

E. İzebel olaya el koyar. 

F. İzebel mektuplar yazar. 

G. Navot “yargılanır”. 

H. Navot öldürülür. 

İ. Ahav bağı ele geçirmeye gider. 

J. İlyas‟la karşılaşır. 

Olayların listesine bakmak olup bitenleri kolaylıkla anlamanıza yardım eder. Derste 
böylesi bir gelişim ya da ilerleme söz konusu olmalıdır. Her olay bir sonraki olaya 
önayak olmalı ve doruk noktasına bir adım daha yaklaştırmalıdır. 

Doruk Noktası 

 Dersin en heyecanlı anı budur; diğer olaylar bu an için ortam hazırlamıştır. 
Hikayenin kahramanı burada kazanır, sorun çözülür ya da sır açıklanır. Çocuklar bu anı 
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merakla beklemekte olduğundan, düğüm çözüldükçe çocukların merakını ve endişelerini 
giderirsiniz. 

Navot‟un bağı hakkındaki dersin doruk noktası, İlyas‟ın Rab‟bin uyarısını iletmesi 
olabilir: “Sen de Navot‟un öldüğü yerde öleceksin.” 

 Doruk noktasını heyecan dolu kılmak için çaba harcayın. Bazı derslerde 
kullanılması mümkün olan birden fazla doruk noktası olabilir. Öğretmekte olduğunuz 
gerçeğe en açık bir şekilde işaret edeni seçin. Doruk noktası, hikayenin hareketliliğine de 
bir son vermelidir. Doruk noktasının sonlara doğru olduğundan emin olun, aksi taktirde 
bir düşüş noktasıyla da karşılaşabilirsiniz! Ara sıra hikayedeki doruk noktasını bulmakta 
zorlanabilirsiniz. Eğer bulamazsanız, dersteki hareketliliğin sona kadar devam ettiğinden 
emin olun. 

Sonuç 

 Bu kısım hemen doruk noktasının ardından gelmelidir. Bazen öğretmenler 
öğretecekleri ders bitmesine rağmen durmak bilmezler ve bu da iyi bir dersi 
mahvedebilir. Bu nedenle dersi nasıl sonuçlandıracağınız hakkında dikkatle düşünmeniz 
önemlidir. Sonucu kısa tutun. Birkaç cümleyle hikayeyi özetleyin ve öğrettiğiniz gerçek 
doğrultusunda çocukların Tanrı‟ya yaklaşmalarını isteyin. Bu aşamada yeni hiçbir şey 
söylenmemelidir. Navot‟un bağıyla ilgili dersin sonucu şöyle olabilir.  

 “Artık İzebel de ölmüştü. Tanrı kral ve kraliçeye karşı adil davrandı.” Eğer Rab 
İsa‟yı seven biriyseniz, size kötülük eden kişilerden intikam almaya çalışmayın. Bunu 
çözümlemesi için her şeyi Tanrı‟ya bırakın. 

  Eğer bugün, adil ve doğru olan Tanrı‟nın cezasını hak ettiğinizi biliyorsanız, 
günahınızdan dönüp İsa Mesih‟e iman eder misiniz? İşte ancak o zaman İsa Mesih‟in size 
ait olan cezayı çektiğini bildiğiniz için, Tanrı‟yla buluşmaya hazır olursunuz. 

 O halde dersinize ait ana hatlar şöyle olacaktır: 

 I. Giriş 

Altan, “Adil olan hiç kimse yok mu?” diye söylendi. 

 II. Olayların gelişimi 

A. Ahav Navot‟un bağına göz diker 

B. Ahav Navot‟tan bağını ister 

C. Navot satmayı ya da değiş tokuş yapmayı reddeder 

D. Ahav suratını asar 

E. İzebel olaya el koyar 

F. İzebel mektuplar yazar 

G. Navot “yargılanır” 

H. Navot öldürülür 

I. Ahav bağı ele geçirmeye gider 

J. İlyas‟la karşılaşır 

III. Doruk noktası 

Rab‟bin İlyas aracılığıyla verdiği uyarı: “Sen de Navot‟un öldüğü yerde 
öleceksin!” 

IV. Sonuç 
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A. Ahav‟ın ölümü 

B. İzebel‟in ölümü 

C. Tanrı adildir ... her şeyi Tanrı‟ya bırakın. 

D. Tanrı‟ya dönün. 

Kutsal Kitap Dersinin Amacı Nedir?  

Gerçeği öğretmek 

 Giriş, olayların gelişimi, doruk noktası ve sonuç bir hikayenin yapısını oluşturur; 
fakat bu bölüme gerçeği öğretmenin önemini vurgulayarak başlamıştık. Çocukların, 
Ahav‟ın bir kral olduğunu, Navot‟un bağına göz diktiğini, İlyas‟ın kralla orada 
karşılaştığını bilmeleri iyidir; fakat Ahav‟ın kendisine karşı günah işlediği Tanrı‟nın kim 
olduğu, Tanrı‟nın adaletinin ne anlama geldiği ve Tanrı‟ya itaatsizliğin sonuçları 
hakkında öğrenmesi hayati önem taşır. Kutsal Kitap bir hikaye kitabı olmaktan çok daha 
ötedir ve çocuklara öğretiş verirken bu özellik açıkça görülmelidir. Gerçeği öğretmek için 
hikayeyi kullanın. Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek çok daha fazla çaba gerektirir; 
fakat çocukların bilmesi gereken de budur. “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür 
kılacak” (Yu.8:32). 

 Gerçeği öğretme hakkında düşünürken Rab İsa Mesih‟in buyruğunu hatırlayın: 
“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte 
ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (Mat.28:19, 20). Son buyruğu 
yerine getirmek, öğretme etkinliğinin iki boyutunu gerektirir. İlk öğretiş, kişileri Rab İsa 
Mesih‟le bir ilişkiye sokmak ve dolayısıyla da bu kişileri O‟nun öğrencileri olarak 
yetiştirmekle ilgilidir: Bu, öğreterek müjdelemedir. Öğretişlerimizin ikinci boyutu, “Size 
buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin” ifadesidir. Bu buyruk inanlıları inşa etmek 
içindir. Kutsal Kitap derslerini öğretirken müjdeleme ve inşa etme şeklindeki iki boyutlu 
bu sorumluluğu, aklınızın bir köşesinde tutun. Bir Kutsal Kitap dersinin amacı, dinleyen 
kişinin ya da grubun kurtuluşa kavuşmasını ya da inşa edilmesini sağlamak olmalıdır. 

Metnin içindeki gerçeği öğretin 

 Dersinizin üzerine kurulduğu Kutsal Kitap metnini okurken, bu metnin içinde yer 
alan belli gerçekleri öğretme konusunda önyargılı olmamalısınız. Gerçekleri “bir kalıba 
uydurmaya” çalışmayın. Bunun yerine Kutsal Kitap metnini dikkatle okuyun ve üzerinde 
çalışarak, okuduğunuz metnin içindeki gerçeği ya da gerçekleri araştırın. Metnin üzerinde 
çalışırken gerçeğin ya da gerçeklerin ortaya çıktığını göreceksiniz; işte çocuklara 
öğreteceğiniz şey de bu olacaktır. Başlama noktanız Kutsal Yazılar‟dan bir metindir; 
dersinizde hangi gerçeği öğreteceğinizi bu tespit eder. 

 Örneğin, Davut‟un kral olarak seçilişini okurken Tanrı‟nın “yüreğe baktığını” 
görürsünüz; o derste öğreteceğiniz gerçek bu olacaktır. İlyas‟ın Baal‟ın peygamberleriyle 
olan karşılaşmasını işlerken “Rab‟bin tek gerçek Tanrı olduğunu” öğretirsiniz; Mesih‟in 
ikinci gelişiyle hiç alakası yoktur! Okuduğunuz metinde olmayan gerçekleri öğretmeyin. 
Sürekli olarak okuduğunuz Kutsal Kitap metnine dönerek kendinize, “Bu bana hangi 
gerçeği öğretiyor?” diye sorun. 
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Bir gerçeği adamakıllı öğretin 

 Kutsal Yazılar‟dan belli bir metni okurken sık sık birden fazla gerçekle 
karşılaşırsınız. Eğer öğretiş verirken bunların hepsini öğretmeye, hatta sadece bunlardan 
söz etmeye bile kalkışsanız, çocukların kafası karışacaktır ve hiçbirini 
öğrenmeyeceklerdir. Seçici olun. Metninizde en baskın olan ve hikaye içinde tekrar 
tekrar karşınıza çıkan gerçeği seçin. Bu sayede her derste “temel” gerçeği en iyi şekilde 
öğretirsiniz. Temel gerçeği öğretmenize engel oluşturabileceği için diğer gerçekleri 
genellikle göz ardı etmeniz gerekecektir. Bir ya da ikisini öğretebilirsiniz, ama temel 
gerçeği öğrettiğiniz kadar detaylı olmaz. Temel gerçek, Kutsal Yazılar‟daki metnin 
kolaylıkla ve doğal bir şekilde öğrettiği gerçek olmalıdır. Bu genellikle hikayeden 
çıkarılan ana gerçek olacaktır. Zaman zaman metinde net bir şekilde göze çarpmasına 
rağmen, baskın olmayan bir gerçeği de seçebilirsiniz. Çocukların gereksinimi ve 
halihazırda neler öğrettiğiniz gibi unsurlar da, öğretmek üzere seçeceğiniz gerçeği 
etkileyecektir. 

 “Tanrı‟dan gelen öğretmen” olan Rab İsa Mesih, öğrettiği benzetmelerle bize 
harika bir örnek olmuştur. Her benzetmede başka gerçekler de olmasına rağmen bir temel 
gerçek vardır. Rab İsa “İyi Samiriyeli” benzetmesini anlatırken özellikle, “Tanrı 
komşunuzu sevmenizi ister” gerçeğini öğretiyordu. “On kız” benzetmesinde “Rab‟bin 
ikinci gelişi için hazır olun” konusunu öğretiyordu. 

 Çocuklara yönelik öğretiş hizmeti normalde düzenli bir süreç içinde 
gerçekleştirilir. Bu, haftalık Pazar okulundaki, haftalık İyi Haber kulübündeki, haftalık 
çocuk toplantısındaki ve kamplardaki ya da Tatil dönemi Kutsal Kitap kamplarındaki 
günlük öğretişler için geçerlidir. Çocuklara düzenli bir öğretişte bulunurken amacınız, 
onlara her derste bir gerçeği adamakıllı bir şekilde öğretmek olmalıdır. 

 Tek bir gerçeği öğreteceğiniz için dersin çoğunu hikaye üzerinde harcamanız 
gerektiği anlamına gelmez bu! Dersinizin içeriği zayıf olacaktır anlamına da gelmez. 
Dersinizin büyük bir kısmını temel gerçeği açıklayarak ve uygulayarak geçirirsiniz. 
İçeriğin yüzeysel kalmaması için temel gerçeği iyice öğretirsiniz. 
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4. Dersin İçeriği Hakkında 

Kurtuluş Bildirisini Öğretin  

 Çocuklara öğretme görevi size verildiğinde, çocuklara karşı başlıca 
sorumluluğunuzun onlara Müjde‟yi öğretmek olduğunu anlamak hayati önem taşır. 
Rabbimiz İsa Mesih‟in buyruğu şudur: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün 
yaradılışa duyurun” (Mar.16:15). Ayrıca çocukların içinde bulundukları ruhsal durum, 
gözetiminiz altındaki çocuklara müjdeleme yapılmasını zaruri kılar. Hiçbir zaman sadece 
hikayeler anlatmak ya da ahlaki değerleri uygulamaya koymakla yetinmemeliyiz. Ya da 
Müjde‟yi hiç işitmemiş olan çocukları inşa etmeye çalışmamalısınız. Çocukların Mesih‟e 
kişisel olarak iman etmeden, bir sınıftan diğerine geçmesi ya da çocuklara yönelik 
toplantılara katılması ne kadar da üzücüdür. “Müjde’yi yaymazsam vay halime!” 
(1Ko.9:16). 

 Bu bildiriyi öğretebilmek için öncelikle öğretmenin bunun ne olduğunu bilmesi 
gerekir. Bu konu ve çocuklara müjdeleme yapılması, CEF tarafından yayınlanmış olan, 
“Çocuklara Müjdeleme Hakkında” adlı kitapta detaylı olarak incelenir. Şimdi bu konuya 
çok kısa bir şekilde değineceğiz. 

Tanrı Hakkında Öğretin  

 Yuhanna 17:3‟te, “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa 
Mesih’i tanımalarıdır” cümlesini okuruz. Çocukların sonsuz yaşama kavuşmalarını 
yürekten isteriz; bunun anlamı, çocukların Tanrı‟yı tanımasıdır. Kendi kafalarında hayal 
ettikleri tanrıya değil, Kutsal Yazılar‟da açıklanan Tanrı‟ya gelmeleri son derece 
önemlidir. Tanrı öğretisi, Kutsal Yazılar içinde tek bir konu olarak ele alınmaz; Kutsal 
Yazılar içindeki diğer tüm gerçekler için bir zemin oluşturur ve bu gerçeklerin hepsini 
aynı bağlamda buluşturur. Günümüzdeki çocuklar Tanrı‟nın nitelikleri konusunda çok az 
şey bilirler; eğer müjdeleme konusuna sadık kalmak istiyorsak, o zaman çocuklara Tanrı 
hakkında dikkatle öğretmeliyiz. 

 Şunları vurgulayın: 

 Tanrı bize Kutsal Kitap aracılığıyla konuştu; bu nedenle insanoğlu Tanrı 
sözüne kulak vermelidir. Kutsal Kitap öğretişlerimizin yetki kaynağıdır. Tanrı 
insanı yarattığı için insan Tanrı‟ya karşı sorumludur. 

 Tanrı kutsal ve adildir; bu nedenle insanın günahını yargılamalıdır. 

 Tanrı iyi ve lütufkârdır, sevgi dolu ve merhametlidir; bu nedenle insanın 
ihtiyacına bir çözüm sunmuştur. 

Tanrı‟nın kutsallığı kurtuluşu gerekli, Tanrı‟nın sevgisi kurtuluşu mümkün kılar. Bu 
gerçekleri Kutsal Kitap‟ta ele alındıkları gibi dengeli bir şekilde öğretin. Tanrı‟nın bazı 
niteliklerini özel olarak vurgularız, ama bu, geri kalan özelliklerinin müjdelemelerimizin 
dışında tutulması gerektiği anlamına gelmez; dahil edilmelidirler. Tanrı hakkında verilen 
tam ve detaylı öğretişler, öğreterek yapılan müjdelemenin hayati önem taşıyan bir 
parçasıdır. 
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Günah Hakkında Öğretin  

 Kurtuluş ve kurtuluşun gerekliliğine inanma konusunda ikna olmak, günah 
hakkındaki açık ve net bir anlayışa dayalıdır. 

 Vurgulayın: 

Günah Tanrı’ya karşıdır 

 “Günah demek, yasaya karşı gelmek demektir” (1Yu.3:4). Çocuklar içinde 
yaşadıkları toplumun yaklaşımını yansıtarak günahın sosyal anlamda bir kötülük 
olduğunu düşünürler. Belli bir günahı ele alıp (örneğin, hile), “Kutsal Kitap bunu günah 
olarak tanımlar” demek yeterli değildir. Çocuklara Tanrı‟nın Yasası‟nı ve kusursuz bir 
İnsan olan Rab İsa Mesih‟in örneğini göstererek bunun neden günah olduğunu açıklayın. 
Her günah kötüdür; çocuklar yaramazlık yaptıklarında sık sık bunun sadece “küçük bir 
günah” olduğu izlenimini edinirler. Günahlarını yasayla ilişkilendirirken, küçük günah 
olmadığını vurgulayın. 

Herkes doğası gereği günahkârdır 

 Çocuklara belli başlı birkaç günah işledikleri için günahkâr oldukları izlenimi 
vermekten kaçının. Onlara niçin günah işlediklerini öğretin; günahkâr bir doğayla 
doğmuşlardır. Hiç kimsenin onlara nasıl günah işlemeleri gerektiğini öğretmesine ihtiyaç 
yoktur. Bunu doğal olarak yaparlar. 

Herkes yaptıklarından dolayı günahkârdır 

 Günah hakkında belirli ve çeşitli örnekler kullanın. Çocuklara, kişi Tanrı‟nın 
buyruklarından birini çiğnediğinde, “bütün yasaya karşı suçlu olduğunu” gösterin. 

Günah cezalandırılmayı ve Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalmayı gerektirir 

(Rom.6:23). 

 Öğretmenler zaman zaman çocuklara acı gerçekleri öğretmekten çekinirler. Oysa 
Rab İsa öğretti ve bu gerçekler Kutsal Yazılar‟daki bildirinin bir parçasıdır. Çocukları 
korkutmaktan çok, uyarılarda bulunarak sadakatle ve özenle öğretilmelidirler. Çocuklar 
günahlarının ciddiyetini kavradığında, Tanrı‟nın kurtarışının ne kadar büyük olduğunu 
anlamaya başlayacaklardır. 

Rab İsa Mesih Hakkında Öğretin 

 Rab İsa Mesih Eski ve Yeni Antlaşma‟nın ana temasıdır. O‟nun kişiliği ve 
yaptıkları elçilerin verdiği öğretişlerin odak noktasıydı. Bizim de izlememiz gereken 
örnek budur. Müjdelemelerimiz Mesih merkezli olmalıdır; çocuklara O‟nun kişiliği ve 
yaptıkları hakkında özenle öğretmeli ve O‟nun kurtardığını göstermeliyiz. 

 Vurgulayın: 

O Tanrı Oğlu’dur 

 Tanrı olduğu için Tanrı‟nın tüm özelliklerine sahiptir. 
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Kusursuz bir insandır 

 Bir insan olarak bir başka insanın yerine geçebilecek durumdaydı. 

Günahkârlar için öldü 

 Mesih‟in ölümünün anlamını ve yeterliliğini açıklamak önemlidir. Bunu, günah 
uğruna kurban olduğu, yerimize geçerek öldüğü, bir borcun bedelini ödediği ve insanı 
Tanrı‟yla barıştırdığı açılarından ele alarak farklı zamanlarda açıklayın. 

Ölümden dirildi 

 O, çocukların tanıyabileceği diri Kurtarıcı‟dır; dirilişi, kutsal ve doğru olan 
Tanrı‟nın isteklerini ölümüyle tatmin ettiğini kanıtlar. 

Yüceltildi 

Mutlak yetkiye sahip olan Her Şeye Egemen Rab‟dir. Bu nedenle kendisine iman eden 
herkesin yaşamında da Rab‟dir. 

Kurtuluş Yolu Hakkında Öğretin  

Öğretmen kurtuluşa nasıl kavuşulacağını net bir şekilde açıklamazsa kurtuluş bildirisi 
eksik kalır.  

Vurgulayın: 

Tanrı günahkârları Mesih’e gelmeye çağırır 

 Çocukların, bir Kişi‟ye geldiklerini anlamaları çok önemlidir. Kurtulmak belli 
şeyleri mekanik olarak yerine getirmek ya da belli bir dua etmek değildir; bir Kişi olan 
Rab İsa Mesih‟e gelmeyi gerektirir. 

İnsanın verdiği karşılık – tövbe; günahtan Tanrı’ya dönüş 

 Tanrı‟nın verdiği kesin bir buyruktur (Elç.11:18) ve çocuklara verdiğimiz 
öğretişlerde ihmal edilmemelidir. Tövbe, kişinin kendisini günahkâr olarak kabul 
etmesinden daha öte bir şeydir; günahtan dolayı üzüntü duymak ve Tanrı‟yı hoşnut 
etmeyen bir şey olduğundan, bundan uzaklaşma arzusuna sahip olmaktır. 

İnsanın verdiği karşılık – iman; Mesih’e Kurtarıcı ve Rab olarak iman 

etmek 

 Tanrı‟ya itaat eden bir yaşam sürmeye başlamaktır. İman, kendisini bir Başkası‟nın 
eline teslim etmektir.  

 Kutsal Kitap, günahkârın yapması gerekenlerle ilgili olarak birkaç ifade kullanır; 
O‟na gelmek, O‟na inanmak, O‟nu aramak, O‟na yakarmak, O‟na bakmak, O‟nu kabul 
etmek. Tek bir ders içinde aynı ifadeyi kullanın; ama her zaman aynı ifadeyi 
kullanmayın. Elbette bu ifadeler o kadar iyi açıklanmalıdır ki, çocuklar bu ifadelerin nasıl 
kurtulmaları gerektiği hakkında olduğunu iyice anlasınlar. 
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Tanrı’nın İsteğini Tam Olarak Öğretin 

 Bazı kişiler sadece birkaç öğretinin “çocuklar için uygun olduğunu” düşünür ve 
büyük gerçekleri ihmal ederler. Öğretmenler bazen zor göründükleri için belli öğretileri 
öğretmezler. Fakat bu öğretileri öncelikle kendiniz anlarsanız, bunları basit bir dille 
çocuklara anlatabileceğinizi göreceksiniz. Düzenli olarak yaptığınız öğretiş hizmetinde, 
çocuklara “Tanrı‟nın isteğini tam olarak öğretme” gayreti içinde olun. Çocuklara öğretme 
gayreti içinde olmanız, gereken her şeyi sıralamak için mümkün olamaz, ama aşağıdaki 
liste belirli bir süre içinde öğretilmesi gereken bazı gerçekleri gösterir. Bu gerçeklerin 
büyük çoğunluğu müjdelemede önemlidir; kurtulmuş olan çocukların inşa edilmesinde 
hepsi yardımcı olacaktır. Aşağıdakiler, “İnanılması gereken öğretiler” başlığı altında 
verilir, ama dersler sırasında buyruk, vaat, uyarı ya da örnek olarak karşımıza çıkarlar ve 
bu şekilde öğretilmelerinde sakınca yoktur. 

