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Giriş 
 
 
Önemli! Dersler için hazırlanmaya başlamadan önce, bu öğretiş serisini nasıl 
kullanmanız gerektiğiyle ilgili olarak verilen aşağıdaki notları dikkatle okuyun. 
Bu öğretişlere dahil edilen dersler dikkatle seçilmiştir. Her ders temel itibarıyla müjdeleme amaçlıdır. 
Bu dersler özellikle, Müjde’ye aşina olmayan ve henüz iman etmemiş çocuklara ulaşmak için 
düzenlenen diğer toplantılarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.  

• Zakkay, İsa tarafından kurtarılan ve değiştirilen kayıp bir adamdı.  
• Mefiboşet, kralın ailesine kabul edilen yoksul ve sakat bir adamdı. 
• Nuh, felaketten kurtulan bir adamdı. 
• Etiyopyalı vezir, Filipus ve Tanrı tarafından bulundu. 
• Saul, Tanrı sayesinde yolundan döndü. 

Kurtuluş bildirisi her derste net bir şekilde sunulur. Ayrıca her derste kurtulmuş olan çocuklara yönelik 
bir gerçek de öğretilir ve uygulanır. Eğer sınıfınızda kurtulmuş çocuk yoksa, öğretmen inanlılar için 
hazırlanan bu öğretişleri derse dahil etmek zorunda değildir. 
 

Kullanılan terimlerin ve simgelerin tanımı 
Ayetler 
Dersle ilgili başka ayetler olmasına rağmen, başlangıçta verilenler dersin konusunu oluşturan metnin 
alındığı ayetlerdir. Ayetler, Kitabı Mukaddes Şirketi ile Yeni Yaşam Yayınları tarafından basılan Kutsal 
Kitap çevirisinden alınmıştır. Dersi öğretirken Kutsal Kitabınızın önünüzde açık olduğundan ve uygun 
yerlerde önemli ayetleri Kutsal Kitabınıza bakarak okuduğunuzdan emin olun. 
 

Ezberlenecek ayet 
Beş ders için beş ayrı ezber ayeti önerilir. İlk üç ayeti beş hafta boyunca öğretmenizi tavsiye ederiz. Her 
hafta yeni bir ayet öğretmeye çalışmak yerine üçünü iyi bir şekilde öğretmek herhalde daha iyi olacaktır. 
Geriye kalan ve Müjde’yi en az diğerleri kadar iyi vurgulayan iki ayetse başka bir zaman kullanılabilir. 
 

Temel Gerçek (TG) 
Her ders için bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeği bir karton üzerine yazın. Ders sırasında uygun 
zamanlarda çocukların görebilmesi için havaya kaldırmak üzere elinizin altında bir yerde tutun. 
Çocukların iyice anlayabilmesi için bu gerçeği ders boyunca adım adım geliştirerek açıklamalısınız. 
Çocukların bu gerçekle ilgili sorabilecekleri sorular hakkında düşünün ve ders esnasında bu soruların 
yanıtlarını birer birer verin. Zakkay’la ilgili dersi örnek olarak kullanalım. TG “İsa çocukları sever ve 
onları kurtarıp değiştirmek ister” şeklindedir. Aşağıdaki soruları yanıtlarken TG öğretilebilir: 
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• İsa kimdir? (Kusursuz bir insan halini alan Tanrı Oğlu’dur.) 
• Çocukların niçin kurtulmaya ve değişmeye ihtiyacı vardır? (Çünkü çocuklar günahkârdır.) 
• İsa, insanları kurtarmak ve değiştirmek için ne yaptı? (Öldü ve dirildi.) 
• Bir çocuğun kurtulup değişmek için ne yapması gereklidir? (Günahına sırtını dönmesi ve İsa’yı 

yaşamına kabul etmesi gereklidir.) 
• Bu kararı yaşamında ne gibi değişiklikler yapmaya başlayacaktır? (Sözleriyle, düşünceleriyle ve 

davranışlarıyla Rab’bi hoşnut etmek isteyecektir.) 
TG-   Temel gerçeğin henüz kurtulmamış olan çocuğa nasıl uygulanacağını gösteren kısaltmadır. 
TG+   Temel gerçeğin kurtulmuş olan çocuğa nasıl uygulanacağını gösteren kısaltmadır. 
 

Görsel araçlar 
Derslerle ilgili resimli kartları kullanın. Üzerinde temel gerçeğin yazıldığı bir afiş, her ders için anahtar 
niteliği taşıyan, “değişti”, “kabul etti”, “kurtuldu”, “bulundu”, “yolunu değiştirdi” vb. sözcüklerin 
görülebileceği yazı kartları gibi bazı ekstra görsel araçlar da kullanmak isteyebilirsiniz. Ders sırasında 
uygun zamanda bu kartları gösterirsiniz. 
 

Danışmanlık için hazır olun (DİHO) 
Ders sırasında (ya da programının başka bir bölümünde) çocuklara, ders bittikten sonra onlarla birebir 
zaman geçirerek danışmanlık yapabileceğinizi ve İsa’ya Kurtarıcı olarak iman etmek isteyen çocuklara 
yardım edebileceğinizi söylediğiniz andır. Danışmanlık için hazır olmayla ilgili çeşitli örnekler derslere 
dahil edilmiştir. 
 

Çağrı 
Bu, Müjde’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen çocuklara, Tanrı’nın kurtulmamış olan çocukları 
kendisine gelmeye çağırdığını açıklar. Çocuk tövbe edip günaha sırtını döndüğünde ve imanla Tanrı’ya 
geldiğinde bunu yüreğinden yapar. 
 

Tekrar soruları 
Programın önemli bir bölümüdür. Çocukların öğretilenlerden ne kadarını anladığını değerlendirmenize 
imkan sağlar. Bunun ışığında, onların daha iyi anlaması ya da yanlışlarını düzeltmesi için açıklamalarda 
bulunabilirsiniz. Dersi öğretmeye geçmeden önce bu soruları mutlaka okuyun ve çocukların yanıt 
verebilmesi için gerekli olan bilgiyi onlara aktardığınızdan emin olun. Puan durumunu takip etmek için 
izlenmesi kolay bir görsel araç kullanın. 
 

Kutsal Kitap hikayesinin dört bölümü 
Giriş 
Yaratıcı bir şekilde çocukların ilgisini çekmek ve düşüncelerini takip edecek konulara odaklamak için 
kullanılan bir yöntemdir. 
 

Olayların gelişimi 
İlgili metinde gerçekleşen başlıca olayların oluş sırasına göre sıralanmasıdır.  
 

Doruk noktası 
Hikayedeki sorunun çözüldüğü ya da sırrın ortaya çıktığı en heyecanlı andır. Bu andan itibaren çocukların 
ilgisi dağılmaya başlar. Öğretişin ve uygulamaların büyük bir kısmı bu andan önce yapılmalıdır. 
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Sonuç 
Hikayenin sona erdiği kısa ve özlü bir bölümdür. Henüz kurtulmamış olan çocukların Tanrı’ya iman 
etmesi için yapılacak olan çağrıya ortam hazırlar. 
 

Açıklamalar Sütunu 
Ders boyunca her sayfanın sağ ya da sol sütununda yer alan açıklamalar öğretmene yardım eder. Bu 
açıklamaların amacı, olayların geçmişiyle ilgili bilgiler ve öğrenme sürecine çocukları nasıl dahil 
edeceğinizi gösteren yöntemler önererek size yardım etmektir. Çocukların yaşına, zamanınıza ve 
sınıfınızın büyüklüğüne göre size en uygun olanını kullanın. 
 

Kutsal Kitap dersi ana hatları 
Nasıl bir düzen izleyeceğinizi görmenize yardımcı olan ana hatlar her derste verilir. Ana hatların 
bulunduğu sayfanın fotokopisini çekip bunu öğretişiniz sırasında kullanmak üzere Kutsal Kitabınızın 
arasına koyabilirsiniz. Verilen ayetler dersin bir parçasıdır. Parantez içinde verilen referanslar öğretmen 
içindir. 
 

Çocuklara yönelik bir programa ait örnek 
Hoş geldiniz 
 

Çocuklar anne babanın çalıştığı ya da iyi ilişkilerin olmadığı ya da 
çocuklara hiç kulak verilmeyen bir aile ortamından geliyor olabilirler. 
Konuşup dinlemeye zaman ayırın; bir ya da iki oyun oynayabilirsiniz. 
Çocuklara dostça yaklaşın! 

(8 dakika) 

Şarkılar İçeriğinde Müjde’yle ilgili gerçekleri vurgulayan bir ya da iki şarkı 
öğretin. Örneğin: “Kutsal Kitaba inanırım”, “Rab ismini yüceltirim” 

(5 dakika) 

Dua Çocuklarla birlikte kısa bir dua edin. Saygılı olmayı öğretin. (1 dakika) 
Öğreti “Her Çocuğun Bilmesi Gerekenler” adlı kitaptan iki ya da üç sayfa 

öğretebilirseniz iyi olur. 
(5 dakika) 

Şarkı 
 

Çocukların öğrendiği şarkılardan birini tekrar söyleyin. (3 dakika) 

Ezberlenecek 
ayet 

Ayeti ilgi çekici bir şekilde öğretin ya da tekrar edin. (7 dakika) 

Şarkı Programı çeşitlendirmek için tekrar bir şarkı söyleyin. (1 dakika) 
Kutsal Kitap 
dersi 

Programın en önemli kısmı budur. (15-20 
dakika) 

Tekrar soruları Tekrarlama sadece hikayede olanları gözden geçirmek değil, 
öğretmek ve uygulamak da olduğundan, her derste sorular verilmiştir. 

(8 dakika) 

Şarkılar Herkesin bildiği bir şarkıyı söyleyin. (2 dakika) 
Sonuç Duayla bitirin (1 dakika) 
 Ortalama toplam zaman: 60-65 dakika 
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Yıl ilerledikçe programda değişiklikler olacaktır. Örneğin, ilerleyen günlerde çocuklara nasıl dua 
etmeleri gerektiğini öğretmek isteyebilir ya da müjdeci hikayelerinden birini dahil etmeyi seçebilirsiniz. 
O zaman tekrar sorularını ya da beş dakikalık öğretinizi bazı haftalar yapmayabilirsiniz. 

 

Okul öncesi çocuklara öğretmede kullanabileceğiniz birkaç öneri 

Okul öncesi çocukların dikkat toplama süresi kısa olduğundan, bazı detayları göz ardı ederek hikayedeki 
başlıca olayları öğretin. Öğrenmelerini en üst seviyeye çıkarmak için, öğretirken ilgili etkinliklere 
çocukları da dahil edin. Bazen dersteki açıklama sütunlarında çeşitli etkinliklere rastlarsınız.  

Ders 1’i örnek olarak kullanıp okul öncesi çocuklar için bazı etkinlikleri şöyle sıralayabiliriz. Bu 
fikirleri diğer derslerle de kullanmak üzere adapte edebilirsiniz. 

 

Ders 1 – Zakkay 

• Kart 1-1 Her çocuğun keseye bozuk para koymasına fırsat verin. Bir harita kullanmak yerine 
çocuklar ağaçları hayal etsinler ve çiçekleri koklasınlar. Mümkünse elden ele 
dolaştırmaları için gerçek çiçekler getirin.  

• Kart 1-2 Rol yapsınlar. Bütün çocuklar Zakkay gibi davranıp parmak uçlarında yürüsün, etrafına 
bakınsın ve uzanıp görmeye çalışsın. 

• Kart 1-5 Rol yapsınlar. Bütün çocuklar Zakkay gibi davranıp, ağaçtan aşağı iner gibi yapsınlar.  

• Kart 1-6 Zakkay gibi davranan çocuklar İsa’yla birlikte evine doğru (daire içinde) yürüsünler. 

 
Kurtuluş bildirisini Kutsal Kitap dersinden çıkarıp 5 dakikalık ayrı bir öğretiş olarak verebilirsiniz. Kart 
1-3, 1-7 ve 1-9’u kullanın. 
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Genel bakış 
 

 

Ders 
 

Temel gerçek 
 

Uygulama 
Ezberlenecek  

ayet 
Zakkay – Rab İsa 
tarafından kurtarıldı ve 
değiştirildi 
 

Luka 19:1-10 

Rab İsa kaybolanları 
sever – onları 
kurtarmak ve 
değiştirmek ister.  
 

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’yı 
yaşamınıza kabul edin 
(aynen Zakkay’ın İsa’yı 
evine ve yaşamına kabul 
ettiği gibi).  

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa’nın 
sizi ne kadar değiştirdiğini 
diğer insanlara gösterin. 

“Nitekim İnsanoğlu, 
kaybolanı arayıp kurtarmak 
için geldi.” 
Luka 19:10 

Mefiboşet – Kralın 
ailesine kabul edildi. 

2.Samuel 4:4 

2.Samuel 5:1-5 

2.Samuel 9:1-13 

Sadece Tanrı’nın 
lütfuyla O’nun ailesine 
kabul edilebiliriz.   

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa 
aracılığıyla Tanrı’ya 
olduğunuz gibi gelin (aynen 
Mefiboşet’in Davut’a geldiği 
gibi). 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın bir 
çocuğu gibi davranın.  

“... bana geleni asla 
kovmam.”  
Yuhanna 6:37 

Nuh – Felaketten 
kurtuldu 
 

Yaratılış 6:1, 9:17 
2.Petrus 2:5 

Tanrı’nın yolu 
kurtuluşun tek yoldur.  
 

Kurtulmamış olanlar: (Nuh nasıl 
Tanrı’nın sağladığı gemiye 
güvenerek kurtulduysa) tek 
Kurtarıcı olan Rab İsa’ya 
güvenin. 

Kurtulmuş olanlar: Kurtuluş 
yolunu başkalarına gösterme 
konusunda (Nuh gibi) sadık 
olun.  

Luka 19:10 ve Yuhanna 
6:37’yi tekrar edin. 

Etiyopyalı vezir – Tanrı 
onu buldu 
 

Elçilerin İşleri 8:1-8,  
26-40  

Tanrı, Oğlu’nu 
kaybolanlar uğruna 
ölmesi için verdi.  

Kurtulmamış olanlar: (Etiyopyalı 
vezir gibi) sonsuz yaşam 
vermek üzere sizi arayan 
Kurtarıcı İsa’ya iman edin.  

Kurtulmuş olanlar: (Filipus gibi) 
Tanrı’nın yazılı sözünü (bir 
broşür ya da ayeti) birisiyle 
paylaşın. 

“Çünkü günahın ücreti ölüm, 
Tanrı’nın armağanı ise 
Rabbimiz Mesih İsa’da 
sonsuz yaşamdır.” 
Romalılar 6:23 

Saul – Tanrı sayesinde 
yolundan döndü.  
 
Elçilerin İşleri 9:1-22 
 
Filipililer 3:3-8 

Herkes yaşamında bir 
U-dönüşü yapmalıdır. 
 

Kurtulmamış olanlar: Günahınızı 
bırakıp İsa’ya dönün. 

Kurtulmuş olanlar: İsa’ya 
döndükleri için zulüm 
görenler ve henüz 
kurtulmamış olan 
arkadaşlarınızın İsa’ya 
dönmeleri için dua edin.  

Romalılar 6:23’ü öğretmeye 
devam edin. 

Tekrar dersi --- --- ---  
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Ders 1 
Zakkay – Rab İsa Tarafından Kurtarıldı ve Değiştirildi 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Luka 19:1-10  

Temel gerçek 
Rab İsa kaybolanları sever – onları kurtarmak ve 
değiştirmek ister. 
 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Rab İsa’yı yaşamınıza kabul 

edin (aynen Zakkay’ın İsa’yı evine ve 
yaşamına kabul ettiği gibi) 

Kurtulmuş olanlar: Rab İsa’nın sizi ne kadar 
değiştirdiğini diğer insanlara gösterin.  

 

Ezberlenecek ayet 
“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak 
için geldi.” Luka 19:10 
 
Yardımcı görsel araçlar 

• Kart 1-1, 1-2, 1,3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 
ve 1-9 

• Temel gerçeği iki afiş olarak hazırlamanız 
(ilk afişte “Rab İsa kaybolanları sever”, 
ikinci afişte, “Onları kurtarmak ve değiş-
tirmek ister” yazılsın) ve metin içinde 
belirtilen yerlerde bunları göstermeniz iyi 
olur. 

• Bir karton üzerine “değişti” yazın. 
 
Dersin ana hatları 
Giriş  
 Zakkay paralarını sayar. 
 
Olayların Gelişimi 

1. Zengin, ama hiç sevilmeyen vergi görevlisi 
Zakkay Eriha’da oturuyordu (Luk.19:1-3). 

2. İsa Eriha’ya geldiğinde büyük bir kalabalık 
etrafından toplandı (Luk.19:3).  TG  

Tanrı Oğlu’nun, Zakay’ı ve herkesi ne 
kadar çok sevdiğini vurgulayarak “İsa’nın 
kimliği” hakkında öğretin.    

3. Zakkay bir günahkârdır. TG- 
Öğretin: “Çocuklar da günahkârdır” 

4. Zakkay İsa’yı görebilmek için yabanıl incir 
ağacına tırmanır (Luk.19:4). 

5. İsa ağacın altında durur ve Zakkay’a bakar 
(Luk.19:5). 

6. İsa Zakkay’a aşağıya inmesini, onun evine 
gideceklerini söyler. TG- 
Rab İsa’yla ilgili öğretişinizi geliştirin – sizi 
de tanır ve sever. 

7. Zakkay hızla aşağı iner ve sevinçle İsa’yı 
evine buyur eder (Luk.19:6-7). 

8. Zakkay Rab İsa’yı evine götürür. 
9. Halk, İsa’nın günahkârlarla arkadaşlık 

yapmasına söylenir. 
10. İsa, Zakkay’ın günahları için ölecektir. TG- 

“Sizin ve benim günahlarımızdan 
kurtulabilmemiz için İsa ne yaptı?” – Kendi 
günahı için değil, sizin yerinize çarmıhta 
öldü; ve ölümden dirildi. 

11. İsa yeryüzündeki amacını dile getirir – 
kaybolanı arayıp kurtarmak. TG-  
Rab’bi yaşamınıza davet etmelisiniz (aynen 
Zakkay’ın Rab’bi evine davet etmesi gibi). 
 

Doruk Noktası 
Zakkay İsa’yı sadece evine konuk etmekle 
kalmaz, O’nu yaşamına da kabul eder ve Rab 
de onu kurtarıp değiştirir. 
 

Sonuç  
Zakkay iç varlığında değişir ve bu değişiklik, 
değişen davranışlarıyla diğer insanlara 
gösterilir (Luk.19:8). TG+, TG- 

 

Açıklayın: “Rab sizi kurtardığı zaman 
yaşamınızda ne gibi değişiklikler olacaktır?” 

 

Kurtulmamış olan çocukların Rab’bi Kurtarıcı 
olarak kabul etmeleri çağrısında bulunun 
(Örneğin Yuhanna 1:12’yi kullanın).  
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Ezber ayetini öğretmek 
Ezber ayeti 

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi” 
(Luk.19:10). 
Bu ayeti öğretmek için Kart 1-10’u kullanabilirsiniz. 
 

Giriş 
Hiç kaybolduğunuz oldu mu? 
Kaybolduğunuz bir anı paylaşın ya da çocuklardan birinden 
paylaşmasını isteyin. 
Birisi siz aradı mı? “Bulunduğunuz” zaman nasıl hissettiniz? 
Kutsal Kitap günah içinde kaybolmuş bir halde ve Tanrı’dan ayrı 
olarak doğduğumuzu söyler. Sizi arayan Birisi vardır ve 
bugünkü ayetimiz bu Kişinin kim olduğunu söyler. 
 

Sunum 
Çocuklar Kart 1-10’a bakarken ayeti Kutsal Kitabınızdan oku-
yun. 

 

Açıklama 
Nitekim İnsanoğlu – Luka Kitabı’nda sık sık kullanılan bu 
sözcük İsa’ya verilen bir addır. 
Kaybolanı arayıp – İsa, kendisini Kurtarıcı olarak tanımayan ve 
günah içinde kaybolmuş olanları arar. Bugün O’nun aradığı kişi 
sizsiniz. 
Kurtarmak için – İsa kaybolmuş olanları sadece aramakla 
kalmaz, aynı zamanda onları kurtarmak da ister. O’na Kurtarıcı 
olarak iman etmenizi ister, ki böylece günahınızı sizden 
uzaklaştırsın. 
Geldi – İsa bu özel amaçtan dolayı cenneti bırakıp yeryüzüne 
geldi. 
 

Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Eğer hâlâ günahınız içinde kaybolmuş durum-

daysanız, İsa sizi aramaktadır. Tanrı’yı hoşnut etmeyen 
yanlış şeylere sırtınızı dönmeniz ve Rab İsa’yı yaşamınıza 
kabul etmeniz gereklidir. Bunu bugün yapabilirsiniz! 
Kutsal Kitap dersimizi işlerken bunu nasıl yapabileceğinizi 
açıklayacağım. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer günahınız içinde kaybolmuş bir durumda 
değilseniz, diğer insanların yaşamınızda bir fark görmesi 
gerekir. Yolunuzdan döndüğünüzü görebilmelidirler. Tan-
rı’nın buyruklarına itaat ettikçe eski alışkanlıklarınız de-
ğişmelidir. Arkadaşlarınız sizde bir değişiklik gördükle-
rinde bu, sizi farklı kılan şeyin ne olduğunu sormalarına 
neden olabilir ve böylece onlarla Tanrı hakkında konuşma 
fırsatı yakalayabilirsiniz. 
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Tekrarlama 
 “Ayeti bitirin” 

Çocukları iki gruba ayırın. İlk grup “Nitekim İnsanoğlu kay-
bolanı arayıp” ikinci grupsa “kurtarmak için geldi” desin. Hep 
birlikte ayet referansını tekrar etsinler. 

 Çeşitleme: “Papağan oyunu” 
Çocuklar önderin söylediği ayetteki sözcükleri papağan gibi 
tekrar eder. Bu, önder bilinçli olarak yanlış bir sözcük söyleyene 
kadar devam eder. Bu yanlış sözü tekrar eden kişilerin hepsi 
oyun dışı kalır, ama ondan sonraki yanlış söz söylendiğinde hata 
yapanları belirlemede öndere yardımcı olabilirler. Önderlik 
görevi oyun süresince değişebilir. 
 
Örnek:        Önder   Çocuklar 

         Luka 19:10  Luka 19:10 
         Nitekim   Nitekim 
         İnsan    İnsan 
         Oğlu    Oğlu 
         Kaybolanı  Kaybolanı 
         Bulmak   --- (Ses çıkarmamaları gerekir) 
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Gerçek bozuk paraları iki 
ayrı yığın halinde olacak 
şekilde sayarken Zakkay’ın 
kullanmış olabileceği türden 
şeyler söyleyin. Yığınlardan 
birini keseye koyun. Böylece 
girişiniz daha ilgi çekici 
olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luka 19’da açılmış olan 
Kutsal Kitabınızı havaya 
kaldırarak çocuklara gösterin.  
 
Çocuklardan “Zakkay”  
demelerini isteyin. 
 
 
 
Ödenecek vergi kişinin 
kazancına, sahip olduğu 
mallara, evinde kaç kişinin 
yaşadığına ve diğer faktörlere 
göre belirlenirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harita üzerinde Eriha ve 
Yeruşalim’i gösterin.  
Yaşları büyük olan çocuklar 
bunu ilginç bulacaklardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocukların hikayeyi 
hatırlamalarına yardım etmek 
için katılımlarını sağlayın! 
Çocuklar bu sahneyi 
canlandırsınlar – Halk  
İsa’yı görmeye can 

Ders 
Kart 1-1 
Tıkır, tıkır, tıkır. Paralar masa üzerindeki iki yığına birer birer 
düştü. Bir yığını kenara ayırdı. 
“Bunları yarın Roma’ya toplanan vergiler olarak göndereceğim” 
diye düşündü. 
Sonra gözleri diğerinden biraz daha büyük olan ikinci para yığınına 
çevrildi. Ellerini paraların üzerinde gezdirirken yüzünde sinsice bir 
gülümseme belirdi. 
“Bu paranın hepsi benim! İyi yapılan bir işin karşılığı” diye kendini 
kutladı. 
İkinci para yığınını kendine doğru çekti ve hepsini büyük bir 
kesenin içine doldurduktan sonra ağzını sıkı sıkı bağladı. 
Bu adamın hikayesini Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın bizim için yazdığı 
kitapta buluruz. 
Adamın adı Zakkay’dı. Eriha adlı kentte yaşıyordu. Baş vergi 
görevlisi olduğu için, Roma hükümeti adına vergi toplayan tüm 
görevlilerden sorumluydu. 
Vergi görevlileri herkesin ne kadar vergi ödemesi gerektiğine karar 
verirdi. Vergi görevlilerinin birçoğu dürüst olmayan ve açgözlü 
kişiler olduklarından, olması gerekenden çok daha fazla para toplar, 
artakalanını ise kendileri için alıkoyarlardı. 
Zakkay halktan bu şekilde çaldığı paralarla çok zengin olmuştu. 
Büyük olasılıkla Eriha’da yaşayan Yahudiler arasında hiçbir dostu 
yoktu. Evine konuk olan ya da onu evlerine davet eden sadece bir 
iki kişi vardı. 
Sabah güneşi, upuzun palmiye ağaçları ve harika kokan güllerle 
dolu bahçelere sahip o güzelim Eriha Kenti üzerine doğuyordu. 
Hemen hemen her gün rengarenk şeyler satan ve satın alan 
tüccarların deve kervanları çöl yönünden kente gelirdi. Başkent 
Yeruşalim’e gitmekte olan birçok kişi Eriha’dan geçerdi. 
 
Kart 1-2 
Zakkay şatafatlı evinden çıkıp kalabalık sokaklara girdi. Herhalde 
kalabalığın tahammül edilmez bir hal aldığı böyle günlerden nefret 
ediyordu! Etrafındaki herkes bağıra bağıra birbirini selamlıyordu. 
Ama kendisine selam veren hiç kimse yoktu. 
Yol kenarında toplanmış bir kalabalık dikkatini çekti. Heyecanla bir 
şey bekliyormuş gibi bir halleri vardı. 
“Bu ne olabilir ki acaba?” diye düşündü. 
Kalabalığın arasına sıkışarak ilerlemeye çalıştı, ama nafile, bir adım 
bile ileri gidemedi. Parmak uçlarına dikilip kalabalığın üzerinden 
olanları görmeye çalıştı. Ama Tanrı’nın kitabı olan Kutsal Kitap 
“Zakkay’ın boyunun kısa olduğunu” söyler (Luk.19:3). 
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Kalabalık, “Geliyor! Geliyor!” diye bağırdı. 
Halk görebilmek için öne doğru çıktı. Zakkay, etrafındaki insanların 
heyecanının gitgide arttığını hissediyordu. Herkesin görmeye can 
attığı bu adam da kimdi acaba? Rab İsa’ydı! Halk İsa hakkında 
herhalde birçok şey işitmişti – hastalara nasıl şifa verdiğini, açları 
nasıl doyurduğunu… 
Çocuklar İsa’nın yaptığı diğer mucizeleri söyleyerek katılımda bulunsunlar. 

Herhalde Zakkay da İsa hakkında işitmişti. İsa’nın çok iyi bir insan 
olduğunu düşünüyordu sanırım.  
Bu kesinlikle doğrudur. İsa iyi bir adamdı. Ama bundan çok daha 
öteydi! O, cennetten gelen Tanrı’nın Oğlu’dur. Bir bebek olarak 
dünyaya geldi ve diğer çocuklar gibi büyüdü, ama bir açıdan her-
kesten tamamen farklıydı – O kusursuzdu. Asla yanlış bir şey yap-
madı. Kusursuzdu ve yüreğinde herkes için sevgi vardı. Eriha’ya 
gelme nedenlerinden birisi zaten buydu – Zakkay’ı seviyordu ve 
onu arıyordu. 
Kalabalık içindeki herkes gibi, herhalde Zakkay da mucizeler yapan 
bu adamın nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Belki de halktan 
aşırdığı paralardan dolayı suçluluk duygusu hissetti. Zakkay 
ülkelerini ellerinden alan Romalılar için çalıştığından, Yahudiler 
onun çok kötü biri olduğunu düşünüyordu. 
 

Kart 1-3 
Doğru, Zakkay iyi bir insan değildi. Bencil ve açgözlüydü. Ama 
böyle olan tek kişi o değildir. Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta, “Herkesin 
günah işlediğini” (Rom.3:23) söylediğini biliyor muydunuz? Yani 
sizler ve ben de günahkârız. Bunun anlamı, kendi yolumuzda 
gitmek istediğimiz ve Tanrı’nın yoluna aykırı gittiğimizdir. Bizler 
böyle doğduk. Bir kişinin arkasından hoş olmayan sözler söyle-
diğinizde ya da annenizin sözünü dinlemediğinizde veya arkadaş-
larınızla birlikte gidip duvarlara grafiti yazdığınızda, Tanrı’ya karşı 
itaatsizlik ediyorsunuz demektir. Çünkü Tanrı, sözünde çok açık bir 
şekilde, “Anne babanızın sözünü dinleyin” (Ef.6:1) ve, “Birbirinize 
karşı iyi yürekli, şefkatli olun” (Ef.4:32) der. Siz ve ben günah 
işleriz. İçimizde yanlış şeyler yapma arzusuyla doğduk. Günahınız 
sizi Tanrı’dan ayırır ve cezalandırılmayı hak edersiniz. Bu cezadan 
kurtulmanız gereklidir. Ayrıca günahınız diğer kişilerle olan 
ilişkilerinizi de bozabilir; aynen Zakkay’ın bencilliği ve çaldığı 
paralar onu Tanrı’dan ve diğer insanlardan ayırdığı gibi.  
İnsanlar ondan nefret ediyor ve güvenmiyorlardı.  
Merakından mı, yoksa duyduğu suçluluk duygusundan mı bilemi-
yoruz, ama çok uğraşmasına rağmen kalabalığın ötesini göremedi. 
Boyu çok kısaydı! 
 

Kart 1-4 
Kalabalığın gürültüsü iyice arttı! İsa kente girmişti. Öğrencileri de 
yanında O’nunla birlikte yürüyorlardı. Halk bağrışıyor ve itişip

atıyor; Zakkay da kalabalığın 
arasından geçmeye çabalıyor. 

 
 
 
 
 
 
 
TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 
 
 
Çocukların anlayabileceği  
türden örnekler kullanarak  
kendi yaşantılarındaki günah 
gerçeğini kavrayabilmelerine  
yardım edin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimikleriniz, ses tonunuz  
ve rol yapışınız 
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hikayenin bu kısmını  
heyecan dolu bir şekilde 
anlatmanıza yardımcı  
olacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG- 

 
 
 
 

 
 
 

duruyordu. Büyük olasılıkla hastalar şifa bulmak için daha yakına 
geliyorlardı. Belki anneler dokunması için çocuklarını İsa’ya doğru 
uzatıyorlardı. İnsanın kulaklarını sağır edecek türden bir gürültü 
vardı herhalde! Zakkay’ın kalbi hızla çarpıyordu. İsa yakında 
oradan geçip gidecek ve O’nu görme şansını yitirecekti! Ne 
yapabilirdi? Tırmanamaz mıydı acaba? Evet! Gözüne iyi bir yer 
kestirdi! Gelin bakalım nereye tırmanacak! 
Luka 19:4’ü çocuklara sesli olarak okuyun ya da büyük bir çocuğun sizin 
Kutsal Kitabınızdan okumasına fırsat verin. 

Evet! Bir şemsiye gibi yayılan ağacın alt dallarına çıkmaya karar 
verdi. Kaftanını toparlayıp Kutsal Kitap’ın dediğine göre hızla 
koştu! Kaftanının etekleri havada uçuşurken toz toprak içindeki 
sokaklarda koşturan bu önemli, zengin ve gururlu vergi görevlisini 
görmek kim bilir ne kadar ilginç bir manzaraydı! 

Bir dala tutunan Zakkay oflaya puflaya ağaca tırmandı. Güçlü bir 
dal üzerine yerleştikten sonra eğilerek yaprakların arasından İsa’yı 
görmeye çalıştı. İsa yol boyunca ağaca doğru gitgide yaklaşıyordu. 
Ne kadar da heyecanlıydı! 

 

Kart 1-5 
İsa ağaca doğru ilerledi ve altında durdu. Kalabalık da O’nunla 
birlikte durdu. Hepsi bir beklenti içindeydi ve herhalde herkes 
sustu. Belki de onlarla konuşacaktı. Ardından İsa başını ağaca 
doğru kaldırdı. Yaprakların arasından şaşkınlık içindeki vergi 
görevlisinin yüzüne baktı. O güne kadar hiç kimse Zakkay’a böylesi 
bir sevgi ve şefkatle bakmamıştı! Ve Zakkay’ın (ve tabii ki 
kalabalığın) şaşkın bakışları altında İsa, herkesin nefret ettiği bu 
adama seslendi. 

Gelin bakalım Tanrı’nın kitabında İsa’nın ne dediği yazıyor. 
Siz ya da çocuklardan biri Kutsal Kitabınızdan Luka 19:5’i okusun. 

“Zakkay, çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor” 
(Luka 19:5). 

Zakkay hayretler içindeydi. “Beni adımla çağırdı. Beni nereden 
tanıyor ki? Ve benim evime gelmek istiyor!” Tüm bu düşünceler 
aklından geçiyordu. “Hiç kimse benim evime gelmek istemez – 
özellikle de O’nun gibi kutsal biri.” 

Çocuklar, İsa’nın Zakkay’ın adını nereden bildiğini biliyor mu-
sunuz? Evet, O Tanrı’nın Oğlu’dur. Her şeyi bilir! Zakay’ın vergi 
görevlisi olduğunu biliyordu. Ayrıca yaptığı yanlışlar yüzünden acı 
çektiğini ve insanların ondan hoşlanmadığını da biliyordu. Bencil 
ve açgözlü bir yaşam sürdürmesine rağmen Rab İsa onu sevdi. 

Tanrı sizin adınızı da bilir. Nerede yaşadığınızı ve hangi okula 
gittiğinizi bilir! Kendisini hoşnut etmeyen, yaptığınız kötü şeyleri 
bilir, ama neler yapmış olursanız olun ya da diğer insanlar sizin 
hakkınızda ne düşünürse düşünsün Tanrı sizi sever. Belki diğer 
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çocuklar sizin yaptığınız bir şey, nasıl göründüğünüz ya da onların 
yapabileceklerini siz yapamayacağınız için oyunlarına ya da kendi 
takımlarına almak istemeyebilirler. Ama Tanrı sizi asla dışlamaz ve 
geri çevirmez. Kutsal Kitap, Tanrı’nın tüm dünyadaki herkesi 
sevdiğini söyler (Yuhanna 3:16). Buna siz de dahilsiniz! 
 

Kart 1-6 
Zakkay da, yanlışlarına rağmen İsa’nın kendisini sevdiğini anla-
maya başlamıştı. 

Hemen ağaçtan aşağı indi. Yüreğinde farklı bir kişi olmayı 
arzuluyor olmalıydı – aç gözlü olmayan, çalmayan, bencil olmayan 
biri. Büyük bir sevinçle Rab İsa’yı evine yemeğe götürdü. 

Yemekte neler konuşulduğunu bilmiyoruz, ama Zakkay İsa’nın 
kendisini kurtarabileceğini ve değiştirebileceğini anladı. 
 

Kart 1-7 
Zakkay, siz ve ben –işin gerçeği herkes– Tanrı’ya ve sözünde 
bizden yapmamızı buyurduğu şeylere yönelik itaatsizliğimizden 
dolayı Tanrı tarafından cezalandırılmayı hak ederiz. Ama Rab İsa 
çarmıhta öldüğü zaman bizim hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Bizim 
kurtulabilmemiz için acı çekti ve değerli kanını akıttı. Kurtulmakla 
kastettiğimiz şey işte budur – hak ettiğimiz cezadan kurtulduk. 

Rab İsa ölü kalamazdı. Gömüldükten üç gün sonra ölümden dirildi. 
Artık O diridir ve sonsuza dek yaşayacaktır. O’nu gözlerinizle 
göremezsiniz, ama bugün sınıfta bizimle birliktedir; Zakkay’ı 
kurtardığı ve değiştirdiği gibi sizi de kurtarmak ve değiştirmek ister. 
 

Kart 1-6 (Tekrar) 
İsa ve Zakkay ağacın altında, eve giderlerken ve yemekte konuş-
tular. Bazı kişiler İsa’nın günahkâr bir adamın evine gitmesine şa-
şırdılar. Böylesine kötü bir adamın evine gitmeyi akıllarının köşe-
sinden bile geçirmezlerdi. 
“İsa neden Zakkay gibi birisiyle zaman geçirmek istemiş olabilir?” şeklindeki 
bir soruyla çocuklar arasında kısa bir tartışma başlatın. Verecekleri yanıtlar 
Rab İsa’nın kim olduğuyla ve yeryüzüne niçin geldiğiyle ilgili olarak neler 
anladıklarını ortaya koyacaktır. 

İsa kendisini eleştirenlere şöyle dedi: “Nitekim İnsanoğlu kaybolanı 
arayıp kurtarmak için geldi” (Luka 19:10). Bu sözleri ezber ayeti-
mizde öğrendik. Gelin birlikte tekrar edelim. 
Çocuklar ayeti tekrar etsinler. 

Çocuklar, Rab İsa sizi de kurtarabilir ve değiştirebilir! 

Ne yapmanız lazım? Zakkay gibi, Tanrı’yı hoşnut etmeyen davra-
nışlarınızdan uzaklaşmaya istekli olmalısınız. Aynen Zakkay’ın İsa-
‘yı evine kabul etmesi gibi siz de, Rab İsa’dan yaşamınıza 
gelmesini

 
 
 
Üzerinde “Rab İsa kaybolanları 
sever” yazılı afişi gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde “kurtarmak ve  
değiştirmek ister” diyen  
afişi gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG- 
Her iki temel gerçek  
kartını da gösterin.  
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Kişisel danışmanlık için 
hazır olun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde “değişti” yazan 
kartı gösterin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG+ 
 

Temel gerçeğin yazılı olduğu 
her iki afişi de gösterin. 
 
Sınıfınızdaki çocukların 
davranış tarzlarını göz  
önünde tutarak, kurtulmak için 
Rab İsa’ya iman ettiklerinde 
Tanrı’nın davranışlarında, 
tutumlarında ve 
konuşmalarında görmek 
istediği değişikliklere ait 
bir kaç örnek verin.  
 
Bu, kurtulmuş olan çocuklar 
için iyi bir öğretiştir. 
Kurtulmamış olanlar için 
de iyidir, çünkü bu sayede  
bir inanlı olmanın yeni bir 
yaşam tarzı anlamına  
geldiğini anlarlar.  
 
 
 
 
 
Üzerinde “değişti” yazan 
kartı gösterin.  

 

isteyebilirsiniz. Günahınızı alması ve sizi değiştirmesi için O’nu 
çağırabilirsiniz. Bunu sessizce yüreğinizde yapabilirsiniz. Ama ne 
yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, dersten sonra lütfen ön 
tarafa gelin. Sizinle baş başa oturup yardımcı olacağım. 
Çekinmeyin, eğer İsa’nın sizi kurtarmasını ve değiştirmesini 
istiyorsanız size gerçekten yardım etmek istiyorum. Zakkay’ın 
istediği buydu. 
Evet, işte bu yüzden Rab İsa cennetten dünyaya geldi ve vergi 
görevlisinin evine gitti. 
Zakkay İsa’yı sadece evine kabul etmekle kalmadı, O’nu yaşamına 
da kabul etti ve böylece Rab onu kurtardı ve değiştirdi. 
Zakkay iki şekilde değişti. Öncelikle içten değişti – günahları Rab 
İsa tarafından bağışlanmıştı. Bu değişiklik diğer insanların göreme-
yeceği bir şeydi. Ama Zakkay’ın içindeki değişiklik insanların onun 
yaşamında görebileceği türden başka değişikliklere de yol açtı. 
Rab İsa’nın kendisini bağışlamasından sonra Zakkay şöyle dedi: 
“Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden 
haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim” (Luka 19:8). 
Luka 19:8’i Kutsal Kitap’tan okuyun. 

Bu davranış Rab’bin onu gerçekten kurtardığını ve bağışladığını 
gösteriyordu. Yepyeni bir insan olmuştu. 
 

Kart 1-8 
Eğer Rab İsa’yı sizi bağışlaması ve kurtarması için yaşamınıza 
çağırırsanız, bunu kesinlikle yapacaktır. O, bu dünyaya çocukları, 
kadınları, erkekleri arayıp kurtarmak için geldi. Ayrıca Zakkay’ın 
değiştiği gibi, diğer insanların görebileceği türden değişiklikleri 
sizde de gerçekleştirmeye başlayacaktır.  
Eğer yaşamınızda İsa varsa, anne babanız sizdeki değişikliği fark 
etmeye başlayacaklardır. Kusursuz olmayacaksınız, ama her gün 
daha itaatkâr olabilmek için O’ndan yardım isteyebilirsiniz. Daha 
sevinçli ve çabuk bir şekilde itaat etmeye başlayacaksınız. Öğret-
menleriniz de sizdeki değişikliği fark edecektir; çünkü Tanrı ders-
lerinize daha çok çalışmanıza ve sınıfta daha iyi davranmanıza yar-
dım edecektir. Tanrı’nın sizi değiştirmekte olduğunu arkadaşlarınız 
da görmeye başlayacaktır; bu değişiklik belki konuşma şeklinizde 
dışa vurulacaktır. Rab, eskiden kullandığınız kötü sözleri kullan-
mamanız için size yardım edecektir. Belki arkadaşlarınızın anlattığı 
açık saçık fıkraları dinlemek istemeyeceksiniz. İsa’yı yaşantınıza 
çağırdığınızda davranışlarınız bir anda kusursuz olmayacaktır, ama 
diğer kişilerin görebileceği türden bazı değişiklikler olacak ve Tanrı 
konuşmalarınızı, davranışlarınızı ve düşüncelerinizi yavaş yavaş 
değiştirmeye devam edecektir. 
Kart 1-9 
Uzun yıllar önce Zakkay o gün değişti. Günahı bağışlandı. Rab 
İsa’nın gelip kendisini aradığına ve kurtardığına çok memnun 
olmalıydı!  
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Rab İsa sizi de arıyor! Tanrı’nın sizi bağışlanması ve kurtarması 
için sizin hak ettiğiniz cezayı O üstlendi. Yerinize öldü ama ölü 
kalmadı. O diridir ve O’nu gözlerimizle göremesek bile bugün 
sınıfta bizimle birliktedir. 

