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Genel bakış 
 
 
 
 

Ders Özel Vurgu Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Tanrı ve cennet 
 

Vahiy 5:11 
Vahiy 21-22 
Yuhanna 14:2 
Elçilerin İşleri 1:8-11 
 

Tanrı kutsaldır. Kurtulmamış olanlar: Rab İsa‟ya, 
sizi cennete hazırlaması için 
iman edin. 

“Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlu‟nu verdi. Öyle ki, 
O‟na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun.” 
 

Yuhanna 3:16 
Günah 
 

Yaratılış 2:7-3:24 
Romalılar 3:1-31 
Romalılar 5:6-9 
 

Günah bizi Tanrı‟dan 
ayırır. 

Kurtulmamış olanlar: Günahtan 
dönün ve Tanrı‟ya iman edin. 

“Çünkü herkes günah işledi 
ve Tanrı‟nın yüceliğinden 
yoksun kaldı.” 
 

Romalılar 3:23 
 

Mesih‟in kanı 
 

Luka 2:1-20 
Luka 23:27-49 
Yuhanna 19:1-42 
Matta 27:46 
Markos 15:34; 16:1-8 
Yuhanna 20:1-10 
 

Rab İsa günahkârların 
yerine öldü. 

Kurtulmamış olanlar: O‟nun, 
Kurtarıcınız olduğuna ve sizin 
yerinize öldüğüne iman edin. 

“Kutsal Yazılar uyarınca 
Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü.” 
 

1.Korintliler 15:3 
 

Tanrı‟yla barış 
 

Luka 24:13-46 
Yuhanna 20:24-29 
Elçilerin İşleri 13:39 
Romalılar 5:1 
 

Tanrı‟yla 
barışabilirsin. 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e 
iman edin; böylece 
aklanabilirsiniz. 

“... iman eden herkes.... 
O‟nun aracılığıyla aklanır.” 
 

Elçilerin İşleri 13:39 

Mesih‟te büyümek 
 

Elçilerin İşleri 16:1-5 
1. ve 2. Timoteos 
 

Tanrı‟nın planı, yeni 
yaşama kavuşanların 
Mesih‟te 
büyümeleridir. 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟te 
büyüyebilmek için önce 
sonsuz yaşama 
kavuşmalısınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın 
büyüme konusunda verdiği 
buyruklara uyun. 

“Rabbimiz ve Kurtarıcımız 
İsa Mesih‟in lütfunda ve 
O‟nu tanımakta ilerleyin.” 
 

2.Petrus 3:18 
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Ders 1 
Tanrı ve cennet 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Vahiy 5:11; 21-22 
Yuhanna 14:2 
Elçilerin İşleri 1:8-11 
 
Özel Vurgu 

Tanrı kutsaldır. 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa‟ya, sizi cennete 
hazırlaması için iman edin. 

 
Ezberlenecek Ayet 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu‟nu verdi. Öyle ki, O‟na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun.” Yuhanna 3:16 
 
Görsel Gereçler 

 Kartlar 1-1‟den 1-6‟ya kadar 
 İçinde altın paralar ve mücevherler 

bulunan bir çanta 
 Bir taç resmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

 
Giriş 
 

Bazı insanlar kitaplardan hoşlanırlar 
 
Olayların Gelişimi 

1. Altın sayfa Tanrı‟yı anımsatır; O kraldır 
ve zengindir. 

2. Cennet, Tanrı‟nın yaşadığı yerdir; kutsal 
bir yer. 

3. Tanrı Kutsal Kitap‟ta, orada nelerin bu-
lunmayacağını anlatır. 
- Güneş ya da ay (Vahiy 21:23) 
- Çıra ışığı ya da güneş ışığı (Vahiy 22:5) 
- Mutsuzluk ya da gözyaşı (Vahiy 21:4) 
- Hastalık ya da ölüm (Vahiy 21:4) 
- Günah (Vahiy 21:27, Romalılar 3:23) 

Günah bizi cennetten alıkoyar 

4. Cennette neler bulunacak? 
- Melekler (Vahiy 5:11) 
- Rab İsa (Vahiy 22:4) 

Rab İsa’nın günahkarlar 

için ölümü 

- Konaklar (Yuhanna 14:2) 
- Kuzu‟nun Yaşam Kitabı (Vahiy 21:27)  

                    Nasıl kurtulacağız 

 
Doruk Noktası 
Tanrı‟nın bizi cennette görmek istemesi hayret 
verici bir şeydir. 
 

Sonuç 
1. İsa‟nın son buyruğu     

Kurtulmuş olanlar için uygulama 

2. İsa cennete geri döner 

3. Melekler O‟nun döneceğini söyler  
Kapanış çağrısı  
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Çocukların katılımı. 
 
 
 
 
 
 
 
Her zaman, tekrar ile 
birlikte aralara buna benzer 
açıklamalar serpiştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrara başlamadan önce,  
ayeti ve Kutsal Kitap’ta 
geçtiği yeri mutlaka birkaç 
kez tekrarlamayı unutmayın. 
Ayeti son kez tekrarlarken, 
görsel malzemeyi saklayın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Giriş 
Birilerinin size armağan alması hoşunuza gider mi? Size göre, şim-
diye kadar almış olduğunuz en güzel armağan nedir? Tanrı da bize 
pek çok armağan verdi. Şimdi size Kutsal Kitap‟tan, Tanrı‟nın bize 
verdiği en harika armağan konusunda bazı ayetler okuyacağım. 
Lütfen dikkatle dinleyip bana bu armağanın ne olduğunu söyler 
misiniz?  
 

Sunuş 
(Kutsal Kitap’tan Yuhanna 3:16’yı okuyun. Çocukların da görsel 
gereçlere bakarak sizinle birlikte okumalarını sağlayın.) 

Tanrı‟nın bize verdiği büyük armağan neydi? Evet, biricik 
Oğlu‟ydu.  
 

Açıklama 
Tanrı neden Oğlu‟nu verdi? Çünkü dünyayı çok sevdi. Dünyadaki 
insanları sevdi, buna siz de dâhilsiniz. Tanrı Oğlu‟nu ne zaman 
verdi? Oğlu‟nu bizim günahlarımıza karşılık ölmek üzere gönderdi. 
İsa ölüp dirildi; öyle ki, şimdi her kim O’na iman ederse 
mahvolmasın. Bunun anlamı şudur, Kurtarıcınız olarak O‟na iman 
ederseniz Tanrı‟dan sonsuza dek ayrı kalmayacaksınız. İnanan 
herkese ne oluyor? Sonsuz yaşam alıyor. Tanrı‟yı bilmek ve 
sonsuza dek O‟na ait olmak budur.  
 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: İsa‟nın Kurtarıcınız olduğuna iman etmelisiniz. 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟ya verdiği bu büyük armağan için şükret-
mek iyidir ve doğrudur; Tanrı‟nın bize verebileceği en 
büyük armağan budur.  

 

Tekrar 
“İlk Harf” 

Çocuklardan birine ayetten bir kelime seçtirin. Çocuklar ayeti 
okurken, seçilmiş kelimenin ilk harfiyle başlayan başka bir kelime 
geçtiğinde onları durdurun. Ayet içinden başka kelimeler seçerek 
aynı ayet üzerinde yaptığınız çalışmayı tekrarlayın. Eğer okul 
öncesi öğrencileriniz varsa onlara da sizin seçeceğiniz bir 
yardımcıyı izlemelerini söyleyin. Böylece nerede durmaları 
gerektiği konusunda sorun yaşamayacaklardır. 
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Ders 

(Sözsüz Kitap’ı gösterin) 

Bazı insanlar kitapları sever, bazıları sevmez. Belki siz heyecan 
verici bir macera kitabını okumaktan büyük zevk alıyor olabilirsiniz 
ya da belki en çok resimli mizah dergilerini seviyorsunuzdur. İşte 
benim, içinde hiçbir söz, hiçbir resim olmayan bir kitabım var. 
Belki siz bunun “imkânsız!” olduğunu düşünebilirsiniz. Ama işte  
burada! Siz bu kitabı okumayı öğrendiğinizde çok özel bir mesaj 
alacaksınız. İşte bugün, bu sayfadan, bu altın sayfadan başlayarak 
bu kitabın nasıl okunacağını öğreneceğiz. 
(Resimli kitabı gösterin.) 

Kitabı daha iyi anlamamıza yardımcı olması amacıyla biz bu büyük 
resimli kitabı kullanacağız. 
Kart 1-2 (Tanrı her şeye egemendir) 
Altın deyince aklınıza ne geliyor? Bu kelime bana zengin olmayı, 
çok miktarda para ve mücevhere sahip olmayı düşündürüyor. Bu 
altın sayfa benim aklıma çok ama çok zengin olan birini getiriyor. 
O herkesten çok daha zengindir. O, Tanrı‟dır. O, okyanusların, 
dağların, tepelerin, toprağın sahibidir. İnsanlar, Tanrı tarafından 
kendilerine verilen o sınırlı düşünceyle bunlara sahip olduklarını 
düşünürler ama aslında her şeyin sahibi Tanrı‟dır! (Mezmurlar 
50:10) 
(Bir taç resmi gösterin) 

Krallar, hükümdar olduklarını simgeleyen bir taç takarlar. Tanrı, 
tüm hükümdarların en üstünüdür. O her yere, herkese ve her şeye 
egemendir, hükmeder. Altın bana, zengin ve kudret sahibi Tanrı‟yı 
düşündürür.  
İşte burada bir kalp resmi var, çünkü Tanrı bizi seviyor; aynen 
Kutsal Kitap ayetlerinde bize öğretildiği gibi.  
Tanrı‟nın bize olan sevgisini kanıtlayan sözlerin neler olduğunu 
söyleyebilir misiniz? 
 

Kart 1-1 (Altın kent) 
Tanrı nerede yaşar? Aslında O her yerdedir. “Yeri göğü 
doldurmuyor muyum?” diyor RAB (Yeremya 23:24). Bunun yanı 
sıra Tanrı‟nın cennet adında bir evi de vardır. Cennet, gerçekten var 
olan harika bir yerdir. Kutsal Kitap‟ta oradaki sokakların altından 
yapıldığı anlatılmaktadır. Cennet, öyle inanılmaz güzellikte bir 
yerdir ki bu güzelliği kelimelere sığdırmak mümkün değildir.  
Altınla ilgili başka şeyler de var. Altının nerden geldiğini biliyor 
musunuz? Altın genellikle kayaların arasında ya da nehir yatakla-
rında bulunur. Saflaştırılması gereken bir maddedir. Saf altın, bir-
likte bulunduğu kayaların ısıya maruz bırakılıp eritilmesiyle elde 
edilir. Altın, saf bir metal olması nedeniyle bana Tanrı‟yı düşündü-
rür. Tanrı da paktır. Her tür yanlıştan uzaktır. Hangi yönden bakar-
sanız bakın göreceğiniz tek şey iyiliktir. 

Bizim Tanrımız öyle büyük bir 
Tanrı‟dır ki! Eminim, Tanrı‟nın 
evi olan cennet hakkında daha 
çok şey bilmek istiyorsunuz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Çocukların cevap vermelerine 
izin verin. İçinde madeni  
paralar ve mücevherler 
bulunan küçük bir kese 
alın elinize. Çocukların 
her biri keseden bir  
şey çeksin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklar tekrarlasınlar: 
“Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki.”  
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İlgiyi arttırmak amacıyla bu 
resimleri yapışkanlı notlarla 
örtebilirsiniz ve her biri  
üzerinde konuşurken  
gönüllülere birer birer 
açtırabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çocuklar, hastalıkları  
hakkında konuşmayı  
çok severler.  
 
 
 
 
 
 
Bu, çocuklara, kendilerine 
öğretildiği doğrultuda 
düşünme fırsatı verir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklar dinlesinler ve cevabı 
Tanrı Sözü’nden versinler.  
 
 
 
 
Ayrıca bu resimlerin üzerlerine 
de notlar yapıştırabilirsiniz ve 
uygun yerlerde notları kaldırıp 
resimleri birer birer 
gösterebilirsiniz.  
 
Tanrı hakkındaki öğretişi  
kısaca gözden geçirin. 
Gerekli bilgileri çocukların 
vermesi daha iyi olur. 
 