Tanrı Öğretisi  

Kutsal Yazılar‟ın Tanrısı olan bir Tanrı vardır. Tanrı Ruh‟tur, sınırsız, sonsuz ve hiç 
değişmeyendir. 

 Tanrı her yerdedir. 
 Tanrı her şeyi bilir ve bilgeliği kusursuzdur. 
 Tanrı her şeyi yapabilir; gücü her şeye yeter. 
 Tanrı asla değişmez. 
 Tanrı kutsal ve paktır. 
 Tanrı doğrudur ve günahı yargılamak zorundadır. 
 Tanrı günahkâr insanı sever. 
 Tanrı iyidir ve sizin iyiliğinizi ister. 
 Tanrı sadıktır ve her zaman vaatlerini yerine getirir. 
 Eğer O‟na gelirseniz sizi bağışlayacaktır. 
 Tanrı lütufkârdır. 
 Tanrı gerçektir. 
 Sadece tek bir Tanrı vardır. 
 Tek olan Tanrı kendisini üç benlikte açıklar – Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. 
 Tanrı her şeyi kontrol eder. 
 Tanrı her şeyi yarattı – siz de buna dahilsiniz. 

Tanrı’nın Yasası 

 Ahlaki yasa on buyrukla özetlenebilir. Bu buyruklar Tanrı‟nın, insanın nasıl 
olmasını istediğini gösterir. 

 Sadece Rab İsa Mesih, bu dünyadayken, buyrukları kusursuz bir şekilde yerine 
getirdi.  

 İnsan günahkâr olduğu için buyrukları yerine getiremez. 

 Fakat bu buyruklar insana ne kadar günahlı olduğunu ve kurtuluş için Mesih‟e 
gelmesi gerektiğini gösterir. 

 Kişi kurtulduğu zaman bu buyruklar, kişinin Hıristiyan yaşamı için Tanrı‟nın 
standartlarını görmesine yardım eder. 
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Tanrı Sözü – Kutsal Kitap 

 Kutsal Kitap Tanrı‟nın kitabıdır ve kesinlikle doğrudur. 

Mesih Öğretisi 

(Tanrı‟nın özelliklerinin İsa Mesih‟in özellikleri olduğunu hatırlayın.) 

 Tanrı, Oğlu‟nu dünyaya bizim için gönderdi. 

 İsa Mesih, Kurtarıcımız olmak üzere bu dünyada doğdu.  

 İsa Mesih tam bir insandır. 

 İsa Mesih günahsızdı ve hâlâ da günahsızdır. 

 İsa Mesih bizim karşımıza çıkabilecek olan her türlü denemeden geçmiş olmasına 
rağmen günahsızdır.  

 İsa Mesih bu dünyada yaşadığı süre içinde Tanrı‟nın Yasası‟na kusursuz bir 
şekilde itaat etti. 

 İsa Mesih Tanrı‟dır. 

 İsa Mesih günahkârlar uğruna öldü. 

 İsa Mesih ölümden dirildi ve bugün hâlâ yaşıyor. 

 İsa Mesih şimdi cennette Tanrı‟nın sağındadır – bütün inanlılar için şefaat ediyor. 

 İsa Mesih Rab‟dir – ve taht üzerinde oturandır. 

 İsa Mesih Peygamberdir; beden alarak bize kendisini açıklayan Tanrı‟dır. 

 İsa Mesih kâhindir; bizi Tanrı‟ya sadece O getirebilir. 

 İsa Mesih kraldır; her şeyin üzerinde egemenlik sürer. 

 İsa Mesih tekrar gelecektir. 

Kutsal Ruh Öğretisi 

(Tanrı‟nın özelliklerinin Kutsal Ruh‟un özellikleri olduğunu hatırlayın.) 

 Kutsal Ruh Tanrı‟dır. 

 Kutsal Ruh bir Kişi‟dir. 

 Kutsal Ruh kurtulanların içinde yaşar. 

 Kutsal Ruh Hıristiyanlar‟ı Rab İsa‟ya daha çok benzetmek ister. 

 Kutsal Ruh, Hıristiyanlar‟ın günah dolu düşünceleri, sözleri ve davranışları 
karşısında üzülür. 

 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap‟ı anlamaları için inanlıları güçlendirir ve yönlendirir. 

 Kutsal Ruh insanları günah konusunda ikna eder. 

 Kutsal Ruh kurtulmamış olanları Mesih‟e yönlendirir. 

İnsan Öğretisi 

 Tanrı ilk insanı günahsız olarak yarattı. 
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 Tanrı insanı kendi benzerliğinde / suretinde yarattı. 

 Adem bile bile Tanrı‟ya baş kaldırmayı seçti. 

 Adem‟le birlikte tüm insanlık Tanrı‟dan uzaklaştı. 

 Tanrı bizi, kendisini sevmemiz, yüceltmemiz ve sonsuza dek O‟nunla olmaktan tat 
almamız için yarattı. 

 İnsan, İsa Mesih olmadan sonsuza dek kayıptır. 

Günah Öğretisi 

 Günah Tanrı‟nın isteğine, O‟nun buyruklarına itaatsizlik etmektir. 

 İnsan kötü bir yürek ve doğayla dünyaya gelir. 

 İnsanların hepsi günahkârdır ve Tanrı‟nın yasalarını çiğnemiştir. 

 Günah acı, üzüntü, ölüm ve Tanrı‟dan uzaklaşmaya neden olur. 

 Ölüm, can ve bedenin birbirinden ayrılmasıdır – beden, alındığı toprağa geri 
döner, can da cennete ya da cehenneme gider. 

Melekler Öğretisi 

 Melekler Tanrı tarafından yaratılmış olan ruhsal varlıklardır. 

 Meleklerin görevi inanlılara hizmet etmektir. 

Kurtuluş Öğretisi 

 Günahtan uzaklaşma gereksinimi vardır. 

 Rab İsa Mesih‟e inanma ihtiyacı vardır. 

 Kurtuluş, günahkâra tövbe ve iman aracılığıyla gelir. 

 İman eden günahkâr yeniden doğar. 

 Mesih‟in ölümü, inanlıyı Tanrı huzurunda doğru kılar. 

 Kurtuluş anında günahkâr kişi Mesih‟in bedeninin bir parçası olur. 

 Kurtuluş anında günahkâr kişi Tanrı‟nın ailesinin bir ferdi olur ve Tanrı onun 
göksel Babası halini alır. 

 Kurtulmuş olan günahkâr her geçen gün daha kutsal olmalıdır. 

Kilise Öğretisi 

 Evrensel kilise tüm inanlılardan oluşur. 

 Yerel kilise, tapınma, Tanrı sözünü çalışma, tanıklık etme ve hizmet amacıyla bir 
araya gelen inanlılar topluluğudur. 

 Kurtulmuş olan günahkâr, evrensel kilisenin bir parçasıdır ve yerel kilisedeki 
yaşama da ortak olmalıdır. 

 Tanrı her inanlıyı Mesih‟in bedenindeki görevi için donatır. 
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Gelecek 

 Rab ve Kurtarıcı olan İsa Mesih‟in ikinci gelişi, sürekli olarak gerçekleşmesini 
beklediğimiz “mübarek umuttur.” 

 Bir Hıristiyan öldüğünde hemen Tanrı‟nın huzuruna çıkar. Mesih‟in gelişiyle her 
inanlı sonsuza dek yaşayacak olan ölümsüz bir bedene kavuşacaktır. 

 Cennet, Tanrı‟nın olduğu yerdir; orada sonsuz bir sevinç ve görkem vardır. 

 Kaybolmuş olan kişiler de dirilecek ve cehennemde sonsuza dek 
cezalandırılacaklardır. 

 Cehennem, sonsuza dek sürecek olan acı ve ıstırap yeridir. Tanrı‟dan ayrı 
kalmaktır. 

(Sözü edilen bu iki gerçeği nasıl öğreteceğinize dikkat edin; amacınız uyarmaktır, 
korkutmak değil.) 

 Tanrı yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü yaratacaktır. 

Şeytan 

 Şeytan, Tanrı‟nın ve Tanrı‟nın halkının düşmanıdır. 

 Şeytan, Tanrı‟ya karşı isyan eden ve cennetten atılan kudretli bir melektir. 

 Şeytan, insanları günah işlemeye kışkırtır. 

 Sadakatle dua ederek ve Tanrı sözünü kullanarak Şeytan‟a karşı direnmek 
mümkündür. 

Dua  

 Dua, Tanrı‟yla konuşmak ve O‟nunla paydaşlık etmektir. 

 Tanrı her çocuğunun kendisiyle sık sık konuşmasını ister. 

 Kurtulmamış olan kişi Tanrı‟ya gelip kurtuluş için dua edebilir. 

 Kurtulmuş olan kişi, her zaman ve her konuda dua etme ayrıcalığına sahiptir. 

 Dua, kendi ihtiyaçlarımızı ve başkalarının ihtiyaçlarını Tanrı‟ya getirmek, 
günahlarımızı itiraf etmek, verdiği bereketler için O‟na şükretmek ve Tanrı 
olduğu için O‟na tapınmaktır. 

 Dua, Kutsal Ruh Tanrı tarafından, Oğul Tanrı‟nın adıyla Baba Tanrı‟ya 
yönlendirilir. 

Sistemli Bir Şekilde Öğretin 

 Çocuklar öğretiş programında belli bir düzen olduğunda en iyi şekilde öğrenirler; 
bu nedenle bir müfredat izlenmesi önemlidir. Eğer sadece haftalık olarak plan yaparsanız 
ve sık sık konuk konuşmacılara yer verirseniz, çocuklar bazı dersleri tekrar tekrar 
işitmelerine rağmen Kutsal Yazılar‟ın diğer kısımları hakkında bilgisiz kalabilirler. 

 Sistemli öğretişe iki farklı açıdan yaklaşabilirsiniz: Tarihsel ve konuya göre 
yaklaşım. 
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“Tarihsel yaklaşıma” göre hareket ettiğinizde, Kutsal Kitap hikayesiyle başlarsınız ve 
bu hikayede görülen gerçekleri öğretirsiniz. Kutsal Kitap‟tan bir kişinin yaşamını ya da 
bir Kutsal Kitap bölümündeki olayları tarihi sıraya göre inceleyebilirsiniz. Bu durumda 
haftadan haftaya devamlılığı sağlayan unsur hikayedir, gerçek değil. Petrus‟un yaşamını 
öğretecek olsanız, öğretme planınız şöyle olabilir: 

Ders                Temel Gerçek 

Petrus, Rab İsa Mesih‟le tanışır        Rab İsa‟yı izleyin 

Petrus, İsa‟nın Tanrı‟nın Oğlu olduğunu söyler   İsa Mesih Tanrı‟nın Oğlu‟dur 

Petrus, Rab İsa‟yı görkemi içinde görür      İsa Mesih ebedi olan Tanrı Oğlu‟dur 

 

Petrus Rab İsa‟yı reddeder ve sonradan      Rab İsa kendisine ait olanları sonsuz  
bunu düzeltir           bir sevgiyle sever 

Petrus Kutsal Ruh‟un gücüyle hizmet eder Kutsal Ruh her inanlıda yaşar 

 “Tarihsel” yaklaşımı kullanarak aşağıdaki dersler aracılığıyla altı ay boyunca 
öğretebilirsiniz.  

 Davut‟un yaşamı (12 ders) 

 Petrus‟un yaşamı (6 ders) 

 Mesih‟in anlattığı benzetmeler (6 ders) 

“Konuya göre yaklaşımında” öğretmek istediğiniz gerçeği seçtikten sonra, bunu 
yapmanıza yardım edecek olan Kutsal Kitap metnini buna göre seçersiniz. Örneğin, Tanrı 
hakkında öğretmek istiyorsanız, şöyle bir program hazırlayabilirsiniz. 

Temel Gerçek          Önerilen Ders 

   Tanrı yaratıcıdır          Başlangıçlar, Yaratılış 1 

   Tanrı kutsaldır           Yeşaya Rab‟bi görür 

   Tanrı her yerdedir          Hacer ve İsmail çölde 

Tanrı sevgidir           Tanrı‟nın Oğlu günahkârlar için ölür 

Tanrı sadıktır           İlyas dere kenarında beslenir 

 

 Eğer Kutsal Kitap hakkında öğretmek isterseniz, şuna benzer bir seri öğretiş 
kullanabilirsiniz. 

Temel Gerçek            Önerilen Ders 

Kutsal Kitap Tanrı sözüdür Yoşiya‟nın hükümdarlığı döneminde 
bulunan Yasa tomarları 

Kutsal Kitap doğrudur Mesih hakkındaki peygamberlikler 

Kutsal Kitap sonsuza dek kalıcıdır Yeremya ve Baruk 

Kutsal Kitap bize Mesih‟i gösterir     Filipus ve Etiyopyalı 

Kutsal Kitap benim içindir       Ezra halka Tanrı‟nın sözünü okur 
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 Öğretiş müfredatınızı uzun vadeli olarak planlarken bu yaklaşımları 
harmanlamanız iyi olur. Öğretişlerinizin kapsamlı olması ve belli gerçeklerin ihmal 
edilmesine fırsat verilmemesi için öğretilecek gerçeklere dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca 
Eski ve Yeni Antlaşma‟dan kullanılan metinlerin de dengeli olmasına dikkat edin (Bir 
müfredat takip etme konusunda 58. sayfadaki planlama tablosuna bakın). 
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5. Gerçeği Bulmak 

 

Yönlendirilmek İçin Dua Edin 

 Kutsal Ruh‟un, bir Kutsal Kitap metnindeki gerçekleri görmenizi ve anlamanızı 
sağlaması ve belli bir derste çocuklara hangi temel gerçeği öğretmenizi istediğini 
göstermesi için dua edin. Aynı Kutsal Kitap dersi için farklı öğretmenler farklı temel 
gerçekler bulabilir; bunun nedeni, Tanrı sözünün derinliği ve zenginliğidir. 

İlgili Kutsal Kitap Metni Üzerinde Dikkatle Çalışın 

 İlgili metni dikkatle birkaç kez okuyun. Açık bir zihinle yaklaşın. Öğreteceğiniz 
gerçeği belirlemek için kendi önyargılı düşünceleriniz yerine, Kutsal Kitap metninin 
konuşmasına izin verin. Kendinize temel gerçeği bulmanıza yardımcı olacak olan şu 
soruları sorun: 

 Metindeki tarihi bağlam nedir? 

 Tanrı bu metinde anlatıldığı kadarıyla harekete geçti mi? Yanıtınız evetse, neyi 
niçin yaptı?  

 Metni ayet ayet incelediğimde ne gibi gerçekler keşfettim? 

 Birkaç kez tekrarlanan ve çok açık olan bir gerçek var mı?  

 Okuduğum metin Eski Antlaşma‟da yer alıyorsa, Yeni Antlaşma metni anlamama 
yardım edebilir mi? 

 Okuduğum metin Yeni Antlaşma‟da yer alıyorsa, içinde Eski Antlaşma‟dan 
yapılan alıntılar ve anlamamı gerektiren olaylar var mı? 

 Tanrı bu metni niçin kendi sözüne eklemiş olabilir? 

 Tanrı bana ne öğretti? 

Bu son soru en önemli olandır. Kutsal Yazılar‟dan alınan bir metin üzerinde çalışırken 
Tanrı yüreğinize ve yaşamınıza konuşacaktır. Öğrendiğiniz gerçekler yüreğinizi etkile-
yecek ve sizin bir parçanız olacaktır. Ancak öğrendiğiniz şeyi başkalarına 
öğretebilirsiniz. 

 Temel gerçek aşağıdaki kategorilerden birine uyacaktır: 

İnanılması gereken bir öğreti 

 Temel gerçek sık sık çocukların anlaması, öğrenmesi ve inanması gereken bir 
öğreti ya da bir Kutsal Kitap gerçeğidir. Örneğin, Yaratılış 1. bölümdeki ana gerçek, 
“Tanrı‟nın yaratıcı olduğudur.”  
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 Öğretişlerimizde öğretilere yönelik böylesi bir vurgu olması hayati önem taşır; 
çünkü Tanrı, günah, Rab İsa Mesih, tövbe ve iman hakkındaki öğretileri öğretmeden 
müjdeleme yapmak imkansızdır. Ayrıca Hıristiyan çocukları imanlarında köklendirmek 
için öğretileri öğretmek gerekir. Temel gerçeği araştırırken kendinize, “Okuduğum metin 
Tanrı, günah, Rab İsa Mesih, kurtuluş yolu, Hıristiyan yaşamı hakkında bir şeyler 
öğretiyor mu?” diye sorun. Bazı derslerde birçok öğretiyle karşılaşırsınız. En göze 
çarpanı alın ve kapsamlı bir şekilde öğretin. 

 Aşağıdaki dersler inanılması gereken öğretileri öğretmek için kullanılabilir: 

 Hacer çöle kaçar          Tanrı her yerdedir 

 Mesih çölde denenir        İsa denendi, ama hiç günah işlemedi 

 Yeremya ve Baruk        Tanrı sözü sonsuza dek kalıcıdır 

 Petrus‟un görümü (Elç.10:9-48)    Tanrı herkesin Müjde‟yi işitmesini  
              ister 

Kulak verilmesi gereken bir uyarı 

Bazen bir ders, Tanrı‟nın bize uzak durmamızı öğrettiği bir günahı vurgulayabilir. 
Örneğin, Akan‟ın hikayesi, “Günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz” (Say.32:23) 
uyarısı için iyi bir benzetmedir. 

Hıristiyan bir çocuğa, itaatsizliğin sonuçları ya da Tanrı‟nın yanlışı düzelteceği 
hakkında bir uyarı olabilir. Kurtulmamış olan bir çocuk için, başkaldırmanın ve 
imansızlığın sonuçları hakkında bir uyarı olabilir. Okuduğunuz metin verilen uyarıyı 
dinlemeyen ya da dersini zor yoldan öğrenen bir Kutsal Kitap karakteri hakkında olabilir; 
o zaman çocuklara böyle olmamaları gerektiğini ısrarla anlatacaksınızdır. 

Aşağıdaki örnek dersler kulak verilmesi gereken uyarıları öğretmede kullanılabilir. 

 Hananya ve Safira         Tanrı‟ya yalan söylemeyin 

 Haman Yahudiler‟i yok etmeye kalkar  Tanrı gururlulara karşı durur 

 Şimşon ve Delila         Kötü arkadaşlardan uzak durun 

 Babil kulesi          Tanrısız yaşamak ahmaklıktır 

İzlenmesi gereken bir örnek 

 Ders, bir Hıristiyan‟ın sahip olması gereken erdemleri örnekleyen ya da Tanrı‟nın 
isteğiyle ilgili özellikleri vurgulayarak çocukların izlemek isteyeceği bir örnek sağlayan 
bir Kutsal Kitap karakteri hakkında olabilir. Çocuklara öğretirken sadece, “İstefanos gibi 
olun” demekle kalmayın, ona nasıl benzemeleri gerektiğini detaylı olarak açıklayın. 
“Hıristiyanlar aynen İstefanos gibi, Rab İsa için her şeyi yapmayı göze almalıdırlar.” 
İstefanos‟un ölümü hakkındaki dersin temel gerçeği bu olabilir (Elç.6:8 – 7:60). 

 Aşağıdaki dersler, izlenebilecek örnekleri öğretmede kullanılabilir: 

 Nehemya kentin surlarını inşa eder Hıristiyanlar aynen Nehemya gibi 
Tanrı‟ya hizmet etmelidir. 

 Mısır‟da köle olan Yusuf Tanrı‟nın çocukları aynen Yusuf gibi 
Tanrı‟ya sadık kalmalıdır. 
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 Aslanların arasına atılan Daniel    Tanrı‟nın çocukları aynen Daniel   
              gibi Tanrı‟ya her gün dua etmelidir. 

 Yeremya: Hiç kimsenin dinlemek     Hıristiyan bir çocuk aynen Yeremya 
istemediği peygamber        gibi, zorluklarla karşılaşsa bile Tanrı  
              için konuşmalıdır. 

 Kaybolan oğul Aynen kaybolan oğul gibi siz de 
günahınızı bırakın ve Tanrı‟ya dönün 

 

Sahip çıkılması gereken bir vaat 

 Okuduğunuz Kutsal Kitap metni aklınıza Tanrı‟nın bir vaadini getirebilir; 
hikayedeki olaylar bu vaadin gerçek olduğunu gösterir. Daniel‟in Babil‟deki yükselişi 
hakkında okurken Tanrı‟nın şu vaadi hakkında düşünüyor olabilirsiniz: “Beni 
onurlandıranı ben de onurlandıracağım.” Ya da Tanrı‟nın Yeşu‟yu nasıl çağırdığı 
hakkında öğretirken temel gerçek, “Tanrı nereye giderlerse gitsin çocuklarıyla beraber 
olacağını vaat eder” olabilir. 

 Aşağıdaki örnek dersler sahip çıkılması gereken vaatleri öğretmede kullanılabilir: 

 Petrus‟un hapisten kaçışı Tanrı, çocuklarının dualarını 
yanıtlayacağını vaat eder. 

 Filipili zindancının iman edişi Rab İsa Mesih‟e iman edin ve 
kurtulun. 

 Pavlus‟un içinde bulunduğu geminin   Tanrı, çocuklarını koruyup  
batması            kayıracağını vaat eder. 

 İlyas kargalar tarafından beslenir “Tanrım tüm ihtiyaçlarınızı karşılaya-
caktır” vaadi tüm Hıristiyanlar içindir. 