Rab İsa’nın sizi bağışlamasını ve kurtarmasını ister misiniz? O’nu 
hoşnut etmeyen yanlış şeyleri yapmaya devam etmemeniz için sizi 
değiştirmeye başlamasını ister misiniz? O’nun yardımıyla farklı bir 
kişi olmak ister misiniz? Eğer yanıtınız evetse, sizin Kurtarıcınız ve 
Önderiniz olması için İsa’yı yaşamınıza çağırın. 

Yüreğinizden şu gibi sözleri kullanarak dua edebilirsiniz: “Rab İsa, 
seni hoşnut etmeyen birçok yanlış şey yaptığımı biliyorum. Yan-
lışlarıma rağmen beni sevdiğin için sana teşekkür ederim. Çarmıhta 
benim yerime öldüğün için sana şükrederim. Beni bağışlaman için 
yaşantıma gelmeni ve bu andan itibaren seni hoşnut etmeme ve 
senin sözünü dinlememe yardım etmeni istiyorum.” 

Bunu bugün yapın – hemen olduğunuz yerde ya da eve gittiğinizde. 
Rab İsa duanızı mutlaka yanıtlayacaktır, çünkü kendisi, “Kaybolanı 
arayıp kurtarmak için geldim” (Luka 19:10) dedi. Zakkay’ı kurtardı 
ve değiştirdi. Sizi de kurtarmak ve değiştirmek ister ve O bunu 
yapabilecek güçtedir. 

 

Tekrar Soruları 

1. Vergi görevlisi olan Zakkay nasıl birisiydi? (Bencil, açgözlü, 
hırsız, günahkâr.) 

2. Zakkay’ın yanı sıra başka kimler günahkârdır? (Herkes.) 

3. Tanrı’nın günahkârları sevdiğini nasıl biliriz? (Tanrı bunu 
Kutsal Kitap’ta söyler – Yuhanna 3:16.) 

4. Ezber ayetimiz İsa’nın yeryüzüne iki şey yapmak için geldiğini 
söyler. Bunlar nelerdir? (Kaybolanları aramak ve kurtarmak.) 

5. Kaybolanlar kimlerdir? (Rab İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul 
etmemiş olanlar.) 

6. Zakkay halka karşı nasıl bir yanlış davranışta bulundu? 
(Gereğinden fazla vergi aldı ve fazla olan parayı kendisine 
sakladı.) 

7. Rab İsa Eriha’ya geldiğinde Zakkay O’nu görebilmek için ne 
yaptı? (Koşup bir ağaca tırmandı.) 

8. Rab İsa ağaca tırmanmış olan Zakkay’a ne dedi? (Aşağı in. Bu-
gün senin evinde kalmam gerekiyor.) 

9. Halk İsa’nın Zakkay’la konuştuğunu görünce neden şaşırdı? 
(Çünkü Zakkay paralarını haksız şekilde alarak onları dolan-
dırıyor ve ülkelerini zapteden Romalılar için çalışıyordu.) 

10. Rab İsa Zakkay’ı içten değiştirdi. Bu nasıl bir değişiklikti? 
(Onun günahını bağışladı; onu kurtardı.) 

TG- 
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11. Rab İsa, Zakkay’ı diğer insanların da fark edeceği şekilde değiş-
tirmeye başladı. Bunlar ne gibi değişikliklerdi? (Sahip olduğu 
malların yarısını yoksullara vereceğini ve bir kimseden haksız-
lıkla aldığı şeyin dört katını geri vereceğini vaat etti.) 

12. Eğer bir çocuk İsa’yı yaşamına Kurtarıcı olarak kabul ettiyse, 
diğer kişiler onda ne gibi değişiklikler görmeye başlamalıdır? 
(Anne babası daha çok söz dinlediğini; öğretmenleri daha 
saygılı olduğunu; arkadaşları daha az kötü söz kullandığını fark 
etmelidirler. Çocuklar derste kullanılan örneklerin aynısını 
vermek zorunda değildirler.) 
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Ders 2 
Mefiboşet – Kralın Ailesine Kabul Edildi 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
2.Samuel 4:4 
2.Samuel 5:1-5 
2.Samuel 9:1-13 
 
Temel gerçek 
Sadece Tanrı’nın lütfuyla O’nun ailesine kabul 
edilebiliriz. 
 
Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Rab İsa aracılığıyla Tanrı’ya 

olduğunuz gibi gelin (aynen Mefibo-
şet’in Davut’a geldiği gibi). 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın bir çocuğu gibi dav-
ranın. 

 
Ezberlenecek ayet 
“...bana geleni asla kovmam.” Yuhanna 6:37 
 
Görsel gereçler 
• Kartlar: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 

ve 2-9 
• Temel gerçeği iki ayrı afiş (ya da ikiye 

katlanmış tek bir afiş) üzerine yazın – ilk afiş 
üzerine “Sadece Tanrı’nın lütfuyla”, diğerine 
de, “O’nun ailesine kabul edilebiliriz” yazın. 

• Bir karton üzerine “kabul edildi” yazın ve 
derste belirtilen yerde bunu çocuklara gös-
terin. 

 
Dersin ana hatları 
Giriş  

Bir haberci, babasının (prens) ve dedesinin 
(kral) savaşta öldüğünü bildiren kötü haberi 
Mefiboşet’e ulaştırır. 
 

Olayların Gelişim 
1.  Dadısı, 5 yaşındaki Mefiboşet’i düşürünce 

çocuk sakat kalır (2 Samuel 4:4). 
2.  Yeni kralın düşmanı olarak görüldükleri 

için, bir köyde saklanırlar. TG- 

Günahkârlar Tanrı’nın düşmanıdır – O’nun 
ailesinin bir ferdi değildirler. 

3. Davut yeni kral olarak seçilir ve taç giyer 
(2 Samuel 5:1-5). 

4. Kral Davut uzun yıllar önce Yonatan’a, 
ailesine bakacağına dair verdiği sözü hatır-
lar (2 Samuel 9:1). 

5. Mefiboşet’in hizmetkârı sayesinde onun 
hakkında işitir ve onu huzuruna çağırtır     
(2 Samuel 9:2-5). TG- 

 Tanrı kutsaldır ve günahtan nefret eder, 
ama sizi sever. 

6. Mefiboşet öleceğinden korkarak Davut’un 
huzuruna çıkar (2 Samuel 9:6-7).  

7. Davut, Mefiboşet sakat, yoksul ve düşman 
ailesinden olmasına rağmen onu kabul eder. 

TG- 
İsa bizim yerimize cezalandırıldığı için 
Tanrı bizi bağışlayabilir ve ailesine kabul 
edebilir.  

8. Davut Mefiboşet’e toprak ve hizmetkârlar 
verir (2 Samuel 9:7-13). 

9. Sanki Davut’un öz oğluymuş gibi kralın 
masasında yemek yer. 

 
Doruk Noktası 

O günden itibaren Mefiboşet kralın bir oğluy-
muş gibi davranma ayrıcalığına kavuştu. TG+ 
Siz de Tanrı’nın çocuğuymuş gibi davranın.  

 
Sonuç 

Mefiboşet bu iyiliği hak edecek hiçbir şey 
yapmadı. TG-, DİHO 
Tanrı merhameti nedeniyle sizi çocuğu olmaya 
davet eder. 
Kısa bir dua 
Daha fazla yardıma ihtiyacı olan çocuğun 
sizinle konuşabileceğini açıklayın.  
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Alternatif olarak Yuhanna 
1:12’yi kullanabilirsiniz  
(Kart 2-10).  
 
Eğer bu ayeti kullanıyorsanız, 
“kabul etmek” ifadesi yerine, 
“iman etmek” ya da “inanmak” 
fiillerini vurgulayın. Kutsal 
Kitap dersinde, Kral Davut 
Mefiboşet’i kabul eder ve  
ona kendi oğluymuş gibi 
davranır. Benzer şekilde  
Tanrı da tövbe eden  
günahkârı kabul eder.  
Çocuğun kafasını, Mesih’i 
kabul etmesi gerektiği 
şeklindeki düşünceyle 
karıştırmamak için bunu 
vurgulamayın. 
 
“Kabul etmek” ifadesini 
açıklarken Zakkay’a (Ders 1) 
dönüp onun Rab İsa’yı nasıl 
evine ve yaşamına kabul 
ettiğine bakabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ezber ayetini öğretmek 

Ezber ayeti 
“... bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37). 

Program başlamadan önce Yuhanna 6:37’nin ilgili kısmını 
tahtaya yazmanızı öneririz. 
 

Giriş 
Bir oyuna alınmadığınız ya da davet edilmediğiniz bir parti oldu 
mu hiç? Bu sizi üzdü mü? Rab İsa, kendisine gelmek isteyen hiç 
kimseyi asla dışarıda bırakmaz ya da kovmaz. 
 

Sunum 
Çocuklardan biri ayetin ilgili kısmını Kutsal Kitabınızdan sesli 
olarak okusun. Geri kalan çocuklar ayetin sözlerini tahtadan 
takip etsin. 

Herkesin görüp okuyabileceği büyüklükte okunaklı olarak ve 
küçük harflerle yazdığınızdan emin olun! 
 

Açıklama 
Açıklama ve tekrar etmeyi bir araya getirin. Her tekrardan 
sonra tahtadan bir ya da iki sözcüğü çıkarın. 

Şu soruları kullanın: 

Bu vaadi veren kimdir? (Rab İsa) 

O her zaman vaatlerini yerine getirir mi? (Evet) 

Niçin İsa’ya gelmemiz gereklidir? (Günahlarımızın bağışlanması 
ve Tanrı’nın ailesinin bir üyesi olmak için) 

İsa’ya nasıl gelebilirsiniz? (O’na dua edip günahlarınızdan do-
layı gerçekten üzgün olduğunuzu söyleyin ve sizin Kurtarıcınız 
olmasını isteyin.) 

Eğer O’na gelirseniz sizin için ne yapacağını vaat eder? (Sizi 
kovmayacağını, kabul edeceğini.) 
 

Uygulama 
Kurtulmamış çocuklar: Eğer henüz İsa’ya iman etmediyseniz, 

bunu yapmalısınız! Bunu bugün, sınıftayken yapma-
nız mümkündür! 

Kurtulmuş olanlar: Eğer İsa’ya iman ettiyseniz ve Tanrı’nın 
ailesinin bir üyesiyseniz, her gün Tanrı’nın çocuğu 
olduğunuzu hatırlayın. Okulda, evde, kilisede 
Göksel Babamız’ı gerçekten hoşnut edecek şekilde 
davranın! 
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Ders 
“Kral öldü! Veliaht Prens Yonatan öldü! İkisi de savaşırken öldü-
rüldü. Kaçın ve canınızı kurtarın! Yeni kral ve ailesi tahta geçince, 
hepimiz kılıçtan geçirileceğiz!” 
Babası Prens Yonatan ve dedesi Kral Saul kendi ülkeleri olan 
İsrail’le Filistliler arasındaki savaşta öldürüldüğünde Mefiboşet beş 
yaşındaydı. Bunun hikayesi Tanrı sözü olan Kutsal Kitap’ta 
anlatıldığı için bunun doğru olduğunu biliriz. 
Bu son cümleyi söylerken Kutsal Kitabınız elinizde açık bulunsun.  

Halk üzüntü ve korku içindeydi. Düşman saldıracak mıydı? Yeni 
kral kim olacaktı? 
 

Kart 2-1 
Mefiboşet’in dadısı bu haberi işittiğinde büyük bir korkuya kapıldı! 
Kral Saul’un ailesine yıllarca sevgiyle hizmet etmiş ve onun 
torununa bakmaktan sorumlu olmuştu. Kalbi heyecandan hızla 
çarpıyordu; Mefiboşet’i kucaklayıp onun canını kurtarabilmek 
üzere koşmaya başladı. Çocuk yeterince hızlı koşamadığı için, onu 
kucağına almıştı ama beş yaşındaki çocuğu taşımakta zorlanıyordu. 
Koşarken bir şeye takılan kadının başına gelenleri Kutsal Kitap 
şöyle anlatır.  
2.Samuel 4:4b’yi okuyun. 

“Ne var ki, aceleyle kaçmaya çalışırken çocuk düşüp sakatlanmıştı” 
(2 Samuel 4:4b). 
Mefiboşet kadının kucağından yere düştü. Yere biçimsiz bir şekilde 
düştüğü için her iki ayağı da incinmişti.  
“Susss... ağlama. Her şey yoluna girecek.” Çocuğu teselli etmeye 
çalışmış olmalıydı. 
Ama kaybedecek zaman yoktu. Düşmandan kaçmaya devam ede-
ceklerdi. Zavallı Mefiboşet! Aynı gün içinde ailesini, evini kaybet-
miş ve şimdi de yaşamının geri kalanında sakatlığa mahkûm olmuştu.  
Nihayet sevecen bir ailenin kendileriyle kalmasına izin verdikleri 
emniyetli bir yere vardılar. Mefiboşet’in hayatta olduğunu ve 
nerede yaşadığını bilen sadece birkaç kişi vardı. Bu iyi saklanması 
gereken bir sırdı. Yeni kral henüz seçilmemiş olmasına rağmen, 
geleneklere göre yeni kral taç giydiğinde eski kralın oğulları 
öldürülürdü. Bunu yapmalarının nedeni, yeni kralın yerine tahta 
geçmelerine meydan vermemekti. 
 

Kart 2-2  
Mefiboşet’in yaşamı da, eski kralın ailesinden olduğu için çok 
rahatlıkla tehlikede olabilirdi. Yeni kral onu düşman olarak göre-
bilirdi. 
 
 

 
Çocuklardan biri bu kötü  
haberi getiren haberci  
rolünü yapsın ya da bu  
haberi bir kasete kaydedin  
ve giriş sırasında çalın.  
 
 
Çocuklar telaffuzu zor olan 
bu adı birkaç kez tekrar etsinler; 
Me – fi – bo – şet. 
 
 



 Yolundan Döndü 
 

 22 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzerinde, “O’nun ailesine  
kabul edilebiliriz” yazan temel 
gerçek afişini gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
Bu olayın geçmişi hakkında 
1.Samuel 18:6-7’yi ve  
23:1-5’i okuyun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun. 

 
 
 
 

Göklerin Kralı olan Tanrı sizi hiç şüphesiz kendisine düşman olarak 
görebilir. Günah işleme arzusuyla doğdunuz, davranışlarınız ve dü-
şüncelerinizle işlediğiniz günahlar yüzünden Tanrı’yı hoşnut ede-
mezsiniz. Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta verdiği yasaları çiğniyorsunuz. 
Örneğin, Tanrı yaşamımızdaki en önemli kişi olmak istediğini 
söyler. O’nu tüm yüreğimizle ve aklımızla sevmemizi ister (Matta 
22:37). Ama bunun yerine Tanrı’ya sırtınızı döndünüz; kendi 
yolunuzda gidiyor ve kendinizi hoşnut ediyorsunuz. İtaatsizlik, 
kavga, küfür, uyuşturucu kullanma ya da çalma gibi yanlış şeylere 
karıştığınızda Tanrı’nın düşmanıymış gibi davranırsınız. Günahınız 
sizi Tanrı’dan ayırır. Kutsal Kitap, “(Tanrı’nın huzurunda) Doğru 
kimse yok, tek kişi bile yok” der (Rom.3:10). Bu durumda 
olduğunuz sürece Tanrı’nın düşmanısınız demektir. Tanrı’nın 
ailesine kabul edilemezsiniz. Birazdan nasıl kabul edilebileceğiniz 
hakkında konuşacağım. 

Mefiboşet düşman bir ailenin ferdi olduğundan ölüm tehlikesi altın-
daydı.  

Sonunda Filistliler’le süren savaş sona erdi. Ancak Kral Saul öldü-
ğünden halkın yeni bir krala ihtiyacı vardı. Onların üzerinde kim 
saltanat sürecekti? Halkın büyük bir kısmı Davut’un kral olmasını 
istedi. Düşmana karşı zafer kazanan orduları yöneten büyük bir 
önderdi o. 
 

Kart 2-3 
Davut’un kral olarak taç giydiği gün İsrail için çok heyecan dolu bir 
gündü! Büyük kalabalıklar toplandı ve sevinç içindeydiler. Davut 
kraliyet giysileri içinde onların karşısına çıktı. Taç giyerken başını 
öne eğdi. Askerler yeni kralı selamlamak üzere sıra haline geçtiler. 
Tanrı uzun zaman öncesinden Davut’un kral olmasını planlamıştı  
(1 Samuel 16:1,12). Davut’un, halkın üzerinde iyi bir kral olmasını 
sağlamak ve onu bu önemli göreve hazırlamak için yüreğinde 
işlemişti. 
 

Kart 2-4 
Kral olmasından uzun yıllar önce Davut, Mefiboşet’in babası 
Yonatan’ın çok iyi bir arkadaşıydı. Kötü kral Saul yıllarca Davut’u 
öldürmeye uğraştı, ama Yonatan Davut’u tekrar tekrar korudu. 
Sonunda Saul’un kendisini öldürmesine fırsat vermemek için 
Davut’un uzak bir yere kaçıp saklanma zamanı geldi. Ayrılmadan 
önce Davut ve Yonatan veda etmek üzere bir araya geldiler. 
Birbirlerine önemli bir söz verdiler. Karşılıklı olarak birbirlerinin 
ailelerine iyilik yapma konusunda anlaştılar (1 Samuel 20:14-17). 

Aradan geçen zaman sonunda Davut kral oldu ve, “Yonatan’ın 
ailesine iyilik yapmaya söz verdiğini” hatırladı.  

Hemen hizmetkârlarını çağırttı ve, “Saul’un ailesinden sağ kalan, 
Yonatan’ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı?” diye sordu 
(2 Samuel 9:1). 
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Kart 2-5 
Kral Saul’a hizmet etmiş olan bir hizmetkâr bulundu ve Kral 
Davut’un huzuruna çıkarıldı. Bu hizmetkâr Yonatan’ın sakat oğlu 
Mefiboşet’ten söz etti. Davut, Mefiboşet’in derhal saraya getiril-
mesini buyurdu. Saul kendisini defalarca öldürmeye kalkışmış olsa 
bile onun torununa sevgi ve iyilik göstermek istedi. Ona düşman 
gibi değil, bir dost gibi davranıyordu. İşte Göklerin Kralı olan Tanrı 
da bize böyle davranır. 

Tanrı tamamen kutsaldır. Bu, O’nun asla yanlış bir şey yapmadığı 
ve asla da yapamayacağı anlamına gelir. 

Tanrı tüm evrenin üzerinde Kral’dır, ama gücünü sadece doğru olan 
şeyleri yapmak için kullanır. Günahlı davranışlarınızdan nefret eder. 
O’na karşı isyankâr davranırsınız; bir düşman gibi hareket edersi-
niz. Ama Davut’un Mefiboşet’i sevdiği gibi, Tanrı da sizi çok sever. 

Kral Davut’un hizmetkârını karşısında gören Mefiboşet kim bilir ne 
kadar şaşırmıştı. 

Hizmetkâr, “Kral Davut kraliyet sarayına gelmenizi istiyor” diye 
açıkladı. 

Mefiboşet’in aklından o anda neler geçtiğini çok merak ediyorum 
doğrusu. “Olamaz! Sonunda Davut beni buldu! Saul’un torunu 
olduğum için belki de beni öldürecek! Bu hizmetkârla gitmek 
zorunda mıyım?” 

Seçeneği yoktu. Saraya gitmesi gerekiyordu. Doğru düzgün yürüye-
mediği için herhalde bir eşek ya da ata binmesi gerekiyordu.  
 

Kart 2-6 
Uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda Mefiboşet saraya vardı. 
Korku içinde kralın huzuruna topallaya topallaya çıktı, önünde eğildi. 

“Bakalım şimdi başıma neler gelecek? Davut’un benim gibi sakat 
ve yoksul bir adamla ne alıp veremediği olabilir ki? Bana bir 
düşman gibi bile davranabilir. Acaba bugün ölecek miyim? Kral 
bana neler diyecek acaba?” 