 

 

Kart 1-3 (Cennette bulunmayan şeyler) 
Kutsal Kitap bize cennet hakkında çok şey anlatır. Kutsal Kitap‟ın 
en son bölümü olan Vahiy kitabı, bizim cennette göremeyeceğimiz 
bazı şeylerden söz eder. Cennette güneş ya da ay yoktur (Vahiy 
21:23). Cennet muhteşem parlak bir aydınlıkla doludur. Güneşten 
daha parlak olan bu aydınlık, Tanrı‟nın görkemi diye adlandırılır. 
Bu özel aydınlık asla azalmaz, asla yok olmaz yani orada hiç gece 
olmayacaktır. Hiç kimsenin bir muma, el fenerine ya da lambaya 
ihtiyacı olmayacak, artık orada karanlığın verdiği korkulardan, 
endişelerden eser kalmayacaktır! 
Bu resimdeki kız ve erkeğe bakın. Oldukça üzgün görünüyorlar; 
değil mi? Neden üzgünler sizce? (Çocukların cevap vermesine izin 
verin). Bu dünyada bizi üzen, ağlatan çok fazla şey var ama 
cennette artık gözyaşları olmayacak. Kutsal Kitap Tanrı‟nın, 
insanların gözlerinden bütün yaşları sileceğini söylüyor (Vahiy 
21:4). Cennet, neşe dolu bir yer olacak.  
Yeryüzünde bizi üzen şeylerden biri hastalık diğeri de ölümdür. 
Belki siz de nezle olmuş, kızamık çıkarmış, bacağınızı kırmışsınız-
dır. Kim hasta olmaktan hoşlanır ki! Cennette hastalık diye bir şey 
olmayacak ve hiç kimse ölmeyecek. Bu dünyada bize ölümü hatır-
latan mezarlar, mezarlıklar görebiliriz ama cennette ne mezarlar ne 
de mezarlıklar olacak, insanlar sonsuza dek yaşayacaklardır. 
Cennette bulunamayacak bir şey daha var: Günah. Bu karanlık kalp, 
yaptığımız kötü şeyleri gösteriyor. Sizce cennette günahın buluna-
mamasının sebebi nedir? Tanrı hakkında ne öğrendiğimizi hatırla-
yın. Tanrı paktır, Kutsal Kitap‟ın kullandığı deyişle “kutsal”dır. Gü-
nah, Tanrı‟ya itaatsizliktir. Tanrı bize, gerçeği söylememizi buyurur 
ama ben zaman zaman yalan söyledim, ya siz? Tanrı bize, anne-
babaya itaati buyurur ama ben onlara itaatsizlik ederdim. Bazen 
onları sanki hiç duymuyormuş taklidi yapardım. Sizin hiç anne-ba-
banızın sözünü dinlemediğiniz oldu mu? Eğer bu sizin yapmış oldu-
ğunuz tek yanlış şey bile olsa sizi cennete gitmekten yoksun bıraka-
caktır. Tanrı günahın cennete girişine izin veremez. Yeryüzünde kaç 
kişinin günah işlediğini biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı Kutsal 
Kitap‟tadır; dinleyin. (Romalılar 3:23’ü okuyun) Cevap, “hepsi” ya 
da “herkes”tir. Bu beni de kapsıyor mu? Evet, “herkes” demek 
herkes demektir. Her insan günahkârdır ve Tanrı‟nın evinde günaha 
yer yoktur. 
 

Kart 1-4 (Cennette bulunan şeyler) 
Kutsal Kitap bize cennette bulunacak olanlardan da bahseder. Elbet-
te ki Tanrı orada olacaktır. Bizde O‟nun bir resmi yok, çünkü onun 
bir vücudu yok. O‟nun hakkında öğrendiklerimizi hatırlayalım; altın 
bize Tanrı‟yı düşündürüyordu. Bunun sebebi neydi? 
Orada melekler de vardır. Melekler insanlar gibi ölümlü varlıklar 
değildirler; onlar Tanrı tarafından yaratılmış özel varlıklardır. Kut-
sal Kitap‟ta, on bin kere on bin ve daha da binlerce yani sayama-
yacağımız kadar çok melek olduğu söylenmektedir. Melekler Tan-
rı‟ya hizmet eder, O‟nu yüceltirler. 

Rab İsa‟nın kendisi de orada olacaktır. Nasıl görüneceğini bilmiyoruz, 
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ama bildiğimiz bir şey var ki O, hem insanoğlu, hem Tanrı‟ydı ve 
yeryüzüne geldiği zaman gerçek bir insan oldu. O, günahlarımız 
nedeniyle hiçbirimizin cennete giremeyeceğini biliyordu. O bizi 
öyle çok sevdi ki, bizim yerimize ceza çekmek için dünyaya geldi. 
Çarmıha gerildi ve senin, benim gibilerin günahları için öldü. Peki 
O öldüğü zaman bu günahlara ne oldu? 
Kutsal Kitap‟taki şu sözleri dikkatle dinleyin: “Mesih, kendisini bir 
kez kurban ederek günahı kaldırmak için çağların so-nunda ortaya 
çıkmıştır” (İbraniler 9:26). O, günahı kaldırdı. O, ölü olarak 
kalmadı; yeniden yaşama döndü ve kısa bir zaman sonra da yeniden 
cennete gitti. Sizi cennete hazırlaması için Rab İsa‟ya iman 
etmelisiniz. Belki de, “bunu yapmak istiyorum ama nasıl yapılaca-
ğını bilemiyorum,” diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bu konuyla 
ilgili sorularınız varsa Kutsal Kitap‟tan sorularınızı yanıtlamak ve 
Rab İsa‟ya nasıl iman edileceğini anlamanıza yardımcı olmak beni 
çok mutlu edecektir. Bu konuda konuşmak isteyenler toplantı 
bitiminde yerlerinde kalsınlar, böylece benimle konuşmak 
istediğinizi anlarım. 
Rab İsa‟ya iman ettiğim ve beni cennetine alacağı için öylesine 
mutluyum ki! İsa Mesih‟e iman eden herkes için cennette yer 
vardır. Orada bu insanlar için özel yerler bulunduğunu şu sözlerle 
dile getiriyor Rab İsa: “Babam‟ın evinde kalacak çok yer var. Öyle 
olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum” 
(Yuhanna 14:2). Bu yerlerin nasıl yerler olduğu konusunda hiçbir 
fikrim yok ama eminim ki oralar şimdiye kadar gördüğümüz bütün 
yerlerden daha muhteşem yerler olacaktır! 
Bir de bakmamız gereken başka bir şey daha var. Bu, cennette 
bulunacak bir kitap. O, bir Kutsal Kitap ya da bir dua kitabı 
değildir. Bu kitabın adı “Kuzu‟nun Yaşam Kitabı” (Vahiy 21:27). 
Bu, isimlerin yazılı olduğu bir kitap; tüm günahlarını İsa Mesih‟in 
sonsuza dek “kaldırdığına” inananların adları var içinde. Eğer 
isminiz bu kitapta yazılıysa cennete gidersiniz. Eğer yoksa asla 
cennete giremeyecek, günahlarınıza karşılık sonsuza dek ceza 
çekmek zorunda kalacaksınız.  
Eğer bugün günahlarınızdan dolayı üzgünseniz ve bu tür yaşam bi-
çiminden vazgeçmek istiyorsanız bunu Rab İsa‟ya söyleyin. O‟na, 
günahlarınızı kaldırmak için öldüğüne iman ettiğinizi söyleyin. 
O‟na, sizi cennete hazırlaması için iman edin. Ancak bunu yaparsa-
nız kendi isminizin de bu özel kitapta yer aldığını bilebilirsiniz; tıp-
kı ezberlenecek ayetten öğrendiğimiz gibi, “Çünkü Tanrı dünyayı o 
kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu‟nu verdi. Öyle ki, O‟na iman eden-
lerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 
3:16). Rab İsa‟ya iman etmelisiniz ki sonsuz yaşama kavuşabilesiniz.  
Tanrı‟nın bizim gibi insanları seviyor olması ve cenneti bizimle 
paylaşmak istemesi ne kadar da harika bir şeydir! 
 

Kart 1-5 (Öğrenciler gökyüzüne bakıyorlar) 
Rab İsa şu anda cennettedir ama yeryüzünde 33 yıl geçirdi. O 
buradan ayrılmadan çok kısa bir süre önce elçilerini alıp bir dağın 
tepesine çıkardı ve onlara son sözlerini söyledi. 

 

 
 
 
 
 
Çocuklar Tanrı Sözü’nden 
gelen cevabı dinlesinler.  
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Belki programınızın sonraki 
kısmında, önceden hazırlanmış 
bir tiyatro gösterisini kullanarak 
nasıl tanıklık edileceğini 
gösterebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekrar Oyunu 

“Cennet” 
Üzerlerinde “CENNET” 
sözcüğünün harfleri bulunan 
aynı renkte 12 karta ihtiyacınız 
var. Her bir kartta bir harf 
bulunmalıdır (= “CENNET” 
sözcüğünden iki tane 
olacak şekilde).  

 Her iki takıma da “C”   
harflerini verin ve 12     
harften geri kalanları 
karıştırarak masanın    
üzerine ters şekilde        
koyun.  

 Her takımın amacı   
“CENNET” sözcüğünün 
harflerini tamamlamaktır. 

 Takım üyelerinden biri bir 
soruyu cevapladığında bir 
kart seçer. Eğer kendi 
takımının elinde önceden   
var olan bir harf seçerse     
onu geri bırakmalıdır.  

 Sözcüğü ilk tamamlayan 
yarışmayı kazanır.  

 
 

Söylediği şey şuydu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde‟yi bütün 
yaratılışa duyurun” (Markos 16:15). Tanrı sizden, İsa Mesih‟in 
günahlarınızı kaldırdığını ve böylelikle sonsuz yaşama 
kavuştuğunuzu öğrendiğinizde, bu Müjde‟yi diğer insanlara da 
anlatmanızı ister. İsa Mesih‟in öğrencilerine söylediği şey buydu.  
 

Kart 1-6 (İsa göğe yükseliyor) 
Bundan sonra gerçekleşen olay karşısında kesinlikle tüm elçiler 
dehşete düşmüşlerdi. Efendileri gözlerinin önünde birdenbire yukarı 
yükselmeye başladı, daha yukarı, daha yukarı derken bulutlara 
kadar yükseldi ve öyle yükseldi ki en sonunda gözden kayboldu. İsa 
Mesih cennete geri dönmüştü.  

Sonra iki melek göründü ve elçilere Mesih‟in aynen gittiği şekilde 
geri döneceğini söyledi. Kutsal Kitap, Rab İsa‟nın bir gün kendisine 
Kurtarıcı olarak iman edenleri alıp cennete götürmek için geri 
geleceğini söyler.  

Acaba sen de cennete gidecek misin? Rab İsa‟dan şimdi,  
günahlarını ortadan kaldırmasını isteyip O‟na iman etmeye ne 
dersin? Unutmayın “iman edenler” sonsuz yaşama kavuşurlar 
(Yuhanna 3:16). 
 

Tekrar Soruları 

1. Altın sayfa niçin bize Tanrı‟yı düşündürüyor? (O kraldır ve 
zengindir. O paktır.) 

2. Tanrı‟nın günahkârları sevdiğini nasıl bilebiliriz? (Kutsal 
Kitap bize söyler.) 

3. Günahkârların sayısı ne kadardır? (Herkes günahkârdır.) 
4. Cennette bulunmayacak dört şey söyler misiniz? (güneş, ay, 

hastalık, ölüm, gözyaşı, günah vs...) 
5. Niçin günaha cennette yer yoktur? (Tanrı kutsaldır.) 
6. Kuzu‟nun Yaşam Kitabı‟nda ne yazılıdır? (Rab İsa‟ya 

Kurtarıcı olarak iman edenlerin isimleri.) 
7. Rab İsa nasıl sizi Tanrı‟yla birlikte yaşamaya hazır hale 

getirebilir? (O, günahları kaldırmak için öldü.) 
8. Tanrı‟nın Oğlu ne kadar süre yeryüzünde yaşadı? (33 yıl.)  
9. Elçilerine verdiği son buyruk neydi? (Müjde‟yi tüm dünyaya 

yayın.)   
10. O cennete nasıl geri döndü? (Bulutlara yükseldi ve cennete 

geri döndü.) 
11. Yuhanna 3:16 ne der? (“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 

sevdi ki, biricik Oğlu‟nu verdi. Öyle ki, O‟na iman edenlerin 
hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”) 

12. Sonsuz yaşam nedir? (Tanrı‟yla birlikte yaşamak ve sonsuza 
dek O‟na ait olmak) 
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Ders 2 
Günah 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 2:7-3:24 
Romalılar 3:1-31; 5:6-9 
 
Özel Vurgu 

Günah bizi Tanrı‟dan ayırır 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Günahtan dönün ve Tan-
rı‟ya iman edin. 