 

Uyulması gereken bir buyruk 

 Hikayedeki ana karakter, Tanrı‟nın Kutsal Yazılar‟da verdiği bir buyruğa itaat 
ediyor olabilir. Şunemli kadının Elişa‟ya gösterdiği nezaket hakkında (2Kr.4:8-17) 
öğretiyorsanız, “Tanrı, çocuklarının birbirini sevmesini ister” buyruğunu 
vurgulayabilirsiniz. 

 Anlatılan hikayede buyruğa uyulmamış olabilir. Örneğin, zengin genç adamla ilgili 
derste (Mar.10:17-31) öğretilecek temel gerçek, “Rab İsa, „Bedeli ne olursa olsun beni 
izleyin‟ der” olabilir. 

 Aşağıdaki örnek dersler itaat edilmesi gereken buyrukları öğretmede kullanılabilir: 

 Akan Tanrı, “Çalmayacaksın” diye buyurur. 

 İyi Samiriyeli Tanrı, “Komşunu kendin gibi sev” 
diye buyurur. 

 Öğrencilerin çağrılması Rab İsa, “Beni izle” diye buyurur. 

 On kız benzetmesi Rab İsa Mesih‟in ikinci gelişi için 
hazır olun. 
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 Ders için temel oluşturan Kutsal Kitap metni üzerinde çalışırken kendinize şunları 
sorun: 

 İnanılması gereken bir öğreti var mı? 
 Kulak verilmesi gereken bir uyarı var mı?  
 İzlenmesi gereken bir örnek var mı? 
 Sahip çıkılması gereken bir vaat var mı? 
 Uyulması gereken bir buyruk var mı? 

Temel gerçeğinizin uyum sağladığı kategoriyi not almak yararlı bir alışkanlıktır. Bunu 
yapmakla, genel bir fikirle hareket etmek yerine kesin bir gerçeğe bağlı kalırsınız. 
Örneğin, “başkalarını sevmek”, “Kutsal Ruh” ya da “Hıristiyan olmak” temel gerçek 
değil, işlenen konulardır. Eğer aklınızda belli belirsiz bir konu varsa, bunlar çocukların 
aklına ulaşana kadar daha da belirsiz bir hal alır! Bu yüzden öğreteceğiniz gerçeği, kısa, 
basit ve tam olarak özetleyin ve yukarıda sözü edilen kategorilerden hangisine uyum 
sağladığını belirleyin. 

Öğrettiğiniz çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun 

Bir ders içinde öğretebileceğiniz birden fazla temel gerçek söz konusu olduğunda, 
çocuklara ruhsal anlamda en çok yararı sağlayacak olanı seçin. Metindeki gerçeklere, 
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda bakmaya gayret edin. Eğer çocuklara hizmet etmeye 
yeni başladıysanız ve geçmişleri, aile durumları hakkında sınırlı bilgiye sahipseniz, işe en 
basit gerçeği öğreterek başlayın. Çocuklardan hiç birinin iman etmediğini biliyorsanız, 
içeriğinde kurtuluş yolunu gösteren bir gerçeği kullanın. Belki de grubunuzdaki çocuklar 
uzun yıllardır Pazar okullarına giden daha bilgili çocuklar olabilir; o zaman onları 
bildikleri konularda geliştirebilirsiniz. Çocuklardan bazılarının halihazırda Mesih‟e iman 
ettiğini biliyorsanız, kendinize “Onlara en çok hangisi yardım eder acaba?” diye sorun.  

Öğrettiğiniz gerçekleri çeşitlendirin 

Çocukların gerçeği en iyi şekilde anlaması için gayret ediyorsunuz. Belirli bir süre 
içinde “Tanrı‟nın tüm isteğini” öğrenmelerini istersiniz. Bu yüzden sadece tek bir 
gerçeği, ya da seçtiğiniz birkaç gerçeği tekrar tekrar öğretip diğerlerini ihmal etmeyin. 

Şunlar çeşitli derslerde bulunabilecek gerçeklerden bazılarıdır: “Tanrı‟nın gücü her 
şeye yeter” gerçeği “Kızıldeniz‟den geçiş”, “Gidyon‟un zaferi”, “Yaratılış”, “Eriha‟nın 
ele geçirilişi”, “Kuraklık boyunca Tanrı‟nın İlyas‟a bakması” ve “Şunemli kadının 
oğlunun ölümden diriltilmesi” gibi derslerin temel gerçeği olabilir. “İsa Mesih Tanrı‟dır” 
öğretisini, Rab İsa Mesih‟in bu dünyadaki yaşamını inceleyen çeşitli derslerde 
kullanabilirsiniz. Fakat bu dersler içinde başka temel gerçekler de vardır. 

Her derste öğrettiğiniz temel gerçeği bir kenara not almak yararlı olacaktır. Ara sıra 
hangi konuları öğrettiğinize bir göz atın; öğretişlerinizin dengeli olup olmadığına bakın. 
Önemli bir gerçeği ihmal ettiğinizi fark ederseniz, mümkünse, gelecek derslerinizde bunu 
düzeltmeye gayret edin. 

Bu yaklaşım, öğretişinize canlılık ve derinlik katacaktır. Çocukların önceden işitmiş 
oldukları hikayeleri kullanarak öğretebilirsiniz, ama yeni gerçekleri öğrettiğiniz için 
bunlar dinleyenlerin kulağına taptaze gelecektir. Örneğin, Doğuş Bayramı hikayesini bir 
keresinde, “Rab İsa Mesih dünyaya Kurtarıcı olarak geldi” temel gerçeğiyle 
öğretebilirsiniz. Bir başka derste, “İsa Mesih hem Tanrı hem de insandır” ve bir 
diğerinde, “Rab İsa, Tanrı‟nın göndermeyi vaat ettiği Mesih‟tir” gerçeklerini 
öğretebilirsiniz. Çocuklar Kutsal Kitap hikayelerinden kolay kolay bıkmazlar. Kutsal 
Kitap‟ta aşina olduğumuz bir metne ne kadar sık rastlarsak rastlayalım, Tanrı‟nın her 
zaman bizlere bir şeyler öğreteceğini öğreneceklerdir. 
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6. Gerçeği Öğretmek 

 Öğretmek bir şeyler anlatmaktan, bahsetmekten ya da söz etmekten çok daha 
ötedir. Kişinin öğrenmesine yardım etmektir. Gerçek, ancak çocuk bunu kendi anlayışına 
göre değerlendirip düşündüğünde öğretilmiş demektir. Bu da normalde, Kutsal Kitap 
dersinde gerçeğe öylesine değinmekle olacak bir iş değildir. Örneğin, sadece “Tanrı 
kutsaldır” derseniz, bu büyük gerçeğin çocuğun anlayışında bir yer bulmasını beklemek 
gerçekçi olmaz. Çocuğun bunu öğrenebilmesi için, gerçeği basit bir dille ifade etmeniz, 
açıklamanız, örneklemeniz, uygulamanız ve tekrarlamanız gerekir. Zaten bu yüzden bir 
Kutsal Kitap dersinde, birçok gerçekten söz etmek yerine temel gerçeği öğretmeye 
yoğunlaşmanız gerekir. Bu özellikle Kutsal Kitap hakkında çok az şey bilen ya da hiçbir 
şey bilmeyen günümüz çocukları için daha da gereklidir. 

 Amacınız, sınıfınızdaki ya da toplantıdaki her çocuğun dersteki temel gerçeği ve 
bu gerçeğin kendisi için ne anlama geldiğini öğrenmesini ve anlamasını sağlamaktır. Peki 
ama bu amaca nasıl ulaşabilirsiniz? 

Temel Gerçeği Özetleyin 

 Temel gerçeği mümkün olduğunca çocuğun söz dağarcığına uygun bir seviyeye 
indirgeyen tek bir cümle haline getirerek özetleyin. “Tanrı olan Kutsal Ruh her 
Hıristiyan‟ın içinde yaşar” ya da, “Tanrı her yerdedir” cümleleri gerçeğin iyi bir özeti 
olur. “Günahkâr doğamız yüzünden hepimizin yeni bir yüreğe ihtiyacı vardır ve Kutsal 
Ruh bizi yenilediğinde Tanrı bize yeni bir yürek verir” cümlesi iyi bir özet değildir! Bu 
gerçeklerin öğretilmesi gerekir, ama cümle öylesine uzun ve teknik terimler içermektedir 
ki, çocuk söyleneni anlayamaz. Temel gerçeği özetlerken basit, kısa, özlü ve tam bir ifade 
kullanın. 

 Öğretişinizdeki yetkiyi göstermek üzere şöyle bir ifade kullanabilirsiniz: “Kutsal 
Kitap şunu öğretir...”, “Tanrı şöyle bir uyarıda bulunur...”, “Tanrı şunu vaat 
eder...”, “Tanrı böyle olmanızı ister...”, “Tanrı şunu buyurur...”. Temel gerçeği 
söylerken, “Tanrı sizi yarattı” ifadesinde olduğu gibi, hem kurtulmuş hem de 
kurtulmamış olan çocukları içeren bir gerçek söz konusu değilse, “sen ya da siz” 
hitaplarını kullanmayın. “Tanrı her zaman sizinle olacağını vaat eder” gibi bir 
ifade kullanmamalısınız. Çünkü bu ifade sadece O‟na iman etmiş olanlar için 
geçerlidir. Farklı sözcüklerle aynı şeyi dile getirin: “Tanrı her zaman çocuklarıyla 
olacağını vaat eder”. “Sen ya da siz” hitapları gerçeğin uygulanması aşamasında 
kullanılacaktır. 

Dersinizin ana hatlarını içeren sayfanın üst kısmına gerçeğin özetini yazın. Böylece 
öğretiş sırasında dersinizin amacını size hatırlatır. 

Temel Gerçeği Açıklayın 

 Gerçek hakkında bir iki cümle söyleyip bunu öğrettiğinizi umut etmek yeterli 
değildir. Gerçeği ders sırasında ilk kez dile getirdiğinizde, bunun basit ve kısa bir 
açıklamasını yapın. Bundan sonra aynı gerçekten her söz edilişinde biraz daha geliştirin. 
Eğer “Tanrı adildir” gerçeğini öğretiyorsanız, “adil” sözcüğünün anlamını; Tanrı‟nın 
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nasıl adil davrandığını, her şeyi bildiğini ve yargısını uygulama gücüne sahip olduğunu 
açıklamanız gerekir. Çarmıhın Tanrı‟nın adaletini nasıl gösterdiğini ve günahkârlara 
karşı nasıl hem adil hem de bağışlayıcı olabildiğini öğretişinize ekleyebilirsiniz. 

 Gerçeği zorlamadan üzerinde konuşun ve geliştirin; net terimler kullanın ve 
açıklamalarınızı mümkün olduğunca ilgi çekici ve basit hale sokun. Öğretmen çocuklara 
ruhsal anlayış veremez, fakat gerçeği tamamıyla ve özenle anlatma sorumluluğuna 
sahiptir. 

Diğer Gerçekleri de Dahil Edin 

  Ders hazırlığı yaparken ilgili Kutsal Kitap metninde karşılaştığınız çeşitli 
gerçeklerin listesini yapın. Bunların içinden birini temel gerçek olarak seçeceksiniz. 
Dersinizin amacı bu seçtiğiniz gerçeği en iyi şekilde öğretmek ve uygulamaktır. 

 Peki ama dersteki diğer gerçeklere ne olacak? Onlar da dahil edilmeli midir? Bu 
soruyu yanıtlarken izlenmesi gereken birkaç ilke vardır: 

 Artakalan bu gerçeklerin hiçbirini derse dahil etme zorunluluğu hissetmeyin. 
Dersin amacı temel gerçeği öğretmek ve uygulamaktır. Temel gerçeğin, kurtulmuş ve 
kurtulmamış olan çocuklara öğretilmesi ve uygulanması sayesinde Tanrı‟nın çocuklara 
konuşması için dua ediyorsunuz. 

 Metnin içinde olan ve temel gerçeği öğretmenize yardım edecek diğer gerçekleri 
dahil etmelisiniz. Bu gerçekler temel gerçeğin açıklanmasında rol oynar ve 
yakından ilişkilidirler. Eğer bunları dahil etmezseniz temel gerçeği öğretişinizde 
eksiklikler olacaktır. Navot‟un bağıyla ilgili derste (1Kr.21) temel gerçek olarak 
“Tanrı adildir” gerçeğini öğretiyor olabilirsiniz. Bu derste, “Tanrı her şeyi bilir” 
ve “Tanrı‟nın gücü her şeye yeter” gerçekleri de çok net bir şekilde görülür. 
Bunları derse eklersiniz, çünkü bunlar Tanrı‟nın nasıl adil olduğunu açıklamanıza 
yardım eder. 

 Temel gerçeği öğretmenize yardım etmeyen ve çocukların temel gerçeğe olan 
ilgilerini dağıtan ya da karmaşıklaştıran diğer gerçekleri genellikle ders dışı 
bırakmalısınız. Şunu unutmayın: Derse dahil ettiğiniz alakasız gerçeklerin sayısı 
arttıkça öğretişiniz daha verimsiz olacaktır. Pavlus ve Silas‟ın Filipi‟de başına 
gelenlerle ilgili derste temel gerçek olarak, “Rab İsa Mesih‟e iman edin ve 
kurtulun” cümlesini kullanabilirsiniz; fakat Elçilerin İşleri 16:11-40‟ta göze 
çarpan tek gerçek bu değildir. Bu metinde görülen diğer gerçekler arasında, 
Şeytan‟ın Mesih‟e boyun eğdiği (19-24. ayetler), öğrenci olmanın bedeli (22-23. 
ayetler), Tanrı‟nın her zaman çocuklarıyla olduğu gerçeği (25. ayet), Tanrı‟nın 
gücü (26. ayet), kurtuluşun sonuçları (33-34. ayetler) sayılabilir. Bunların 
çoğunluğu, “Rab İsa Mesih‟e iman edin ve kurtulun” temel gerçeğini öğretmeye 
yardım etmeyeceği için ders dışı bırakılacaktır. Alakasız gerçeklerin derse dahil 
edilmesi çocukların kafasını karıştırır. 

 Üzerinde çalıştığınız metnin içinde bulunmasa bile, temel gerçeği açıklamanıza 
yardım edecekse, daha önceki derslerde öğretilen gerçeği ya da gerçekleri dahil 
edebilirsiniz. Tekrar Pavlus ve Silas‟ın Filipi‟de başına gelenlerle ilgili dersi ve 
“Rab İsa Mesih‟e iman edin ve kurtulun” temel gerçeğini örnek olarak kullanalım. 
Eğer bu ders Elçilerin İşleri üzerinde yaptığınız çalışmaların bir parçasıysa, 
halihazırda Kutsal Ruh hakkında öğretiş vermişsinizdir; o halde Kutsal Ruh‟un 
kurtulanların içinde yaşadığı ve onların yaşamını değiştirdiği gerçeğini 
öğretişinize dahil edebilirsiniz. 
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 Çocukların dikkatini, temel gerçekle ilgisi olmayan başka bir gerçeğe çekmek 
isteyebilirsiniz. Örneğin, Elçilerin İşleri 16:11-40 hakkında öğretirken, çocukların 
dikkatini Tanrı‟nın falcılıkla ilgili söylediklerine çekmek isteyebilirsiniz (Bu 
gerçeği daha önce öğretmiş olabilirsiniz ve çocukların zihinlerinde bunu taze-
lemek isteyebilirsiniz). Fakat bu sık sık yapılan bir şey değildir, sadece çocukların 
bunu duyma gereksinimi içinde olduklarını hissettiğinizde yapmalısınız. 

Temel Gerçeği Örnekleyin 

 Çocukların Kutsal Kitap‟taki büyük gerçekleri anlamasına yardım etme 
yollarından birisi de örnek kullanımıdır. Bu hikaye ve örnekler, açıklamaya çalıştığınız 
gerçeğe ışık tutan günlük olaylardır. Anlayış ışığını içeriye aktaran pencerelere benzerler. 
Besbelli ki bir konu üzerine ne kadar ışık tutarsak o kadar iyi olur. Genellikle hakkında 
öğretiş vermekte olduğunuz Kutsal Kitap hikayesi, temel gerçeğe ait bir örnektir; bazen 
hikayede gerçeğe ait birden fazla örnek vardır. 

 Örneğin, kıtlık sırasında İlyas‟ın başına gelenler, Tanrı‟nın çocuklarına nasıl 
baktığını gayet güzel bir şekilde örnekler. Mesih‟in günahkârların yerine geçtiğini 
açıklıyorsanız, arkadaşına ait olan cezayı üstlenen bir çocuğun hikayesini anlatabilirsiniz. 
Eğer Tanrı‟ya giden tek yolun İsa Mesih‟ten geçtiğini öğretiyorsanız, aşağıdaki 
benzetmeyi kullanabilirsiniz: 

 “Küçük çocuk saray kapısının yanındaki duvara yaslandığında çok üzgündü. 
„Muhafız beni niçin içeri almıyor ki?‟ diye soruyordu kendi kendine; „Kralı görmek 
istiyorum.‟ Fakat muhafız buna izin vermiyordu. Genç bir adamın saray kapısına doğru 
yaklaştığını gördü. Küçük çocuğun yanında durdu. Nezaketle, „Sorun nedir?‟ diye sordu. 
Çocuk, „Kralı görmek istiyorum, ama muhafız beni içeri almıyor‟ diye yanıtladı. Genç 
adam, „Benimle gel‟ dedi ve çocuğun elinden tuttu. Birlikte muhafıza yaklaştılar ve 
muhafız genç adamı selamlayarak kapıyı açtı. Sarayın koskoca kapısından içeri girdiler, 
koridorlardan ilerlediler ve kralın bulunduğu odaya vardılar! Küçük çocuk heyecan 
içindeydi ve şaşkındı. Sonunda tüm cesaretini toplayıp genç adama sordu, „Muhafız içeri 
girmen için sana nasıl izin verdi?‟ Aldığı yanıt, „Kral benim babamdır‟ oldu.” 

 Kullanmayı planladığınız örnek gerçeği açıklamanıza yardım edeceğinden, kafa 
karıştırıp yanlış bir yönlendirme yapmayacağından emin olun. Çok uzun, çok hareketli ya 
da çok komik bir örnek kullanırsanız, çocukların anlamasına yardım etmek yerine engel 
olabilirsiniz. Çocukların duygularına hitap ederek gözyaşı dökmelerine neden olacak 
“acıklı” örnekler kullanmayın. Her örnek hakkında dikkatle düşünün. Eğer çocukların 
gerçeği daha iyi anlamasına yardım edecekse kullanın. Fakat çok fazla örnek kullanarak 
hikayenin ana temasını elden kaçırmayın. 

Temel Gerçeği Dersinizin İçine Harmanlayın 

 Eğer hikayeyi anlattıktan sonra, “İşte bu hikayeden şunu şunu öğreniriz” derseniz, 
hikayenin bittiğini ve artık onlara vaaz etmeye başlayacağınızı bildikleri için hemen 
“ilgilerini kaybederler!” Temel gerçek, hikaye boyunca doğal bir şekilde her ortaya 
çıkışında derse katılmalıdır. Eğer gerçekten metindeki temel gerçeği öğretiyorsanız, 
bunun metin boyunca farklı anlarda tekrarlandığını göreceksiniz. Bu sayede, gerçeği 
dersin son anlarında “ortaya çıkarmaktan” kaynaklanan sorunu da engellemiş olursunuz. 
Gerçek, dersin içine iyice harmanlanmış olduğundan, çocuklar sizi dinleyecek ve 
öğreneceklerdir. Temel gerçeğin öğretilişinin büyük bir kısmını, doruk noktasına 
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ulaşmadan önce tamamlamaya gayret etmelisiniz. Böylece en sonda yapılması gereken 
şey, gerçeği bir kez daha vurgulamak ve uygulamaktan ibarettir. 

 Hikayeden ayrılıp temel gerçeği öğretmeye başlarken bunu pürüzsüz bir şekilde ve 
iyi bir bağlantı cümlesi kullanarak yapmaya çalışın. Aşağıdaki örnek, İzebel‟den 
kaçmaya çalışan İlyas‟ın hikayesiyle “Tanrı sabırlıdır” gerçeğini öğretmektedir. 

 “Tanrı için o kadar büyük işler yapan bu adam bir kadından kaçıyor! İlyas, 
Tanrı‟nın kendisini koruyacağına inanmıyor muydu acaba? Bu kez Tanrı‟ya ne yapması 
gerektiğini sormadı; ve bu bir hataydı. Benim de böyle davrandığım anlar oldu; eminim 
siz de böyle yapmışsınızdır. Bir Hıristiyan olmanıza rağmen belki Tanrı‟dan size yol 
göstermesini istemeyi unuttunuz. Fakat Tanrı, “Şu yaptıklarına bak! Artık İlyas‟la 
ilgilenmeyeceğim ” demedi. Tanrı sizin ve benim hakkımızda da böyle düşünmez. 
Çocuklarının yaşamında işlemeye devam eder. Onlara sevecenlikle konuşur ve yanlış 
yaptıkları şeyi onlara gösterir. Tanrı çok sabırlıdır...” 

 Hikayeye geri dönerken yine iyi bir bağlantı cümlesi kullanmanız gerekir ki, ders 
uyum içinde kalsın ve pürüzsüz devam etsin. Yukarıdaki örnekte hikayeye dönerken 
şöyle bir cümle kullanabilirsiniz: “Tanrı çok sabırlıdır, bu yüzden İlyas‟ın derin derin 
uyumasına fırsat verdi.” 