Mefiboşet dinledi. 

Davut sakin ve sevecen bir ses tonuyla konuşuyordu. “Mefiboşet, 
korkma! Çünkü baban Yonatan’ın hatırı için, sana kesinlikle iyilik 
edeceğim” (2 Samuel 9:7a). 

Davut Mefiboşet için büyük bir sürpriz hazırlamıştı. Ona kendi 
ailesinin bir ferdi gibi davranacak ve onu sarayda kendisiyle birlikte 
yaşatacaktı! 

Davut Mefiboşet’e büyük bir iyilik yapıyordu. Mefiboşet bu iyiliği 
hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. Hak etmediğimiz bir iyilikle 
karşılaştığımızda buna “lütuf ya da kayra” adını veririz. 
 
 

 
 
 
 

 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İki çocuk, hizmetkâr  
Siva’nın Mefiboşet’i  
getirmek üzere evine  
gidişini canlandırsın.  
Ardından bir sonraki  
sahnede Mefiboşet’in 
topallayarak Kral Davut’un 
huzuruna çıkışını canlandırın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayetin ilk kısmını Kutsal 
Kitabınızdan okuyun.  
(‘Mefiboşet’ 6. ayetten 
alınmıştır.) 
 
 
 
 
 
 
TG- 
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Üzerinde temel gerçeğin 
olduğu afişi gösterin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Kabul edildi” kartını  
gösterin. 

 
 
 

Tanrı, sevgisini çok daha üstün bir şekilde size ve bana gösterir. 
Size yiyecek, sağlık, arkadaşlar ve sizinle ilgilenen kişiler verir. 
 

Kart 2-7 
Her şeyden öte Tanrı kendi Oğlu Rab İsa’yı cennetten bu dünyaya 
göndererek bize olan sevgisini ve iyiliğini gösterdi. Kusursuz bir 
yaşam sürdü, ama çarmıhtaki ölüme katlandı. Bütün bunlar Tan-
rı’nın sevgi dolu planının bir parçasıydı. İsa bizim hak ettiğimiz 
cezayı çekiyordu. 
Rab İsa yanlış hiçbir şey yapmadı, ama siz ve ben çok yanlış yaptık. 
Bizim yerimize acı çekip ölen O oldu. 
Bizim Tanrı’nın çocukları olmamızı sağlamak için bütün bunları 
yaptı. Tanrı’nın çocukları olmayı hak etmediğimiz kesindir. Sadece 
büyük merhameti sayesinde bizi kendi ailesine kabul eder. “Lütuf” 
sözcüğünün kazanarak elde edemediğimiz ve hak etmediğimiz bir 
iyilik anlamına geldiğini söylemiştik, hatırlıyor musunuz? 
 

Kart 2-6 (tekrar) 
Siz de aynen Mefiboşet gibisiniz – bir anlamda siz de sakatsınız. 
Bedensel bir sakatlıktan söz etmiyorum – Tanrı’nın sizin için 
hazırladığı yolda yürümüyorsunuz. Tanrı’nın sizden yapmanızı 
istediği şeyleri yapmadınız, O’nu izlemediniz. 
Tanrı size de bir düşmanmışsınız gibi yaklaşabilir, ama O sizi 
seviyor ve Oğlu’nu çarmıhta sizin yerinize ölmesi için verdi.  
 

Kart 2-7  
Rab İsa öldü, ama dirildi ve bugün de diridir. Ruh’u aracılığıyla 
bizimle birliktedir. Arkadaşı Yonatan’ın hatırına Davut’un Mefi-
boşet’i sevmesi gibi, İsa’nın bizim için yaptıklarından dolayı, Ba-
bası olan Tanrı da bizi sever. 
 

Kart 2-8 
Kral Davut’un Mefiboşet için hazırladığı sürpriz neydi? Evet, onu 
kendi oğlu gibi kabul edecekti. Kralın önce kendisiyle, sonra da 
hizmetkâr Siva’yla konuşurken söylediklerini işiten Mefiboşet’in 
gözleri şaşkınlıktan iyice açılmış olmalıydı. 
2.Samuel 9:7a ve 10. ayetin bir bölümünü Kutsal Kitabınızdan sesli olarak 
okuyun. 

“Atan Saul’un bütün toprağını sana geri vereceğim. Sana hizmet-
kârlar atayacağım ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin.” 
Davut ona, o andan itibaren kendi oğlu gibi olacağını söyledi. 
Mefiboşet’in sarayda nasıl davrandığını merak ediyorum doğrusu. 
Davut’un ona gösterdiği iyilikleri düşününce ne yapmak isterdi 
acaba?
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Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, her gün Davut’u hoşnut etmek isterdi. 
Eğer Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, Tanrı sizi 
ailesine kabul etmiş demektir. Siz bunu hak etmediniz, ama Tanrı 
İsa’nın hatırı için yaptı. Eğer Tanrı’nın bir çocuğuysanız nasıl 
davranmalısınız? Evet, Göklerin Kralı olan Babanız’ı hoşnut etmek 
istersiniz. 

• Derslerimiz sırasında Göksel Babanız’ı nasıl hoşnut 
edebilirsiniz? 

Çocukların soruları yanıtlamasına fırsat verin. 

• Bu akşam evdeyken Göklerin Kralı’nın çocuğu olduğunuzu ne 
gibi davranışlarla gösterebilirsiniz? 

• Tanrı’nın çocuğu olduğunuzu sözlerinizle nasıl gösterebilirsiniz? 

• Okulda öğretmeniniz artık sadece kendinizin hoşuna giden 
şeyleri yapmak yerine, Göksel Babanız’a itaat ettiğinizi nasıl 
anlayabilir? 

Tanrı’nın bize gösterdiği büyük iyilik, Kendisini hoşnut etmeyi 
istememize neden olur. Bazen O’nun çocukları olduğumuz halde 
yaptıklarımız, söylediklerimiz ve düşündüklerimizle Tanrı’yı 
hoşnut etmeyiz. Tanrı’dan daha doğru davranmamıza ve bizden 
istediği şekilde yaşamamıza yardım etmesini istemeliyiz. Göksel 
Babamız’ı, aynen kendisine gösterdiği iyiliklerden dolayı Kral 
Davut’u hoşnut etmek isteyen Mefiboşet gibi hoşnut etmeyi 
istemeliyiz. 
Mefiboşet, Davut’un oğlu olarak anılmayı hak edecek hiçbir şey 
yapmamıştı. Kralın büyük iyiliğinden dolayı olmuştu bu. 
Kart 2-9 
Eğer günahınıza sırtınızı dönmediyseniz ve Rab İsa’dan Kurtarı-
cınız olmasını istemediyseniz, Tanrı’nın ailesinde değilsiniz de-
mektir. Sizi bağışlamasını ve kendi çocuğu haline sokmasını ister 
misiniz? İsa’ya iman etmenin en uygun zamanı bugündür. Kutsal 
Kitap’taki bir ayet şöyle der: 
Çocuklara Yuhanna 1:12’yi (Kart 2-10) gösterin ve tekrar etmelerini isteyin. 

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın 
çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). 
Bu ayet bize İsa’ya inananların, O’na iman edenlerin hepsinin Tan-
rı’nın çocuğu olduğunu söyler. Hemen şimdi sınıftayken Rab’le 
konuşabilirsiniz. O’na karşı bir düşman gibi davrandığınızı, ama 
günahınızdan dolayı üzgün olduğunuzu söyleyin. O’ndan sizi bağış-
lamasını ve çocuğu yapmasını isteyin. Bunu yapacağını vaat eder. 
Dersi dua ederek bitirin. Tanrı’dan, kendisine iman etmeleri için çocuklara 
yardım etmesini ve böylece O’nun çocukları olmalarını isteyin. 

Eğer Tanrı’nın sizi bağışlaması ve kendi çocuğu haline sokması için 
ne yapmanız gerektiğini anlamıyorsanız, ders bitince gelin ve be-
nimle konuşun. 

 
 
 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 
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Kişisel danışmanlık 
zamanı için hazır olun. 
 
 

 
Tekrar Oyunu 
Büyük bir kağıt üzerine, 
“Tanrı’nın çocuğu musun?”  
adlı sır cümleyi temsil eden 
kısa çizgiler çizin (her harf  
için bir kısa çizgi olacak 
şekilde).  
 

 
 –– –– –– –– ––  –– –– –– 
 
      ––  –– –– –– –– –– 
 
        –– –– –– –– –– ? 
 
 

Farklı çocukların 
yanıtlamasını isteyerek  
sorular sorun. 
 
Doğru yanıt veren çocuk 
bir harf söylesin. 
 
Eğer bu harf cümle içinde 
varsa, harfi ilgili yerlere 
yazın. Örneğin, çocuk “u” 
derse bunu dört yere de 
yazmanız gerekir. 
 
Eğer çocuğun söylediği  
harf cümlede geçmiyorsa,  
yan tarafa not alın. 
 
Tüm sorular yanıtlanana  
kadar sır cümlenin ne 
olduğunun tahmin  
edilmesine izin vermeyin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben sizi kurtaramam. Sizi Tanrı’nın ailesine ben katamam, ama 
Tanrı’ya nasıl iman edebileceğinizi biraz daha açıklayabilirim. Size 
yardım etmek istiyorum, çekinmenize gerek yok. Gelin ve benimle 
oturun, birlikte bu önemli konu hakkında konuşalım. 
 

Tekrar soruları 

1. Saul ve Yonatan’ın ölümünden sonra kim kral oldu? (Davut.) 

2. Saul ve Yonatan birbirlerine ne söz vermişlerdi? (Birbirlerinin 
ailelerine iyilik yapacaklarını.)  

3. Davut kral olduktan Yonatan’ın ailesi hakkında ne öğrenmek 
istedi? (Yonatan’ın ailesinden kendisine iyilik yapabileceği 
kimse olup olmadığını.) 

4. Yonatan’ın ailesinden kalan biri var mıydı? (Mefiboşet.) 

5. Mefiboşet’in sorunu neydi? (Sakattı ve düşman ailenin bir 
ferdiydi. Dedesi Saul Davut’u defalarca öldürmeye kalkışmıştı.) 

6. Davut’un sarayına çağrıldığında Mefiboşet neden korktu? (Me-
fiboşet’in dedesi Saul, Davut’u tekrar tekrar öldürmeye kalkış-
tığı için Davut’un da kendisini öldürebileceğinden korkuyordu.) 

7. (Kart 2-6’yı gösterin.) Eğer bizi bağışlaması ve kendi çocuğu 
yapması için Rab’be iman etmezsek, Mefiboşet’in durumu bize 
Tanrı’nın karşısında hangi durumda olduğumuzu nasıl hatır-
latır? (Şunlardan birini ya da ikisini doğru yanıt olarak kabul 
edin: Bizler sakatız ve Tanrı’nın bizim için hazırladığı yolda 
yürümüyoruz; Tanrının düşmanıyız.) 

8. Tanrı’ya gelmek için korkmamıza gerek yoktur. Niçin? (Çünkü 
O bizi sever.) 

9. Davut Mefiboşet’e nasıl iyilik yaptı? (Ona toprak ve hizmet-
kârlar verdi ve saraydaki sofrasında kendisiyle birlikte yemek 
yemesine izin verdi. Ona bir oğul gibi davrandı.) 

10. Tanrı bize karşı olan sevgisini ve iyiliğini nasıl gösterir? (Bir 
çok yolla – verdiği yiyecek, giyecek sağlık vb. Özellikle de 
Oğlu’nu çarmıhta bizim yerimize ölmek üzere göndermesiyle.) 

11. Yuhanna 6:37’yi (ya da Yuhanna 1:12’yi) tekrar edin ve nasıl 
Tanrı’nın ailesinin bir ferdi olabileceğinizi söyleyin (Duayla 
Rab’be gelip bizi bağışlamasını ve kabul etmesini dileyerek.) 

12. Eğer Tanrı’nın ailesine katıldıysanız, çevrenizdeki diğer insan-
lara O’nun çocuğu olduğunuzu göstermek için size yardım ede-
bilir. Bunu yapabileceğiniz dört yer söyleyin (Yanıtlar farklılık 
gösterecektir.) 
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Ders 3 
Nuh – Felaketten Kurtuldu 
 
 
Öğretmenler için ayetler 
Yaratılış 6:1, 9:17, 2.Petrus 2:5 
 
Temel gerçek 
Tanrı’nın yolu kurtuluşun tek yoludur. 
 
Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: (Nuh nasıl Tanrı’nın sağla-

dığı gemiye güvenerek kurtulduysa) tek 
Kurtarıcı olan Rab İsa’ya güvenin. 

Kurtulmuş olanlar: Kurtuluş yolunu başkalarına 
gösterme konusunda (Nuh gibi) sadık 
olun. 

 
Ezberlenecek ayet 
Luka 19:10 ve Yuhanna 6:37’yi tekrar edin. 
 
Görsel araçlar 
• Kartlar: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 

ve 3-9. 
• Temel gerçeği bir kart üzerine yazın. 
• Bir karton üzerine “kurtuldu” yazın. 
 
Öğretmen için not 
Çocukların bu harikulade hikayeden tat almasını 
istersiniz, ama kutsal Tanrı’nın günahı görmez-
likten gelemeyeceğine dair çok ciddi bir ders içer-
diğini de unutmayın. Hayvanların gemiye binişin-
den söz ederken, çocuklara Müjde’yi açık ve net 
bir şekilde iletme amacını sakın göz ardı etmeyin! 
 
Dersin ana hatları 
Giriş  

Tehlike! Kaymak yasaktır! 
 
Olayların Gelişimi 

1. İnsanlar düşünce ve davranışlarıyla günah 
işler (Yaratılış 6:5-7).                              TG 
Sizin düşünce ve davranışlarınızı gördüğün-
de Tanrı üzülür. 

2. Nuh Tanrı’ya inanmakta ve O’nu hoşnut 
etmek için yaşamaktadır (Yaratılış 6:8-21). 

3. Tanrı onu yaklaşmakta olan yargı konusun-
da uyarır. 

4. Tanrı Nuh’a detaylı bir şekilde gemiyi nasıl 
inşa etmesi gerektiğini anlatır.  TG 
Tanrı’nın yolu tek yoldur. 

5. Nuh inşa etmeye başlar (Yaratılış 6:22). 

6. Nuh halkı uyarır (2 Petrus 2:5) TG+, TG- 
Tanrı’nın kurtuluş yolu hakkında arkadaş-
larınızla konuşmaya devam edin. 
Kurtarıcı’ya iman etmelisiniz. 
Yaratıcı Tanrı kutsal ve aynı zamanda se-
vecendir. 

7. Nuh, ailesi ve hayvanlar 120 yıllık çalışma-
nın sonunda gemiye binerler (Yar.7:13-16). 

8. Tanrı kapıyı kapatır. TG- 
 Tanrı sizi uyarıyor. 
 Tanrı kurtuluş için sadece tek bir yol sağladı. 
9. Kırk gün kırk gece boyunca yağmur yağar – 

geminin dışında kalan insanlar ve hayvanlar 
yok olurlar (Yaratılış 7:17-24). 

10. Yağmur durur ve sular çekilir (Yar.8:1-19). 
11. Gemi Ağrı Dağı üzerine oturur. 
12. Bir yılın sonunda Nuh ve ailesi gemiden 

dışarı çıkar. 
 

Doruk Noktası 
Sadece Nuh ve ailesi hayatta kalmıştır. Geri 
kalan herkes, Tanrı’nın kurtuluş yoluna inan-
mayı reddettiği için ölmüştür. 
 

Sonuç  
Nuh bir sunak kurar ve Tanrı’ya şükreder. TG+ 
Tanrı sizi kurtardıysa O’na şükredin – ve arka-
daşlarınızı da uyarın. 
Tanrı, vaadinin simgesi olarak gökkuşağını 
koyar. TG- 
Tanrı’ya ve verdiği Kurtarıcı’ya iman etme 
çağrısı.
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Ezber ayetini öğretmek 

Luka 19:10 ve Yuhanna 6:37’yi tekrar edin. 
Luka 19:10 için Kart 1-3’ü ve Yuhanna 6:37 için Kart 2-9’u kullanın. 

Bu iki ayeti tekrar ederken, çocuklara Zakkay ve Mefiboşet’in 
hikayelerini kısaca hatırlatın. 

Bu ayetlerin tekrarı için 7 ya da 8 dakikadan fazla zaman harca-
mayın. 

Luka 19:10 Zakkay kaybolmuştu, ama Rab İsa onu buldu ve 
kurtardı. 

Yuhanna 6:37 Mefiboşet yoksul, sakat ve düşman ailesinden olma-
sına rağmen Kral Davut onu kabul etti. Bizler de 
Tanrı’nın düşmanı gibi davranmamıza rağmen Tanrı 
bizi kabul etmek ister. 
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Ders 

Can ve Metin yakınlarındaki göl donduğu zaman üzerinde kaymayı 
çok severlerdi. 

Bir gün okuldan sonra göle gittiler. Ama göle vardıklarında 
kocaman bir levhayla karşılaştılar. “Tehlike! Kaymak yasaktır! Buz 
çok ince!” Ne yaptıklarını düşünürsünüz? 
Çocuklar yanıtlasınlar. 

Can bilgece davrandı – uyarıya kulak verdi ve buzun üzerine çık-
madı. Metin aptalca davrandı. Uyarıya hiç aldırmadan kaymaya 
başladı. Buz kırıldı ve buz gibi suların içine düştü. Neyse ki 
yakındaki birkaç adam onu kurtarabildi. Ama buz gibi sularda uzun 
süre kaldığı için çok ağır bir şekilde hastalandı. Hepimizin uyarı 
levhalarına kulak vermesi gerekir, değil mi? 

Kutsal Kitap’ın ilk bölümü olan Yaratılış Kitabı’nda Tanrı bize çok 
daha büyük bir tehlikeyle yüz yüze kalan insanlardan söz eder. 
Acaba uyarıya kulak verip itaat edecekler mi? 
 

Kart 3-1 
O günlerde yaşayan insanlar Tanrı’yı hoşnut etmeyen birçok yanlış 
şey yapıyordu. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı baktı, yeryüzünde 
insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte” (Yaratılış 6:5). 

Bu ayet bize Tanrı’nın olup biten her şeyi bildiğini gösterir. 
İnsanların kötülük dolu davranışlarını görebiliyordu. Ayrıca onların 
yüreklerine de bakıyor ve kötü düşüncelerini biliyordu. Tanrı nasıl 
hissetti dersiniz? 

Bir sonraki ayette, “Tanrı’nın yüreği sızladı” (Yaratılış 6:6) der. 
Bunun anlamı, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli olduğudur. 
Aynen siz yanlış bir şey yaptığınızda anne babanızın 
hissedebileceği gibi. 

Çocuklar, Tanrı’nın sizin davranışlarınızı gördüğünü, hatta aklınız-
daki ve yüreğinizdeki düşünceleri bildiğini düşündünüz mü hiç? O 
iyi, gerçek ve doğru olanı seven bir Tanrı’dır. Ama küfür dolu söz-
ler işitmekten nefret eder. Yüreğinizin derinliğindeki itaatsiz tutumu 
gördüğünde hayal kırıklığına uğrar ve öfkelenir. Belki anneniz siz-
den bir şey yapmanızı istediğinde yavaş yavaş itaat ediyorsunuz, 
ama aklınızdan kötü şeyler geçiyor. “Neden her zaman yardım et-
mem gerekiyor ki? Keşke anneme bunu yapmayacağımı söyleye-
bilsem!” diye düşünüyorsunuz. Tanrı bu bencil tutumu görür ve 
buna çok üzülür. Resmimizdeki insanlar gibi kavga ettiğinizde sizi 
görür. Sizi sever, ama davranışlarınız yıllar önceki o insanların dav-
ranışları ve düşünceleri gibi O’nu hoşnut etmez. 
 

Kart 3-2 
Ama Tanrı’yı seven bir adam vardı ve bu adam Tanrı’nın söylediği 
şeyleri yapmak isterdi. Bu adamın adı Nuh’tu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaratılış bölümü açık olan  
Kutsal Kitabınızı gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ya siz ya da büyük bir çocuk 
Kutsal Kitabınızdan bu  
ayeti okusun.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG 
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Geminin büyüklüğünü 
sınıfınızdaki çocukların 
bildiği bina ya da benzeri 
yapılarla karşılaştırın.  

 
 
 

 
TG 

Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu afişi gösterin.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
İnsanların sorabilecekleri 
sorular ya da yapabilecekleri 
yorumlar hakkında  
çocukların fikrini alın.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TG+ 

 
 

Tanrı bir gün ona konuştu ve bir haber verdi. Haberin bir bölümü 
çok ama çok üzücü, bir diğer bölümüyse sevindirici bir haberdi. 
Tanrı Nuh’a, insanların günahı yüzünden onları yok etmek üzere 
büyük bir tufan göndereceğini söyledi. Bunun anlamı, bütün dün-
yanın tamamen suyla kaplanacağıydı. Bu son derece üzücü bir ha-
berdi. Yarattığı insanların kendisine sırtını döndüğünü görmesi ve 
son derece itaatsiz oluşları Tanrı’yı çok üzmüş olmalıydı ki, onları 
yok etmeye karar vermişti. 