 
Ezberlenecek Ayet 

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı‟nın 
yüceliğinden yoksun kaldı.” Romalılar 3:23 
 
Görsel Gereçler 

 Kartlar 2-1‟den 2-6‟ya kadar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Karanlık bir yerde kaldığınız bir anı aklınıza 
getirin 
 
Olayların Gelişimi 

1. İnsan dâhil, her şeyi Tanrı yaratmıştır.. 

2. Tanrı Âdem‟e buyruklar verir. 
                  Tanrı’nın buyrukları 

Kutsal Kitap’tadır 

3. Âdem hayvanları adlandırır. 

4. Tanrı Havva‟yı yaratır. 

5. Yılan Havva‟yı ayartır.  

6. Havva meyveyi alır ve onu Âdem‟e de 
verir. 

Herkes günahkâr 

7. Kendilerine incir yapraklarından örtü 
yaparlar. 

8. Tanrı gelir ve onları sorgular. 
           Tanrı günahlarınızı bilir 

9. Tanrı Âdem‟i, Havva‟yı ve yılanı ceza-
landırır. 

Günah ölümü doğurdu 

 
Doruk Noktası 
Tanrı Âdem‟i ve Havva‟yı cezalandırır 
 
Sonuç 
Aden Bahçesi‟nin girişi gözetim altında 
 

Tanrı‟nın Kurtarıcı hakkında verdiği “ipucu” 
Mesih, ölüm, diriliş; 

kurtulabilirsiniz 
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Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Giriş 
“Hepsi” kelimesi ne anlama gelir? Babanız “şekerlerin hepsini 
yiyebilirsin” ya da anneniz “oyuncaklarının hepsini toplayıp 
kaldırmalısın” dediğinde bunun anlamı aynı işlemin her bir parçaya 
uygulanacağıdır. Kutsal Kitap‟ta da Tanrı‟nın, sizin anlamanızı 
istediği bir “herkes” ifadesi vardır.  
 

Sunuş 
(Kutsal Kitap’tan Romalılar 3:23’ü okuyup görseli gösterin.) 
 

Açıklama 

Buradaki herkesin anlamı nedir? Herkes günah işledi ifadesi, 
hepimizin Tanrı‟ya karşı günah işlediği anlamına gelir. Hepimiz 
günah isteğiyle doğduk, bu nedenle de yanlış düşüncelerle ve 
yaptığımız yanlış şeylerle Tanrı‟ya itaatsizlik ettik.  

Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı; Tanrı kesinlikle mükemmeldir 
ve kutsaldır ama biz öyle değiliz. Biz Tanrı‟yla aynı ölçütlerine 
erişemeyiz. Eğer bir sınavda geçme notu 100 üzerinden 100 ise ve 
siz 100 üzerinden 98 alırsanız o sınavı geçebilir misiniz? Hayır! 73 
alırsanız? Hayır! Hiçbirimiz “geçemeyiz”.  Hiçbirimiz Tanrı‟nın 
ölçütüne ulaşmayı başaramayız. 
 

Uygulama 
Bazı insanlar yeterince iyi olmaya çalışıyorlar ama hiç birimiz asla 
Tanrı ölçütlerine ulaşacak kadar iyi olamayız. Günah işlediğinizi ve 
bir Kurtarıcı‟ya ihtiyacınız olduğunu görmelisiniz. 
 

Tekrar 
“Altüst” 

Çocuklar ayeti hep birlikte okusunlar. Şekli yan çevirin tekrar edin. 
Aksi yönde yan çevirin ve yeniden tekrar edin. Ters çevirin; 
yavaşça döndürün ve arkanıza koyun. 
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Ders  

Kapkaranlık bir yerde kaldığınız bir anı aklınıza getirin. Belki de 
tüm ışıkların sönük olduğu bir odadaydınız ve kapının nerede oldu-
ğunu bile bulamıyordunuz ya da belki de dışarıdaydınız. Hava öyle-
sine karanlıktı ki, nereye doğru yürüdüğünüzü bile göremiyordunuz. 
Karanlık yüzünden, ulaşmak istediğiniz yere ulaşmaya gücünüz bir 
türlü yetmiyordu. 

Sözsüz Kitabımız‟ın altın sayfasına baktığımızda, Tanrı ve cennet 
hakkında çok şey öğrendik.  
 (Sözsüz Kitap’ı gösterin ve altın sayfada verilen öğretişi kısaca tekrar edin; 
çocukların konuyla ilgili hatırladıkları şeyleri paylaşmalarına izin verin.) 

Sözsüz Kitabımız‟daki bir sonraki sayfa kara sayfa. Bu sayfa bize, 
her karanlıktan daha da kötü bir karanlığı düşündürür. 
 

Kart 2-1 (Adem Bahçede) 
Zamanın başlangıcından çok daha önce, “en kötü karanlığın” hiç 
olmadığı bir zaman vardı. Kutsal Kitap der ki, “Başlangıçta Tanrı 
yeri ve göğü yarattı” (Yaratılış 1:1). Tanrı‟nın yarattığı ilklerden 
biri ışıktı. Tanrı‟nın yaratmış olduğu diğer şeyleri söyleyebilir 
misiniz? Resme bakmak size yardımcı olacaktır. Tanrı bunun yanı 
sıra insanı yarattı. Tanrı insanı, kendisini tanısın ve sevsin diye 
yarattı. Dolayısıyla biz hayvanlardan farklıyız. İlk insanın ismi 
Âdem‟di. Tanrı Aden Bahçesi‟ne bakması, onu işlemesi için 
Âdem‟i oraya koydu ve Âdem‟e “Bahçede istediğin ağacın 
meyvesini yiyebilirsin ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. 
Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün” dedi.  

Tanrı Âdem‟e yapması için özel bir iş verdi; Âdem tüm hayvanlara 
ve kuşlara birer isim verecekti. Her bir hayvana isim vermenin nasıl 
bir şey olduğunu düşünebilir misiniz? Tanrı Âdem‟i, yeni fikirler 
bulabilen bir zekâyla yaratmıştı, bu nedenle de hayvanlara isim 
vermek onun için çok zor olmadı.  

Etrafındaki her şey, Tanrı‟nın kendisini ne kadar çok sevdiğini ve 
gözettiğini gösteriyordu Âdem‟e. Bir gün Tanrı, Âdem‟e çok özel 
bir sürpriz yaptı. Tanrı Âdem‟i derin bir uykuya daldırıp onun 
kaburga kemiklerinden birini çıkardı ve bu kemikten bir kadın 
yarattı. Adem uyandığında Tanrı bu güzel kadını ona verdi… 
 

Kart 2-1 ve 2-2 (Adem ve Havva Bahçede) 
...bir arkadaş, bir yardımcı, bir eş olması için. Birlikte olmaktan 
öyle hoşlandılar ki! Kuşlardan, ağaçlardan, hayvanlardan zevk 
duydular. Ama en iyi olan şey aslında onlarla Tanrı arasındaki 
yakın arkadaşlıktı. Her akşam Tanrı gelip onlarla konuşurdu. 

Ama Tanrı‟nın en büyük düşmanı Şeytan, onların Tanrı‟yla arkadaş 
olmalarını istemedi. Tanrı‟nın yarattığı her şeyi bozmak, mahvet-
mek istedi. Bahçedeki en güzel canlılardan biri olan yılanı kullana-
bilmek için kurnazca bir plan tasarladı. 

 
 
Başka bir seçenek olarak,  
bir çocuğun gözlerini  
gözbağıyla bağlayarak 
ondan ayağını basacağı  
yerlerde bir engel bulunmamak 
kaydıyla odanın bir ucundan  
diğer bir ucuna gitmesini 
isteyebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi öğrencileriniz bu 
etkileşimden faydalanabilirler.  
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Belki çocuklar Âdem ve  
Havva arasında geçen 
konuşma konusunda fikir 
yürütebilirler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-3 (Havva) 
Bir gün yılan Havva‟ya geldi. “Tanrı, bahçedeki ağaçların hiçbiri-
nin meyvesini yemeyin dedi öyle değil mi” diye sordu kurnazca. 
Tanrı‟nın söylediği şey gerçekten bu muydu? (Çocukların cevap 
vermesine izin verin.) Hayır, Şeytan Tanrı‟nın söylediklerini çarpıtı-
yordu ve Havva da bunu biliyordu. “Hayır” dedi Havva, “Bahçe-
deki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz. Ama Tanrı „Bahçenin or-
tasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölür-
sünüz‟ dedi”. 
 “Kesinlikle ölmezsiniz,” dedi yılan. “Tanrı biliyor ki o ağacın mey-
vesini yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız. İyiyi ve kötüyü bilecek-
siniz.” Şeytan Havva‟yı, Tanrı‟nın onları kendileri için iyi olmayan 
bir konuda kandırdığına inandırmaya çalışıyordu. Ama Tanrı‟nın 
buyrukları kötü buyruklar değildi. Âdem ve Havva‟yı o yaratmıştı 
ve onlar için neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyordu. Tanrı bizim 
için de en iyinin ne olduğunu bilir. Elimizde O‟nun Kutsal 
Kitap‟taki buyrukları var. O‟nun söylediği şeyleri bilmek ve onlara 
itaat etmek çok önemlidir. Tabii ki Şeytan sizin bunları yapmanızı 
istemez. Şeytan Âdem ve Havva‟yı Tanrı‟ya isyan ettirmek istedi. 
Ama ne yazık ki Havva, yılanın bu zekice konuşmalarını dinledi. 
Arzu dolu gözlerle yasak meyveye baktı, elini uzatıp onu aldı ve 
tadına baktı.  
Kart 2-3 ve 2-4 (Adem ve Havva) 
Belki de Havva, Âdem‟e seslenmiştir. Onun Âdem‟e ne söylemiş 
olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Herhalde Âdem bahçenin başka 
bir tarafında başka bir işle meşguldü. Havva meyvenin birazını 
Âdem‟e verdi ve o da yedi. Onlar Tanrı‟nın düşmanı olan şeytan‟ın 
sözünü dinlemişlerdi. Tanrı‟nın sözünü değil.  
Kutsal Kitap‟ta Tanrı‟nın sözünü dinlememek günah olarak 
adlandırılır. İşte kitabımızın, içinde hiçbir söz ya da resim 
bulunmayan bir sonraki sayfasının işlediği konu budur. 
Kapkaranlık. Tanrı Sözü şöyle söyler: “Kötülerin yoluysa zifiri 
karanlık gibidir” (Süleyman‟ın Özdeyişleri 4:19). Kutsal Kitap bize 
bunu anlatmaktadır, çünkü Âdem ve Havva günah işlemişlerdi; 
aslında hepimiz günahkârız. Herkesin hayatında günahın karanlığı 
vardır. Belki Âdem‟i takım liderimizmiş gibi düşünmeniz size 
yardımcı olabilir. Çelik çomak oyunu oynadığınızı düşünün (ya da 
çocukların da bildikleri başka bir oyun seçin) ve vuran ilk kişi 
ıskaladı; bütün takım kaybeder. Âdem, ilk insan, yanlış yaptı ve biz 
hepimiz bunun acısını çekiyoruz. O Tanrı‟ya başkaldırdı ve bu, 
hepimizi günahkâr yaptı ve her gün biz de Âdem‟in yaptığı şeye 
katıldığımızı gösteriyoruz, çünkü biz de Tanrı‟nın buyruklarına 
başkaldırıyor, itaatsizlik ediyoruz. O, “Tanrı‟yı bütün yüreğinizle 
sevin” dedi. Ama biz sevmiyoruz, öyle değil mi? Size göre 
arkadaşlarınız, eğlenceniz, kendiniz Tanrı‟dan çok daha 
önemlisiniz; öyle değil mi? “Komşularınızı kendiniz gibi sevin”. 
Ama başkalarıyla kavga ettiniz, kardeşinize vurdunuz, öfke dolu, 
çirkin sözlerle sesinizi onlara karşı yükselttiniz. “Herkes günah 
işledi ve Tanrı‟nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23).  
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Hayatınızda günahın karanlığının getirdiği bir sorun yaşıyorsunuz. 
İsa Mesih dışında, Âdem ve Havva‟dan sonra doğan herkes 
hayatında aynı sorunu yaşadı. İlk kadın ve ilk erkeğin Tanrı‟ya 
başkaldırdıkları o gün ne korkunç bir gündü. 