Temel Gerçeği Tekrar Edin 

 Eğer gerçeği iyice harmanlarsanız, ders boyunca birkaç kez tekrar edilecektir. Bu 
iyidir, çünkü tekrar etmek öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Çocuğun tekrarlanan ve 
gözden geçirilen bir gerçeği kavraması ve hatırlaması daha büyük bir olasılıktır. C. H. 
Spurgeon, bezelye tohumu eken bir çiftçi hakkındaki şu hikayeyi anlatmıştır: Çiftçi her 
çukura üç adet bezelye koyar. Kendisine bunun nedeni sorulduğunda bir tanesinin kuşlar, 
bir tanesinin solucanlar ve bir tanesinin de büyümek için olduğunu söyler! Biz öğretirken 
de aynı şey geçerlidir; bir tohumu Şeytan, bir tohumu doğal benlik alabilir ve üçüncüsü 
kök salar. 

 Bununla birlikte, temel gerçeği tekrar ederken sunuş tarzınızı çeşitlendirmeyi 
unutmayın. İyi bir öğretmen aynı gerçeğe farklı ve ilgi çekici açılardan yaklaşarak tekrar 
tekrar sunabilir. Örneğin, Daniel hakkındaki derste, “Tanrı her şeyi bilir” gerçeğini 
öğretiyorsanız, bunu şu şekilde dile getirebilirsiniz:  

 “Acaba sınıftaki en zeki çocuk kim? Diyelim ki Mehmet ve Mehmet‟ten 
kütüphanedeki bütün kitapları okumasını isteyelim. Okuduğu her kitabı harfi harfine 
hatırlıyor! Mehmet çok şey öğrenir ve herkes onun harika olduğunu düşünür! Fakat 
Mehmet‟in bildiklerini Tanrı‟nın bildikleriyle kıyaslarsak çok ama çok az şey bildiğini 
görürüz, çünkü Tanrı her şeyi bilir. Hiç kimse Tanrı‟nın yanıtlayamayacağı bir soru 
soramaz. Ve bir şey daha var... Mehmet‟in öğrenmek için bir sürü kitap okuması gerekir. 
Oysa Tanrı‟nın öğrenmeye ihtiyacı yoktur. O her şeyi her zaman bilir!” 

 Aynı gerçeği daha sonra Daniel, Nebukadnessar‟ın rüyasını yorumlarken de 
tekrarlayabilirsiniz: 

 “Daniel krala, „Bana biraz zaman tanıyın‟ diye yalvardı. Daniel ona yardım 
edebileceğinden nasıl bu kadar emindi? Ülkedeki bütün akıllı insanlar denemişti, ama 
hepsi de başarısız olmuştu. Daniel Tanrı‟nın yardım edebileceğini biliyordu. Tanrı‟nın, 
insanların aklından geçen düşünceleri, hatta uyurken gördükleri rüyaları bile bildiğini 
biliyordu. Tanrı her sırrı bilir. İnsanlar mutluymuş görüntüsü verirken, onların gerçekte 
ne hissettiklerini bilir. Yaptığımız ve başkalarının bilmesini istemediğimiz şeyleri bilir...” 
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 Dersin ilerleyen dakikalarında temel gerçeği tekrar öğretirken, belki Daniel 
rüyanın doğru yorumunu yaptığında, şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: 

 “Bakalım kaç tane yıldızın adını sayabileceğiz... Evet, hiç fena değil, on dört tane 
saydık. Peki göklerde kaç tane yıldız var? Milyarlarca! Yani milyarlardan sadece on 
dördünü bulduk, doğru mu? Kutsal Kitap‟ın Tanrı ve yıldızlar hakkında ne dediğini 
dinleyin. “Tanrı her birini adıyla çağırıyor”(Yşa.40:26). Tanrı‟nın bildiklerini 
anlamamız mümkün değildir!” 

Zor Dersler 

 Zaman zaman “sorunlu bir dersle” karşılaşabilirsiniz. Hikayenin içeriğinde birden 
fazla yerde bulunması gereken temel gerçeği bir türlü bulamazsınız. Metin iyi bir şekilde 
yorumlanırsa, dersin farklı bölümlerinde iki ya da üç gerçeğin ortaya çıkarılacağını 
düşünürsünüz. O zaman bu gerçekleri hikayedeki uygun yerlerde öğretin. Tabii ki bu 
gerçeklerin temel gerçek kadar kapsamlı olarak açıklanamayacağı ortadadır. Önemli olan 
şey, iyi bir öğretiş vermek için gerekli olan tüm ilkelere elinizden geldiğince sadık 
kalmanızdır. Neyse ki bu tür dersler istisna durumundadır. 

 Sonuç itibarıyla, dersinizi hazırlarken dersteki gerçeklerin bir listesini çıkarın. 
Temel gerçeği seçtiğiniz zaman, diğer gerçeklere bakın ve yukarıda verilen bilgiler 
doğrultusunda hangisini derse dahil edip etmeyeceğinize karar verin. 
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7. Gerçeği Uygulamak 

 

 Çocuklar bazen Kutsal Kitap hakkındaki sorularınızı yanıtlayabilir, ama bu 
yanıtları, Tanrı‟nın kendileri için verdiği bir mesaj olarak görmezler. Belli öğretileri 
anlıyormuş gibi görünürler, ama bunlar yaşamlarında hiçbir değişiklik yapmaz. Belki 
öğretişinize gerçeğin uygulamasını dahil etmediniz. Uygulama, çocuğa öğrettiklerinizin 
sonucu olarak Tanrı‟nın çocuktan yapmasını istediği şeydir. Gerçeğin pratik bir şekilde 
dışa vurulmasını ve çocuğun yaşamında hayat bulmasını sağlamaktır. 

 Kutsal Yazılar‟a baktığımızda, uygulamanın öğretişin önemli bir parçası olduğunu 
görürüz. Eski Antlaşma‟daki peygamberler duyurdukları bildirilerde çok detaylıydılar; 
hiç şüphesiz ki Yahudi halkının yaşamına hitap ettiler (örn. Yşa.10:14). Rab İsa Mesih 
gerçeği, genç zengin adama ve Samiriyeli kadına uyguladı. Pavlus, Romalılar ve Efesliler 
mektuplarının başlangıcında öğretileri dikkatle açıkladı, ama uygulama konusunda da, 
örneğin, bu mektupların sonlarına doğru, bir o kadar kapsamlı davrandı. Gerçekleri 
öğrettikten sonra asla uygulamadan bırakmayın. 

 Her derste gerçek ve uygulama olmalıdır. Gerçeği öğrettikten sonra uygulamaya 
koymamanın tehlikesini gördük. Bununla birlikte uygulamalar yapıp bu uygulamalara 
zemin oluşturan temel gerçeği öğretmeme hatasından da uzak durun. Bir uygulama gibi 
görünen bir ifadeyle karşılaşırsanız, “niçin” sorusunu sorun. Bu soruya verilen yanıt, 
temel gerçek olacaktır. 

 Örneğin, bir dersteki temel gerçeğin “Tanrı‟ya tapınmak” olduğunu 
düşündüğünüzü varsayalım. Derse tekrar göz atın. Tanrı‟ya niçin tapınmanız gerektiğini 
söylüyor mu? “Rab‟bin tek Tanrı olduğunu” ya da “Rab‟bin gücü her şeye yeten Tanrı 
olduğunu” öğretiyor mu? Eğer öğretiyorsa bu ifadelerden biri temel gerçek ve “Tanrı‟ya 
tapınmaksa” uygulamadır. 

 
 

Uygularken Ayırım Yapın 

 Her zaman iki çeşit çocuk olduğunu hatırlayın: İnanlılar ve inanlı olmayanlar. Bir 
gerçeğin uygulaması bu iki tip çocuk için aynı olmayacaktır. Eğer, “Rab İsa halkı için 
geri gelecek” konusunu öğretiyorsanız, kurtulmuş olan çocuğu O‟nu hoşnut eden şekilde 
yaşamaya teşvik edersiniz. Ayrıca kurtulmamış olan çocuğu içinde bulunduğu tehlike 
hakkında uyarır ve Mesih‟e iman etmeye çağırırsınız. Gerçeği kime uyguladığınızı her 
zaman açıkça dile getirin. Şu gibi ifadeler kullanın: “Eğer Rab İsa sizin Kurtarıcınızsa...”, 
“Eğer Mesih‟e sizi bağışlaması için iman ettiyseniz ve yaşamınızın kontrolü 
O‟ndaysa...”, “Kurtulduysanız...”. Ya da bunun zıttı olarak, “Eğer Hıristiyan 
değilseniz...”, “Eğer Rab İsa Mesih‟e iman etmediyseniz...” gibi ifadeler de 
kullanabilirsiniz. Öğrettiğiniz çocukların ruhsal durumlarını her zaman 
bilemeyebilirsiniz, fakat gerçeği uygulamaya koyarken dikkatli olursanız, ne 
söylediğinizi ve kime hitap ettiğinizi anlarlar. Zaman zaman gözlerinde, “Bu benim için” 
diye parıldayan bir kabullenme ışığı göreceksinizdir. 

 
 

Uygulama Noktasını / Noktalarını Bulun 

 Kendinize, “Bu gerçek bende nasıl bir fark yarattı?” “Bu gerçekten kaynaklanan 
anlayışın sonucu olarak Tanrı çocuktan nasıl bir karşılık bekler?” “Bu gerçek, öğrettiğim 
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çocukların yaşamını nasıl etkilemelidir?” Bu sorulara verilecek olan yanıtlar, 
uygulamalardır. 

 Temel gerçeğin uygulama noktasını ararken aklımızda tutmamız gereken üç 
olasılık vardır: 

 Temel gerçek hem kurtulmuş hem de kurtulmamış çocuğa uygulanabilir (Normal 
olan da budur). 

 Temel gerçek sadece kurtulmamış olan çocuğa uygulanabilir. 

 Temel gerçek sadece kurtulmuş olan çocuğa uygulanabilir. 

  

 
 

Kutsal Kitap Dersi 

Temel Gerçek 

Uygulama Uygulama 

Kurtulmamış olan çocuklar Kurtulmuş olan çocuklar 

Şekil 1 

Temel gerçeği, kurtulmuş ve 
kurtulmamış olan çocuklara 

yönelik uygulamalarla 
öğretmek 
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Örnekler 
 

Ders Önerilen Temel Gerçek Uygulamaların Özeti 

 
Mesih‟in ölümü (Mat.27) Tanrı Oğlu günahkârlar uğruna öldü 

(İnanılması gereken öğreti) 

Kurtulmamış olanlar: O‟na 
Kurtarıcınız olarak iman edin. 

Kurtulmuş olanlar: Sizin yerinize 
öldüğü için O‟na şükredin. 

 

Avşalom (2Sa.15-17) 

 

Avşalom gibi başkaldıran bir asi 
olmayın 

(İşitilmesi gereken bir uyarı) 

Kurtulmamış olanlar: 
Başkaldırışınız ailenizi üzecek ve sizi 
Tanrı‟dan ayıracaktır. 

Kurtulmuş olanlar: Yetki sahibi 
olanlara itaat ederek Mesih‟e ait 
olduğunuzu gösterin. 

 

Tanrı, Davut‟u kral olarak seçer 
(1Sa.16) 

 

Yüreğiniz ve yaşamınız, Davut gibi, 
Tanrı‟nın huzurunda doğru olsun 

(İzlenmesi gereken bir örnek) 

Kurtulmamış olanlar: Günahınızı 
sizden uzaklaştırması ve sizi 
Tanrı‟yla barıştırması için Rab İsa‟ya 
iman etmelisiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya çok 
yakın olmalıyız. 

 

Ev kuran akıllı ve budala adamlar 
(Mat.7:24-29) 

 

Yaşamınızı Rab İsa Mesih üzerine 
kurarsanız, denemelerden başarıyla 

geçersiniz. 

(Sahip çıkılması gereken bir vaat) 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e 
iman edin ve sözünü dinleyin; o 
zaman sizi kurtaracağını ve 
koruyacağını vaat eder. 

Kurtulmuş olanlar: O‟na 
güvenmeye ve sözünü dinlemeye 
devam edin; zorluklarla 
karşılaştığınız zaman bunların 
hepsini aşmanızı sağlayacaktır. 

 
 

On kız benzetmesi 
(Mat.25:1-13) 

 

Rab İsa Mesih‟in ikinci gelişi için 
hazır olun. 

(Uyulması gereken bir buyruk) 

Kurtulmamış olanlar: 
Günahınızdan dönmeli ve Rab İsa 
Mesih‟e iman etmelisiniz ki, Mesih 
tekrar geldiğinde gerçek bir 
Hıristiyan olasınız. 

Kurtulmuş olanlar: Her gününüzü, 
Rab İsa o an gelecek olsa bundan 
mutluluk duyacağınız bir tarzda 
yaşamalısınız. 

 Dersinizin temel gerçeğini dile getirdikten sonra, “bu yüzden” bağlacını kullanmak 
yararlı olabilir. Bu özellikle, temel gerçek bir öğreti ya da vaatse daha yararlı olur. 
Örneğin, temel gerçeğiniz “Tanrı kutsaldır” ise, “bu yüzden” bağlacını ekleyin – “Tanrı 
kutsaldır, bu yüzden ...” Bu haliyle eksik olan bu cümleyi, çocukların yaşamıyla nasıl bir 
alakası olduğunu ekleyerek tamamlamanız gerekir. Şu şekilde tamamlayabilirsiniz: 
“Tanrı kutsaldır, bu yüzden, eğer O‟nun çocuğuysanız, siz de kutsal olmalısınız.” 

 Temel gerçek genellikle hem kurtulmuş hem de kurtulmamış olan çocuklara 
uygulanacağı için, uygulamayı diğer grup için de tekrarlamanız gerekir. “Tanrı kutsaldır, 
bu yüzden O‟nun huzurunda temiz olmanız gerekir. Böylece O‟na ait olursunuz.” 

 Eğer temel gerçek işitilmesi gereken bir uyarı ya da uyulması gereken bir 
buyruksa, zaten çocuklara ne yapması gerektiğini söyler; örneğin: “Tanrı‟ya yalan 
söylemeyin” ya da, “Tanrı, kendisini bütün yüreğinizle sevmenizi ister.” Eğer durum 
buysa uygulama, çocuğun yaşamında görülmesi gereken pratik bir sonuç üzerine  
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    odaklanmalıdır. 

  Uygulamaları özetlemek iyi olur. Ders esnasında özetinizdeki sözleri 
kullanmayabilirsiniz. Fakat uygulamaları kendi aklınızda netleştirmek için özetleme 
etkinliği size yardımcı olacaktır. 

     Temel gerçek genellikle hem kurtulmuş hem de kurtulmamış olan çocuklara 
uygulanır ve durum bu olduğuna göre, her iki uygulamanın da derse dahil edilmesi 
gerekir (Şekil 1‟e bakın). Fakat buna rağmen gerçeği sadece tek bir gruba, örneğin, 
kurtulmamış olan çocuklara uygulamayı düşünebilirsiniz; çünkü grup içinde kurtulmuş 
olan çocuk olmadığı kanısındasınızdır. Dikkatli olun, en iyi öğretmenler bile bazı 
çocukların, öğretmenin haberi olmadan kendi kendilerine iman ettiğini fark etmeme 
hatasına düşebilirler. 

 Temel gerçeğin sadece kurtulmamış olan çocuklara uygulandığı bazı dersler de 
vardır. Durum bu olduğunda, kurtulmuş olan çocuklar için bir uygulama noktası bulmaya 
zorlanmayın. 

 

  

 

Kutsal Kitap dersi 

Temel Gerçek 

Uygulama 

Kurtulmamış olan 
çocuklar 

Şekil 2 

Temel gerçeği  
kurtulmamış olan 
çocuklara yönelik 

uygulamayla öğretmek 
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Örnekler 

 

Ders Önerilen temel gerçek Kurtulmamış olan çocuklara 
yönelik uygulamanın özeti 

 
Günahları bağışlatma günü 

(Lev.16) 

Kan dökülmeden bağışlanma 
olmaz. 

(İnanılması gereken bir öğreti) 

Tanrı‟ya Rab İsa Mesih‟in 
kanıyla gelmelisiniz. 

 

 
Akan  

(Yşu.17) 
Günahınızın ortaya 

çıkacağından hiç şüpheniz olmasın. 
 

(İşitilmesi gereken bir uyarı) 

 

Günahınızdan uzaklaşın: Günahı 
Tanrı‟nın huzuruna getirin ve sizi 

bağışlamasını isteyin. 

 
Kaybolan oğul  
(Luk.15:11-24) 

 
Kaybolan oğul gibi davranın – 

tövbe edin. 
(İzlenmesi gereken bir örnek) 

 

 
Günahınızın ne kadar ciddi 

olduğunu anlayın, ondan uzaklaşın 
ve sizi bağışlaması için Tanrı‟ya 

gelin. 
 

Filipili zindancı  
(Elç.16:16-34) 

Rab İsa Mesih‟e iman edin ve 
kurtulun. 

(Sahip çıkılması gereken bir 
vaat) 

 

Sizi kurtarması için Mesih‟e iman 
etmelisiniz. 

 

 
Kule yapmak isteyen adam ve 

kral 
(Luk.14:25-33) 

 
Bir Hıristiyan olmanın bedelini 

önceden düşünün. 

(Uyulması gereken bir buyruk) 

 

İsa Mesih‟in senin yaşamında    
ilk sırada olmasının ne anlama 

geldiğini dikkatle düşünmelisin. 

 

  

Müjde‟nin açık ve net bir şekilde öğretilmesi ve uygulanması, Hıristiyan çocuklar 
için bir bereket ve yardım kaynağı olacaktır. Tanrı‟nın kendileri için yaptıklarını daha 
iyi anlayacak ve bunlar için daha çok şükran duyacaklardır. Aynı zamanda, kurtulmuş 
olduğunu söyleyen, ama aslında kurtulmayan çocuklara da öğretiyor olabilirsiniz. 
Unutmayın, Hıristiyan çocuklara yönelik bir öğretişi programın başka bir bölümüne 
ekleyebilir ya da derste göze çarpan başka bir gerçeği kullanarak dikkatlerini çekebilir-
siniz. 

 Bazı durumlarda temel gerçek sadece kurtulmuş olan çocuğa uygulanabilir. 
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Şekil 3 

Temel gerçeği  kurtulmuş 
olan çocuklara yönelik 
uygulamayla öğretmek 

 

Kutsal Kitap dersi 

T
Temel gerçek 

Kurtulmuş olan çocuklar 

Uygulama 
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Örnekler 
  

Ders Önerilen temel gerçek Kurtulmuş olan çocuklara 
yönelik uygulamanın özeti 

Pentikost 
(Elç.2:1-21) 

Kutsal Ruh Tanrı‟dır ve her 
inanlının içinde yaşar. 

(İnanılması gereken bir öğreti) 

Tanrı için yaşayabilir ve diğer 
insanlara O‟nun hakkında 

anlatabilirsin. 

Yeşu ve Givonlular  
(Yşu.9) 

Eğer bir inanlı, Tanrı‟dan 
kendisini yönlendirmesini istemezse 

büyük hatalar yapar. 

(İşitilmesi gereken bir uyarı) 

Bir karar vermek durumunda 
kaldığınızda, doğru kararı 

alabilmek için Tanrı‟dan yardım 
isteyin. 

Meryem‟in Rab İsa‟yı meshetmesi 
(Yu.12:1-11) 

Meryem gibi siz de, Rab İsa‟ya 
olan sevginizi gösterin. 

 (İzlenmesi gereken bir örnek) 

Rab İsa‟ya zamanınızı, paranızı ve 
sahip olduğunuz her şeyi verin. 

Yeşu önder olarak seçilir  
(Yşu.1) 

Tanrı her zaman çocuklarıyla 
olacağını vaat eder.  

(Sahip çıkılması gereken bir 
vaat) 

Korkmanıza gerek yok: Hiçbir 
zaman yalnız değilsiniz. 

Gece yarısı gelen arkadaş  
(Luk.11:1-11) 

Rab İsa kendisini izleyenlere 
Tanrı‟ya dua etmeye devam 

etmelerini ve vazgeçmemelerini 
buyurdu. 

(Uyulması gereken bir buyruk) 

Tanrı‟dan, ailenizi ve 
arkadaşlarınızı kurtarmasını 
istemeye devam etmelisiniz. 

  
 Bu gibi durumlarda bir Müjde uygulaması bulmaya zorlanmayın. Elbette ki, 

kurtulmamış olanların bu ayrıcalıklardan mahrum kaldığını ve bunların Mesih‟te 
bulunduğunu söyleyebilirsiniz. Tanrı sık sık Hıristiyan standartlarının öğretilişini, 
kurtulmamış olan çocuklara eksikliklerini göstermek için kullanır. Kurtulmamış olan 
çocuk da Hıristiyan yaşamının nasıl olduğunu öğrenecek ve eğer Hıristiyan olmaya karar 
verirse, bu kararı alırken “bilinçli” olacaktır. 

 Arzu ederseniz, okuduğunuz Kutsal Kitap metninde ilgilerini çekebilecek bir 
bölüme işaret ederek, kurtulmamış olan çocuklar için derse özel bir şey ekleyebilirsiniz. 
Ayrıca bu çocuklara programın başka bir kısmında öğretebileceğinizi de unutmayın. 
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Uygulamaya Koyun 

 Çocukların temel gerçeği az da olsa anladığını görmeden uygulamaya geçmeye ça-
lışmayın. Genellikle ders esnasında temel gerçeği ilk öğretişinizden sonra uygulama yap-
manıza gerek yoktur. Bundan sonra gerçekle ilgili öğretişinizi geliştireceksiniz, bu aşa-
mada uygulamayı dikkatle derse dahil etmelisiniz. Çocukların gerçeği kime uyguladığı-
nızı anladığından emin olun – Hıristiyanlar‟a mı, yoksa Hıristiyan olmayanlara mı? 