Haberin sevindirici tarafıysa, Tanrı’nın bir kurtuluş yolu hazırladı-
ğıydı. Tanrı Nuh’a ne yapması gerektiğini açıkladı. Çok büyük bir 
gemi inşa etmesini söyledi. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda (bir 
futbol sahasının bir buçuk katı kadar), 25 metre genişliğinde ve 15 
metre yüksekliğinde (yaklaşık olarak bu odanın yüksekliğinin 6 
katı!) olacaktı. Niçin böylesine büyük bir gemiye ihtiyaç vardı ki? 
Çünkü bu gemi sadece Nuh ve ailesi için değil, birçok hayvanın da 
kurtulması içindi. Ayrıca gemi, içindeki insan ve hayvanların uzun 
bir süre boyunca ihtiyaç duyacağı miktarda yiyeceği de taşımalıydı. 

Nuh için güvende olmanın tek yolu, Tanrı’ya güvenmek ve Tan-
rı’nın buyrukları doğrultusunda inşa edeceği gemiye girmekti. Gü-
vende olmanın tek yolu Tanrı’nın gösterdiği yoldu. 

 

Kart 3-3 
Nuh Tanrı’nın sözünü dinledi ve gemiyi inşa etti. Herhalde üç oğlu 
da ona yardım etti. Önlerinde ne kadar da büyük bir iş vardı – ağaç-
ları kesmek, bunları kereste haline getirmek, keresteleri birleştirmek 
gibi. Bu iş sadece birkaç aylık bir iş değildi, yıllarını alacaktı. 

Kutsal Kitap’ın başka bir bölümünde (2 Petrus 2:5) Nuh’un gemi 
inşasının yanı sıra ikinci bir iş yaptığını da okuruz. “Doğruluk 
yolunu bildiren kişi”, yani bir vaiz olarak anılır. Vaiz, Tanrı sözünü 
diğer kişilere bildiren kişidir. Nuh kime vaaz verdi? O günlerde yer-
yüzünde yaşayan insanlara. Nuh’u bu gemiyi inşa ederken gördük-
lerinde gelip ona birçok soru sormuş olmalıydılar. Şaşkınlık için-
deydiler, çünkü inşa edilmekte olan bu gemi sulardan çok uzaktaydı. 

“Ne yapıyorsun? Niçin bu kupkuru topraklarda bir gemi inşa edi-
yorsun ki?” diye sormuş olmalıydılar. 

Nuh onlara Tanrı’nın, günahları yüzünden onları cezalandırmak 
üzere büyük bir tufan göndereceğini söyledi. Tanrı sözünü onlara 
duyurdu. Yaklaşık 120 yıl boyunca –geminin inşa edildiği sürece–
yaptı bunu. Görünüşe göre aralarından bir kişi bile Tanrı’nın 
söylediklerine kulak asmadı. Belki de Nuh’un delirmiş olduğunu 
düşündüler ve onu alaya aldılar. Ama Nuh gemiyi inşa etmeye ve 
halka Tanrı sözünü duyurmaya devam etti. 

Eğer Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, siz de Nuh’un 
yaptığını yapıyor musunuz? Arkadaşlarınıza ya da ailenizin diğer 
fertlerine, günah işlemeye devam ederlerse karşılaşacakları tehlike 
hakkında anlattınız mı? Kutsal Kitap’ın bir gün Tanrı’nın günahı
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cezalandıracağını söylediğini siz biliyorsunuz. Peki ama okuldaki 
arkadaşlarınız bunu biliyor mu? Bunu sevgi dolu bir tutumla onlara 
açıklayabilir misiniz? Tanrı tarafından cezalandırılma tehlikesi için-
de olan arkadaşlarınız için dua ediyor musunuz? Belki, “Evet, on-
lara bir kez anlatmıştım” diyorsunuz. Tanrı’dan sizi Nuh gibi yap-
ması için yardım isteyin. Yaklaşmakta olan tehlike hakkında sadece 
bir kez uyarmakla kalmadı. Sadakatle tekrar tekrar onları uyardı! 

 

Kart 3-4 
Gelin birlikte Nuh’un diğer insanlara Tanrı hakkında neler demiş 
olabileceğini düşünelim. 
Soruları çocuklar yanıtlasın. 

• Sizce Tanrı’nın onları sevdiğini söylemiş midir? (Evet) 

• Sizce Tanrı resmimizdeki bütün bu farklı çocukları sever mi? 
(Evet) 

• Tanrı, Nuh’un dönemindeki insanları sevdiğini nasıl gösterdi? 
(Onlar için bir gemi hazırlıyordu.) 

• Nuh onlara Tanrı’nın kusursuz olduğunu, itaatsizliklerinden ve 
yaptıkları kötü şeylerden nefret ettiğini söylemiş midir? (Evet) 

• Tanrı günahtan nefret ettiğini hangi yolla gösterecekti? (Onları 
cezalandırmak üzere bir tufan gönderecekti.) 

• Sizce Nuh halka, Tanrı’nın çok güçlü olduğunu söylemiş midir? 
(Evet) 

• Nuh, Tanrı’nın çok güçlü olduğunu açıklamak için ne söylemiş 
olabilir? (Tanrı’nın, bütün dünyayı ve evreni yarattığını 
söylerdi. İstediği zaman istediği kadar yağmur gönderebilirdi.)  

Bugün ben de size Nuh’un oradaki halka söylediklerini söylüyorum. 
Tanrı kusursuzdur ve sizin günahınızdan nefret eder, ama sizi 
sever! Tanrı çok güçlüdür ve sizi kurtarmak ister!  
 

Kart 3-5 
Sonunda gemi tamamlandı ve Nuh’la ailesi geminin içine yiyecek 
yığmaya başladılar. 

Nasıl olduğunu bilmiyoruz, ama Tanrı o kadar güçlüdür ki, hayvan-
ları ve kuşları gemiye getirebildi. Belki hava ağırlaşmaya ve yak-
laşmakta olan yağmurun habercisi olarak nemlenmeye başlamıştı. 
Belki de çıkan rüzgarla bir bulut gökyüzünde sürükleniyordu. Hay-
vanlar bir şekilde korunmaları gerektiğini biliyorlardı ve gemiye 
gelmeye başladılar. Pek çoğundan sadece bir çift, ama bazılarından 
yedi tane vardı.  

Halk da büyük olasılıkla kuşların ve hayvanların gemiye girişlerini 
hayretler içinde seyrediyordu. Herhalde gülüşüp alay ediyorlardı. 
Sözün kısası Tanrı’nın uyarısına hiç kulak asmamışlardı. 

 
 
 
 
 

 
 
 

TG- 
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Üzerinde “kurtuldu” yazan  
kartı gösterin.  

 
 
 
 
 
 

TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bütün hayvanlar gemiye bindiler ve ardından Nuh, eşi, üç oğlu ve 
onların eşleri de bindi. Toplam sekiz kişiydiler – sadece sekiz. 

Daha sonra Kutsal Kitap’ta çok önemli olan şu sözlerle karşılaşırız. 
“Rab Nuh’un ardından kapıyı kapadı” (Yaratılış 7:16). 
Bu sözleri Kutsal Kitabınızdan yavaş yavaş okuyun. 

Tanrı kapıyı kapadı! Nuh ailesiyle birlikte geminin içinde kendini 
emniyette hissediyor olmalıydı. 

Peki dışarıdaki insanlara ne olmuştu? Tanrı, sözünü işitmeleri, kötü 
yollarından dönmeleri ve sağladığı gemiye gelmeleri için onlara 
fırsat vermişti. Ama dinlemediler. Artık çok geçti. Tanrı kapıyı ka-
patmıştı! 

Tanrı sizi de uyarıyor; dinlemeniz lazım! 
 

Kart 3-6 
O günlerde yaşayan kişilerin güvenlikte olabilmelerinin tek yolu, 
Tanrı’nın Nuh aracılığıyla söylediklerine kulak vermeleriydi – gü-
nahlarından uzaklaşmalı ve Tanrı’nın sağladığı gemiye gelmeliydi-
ler. 

Tanrı kusursuzdur. İyi olan her şeyi sever, yanlış olan her şeyden 
nefret eder. Günahı cezalandırması gerekir. Ancak Rab İsa’nın gü-
nahlarınıza karşılık hak ettiğiniz cezayı üstlenmiş olması harikulade 
bir haberdir. O kusursuz bir yaşam sürdü. Yanlış hiçbir şey yap-
madı, ama yine de ölmek üzere çarmıha gitti; kendi yaptığı yanlışlar 
yüzünden değil, bizim yaptıklarımız yüzünden. Sizin ve benim 
günahıma karşılık cezalandırıldığından, artık Tanrı tarafından ce-
zalandırılmamıza gerek yoktur. Ama günaha sırtınızı dönmeye hazır 
olmalı ve İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmelisiniz. 

Tanrı, Nuh’un günlerinde yaşayan halkın güvenliği için tek bir 
mükemmel yol sağladı. Bu güvenlik gemideydi. Kurtuluş yolu tekti 
ve bu, Tanrı’nın yoluydu. 

Bizim de güvenlikte olmamız için sadece tek bir yol vardır –Tan-
rı’nın yolu– ve bu yol da Rab İsa’ya gelmektir. Sizin cezanızı üst-
lendiği için O’na şükredin ve sizi kurtarmasını isteyin. 

Tanrı’nın Nuh aracılığıyla söylediklerini dinlemeyen halk, itaat-
sizliklerinin ve isyanlarının karşılığı olan cezayı çekecekti. 
 

Kart 3-7 
Kısa bir süre içinde kapkara bulutlar toplanmaya başladı. İlk yağ-
mur damlaları toprağa düştü. Söylenenler doğru olabilir miydi aca-
ba? Yoksa Nuh haklı mıydı? Halk herhalde korku içinde merak edi-
yor olmalıydı. Gökyüzünden yağmur hızla yağıyordu! Kutsal Kitap 
yerden de sular çıktığını söyler. Yağmur günler boyu durmadan 
yağdı. Kutsal Kitap yağmurun kaç gün sürdüğünü söyler. 
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Yaratılış 7:12’yi Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı” (Yaratılış 7:12). 

Belki dışarıda kalan insanlar gemiye binmek istediler, ama artık çok 
geçti. Tanrı kapıyı kapatmıştı, içeri giremezlerdi. Geminin içindeki 
Nuh ve ailesiyse yağmurdan uzak, güvenlik içindeydi. 

Kısa bir süre sonra her şeyler sular altında kaldı. Gemi artık 
yükselen sularda yüzüyordu. Dağların tepeleri bile tamamen gözden 
kaybolana kadar sular yükselmeye devam etti. 
 

Kart 3-8 
Sonunda yağmur durdu! Ama suların yavaş yavaş çekilmesi aylar 
aldı. Gemi Ağrı Dağı’nın üzerine oturdu. Sular iyice çekildiğinde 
Nuh, ailesi ve tüm hayvanlar gemiden dışarı çıktılar. Yaklaşık bir 
yıl boyunca o geminin içinde yaşamışlardı! Kim bilir her şey ne 
kadar da ilginç görünüyordu. Herhalde her şey tam bir sessizlik 
içindeydi.  

Nuh ve ailesi hayatta kalan tek insanlardı. Tanrı’nın sözünü 
dinleyen ve Tanrı’nın onları güvende tutmak için sağladığı gemiye 
gelen kişiler sadece onlar olmuştu. 

Nuh ve ailesi, kendilerini güvenlik içinde tuttuğu için Tanrı’ya 
şükretmek üzere bir sunak yapıp O’na kurbanlar sundular. Gök-
yüzüne baktıklarında çok güzel bir gökkuşağı gördüler – bu gökku-
şağı, Tanrı’nın dünyayı bir daha tufanla yok etmeyeceğine dair ver-
diği sözün işaretiydi. Nuh belki de tufanda ölen insanlar hakkında 
üzüntüyle düşündü. 

Eğer siz de Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, Tanrı’nın 
günahın karşılığında vereceği cezadan kurtulduğunuz için O’na sık 
sık teşekkür etmelisiniz. Günahlarından dolayı Tanrı tarafından 
cezalandırılma tehlikesi içinde olan arkadaşlarınızı düşündüğünüzde 
onlar için üzülüyor musunuz? Bu ceza Tanrı’dan sonsuza dek uzak 
kalmaktır. Onlar için dua ediyor musunuz? Bir arkadaşınızı Kutsal 
Kitap’tan müjdeyi işitmesi için önümüzdeki hafta toplantımıza 
davet edecek misiniz? 
 

Kart 3-9 
Nuh’un günlerinde yaşayan halkın günahlarından dolayı cezalandı-
rılma tehlikesi içinde olması gibi, siz de tehlikedesiniz. Ama Rab 
İsa sizin uğrunuza çarmıhta öldü. Tanrı’nın sizi bağışlayabilmesi 
için sizin hatalarınızın cezasını çekti. Günahınızdan uzaklaşıp O’na 
gelmeye hazırsanız, güvenlikte olabilirsiniz. Nuh nasıl gemiye gel-
diyse, siz de İsa’ya gelmelisiniz. Kurtuluşun tek yolu Tanrı’nın yo-
ludur. 

Bugün Rab İsa’ya gelin. O çarmıhta öldü, ama ölümden dirildi ve 
sizi kabul etmek ve güvenlikte tutmak ister. “Bana geleni asla 
kovmam” (Yuhanna 6:37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ağrı Dağı Türkiye’nin  
İran sınırına yakın büyük  
bir volkanik dağdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuh’un yaptığı sunağı  
simgelemek üzere çocukların  
üst üste yığması için yanınızda 
büyükçe beş altı taş bulundurun.  
 
 
 
 
TG+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG- 
 
 
 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu afişi gösterin.
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Tanrı, Nuh’a verdiği sözü tuttu. Gökyüzündeki gökkuşağını oraya 
koyduğunda verdiği sözü tutacağı gibi, Kutsal Kitap’ta size verdiği, 
“Bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37) sözünü de mutlaka 
tutacaktır. 
 

Tekrar Soruları 

1. Bugünkü dersimize göre, Tanrı niçin tüm dünyayı yok eden bir 
tufan gönderdi? (Çünkü insanlar Tanrı’yı unutmuşlar, çok kötü 
ve şiddet yanlısı olmuşlardı.) 

2. Kutsal Kitap Tanrı’nın kutsal olduğunu söylediğinde neyi 
kasteder? (O’nun %100 kusursuz olduğunu.) 

3. Tanrı günah hakkında ne hisseder? (Günahtan nefret eder, gü-
nah O’nu üzer.) 

4. Tanrı’yı unutmayan ve O’nu hoşnut etmek üzere yaşayan adam 
kimdi? (Nuh.) 

5. Tanrı, Nuh’a ne yapmasını söyledi? (Gelecek olan tufandan 
kendisini, ailesini ve her çeşit hayvandan bir çifti korumak 
üzere bir gemi inşa etmesini söyledi.) 

6. Kaç gün yağmur yağdı, Nuh’la ailesi gemide ne kadar süre 
kaldılar? (Kırkı gün kırk gece yağmur yağdı; gemide yaklaşık 
bir yıl kaldılar.) 

7. Tanrı insanların tufandan kurtulması için ne hazırladı? (büyük 
bir gemi.) 

8. Nuh gemide güvenlikteydi. Siz ve ben günahlarımız yüzünden 
Tanrı’nın vereceği cezadan nasıl kurtulabiliriz? (Sadece Rab 
İsa’ya güvenip O’na gelerek.) 

9. Nuh ve ailesi tufandan sonra ne yaptılar? (Gemiden dışarı 
çıktılar ve bir sunak kurup Tanrı’yı övdüler.) 

10. Tanrı gökyüzüne bir gökkuşağı koydu? Bununla neyi vaat edi-
yordu? (Yeryüzünü sel sularıyla bir daha asla yok etmeyece-
ğini.) 

11. Tanrı vaatlerini her zaman yerine getirir. Tanrı’nın vaatlerini 
nerede bulabilirsiniz? (Kutsal Kitap’ta.) 

12. Rab İsa’nın verdiği şu vaadi tamamlayabilir misiniz? “Bana ge-
leni asla ...” (kovmam / geri çevirmem / uzaklaştırmam.) 
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Ders 4 
Etiyopyalı Vezir – Tanrı Onu Buldu 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Elçilerin İşleri 8:1-8, 26-40 

 

Temel gerçek 

Tanrı, Oğlu’nu kaybolanlar uğruna ölmesi için 
verdi. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: (Etiyopyalı vezir gibi) son-
suz yaşam vermek üzere sizi arayan Kur-
tarıcı İsa’ya iman edin.  

Kurtulmuş olanlar: (Filipus gibi) Tanrı’nın yazılı 
sözünü (bir broşür ya da ayeti) birisiyle 
paylaşın.  

 

Ezberlenecek ayet 

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı 
ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” 
Romalılar 6:23 
 

Görsel araçlar 

• Kartlar: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 
ve 4-9 

• Temel gerçeği bir kart üzerine yazın. 

• Bir karton üzerine “bulundu” yazın. 

• Kart 4-4’de gösterildiği gibi Yeşaya 
53:7’deki sözleri bir tomar haline getirin. 

• Çocukların arkadaşlarına verebileceği türden 
müjdeleme broşürlerini yanınızda bulundu-
run.  

 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 
Giriş  
Hiç kimse benim burada olduğumu bilmiyor. 
 

Olayların Gelişimi 
1. Filipus Samiriye’de Müjde’yi duyurur (Elç. 

8:1-18). TG, TG+ 
2. Etiyopyalı vezir Yeruşalim’in güneyindeki 

yolda ilerlemektedir. TG 
     Vezir, Rab İsa’yı Kurtarıcısı olarak 

tanımamaktadır. 
3. Kutsal Ruh Tanrı, Filipus’u Etiyopyalı ve-

zire yönlendirir (Elç.8:26-29). 
4. Vezir Yeşaya Kitabı’ndan bir şeyler oku-

maktadır, ama hiçbir şey anlamaz. 
5. Vezir Filipus’u arabaya davet eder (Elç. 

8:31). 
6.  Filipus ona Müjde’yi açıklar (Elç.8:34-35) 
 Bir broşür ya da ayet kullanarak bir arka-

daşınıza Müjde’yi açıklayın.  
 Size daha çok yardım edebilirim.  

7.  Filipus, Yeşaya 53’ü açıklar (Elç.8:35). TG- 
 Rab İsa sizin için öldü ve dirildi. 
 

Doruk Noktası 
8. Etiyopyalı vezir Müjde’yi anlar ve Rab 

İsa’ya iman eder. 
9. Filipus Etiyopyalı veziri vaftiz eder (Elç. 

8:36-39). 
10. Filipus Kutsal Ruh tarafından oradan uzak-

laştırılır. 
 

Sonuç  
Etiyopyalı vezir sevinçle yoluna devam eder.   
 TG- 
İsa hakkında işittiniz – O’na iman ettiniz mi? 
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Ezber ayetini öğretmek 
Ezber ayeti 

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz 
Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Rom.6:23). 
Bu ayeti öğretirken kart 3-10’u kullanabilirsiniz. 

Giriş 
Ücretle armağan arasındaki fark nedir? 
Çocuklar yanıtlasınlar. 

Evet, ücret ya da maaş, hak edip kazandığınız bir şeydir – aynen 
babanızın yaptığı iş karşılığında aldığı para gibi. Hak ettiği şeyi 
alır. 
Öte yandan armağan ise çalışmanıza gerek kalmadan aldığınız 
bir şeydir! 
Bugün öğreneceğimiz ayet bize ücret ve armağan hakkında bir 
şeyler anlatacaktır. 
Ücreti kimin ödediğini ve armağanı kimin aldığını anlamak için 
dikkatle dinleyin. 
 

Sunum 
Çocuklar kart 3-10’dan takip ederken siz de ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okuyun.  
 

Açıklama 
Bu ayeti açıklamak ve öğretmek için iki hafta kullanın. Tekrar 
etmek suretiyle açıklama ve uygulamayı öğretişinizin içine 
dağıtın. 
Ücreti kim öder? “Günah” adlı çok acımasız bir efendi vardır ve 
çalışanlarına ödediği ücret çok kötüdür. Bu ücret nedir? Evet, 
ölüm. 
Tanrı, günahlarımızdan dolayı kazandığımız ve hak ettiğimiz 
ücreti bir gün gelip alacağımız hakkında bizleri uyarmaktadır. 
Bu ücret ölümdür. Buradaki “ölüm” sözcüğünün anlamı, sonsuza 
dek Tanrı’dan ayrı kalmaktır. Tanrı bunun olmasını istemez ve 
size sonsuz yaşam armağanını sunar. Tanrı’nın yaşam arma-
ğanını kabul etmezseniz, bir gün gelecek günahınızdan dolayı 
Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalacaksınız. Günah, Tanrı’nın kendi 
sözünde yapmamızı söylediği şeylere itaatsizlik etmektir. 
 

Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Tanrı Kutsal Kitap’ta yalan söylememenizi 

buyurur. Hiç yalan söylediniz mi? Anne babanızın sö-
zünü dinlemenizi söyler. Her zaman onların sözünü 
dinlediniz mi? Hırsızlık yapmamanızı söyler. Size ait 
olmayan bir şeyi aldığınız oldu mu hiç? 
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Rab İsa’nın sizin için hazırladığı bu harika armağanı 
kabul etmelisiniz. Bu armağanın bedelini ödemek için 
çarmıhta ölerek yaşamını verdi. 
Bugünkü Kutsal Kitap dersini dikkatle dinleyin ki, 
sonsuz yaşam armağanına nasıl kavuşacağınızı iyice 
anlayasınız. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer bu muhteşem sonsuz yaşam armağanını 
halihazırda aldıysanız, diğer kişilerin de bu armağanı 
almasına yardım edebilirsiniz. Dersin ilerleyen 
dakikalarında arkadaşlarınızdan birine verebileceğiniz 
küçük bir broşür (broşürü gösterin) dağıtacağız. Bunu 
yapmak ister misiniz? 

 
Tekrar 

“Yavaş yavaş fısıldama.” 

Ayetin ilk kısmını daha detaylı olarak açıklamanıza rağmen, 
referans da dahil olmak üzere tamamını, en az yedi sekiz kez 
tekrar edin. Gelecek derste ayetin ikinci kısmını daha detaylı 
olarak açıklayarak ezberleme sürecine devam edebilirsiniz. 

İlk tekrar sırasında herkes normal bir ses tonuyla ayeti söylesin. 
İkinci tekrarda, son üç sözcüğü ve referansı fısıldayın. Bir dahaki 
tekrarda son altı sözcüğü fısıldayın. Ayetin tamamı fısıldanana 
kadar bunu tekrar edin. 
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Bir harita üzerinde  
çocuklara Samiriye’nin 
nerede olduğunu gösterin. 

TG 
 

Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu afişi gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kutsal Kitabınızdan  
Elçilerin İşleri 8:27’yi okuyun. 

 

TG+ 
 
 
 

Ders 

Bir yerde yalnız kaldığınız zaman, “Hiç kimse burada olduğumu 
bilmiyor” diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Belki ormana yürüyüşe 
çıktınız ya da parkta tek başınıza oturuyorsunuz. Kendinizi yalnız 
hissettiniz mi? Hiç kimsenin size aldırmadığını düşündünüz mü? 

Bugün uzun bir yolculuğa çıkmış olan ve belki de benzeri şeyleri 
düşünen bir adamdan söz edeceğiz. 

“Evimden o kadar uzağım ki. Önümde ve arkamda uzanan upuzun 
bir yol var. Benim şu anda nerede olduğumu bilen hiç kimse yok.” 

 

Kart 4-1 
Tanrı bu yolculuğa çıkmış olan adama gidip onunla konuşması için 
Tanrı’yı seven birisini hazırlıyordu. Rab İsa’yı seven bu adamın adı 
Filipus’tu. Samiriye bölgesindeki bir kentte vaaz ve öğretiş ver-
mekle meşguldü. Filipus’un söyledikleri, Tanrı’nın Oğlu olan Rab 
İsa hakkındaydı; Baba Tanrı’nın, günahları yüzünden kaybolmuş 
durumda olan erkek, kadın ve çocuklar uğruna O’nu yeryüzüne 
gönderdiğini anlatıyordu. Halk anlattıklarını dinledi ve bir çoğu Rab 
İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman etti. Bu yüzden o kentte büyük bir 
sevinç vardı. 

Bir gün Tanrı’nın bir meleği Filipus’a konuştu ve ona ilginç bir 
buyruk verdi. 
Elçilerin İşleri 8:26’yı İncil’inizden okuyun ya da bir çocuğa okutturun. 

“Kalk, güneye doğru Yeruşalim’den Gazze’ye inen yola, çöl yoluna 
git” (Elç.8:26). 

Bu oldukça uzun bir yolculuktu (yaklaşık 100 kilometre), üstelik 
çöldü! 

Filipus kendi kendine şöyle düşünmüş olmalıydı: “Tanrı birçok 
insanın Müjde’ye, Rab İsa’yla ilgili sevindirici habere kulak verdiği 
bu kentten gitmemi istemez herhalde. Gerçekten de buradan ayrılıp 
hiç kimsenin yaşamadığı bir çöle gitmek için onca yol kat etmemi 
ister mi acaba?” 

Tanrı hata yapar mı? Elbette ki hayır! Filipus, Tanrı’nın kendi-
sinden neden böyle zorlu bir yolculuk yapmasını istediğini tam ola-
rak anlamıyor olabilirdi, ama Tanrı’nın kendisinden bunu istediğini 
iyi biliyordu. Bu, Filipus için yeterliydi. Filipus biliyordu ki, nereye 
giderse gitsin diğer insanlara Rab İsa hakkında anlatmaya hazırdı. O 
halde Filipus ne yaptı dersiniz? İncil’de şunları okuruz: “Filipus da 
kalkıp gitti” (Elç.8:27). 

Eğer Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz, siz de Filipus 
gibi davranıp diğer insanlara Kurtarıcınız hakkında anlatabilirsiniz. 
Tanrı sizden bunu yapmanızı ister.  
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Kart 4-2 
Tanrı’nın Filipus’tan, kavurucu güneşin altında birkaç gün boyunca 
yürümesini gerektiren bu uzun yolculuğa niçin çıkmasını istediğini 
tahmin edebilir misiniz? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Evet! Yalnız başına yolculuk eden o adamla buluşmak için! Gelin 
bu adamla biz de tanışalım. 

Adamın adını bilmiyoruz, ama İncil’in dediğine göre Etiyopya’dan 
(Afrika kıtasındaki bir ülke) Yeruşalim’e gelmişti. Yeruşalim’e 
gelirken herhalde Nil Nehri’nin kıyısında günlerce ilerlemişti. Bu 
yol yaklaşık 1.500 kilometre kadardı ve artık geri dönüyordu. 
Önemli bir adamdı – ülkesinde kraliçesinin hazinesinden 
sorumluydu. Bir diğer deyişle kraliçenin bütün parası ona emanetti. 
Yolculukta kullandığı bir arabası vardı. 

Acaba niçin Yeruşalim’e gelmişti dersiniz? Belki bazı resmi işleri 
vardı. Ama aynı zamanda gerçek ve diri Tanrı’yı da tanımak isti-
yordu. Bu yüzden oradayken O’nun hakkında öğrenmeyi ve O’na 
tapınmayı umut ediyordu. Ama görüldüğü kadarıyla Yeruşalim-
deyken Tanrı’yı tanıyamamıştı. Ama elinde bazı tomarlar vardı. 
Resimde yanında duran bu tomarları görüyor musunuz? Bunların 
içinde Tanrı sözü olan Kutsal Kitap’tan bölümler vardı. Maalesef 
şimdi Afrika’daki ülkesi Etiyopya’ya geri dönmekteydi. 
 

Kart 4-3 
Görüldüğü kadarıyla bu adam yüreğindeki sorunu sadece Tanrı’nın 
çözebileceğini bilen birisiydi. Bu sorun günahtır ve hem sizi hem de 
beni Tanrı’dan ayırır. Bizi şimdi Tanrı’dan ayırdığı gibi, sonsuza 
kadar da ayrı tutabilir. Tanrı çok saf ve kusursuzdur. Kendi evi olan 
cennete günahın girmesine izin veremez. 

Günah, Kutsal Kitap’ın açıkladığı gibi Tanrı’nın buyruklarına karşı 
gelmek, itaatsizlik etmektir. Örneğin, Tanrı’nın buyruklarından 
birisi “Çalmayacaksın” (Mısırdan Çıkış 20:15) şeklindedir. 
Annenizden ya da bir dükkandan bir şey çaldınız mı hiç? 

Tanrı, “Yalanı üzerinizden sıyırıp atın” (Efesliler 4:25) der. Okulda 
ve evde her zaman gerçeği mi söylediniz? 

Tanrı, “Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın” (Efesliler 4:29) der. 
Açık saçık fıkraları dinleyip bunları başkalarına da anlattınız mı? 
Hiç küfrettiniz mi? 

Hepimiz Tanrı’yı hoşnut etmeyen şeyler yaptık. Bu yüzden Tan-
rı’dan uzağız. Etiyopyalı adam gibi bizler de kayıbız. Bu adamın 
Tanrı’nın buyruklarından hangilerini çiğnediğini bilemeyiz, ama 
Tanrı Kutsal Kitap’ta yeryüzündeki herkesin itaatsizlik ettiğini 
söyler (Romalılar 3:23). Bu nedenle hikayemizdeki bu adamın da 
günah işlediğini biliriz. Günahı içinde kayıptı ve Tanrı’yı arıyordu. 
Tanrı da onu arıyordu. Tanrı onu bulmak istedi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklara bir harita  
üzerinde gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 4-4’de görülene benzeyen 
bir tomar gösterin. Henüz bu 
tomardan okumayın. O  
dönemdeki kitapların buna 
benzediğini açıklayın. 
 
 
 
 
TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temel gerçeğin yazılı olduğu  
afiş üzerinde “kaybolanlar” 
sözcüğüne işaret edin.  
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Çocuklara Kutsal  
Kitabınızdan Yeşaya  
Kitabı’nı gösterin.  

 
 

Yeşaya 53:7’deki sözleri 
yukarıda söz edildiği gibi bir 
tomar üzerine yazın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuklardan biri arabasında 
ilerlerken tomardan okuyan 
Etiyopyalı’yı canlandırsın.  
İkinci bir çocuk da Filipus’u 
canlandırıp koşarak  
ona yetişsin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 4-4 
Etiyopyalı vezir arabasında ilerlerken Kutsal Kitap’tan bir bölümü 
içeren ve yüzlerce yıl önce yazılmış bir tomarı okumaya başladı. 
Hava çok sıcak ve yol toz içinde olmasına rağmen dikkatini 
okuduklarına vermeye çabaladı. Belki bu okudukları sayesinde 
Tanrı’ya nasıl yaklaşabileceğini öğrenebilirdi. 

Okuduğu kitap Peygamber Yeşaya tarafından yazılmıştı. 

“Kesime götürülen bir kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran 
koyun gibi açmadı ağzını” (Yeşaya 53:7). 

Etiyopyalı okuduklarını anlamaya çabaladı, ama bir anlam 
veremedi. Başkaları uğruna acıya katlanan ve hatta onların uğruna 
ölen birisi hakkındaydı. Bu kişi kim olabilirdi? Tanrı sözünü 
kendisine açıklayacak birine ihtiyacı vardı. Tanrı da tam bunu 
yapacak birisini hazırlamıştı. Bu kişinin kim olduğunu tahmin 
edebilir misiniz? Evet, hikayemizin başında tanıştığımız Filipus. 

Filipus, Tanrı’nın söylediklerini aynen yerine getirerek o uzun ve 
yorucu yolculuğa çıkıp çöle doğru gitti. 

Herhalde, “Tanrı niçin bunca yolu gitmemi istediğini bana yakında 
gösterecektir mutlaka” diye düşünmüştür. 

Parlayan güneşten etkilenmemek için ellerini siper yaparak bomboş 
çöle gözlerini çevirdiğinde uzaklarda bir şey fark etti. Arabasına 
binmiş olan bir adam yol almaktaydı. 

Rab’bin Ruhu Filipus’a, “Git, şu arabaya yetiş” dedi (Elç.8:29). 

İşte Filipus’un beklediği şey de buydu! İncil bize Filipus’un arabaya 
doğru koştuğunu söyler! Sıcak bir günde koştunuz mu hiç? Hiç 
kolay bir iş değil. Ama Filipus Tanrı’nın dediğini yapmak istediği 
için sevinçle, arabaya ulaşana kadar koştu. 

 

Kart 4-5 
Nefes nefese kalan Filipus arabaya yaklaştı. Etiyopyalı adamın sesli 
olarak okuduğunu işitebiliyordu. 

Filipus adama seslenerek, “Acaba okuduklarını anlıyor musun?” 
diye sordu.  

“Hayır” diye yanıtladı Etiyopyalı adam ve başını üzüntüyle salladı. 
“Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?” 

Ardından Filipus’u, Tanrı sözünü kendine açıklaması için arabasına 
davet etti. Filipus, Tanrı’nın kendisini buralara kadar getirme ne-
denini anladığında kim bilir ne kadar sevinmişti. Şimdi Tanrı’nın 
onu ne kadar çok sevdiğini ve onu aramakta olduğunu işitme ih-
tiyacı içinde olan bu önemli adama, Tanrı sözünü açıklayabilecekti. 
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Kart 4-6 
Filipus heyecanla arabaya bindi ve birlikte yola devam ettiler. 
Etiyopyalı çok acı çekmiş ve zulüm görmüş bir adam hakkında 
okuyordu. Filipus Etiyopyalı adamın okumakta olduğu yerden söze 
girişti (Yeşaya tarafından yazılan kitaptan okuyorlardı) ve ona 
açıklamalar yaptı. Acı çeken bu kişi, Tanrı’nın Oğlu olan Rab 
İsa’ydı. İsa, günahları içinde kaybolmuş olan kişileri arayıp bulmak 
ve onları Tanrı’ya getirmek üzere cennetten dünyaya gelmişti. 

Etiyopyalı vezir söylenenleri dikkatle dinliyordu. Daha önce hiç 
böylesine güzel sözler işitmemişti. 

Adamın tomardan okuduğu ve Filipus’un işittiği sözler şunlardı; 
“Kesime götürülen bir kuzu gibi” (Yeşaya 53:7). Bu, Rab İsa’nın 
kötü adamlar tarafından öldürüldüğü anlamına geliyordu. Bir kuzu 
kendisini nasıl savunmazsa, İsa da insanların kendisine 
zulmetmesine ve öldürmesine izin verdi. Ama İsa Tanrı’nın 
Oğlu’dur. Kolaylıkla kendisini savunabilirdi, ama Oğlu’nun acı 
çekip ölmesi Tanrı’nın sevgi dolu planıydı. Tanrı, İsa’nın 
doğumundan 700 yıldan uzun bir süre önce Peygamber Yeşaya’ya 
Rab İsa’nın ölümü hakkında yazması gerektiğini göstermişti. Bu da 
İsa’nın ölümünün bir kaza sonucu olmadığını açıkça gösterir – bizi 
arayıp bulmak, bağışlamak ve ailesine dahil etmek Tanrı’nın 
mükemmel planıydı.  

Bunu sizin için de yapmak ister. Siz de Tanrı için Etiyopyalı adam 
kadar önemlisiniz. Sizi de onun kadar sever. O’na bugün iman edin, 
O’ndan sizi bağışlamasını ve çocuğu olarak kabul etmesini isteyin. 
Bunu nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, dersten sonra gelip 
benimle konuşun. Masada bekliyor olacağım. Elbette ki sizi ben 
kurtaramam, ama sizinle konuşabilir ve Tanrı sözünden İsa’ya nasıl 
inanabileceğinizi ve O’nun sizi nasıl bulabileceğini gösterebilirim. 
Filipus bu adamla Müjde’yi paylaşırken Tanrı sözünü kullandı. Rab 
İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyor ve O’nu seviyorsanız, bir arka-
daşınızla Müjde’yi paylaşmak için siz de Tanrı sözünü kullana-
bilirsiniz. Masanın üzerine birkaç broşür bırakıyorum. Bunlardan 
birini bu hafta içinde arkadaşlarınızdan birine vermek için 
alabilirsiniz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz – ama yine de Rab’bi 
sevdiğiniz ve O’na hizmet etmek istediğiniz için bunu yapmak 
isteyebilirsiniz. Bu broşürü verebileceğiniz biri geliyor mu aklınıza? 
Tanrı’dan size cesaret vermesi ve bunu yapmanız için yardım 
isteyin. Nerede yapabilirsiniz? Belki teneffüsteyken ya da otobüsle, 
servisle eve dönerken. Broşürü vermeden önce kendiniz de okuyun. 
Belki arkadaşınızla birlikte de okuyabilirsiniz. Ya da broşür vermek 
yerine, derste öğrendiğimiz Romalılar 6:23 ayetini açıklayabilir 
misiniz? Tanrı, Müjde’yi kaybolmuş olan birisiyle paylaşmakta 
Filipus’u kullandığı gibi, sizi de kullanabilir. 
 

Kart 4-7 
Etiyopyalı adam, okuduğu sözlerin hemen öncesindeki şu sözleri de 
herhalde okumuş olmalıydı. 

 
 
 
 

 
Üzerinde temel gerçeğin 
yazılı olduğu afişi gösterin. 
 
 

 
TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TG+ 
Arkadaşlarına vermek üzere 
broşürü nereden alabileceklerini 
gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuğun bir arkadaşına 
broşürü nasıl verebileceğiyle  
ilgili kısa bir örnek  
gösterebilirsiniz. 
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TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üzerinde “bulundu” yazan 
kartı gösterin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayeti İncil’inizden okuyun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Etiyopyalı vezirin Müjde’yi 
Afrika’daki ırkına götüren ilk 
kişi olup olmadığına dair kesin 
bir kanıt olmamasına rağmen, 
birçok tarihçi bunun mümkün 
olabileceği konusunda 
hemfikirdir. (Jamieson,  
Fausset ve Brown tarafından 
yazılan “Tüm Kutsal Kitap’ın 
Yorumu” adlı kitabın 1092. 
sayfası) 
 

TG- 

Yeşaya, “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık” (Yeşaya 53:6) der. 
Siz ve ben doğru yoldan uzaklaşıp kaybolabilen koyunlara benzeriz. 
Bizler de Tanrı’nın yolundan uzaklaştık ve kaybolduk. 

Yeşaya ayrıca, “Bizim isyanlarımız yüzünden O’nun bedeni deşil-
di” (Yeşaya 53:5) der. Bu, İsa’nın neden yaralandığını şöyle açıklar: 
O, bizim isyanlarımız, yanlış düşüncelerimiz, davranışlarımız ve 
sözlerimiz nedeniyle –sık sık Tanrı’nın isteğinin tam zıddını 
yaptığımız için– acı çekti. İsa ölümü hak edecek hiçbir şey 
yapmadı, çünkü O kusursuz bir yaşam sürdü. Bizim günahlarımız 
yüzünden cezalandırıldı. 

Öldü ve dirildi. Ölümünden üç gün sonra Babası olan Tanrı O’na 
tekrar yaşam verdi. Bundan kısa bir süre sonra da İsa cennete gitti, 
ama bugün Ruhu aracılığıyla hâlâ bizimle birliktedir. Sonsuza dek 
her zaman diri kalacaktır. Filipus’un Etiyopyalı vezire açıkladığı 
harika haber işte buydu.  

Artık anlıyordu! Okuduklarının gizemi ortadan kalkmıştı. İsa’nın, 
çarmıhta kendi yerine ölen Kurtarıcı olduğunu anlamıştı. Çölün 
ortasında Filipus onu bulmuştu, ama bundan da önemlisi Tanrı onu 
bulmuştu! 
 

Kart 4-8 
Tam o sırada araba yol kenarında su bulunan bir yere geldi. 

Etiyopyalı adam Filipus’a dönüp, “Vaftiz olmama ne engel var?” 
diye sordu (Elç.8:36). 

Böylece Müjde’yi anladığını ve Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman 
ettiğini gösteriyordu.  

Filipus ona, “Bütün yüreğinle iman edersen vaftiz olabilirsin” dedi 
(Elç.8:37 dipnot). 

Etiyopyalı adam sevinçle, “İman ediyorum ki, İsa Mesih Tanrı’nın 
Oğlu’dur” diye karşılık verdi (Elç.8:37 dipnot). 

Adam arabanın durmasını buyurdu ve Filipus’la birlikte arabadan 
indiler. Filipus adamı hemen orada vaftiz etti. Bugün insanlar suyla 
farklı şekillerde vaftiz ediliyor. Etiyopyalı adam da Rab İsa’ya 
Kurtarıcısı olarak iman ettiğini böyle gösterdi. 

Filipus adamı vaftiz ettikten sonra çok ilginç bir şey oldu. Tanrı 
olan Kutsal Ruh diğer insanlarla da Müjde’yi paylaşması için 
Filipus’u alıp başka bir yere götürdü. Etiyopyalı adam şaşırmış 
olmalıydı – Tanrı kendisiyle buluşması için Filipus’u çöle getirmiş 
ve aradan birkaç saat geçtikten sonra da onu yanından 
uzaklaştırmıştı. Ama Etiyopyalı adam ülkesine doğru yoluna devam 
etti. Artık kayıp değildi. Rab İsa onu bulmuştu! 
 