Adem ve Havva daha önceden tanımadıkları hisler duymaya 
başladılar. Kendilerine bakıp çıplak olduklarını gördüklerinde utanç 
hissettiler. Çarçabuk incir yapraklarını bir araya getirip kendilerini 
örtecek bir şey yaptılar. 

Kart 2-5 (Adem ve Havva incir yapraklarıyla)  
Daha sonra sıra en çok zevk aldıkları şey olan, akşam yürüyüşüne 
çıkmaya ve Tanrı‟yla konuşmaya gelmişti. Tanrı‟nın geldiğini 
duydular ve ilk kez O‟ndan korktular. Günah işlemişlerdi ve 
Tanrı‟yla karşılaşmaktan korkuyorlardı. Günahlarımızın hayatları-
mızda oluşturduğu karanlıktan dolayı biz de Tanrı‟dan korkmalıyız; 
çünkü Tanrı günahı sevmez. Kutsal Kitap “Tanrı ışıktır, O‟nda hiç 
karanlık yoktur” der (1. Yuhanna 1:5). Âdem ve Havva gizlendiler. 
Gizlendikleri yerden Tanrı‟nın, “Neredesiniz?” diyen sesini 
duydular. Hiç kimse yapılan yanlış bir şeyi, bir günahı Tanrı‟dan 
gizleyemez; bu yanlış şey, aklınızın bir yerinde gizli çirkin bir 
düşünce, bir sır olsa bile. Tanrı, Âdem ve Havva‟nın yapmış 
oldukları şeyi ve o anda nerede olduklarını biliyordu.  

Âdem Tanrı‟ya cevap verdi: “Bahçede sesini duyunca korktum. 
Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim.” Tanrı sordu: “Çıplak oldu-
ğunu sana kim söyledi? Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı 
yedin?”  

“Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de 
yedim,” diye karşılık verdi Adem.  

Tanrı Havva‟ya sordu “Nedir bu yaptığın?” 

“Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye bir bahane gösterdi Hav-
va. Adem Havva‟yı, Havva da yılanı suçladı. Siz de başkalarını 
suçlar mısınız? Herhalde şöyle söylüyorsunuzdur: “Önce o bana 
vurdu” ya da “Düşünmeden oldu” ya da “Hırsızlık yapmama 
arkadaşlarım sebep oldu.” Tanrı, insanın yapmış olduğu kötü 
şeylerden dolayı mutlaka başkalarını suçlayacağını bilir. Aslında O, 
insanın günahlarından dolayı gerçekten üzgün olmasını ve bunu 
kabullenip tövbe etmesini ister. Oysa insan şöyle demelidir: “Çok 
kere Tanrı‟ya karşı geldim, suçluyum.” Tanrı, Âdem ve Havva‟nın 
suçlu olduğunu biliyordu ve cezalandırılmalıydılar. Tanrı önce 
Şeytan‟ın planına alet olan yılana döndü ve “Bütün evcil ve yabanıl 
hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnının üzerinde sürünecek 
ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin” dedi. 

Tanrı daha sonra Havva‟ya döndü ve “Çocuk doğururken sana çok 
acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek 
duyacaksın, seni o yönetecek” dedi. 

Son olarak Tanrı Âdem‟e dönüp, “Yaşam boyu emek vermeden 
yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban 
otu yiyeceksin,” dedi. 
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Yeryüzüne acı ve keder geldi. Dikenler, çalılar ve yabanıl otlar or-
taya çıktı, büyümeye başladı. O zamandan beri günah dünyayı ve 
içinde yaşayan insanları mahvetti. Peki ya Tanrı‟nın sözünü ettiği 
ölüm? Evet, ölüm geldi dünyaya. Âdem ve Havva gerçekten öldü-
ler. O zamandan beri insanlar doğuyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. 
Bunun yanı sıra bir ölüm daha geldi. Havva ve Âdem‟in Tanrı‟nın 
sözünü dinlememeleri, Tanrı‟yla olan ilişkilerinin de sonunu getirdi. 
Günahları onları Tanrı‟dan ayırdı. Günahınız sizi Tanrı‟dan ayırır 
(Yeşaya 59:2). Tanrı öyle paktır ve iyidir ki günah O‟na yaklaşa-
maz. Tanrı öyle doğru ve adildir ki günahı ancak O cezalandırabilir. 
Ceza, sizin ölümünüzden sonra gelir ve sonsuza dek sürer. Belki de 
günah işlemenin ne kadar ciddi olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsu-
nuz. Bütün günahlarınızın üzerinizden kaldırılmasını ve tümüyle 
farklı olmayı istiyorsunuz. Eğer toplantı sonunda hâlâ bazı şeyleri 
anlamamışsanız ve benimle konuşmak isterseniz Tanrı‟nın Kutsal 
Kitap‟ta söylediği şeyleri size gösterebilirim. Diğer çocuklar odadan 
çıktıklarında (çocuğa oturması gereken yeri gösterin), size günahın 
hayatlarımıza getirdiği karanlığın nasıl kaldırılacağını anlatmaktan 
mutluluk duyacağım. Kitabımızın bu kara sayfası bize korkunç bir 
mesaj veriyor. Bu karanlık, bizi Tanrı‟dan ayıran günahın karanlı-
ğıdır. 
 

Kart 2-6 ( Âdem ve Havva hayvan postları içinde) 
Tanrı bundan sonra tekrar Âdem ve Havva ile konuşmak için geri 
gelmedi. Hatta onları güzel Aden Bahçesi‟nden çıkardı. Onlar bir 
daha asla oraya geri dönemediler. Tanrı, yaşam ağacının yolunu de-
netlemek için, elinde alevli bir kılıç bulunan bir melek görevlendir-
di. Bu göksel yaratık ve alevli kılıç, Âdem ve Havva‟ya Tanrı‟nın 
kutsallığını, paklığını ve günaha duyduğu nefreti göstermiştir? Âdem 
ve Havva bu cezayı hak etmişlerdi. Onlar, kendilerini Yaratan‟a baş-
kaldırmışlardı. Aldıkları ceza gerçekten doğru ve adil bir cezaydı. 
Eğer Tanrı insanı cezalandırırsa hiç kimse kalkıp da “bu adil değil” 
diyemez. 

Evet, biz hepimiz Âdem‟in ailesindeniz ve yapacağımız hiçbir şey 
bizi bu ailenin dışına çıkaramaz. İyi olmayı deneyebilirsiniz, kili-
seye gidebilir, dualar edebilirsiniz ama bu yaptığınız şeylerin hiçbiri 
günahın karanlığını sizden uzaklaştırmaz. Ancak, Âdem ve Havva 
bu günahı işlemeden önce bile aslında Tanrı‟nın harika bir planı 
vardı.  

Tanrı, Âdem ve Havva‟yla konuşurken bu sorunla ilgili bir şeyler 
yapacağının ipuçlarını vermişti aslında. Şeytan‟ın gücünü yok 
edecek Biri‟ni göndermeyi vaat etmişti. Yüzlerce ve yüzlerce yıl 
sonra Tanrı dünyaya biricik Oğlu‟nu, İsa Mesih‟i gönderdi. O, 
Âdem‟in takımından değildi, çünkü günahkâr olarak doğmadı. Asla 
günah işlemedi ama günahkârları sevdi ve onları Âdem‟in takımının 
dışına çıkarmak için gerekli olan bedeli ödedi. Yüklü miktarda bir 
para ödemek asla sizi günahlarınızdan arındıramazdı. Rab İsa bir-
çoklarına fidye olarak canını verdi ve çarmıhta öldü (Markos 10:45). 
Fidye, birinin serbest bırakılması için ödenen bedeldir. O bunu de-  
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ğerli kanıyla ödedi. O, yaşama geri döndü ve sonsuza dek yaşaya-
cak. Ancak O sizi bütün günahlarınızdan arındırabilir. Ancak O sizi 
hak ettiğiniz cezadan kurtarabilir. Bunu ne ben sizin için 
yapabilirim ne de tanıdığınız başka biri; bunu ancak İsa Mesih 
yapabilir. İsa Mesih‟e iman ettiğinizde, öldükten sonra cennete 
gideceğinizden artık emin olursunuz. Günahlarınız nedeniyle hak 
ettiğiniz cezalardan hiçbirini çekmeyeceksiniz. O sizi farklı bir 
insana dönüştürecektir. Rab İsa şöyle dedi: “Benim ardımdan gelen 
asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur (Yuhanna 8:12); 
bu karanlık, günahın karanlığıdır. 

Rab İsa Mesih‟e güvenmek istemez misiniz? O‟na şimdi söyleyin, 
sadece bulunduğunuz yerde bunu yapın; O‟na Tanrı‟ya karşı geldi-
ğiniz için üzgün olduğunuzu söyleyin. O‟na, sizi Âdem‟in “takımı-
nın” dışına çıkarmak için ödediği bedel için teşekkür ettiğinizi söy-
leyin. O‟ndan günahlarınızın getirdiği tüm bu karanlığı kaldırmasını 
ve sizi değiştirmesini isteyin. Rab İsa, bunu yapmak için kendisine 
geldiğinizde sizi asla geri çevirmeyeceğini söyler (Yuhanna 6:37). 
 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı Aden Bahçesi‟nde Âdem‟e nasıl bir kural veya buyruk 
verdi? (Âdem iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvelerinden 
yememeliydi.) 

2. Tanrı Âdem‟e nasıl bir özel iş verdi? (Hayvanları isimlendir-
meyi.) 

3. Tanrı Âdem‟e nasıl bir özel armağan verdi? (Bir eş, Havva.) 

4. Havva‟yı Tanrı‟ya itaatsizlik etmesi için kim ayarttı? (Şeytan.) 

5. Şeytan onu bunu yapmaya nasıl ikna etti? (Ona ölmeyeceğini, 
eğer o meyveyi yerse Tanrı gibi olacağını söyledi.) 

6. Âdem ve Havva‟nın işledikleri bu günahın bizlerin üzerinde 
ne gibi bir etkisi oldu? (Bu, hepimizi günahlı kıldı.) 

7. Günah nedir? (Tanrı‟nın sözünü dinlememektir, başkaldırıştır.) 

8. Âdem ve Havva günah işledikten sonra Tanrı‟yla karşı karşı-
ya gelme konusunda kendilerini nasıl hissettiler? (Korktular.) 

9. Tanrı onları nasıl cezalandırdı? (Bahçe‟den çıkarıldılar ve 
Tanrı‟yla olan birlikteliklerini kaybettiler.) 

10. Günahımızın cezası neydi? (Tanrı‟dan ayrılmak ve sonsuza 
dek cezalandırılmak.) 

11. Tanrı Âdem ve Havva‟ya hangi önemli konuda bir “ipucu” 
verdi? (Kurtarıcı‟nın gelişi konusunda.) 

12. Sizi kurtarabilecek olan tek kişi niçin İsa Mesih‟tir? (O 
Tanrı‟nın Oğlu‟dur; ölmüş ve yeniden dirilmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekrar Oyunu 

 
Eşit büyüklükteki kartlara 
şu resimleri çizin: Bilgisayar, 
kuş, bebek, ağlayan çocuk,  
çiçek, hayvan, kelebek,  
dikenli bitki, ağaç, ölü bitki,  
balık, yağmur. 

 Kartları, yüzleri ters       
olacak şekilde masaya 
yerleştirin.  

 Bir çocuk takımı adına   
doğru cevap verdiğinde        
10 puan alır.  

 Daha sonra bir kart            
seçer ve kartta çizili         
resme bakarak bunun,      
Âdem günah işlemeden    
önce de yeryüzünde     
bulunup bulunmadığını 
tahmin eder. Eğer doğru 
cevap verirse bir ek 10    
puan daha alır (yukarıda      
altı çizili şekilde verilen 
kelimeler Âdem’in günah 
işlemesinden sonra 
yeryüzünde bulunanları 
göstermektedir). 
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Ders 3 
Mesih’in Kanı 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Luka 2:1-20; 23:27-49 
Yuhanna 19:1-42 
Matta 27:46 
Markos 15:34; 16:1-8 
Yuhanna 20:1-10 
 
Özel Vurgu 

Rab İsa günahkârlar için öldü 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih‟in, Kurtarıcınız 
olduğuna ve sizin için öldüğüne iman 
edin. 

 
Ezberlenecek Ayet 

“Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza 
karşılık öldü.” 1. Korintliler 15:3 
 
Görsel Gereçler 

 Kartlar 3-1‟den 3-6‟ya kadar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dersin ana hatları 

Giriş 

İtfaiyecinin hikâyesi 
 
Olayların Gelişimi 

1. Âdem‟den sonraki insanlık. 
Herkes bir günahkâr 

2. Melekler Mesih‟in doğumunu haber verir. 

3. Çobanlar Kurtarıcı‟yı bulmak için Beyt-
lehem‟e gider. 

Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var 

4. Çobanlar Kurtarıcı‟yı bulurlar. 
İsa Tanrı’nın Oğlu’dur 

5. İsa büyür ve kusursuz bir yaşam sürer. 

6. İsa çarmıha gerilir. 
 O kanını akıttı 

7. Bir haydut O‟na haykırır. 

8. Rab İsa haydudu duyar. 
Kurtulabilirsin 

9. Rab İsa haykırır “Tamamlandı.” 
     İsa tüm bedeli öder 

10. Rab İsa gömülür. 

11. Kadınlar mezara gider. 
 

Doruk Noktası 
Melek onlara “O dirildi” der 
 

Sonuç 
Bu haberi diğerlerine de vermeye koşarlar. 

İsa yaşıyor ve insanları kurtarabilir. 

Bizi Tanrı‟ya ancak İsa Mesih ulaştırabilir. 
Şimdi Mesih’e iman edin  
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Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Giriş 
Hiç kardeşiniz sizin yapmış olduğunuz bir kabahatin cezasını 
gönüllü olarak kendisi çekmek istedi mi? 

Bunun gerçek olabileceğine inanmakta zorluk çekebilirsiniz; 
aslında böyle bir şeyi hayal etmek bile gerçekten çok zordur. 
Adamın biri bir iş adamının oğlunu kaçırır, arabasını çalar, evinin 
camlarını paramparça eder ve en sonunda polis suçluyu 
yakaladığında bu iş adamı, suçlunun yerine gönüllü olarak kendisi 
hapse girip o cezayı çekmek ister. Bu “uydurma” bir hikâyedir ama 
bundan çok daha hayret verici bir olay gerçekleşmiştir.  
 

Sunuş 

Bunu yüksek sesle size okuyacağım (Kutsal Kitap ayetini okuyun ve 
görseli gösterin.) 
 

Açıklama 
Kutsal Yazılar uyarınca – Kutsal Kitap, Tanrı Sözü bize bunların 
gerçek olduğunu söylüyor. Bunların gerçek olduğundan emin 
olabiliriz. 

Mesih – O, Tanrı‟nın göndermeyi vaat ettiği, Babası‟yla birlikte 
daima cennette yaşamış olan tek Oğul‟dur. 

günahlarımıza karşılık – Bizler Tanrı‟nın hoşnut olmadığı şeyleri 
yapan düşmanlarıydık ama cezayı bizim yerimize O çekti. 

öldü – O insan oldu ve çarmıhta öldü. 
 

Uygulama 
“Mesih benim günahlarıma karşılık öldü,” diye düşündünüz mü 
hiç? Bu hikâye, iş adamının hikâyesinden çok daha olağanüstüdür. 
Rab İsa sizin için öldüğüne göre ancak O sizin Kurtarıcınız olabilir. 
 

Tekrar 
Hareketleri kullanın – “Kutsal Yazılar uyarınca” (iki elle avuç 
içlerinizi kullanarak bir Kutsal Kitap görüntüsü oluşturun), 
“günahlarımıza karşılık” (ellerinizi kalbinizin üzerine koyun), 
“Mesih öldü” (işaret parmağınızla bir çarmıh işareti yapın).  
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Ders 

“Bak! Yukarıda, camda bir çocuk var!” diye bağırdı birdenbire 
itfaiyeci. Evdeki yangın hızla yayılıyordu. “Haklısın” diye karşılık 
verdi diğeri. “Ben içeri gireceğim” dedi ve tehlikenin içine atıldı. 
İtfaiyeciyle çocuğun bir arada görünmesi sanki asırlar sürdü. 
Aşağıdan pencereye doğru yükselen alevler nedeniyle bir portatif 
merdiven kullanarak aşağı inmeleri olanaksızdı. İri yarı itfaiyeci 
çocuğu omuzlarına aldı. Dışarı çıkmanın tek yolu alt kata inen 
duman dolu merdiven yolunu kullanmak ve oradan arka kapıya 
çıkmaktı. İri yarı itfaiyeci bunu yaptı ve dışarı çıkmayı başardı. 
Çocuk omuzlarında güvendeydi, tehlikeden kurtulmuştu. İri yarı 
adam onu kurtarmıştı. Aslında bizlerin de tehlikeden kurtulması 
gereklidir. Elbette bu tehlike bir yangın değildir. Bana neden 
kurtulmamız gerektiğini söyleyebilir misiniz? (Sözsüz Kitap’ın kara 
sayfasını gösterin ve çocukların cevap vermesine izin verin.) Âdem 
ve Havva Tanrı‟ya itaatsizlik ettiklerinde yeryüzüne günah geldi.  
Yüzlerce ve yüzlerce yıl sürdü bu. Âdem ve Havva öldüler. Onların 
çocukları öldü. Çocuklarının çocukları öldü. Her biri bu korkunç 
günahın sonucunu yaşadı ve Tanrı‟dan ayrı kaldı. Bu sorunun hiçbir 
çözümü yok muydu? Aradan uzun yıllar geçti ve bu bazılarına, 
Tanrı‟nın, Âdem‟in günahını kaldıracak Biri‟ni gönderme sözünü 
unuttuğunu düşündürdü. Tanrı, planladığı zaman geldiğinde o özel 
Kişi‟yi ve bunu duyurmak için de özel habercilerini, melekleri 
gönderdi. 
 

Kart 3-2 (Çobanlar, koyunlar, melek) 
Melekler, Beytlehem dışında, kırlarda geceyi koyunlarının yanında 
nöbet tutarak geçiren bir grup çobana göründüler. Çobanlar 
melekleri gördükleri zaman dehşete düştüler. Diğer pek çok insan 
gibi onlar da hayatlarında hiç melek görmemişlerdi. “Korkmayın,” 
dedi cennetten gelen haberci. “Size bir haber müjdeliyorum. Bugün 
size, Davut‟un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Kundağa sarılmış ve 
yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” 
Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir ka-
labalık belirdi. Bu olağanüstü manzaranın ne kadar sürdüğünü bil-
miyoruz. Çobanlar ancak melekler oradan ayrıldığında konuşabildi-
ler. Aynı anda hem sevinçli, hem heyecanlı hem de korkmuşlardı! 
“Haydi, Beytlehem‟e gidelim, Rab‟bin bize bildirdiği bu olayı göre-
lim,” dediler birbirlerine. Kurtarıcı‟yı bir sığır yemliğinde bulmayı 
hiç beklemiyorlardı. Ama onlar bir kurtarıcının ne demek olduğunu 
biliyorlardı. Peki, siz biliyor musunuz? Kurtarıcı demek tıpkı iri 
yarı itfaiyecinin yaptığı gibi insanları tehlikeden kurtaran kişi 
demektir. Belki de dağa tırmananların hikâyesini duymuşsunuzdur. 
Onlar tırmanırken düşerler ve biri onları kurtarır. Birinin kurtulu-
şunu sağlayan kişi, o kişinin kurtarıcısıdır. Ama meleğin söz ettiği 
bu Kurtarıcı insanları günahlarından ve hak ettikleri cezadan kurtar-
maya geliyordu. (Sözsüz Kitap’ın kara sayfasını gösterin.) Tehlike-
desiniz, çünkü Tanrı‟ya karşı geldiniz; hile yaparak, yalan söyle-
yerek, tartışarak, evde itaatsizlik ederek, öfke dolu duygular besleyerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bir çocuk meleğin 
haberini okuyabilir 
(Luka 2:10-12). 
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ve daha niceleri… Hepimiz Tanrı‟nın cezasını hak ettik. Tanrı Kut-
sal Kitap‟ta şöyle diyor: “Ölecek olan, günah işleyen candır” (Heze-
kiel 18:4). Bunun anlamı şudur: Eğer Tanrı‟ya itaatsizlik ederseniz 
–bu sadece bir kez olsa bile– cezalandırılmalısınız. Günahın sizin 
üzerinizdeki güçlü etkisinden dolayı yanlış yapmayı bırakamazsı-
nız. Kurtarılmalısınız ve değiştirilmelisiniz. Bu Kurtarıcı hakkında 
daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Çobanlar da öğrenmek isti-
yordu; işte bu yüzden, Kurtarıcı‟yı aramak üzere alelacele Beytle-
hem‟e gittiler. 
 

Kart 3-1 (Yemlik sahnesi, Meryem, Yusuf ve İsa) 
İşte, O‟nu buldular! Bir yemliğin içinde yatıyordu, yanında bir 
adam bir de kadın vardı. Kimdi bu insanlar? Yeni doğmuş bu 
bebek, Tanrı‟nın Oğlu‟ydu. Yaşamına o gece başlamamıştı; daha 
önceden Tanrı‟yla birlikte cennette yaşamıştı. Dünyayı o yaratmıştı. 
Melekler ona tapınıp itaat etmişlerdi. Ama şimdi O bir bebekti. O 
hem gerçek, küçük bir bebekti hem de Tanrı‟ydı. Kadın, O‟nu 
dünyaya getirmesi için seçtiği anneydi; adı Meryem‟di. Ama adam, 
bebeğin babası değildi. Bebeğin insan olan bir babası yoktu. O, 
Tanrı‟nın Oğlu‟ydu ve O‟nun doğumu bir mucizeydi. Bunu 
anlamak zor ama Kutsal Kitap‟ta yer aldığı için biz bunun doğru 
olduğunu biliyoruz. 

Meryem ve Yusuf çobanlara, “O‟nun adı İsa” demiş olmalılar. Tan-
rı onlara bebeğe bu özel ismi vermelerini söylemişti. İsa demek 
Kurtarıcı demektir. Tanrı‟nın gönderdiği Kurtarıcı, O‟nun sahip ol-
duğu tek Oğul‟dan başkası değildi. Başka hiç kimse Kurtarıcı ola-
mazdı.  

Tanrı, sizin ve benim gibi insanları öylesine sevdi ki, Kurtarıcı ola-
rak tek Oğlu‟nu gönderdi. Ve O‟nun Oğlu bizi öylesine sevdi ki, 
cenneti bıraktı ve bu ahıra geldi. 
 

Kart 3-3 (İsa kör adamı iyileştiriyor) 
Elbette ki İsa orada büyümedi. O, Meryem ve Yusuf‟un evinde 
büyüdü. İsa özel bir çocuktu, çünkü günah onu bozmamıştı. 
Günahsız doğan tek kişiydi. Yaptığı her şey iyi, doğru ve candandı. 
O daima Tanrı‟yı hoşnut eden şeyleri yaptı. Büyüdüğü zaman hasta 
insanları bir anda iyileştirdi. Ölü insanları yaşama döndürdü. 
Fırtınaları dindirdi. Nasıl oluyor da bunları yapabiliyordu? 
(Çocukların cevap vermesine izin verin.) Evet, O Tanrı‟ydı. Aynı 
zamanda da gerçek bir insandı; görünüş olarak diğer insanlardan 
hiçbir farkı yoktu. O‟na Tanrı-İnsan diyebiliriz. 