Alakalı uygulamalar seçin 

 Gerçeği çocukların günlük yaşamına uygulayın. Çocukların içinde bulunma 
olasılığı olan durumlar hakkında konuşun. Gerçeği okul, ev ve oyun ortamına uygulayın. 
Çocukların korkularından, günahlarından, sevinçlerinden söz edin. “Tanrı her zaman her 
şeyi kontrol eder” gerçeğini öğrettiğinizi varsayalım. Hıristiyan bir çocuğun, sınavda 
başarısız olursa bu gerçeği anlamasının kendisine ne kadar yardımcı olacağını görmesi, 
Tanrı‟nın uluslararası ilişkilerde nasıl son söz sahibi olduğunu işitmesinden çok daha 
anlamlı olacaktır. 

 Apaçıktır ki, çocukları daha iyi tanıdıkça, öğretişinizi onlar için daha da alakalı bir 
hale sokabileceksiniz. Çocukları oynarken seyredin! Kendi aralarındaki konuşmalara 
kulak verin! Onların okuduğu kitapları okuyun ve kendi hafızanızı zorlayın! 

Detaylı olun 

 Gerçeği çocuğun yaşamına uyguladığınızda, gerçekten olmuş olan şeyler hakkında 
konuşun ve detaylara inmekten çekinmeyin. Örneğin, “Belki bir Hıristiyan olduğunuz 
için bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz” diyebilirsiniz. Fakat biraz daha detaya inmek 
iyi olur: “Okuldan eve dönüşte birlikte yürüdüğünüz arkadaşlarınız Hıristiyan olduğu-
nuzu öğrenince size adlar takıp alay mı ettiler veya okul çantanızı yol ortasına mı 
boşalttılar?” 

Günah hakkında öğretirken çocukların işlediği türden günahlardan bahsedin. “Ne 
kadar çabalarsanız çabalayın bu yanlışı yapmaktan bir türlü vazgeçemiyorsunuz” 
diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söylemek daha iyi olur: “Bu yılın başında yıl boyunca 
neler yapacağınızla ilgili planlar yaptınız mı? Belki, „Artık yalan söylemeyeceğim‟ diye 
bir karar aldınız. Bugün Haziran‟ın 10‟u ve ne yapıyorsunuz? Hâlâ yalanlara devam mı? 
Bir türlü vazgeçemiyor musunuz?” 

Kişisel olun 

 Gerçeği uygulamaya koyarken, “biz hepimiz” ya da “siz hepiniz” gibi ifadeler 
kullanmayın. Çocuğun anlatılanları anlamasını sağlamak için daha kişisel olan, “sen” ya 
da “siz” ifadesini kullanın. İşittiklerinin Tanrı‟dan onun için gelen bir mesaj olduğunu 
anlamasını istersiniz. 
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Uygulamaları Örnekleyin 

 Dersi öğretirken kullandığınız hikayenin bir kısmı, uygulamalarınıza ait bir örnek 
olacaktır. Daniel‟in aslanlar arasına atılışı, Tanrı‟nın, çocuklarını tehlikelerden nasıl 
koruduğuna dair bir örnektir. Ya da Kutsal Kitap‟ın başka bir bölümünden bu gerçeğin 
birisinin yaşamına uygulandığını gösterebilirsiniz. Eğer bunu tercih ederseniz, seçtiğiniz 
hikayenin çocukların halihazırda aşina olduğu bir olay olduğundan emin olun. 

 Örneğin: 

 Kutsal Kitap dersi: Daniel aslanlar arasında (Dan.6). 

 Temel gerçek: Tanrı, çocuklarını koruyacağını vaat eder. 

 Örnek: “Petrus‟un Müjde hakkında çok fazla konuştuğu için hapse atıldığı 
hikayeyi hatırlıyor musunuz? Görünüşe bakılırsa idam edilecekti! Oysa Petrus‟u 
geçmişte çok korkutabilecek olan bu olay, şimdi onu hiç korkutmuyordu. Bundan 
yaklaşık on yıl kadar önce Petrus, şiddetle esen rüzgara ve yükselen dalgalara 
maruz kalan bir kayığın içindeydi. 

 Rab İsa derin derin uyuyordu. Petrus o kadar endişelenmişti ki, Rab İsa‟yı 
uyandırıp O‟na niçin uyuduğunu sordu. “Batmak üzereyiz!” diye haykırdı. Ama 
artık farklıydı. Rab İsa‟nın kendisini koruyup kayıracağını biliyordu. Petrus 
zindanda uyuyordu. Hiç korkmuyordu; hiç endişelenmiyordu. Tanrı‟nın 
kendisiyle olduğunu ve kendisini koruduğunu biliyordu. Zorluklarla 
karşılaştığınızda sizin için de böyle olabilir.” 

 Gerçeği günlük yaşamdan bir örnek kullanarak da uygulayabilirsiniz. 

Örneğin: 

 Kutsal Kitap dersi: Pentikost Günü (Elç.2). 

 Temel gerçek: Kutsal Kitap, Kutsal Ruh‟un her inanlının içinde yaşadığını 
öğretir. 

 Kurtulmuş olan çocuk için uygulama: Tanrı için yaşayabilir ve insanlarla O‟nun 
hakkında konuşabilirsiniz. 

 Örnek: “Tarkan Hıristiyan değildi. Metin Tarkan‟ın sınıfındaydı ve Tarkan 
Metin‟in değiştiğini yavaş yavaş fark etmeye başladı. Takımı maçı kaybediyor 
bile olsa, artık Metin‟in ağzından hiçbir kötü söz çıktığını işitmiyordu! 

Tarkan bir gün Metin‟in Can‟a çikolata ikram ettiğini gördü. Herkes Metin‟in 
eskiden Can‟dan hiç hoşlanmadığını iyi bilirdi. Tarkan merakla, “Metin, sana ne 
oldu böyle?” diye sordu. 

Metin, “Ben Hıristiyan oldum; Tanrı beni değiştirdi.” 

“Peki ama kötü sözler kullanmayı nasıl bıraktın?” diye sorduğunda Tarkan iyice 
meraklanmıştı. 

“Kutsal Ruh içimde yaşıyor ve Tanrı için yaşamama yardım ediyor. Bunu tek 
başıma asla başaramazdım.” 

Kutsal Ruh, Metin‟e Tanrı için yaşaması ve Tarkan‟a bunun nedenini anlatması 
için yardım etti. Tarkan Hıristiyanlar‟ın neden farklı olduklarını öğrendi ve 
kendisi de bir Hıristiyan olma hakkında düşünmeye başladı.” 

Gelecekte çocuğun başına gelebilecek bir olayla ilgili örnek kullanabilirsiniz. 

 Kutsal Kitap dersi: Altın buzağı (Çık.32). 
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 Temel gerçek: Tanrı, “Benden başka tanrın olmayacak” diye buyurur. 

 Örnek: “Jimnastik, futbol, basketbol ve teniste başarılı mısın? Belki okul takımına 
seçilecek ve başarılı olacaksın. Elinden geldiğince idman yapmak istersin; 
televizyondaki maçları izlemek istersin. Spor güzel bir şeydir, ama yaşamınızdaki 
en önemli şey halini almamasına dikkat etmelisiniz. Unutmayın, Tanrı ilk sırada 
olmalıdır. Eğer spor daha önemli olur ve sizi Mesih‟e gelmekten alıkoyarsa, o 
zaman spor sizin tanrınız olmuş demektir. Sizin için Rab İsa Mesih‟ten daha 
önemli başka bir şey olamaz. O‟na Kurtarıcınız olarak iman etmeli ve O‟nu 
yaşantınızın Rab‟bi ve efendisi olarak kabul etmelisiniz.” 

Bazen tarihteki büyük bir Hıristiyan‟ın yaşamından alınan örnek yararlı olur. Örneğin:  

 Kutsal Kitap dersi: Filipus Samiriye‟de ve çölde Müjde‟yi paylaşarak hizmet 
ediyor. 

 Temel gerçek: Tanrı, çocuklarının diğer insanlara kendisi hakkında konuşmasını 
ister. 

 Örnek: “Mary Slessor‟ın Kalabar‟daki maceralarını anlatan hikayeyi hatırlıyor 
musunuz? Oradaki pek çok kişiye İsa Mesih‟ten söz etti, ama bunu yapmaya ne 
zaman başladı? Hıristiyan olduğu zaman. Afrika‟ya gitmeden uzun yıllar önce 
kendi aile fertlerine ve İskoçya‟da oturduğu kasabanın halkına anlattı. Tanrı bir 
yetişkin olana kadar beklemenizi istemez. Diğer insanlarla kendisi hakkında 
konuşmaya şimdi başlamanızı ister.” 

Zaman zaman uygulamayı kendi yaşamınızdan bir olayla örnekleyebilirsiniz:  

 Kutsal Kitap dersi: Kilise Petrus için dua eder. 

 Temel gerçek: Tanrı, çocuklarının dualarını yanıtlar. 

 Örnek: “Geçen hafta çok önemli bir mektubu kaybettim. Dolaplara, kitapların 
arasına, üst kata, alt kata, akla gelebilecek her yere baktım. Hiçbir yerde 
bulamadım. Sonunda yüreğimde sessizce Tanrı‟dan bu mektubu bulmama yardım 
etmesini istedim. „Nerede olabilir?‟ diye düşündüm. O anda aklıma, içine 
bakmadığım bir kutu geldi. Kapağı açtığımda mektup karşımda duruyordu! Tanrı, 
çocuklarının küçük ya da büyük sorunları hakkında kendisiyle konuşmalarını ister 
ve onların dualarını yanıtlar.” 

Uygulama İçine Teşvik Edecek / Meydan Okuyacak Bir Şey 

Ekleyin 

 Uygulamaya bir teşvik ya da meydan okuma dahil edilmelidir. Gerçeği öğretmek 
için bilgeliğe, uygulamak içinse içtenliğe ihtiyacınız vardır. İvedilikle ve yalvarırcasına 
öğretin, öğrettiğiniz konuda Tanrı‟ya itaat etmeleri için çocukları teşvik edin. “.... 
yapmaya hazır mısınız?”, “Tanrı‟ya bugün „evet‟ diyecek misiniz?”, “Artık Tanrı‟ya 
karşı itaatsizlik etmeyi bırakın”, “İşittiğiniz bu vaat bugün sizin içindir, inanacak 
mısınız?” gibi ifadeler kullanın. Böylesi bir ivedilik ve teşvik / meydan okuma özellikle 
dersin sonu için uygundur ve Tanrı‟dan, çocukların Tanrı sözüne karşılık vermesini 
isteyen kısa bir duayla dersi bitirebilirsiniz. 
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8. Bir Kutsal Kitap  

 Dersi Hazırlamak 

 

 

 “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi 
olarak sunmaya gayret et” (2Ti.2:15). 

 Romalılar 12:7b, öğretme armağanı olan kişinin kendini öğretmeye vermesini 
söyler. Bir öğretmen sadece bildiklerini öğretebilir. Eğer Tanrı sözündeki büyük 
gerçekleri öğretecekseniz, öncelikle bunları kendiniz bilmelisiniz. Kapsamlı bir hazırlık, 
Kutsal Yazılar‟ı ve bunlar aracılığıyla da Rab‟bi daha iyi tanımanızı sağlayarak, imanlı 
yaşamınız için büyük yararlar sağlayacaktır. Daha kapsamlı hazırlanırsanız, öğretişleriniz 
de daha iyi olacaktır. Öğretişleriniz daha ilgi çekici bir hal aldıkça, çocuklar da derse 
dikkatlerini daha çok vereceklerdir. Hatta dersin ortasında disiplin gerektiren bir durumla 
karşılaşacak bile olsanız, dersi çok iyi şekilde biliyorsanız, zorluk çekmeden tekrar 
konuya dönebilirsiniz! 

Kendinizi Hazırlayın 

 Kendinizi hazırlamanın önemli olduğunu unutmayın. Rab‟le olan ilişkinize özen 
gösterin. O‟na yakın yaşayın. Ezra bizim için güzel bir örnektir. “Ezra kendisini RAB’bin 
Yasası’nı inceleyip uygulamaya ve İsrail’de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı” 
(Ezr.7:10). Ezra‟nın öğretmeye başlamadan önce hazır bir yüreği ve itaatkâr bir yaşamı 
vardı. 

 Öğreteceğiniz zaman zihinsel veya fiziksel olarak yorgun olmaktan kaçınmak 
pratik bir kuraldır. Dersin sonunda her iki yorgunluğu da hissedebilirsiniz, ama ders 
öncesinde değil! 

Hazırlık Planı Yapın 

 Ders için hazırlık yapmaya zamanında başlayın, öğreteceğiniz dersten bir gün önce 
değil. Dersin içeriğine aşina olmak ve yüreğinizin öğreteceklerinizi kavraması zaman 
alır. Bazı kişiler öğretiş yapacakları dersin öncesindeki hafta boyunca, her gün belli bir 
bölüm üzerinde çalışarak adım adım hazırlık yapmak isterler. Diğer kişiler haftanın 
başlangıcında metni okumayı ve tüm hazırlığı bir kerede bitirmek üzere yoğun bir zaman 
ayırmayı tercih ederler. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, hazırlık yaptığınız 
zamandan taviz vermemeye özen gösterin. Eğer hazırlık için zaman ayırmazsanız, 
programın sizi ezdiğini görecek ve pek tercih edilmeyen “sıkıştırma” yöntemine 
başvurmak zorunda kalacaksınız. 
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Ders Hakkında Dua Edin 

 Rab‟den size öğretmesini ve sizin aracılığınızla da başkalarına öğretmesini isteyin. 
Kutsal Ruh, değişmeyen Tanrı sözünün yazarı ve yorumcusudur. Hem siz hem de 
çocuklar, O‟nun tanrısal ışığına bağımlısınız. Rab İsa Mesih şöyle dedi: “Ne var ki O, 
yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek” (Yu.16:13). Hazırlıklarınızın 
tümü Tanrı‟ya olan bağımlılıkla başlamalı, devam etmeli ve sona ermelidir. 

İlgili Ayetleri Okuyun 

Hazırlıklarınıza başkalarının yazdığı notları okuyarak başlamak yerine, ilgili Kutsal 
Kitap metnini okuyarak başlayın. Öğretmen olarak sorumluluğunuz, Tanrı sözünü 
öğretmektir. Tanrı, sözü aracılığıyla size kişisel olarak konuşmak ister. Her şeyden önce 
kendi yüreğinize konuşmasına izin verin; ardından çocuklarla paylaşmak üzere önemli ve 
taze bir şeyleriniz olacaktır. Dersten beş altı gün önce ilgili metni baştan sona okuyun. 
Bu sayede işe giderken ya da ev işi yaparken zihninizde okuduklarınız hakkında 
düşünebilirsiniz. Bir ya da iki gün sonra tekrar okuyun ve üzerinde düşünmeye devam 
edin. Kimin baş karakter olduğuna karar verin; sahneyi gözünüzde canlandırmaya çalışın; 
oradaki konuşmaları dinlediğinizi hayal edin. Size konuşan bir gerçek var mı? 

Diğer Yardımcı Verileri Kullanın 

 Ders hazırlık kitabına bakın; ne gibi veriler önerildiğini gözden geçirin. Eğer 
olayın geçmişiyle ilgili bir bilgi, dersin ana hatları ya da özeti veya tartışma soruları 
varsa, öncelikle bunları okuyun ve ardından dersi incelemeye başlayın. Baştan sona 
okuyun ve yardımcı olacak verileri seçin. Kullanmayı planladığınız ya da derse dahil 
etmek istemediğiniz şeyleri not etmeniz yararlı olabilir. Başka kaynak kitaplara bakmak 
da yardımcı olabilir: Kutsal Kitap Yorumları, sözlükler ya da öğreteceğiniz konu ya da 
kişi hakkında yazılmış başka kitaplar. Dersinizi daha ilgi çekici kılmak için o döneme ait 
bazı bilgileri kısa kısa derse dahil edebilirsiniz. Bu, özellikle iyi bilinen bir dersi 
öğretiyorsanız yararlı olur. Kullanacağınız kaynak kitaplar dersi daha iyi anlamanıza da 
yardım edecektir. Öğretmenin öğreteceğinden fazlasını bilmesi gerektiğinden, bu 
önemlidir. Elinizde bir Kutsal Kitap hikaye kitabı ya da çocuklara yönelik bir Kutsal 
Kitap varsa, oradaki bakış açısını kavramanıza yardım etmesi için dersin konusuyla ilgili 
bölümü buradan da okuyun. 

Görsel Araçları Hazırlayın 

 Görsel araçlarınızı erkenden hazırlarsanız, elinizde neler olup neler olmadığından 
haberdar olursunuz. Derste değişiklikler yaparsanız, görsel araçların dersiniz için hâlâ 
uygun olup olmadığından da emin olabilirsiniz. 
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Dersin Ana Hatlarını Hazırlayın ve Yazın 

Bu aşamaya gelene kadar dersteki öğretiş hakkında kafanızda bir şeyler canlanmaya 
başlamıştır. Kullanabileceğiniz çeşitli uygulamaları düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi 
elinizdekileri ve kafanızdakileri organize etmeli ve dersin ana hatlarını çıkarmalısınız. 
Bunun için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 

Temel Gerçek 

 Beşinci bölümde sözü edilen süreci kullanarak temel gerçeği seçin. Temel gerçeği 
seçtikten sonra bunu, ana hatları yazacağınız sayfanın üst kısmına net ve kısa bir cümle 
olarak yazın. Derste temel gerçeği öğretirken bir görsel araç olarak kullanmak üzere 
karton üzerine yazmayı da yararlı bulabilirsiniz. Bunu yaparken, sözcüklerle birlikte 
uygun resim ve sembolleri kullanarak daha etkili bir hale sokabilirsiniz; örneğin, 
“Tanrı‟nın çocukları her zaman O‟nunla konuşabilir” gerçeğini öğretiyorsanız, bu 
sözcükleri kartondan kesilmiş bir saat üzerine yazabilir ve öğretirken akreple yelkovanı 
hareket ettirebilirsiniz. Alternatif olarak, temel gerçeği bir kelime şeridi olarak yazıp 
keçeli tahta üzerinde de kullanabilirsiniz. 

Uygulamalar 

Temel gerçek, hem kurtulmuş hem de kurtulmamış olanlar için kullanılabilir mi? 
Yoksa sadece bir tanesi için mi uygundur? Temel gerçeğin alt kısmına uygulamaların 
özetini yazın. 

Giriş 

 Derse nasıl giriş yapacağınıza karar verin. Girişte kullanmayı planladığınız 
cümleyi yazın ki, nasıl giriş yapacağınızı unutmayasınız. 

Olayların Gelişimi 

 Hazırladığınız notlara bakarak dersteki başlıca olayların güzel bir listesini 
yapabilirsiniz.  

Doruk Noktası 

 Derste heyecanın en yüksek olduğu anı arayın. Kullanmayı planladığınız sözleri 
aynen yazın; bunu yapmak sözleri zihninize yerleştirmeye yardım edecektir. 

Temel Gerçeği Öne Çıkarmak 

 Ana hatlara geri dönün ve temel gerçeği öğretebileceğiniz yerlere bakın. Temel 
gerçeği öğretmeyi planladığınız her aşamanın yanına TG işaretini koyun. Temel gerçeğin 
ilk öğretilişi ders içinde mümkün olduğunca erken sunulmalıdır. Hikaye elverdiği sürece 
tekrar tekrar öğretilmelidir. Ayrı bir kağıt üzerine temel gerçeğin ders boyunca her 
bahsedilişinde nasıl açıklanıp geliştirileceğini yazın. 

Uygulamalar 

 Dersin ana hatlarına tekrar bakın ve uygulamaları nerelerde ve kime 
uygulayacağınızı belirleyin. Uygulamalar temel gerçeği açıklayıp geliştirirken 
yapılacaktır. Kurtulmamış olan çocuklara yönelik bir uygulama için TG ifadesinin yanına 
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–, kurtulmuş olan çocuklara yönelikse + işaretini koyun. Ardından temel gerçeği nasıl 
açıklayacağınızla ilgili planlarınızı yazdığınız kağıda bakın ve kullanmayı düşündüğünüz 
örnekler de dahil olmak üzere, gerçeği nasıl uygulamaya koyacağınızı detaylı olarak not 
alın. 

Sonuç 

 Dersin ana hatlarını yazdığınız sayfanın sonuna, dersi nasıl bitireceğinizi ve o gün 
öğreteceğiniz konuda çocukları Tanrı‟ya itaat etmeye nasıl teşvik edeceğinizi yazın. 

Kullanacağınız Kutsal Kitap ayetini (ayetlerini) yazın 

 Öğretişinizde ve uygulamada kullanacağınız bir ya da birkaç Kutsal Kitap ayeti 
olacaktır. Ana hatları yazdığınız kağıt üzerinde uygun yerlere ayet referanslarını yazın. 

Diğer gerçekleri işaretleyin 

 Dikkat çekilmesi gereken başka gerçekler varsa (ki bunlar temel gerçeği açıklamak 
için kullanılıyor olabilir), bunları dersin ana hatlarına hatırlatıcı notlar olarak eklemek 
yararlı olacaktır. Bu amaçla “TG” ifadesinin yanı sıra, kullanmayı düşündüğünüz gerçeği 
simgeleyen bir söz ya da simgeyi ilgili noktaya koyabilirsiniz. “Tanrı – kutsal”, “Kutsal 
Kitap – Tanrı Sözü”, “İkinci geliş”, “Ebedi Oğul” gibi sözler ya da kısaltmalar 
kullanabilirsiniz. 