Kart 4-9 
Peki sizden ne haber? Rab sizi buldu mu? Etiyopyalı vezir gibi siz 
de Müjde’yi işittiniz. Tanrı size, günahınızdan hiç dönmediyseniz 
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ve O’na iman etmediyseniz kaybolmuş durumda olduğunuzu söyler. 
Tanrı Etiyopyalı adamı nasıl aradıysa işte sizi de öyle aramaktadır. 
Size sonsuza dek sürecek olan yaşam armağanını vermek ister. 
Bugün öğrendiğimiz ayet, “Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih 
İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23) der. Tanrı bu armağan 
uğruna çok büyük bir bedel ödedi – kendi oğlu olan Rab İsa’yı 
çarmıhta sizin ve benim yerime ölmek üzere gönderdi. Böylece 
Tanrı size yaşam ve kurtuluş armağanını sunar. Sizin hiçbir şey 
ödemenize gerek yoktur! 

Bugün Tanrı’ya duayla gelip O’na şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. 
“Sevgili Tanrım, sana karşı günah işlediğimi biliyorum. Beni sev-
diğin ve aradığın için sana teşekkür ederim. İsa’yı benim günahım 
uğruna ölmek üzere gönderdiğin için sana teşekkür ederim. Lütfen 
beni bağışla ve seni hoşnut etmeyen şeylerden uzaklaşmama yardım 
et. Sana şimdi Kurtarıcım olarak iman ediyorum. Amin.” 

Eğer Tanrı’ya böyle bir dua ettiyseniz, lütfen gelip bana söyleyin. 
Bu beni çok mutlu eder ve Tanrı’nın bir çocuğu olarak başlayaca-
ğınız yeni yaşamınızda size daha çok yardım edebilirim! 

 

Tekrar Soruları 

1. Filipus Samiriye’de ne yapıyordu? (Müjde’yi paylaşıyordu.) 

2. Tanrı, Filipus’a kentten ayrılması ve çöle gitmesi için niçin bir 
meleğini gönderdi? (Etiyopyalı adama Müjde’yi bildirebilmesi 
için.) 

3. Etiyopyalı vezir niçin Afrika’dan Yeruşalim’e gelmişti? (Tanrı-
ya tapınmak için.) 

4. Adam arabasına binip ülkesine doğru yola çıktığında ne yapı-
yordu? (Kutsal Kitap’ın bir bölümü olan Yeşaya’nın yazılı ol-
duğu tomarı okuyordu.) 

5. Etiyopyalı hangi açıdan kayıptı? (Günahının içinde kayıptı – 
Tanrı’dan uzaktı.) 

6. Filipus Etiyopyalı adama ne sordu ve nasıl bir karşılık aldı? 
(“Okuduklarını anlayabiliyor musun?” “Biri bana yol göster-
medikçe nasıl anlayabilirim ki?”) 

7. Filipus Etiyopyalı adama, Kutsal Kitap’ın o bölümündeki 
ayetlerin kimden söz ettiğini söyledi? (İsa’dan.) 

8. Filipus adama, Tanrı’nın neyi kastettiğini anlamasına yardım 
ettikten sonra Etiyopyalı’ya harika bir şey oldu. Bu neydi? 
(İman etti ve Tanrı’nın çocuğu oldu.) 

9. Etiyopyalı veziri kim “buldu”? (Filipus buldu, ama daha da 
önemlisi Tanrı buldu.) 

10. Etiyopyalı adam niçin vaftiz olmak istedi? (Rab İsa’ya tek 
Kurtarıcı olarak iman ettiğini göstermek için.) 
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11. Etiyopyalı adam vaftiz olduktan sonra neler oldu? (Filipus Kut-
sal Ruh tarafından oradan uzaklaştırıldı; Etiyopyalı adam sevinç 
içinde yoluna devam etti.) 

12. Bugün öğrendiğimiz ayet (Romalılar 6:23) bize harika bir 
armağandan söz eder. Bu armağan nedir ve karşılığını kim 
ödemiştir? (Armağan sonsuz yaşamdır; bedeliniyse, Oğlu’nu 
çarmıh üzerinde ölmeye gönderen Tanrı ödemiştir.) 
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Ders 5 
Saul – Tanrı Sayesinde Yolundan Döndü 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Elçilerin İşleri 9:1-22 
Filipililer 3:3-8  
 

Temel gerçek 

Herkes yaşamında bir U-dönüşü yapmalıdır. 
 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Günahınızı bırakıp İsa’ya 
dönün. 

Kurtulmuş olanlar: İsa’ya döndükleri için zulüm 
görenler ve henüz kurtulmamış olan ar-
kadaşlarınızın İsa’ya dönmeleri için dua 
edin. 

 

Ezberlenecek ayet 

Romalılar 6:23’ü öğretmeye devam edin. 
 

Görsel araçlar 

• Kartlar: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 
ve 5-9. 

• Temel gerçeği bir kart üzerine yazın. 

• “Yolundan döndü” ifadesini bir kart üzerine 
yazın. 

 
Dersin ana hatları 
Giriş  

Anne ve baba arabadaydılar. TG 
Yaşamda herkesin bir U-dönüşü yapması gerekir. 
 
Olayların Gelişimi 

1. Saul Hıristiyanlar’ı tutuklamak üzere izin 
alır (Elç.9:1-2). 

 

2. Saul’a gereken izin verilir ve Saul yola 
çıkar (Elç.9:3). 

3. Saul çocukluğundan beri Eski Antlaşma 
üzerinde çalışmıştı. TG- 
Cennete giden yol, iyi olmaktan geçmez. 

4. Şam’a yaklaştığında gökten gelen bir ışık 
görür. 

5. İsa Saul’a, “Neden bana zulmediyorsun?” 
der (Elç.9:4-5). 

6. Saul İsa’nın, vaat edilen Kurtarıcı, Tanrı’nın 
Oğlu olduğunu anlar. TG 

7. “Ne yapmalıyım” diye sorar. 
8. Gözleri görmeyen Saul Şam’a götürülür 

(Elç.9:8-9). 
9. Saul dua eder – Tanrı onu yolundan döndü-

rür. TG 
Siz de dönmelisiniz. 

10. Tanrı Hananya’ya konuşur ve Saul’un kör-
lüğünü iyileştirmek üzere onu gönderir 
(Elç.9:10-16). 

11. Tanrı Saul’un gözlerini açmak için Hanan-
ya’yı kullanır (Elç.9:17-19). TG 
Dualarınızla insanlara yardım edebilirsiniz. 
 

Doruk Noktası 
Saul vaftiz olur ve İsa’nın Tanrı’nın Oğlu ol-
duğunu duyurur (Elç.9:20). 

 

Sonuç  
Saul’u işiten herkes ondaki değişiklikten 
dolayı hayret içindedir (Elç.9:21-22) TG- 

Tanrı sizi de değiştirebilir. 

Dua. 

Kişisel danışmanlık için hazırlıklı olun. 
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Ezber ayetini öğretmek 

Ezber ayeti 
Romalılar 6:23’ü öğretmeye devam edin - “Çünkü günahın 
ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da 
sonsuz yaşamdır.” 

Bu ayeti öğretirken kart 3-10’u kullanabilirsiniz. 
 

Giriş 

Geçen hafta ücretle armağan arasındaki fark hakkında konuştuk. 
Fark nedir?  
Çocuklar yanıtlasın. 
 

Sunum 
Çocuklar kart 3-10’dan takip ederken siz de ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okuyun.  
 

Açıklama 
Tekrar etmek suretiyle açıklamayı öğretişinizin içine dağıtın. 

Geçen haftaki dersimizde “çok acımasız bir efendi gibi olan 
günahın” çalışanlarına ödediği o korkunç ücretten söz ettik.  

Gelin şimdi ayetin harikulade olan ikinci kısmı hakkında düşü-
nelim. 

Bir armağandan söz eder. 

Armağanı kim verir? (Tanrı.) 

Armağan nedir? (Sonsuz yaşam.) 

“Sonsuz” ne demektir? (Şimdi başlar ve sonsuza dek hiç bitmek 
bilmez.) 

Armağanın bedelini kim ödedi? (Rab İsa son derece büyük bir 
bedel ödedi. Bu armağanı bizim uğrumuza satın alabilmek için 
çarmıhta değerli kanını akıttı.) 

Kimin bu armağana ihtiyacı vardır? (Hepimizin.) 

Niçin bu armağana gereksinim duyarız? (Günahımız yüzünden – 
kurtuluş armağanını alana kadar “acımasız bir efendi gibi olan 
günahın” köleleri olduğumuzdan sonsuz ölümü hak ederiz.) 

Bu armağan için ne ödememiz gerekir? “(Hiçbir şey! Rab İsa 
tarafından bedeli ödenen bir armağandır bu.) 

Bu armağanı nasıl alırız? (Duayla Tanrı’ya gelir, O’na günahkâr 
olduğumuzu, cezayı hak ettiğimizi söyler ve Rab İsa’nın çarmıh-
ta bizim için satın aldığı o harika armağanı vermesini isteriz.)
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Uygulama 
Kurtulmamış olanlar: Günahınız yüzünden hâlâ sonsuz ölüme 

giden yolda mısınız? Bunun anlamı sonsuza dek Tanrı’dan 
ayrı kalmaktır. Rab İsa sizin günahınız için cezalandırıldı. 
Sizin için sonsuz yaşam armağanını almak üzere çarmıhta 
öldü. Bugün, günahınızdan uzaklaşın ve İsa’dan size 
sonsuz yaşam vermesini isteyin. Günahınız bağışlanacak 
ve yaşamınız değişecektir. 

Kurtulmuş olanlar: Eğer Rab İsa’dan Kurtarıcınız olmasını iste-
diyseniz, zaten sonsuz yaşam armağanına kavuşmuşsunuz 
demektir. Sonsuz ölüme doğru ilerlemekte olan arkadaş-
larınız için dua ediyor musunuz? Tanrı’dan onlar için her 
gün dua etmenize yardım etmesini isteyin ki, onlar da o 
harika kurtuluş ve sonsuz yaşam armağanını alsınlar. 

 

Tekrar 
“Öğretmenin arkasında.” 

Ayetin tamamını sınıfta birkaç kez tekrar edin. 

Çocuklardan biri sizin arkanıza geçsin ve bir diğer çocuk da 
gelip afiş üzerindeki ayetin bir sözcüğüne sessizce işaret etsin. 
Sınıftaki bütün çocuklar ayetin tamamını baştan sona referansla 
birlikte söylesinler, ama arkadaşlarının işaret ettiği sözcüğe gel-
diklerinde, bu sözcüğü söylemek yerine el çırpsınlar. Öğretme-
nin arkasında duran çocuk atlanan sözcüğün ne olduğunu söy-
lesin.  

Aynı oyunu öğretmenin arkasında duran ya da atlanacak sözcüğe 
işaret eden çocukları değiştirerek birkaç kez tekrar edin.  
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TG 

Üzerinde temel gerçeğin  
yazılı olduğu afişi gösterin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harita üzerinde Şam’ı  
gösterin. Yaşları büyük 
çocuklar bundan 
özellikle hoşlanacaktır.  
Şam’da büyük bir Yahudi 
nüfusu yaşamaktaydı ve 
tahminlere göre 

 
 
 
 
 

Ders 

Bir Cumartesi günü iki çocuğuyla birlikte arabayla gezmeye çıkan 
anne baba hiç beklenmedik bir anda polis tarafından durduruldu. 

Polis nazik, ama kararlı bir tavırla, “Bu yolda devam etmeniz gü-
venli değil. Hemen şuradan U-dönüşü yapın” dedi. “Yağan yağmur 
yolun bir kısmını çökerttiğinden, büyük bir tehlike arz ediyor.” 

Baba, polisin kendilerine yardım etmek ve tehlike hakkında 
uyarmak üzere orada bulunmasından çok memnundu. Hemen geri 
döndü ve daha güvenli bir yola doğru ilerlediler. 

Bugün yaşamında U-dönüşü yaparak tamamen dönen bir adamdan 
söz edeceğiz. Bu adam, bir polis tarafından değil, Rab İsa’nın 
kendisi tarafından uyarıldı. 

Yaşantılarımızda hepimizin U-dönüşü yapması şarttır! 

 

Kart 5-1 

Bugünkü hikayemizdeki kişinin adı Saul’dur. Bu hikayeyi İncil’in 
Elçilerin işleri bölümünde bulabilirsiniz. Tanrı sözünün hepsi gibi 
bu hikaye de doğrudur. Saul, geçen hafta yaşamlarından küçük bir 
kesiti ele aldığımız Filipus ve Etiyopyalı vezirin yaşadığı dönemde 
yaşadı. Filipus gibi Hıristiyanlar gittikleri her yerde insanlara Rab 
İsa’yı anlatıyorlardı. Birçok kişi İsa’nın gerçekten Tanrı’nın Oğlu 
olduğuna, dünyanın Kurtarıcısı olmak üzere cennetten Baba tarafın-
dan gönderildiğine inandılar. 

Ama İsa’ya inanmayan birçok Yahudi önder de vardı. O’nun çar-
mıhta öldüğünü biliyorlardı, ama ölümden dirildiğine ve Tanrı’nın 
Oğlu olduğuna kesinlikle inanmıyorlardı. Birçok kişinin Hıristiyan 
(Rab İsa’yı izleyen kişiler) olduğunu görünce çok öfkelendiler ve 
onlara zulmetmeye başladılar. “Zulmetmek” inançlarından dolayı 
kişilere zarar vermek ve kötü davranmak demektir. 

Saul Hıristiyanlar’a zulmedenlerden biriydi. Onlara Yeruşalim’de 
baskı yapmaya başladı. Hıristiyanlar hapse atılıyor, dövülüyor, hatta 
bazıları öldürülüyordu. Gördükleri acımasız zulümden dolayı Hıris-
tiyanlar daha güvende olacakları Şam gibi kentlere kaçmaya başla-
dılar. Bu nedenle Saul gidip onları bulmaya ve Yeruşalim’e geri 
getirip hapse attırmaya karar verdi. 

Saul Yahudiler’in başkâhinine giderek kendisine Şam’daki Hıris-
tiyanlar üzerinde baskı kurabilme hakkı veren mektuplar istedi. 
Şam’daki Yahudi önderler (çok önemli birisi olan) başkâhinden ge-
len mektupları görünce Hıristiyanlar’ı toparlaması için Saul’a yetki 
vereceklerdi. 
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Yeruşalim’deki başkâhin de İsa’ya inanmıyordu ve büyük bir mem-
nuniyetle Saul’a istediği mektupları verdi. Böylece Saul yaklaşık 
250 kilometrelik uzun yolculuk için hazırlığa başladı. Yolculuk bir-
kaç gün alacağından, bir grup atlı adamı toparladı. Ve yola çıktılar. 

Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanıyorsanız, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde zulüm ve baskı gören Hıristiyanlar’a yardım edebi-
lirsiniz. Onlar için Tanrı’ya dua edebilirsiniz. Bazı Hıristiyanlar 
dövülmektedir; bazı gençler İsa’ya iman edince aileleri onları dış-
lamaktadır; bazı inanlıların kiliseleri yakılmaktadır; birçoğu öldü-
rülmektedir. Tanrı’nın size olan iyilikleri için şükrederken, bu Hı-
ristiyanlar için de dua edecek misiniz? İki bin yıl önce Saul’un 
yaşadığı günlerdeki Hıristiyanlar’ın gördüğü zulüm gibi, Rab İsa’yı 
sevdikleri ve O’na itaat etmek istedikleri için bugün de baskı gör-
mektedirler. 

 

Kart 5-2 
Saul küçük bir çocukken Tarsus’ta yaşadı. Kutsal Kitap’ın Eski 
Antlaşma bölümündeki kitapları öğrenmişti. On Buyruk’u iyi bili-
yordu ve Tanrı’nın bütün buyruklarını yerine getirmeye çabalıyor-
du. Ayrıca insanların uydurduğu başka kurallar da vardı. Saul bun-
ların hepsine uymaya çalıştı. Çok ama çok gururlu biri olmuştu. 
Böylesine iyi bir insan olduğu için Tanrı’yı hoşnut ettiğinden 
emindi. Oysa kendi çabalarıyla Tanrı’yı hoşnut edebilecek kadar iyi 
olamayacağının ve cennete gitme hakkını kazanamayacağının 
farkında değildi. 

İyi davranışlarınız sayesinde cennete gidemeyeceğinizi bilmiyor 
musunuz? Hiç kimse gidemez. Hepimizin içinde günah dolu bir 
doğa vardır; her gün yanlışlar yapar ve Tanrı’ya karşı günah işleriz. 
Tanrı Kutsal Kitap’ta bize, “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli 
olun” der (Efesliler 4:32). Diğer insanlara karşı her zaman iyi 
yürekli misiniz? Size acı veren birisini her zaman bağışlar mısınız? 
Hayır. Hiç kimse iyi olmaya çabalayarak cennete gidemez. Hepimiz 
yaşam yolculuğuna yanlış yönde ilerleyerek başlarız. Birçok kişi 
cennete gitme yolunun iyi işler yapmaktan geçtiğini düşünür, ama 
kusursuz olan Tanrı’nın gözünde yaptığımız iyi işler yetersiz kalır. 

20 metre genişliğindeki bir ırmağın kenarında durduğunuzu var-
sayın. Irmağın üzerinden atlamaya karar verdiniz. İyice geri çekilip 
var gücünüzle koştunuz ve atladınız. Dört metrenin üzerinde iyi bir 
atlayış yaptınız – ama yine de suya düştünüz. Irmağın öbür kıyısına 
ulaşamadınız. Bir arkadaşınız da denemeye karar verdi ve sizden 
biraz daha iyi atlayıp beş metreye ulaştı; ama o da suya düştü. 
Ardından dünya uzun atlama rekorunu elinde tutan atlet geldi ve 
atladı. 9 metreye ulaştı, ama hâlâ suya düşmekten kurtulamadı. İşte 
iyi işlerle cennete gitmek de buna benzer. Belki siz, “Ben 
arkadaşımdan daha iyiyim ya da şu kişi kadar kötü değilim” 
diyebilirsiniz. Ama herkes Tanrı’nın koyduğu standarttan uzak düşer. 
 

 
kentte otuz ya da kırk  
havra vardı (Dr Warren  
Wiersbe’nin “Kutsal Kitap’ın 
Yorumu” adlı kitabından) 
 
 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TG- 
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Bu sözleri Kutsal  
Kitabınızdan okuyun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herkes yaşamında bir U-dönüşü yapmalıdır. Her birimiz günaha 
sırtımızı dönmeli ve kendimizi iyi işlerle kurtarma çabasından uzak 
durmalıyız. İşte bu, Saul’un öğrenmesi gereken bir şeydi. 
 
Kart 5-3 
Saul Şam’a doğru ilerlerken Hıristiyanlar’ı nasıl bulup tutukla-
yacağını planlıyordu. Onlara bu şekilde eziyet etmekle Tanrı’yı 
hoşnut ettiğini sanıyordu. 
Tozlu topraklı yollarda, güneşin altında uzun ve yorucu bir yolculuk 
olmalıydı bu. Saul yanındakilerle birlikte yoluna devam etti. So-
nunda kente yaklaşmaya başladılar. Hepsini şaşkına çeviren olay 
gerçekleştiğinde belki de uzaktan kent surlarını bile 
görebiliyorlardı. Bunun hakkında Tanrı sözünde neler yazdığına 
birlikte bakalım. 
Elçilerin İşleri 9:3’ü İncil’inizden okuyun. 

 
Kart 5-4 
Birdenbire gökten gelen bir ışık çevrelerini aydınlattı ve Saul yere 
yıkıldı. 
Yolda gözleri kamaşmış ve yaralanmış bir şekilde yatmakta olan 
Saul, kendisine seslenildiğini işitti: “Saul, Saul.” 
Kendi kendine, “Kimin sesi bu acaba? Yolun ortasında beni kim 
çağırıyor olabilir ki? Bu kişi bana ne söylemek istiyor acaba?” diye 
sormuş olabilir. 
Saul dinlemeye devam etti ve şu sözleri işitti: “Saul, Saul neden 
bana zulmediyorsun?” (Elç.9:4). 
Saul, “Ey Efendim, sen kimsin?” dedi (Elç.9:5). 
Bunun üzerine, “Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye yanıt geldi 
(Elç.9:5). 
Saul için ne kadar da büyük bir şoktu bu kim bilir! İsa’nın öldüğünü 
ve gömüldüğünü düşünüyordu. Şimdiyse İsa kendisine göklerden 
konuşuyordu. 
“Eğer bana göklerden konuşuyor ve çevremde pırıl pırıl ışığıyla 
parlıyorsa, İsa Tanrı olmalı” diye düşündü Saul. 
 