Eğer Kurtarıcı olacaksa, Rab İsa‟nın yapması gereken bir şey daha 
vardı. Bu çok, çok zor bir şey olsa da O bunu yaptı. Rab İsa iyi huy-
lu ve nazik olduğu halde, O‟na karşı olan düşmanları oldu. Haksız 
yere O‟nu tutukladılar, ölüme mahkûm ettiler. Bir sabah Roma 
askerleri O‟nu alıp Yeruşalim dışındaki bir tepeye götürdüler.    
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Kart 3-4 (Tepe sahnesi, çarmıhlar, askerler ve diğer insanlar) 
Askerler ağaçtan yapılmış üç çarmıhı yere yatırdılar. Bunlardan iki 
tanesi İsa‟yla aynı gün ölecek olan iki haydut içindi. Askerler onları 
tutup çivilerken büyük olasılıkla bu haydutlar askerlere karşı 
koydular ve lanetler yağdırdılar. Ama askerler İsa‟yı çarmıha 
gererlerken hiçbir zorlukla karşılaşmadılar. O kaçabilirdi ama 
kendini onların ellerine bıraktı ve tek bir söz bile söylemedi. El-
lerine ve ayaklarına çiviler çakıldı. O korkunç acıyı yaşadı Rab İsa. 
Ama O, günahkârları kurtarmak için bunu yapması gerektiğini bili-
yordu. Bunun, Babası‟nın planının bir parçası olduğunu biliyordu.  
İsa‟nın ve onunla birlikte diğer iki haydudun çarmıhlarını yere 
diktiler. O, asıldığı yerde değerli kanını akıtırken öyle büyük bir acı 
çekti ki! Evet, işte bizim Sözsüz Kitabımız‟daki bir sonraki kırmızı 
sayfanın anlamı da bu. Bu sayfa, günahkârlar için ölen Rab İsa‟nın 
akıttığı kanı temsil ediyor. Tanrı, kan dökülmeden bağışlama 
olmayacağını söylemişti (İbraniler 9:22). Rab İsa acı çekti ve bizi 
günahtan kurtarabilecek Kurtarıcı olmak için kanını akıttı.  
Çarmıhta acı çekerken bile, birini, günahtan ve Tanrı‟dan alacağı 
cezadan kurtardı. Bu kişi askerlerden biri değildi. Askerlerin ne 
yaptığını görebiliyor musunuz? (Aralarında kura çekerek İsa‟nın 
giysilerini kimin alacağına karar vermeye çalışıyorlardı.) İsa‟nın 
kurtardığı bu kişi, onların da bir Kurtarıcı‟ya ihtiyaçları olmasına 
rağmen Meryem ya da kendi arkadaşlarından biri değildi; bu kişi bir 
başkasıydı. O‟nunla birlikte çarmıha gerilen haydutlardan biri 
henüz ölmeye hazır olmadığını fark etti. Tanrı‟ya itaatsizlik etmişti 
ve şimdi Tanrı‟yla karşılaşmak çok kötü bir şey olacaktı. Haydut 
her nasıl olduysa, ancak ortadaki çarmıhta asılı bulunan Adam‟ın 
onu kurtarabileceğini anladı. Haydut, İsa‟ya, “Ya Rab kendi 
egemenliğine girdiğinde beni an” diye yalvardı. Rab İsa o anda onu 
gerçekten hatırladı ve onu hak ettiği cezadan kurtararak O‟nun 
Kurtarıcısı oldu. İsa hayduda, “Sen bugün benimle birlikte cennette 
olacaksın” dedi. Rab İsa bunu yapabildi, çünkü o anda gerçekten de 
o haydudun yerini alıyor ve onun cezasını çekiyordu.   
Siz de bir gün İsa Mesih‟le birlikte sonsuza dek cennette olacağı-
nızdan emin olabilirsiniz. O, sizin cezanızı da çekti. Siz de o hay-
dudun yaptığı gibi O‟na iman etmelisiniz. Kutsal Kitap‟ta şöyle 
diyor: “Rab İsa‟ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (El-
çilerin İşleri 16:31). İman etmek demek, O‟na bağlanmak, O‟na gü-
venmek demektir. Kurtulmak demek, cehennemden ve günahın si-
zin üzerinizde kurmuş olduğu hâkimiyetten kurtulmak demektir. 
Kurtulmayı gerçekten istiyorsanız ve hâlâ bunu nasıl yapacağınız-
dan tam emin değilseniz sizinle seve seve bu konuda konuşabilir, 
Tanrı‟nın Kutsal Kitap‟ta ne dediğini anlamanıza yardımcı olabili-
rim. Diğer arkadaşlarınız odadan çıktığında burada kalın, konuşa-
lım. Ben burada olacağım (yer gösterin). Elbette ki ben sizi kurtara-
mam; sizi kurtaracak olan, Rab İsa‟dır. 
İsa çarmıha gerildiğinde bazı olağanüstü olaylar meydana geldi. 
Bunları size Kutsal Kitap‟tan okuyacağım (Luka 23:44’ü okuyun). 
Gün ortasında tuhaf bir karanlık çöktü ve bu üç saat sürdü. Bu zaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Çocuklar görselde neler 
gördüklerini söylesinler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çocuklar cevabı dinlesinler.  
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Çocukların, haberi vermeye 
koşan kadınların taklitlerini 
yapmalarına izin verin. 

 

 

 

 

 

sürecinde İsa Mesih acıların en kötüsünü çekiyordu. Tüm dünyanın 
günahlarını kendi üzerine almıştı ve Tanrı sanki tüm bu günahları O 
işlemiş gibi O‟nu cezalandırıyordu. İsa bağırdı: “Tanrım, Tanrım 
beni neden terk ettin?” (Matta 27:46, Markos 15:34). Yapayalnızdı; 
Babası‟ndan hiç yardım gelmiyordu. Tanrı O‟na yakın olamazdı, 
çünkü O, tüm dünyanın günahlarının cezasını çekiyordu kendi 
üzerinde. Tanrı‟nın yapacağı tek şey O‟nu cezalandırmaktı. Bunun 
her dakikası çok yavaş geçmiş olmalıydı ama en azından artık 
bitmişti. “Tamamlandı!” diye bağırdı İsa ve canını verdi.  
Eğer O‟nun Kurtarıcınız olduğuna iman ediyorsanız bütün günahla-
rınızın cezasını O‟nun çektiğinden emin olabilirsiniz. O yapılması 
gereken her şeyi yaptı. Eğer O‟na Kurtarıcınız olarak iman ediyor-
sanız Tanrı asla sizi cezalandırmayacaktır. Bundan daha fazlası hiç 
kimse tarafından yapılamaz, çünkü zaten Rab İsa her şeyi yaptı. 
“Tamamlandı” diye bağırmasının nedeni de budur. 
(Görseli gösterin) 

İsa‟nın bir arkadaşı, O‟nun cesedini çarmıhtan indirmek için izin 
aldı. İsa‟nın cesedini keten bezle güzelce sardı ve daha sonra 
kendisi için oydurduğu yeni mezarın içine yatırdı. Mezarın girişine 
büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. İsa‟nın öğrencileri çok 
büyük bir üzüntü, şaşkınlık ve korku içindeydiler. Bütün bunların 
niçin olduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Belki de İsa‟nın 
arkadaşları oldukları için kendilerinin de ölebileceğini düşünüyor ve 
endişe ediyorlardı.  
İsa‟nın ölümünden üç gün sonra İsa‟nın yakını olan bazı kadınlar 
mezara geldiler; O‟nun cesedine baharat sürmek istemişlerdi. 
Mezara vardıklarında o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu 
gördüler ve çok şaşırdılar. İsa‟nın cesedinin çalındığını düşünen ka-
dınlardan biri derhal İsa‟nın öğrencilerine bunu haber vermeye koştu. 
 

Kart 3-5 (Mezardaki Kadınlar) 
Fakat diğer kadınlar mezar başında dururlarken bembeyaz parlak 
giysiler içinde bir melek göründü. Bu meleğin söylediği sözler her-
halde o kadınların hayatlarında duydukları en heyecan verici sözlerdi. 
Melek şöyle dedi: “Çarmıha gerilen Nasıralı İsa‟yı arıyorsunuz. O 
dirildi, burada yok. İşte O‟nu yatırdıkları yer. Gidin öğrencilerine 
bunu haber verin.”  
Kalpleri neşeden küt küt atan kadınlar İsa‟nın hayatta olduğu 
müjdesini diğerlerine de vermek için koşa koşa gittiler.  
Bu bizim için de heyecan verici bir haberdir! Rab İsa‟nın ölümü, 
gömülmesi ve dirilişi tamamen Tanrı‟nın planının bir parçasıydı. 
Rab İsa hayatta olduğuna göre Tanrı O‟nun çarmıhta yaptığı şeyi 
kabul etti. İsa hayatta olduğuna göre sizi içten dışa değiştirebilir ve 
böylece siz de Tanrı‟yı hoşnut edecek şekilde yaşayabilirsiniz. İsa 
hayatta olduğuna göre siz de bir gün cennette O‟nunla birlikte 
sonsuza dek yaşayabilirsiniz. Bu, heyecan verici bir haberdir. 
Kadınların olanları öğrencilere anlatmak için telaşla koşmalarına 
şaşmamalı. Ama öğrenciler için buna inanmak zordu. Onlardan ikisi  
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Petrus ve Yuhanna, bunu kendi gözleriyle görmek için mezara 
koştular. Oraya vardıklarında taşın yana yuvarlanmış ve mezarın 
boş olduğunu gördüler. Geriye sadece keten kumaş parçaları kal-
mıştı. Yuhanna, Efendileri‟nin hayatta olduğuna inandı; Petrus‟u bil-
miyoruz. 

Dirilmiş, yaşayan Rab kısa süre sonra bunun gerçek olduğunu ka-
nıtlayacaktı. 
 

Kart 3-6 (Köprü görevi gören çarmıh) 
Rab İsa çarmıhta ölümü ve yeniden yaşama dönüşüyle Kurtarıcı 
olmuş ve kendisine inananları cennete almıştır. Sadece O sizi gü-
nahtan ve hak ettiğiniz cezadan kurtarabilir. O‟na güvenmeli ve 
O‟na iman etmelisiniz. Sizin yerinize öldüğünü ve ölümden 
dirilişinin, sizin cezanızı kendi üzerine alarak çektiğinin bir kanıtı 
olduğunu bilmelisiniz. O‟na şimdi iman edin. Kutsal Kitap “Rab 
İsa‟ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” diyor (Elçilerin 
İşleri 16:31). Eğer İsa‟ya iman ediyorsanız, Tanrı‟nın sizi cennetine 
alacağından emin olabilirsiniz. Eğer etmiyorsanız Tanrı‟ya 
gelebilmenizin başka hiçbir yolu yoktur. 
 

Tekrar Soruları 

1. Kurtarıcı ne yapar? (İnsanları kurtarır.) 

2. Kurtarıcı‟nın doğumunu çobanlara kim haber verdi? (Melek.) 

3. Tanrı niçin Oğlu‟nu verdi? (Günahkârları sevdiği için.) 

4. İsa diğer çocuklardan hangi açılardan farklıydı? (Dünyasal bir 
babası yoktu; hiç günahı yoktu.) 

5. İsa çarmıhta asılı durumdayken kimi günahtan kurtardı? 
(Haydudu.) 

6. İsa çarmıhtayken nasıl bir olağandışı olay oldu? (Gün 
ortasında üç saat süren bir karanlık.) 

7. Tanrı neden Oğlu‟nu çarmıhta yalnız bıraktı? (Çünkü O, tüm 
dünyanın günahlarının üzerine almıştı.) 

8. İsa öldükten sonra bedenine ne oldu? (Bir mezara yerleşti-
rildi.) 

9. Kadınlar mezara gittiklerinde nasıl bir sürprizle karşılaştılar? 
(Melek İsa‟nın hayatta olduğunu söyledi.) 

10. Sözsüz Kitap‟ın kırmızı sayfasının konusu nedir? (Mesih‟in 
kanı.) 

11. (Görsel 3-4’ü gösterin) Askerler ne yapıyorlardı? (İsa‟nın 
giysilerini paylaşmak için aralarında kura çekiyorlardı.) 

12. (Görsel 3-6’yı gösterin) Bu resim ne anlama geliyor? (İnsanlar 
sadece İsa Mesih aracılığıyla cennete gidebilirler.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar Oyunu 

 

Kavanozdaki şekerler 
 

Ağzı oldukça dar, kahve 
kavanozuna benzer bir 
kavanoz alın. İçini şeker  
doldurun.  

 Bir çocuk soruyu            
doğru cevapladığında        
takımı adına 10 puan 
kazanır.  

 Daha sonra elini          
kavanoza sokar ve         
alabildiği kadar şekeri        
alıp elini dışarı çıkarır. 
Kavanozdan avuçla almış 
olduğu şekerlerin sayısı 
takımı için aynı zamanda     
ek puan olacaktır.  

 Oyun bittiğinde tüm    
şekerleri yeniden kavanoza 
koyup çocuklar arasında 
paylaştırın.  

 
 
 
 
 
 



 Görselleştirilmiş Sözsüz Kitap 

 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

Ders 4 
Tanrı’yla Barış 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Luka 24:13-46 
Yuhanna 20:24-29 
Elçilerin İşleri 13:39 
Romalılar 5:1 
 
Özel Vurgu 

Tanrı‟yla barışabilirsin. 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e iman et; böylece 
aklanırsın. 

 
Ezberlenecek Ayet 

“... iman eden herkes... O‟nun aracılığıyla 
aklanır.” Elçilerin İşleri 13:39 
 

Bu ayeti dersten sonra öğretmenizi öneriyoruz; 
çocukların anlaması daha kolay olacaktır.  
 