Ana hatları temize çekin 

 Artık tüm bilgileri bir araya topladığınıza ve gerekli her şeyi işaretlediğinize göre, 
planı düzgün bir şekilde temize çekin. Kutsal Kitabınızın arasına sığacak büyüklükteki 
bir kağıda yazın. Dersin ana hatları aşağıda verilen örneklere benzemelidir.  
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Kutsal Kitap Dersi: Navot’un bağı (1Kr.21) 

Temel gerçek: Tanrı adildir (İnanılması gereken bir öğreti). 

Uygulamalar: Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e Rab ve Kurtarıcınız 
olarak iman etmezseniz Tanrı sizi günahınızdan 
dolayı cezalandıracaktır. 

 Kurtulmuş olanlar: Bir haksızlığa uğradığınızda 
durumu Tanrı‟ya bırakın. 

I. Giriş 

Altan, “Adil olan kimse yok mu?” diye söylendi.  TG (Yas. 32:4) 

 II. Olayların gelişimi 

A. Ahav Navot‟un bağına göz diker      Günah – kıskanma  
                  (Çık.20:17) 

B. Ahav, Navot‟tan bağını ister 

C. Navot satmayı ya da değiş tokuş yapmayı reddeder 

D. Ahav suratını asar 

E. İzebel olaya el koyar         Tanrı her şeyi bilir 

F. İzebel mektuplar yazar         TG - 

G. Navot “yargılanır”          TG + (Rom.12:19, 20) 

H. Navot öldürülür 

İ. Ahav bağı ele geçirmeye gider 

J. İlyas‟la karşılaşır 

 III. Doruk noktası: 

  “Sen de Navot‟un öldüğü yerde öleceksin!”    TG - (İbr.9:27) 

 IV. Sonuç: 

A. Ahav‟ın ölümü           TG - 

B. İzebel‟in ölümü           TG - (1Yu.1:9) 
    Tanrı Ahav ve İzebel‟e adil davrandı.     Tanrı‟nın gücü her şeye yeter 

C. Eğer Rab İsa‟yı seviyorsanız, size kötülük yapanlardan öç almaya çalışmayın.  
Tanrı‟nın çözümlemesi için her şeyi O‟na teslim edin. Eğer bugün adil olan 
Tanrı‟dan sadece ceza almayı hak ettiğinizi biliyorsanız, günahınızdan dönüp 
İsa Mesih‟e iman etmez misiniz? O zaman İsa Mesih‟in cezanızı üstlendiğini 
bildiğiniz için Tanrı‟yla yüzleşmeye hazır olursunuz. 
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Kutsal Kitap Dersi: Rab İsa ilk öğrencilerini çağırır (Yu.1:35-42; Luk.5:1-11) 

Temel gerçek:  Rab İsa‟yı izleyin (Uyulması gereken bir buyruk) 

Uygulama: Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih‟e Rabbiniz ve Kurta-
rıcınız olarak iman ettiğinizde, O‟nu izlemeye başlar-
sınız. 

Kurtulmuş olanlar: O‟na her gün itaat edin. 

I. Giriş 

“Şuna bak!” diye seslendiğinde herkes Can‟ın işaret ettiği yöne doğru baktı.  

 II. Olayların gelişimi 

A. Vaftizci Yahya İsa‟nın kim olduğunu açıklar. 

B. Andreas ve Yuhanna O‟nu izler.      TG - 

C. Andreas Simun‟u getirir. 

D. Rab, “Petrus olarak çağrılacaksın” der. TG- 

E. Rab, Petrus‟un kayığını kullanır. 

F. Öğrencilerine ağı suya salmalarını buyurur. 

G. İtaat ederler. TG + ve - 

 III. Doruk noktası: 

  “Ağlar doldu!” İsa Tanrı‟dır, her şeye gücü yeter. 

 IV. Sonuç: 

A. Petrus, “Benden uzaklaş” der. 

B. Rab, “Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın” der. 

C. Rab İsa hâlâ insanları kendisini izlemeye çağırır. Eğer O‟nu izlemeye 
başlamadıysanız ve şu anda size konuştuğunu biliyorsanız, O‟na itaat edin ve 
O‟nun öğrencisi olun. Rab‟bin öğrencisi olanlar da itaat ederek O‟nu izlemeye 
devam etsinler! 
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Kutsal Kitap Dersi: Şunemli kadının iyiliği (2Kr.4:8-17) 

Temel gerçek:  Hıristiyanlar, Şunemli kadın gibi, diğer kişilere karşı 
iyi olmalıdır (İzlenmesi gereken bir örnek). 

Uygulama: Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın size yönelik iyiliklerine 
olan memnuniyetinizi göstermek için herkese karşı iyi 
ve yardımsever olun.  

I. Giriş 

Anneniz misafir geleceğini öğrendiğinde ne gibi hazırlıklar yapar? 

 II. Olayların gelişimi 

A. Elişa Şunem‟e gider. 

B. Bir kadın onu yemeğe davet eder.  TG 

C. Kadın kocasına, “Küçük bir oda inşa edelim” der. TG (Ef.4:32) 

D. Elişa orada kalır. 

E. Oraya sık sık uğrar. 

F. Elişa kadının iyiliğine karşılık vermek ister. TG + (Yu.15:12) 

G. Kadın bunu reddeder. TG + 

H. Elişa kadına bir çocuğu olacağını vaat eder.   Tanrı‟nın gücü 

 III. Doruk noktası: 

  Aynen Elişa‟nın söylediği gibi bir oğulları olur! 

 IV. Sonuç: 

 Eve döndüğünüzde ya da yarın okulda iyilik yapabileceğiniz birisi var mı? 
Şimdi Tanrı‟dan, bu buyruğa itaat etmenize yardım etmesini isteyin. Birisine 
yardım etmek içinizden gelmiyorsa, Tanrı‟nın size karşı ne kadar iyi ve nazik 
olduğunu hatırlayın. Bu düşünce diğer insanlara iyilik etmenize yardımcı olacaktır. 
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Kutsal Kitap Dersi: Akıllı ve Budala Adamlar (Mat.7:24-29) 

Temel gerçek: Yaşamınızı Rab İsa Mesih üzerinde kurarsanız, her 
türlü denemeden başarıyla geçersiniz (Sahip çıkılması 
gereken bir vaat). 

Uygulamalar: Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e iman edin ve sözünü 
dinleyin. O zaman sizi kurtaracağını ve koruyacağını 
vaat eder. 

 Kurtulmuş olanlar: Zorluklarla karşılaştığınızda 
Mesih‟e güvenmeye ve sözünü dinlemeye devam 
edin; sizi bu zorluklardan kurtaracaktır. 

I. Giriş 

  “Ah! Çok yorgun hissediyorum! Çok zor bir iş.” 

 II. Olayların gelişimi 

A. Adamlardan biri kayaya ulaşana kadar kazmaya devam eder. 

B. Evini kurar. TG + 

C. Diğer adam, “Bunca işe gerek yok” der. 

D. Evini kum üzerinde kurar.        TG - (Mat.7:21) 

E. Fırtına, yağmur, rüzgar, sel suları.  

F. Kaya üzerindeki ev ayakta kalır.      TG + (Rom.8:1) 

 III. Doruk noktası: 

  Susun, dinleyin. O ses de ne? Yıkıldı! 

 IV. Sonuç: 

A. Diğer ev yıkıldı. TG - 

B. Siz hangi adama benziyorsunuz? „İsa benim Kurtarıcım, ben akıllı adam 
gibiyim” diyorsunuz. O halde o adama benzemeye, Kutsal Kitabınızı okumaya 
ve Rab İsa‟ya itaat etmeye devam edin.  

C. Belki de o budala adam gibi olduğunuzu bilmenize rağmen, bütün yüreğinizle 
değişmek istiyorsunuz. Rab İsa‟ya ne kadar aptalca davrandığınızı söyleyin. 
O‟ndan sizi bağışlamasını ve Kurtarıcınız olmasını isteyin. O zaman siz de 
akıllı adam gibi olursunuz. 
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Kutsal Kitap Dersi: Zengin Budala (Luka 12:13-21) 

Temel gerçek:  Açgözlü olmamaya dikkat edin (Uyulması gereken bir 
uyarı). 

Uygulama: Kurtulmamış olanlar: Maddi varlıklar uğruna 
yaşamayı bırakın ve Tanrı için yaşamaya başlayın. 

I. Giriş 

“Keşke daha fazla harçlığım, daha güzel giysilerim olsa, daha eğlenceli tatillere 
çıksam.” 

 II. Olayların gelişimi 

A. Adam bir soru sorar. 

B. Rab İsa soruyu yanıtlar. TG 

C. Rab İsa adama bir “çiftçiden” söz eder. 

D. Çiftçi ambarına bakar. 

E. Daha büyüklerini inşa etmeye karar verir.   TG - 

F. Çiftçi gelecekte iyi günler geçireceğini düşünür. TG - 

 III. Doruk noktası: 

  Fakat Tanrı adama, “Ey akılsız!” der. 

 IV. Sonuç: 

A. Çiftçi Tanrı‟nın huzuruna çıkar. TG - 

B. Bu budala adam gibi olmayın. Maddi varlıklar uğruna yaşamayın. Bu kadar 
akılsızlık ettiğiniz için Tanrı‟dan af dileyin. İsa Mesih‟e Kurtarıcınız olarak 
iman edin ve Tanrı için yaşamaya başlayın (2Ko.6:2). 
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Dersin ana hatları, öğretirken kullanacağınız bir rehber gibidir. Hazırladığınız diğer 
notları ve ders hazırlama kılavuzunu evde bırakın. Ders hazırlama kılavuzu sınıf için 
değil, hazırlık yapmak içindir! 

Başlıca Konuları İyice Öğrenin 

 Dersin başlıca konularını aklınıza iyice yerleştirene dek ders planını gözden 
geçirin. Temel gerçeği ve uygulamaları nasıl öğreteceğinizle ilgili aldığınız detaylı 
notları incelemeye zaman ayırın. 

Dersin Provasını Yapın 

 Dersi çocuklara öğretme zamanı geldiğinde, aynı dersi daha önce öğrettiğinizi 
bilmek size fazlasıyla yardım edecektir. Dersi eşinize, çocuklarınıza ya da kasetçalara 
öğretin! Eğer bir ayna önünde öğretirseniz, belki düzeltilmesi gereken hataları fark 
edebilirsiniz. Görsel araçları ne zaman ve nasıl kullanacağınızı iyice bilmek için bunlarla 
prova yapın. Dersiniz akıcı olmalıdır. Eğer bir kısımdan diğerine geçiş o kadar akıcı 
olmuyorsa bunu düzeltmeye çalışın. 

 Prova yaparken dersinizin çok uzun ya da çok kısa olup olmadığını belirlemek için 
zaman tutun! Uzunluk konusunda katı kurallar yoktur. Kullanılan süre dersten derse 
değişebilir. Örneğin, kaybolan para benzetmesini öğretirken, kaybolan oğul benzetmesini 
öğretirken kullandığınız zamandan daha az bir süre kullanırsınız. Dersi öğretmekte 
olduğunuz çocukların yaşını da göz önüne alın; dört yaşındaki çocukların dikkat toplama 
süresi on yaşındakilerden daha kısadır. Yaşları altı ile on olan çocuklardan oluşan bir 
gruba öğretirken, ortalama ders süreniz 15-20 dakika olmalıdır. 

Çocuklara öğrettiğiniz dersleri bir yere not edin (Bir sonraki sayfada bu 
amaçla kullanabileceğiniz bir planlama tablosunu göreceksiniz.) 
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Öğretmen için Planlama Tablosu 

 Açıklama: İlk üç sütun her ders için kullanılmalıdır. Bunlara ek olarak, geri kalan 
sütunlardan bir ya da ikisini de kullanacaksınız. 

 

 

Tarih  Ders Temel Gerçek Kurtulmamış olan 
çocuğa yönelik 

uygulama 

Kurtulmuş olan 
çocuğa yönelik 

uygulama 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Not: Derslerin ana hatlarını gösteren tabloları, kayıt ve gelecekte tekrar kullanma 
amaçlı olarak arşivleyin. 
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9. Müjdeleme Amaçlı Özel Bir 

Kutsal Kitap Dersi Öğretmek 

 

 

 

 Kurtulmamış olan çocuklarla olan ilişkinizin çok sınırlı bir zaman içinde gerçek-
leştirildiği anlar olacaktır. Bu bir açık hava toplantısı, beş günlük Kulüp ya da çocuklara 
yönelik bir müjdeleme hizmeti olabilir. Bu gibi toplantılar öğretmek için ideal bir ortam 
olmasa da, sağladıkları fırsatlardan yararlanmanıza engel olmamalıdırlar. Her durum için 
mümkün olduğunca öğretiş ilkelerini uygulamaya koyun, bunları ihmal etmeyin. 

 Ayrıca yeni bir grupla düzenli hizmete başlayan bir öğretmen de, önlerindeki yıllık 
program için temel oluşturmak ve buna iyi bir giriş yapmak üzere özel amaçlı Kutsal 
Kitap derslerini kullanmak isteyebilir. 

 Çocuklara yönelik düzenli hizmetinizde zaman zaman, müfredat içinde bu tür bir 
yaklaşımı olan derslere rastlayacaksınız. Çocuklarla her hafta bir araya geldiğiniz için 
onlarla olan ilişkiniz çok sınırlı olmamasına rağmen, ara sıra bu tür bir ders kullanmanız 
iyi olur. 

Kurtuluş Bildirisini Öğretin 

 Müjdeleme amaçlı özel bir Kutsal Kitap dersi verirken amacınız, kurtuluş 
bildirisini tek bir derste mümkün olduğunca detaylı olarak öğretmektir. Bu büyük 
bildiriyi, her derste daha aza indirgenemeyecek türden bir Müjde gerçeği haline 
getirebileceğimizi düşünmek hata olur. Elbette kurtuluş bildirisine dahil edilebilecek her 
gerçeği derse katmaya kalkışmamalısınız. Tek bir ders, Tanrı, günahkâr insanlık, Rab İsa 
Mesih ve nasıl kurtuluşa kavuşulacağı hakkında her şeyi içeremez! Bununla birlikte 
çocuklara, Tanrı‟nın kim olduğu, Mesih‟te sağlanan çözüm ve nasıl kurtulabileceklerinin 
ışığında ihtiyaçlarını öğretmeye çalışın. 

Seçilen Metnin Öğrettiği Şeyi Öğretin 

 Müjdeleme amaçlı hazırlanan her derste aynı gerçekler vurgulanmayacaktır. Ders 
için seçilen Kutsal Kitap ayetleri, öğretilecek gerçekleri belirleyecektir. Günah ve 
günahın sonuçları, Adem ve Havva hakkındaki bir derste, diriliş hakkındaki bir dersten 
daha ağırlıklı olarak öğretilir; fakat her iki ders de Müjde üzerine olabilir. Seçilen 
ayetlerin öğretmediği gerçekleri asla derse dahil etmeye çalışmayın. 
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Dersin Seçimini Dikkatle yapın 

 Eğer Müjde‟yi elinizden geldiğince detaylı olarak sunmaya çalışıyor ve sadece 
seçilen Kutsal Kitap ayetlerinin öğrettiklerini öğretiyorsanız, hangi dersi öğreteceğiniz 
çok büyük önem taşır. Bu durumda Müjde‟yi net bir şekilde dile getiren bir ders 
seçmeniz gerekir. Her ders bu tür bir öğretişe uygun değildir. Bu yüzden seçeceğiniz ders 
Ester ya da Nehemya‟dan olmayacaktır! Bu tür öğretiş için uygun olan dersler arasında 
şunlar sayılabilir: Aden Bahçesi, Kain ve Habil, Nuh Tufanı, Fısıh Kuzusu, Musa ve 
Tunç Yılan, Doğuş Bayramı Hikayesi, Etiyopyalı Hadım, Saul‟un İman Edişi, Filipili 
Zindancı. Ya da alternatif olarak, bir Kutsal Kitap hikayesi kullanmak yerine, kurtuluş 
bildirisini adım adım görselleştirerek sunabilirsiniz. 

Müjde’yi Dersin İçine Yayın 

 Gerçekleri ve uygulamalarını dersin sonuna saklamayın. Elbette toplantının 
bitiminde söyleyeceğiniz teşvik sözleri içinde bunları tekrarlamayı isteyebilirsiniz. Ders 
boyunca, hikaye içindeki olaylar aracılığıyla örneklenen ve uygulanan gerçekleri 
geliştirin. 

Sağlam Şekilde Yapılandırılmış Bir Ders Öğretin 

 Ders sırasında öğretilen gerçekler arasındaki ilişki açık ve net değilse, çocuklar bu 
farklı gerçekleri kavrama konusunda çok zorlanacaklardır. Bir Müjde gerçeğini öğretmek 
üzere hikayeden ayrıldığınızda, bu gerçeği mümkünse ders içinde daha önce öğretilen bir 
başka gerçekle ilişkilendirin. En iyi müjdeleme dersleri yapılandırılmış, süreç içinde 
gelişim gösteren ve düşündüren derslerdir. Birbirleriyle doğrudan ilişkisi olmayan Müjde 
gerçeklerini aynı ders içinde öğretmek mümkündür, ama ortaya çıkan sonuç, çocuklara 
pek fazla yarar sağlamayan “gelişigüzel” bir ders olur. 

 Müjdelemeye yönelik derslerin birçoğu, tek bir Müjde gerçeğini özel olarak 
vurgular. Eğer durum buysa, bu vurguyu dersinizde ön plana çıkarmalısınız. Adem ve 
Havva dersinde özel vurgu, günah ve günahın sonuçları; Kain ve Habil dersinde, kan 
akıtılarak sağlanan bağışlanma; Nuh Tufanı dersinde, yargıdan kurtulma; Saul dersinde, 
Şam‟a giderken iman edişi; Kaybolan Oğul dersinde, tövbe hakkındadır. 

 Müjde gerçeğini vurgulayarak öğretmek, sadece Müjde hakkında öğretmeniz 
gerektiği anlamına gelmez. Dersinizdeki özel müjdeleme konusunu geliştirip 
vurgularken, bunu en verimli şekilde yapmak için Müjde gerçeğine ait farklı yönleri de 
açıklamanız gerektiğini fark edeceksiniz. Dersteki bu özel vurgu, öğretilen tüm gerçekleri 
bir araya getiren unsur niteliği taşır. Buna şu gibi örnekler verilebilir: Nuh hakkında 
öğretirken özel vurgunuz yargıdan kurtulma olacaktır. Öncelikle yargının nedeni ve 
ardından Mesih‟te nasıl güvenliğe kavuşulduğu hakkında öğretin. Bunlardan sonra da, 
gemiye girenlerin yaptığı gibi, “Mesih‟e geliş ihtiyacı” ve “Mesih‟e gelişin sonuçları” 
öğretilir. 

 Kaybolan oğul hakkında öğretiyorsanız, hepimizin kendi yolumuza döndüğümüzü 
ve günahımız yüzünden Kutsal Tanrı‟dan uzak kaldığımız için tövbe etme ihtiyacı içinde 
olduğumuzu gösterirsiniz. Kaybolan oğlu bir örnek olarak kullanıp “tövbenin” ne anlama 
geldiğini öğretirsiniz. Tövbe eden bir günahkârın, Rab İsa Mesih aracılığıyla Tanrı‟ya 
gelebileceğini ve bunu yaparsa kendisini bekleyen karşılamayı gösterin. 
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 Eğer “Görselleştirilmiş Sözsüz Kitap” derslerini öğretiyorsanız, bu başlık altında 
müjdelemeye yönelik dört (ve bir tane de kurtulmuş çocuklara yönelik) ders vardır. Her 
ders Sözsüz Kitabın bir sayfası üzerine kurulmuştur ve ilgili sayfanın rengi aracılığıyla 
görselleştirilen bir Müjde gerçeğini vurgular. 

 Altın renkli sayfa: Özel vurgu Tanrı‟nın kutsallığı hakkındadır. 

 Siyah renkli sayfa: Özel vurgu günah ve günahın sonuçları hakkındadır. 

 Kırmızı renkli sayfa: Özel vurgu İsa Mesih‟in ölümü hakkındadır.  

 Beyaz renkli sayfa: Özel vurgu iman aracılığıyla aklanma hakkındadır. 

Özel vurgu ders içinde baskın bir şekilde göze çarparsa, çocukların bunu hatırlama 
olasılığı daha yüksek olur. Ayrıca derse dahil edilen tüm gerçekler bir bütün olarak 
değerlendirilen konunun birer parçası olduğundan, çocukların bu gerçekleri anlaması 
daha büyük bir olasılıktır. 

Gerçekleri Dikkatle Uygulamaya Koyun 

Müjde gerçeklerinden sadece söz etmek, hatta öğretmek bile yeterli değildir. Bunları 
kurtulmamış olan çocuğa kişisel olarak uygulamanız gerekir. Bu gerçekleri hangi 
çocuklara uygulayacağınızı net bir şekilde tespit edin. “İsa Mesih‟i Kurtarıcınız olarak 
kabul ettiyseniz…” ya da “Hıristiyan değilseniz…” gibi ifadeler kullanın. Uygulamaları 
yaparken ikinci şahıs zamirleri olan “sen ya da sizi” kullanmayı unutmayın. 

 Şunları da dahil edin: 

Günah hakkında –  

 Sen bir günahkârsın. 

 Tanrı‟nın Yasası‟nı çiğnedin. 

 En azından bir tane günah örneği verin. 

 Tanrı‟nın günahınızı cezalandırması gerekir. 