Kart 5-5 
Saul, Rab İsa’yla ilgili düşünceleri hakkında tamamen yanılmış 
olduğunun farkına vardı. İsa’nın sadece bir insan olduğunu düşün-
mekle hata yapmıştı. İsa’ya iman eden kişilere eziyet etmekle iyi bir 
şey yaptığını düşünüyordu. Saul yaşam yolunda ilerliyordu, ama hiç 
şüphesiz gittiği yön yanlıştı. Tanrı’dan aykırı bir yöne doğru gidi-
yordu. Bir U-dönüşü yapması gerekiyordu. 
O ana kadar Saul İsa’nın kim olduğunu bilmiyordu. Siz biliyor 
musunuz?
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Çocuklara benzeri sorular sorarak Rab İsa hakkında birkaç öğretiş vere-
bilirsiniz. 

Rab İsa bu dünyaya gelmeden önce neredeydi? (Cennette Baba-
sı’yla birlikteydi.) 

Bu dünyaya nasıl geldi? (Beytlehem’de doğan bir bebek olarak.) 

Büyüdü ve yetişkin bir insan oldu. Ama bir açıdan gelmiş geçmiş 
bütün insanlardan farklıydı. Bu fark neydi? (Kusursuzdu – hiç gü-
nahı yoktu.) 

Çarmıha gerilerek acımasızca öldürüldü. Tanrı O’nun kötü adamlar 
tarafından öldürülmesine niçin izin verdi? (Kendi günahları için de-
ğil, bizim günahlarımız uğruna ceza çekmekteydi.) 

Rab İsa ölü mü kaldı? (Hayır, mezarda geçirdiği üç günün sonunda 
Tanrı O’nu diriltti.) 

O hâlâ yaşıyor mu? Eğer yaşıyorsa şimdi nerede? (Evet, hâlâ yaşı-
yor ve cennettedir.) 
 

Kart 5-4 (tekrar) 
Saul, İsa’nın dünyanın Kurtarıcısı olan Tanrı Oğlu olduğunu anla-
maya başlamıştı artık. Yolda korku içinde yatarken Rab İsa onunla 
konuşmaya devam etti.  
Elçilerin İşleri 9:6’yı İncil’inizden okuyun. 

“Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek” 
(Elç.9:6). 
 

Kart 5-6 
Saul ayağa kalktı, ama gökten gelen ışık öylesine parlaktı ki, hiçbir 
şey göremiyordu – kör olmuştu. Beraber yolculuk ettiği kişiler ona 
yol gösterdiler ve böylece Şam’a ulaştılar. 

Doğru Sokak denilen sokağa gittiler ve Yahuda adlı bir adamın 
evinde kaldılar. 

Kutsal Kitap’ın dediğine göre, gözleri görmeyen Saul üç gün 
boyunca hiçbir şey yiyip içmedi. Ne yapıyordu acaba? Kutsal Kitap 
bu sorunun da yanıtını verir. Dua ediyordu (Elç.9:11). Tam olarak 
neler dediğini bilmiyoruz, ama herhalde Tanrı’dan günahlarını 
bağışlamasını istiyordu. Tamamen yanlış yöne doğru gitmekte 
olduğunu fark ettiğini, ama artık İsa’nın kim olduğunu anladığını ve 
bu yanlış yoldan dönmek istediğini söylüyordu. İsa’nın, kendisini 
bağışlayabilecek ve cennete giden doğru yolda ilerletebilecek Tanrı 
Oğlu olduğuna inanıyordu. 

Eğer daha önce İsa’ya dönmediyseniz ve Kurtarıcınız olmasını 
O’ndan istemediyseniz, siz de aynen bunu yapmalısınız. Tanrı’ya 
karşı Saul’un yaptığı türden bir itaatsizlik yapmadınız. Hıristi-
yanlar’ı tutuklayıp hapse attırmadınız. Ama Tanrı sözünün söylediği 

 
TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sokak modern Şam’da  
kentin kuzeydoğusundan 
güneybatısına doğru  
uzanan bölgede hâlâ  
ziyaret edilebilir ve hâlâ  
aynı adla anılmaktadır –  
Darb al mustakim. (Yeni 
Antlaşma Sözlüğü. IVP) 
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Anahtar niteliği taşıyan bu 
ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun.  
 
 
Üzerinde “yolundan döndü” 
yazan kartı gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve sizin de yüreğinizde doğru olduğunu bildiğiniz gibi, siz ve her-
kes günah işledi (Romalılar 6:23). Sırtınızı Tanrı’ya dönmüş olarak 
yaşadınız ve her geçen gün O’ndan daha da uzaklaşıyorsunuz. 
Farklı olmak ister misiniz? Tanrı’yı hoşnut etmeyen şeylere sırtınızı 
dönmeye hazır mısınız? Bugün Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman 
edecek misiniz? 

Kutsal Kitap, “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı’ya dönün” (Elç.3:19) der. “Tövbe etmek” günahınıza sırtınızı 
dönmek, ondan uzaklaşmak demektir. “Tanrı’ya dönün”, bir U-dö-
nüşü yapmanız gerektiği anlamına gelir. Rab İsa’ya dönün ve O’ndan 
sizi bağışlamasını ve kurtarmasını isteyin. Eğer günahınızdan uzak-
laşır ve İsa’ya dönerseniz, günahlarınızın silineceğini vaadeden 
Tanrı sözü yaşamınızda gerçekleşir. Hepsi bağışlanacaktır. Bugün 
yaşamınızın en harika günü olabilir! 

Hiç şüphesiz, İsa’ya dönüp cennete giden yolda ilerlemeye başla-
dığı gün, Saul’un yaşamındaki en harika gündü. Ama gözleri hâlâ 
görmüyordu. Gözlerini iyice açsa bile hiçbir şey görmüyordu. Ama 
Tanrı, Saul için başka bir mucize daha hazırlıyordu. 

 

Kart 5-7 
Şam Kenti’nde yaşayan Hananya adlı bir Hıristiyan adam vardı. 

Tanrı ona bir görümde (özel rüya gibi bir şey) göründü ve “Ha-
nanya, kalk. Doğru Sokak denilen sokağa git ve Yahuda’nın evinde 
Saul adında Tarsuslu birini sor” dedi. 

Hananya kulaklarına inanamıyordu. “Ya Rab, birçoklarının bu 
adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yeruşalim’de senin 
kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan her-
kesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır” dedi. 

Hananya, “Tanrı’nın bu zalim ve kötü adama gidip onunla ko-
nuşmamı istediğini hiç zannetmem” diye düşünmüştü herhalde. 

Tanrı, Hananya’ya onun değiştiğini anlattı. Rab İsa’yla tanışmış ve 
O’na iman etmişti. Artık o da bir Hıristiyan’dı. Hıristiyanlar’a zarar 
vermek yerine onlar için dua ediyordu. Tanrı, Hananya’ya bir gün 
gelip Saul’un da Rab İsa uğruna acı çekeceğini ve zulüm göreceğini 
söyledi. 

Hananya Tanrı’nın kendisinden yapmasını istediği şeyi yapmak 
üzere yola çıktığında hâlâ korku içindeydi. Saul’un kaldığı eve 
vardı, içeri girdi ve sevecen bir sesle onunla konuşmaya başladı. 

“Saul kardeş” dedi. 

Saul’a niçin “kardeş” diye hitap etti dersiniz? Çünkü artık Saul da, 
Hananya gibi Tanrı’nın ailesine ait bir oğuldu. 

“Saul kardeş” dedi, “Sen buraya gelirken sana görünen Rab, yani 
İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh’la dolasın diye beni yolladı” 
(Elç.9:17). 
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O anda Saul’un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul 
yeniden görmeye başladı. 

Saul’un bir Hıristiyan olarak yaşamaya başladığı yeni yaşamında 
ona yardım etmek üzere Tanrı Hananya’yı kullandı. Eğer Rab İsa’yı 
seviyorsanız ve Tanrı’nın ailesindeyseniz, Tanrı sizi de kullanabilir. 
Belki gidip birisinin kör gözlerini açamayabilirsiniz, ama bereket 
kaynağı olmanın yollarından birisi dua etmektir. Zulüm gören 
Hıristiyanlar için dua edebilirsiniz. Yakınınızda olan arkadaşlarınız 
için de dua edebilirsiniz. Tanrı Kutsal Kitap’ta çocuklarına, 
“sürekli dua edin” (1Selanikliler 5:17) der. Bunun anlamı, iste-
diğiniz zaman ve istediğiniz yerde dua edebileceğinizdir. Arka-
daşlarınızın Rab İsa’ya Kurtarıcı olarak iman etmeleri için dua 
ediyor musunuz? Küçük bir not defterine bazı arkadaşlarınızın adla-
rını not alıp her gün onlar için dua etmeye başlayabilirsiniz. Sizin 
yaşamınızın onlara örnek olması için dua edin. Dua ederek, onları 
toplantılarımıza gelmeleri ve Müjde’yi işitmeleri için davet etmek 
üzere Tanrı’dan size cesaret vermesini isteyin. Tanrı, korkmasına 
rağmen doğru olan şeyi yapması için Hananya’ya cesaret verdiği 
gibi, size de cesaret verebilir. 

Saul, gözleri açıldıktan kısa bir süre sonra Rab İsa’ya iman ettiğini 
göstermek için vaftiz oldu. Etiyopyalı adamın da aynısını yaptığını 
hatırlıyor musunuz? 

Ondan sonra neler olduğunu tahmin bile edemezsiniz! 

 

Kart 5-8 
Saul, Şam’da İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu duyurmaya başladı. 
Yolunu tamamen değiştirmişti. İsa’yı sevenlere zulmetmek yerine 
artık kendisi Rab’bi izliyor ve diğer insanların da İsa hakkında işitip 
O’nu izlemesini istiyordu. Bu ne büyük bir değişiklikti! 

Halk gördüklerine inanamıyordu! Birbirlerine, “Doğru mu 
işitiyorum? Buraya Hıristiyanlar’ı hapse atmak için gelen adam 
değil mi bu? Nasıl oluyor da yapmak üzere geldiği şeyin tam aksini 
yapıyor?” diye sorup duruyorlardı.  

Saul’un sözlerini büyük bir ilgiyle dinliyor olmalıydılar. Sanırım 
onu dinleyenlerden bazıları da Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman 
etmiştir. 

 

Kart 5-9 
Eğer sizin Rab İsa’yla birlikte bir resminizi çizecek olsak hangi 
yöne bakıyor olurdunuz? O’na hâlâ sırtınız dönük müdür? Hâlâ 
kendi yolunuzda gidiyor ve O’nu hoşnut etmeyen şeyleri mi yapı-
yorsunuz? Eğer durum buysa Tanrı’dan uzaklaşan bir yolda tehli-
keye doğru ilerliyorsunuz. Bugün yolunuzdan dönüp Rab’be gel-
mez misiniz? Size olan buyruğu şudur: “Öyleyse, günahlarınızın si-
linmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün” (Elç.3:19). 
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Anahtar niteliği taşıyan 
bu ayeti İncil’inizden okuyun. 
 
 
 
 
 

 
Uygun bir yer belirleyin 
ve dersten sonra kişisel 
danışmanlığa ihtiyaç 
duyabilecek bir çocuğa  
yardım etmek üzere orada 
olduğunuzdan emin olun.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tövbe etmenin” Tanrı’yı üzen ve öfkelendiren şeyler için ger-
çekten üzüldüğünüz ve bütün bunlardan uzaklaşmaya hazır oldu-
ğunuz anlamına geldiğini hatırlayın.  

“Tanrı’ya dönmek” bir U-dönüşü yaparak Rab İsa’dan af dilemek 
ve sonsuz yaşam armağanını almaktır. Eğer daha önce bunu 
yapmadıysanız, hemen sınıfta ya da eve dönünce yatak odanızda 
yapmak ister misiniz? Tanrı, tövbe eder ve kendisine dönerseniz 
günahlarınızın silineceğini vaat eder (Elç.3:19). Bu ne kadar harika 
bir vaat, değil mi? Eğer O’na dönerseniz Tanrı da mutlaka sözünü 
tutacaktır. 
Bu aşamada sesli olarak dua edin ve çocukların günahtan dönüp kurtuluş için 
Tanrı’ya iman etmelerine yardım etmesini Rab’den isteyin. 

Tanrı’ya dua ederek bugün sizlerin kurtuluş için O’na dönmesini 
istedim. Eğer bunu daha önce yapmadıysanız, bugün yapın. Daha 
fazla açıklamamı isterseniz, gelin ve benimle konuşun. Masanın 
yanında olacağım. Elbette ki sizin günahlarınızı sadece Tanrı 
silebilir, ama günahınızdan uzaklaşıp Tanrı’ya nasıl döneceğiniz 
hakkında daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa korkmayın. Dersten 
sonra yanıma gelirseniz Kutsal Kitap’a göre Tanrı’nın sizden neler 
beklediğini açıklarım. 
 

Tekrar Soruları 

1. Saul küçük bir çocukken Tanrı’yı hoşnut etmek için neler 
yapması gerektiğini düşündü? (Bir sürü kurala göre yaşaması ve 
iyi olmaya çalışması gerektiğini düşündü.) 

2. Saul yetişkin biri olduğunda Yeruşalim’deki Hıristiyanlar’a na-
sıl kötülük yaptı? (Onları tutukladı ve hatta bazılarını öldürttü.) 

3. Saul niçin Şam’a gidiyordu? (Rab İsa’ya iman edenleri tutukla-
mak ve onları hapse atmak üzere Yeruşalim’e geri getirmek 
istiyordu)  

4. Şam’a giderken Saul’un başına çok heyecan verici bir şey geldi. 
Ne gördü ve ne işitti? (Gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı; 
Rab İsa’nın kendisine seslendiğini işitti.) 

5. Saul’un ışıktan kör olan gözlerini açmak için Tanrı kimi 
kullandı? (Hananya’yı.) 

6. “Günahın ücreti ölümdür” ayetini iyice öğrendik. Buradaki 
“ölüm” sözcüğüyle anlatılan şey nedir? (Sonsuza dek Tanrı’dan 
ayrı kalmak.) 

7. “Ücretle” “armağan” arasındaki fark nedir? (Ücreti çalışma ve 
çabalarınızın karşılığında alırsınız; armağan içinse çalışmanıza 
gerek yoktur, kabul etmeniz yeterlidir.) 

8. Tanrı’nın harika armağanı nedir ve bedelini kim ödemiştir? 
(Tanrı’nın armağanı sonsuz yaşamdır; çarmıh üzerinde yaşa-
mını veren Rab İsa bedeli ödemiştir.) 
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9. Tanrı tövbe etmemizi ve O’na dönmemizi ister. “Tövbe etmek” 
ne demektir? (Günahımızdan dolayı gerçekten üzgün olmak; 
günahımızdan ve iyi işlerimizle kendimizi kurtarmaya çalış-
maktan uzaklaşmaya hazır olmaktır.) 

10. “Tanrı’ya dönmek” ne demektir? (Tanrı’nın yardımıyla U dö-
nüşü yapmak – günahtan uzaklaşmak; İsa’ya dönmek ve Kur-
tarıcınız olarak O’na iman etmektir.) 

11. Eğer günahtan uzaklaşır ve O’na dönersek Tanrı ne yapacağını 
vaat eder? (Günahlarımızı sileceğini.) 

12. Saul, Şam’daki halka yolundan döndüğünü nasıl gösterdi? (Vaf-
tiz oldu ve İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu duyurmaya başladı.) 
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Ders 6 
Tekrar Dersi 
 
 
Yeni bir seriye geçmeden önce işlediğimiz beş derse tekrar göz at-
mak iyi olacaktır. 

Bunun en ilgi çekici yolu basit bir tekrar sınavı yapmaktır. Puanları 
kaydetmek için ilgi çekici bir skor tutma yöntemi kullanın. 
Çocukların vereceği yanıtlar, derslerden ne kadarını hatırladıklarını 
ve tekrar vurgulamanız gereken noktaları gösterecektir. 

Her dersin tekrarı sırasında hikayeye ait kartları da kısaca gösterin. 

 

Zakkay – Rab İsa tarafından kurtarıldı ve değiştirildi 
1. Üzerinde “değişti” yazan kartı gösterin. 

Değişen adamın adı neydi? (Zakkay) 

2. Kart 1-1’i gösterin. 
Zakkay’ın işi neydi ve nerede yaşıyordu? (Vergi görevlisi; 
Eriha.) 

3. Kart 1-4’ü gösterin. 
İsa’yı nasıl görebildi? (Bir ağaca tırmanarak.) 

4. Zakkay hangi açıdan değişti? (İç varlığında günahları bağış-
landı; dış varlığında cömert ve dürüst bir insan oldu. Her iki 
yanıtı da kabul edin.) 

 

Mefiboşet – Kralın ailesine kabul edildi 
5. Üzerinde “kabul edildi” yazan kartı gösterin. 

Kabul edilen kişinin adı neydi? (Mefiboşet) 

6. Kart 2-6’yı gösterin. 
Mefiboşet’i ailesine kabul eden kimdi? (Kral Davut.) 

7. Kart 2-6’yı gösterin. 
Mefiboşet Davut’un sarayına geldiğinde neden korku içindeydi? 
(Mefiboşet düşman bir ailenin ferdiydi ve bu nedenle ölüm teh-
likesi altındaydı.) 

8. Mefiboşet, Tanrı’nın huzurundaki kurtulmamış olan bir kişiyi 
hangi açıdan simgeler? (Biz de sakatız – Tanrı’nın bizim için 
hazırladığı yolda yürümeyiz ve O’nun düşmanlarıyız.) 

9. Tanrı’nın bizi ailesine kabul etme nedeni, yaptığımız iyi işler 
midir, yoksa O’nun büyük sevgisi mi? (O’nun büyük sevgi-
sidir.) 
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Nuh – Felaketten kurtuldu 
10. Üzerinde “kurtuldu” yazan kartı gösterin. 

Kurtulan kişiler kimlerdi? (Nuh ve ailesi). 

11. Kart 3-7’yi gösterin. 
Bu kişilerin kurtulduğu felaket neydi? (Sel suları içinde boğul-
mak). 

12. Sizin ve benim neden kurtulmamız gereklidir? (Günahımızın 
cezasından). 

13. Kart 3-6’yı gösterin. 
Kurtulmamız için Tanrı’nın hazırladığı tek yol nedir? (Uğru-
muza çarmıhta ölen Rab İsa’ya iman etmek). 

 

Etiyopyalı vezir – Tanrı onu buldu 
14. Üzerinde “bulundu” yazan kartı ve kart 4-2’yi gösterin. 

Çölde bulunan kişi kimdi? (Etiyopyalı adam). 

15. Bu adamı Filipus’un yanı sıra başka kim buldu? (Tanrı). 

16. Kart 4-3’ü gösterin. 
Çocuklar hangi açıdan “kayıptır”? (Günah içinde kayıptırlar). 

 

Ezber Ayetleri 
17. Şu ayeti tamamlayabilir misiniz? “Nitekim insanoğlu...” (kay-

bolanı arayıp kurtarmak için geldi. Luka 19:10). 

18. Ayrıca Tanrı’nın muhteşem armağanı hakkında da bir ayet 
öğrendik. Bu armağan nedir ve buna nasıl kavuşuruz? (Sonsuz 
yaşam. Tanrı’nın bu armağanı bize vermek istediğine inanıp 
O’na dua ederek ve bu armağanı kabul ederek.) 

 

Saul – Tanrı sayesinde yolundan döndü 
19. Kart 5-2’yi gösterin. 

Saul daha küçük bir çocukken yanlış yolda ilerlemeye başla-
mıştı. Tanrı’yı hoşnut etme ve cennete gitme konusunda ne gibi 
yanlış düşünceleri vardı? (Bir sürü kurala uyarak ve iyi işler ya-
parak cennete gidebileceğini düşündü.) 

20. Kart 5-3’ü gösterin. 
Şam’a giderken hâlâ yanlış yolda ilerlemekteydi. Bunu açıkla-
yabilir misiniz? (Hıristiyanlar üzerinde baskı kurarak Tanrı’yı 
hoşnut ettiğini düşünüyordu.) 

21. Kart 5-4’ü gösterin. 
Rab İsa Şam yolunda kendisine seslendiğinde Saul neyin far-
kına vardı? (Rab İsa’nın Tanrı olduğunu anladı. Ayrıca yaşamı-
nın o anına kadar yanlış yönde ilerlemekte olduğunu fark etti.)  
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22. Üzerinde “yolundan döndü” yazan kartı gösterin. 
Niçin her birimizin yolundan dönmesi gerekir? (Çünkü bizler 
günahkârız ve Tanrı’nın affına gereksinim duyarız). 

23. Kart 5-9’u gösterin. 
Bir şeyden uzaklaşmalı ve birisine dönmeliyiz. Uzaklaştığımız 
şey nedir ve döndüğümüz kişi kimdir? (Günahtan uzaklaşır ve 
Rab İsa’ya döneriz). 

24. Kart 5-8’i gösterin. 
Saul günahtan uzaklaştığını ve İsa’ya döndüğünü nasıl gösterdi? 
(Vaftiz oldu ve diğer insanlara Rab İsa hakkında anlatmaya 
başladı). 

 
 
 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın. 
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

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