Görsel Gereçler 

 Kartlar 4-1‟den 4-6‟ya kadar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

 

Giriş 
Sözsüz Kitap‟ta yer alan renkleri tekrar gözden 
geçirin – altın, siyah, kırmızı 
 
Olayların Gelişimi 

1. Kleopas ve arkadaşı Emmaus‟a giderler. 

2. İsa da onlara katılır. 

3. O‟na İsa‟nın ölümünden söz ederler. 

4. İsa, Eski Antlaşma‟daki peygamberlik 
sözlerini açıklar. 

İnanmamak günahtır 

5. Emmaus‟ta yemek yerler. 

6. İsa‟yı tanırlar. 

7. İsa gözden kaybolur. 
İsa’nın ölümden dirilişi, O’nun 

Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve 

günahın bedelini ödediğini 

kanıtlar 

8. Diğer öğrencilere söylerler, Tomas ora-
da değildir. 

9. Dirilmiş Mesih gelir. Aklanma 

10. Tomas‟ın duyduğu haberlere tepkisi. 

11. İsa yeniden görünür. 
 

Doruk Noktası 

Tomas: “Rabbim ve Tanrım.” Aklanma 

 

Sonuç 
İsa başkalarına görünür 

Cennete geri döner 

Diriliş haberi yayılır (Elçilerin İşleri 13:39) 
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Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Giriş 
Haydi, karşıt sözcükler oyunu oynayalım – Ben bir sözcük 
söyleyeceğim, siz de karşıt anlamını söyleyin.  

                          Siyah  (Beyaz) 
                          Büyük  (Küçük) 
                         Üst kat  (Alt kat) 
                 Yargılanma  ?? bu zor! 

Kutsal Kitap ayetini dinleyin; cevabı bulacaksınız. 
 

Sunuş 
(Elçilerin İşleri 13:39’u okuyun) Cevap “aklanma”dır. (Görseli 
gösterin). 
 

Açıklama 
Onun aracılığıyla ya da O’nun tarafından– “O”, Rab İsa Mesih‟tir. 
O, Tanrı‟nın tek Oğlu‟dur. O günahkârların yerine öldü, yaşama 
geri döndü ve sonsuza dek yaşayacaktır. O‟nun aracılığıyla 
yaşamınızda harika şeyler olabilir.  

Aklanır –Sanki asla günah işlememiş gibi. Bunun anlamı, Tanrı‟nın 
sizi sanki hiçbir zaman günah işlememişsiniz gibi görmesidir. 
Günah işlemeden yaşamış olan tek bir kişi vardır. Kimdi? İsa 
Mesih. Aklandığınız zaman Tanrı sizi “Mesih‟te”, sonsuza dek 
O‟nun kusursuz iyiliğinde görür! Kitabımızın beyaz sayfası bu 
konuyu işlemektedir.  

İman eden – İman etmek sadece bilmek ya da anlamak demek de-
ğildir; iman etmek için bundan daha fazlası gerekir. Tarık‟ın am-
cası, Tarık‟ı sıcak hava balonuna bindirmeyi teklif etti. Tarık git-
mek istedi ama “bu güvenli mi?” diye de endişelendi. Tarık‟ın am-
cası “ben birçok kez bindim. Kuzenin Furkan‟ı da götürdüm,” gibi 
sözler söyleyerek ona güven vermeye çalıştı. Tarık “Tamam,” dedi 
ama yine de tam olarak güvenemiyordu amcasının söylediklerine. 
Ancak iki hafta sonra Tarık balona bindi. Amcası, Tarık‟ın güvende 
olması için balonu sımsıkı tuttu. Tarık kendini amcasının sorum-
luluğuna bıraktı. İşte “iman” da bu demektir. Yani İsa Mesih‟e 
güvenmektir. Kendinizi, tüm günahlarınızı kaldırması ve sizi saf ve 
temiz bir insan yapması için tümüyle İsa Mesih‟in ellerine 
bırakmanız demektir.  

Herkes – Bu sizsiniz, sen, sen, sen, herkes; hangi yaşta olursa olsun, 
ister iyi olsun, ister kötü. Eğer Tanrı‟yı mutsuz ettiyseniz ve farklı 
biri olmak istiyorsanız işte bu sizin içindir. Belki de aklanmak 
istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tanrı‟nın 
bu konuyla ilgili olarak Kutsal Kitap‟ta söylediği şeyleri 
anlamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağım. Diğerleri 
odadan çıktıktan sonra oturduğunuz yerde kalın; böylelikle benimle 
konuşmak istediğinizi anlayacağım.   
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Uygulama 
Eğer İsa Mesih‟e hiç iman etmemişseniz Kutsal Kitap sizin yargıla-
nacağınızı söylüyor. O‟na Kurtarıcınız olarak iman ederseniz akla-
nırsınız. 
 

Tekrar 
“Patlamış mısır” 

Önce siz ayetin bir bölümünü söyleyin ve sonra susup oturun. Daha 
sonra çocuklar “ayağa fırlasınlar” ve ayeti söylemeye siz tekrar aya-
ğa fırlayınca kadar devam etsinler. Siz tekrar susup oturduğunuzda 
onlar da tekrar ayağa kalkıp kaldığınız yerden ayeti söylemeye de-
vam etsinler. Çocuklardan bazılarının da önderlik etmesini sağlaya-
rak bunu birkaç kez tekrarlayın. 
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Önceden öğrettiğiniz üç 
sayfayı çocukların tekrar  
gözden geçirmelerine 
izin verin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eğer mümkünse çocuklara  
bir haritadan bu iki kişinin 
gittikleri yol rotasını gösterin 
 
 
 
 
 
Çocuklara, “eğer siz orada 
olsaydınız yabancıya ne 
söylerdiniz,” diye 
sorabilirsiniz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Şimdi siz Sözsüz Kitabımız‟ın sayfalarından bazılarını “okuyabi-
lirsiniz”! Farz edelim ki biz bu kitaba Tanrı‟nın ne tür bir hayat 
tarzından hoşnut olacağı konusunda bir sayfa daha eklemek isti-
yoruz. Sizce bu sayfanın rengi ne olurdu? (Çocukların cevaplama-
sına izin verin.) Evet, pak, beyaz bir sayfa Tanrı‟yı hoşnut edecek 
kusursuz bir yaşamı yansıtırdı. Böyle bir yaşam, Tanrı‟ya karşı hiç 
günah işlemediğimiz bir yaşam olurdu. Eğer Tanrı‟yla birlikte ya-
şamak istiyorsanız yapmanız gereken şey de budur zaten. Size ve 
bana sanki bu imkânsızmış gibi görünebilir ama Tanrı‟nın bunu 
mümkün kılacak harika bir planı vardır. O‟nun kendi Oğlu‟nu 
ölüme gönderişi, Oğul‟un dirilişi, bunların tümü bu planın birer 
parçasıydı. Geçen bölümde, burada kalmıştık değil mi? Ama 
sadece bir kaçı bu haberi duydu.  
Hayal kırıklığı içindeki iki adam tozlu bir yol boyunca 
yürüyorlardı. Bunlar İsa‟nın öğrencileriydiler ve belki de O‟nun 
çarmıha gerilişini izlemişlerdi. Taşın mezar girişinden 
yuvarlandığını duymuşlardı. Kadınların, İsa‟nın hayatta olduğunu 
iddia ettiklerini biliyorlardı. “Keşke bu doğru olsaydı,” diye 
düşündü iki adam. “Ama belki de bu, sadece kadınların 
gerçekleşmesini hayal ettikleri bir düştü.” 
Kart 4-1 (İki kişi ve İsa) 
Bu iki kişi, Yeruşalim‟den 11 kilometre uzaklıktaki Emmaus 
köyüne yürümeye devam ederlerken bir yandan da bütün bu olup 
bitenleri kendi aralarında konuşuyorlar ve anlamaya çalışıyorlardı. 
Tam o anda bir yabancı onlara yaklaştı ve onlarla birlikte 
yürümeye başladı. Onlara neden bahsettiklerini sordu.  
Adamlardan adı Kleopas olan “Bugünlerde orada olup bitenleri 
bilmeyen tek kişi sen olmalısın” diye karşılık verdi.  
Daha sonra İsa hakkında olup biten her şeyi anlattılar bu 
yabancıya; O‟nun insanlara nasıl öğrettiğini ve nasıl çarmıha 
gerildiğini. Ve hayal kırıklığına uğradıklarını söylediler. Çünkü 
onlar Tanrı‟nın söz verdiği Kurtarıcı gelince bu Kurtarıcı‟nın 
İsrail‟in düşmanı olan Roma‟yı yeneceğini ve yeryüzüne Tanrı‟nın 
Egemenliği‟ni getireceğini umuyorlardı.  
“Şimdi” dediler, “İsa‟nın bazı öğrencileri O‟nun yaşıyor olduğunu 
söylediler.” Ama bu ikisinin söylenenlere hiç de inanmadığı açıktı.  
Yabancı onlara baktı ve “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün 
söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih‟in bu acıları 
çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi. Ya-
bancı onlara, Eski Antlaşma‟da peygamberler tarafından yazılmış 
olanları hatırlattı. Tanrı, göndermeye söz verdiği Kurtarıcı‟nın gü-
nahlar için öleceğini söylemişti ama yabancıyı dinlerken kendileri-
ni daha iyi hissetmelerine rağmen bu iki öğrenci buna inanmıyor-
lardı.  
Tanrı‟nın Sözü‟ne inanmamak günahtır. Altın sayfa, kara sayfa ve 
kırmızı sayfanın ne olduğunu öğrendiniz. Tanrı‟nın, sizin 
günahlarınız konusunda ne söylediğini duydunuz. Rab İsa‟nın gü-  
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nahkârlar için ne yaptığını öğrendiniz. Artık biliyorsunuz ki Tanrı 
size günahtan dönmenizi ve Oğlu‟na iman etmenizi söylüyor. Bunu 
yaptınız mı peki? Eğer yapmamışsanız Tanrı‟nın Sözü‟ne gerçekten 
inanmamışsınız demektir ve bu Tanrı‟nın hoşuna gitmez. 
Bu iki öğrenci de Tanrı‟nın Sözü‟ne inanmamışlardı; bu yüzden de 
çok şaşkın ve çok üzgündüler. 
Kart 4-2 (Ekmek bölen İsa)  
Yaşadıkları yer olan Emmaus‟a vardıklarında öğrenciler neredeyse 
akşam olmak üzere olduğu için yabancıyı kendileriyle birlikte kal-
ması için davet ettiler. İsa kabul etti ve birlikte yemeğe oturdular. 
Yabancı, ekmeği eline aldı şükretti; ekmeği bölüp onlara verdi. Kut-
sal Kitap, “O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar” 
der; O, yaşayan Tanrı‟ydı. Daha sonra Kutsal Kitap O‟nun gözden 
kaybolduğunu söyler. O iki öğrenci herhalde çok şaşkın bir edayla 
birbirlerine bakmış olmalılar. Bu gerçekti! İsa yaşıyordu! İnanç-
sızlıkları nedeniyle gözleri kapanmış, görememişlerdi; ama şimdi 
O‟nu görmüş ve inanmışlardı.  
Öylesine mutluydular ki, İsa‟yı görmeleri çok şeyi değiştirmişti. 
Evet, O yaşıyor ve bunun böyle olması hem sizin hem de benim için 
çok büyük bir fark yaratır. İsa‟nın yaşıyor oluşu O‟nun Tanrı‟nın 
Oğlu olduğunun da en büyük ispatıdır. O‟nun tüm günahları kendi 
üzerine alıp cezasını çektiği gerçekten de çok açıktır.  
(Görseli kenara koyun) 

Alışverişe çıkıp bir şeyler satın aldığınızda küçük bir kâğıt parçası 
verirler size, bir fiş. Bu fiş, aldığınız tüm malların bedelini ödedi-
ğinizi gösterir. İsa‟nın hayatta oluşu da bizim için bir fiş gibidir; bu 
O‟nun, günah için ödenmesi gereken tüm bedeli ödediğini ispatlıyor. 
Eğer O yaşıyor olmasaydı bu kadar emin olamayacaktık. Ama yaşıyor 
ve bu bedelin tümüyle ödendiğinden artık kesinlikle emin olabiliriz. 
O yaşıyor! O iki kişinin söylemeye çalıştıkları şey de buydu.  
(Kart 4-2’yi yeniden gösterin) 