İsa Mesih’in yaptıkları hakkında –  

 O seni sever. 

 Dünyadaki herkesin günahına karşılık öldü ve dirildi. 

 Seni kurtarmak ister. 

Kurtulmak için çocukların yapması gerekenler hakkında –  

 Günahından uzaklaşmalısın. 

 İsa Mesih‟e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmelisin.  

 Bunu yaparsan kurtulacaksın. 

Bu sözcükleri çocukların anlayabilmesi için açıklamayı unutmayın. 

Ders sırasında ve özellikle dersin sonuna yaklaştığınızda, çocukları Mesih‟e iman 
etmeye teşvik edeceksiniz. Anlattıklarınızı gelecekte düşünüp değerlendirmeleri gerektiği 
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şeklinde bir izlenim vermemeye dikkat edin. Onları bu konu hakkında şimdi düşünmeye, 
Mesih‟e Rab ve Kurtarıcı olarak bugün iman etmeye teşvik edin. 

Ders Planı Hazırlayın 

Giriş, olayların gelişimi, doruk noktası ve sonuç bölümlerini yazın. Dersinizi gözden 
geçirirken, öğrettiği Müjde gerçeklerine bakın ve ders planındaki uygun yerlere bunları 
işaretleyin. Gerçekleri öğretip uygularken kullanmayı planladığınız Kutsal Kitap 
ayetlerinin referanslarını işaretlemek için simgeler ya da kısaltmalar kullanın. Dersinizin 
ana hatları aşağıdaki örneklerden birine benzeyecektir. Her dersin amacı, Müjde‟yi 
mümkün olabilecek en detaylı ve kapsamlı şekilde öğretmektir. 

 

(Uyg. = uygulama) 

 

Müjdeleme Amaçlı Özel Bir Kutsal Kitap Dersi: Kaybolan Oğul 

(Luk.15:11-24) 
 

Özel Vurgu:   Tövbe 

I.  Giriş 

“Hayır, bekleyemem. Parayı şimdi istiyorum!” 

II.  Olayların Gelişimi 

A. Oğlan güzelim evini ve babasını terk eder.   Tanrı – iyi ve sevecen 

B. Uzak bir ülkeye gider.         Günah – kendi yolunuz  
 (Yşa.53:6) 

C. İstediği şeyi yapar.          Günah – Tanrı‟nın Yasası‟nı 
                  çiğnemek (örnekler) Uyg. 

D. Kıtlık. 

E. Arkadaşları oğlanı terk eder. 

F. Domuzları besler. 

G. Günahının sonuçlarını düşünür.      Günah – ve sonuçları 
 (Rom.6:23) Uyg. 

H. Evini düşünür. 

İ. Domuzları, çiftliği, uzak ülkeyi terk eder.   Tövbe Uyg. 

J. Evine doğru yola çıkar.         İsa Mesih yoldur. Uyg. 

K. Babası onu uzaktan görür. 

L. Koşarak onu karşılar ve kucaklar.      Tanrı – sevgi 

M. Baba oğlunu bağışlar.         (Elç.3:19) Uyg. 

III. Doruk Noktası:  

  Yüzük, kaftan, çarık, şölen -        Tanrı – sahip olduklarına 
  beklediğinden çok farklı bir karşılama     duyduğu sevgi 

IV. Sonuç: 
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 Günahınız yüzünden Tanrı‟dan ayrı olduğunuzu biliyor musunuz? Yaşamınızda 
yanlış olduğunu bildiğiniz her şeye sırtınızı dönecek misiniz? Tanrı bunu 
yapmanızı buyurur. Günahınızı üstlenmesi ve yaşamınızın kontrolünü eline alması 
için Oğlu‟na bugün iman etmenizi ister. Böylece, gördüğümüz gibi, bütün 
günahınız sonsuza dek sizden uzaklaştırılacaktır. 

Müjdeleme Amaçlı Özel Bir Kutsal Kitap Dersi: Fısıh (Çık.11, 12) 

Özel bir vurgu yok 

I. Giriş 

 “Bütün bunlar ne zaman son bulacak?”  

II. Olayların Gelişimi: 

A. Her yer kapkaranlık. Günah – cezasını buldu 
                   (Hez.18:4) Uyg. 

B. Tanrı, “Son bir felaket daha” der. 

C. Tanrı‟nın talimatları. 

1. Bir kuzu alın.  Mesih - kişi  
                   (2Ko.5:21) 

2. Kuzu 4 gün boyunca sizinle kalsın. 

3. Öldürün.             Mesih - ölüm 

4. Kapı sövelerine kan sürün.       Tövbe ve iman edin  
                                 (1Yu.1:7) Uyg. 

5. Yemek hazırlayın. 

6. Ayakta aceleyle yiyin. 

D. Fısıh akşamı 

1. Her Mısırlı‟nın evine gidilir. 

2.  Kan olmayan her evde bir ölü vardır.    Tanrı - kutsal 

3.  Kapı sövesinde kan olan İsrailler güvende.   Tanrı sadıktır Uyg. 

4. Mısırlılar gece uyanır. 

5.  Firavun Musa‟yı çağırtır.   

III. Doruk noktası: 

 Firavun, “Halkımı rahat bırakın, sen ve İsrailler buradan gidin” diye buyurur. 

IV. Sonuç: 

A. Musa ve İsrailliler Mısır‟dan ayrılır. 

B. Tanrı‟nın sözünü dinleyip İsa Mesih‟e Kurtarıcınız olarak iman ettiniz mi? 
Yanıtınız hayırsa, Tanrı bugün O‟na iman etmenizi ve kurtulmanızı ister. Eğer 
içinizden bunu bütün yüreğinizle söylemek geliyorsa, söyleyin: “Rab İsa, ben 
bir günahkârım ve sana karşı yapmış olduğum her şeyden dolayı çok üzgünüm. 
Benim yerime öldüğün için sana teşekkür ederim. Lütfen beni şimdi 
günahlarımdan kurtar.” O‟na iman ederseniz sizi kurtaracaktır. Tanrı, “Oğlu 
İsa Mesih‟in kanının bizi bütün günahlardan arındıracağını” vaat eder. 
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Müjdeleme Amaçlı Özel Bir Kutsal Kitap Dersi: Nuh (Yar.6-8) 

Özel vurgu:  Tanrı‟nın günah üzerindeki 
yargısı. 

I. Giriş: 
 “Bu çok önemliydi; çok dikkatli dinlemeliydi...” 
II. Olayların Gelişimi: 

A. Dünyanın günaha batmış hali.  (Rom.3:12) Uyg. 
B. Tanrı Nuh‟la konuşur: Yargılayacak.      Kutsal ve adil 
C. Gemiyle ilgili talimatlar. 
D. Nuh gemiyi inşa eder; insanlara kurtuluş için 

sadece tek bir yer olduğunu duyurur.          Uyg. 
E.   Halkın verdiği tepki.           
F.   Gemiye 8 kişi ve hayvanlar girer. 
G.   Tanrı kapıyı kapatır. 
H.   Yağmur yağar. 
İ.   Herkes boğulur.            Sonuçlar   Uyg. 
J.   Yağmur durur.      
K.   Gemi Ağrı Dağı üzerine oturur. 

III. Doruk Noktası: 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; evet hepimiz kurtulduk!       Mesih‟te kurtuluş 
IV. Sonuç: 

A. Gökkuşağı ve vaat.            (Rom.8:1)  Uyg. 

B. Tanrı‟nın günaha karşı olan yargısından kurtulacak mısınız? Sadece Rab İsa 
Mesih‟e iman eden kişiler kurtuluşa kavuşur ve güvendedir. Sizi günahınızdan 
kurtarması ve hak ettiğiniz yargı karşısında sizi güvende tutması için O‟na 
bugün iman edecek misiniz? 

Kurtuluşla ilgili bazı gerçekler için kullanılan simgeler:  = Tanrı,  = günah, 
= Mesih‟in Tanrılığı,  = Mesih‟in ölümü,  = Mesih‟in dirilişi,  = Mesih‟in 
yüceltilişi,  = kurtuluş yolu. Anladığınız ve size yardımcı olacak kısaltmaları 
kullanın. 

 Dersinizi hazırlarken, her gerçeği dersin dışına nasıl taşıyacağınızı not alın. 
Uygulamalarınızı da yazın. Aynı gerçeği her öğretişinizde aynı deyim ve ifadeleri 
kullanmaktan kaçının. Öğretişiniz seçilen metinle çok yakından ilişkiliyse, dersinize 
çeşitlilik ve tazelik getirecektir. 

 Eğer tüm sorumluluk size aitse ve bu tür bir dersi öğretmeyi isteyecek 
durumdaysanız, programın tamamını kurtuluş bildirisini öğretmek için kullanın. 
Derste öğrettiğiniz gerçeği vurgulamak üzere bir şarkı ya da ezber ayeti 
kullanabilirsiniz. Belki dersiniz sırasında gerçeğin bir yönüne çok az zaman 
ayırabildiniz; o zaman programın başka bir bölümünde bunu öğretebilirsiniz ve bu 
sayede öğretişinizi dengelemiş olursunuz. 

 Müjdeleme amaçlı bu özel dersleri öğrettiğinizde programa Hıristiyan 
çocuklara yönelik ayrı bir öğretiş eklemenize gerek yoktur. Kurtuluş bildirisi ve 
kurtulmamış olan çocukların ihtiyaçları üzerine yoğunlaşın. Derste kurtulmuş olan 
çocuklar varsa, kurtuluş bildirisinin öğretilmesinden büyük yarar elde edeceklerdir. 
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10. Bir Kutsal Kitap Dersi 

 Öğretmek 

  

 

İyi bir tarifle iyi pişirilmiş bir yemek arasında büyük fark vardır! Tarifte önerilen 
malzemeleri ölçülerine göre kullanmanıza rağmen, yemeğin sofraya ulaşmış hali arzu 
edilenden çok uzak olabilir. Aynı şey bir Kutsal Kitap dersi öğretmek için de geçerlidir. 
Dersin nasıl yapılandırılması ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilmemiz hayati önem 
taşır; fakat dersin açık ve cazip bir şekilde öğretilmesi de en az bunlar kadar önemlidir. 

Hazır Olun 

 Pazar okuluna ya da toplantı salonuna zamanında ulaşın. Kullanacağınız her şey 
hazır olmalıdır. Keçeli tahta sallanmadan sağlam bir şekilde duruyor mu? Çocuklar 
tahtayı görebilecek mi? Kullanacağınız görsel araçlar kullanım sırasına göre dizili mi? 
Dersin ana hatları yanınızda mı? İhtiyaç olduğunda ilgili ayetleri kolaylıkla bulabilecek 
misiniz? Hazır olmak suretiyle değerli olan öğretiş zamanını (ve ders sırasında gerekli 
olan enerjiyi) boşa harcamayın. 

Kutsal Kitabınızı Kullanın 

 Öğretirken Kutsal Kitabınızı açık tutun ve okuyun. Çocuklara da Kutsal 
Kitaplarını kullanma fırsatı vermek iyi olacaktır. Kullanmakta olduğunuz görsel araç 
nedeniyle Kutsal Kitabınızı elinizde tutamıyorsanız, yakındaki bir masaya açık bir 
şekilde koyun ve her fırsatta kullanın. Öğretirken vurgulamak ve söylediklerinizi 
açıklamak için bir ayetin tamamını ya da bir bölümünü okumak iyi olur; ancak uzun 
bölümler okumaktan kaçının. Kutsal Kitap‟ın bu şekilde kullanımı çocuklar için iyi bir 
görsel ders olur. Her hafta, “Öğretmeninin Kutsal Kitap‟tan öğrettiğine” tanık olurlar. 

Metne Sadık Kalın 

  Kutsal Kitap‟tan öğretiş verirken, okuduğunuz metin ister bir hikaye isterse 
öğreti olsun, her şeyin Kutsal Kitap‟a uygun olduğundan emin olun. Hatırlanmamasını 
isteyebileceğiniz hiçbir şey öğretmeyin. Hayal gücünüzü kullanırken, Kutsal Yazılar‟daki 
ruhu ya da hikayenin geçtiği döneme ait tarihi özellikleri ihlal etmeyin. Davut‟un bir 
aslanı öldürdükten sonra kuyruğundan tutup başının üzerinde çevirerek savurduğunu 
anlatan öğretmen biraz ileri gitmiş demektir! Hayal gücünüzü kullandığınızda bununla 
Kutsal Kitap gerçekleri arasındaki farkı ayırt edin. “Belki...”, “Kutsal Kitap detayını 
vermiyor, ama sanırım...” gibi ifadeler kullanın. 
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Kullandığınız Sözlere Dikkat Edin 

 Söylediklerinizden çok, çocukların ne anladığı önemlidir. Bu nedenle kullandığınız 
sözcüklerin hem sizin hem de çocuklar tarafından aynı şekilde anlaşıldığından emin olun. 
Teolojik terimlere ve müjdelemeyle ilgili basmakalıp sözlere dikkat edin. Çocukların 
“kurtulmak”, “sonsuz yaşam”, “günah”, “iman” gibi sözcükleri anladığını varsaymayın. 
Size bildik gelen sözcükleri kullandığınızda bunları açıklayın. Kullandığınız sözcükler 
hakkında düşünün – dikkatle seçilmiş tanımlayıcı sözcükler kullanarak dersinize hareket 
ve heyecan katabilirsiniz. “Şakur, şukur! Petrus‟un bileklerine kelepçeyi taktılar ve artık 
kaçması imkansızdı” cümlesi, “Petrus‟un hapisten kaçmasına meydan vermemek için 
bileklerine kelepçe taktılar” cümlesinden daha iyidir. Upuzun ve karmaşık cümleler 
kullanmayın. Dersin ivmesini yavaşlatmayın. Çocukların akılları hareket gerektirir. 

 Çocukların söylediklerinizi aynen kabul ettiklerini unutmayın. Küçük bir çocuk 
öğretmenine sordu: “Tanrı gerçekten duaları yanıtlar mı?” Bunun doğru olduğu 
söylenince çocuk, “Öyle diyorsunuz, ama ben O‟nu hiç işitmedim!” diye ekledi.  

 Kendinizi “dinlemeye” çalışın ve tekrar tekrar kullandığınız, “ve çocuklar...”, 
“biliyorsunuz...” ve “ondan sonra...” gibi ifadelere dikkat edin. Verdiğiniz bildiriye 
yakışmayan argo ve avam tarzı deyimleri kullanmaktan kaçının. Öğretirken dersinizin 
yanlış anlaşılamayacak kadar net, unutulmayacak kadar ilgi çekici olmasını amaçlayın. 

Sesinizi Etkin Bir Şekilde Kullanın 

 Kendinize, “Dinlemesi kolay bir sesim var mı?” diye sorun. Kulağa hoş gelen bir 
şekilde konuşmayı amaçlayın. İşitilebilecek kadar yüksek bir ses tonuyla konuşun ve 
sözcükleri net bir şekilde telaffuz edin. Eğer çocuklar sizi işitemiyorsa, disiplin 
sorunlarıyla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Sesinizin tonunu, hızını ve seviyesini duruma 
göre değiştirin: Hararetli anlarda yüksek, beklenti içindeyken yumuşak, heyecanla 
doluyken çabuk, üzüntülü anlar için yavaş bir ses tonu kullanın. Duraklamalar ve sessiz 
kalınan anlar, özellikle konuyu ya da düşünceyi değiştirmek istediğinizde yardımcı 
olacaktır. Ders içinde sözü edilen karakterler birbirleriyle konuşurken birinci şahıs 
zamirleri kullanın; bu onlara hayat verecektir. İfade tarzınızı çeşitlendirin, kendinizi 
karakterlerin yerine koyarak onlar gibi konuşmaya çalışın. 

 Gerçeği açıklarken ya da uygularken monoton ya da “vaaz edermiş” gibisinden ses 
tonlarından kaçının. Eğer bu muhteşem gerçekler sizi derinden etkilediyse, bunlar 
hakkında konuşurken kullandığınız konuşma tarzı da kolaylıkla dışa vurulacaktır. 
Çocuklara konuşurken “özel” bir tona kaçmamaya dikkat edin; asla onları aşağı gören bir 
ses tonuyla konuşmayın. 

 Heyecanlı olduğunuz zaman, ses tonunuz yükselir. Siz rahatladıkça ses tonunuz da 
daha doğal bir hal alacaktır.  

Öğrettiğiniz Dersi Yaşayın 

 Derse zamanında hazırlandıysanız ve üzerinde derin derin düşündüyseniz, 
vereceğiniz ders sizin bir parçanız halini alacaktır. Öğretirken “derse katılın”; kendinizle 
hiç alakası olmayan gerçekleri öğretmiyorsunuz. Dersteki karakterler gibi düşünün. Yüz 
ifadeleriniz ders sırasında değişecektir. Öğretmekte olduklarınızı vurgulamaya yardım 
edecek olan el ve vücut hareketleri yapmaktan çekinmeyin. Unutmayın, siz bir görsel 
araç gibisiniz. Fakat aşırıya da kaçmayın veya bir harekete takılıp kalmayın. Sınıf içinde 
aşağı yukarı amaçsızca yürüyüp durmayın ya da kollarınızı sallamayın. 
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Dersten zevk alın 

 Tanrı sözünü öğretmek büyük bir ayrıcalıktır. Öğrettiklerinizin çocukların 
yaşamları boyunca işitecekleri en önemli şey olduğunu unutmayın. Dersinizin ana 
hatlarını kullanın; ama her zaman harfi harfine uygulayamazsanız başarısız olduğunuzu 
düşünmeyin. Derse dahil etmek istediğiniz bir şeyi yapamadığınız için kendinizi suçlu 
hissetmeyin. Bu olağan bir şeydir ve Tanrı yine de işlemeye devam eder. 

Kişisel Olun 

 Konuşurken çocuklara bakın. Çocukların hepsiyle göz teması kurmaya gayret edin. 
Sürekli olarak arkadaki duvarda bir noktaya ya da tek bir çocuğa bakmayın (ancak 
gözünüzü belli bir çocuk üzerinden ayırmamak için bir nedeniniz varsa durum farklı 
olur). 

 Görsel araçlara bakarak konuşmaktan kaçının. Konuşmalarınıza kendinizi de dahil 
edin: “Hepimizin Kurtarıcı‟ya ihtiyacı vardır”, “hepimiz Tanrı‟nın buyruklarını 
çiğnedik”. Ama özellikle doğrudan yapılan uygulamalarda “sen ya da siz” ifadelerini de 
kullanın. Çocukların adlarını hatırlamaya ve ders sırasında çocuklara hitap ederken 
adlarını kullanmaya gayret edin. Her çocuğun varlığından haberdar olduğunuzu 
hissetmesini ve söylediklerinizin ona yönelik olduğunu anlamasını istersiniz. Tabii ki 
öğretiş verdiğiniz grup büyükse bunu yapmak zorlaşır. 

Giyim Kuşamınıza ve Görüntünüze Özen Gösterin 

 Ayakta durun, amaçsızca bir oraya bir buraya yürümeyin. Mesih‟e yakışır bir 
şekilde giyinin.  

Aşırı Şakacı Olmaktan Kaçının 

 Sizin göreviniz çocukları eğlendirmek değildir; bu yüzden şov yapmaya 
çalışmayın. Tanrı sözünü çocuklara ulaştırma hizmetiyle görevlisiniz. Zaman zaman 
komik durumlar olacaktır; bir hata yapabilirsiniz ya da ders sırasında komik bir şey 
olabilir. Çocuklar gülerler ve bu tabii ki normaldir; çünkü eğlence ve gülme, çocukların 
günlük yaşamının bir parçasıdır. Onlarla birlikte siz de gülün, ama eğlencenin kontrolü 
ele geçirmesine de izin vermeyin. Eğer iyi bir espri anlayışınız varsa bunu hiç 
kullanmazlık etmeyin, ama kontrol altında tutun. İyi bir espri anlayışınız yoksa komik 
olmaya çalışmayın. 

Olduğunuz Gibi Davranın 

 Belki bazen diğer kişilerin çocuklarla nasıl irtibat kurduğunu görünce, “Keşke ben 
de onun gibi olabilsem” diye düşündüğünüz olabilir. Diğer kişilerden öğrenin, ama onları 
taklit etmeye çalışmayın. Olduğunuzdan farklı görünmekten, taklitten ve içtenlikten uzak 
tavırlardan uzak durun. Sahip olduğunuz kişiliği size veren Tanrı‟dır; Kutsal Ruh‟un sizi 
kontrol etmesine, sizin aracılığınızla konuşmasına ve kişiliğinizi kullanmasına izin verin. 
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Tanrı’ya Güvenin 

 Ne kadar iyi hazırlanmış ve dersi ne kadar iyi öğretmiş olursanız olun, sadece 
Tanrı‟nın ruhsal anlamda aydınlatabileceğini unutmayın; ikna edecek ve yenileyecek 
olan O‟dur. Kutsal Kitap dersiniz duayla yıkanmalıdır. Kutsal Ruh‟un, Tanrı sözü 
hakkında verdiğiniz öğretişleri kullanarak çocuklara ulaşacağına güvenin ve bunun 
beklentisi içinde olun. 

Yardıma / Danışmanlığa Hazır Olun 

 Kutsal Kitap dersini bitirdiğinizde, o günkü toplantınızla ilgili olarak çocuklara 
yönelik hizmetinizin bittiğini varsaymayın. Bitmemiş olabilir! Öğrettiklerinizin sonucu 
olarak bazı çocukların sorusu olabilir. Çocuklara bu tür soruları yanıtlamaya hazır 
olduğunuzu söylemeniz gerekir. Bunu program sırasında kısa ve özlü bir şekilde 
yapabilirsiniz. 

 Fakat onların sorularını yanıtlamaya / danışmanlık yapmaya hazır olduğunuzu, 
Mesih‟e gelmeleri çağrısında bulunduğunuz aynı ana denk getirmeyin; aksi taktirde 
öğretmene gelmekle Mesih‟e gelmek kavramlarını birbirine karıştırabilirler. Bu nedenle, 
Kutsal Kitap dersinizin sonlarına yaklaşırken yardıma hazır olduğunuzu genellikle dile 
getirmeyeceksiniz. Bunun yerine sık sık Tanrı‟nın Mesih‟e iman etme çağrısını çocuklara 
sunacaksınız. 

 (Bu konu “Çocuklara Müjdeme Hakkında” adlı kitapta detaylı olarak incelenir.) 

Dersi Değerlendirin 

 Bir dersin çocuklar üzerinde nasıl bir ruhsal etki yarattığını sadece Tanrı bilir. 
Söylemeyi planladığınız her şeyi söylemeyi unuttuğunuz ya da dersin tam anlamıyla 
başarısız olduğunu hissettiğiniz anlar olacaktır. Bu gibi sorunlar sadece sizin başınıza 
gelmez; öğretmenlerin büyük bir kısmı zaman zaman bunlarla karşılaşır. Dersin 
gidişatından hoşnut olmadıysanız, neyin yanlış gittiği hakkında düşünün. Kendinize şu 
soruları sorun: 

 Derse iyi hazırlandım mı? Ders ve çocuklar için dua ettim mi? Görsel araçları 
uygun şekilde kullandım mı? Ses tonumu ve hızımı değiştirdim mi? Dersin yaşam 
bulması için çaba harcadım mı? Aşırı hareketli miydim? Çocukların anlayabileceği 
sözcükler kullandım mı? Ders akıcı mıydı? Çocuklarla olan konuşmaları iyi 
değerlendirebildim mi? Uygun bir zaman dilimi içinde öğretebildim mi? Dersi çocukların 
ihtiyaçlarına uyarlayabildim mi? Yüreğimde kendimi hazırlayabildim mi? Tanrı‟ya 
güvenmek yerine kendime mi güvendim? 

 Eğer yukarıdaki sorulardan birine ya da birkaçına verdiğiniz yanıt olması gerektiği 
gibi değilse, sorunu keşfetmiş olabilirsiniz. O zaman bunu düzeltebilirsiniz! Sorunlu 
dersinizin ardından, bunu zihninizden bir an önce uzaklaştırma arzusuna karşı direnin. 
Hatalarınızdan ders aldıktan sonra zihninizden uzaklaştırın. Hatalarınızı ve 
başarısızlıklarınızı Rab‟be bırakın.
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11. Görsel Araçların  

Kullanımı  

Görsel Araçları Kullanma Nedeni 

 Görsel araçların hazırlanması uzun zaman alabilir; bazen pahalıya mal olurlar. 
Bunları neden kullanmalıyız? 

Rab İsa Mesih görsel araçlar kullandı 

 “Dünyanın ışığı Ben’im” dediğinde, büyük olasılıkla tapınaktaki büyük 
meşalelerden birinin yanında duruyordu. Öğretişlerinde koyunlardan, çiftçiden, 
zambaklardan, kuşlardan, asmadan ve bunlar gibi kendisini dinleyenlerin her gün 
karşılaştığı türden şeylerden söz etti. Eline bir para alıp, “Üzerinde kimin resmi var?” 
diye sordu. Bize ölümünü hatırlatması için görsel simgeler olan ekmek ve şarabı bıraktı. 
Tanrı Oğlu, açıklamak istediği bilgileri hemen o anda dinleyenlerine aktarabilirdi, ama 
bunu yapmadı. Öğretti ve vaaz etti. Kişilerin görebileceği şeyleri sık sık kullanmış olması 
önemlidir. 

Gördüklerimizi öğreniriz 

 Sık sık bir yerin ya da kişinin adını hatırlamakta zorlanırız, ama nasıl olduklarını 
“zihnimizde canlandırabiliriz”. Yapılan araştırmalara göre bizler ve öğrettiğimiz 
çocuklar, işittiklerimizin yüzde onunu, hem işitip hem gördüklerimizin yüzde ellisini ve 
hem işitip gördüğümüz hem de yaptığımız şeylerin yüzde doksanını hatırlarız. Çağdaş 
eğitimciler bunu kabul eder ve sınıflarında görsel araçları bol bol kullanırlar. Reklamcılar 
televizyonda daha çok görünmek için daha çok para harcamanın değdiğini düşünürler. 
Yaşadığımız günler “görsel bir çağdır”. 

Görsel araçlar dikkat çeker 

 Dersinize hiçbir söz söylemeden bir kağıt üzerine bir şeyler çizerek başlarsanız, 
her göz size çevrilecektir; böylece çocukların dikkatini üzerinize toplamış olursunuz. 
Dersinizle ilgili olan bir nesne ya da resmi kullanarak çocukların dikkatini çekebilirsiniz. 

 Öğretişiniz esnasında kullandığınız görsel araçları değiştirmeniz gerekecektir; 
örneğin, keçeli tahta üzerindeki şekilleri değiştirmek, ilginin sabit kalmasına yardım 
edecektir. Görsel araçlar gözler aracılığıyla zihni çalıştırdığı için, doğru şekilde 
kullanıldığında düşüncelerin başıboş kalmasına engel olabilir. Bununla birlikte tek bir 
resmin çocukların ilgisini on beş dakika boyunca çekmesini de beklemeyin! 

Görsel araçlar Kutsal Yazılar’ı açıklar 

  Eğer Rab İsa Mesih‟e felçli arkadaşlarını getirmek için, onu damda açtıkları 
delikten aşağı sarkıtan dört adam hakkında öğretiyorsanız, çocuklar bunu anlamakta 
zorlanabilir. Bugünün çocukları böylesi bir şeyin nasıl olabileceğini anlayamaz; ve siz 
öğrettiğiniz gerçeği uygulamaya çalışırken çocuğun aklı hâlâ bu sorunla meşgul olabilir! 
Fakat o dönemdeki evleri örnekleyen bir resim, durumu hemen açıklığa kavuşturur ve 
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sadece sözle yapacağınız açıklamalardan çok daha etkili olur. Rabbimiz‟in söylediği, 
“Kalk, döşeğini topla ve yürü” sözleri, döşeğini koltuğu altına sıkıştırmış bir adamın 
resmiyle çabucak açıklanır. 

Kullanılabilecek Görsel Araç Çeşitleri 

Kullanılabilecek pek çok görsel araç çeşidi vardır... 

 ... işte bu yüzden görselleştiren bir öğretmen olmamak için çok az bahane 
bulunabilir. Keçeli tahta şekilleri, kartlar, beyaz tahta, kara tahta, nesne dersleri, “çöp 
adam” çizimleri, haritalar, sözcük şeritleri, tepegöz sayfaları, mıknatıslı tahta gibi şeyler 
kullanabilirsiniz. 

Kullandığınız görsel araçların yaş grubuna uygun olduğundan emin olun 

 Haritalar daha büyük çocuklara öğretirken çok yararlı olmakla birlikte, okul öncesi 
çocuklara öğretirken hiç yardım etmez. Eğer öğrettiğiniz çocuklar karışık yaş grubuysa, 
sözcük şeritlerinin yanı sıra resimler de kullanın. 13 yaş ve üzeri ergen çocuklar için 
sözcük şeritleri kullanın: Kullandığınız görsellerin bebekçe olduğunu düşünmelerini 
istemezsiniz. 

Yeterince büyük olduğundan emin olun 

 Büyük bir sınıfta kullandığınız görsel araçlar çok küçükse, arka sıralardaki 
çocuklar bunları görmekte zorlanacaktır. 

Doğru görsel araçlar kullanın 

 Kutsal Kitap karakterleri ya da yerleri hakkında resimler kullanıyorsanız, bunların 
yanlış bir izlenim vermediğinden emin olun. Ev resimleri Kutsal Kitap dönemindeki 
evlere benzemeli; karakterlerin giysileri dersinizin geçtiği tarihi döneme uyumlu 
olmalıdır. Görsel araçlar her zaman öğrenmeye destek olmalı, asla yanlış izlenim 
bırakmamalıdır. 

İlgi çekici görsel araçlar kullanın 

 Uygulama için bir çocuk resmi kullanıyorsanız, yirmi yıl önce çekilmiş bir çocuk 
resmi kullanmayın. Sararıp solmuş, hırpalanmış resimler de kullanmayın. Hazırlığınız ve 
öğretişiniz kadar, görsel araçlarınız da Tanrı‟yı yüceltmelidir. 

Kullandığınız görsel araçlar hakkında çok fazla iddialı olmayın... 

 ... özellikle fazla tecrübeniz yoksa. Eğer görsel aracınızı gerektiği şekilde 
kullanamazsanız ya da görsel araç çok karmaşıksa, öğretişinize destek olmak yerine 
köstek olur. Çocuklar eve dönerken öğretmeye çalıştığınız şeyleri düşünmek yerine, 
görsel aracın nasıl işlediğini anlamaya çalışırlar. 
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Görsel Araçların Hazırlanması 

 Görsel araçlar öğretişinize destek olacağı için, bunları dikkatle hazırlamalısınız. 
Keçeli tahtada kullanılmak üzere şekiller keserken, elleri ya da ayakları kesmemeye, 
kesilmesi gereken beyaz parçaları kesmeden bırakmamaya dikkat edin. Bazen küçük 
detayların etrafını makasla kesmek zor olacağından, keskin uçlu bir maket bıçağı kullanın 
ya da bu küçük bölgeleri kesmek yerine siyaha boyayın. 

 Keçeli tahtada kullanılmak üzere bir şekil yapıyorsanız, arkasına pürüzlü bir kağıt 
ya da keçe yapıştırın. Bunların boyanması gerekliyse, canlı ve bulanık olmayan renkler 
kullanarak acele etmeden özenle boyayın. Bir dergi ya da kitaptan kesilen bir resim 
kullanıyorsanız, arkasına karton parçası yapıştırın. 

 Görsel aracınızda sözcükler kullanıyorsanız, yazmadan önce çizgiler çizin. Küçük 
çocuklara öğretiyorsanız, büyük harfleri sadece cümle başlarında ve özel isimlerde 
kullanarak küçük harflerle yazın. Her zaman yazınızın sınıfın en arkasından bile 
okunabildiğinden emin olun. 

Görsel Araçların Kullanımı 

 Kullandığınız görsel araçları çeşitlendirin. Her hafta başka bir görsel kullanmanız 
gerekmez, ama çocuklara bir çeşit sunun. Toplantınızdan ya da Pazar okulundan önce 
görselleri nasıl kullanacağınızı prova etmek yararlı olacaktır. Böylece bunları verimli bir 
şekilde kullanabilecek ve yüzünüzü kızartabilecek durumlara düşmenize engel 
olacaksınız. 

Keçeli Tahta 

 Keçeli tahta üzerine yerleştirilen şekiller kullanıyorsanız, tahtayı hafifçe geriye 
doğru yatırın. Böylece şekillerin düşme tehlikesi azalır! Bütün çocukların tahtayı 
görebildiğinden emin olun. Şekilleri tahtaya yerleştirirken sizin için uygun olan tarafta 
durun. Tahtanın önünden geçmekten kaçının. 

 Kullanacağınız her şekli ulaşılması kolay bir masa üzerinde kullanım sırasına göre 
dizin. Şekli tahtaya yapıştırmaya hazır olduğunuz masadan alın. Konuşurken şekli uzun 
süre elinizde tutmayın. İnsan şekillerini kafalarından değil, omuzlarından ya da yan 
taraflarından tutun. Şekilleri doğru olarak yerleştirmek için prova yapın; perspektif 
açısından bakıldığında büyük olan şekilleri tahtanın alt kısmına, küçük olanlarıysa daha 
üst kısımlara yerleştirmeniz gerekir. Başlıca karakterleri merkezden biraz uzak 
yerleştirmek iyi olur. Birbiriyle konuşmakta olan iki karakter arasında iyi bir göz teması 
olmalıdır. Karakterlerin ayakları yere basmalıdır. Aynı kişiye ait iki ayrı şekil asla aynı 
anda tahtaya konmamalıdır. 

 Eğer keçeli tahta üzerine bir zemin koymak istiyorsanız, hikayeyle ilgili uygun bir 
zemin seçin. Ders sırasında zemin değiştirmeden ya da keçeli tahtayı temizlemeden önce 
bütün şekilleri çıkarın ve Kutsal Kitabınızı bir yere bırakın. Çocuk, çarmıh ya da sözcük 
şeridi gibi uygulama resimlerini asmak için düz bir zemin kullanın. Tahta üzerine şekil 
yerleştirirken konuşmaya devam edin. 

 Sözcük şeridi ya da bloklar halinde hazırlamış Kutsal Kitap ayeti, özellikle büyük 
çocuklar için bir konuyu vurgulamakta çok etkili bir yöntemdir. Görsel aracı 
yerleştirirken bir hata yapar, şekil düşer ya da tahta devrilirse konuşmaya devam edin! 

 Çocuklara kesinlikle sırtınızı dönmeyin; keçeli tahtaya değil, çocuklara dönerek 
konuşun. 
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Kartlar 

 Kart kullanıyorsanız, çocukların hepsinin zorlanmadan görebildiğine emin olun. 
Olduğunuz yerde hiç kıpırdamadan durmayın; rahat bir şekilde hafifçe hareket edin. Ara 
sıra kitabı hareket ettirin, ama sürekli olarak sallamayın. Kitabın sayfalarını özenle ve 
belli aralıklarla çevirin ki, çocuklar resmi görebilsin ve inceleyebilsin. Fakat tek bir 
resme takılıp kalarak çocukları sıkmayın. Sayfayı çevirirken çocukların daha sonraki 
resimleri görmemesine özen gösterin; bunun için prova yapmanız gerekecektir! 
Gösterdiğiniz resim söylediklerinizle ilgili olmalıdır. Eğer söylediklerinize uygun bir 
resim yoksa, kitabı yere bırakın, arkanıza koyun ya da yanınızda tutun. 

 Genellikle görsel araçlar ne kadar basitse o kadar iyi olur. Çocukları kullandığınız 
görsel araçlarla etkilemeye çalışmıyorsunuz; çocuklara öğretmek istediğiniz bildiriyi 
onlara aktarabilmek için görsel araçları kullanıyorsunuz. Çocukların eve dönerken, 
kullandığınız görsel aracın ne kadar hassas olduğunu düşünüp nasıl çalıştığını merak 
etmesini istemezsiniz. Eve dönerlerken öğretmekte olduğunuz gerçeği dikkatle 
düşünmelerini istersiniz. Görsel araçları bilgelikle kullandığınızda bunların Tanrı sözünü 
öğretmekte gerçek bir yardım sağladıklarını göreceksiniz.  
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Sonuç 

Tanrı’nın Sözü 

 Tanrı‟nın, kendi sözü hakkında söylediklerine dikkat edin; üzerinde derin derin 
düşünün. Bunu yapmak, öğretişlerinizi Kutsal Kitap temelli ve merkezli tutarak, sadece 
Tanrı sözünü öğretme konusundaki kararlılığınızı güçlendirir. Kutsal Yazılar‟da Tanrı 
sözündeki gücü ifade eden birçok simge vardır. 

 Tanrı sözü bir aynadır (Yak.1:22-24) ve çocuklar bu aynaya baktıklarında 
Tanrı‟nın koyduğu standarttan ne kadar uzak kaldıklarını göreceklerdir. Çocuklar buna 
baktıktan sonra unutabilirler, ama Tanrı sözü aynı zamanda iki ağızlı keskin kılıç gibidir 
(İbr.4:12) ve gizli günah, güdü ve arzulara derinden saplanacaktır. Yüreği en katı olanlar 
bile (yüreği katılaşan çocuklar da vardır) kayayı parça parça eden bir balyoz gibi olan 
Tanrı sözünün gücünden uzak kalamazlar (Yer.23:29). 

 Kutsal Yazılar‟dan öğrettikçe, ölümsüz olan tohumu meyve vermek üzere ekersiniz 
(Luk.8:11; 1Pe.1:23). Hiçbir çiftçi tohum ektiği gün biçmeyi beklemez. Ayrıca az 
miktarda tohum ekip fazla miktarda ürün toplama düşüncesine de kapılmamalıyız. 
Tohumu sadık bir şekilde ekmeye devam edin, gevşemezseniz mevsiminde biçeceksiniz 
(Gal.6:9). Luka 8‟deki benzetmenin hatırlattığı gibi, tohumlardan bazıları yüz kat ürün 
verecektir. 

 Öğrettiğiniz çocuklardan bazıları ruhsal anlamda son derece karanlık olan 
ailelerden geliyor olabilirler. Mesih‟e iman eden çocukların evlerinde karşılaşacakları 
durumlarla başa çıkabilmeleri mümkün mü acaba? Sizin yardımınıza, dualarınıza, 
dostluğunuza, teşviğinize ve hepsinden de çok, Tanrı‟nın yolunu göstermesi için Tanrı 
sözünün ışığına ihtiyaçları vardır (Mez.111:105). Kutsal Kitap‟ın kapkaranlık olan 
evlerinde ve okullarında nasıl parlayacağını onlara göstermelisiniz. Tanrı, kendi sözünün 
aydınlattığı yolda ilerleyenlerin (hangi yaşta olurlarsa olsunlar) zayıf kalmasını istemez. 
Kutsal Kitap inanlıyı güçlendiren besindir (Yer.15:16). Hıristiyan çocuklar düzenli 
olarak Tanrı sözüyle beslendiğinde, imanda güçleneceklerdir. Tanrı, o sonsuz gerçeğini 
tam ve en iyi şekilde öğretmemiz için bize ne kadar büyük bir teşvik vermiştir. Yeşaya 
55:10, 11‟deki şu muhteşem vaade güvenin: 

 “Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye 
tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle 
olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu 
gönderdiğim işi başaracaktır.” 

Tanrı’nın İşleri 

 Vaaz ederek Müjde‟yi duyurmak, inanlı olmayanlara İyi Haber‟i ulaştırmak için 
Tanrı‟nın belirlediği bir yoldur (Rom.10:13, 14). Tanrı, sözün duyurulmasını 
günahkârları kendisine çekmek için kullanır. Tanrı işlemedikçe öğretişimizin hiçbir 
ruhsal etkisi olmaz. Öğretmenler olarak, kurtuluşun Rab‟de olduğundan emin olmalıyız 
(Yun.2:9, Mez.3:8). “Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin ama nereden gelip nereye 
gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir” (Yu.3:8). Bu gerçek bizim 
iliklerimize kadar işlediğinde, çocukların yaşamında çalışması için ürünün Rabbi‟ne 
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hararetle dua ederiz. Kurtuluşun Tanrı‟nın işi olduğunu anlamak, size sabır verecek ve 
çocuklara, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmeden zamansız iman etme kararı almaları 
konusunda ısrar etmemenizi sağlayacaktır. Öğretişlerinizi bir ivedilik havası içinde verin, 
fakat Tanrı‟nın işi olmayan “sonuçlara” götürebilecek acelecilikten kesinlikle uzak 
durun. 

 Kurtulmuş olan çocuğun yetkinleşip güçlenmesi de yine Rab‟bin işidir. Ruhsal 
gelişim, ister öğretmende isterse çocukta olsun, lütuftan kaynaklanır.  

 Bunu bilmek bizi alçakgönüllü ve Rab‟be bağımlı kılar. Çocuklar yeniden 
doğduğunda ya da onlarda ruhsal olarak gelişmekte olduklarını gösteren teşvik edici 
değişiklikler gördüğümüzde, kendimizi kutlamak yerine, lütufkâr işlerinden dolayı 
Tanrı‟yı yüceltmeliyiz. 

 “Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan 
Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, 
güçlendirip temellendirecektir” (1Petrus 5:10). 

Tanrı’nın Yüceliği 

 Öğretmenin ulaşmak istediği en son amaç ne olmalıdır? Akla birkaç şey gelir: 
Çocuklarla iyi bir ilişki içinde olmak, başarılı bir öğretmen olmak, çocukların Mesih‟e 
iman ettiğini görmek. Bunların hiçbiri öğretmenin yaşamında baskın güdü olmamalıdır. 
Tanrı‟yı yüceltme arzusuyla yanıp kavrulmalıyız. “Her şeyi Tanrı’nın yüceliği için 
yapın” (1Ko.10:31). Geriye kalan diğer tüm arzular, amaçlar ve istekler buna boyun 
eğmelidir. 

 Bu, yaşantılarımızı hem özel hem de genel anlamda değiştirecektir; insanları 
etkilemek ya da popüler olmak gayretinde olmak yerine, yaşantılarımızı Tanrı‟nın her 
şeyi gören gözü önünde O‟nu yüceltmek için sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızın üstüne 
“Tanrı‟nın yüceliği için” yazabilirsek, o zaman yaptığımız işlerde yarım yürekle ya da 
rasgele yapılan bir şey olmaz. Tanrı‟yı sadece, Tanrı sözüne sadık bir şekilde ve dikkatle 
yaklaştığımızda yücelteceğimizi bilmek, duyurduğumuz bildiriyi aza indirgememek 
konusunda dikkatli olmamızı sağlayacaktır. Kutsal Yazılar‟da gördüğümüz müjdeleme 
ilkelerine sadık kalmaya gayret edeceğiz. Öğretişlerimizde Tanrı‟nın söylediklerini 
(vahyini) ilettiğimizin bilincinde olduğumuz apaçık görülecektir. 

 “Konuşan, Tanrı’nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, 
Tanrı’nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde 
yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih’indir! Amin”  (1Petrus 4:11). 
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