O öğrencilerin yemeklerini yiyip bitirdikten sonra yatmaya gittik-
lerini mi düşünüyorsunuz? Hayır! İki öğrenci yeniden aceleyle 
Yeruşalim‟e geri döndüler. Bu olayı diğer öğrencilerle paylaşmak 
için sabırsızlanıyorlardı.  
Yeruşalim‟de diğer öğrencilerin toplanmış oldukları odaya girdiler. 
Kapı kilitliydi, çünkü Roma askerlerinin gelmelerinden ve kendi-
lerini de tutuklamalarından korkuyorlardı. Tak! Tak! Tak! Diğerle-
rine müjdeyi vermek için öyle hevesliydiler ki kapıyı kıracakmış 
gibi çalıyorlardı. 
İçeri girer girmez “İsa yaşıyor” diye bağırmış olmalılar. Emmaus‟a 
giderken yolda başlarına gelen şeyi, İsa‟yı, ekmeği bölüp kendile-
rine verinceye kadar O‟nu nasıl tanıyamadıklarını alelacele anlat-
tılar. Diğer öğrenciler de çok şaşırmışlardı herhalde. İlk önce 
kadınlar bunu söylemişti, sonra Petrus ve Yuhanna, şimdi de bu 
ikisi İsa‟nın hayatta olduğunu söylüyorlardı. Bu doğru olabilir 
miydi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mümkünse bir eşya ve fişini 
gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Görselleştirilmiş Sözsüz Kitap 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 4-3 (İsa öğrencileriyle birlikte) 
Aniden odaya İsa girdi ve korkmuş olan öğrencilerini selamladı. 
Öğrenciler O‟nu hemen tanıdılar ama bunun İsa‟nın hayaleti 
olduğunu düşünmüşler ve dehşete kapılmışlardı. 
“Korkmayın,” dedi Rab İsa. “Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuş-
kular doğuyor içinizde? Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! 
Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, 
benim var.” 
Rab İsa öğrencilerini çok seviyordu ve yaşadığını onlara göstermek 
istemişti. Onlar için neler yaptığını anlamalarını istemişti. İsa sizin 
de bunu anlamanızı istiyor. 
(Beyaz sayfayı gösterin) 

Bizim Tanrı tarafından kabul edilmemiz için ihtiyacımız olan 
kusursuz yaşamı sadece İsa yaşadı. O bu yaşamı bizim için yaşadı. 
Günahlarımız için öldü; O‟nun bizim için ölmesi gerekiyordu, 
çünkü bize ait olan tüm bu günahlar cezalandırılmalıydı.  
O, sonsuza dek yaşama dönmüştür. Bu aslında çok önemlidir, 
çünkü ölü bir Kurtarıcı bizim için hiçbir şey yapamazdı. Ama Rab 
İsa‟nın sizin için yapabileceği şeyler gerçekten de olağanüstüdür.  
(Görsel malzemeyi bir kenara ayırın) 

Okulda hiç değiş tokuş yaptınız mı? (Çocukların paylaşmalarına 
izin verin.) Bir şeyi değiş tokuş ederken siz arkadaşınıza bir şey 
verirsiniz, karşılık olarak o da size bir şey verir. İsa Mesih‟e Kur-
tarıcınız olarak iman ettiğinizde elde edeceğiniz şey (size karşılık 
olarak verilecek şey) gerçekten de o ana kadar hiç almadığınız bir 
şey olacaktır. O‟na günahlarınızı verirsiniz (kara sayfayı gösterin.) 
O da bu günahları alır, çünkü zaten O çarmıhta ölürken sizin 
günahlarınızın cezasını çekmişti. Buna karşılık olarak size kendi 
kusursuz, itaatkâr yaşamını verir. (Sözsüz Kitap’ın beyaz sayfasını 
gösterin.) Tanrı sizi sanki kusursuz bir varlıkmışsınız gibi görür. Bu 
durumda, Tanrı cennete girmenize izin verecek mi? Evet, elbette.  
Rab İsa Mesih‟in yaşıyor oluşu ne kadar büyük bir fark yaratıyor!  
(Kart 4-3’ü tekrar gösterin.) 

Bu, İsa‟nın elçileri ve diğer öğrencileri için muhakkak unutulmaz 
bir deneyim olmuştur. Ama İsa‟nın bir diğer öğrencisi olan Tomas, 
İsa Mesih‟in göründüğü gece orada bulunmuyordu. Tomas geri 
döndüğünde arkadaşları ona neler olduğunu anlattılar. Ancak 
Tomas bu anlatılanlara inanamadı. “O‟nun ellerinde çivilerin izini 
görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi 
böğrüne sokmadıkça inanmam,” dedi. 
 

Kart 4-4 (İsa ve Tomas) 
Aradan bir hafta geçti ve elçiler Tomas da dâhil olmak üzere bir kez 
daha toplantı odasında toplanmışlar ve kapıyı kapatmışlardı. Bir-
denbire İsa aralarında göründü. Rab İsa, Tomas‟a bakıp, “Parmağını 
uzat. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı 
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ol,” dediğinde herhalde Tomas‟ın kalbi küt küt atmıştır. Tomas‟ın 
kafasındaki tüm şüpheler bundan sonra dağıldı. Tomas dirilmiş Rab 
İsa‟nın yüzüne hayretle bakıp “Rabbim ve Tanrım” diye bağırdı. 
Tomas sonunda Rab İsa‟nın Tanrı‟nın Oğlu olduğuna - ölümden 
dirilen ve geleceği vaadedilen Kurtarıcı olduğuna - inandı. 

Bunun Tomas için ne anlama geldiğini bir düşünelim. Peki ya To-
mas‟ın günahları? (Sözsüz Kitap’ın kara sayfasını gösterin.) Rab İsa 
Tomas‟ın tüm günahları için ölmüştü. Rab İsa Tomas‟a Tanrı‟nın 
onu kabul etmesi için ne verdi? (Beyaz sayfayı gösterin.) Tanrı 
Tomas‟a kusursuz bir yaşam verdi. Tanrı Tomas‟ı sanki Rab İsa‟nın 
yaşamış olduğu temiz, günahsız bir yaşam sürmüş gibi pak ve temiz 
gördü.  

Tomas sonunda İsa Mesih‟in Tanrı‟nın Oğlu olduğuna ve gerçekten 
yaşadığına inandı. Rab İsa, Tomas‟a sevgiyle baktı ve “Beni gördü-
ğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu!” dedi.  
 

Kart 4-5 ve 4-6 (İsa ve kalabalık) 

Bunu izleyen birkaç hafta içinde İsa Mesih‟in diğer öğrencileri de 
O‟nu gördüler. İsa Mesih aynı anda 500‟den fazla kişiye bile 
göründü. Bu olaydan sonra 40 gün daha yeryüzünde kaldı ve daha 
sonra cennetteki evine geri döndü İsa Mesih.   

İsa Mesih‟i dirilişinden sonra gören insanların hiçbiri artık eskisi 
gibi olmadı. Onlar öylesine heyecan doluydular ki, yapabildikleri 
tek şey derhal gidip başkalarına haber vermek oldu. Onlarda 
görülen tüm bu değişimin nedeni İsa Mesih‟in ölümü ve dirilişiydi.  

Bu olay sizin üzerinizde de büyük bir değişim yaratabilir. Bütün 
günahlarınızı bağışlatabilir, Tanrı‟nın önünde saf ve temiz hale 
gelebilirsiniz. Bu ancak siz günahlarınızdan tövbe edip Tanrı‟yla 
sizin aranızda barış sağlaması için İsa Mesih‟e iman ettiğinizde 
gerçek olabilir. Kutsal Kitap, “iman eden herkes aklanır,” diyor 
(Elçilerin İşleri 13:39). Öyleyse siz ne yapmalısınız? Rab İsa‟ya 
iman etmelisiniz. Peki, Tanrı ne yapacak? O sizi aklayacak! 
Tanrı‟nın önünde saf ve temiz olacaksınız. Tanrı size bakacak ve 
İsa‟nın yaşamış olduğu gibi kusursuz bir yaşam görecek sizde.  

Tüm bunların gerçekleşmesi mümkün, çünkü İsa Mesih yaşıyor. 
 

 

Tekrar Soruları 

1. Emmaus‟a giden iki arkadaş neden o kadar üzgündü? (Onlar 
İsa‟nın hâlâ ölü olduğunu düşünüyorlardı.) 

2. Yolda onlara kim katıldı? (Rab İsa.) 

3. Rab İsa bu iki arkadaşa ne anlattı? (Eski Antlaşma‟da kendisi 
hakkında yazılmış olan şeyleri.) 

4. O‟nu ne zaman tanıdılar? (Onlarla yemek yerken.) 

Dirilişin Tomas üzerinde 
nasıl bir değişim yarattığını  
anlatarak çocukların  
öğrendikleri şeyleri tekrar 
gözden geçirmelerine 
izin verin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekrar Oyunu 

 

Bir soru seç 
 

 Takımlar oluşturun               
ve aşağıdaki “puan 
tablosunu” gösterin. 

1.       10 
2.       50 
3.       60 
4.     100 
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5.  30 
6.  120 
7.  40 
8.  70 
9.  90 
10.  20 
11.  110 
12.     80 

 Takımlara sırayla sorular  
sorun 

 Her soru soruşunuzda 
çocuğun hangi soruyu 
cevaplamak istediğini 
öğrenmek için 1’den              
12’ye kadar bir sayı 
söylemesini isteyin.  

 Eğer çocuk doğru    
cevaplarsa, takımı adına        
bu soru için belirlenmiş        
puanı kazanır ve tabloda, 
cevaplanan sorunun yanına 
cevaplandığına dair bir      
işaret konur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hıristiyan olduğunuzda nasıl bir “değiş tokuş” gerçekleşir? 
(Rab İsa sizin günahlarınızı alır ve bunların yerine size 
kusursuz bir yaşam verir.) 

6. İsa kendisini izleyenlerden oluşan gruba göründüğünde kim 
orada olmadığı için İsa‟yı görme fırsatını kaçırdı? (Tomas.)  

7. Arkadaşları ona İsa‟nın kendileriyle birlikte orada olduğunu 
söylediklerinde Tomas ne dedi? (“O‟nun ellerinde çivilerin 
izini görmedikçe inanmam” dedi.) 

8. Rab İsa onun yanına geldiğinde Tomas ne dedi? (“Rabbim ve 
Tanrım”.) 

9. Rab İsa, bazı kişilerin Tomas‟tan çok daha mutlu olduklarını 
söyledi. Bu kişiler kimlerdir? (Görmeden iman edenler) 

10. Rab İsa‟nın yaşıyor oluşu iki şeyi ispatlıyor. Bunlar nelerdir? 
(O Tanrı‟nın Oğlu‟dur ve günah için gerekli olan tüm bedeli 
ödemiştir.)  

11. İsa Mesih bir kerede en çok kaç kişiye göründü? (500.) 

12. Beyaz sayfa bize ne öğretiyor? (Tanrı‟yla barış, paklık ve 
temizlik.) 
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Ders 5 
Mesih’te büyümek 
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Elçilerin İşleri 16:1-5 
 

Metinde, 1. ve 2. Timoteos‟un bazı belirli ayet-
lerinden de söz edilmiştir.  
 
Özel Vurgu 

Tanrı‟nın  planı, yeni yaşama kavuşanların Me-
sih‟te büyümeleridir 
 
Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟te büyüyebilmek için 
önce sonsuz yaşama kavuşmalısınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟nın büyüme konusunda 
verdiği buyruklara uyun. 

 
Ezberlenecek Ayet 

“Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih‟in lütfun-
da ve O‟nu tanımakta ilerleyin.” 2. Petrus 3:18 
 
Görsel Gereçler 

 5-1‟den 5-6‟ya kadar kartlar 
 Dersin hem başlangıcında hem de 

sonunda canlı ve ölü olmak üzere iki 
bitki kullanmanızı öneririz. 

 Her bir çocuk için bir Sözsüz Kitap 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Bu bitkiler arasındaki fark nedir? 
 

Olayların Gelişimi 
1. Timoteos Tanrı‟nın Sözü‟nü öğrenir. 

2. Pavlus Listra‟da Müjde‟yi duyurur. 
Müjde iletisi 

3. Timoteos iman eder. 

4. Timoteos  yolculuklarında Pavlus‟a 
katılır. 

5. Timoteos Efes‟te kalır. 
Yeni yaşama kavuşmalısınız 

6. Pavlus teşvik için ona yazar. 
     Büyüme eli: 1 Kutsal Kitap 

 2 Dua 

 3 Tanıklık 

 4 Tanrı’yı sevme 

 5 Kilise 

 

Sonuç 
Tanrı bir ödül vaat ediyor. 

Kurtulmamış olanlara 

meydan okuma 
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Ezberlenecek ayetin öğretilmesi 

Giriş 
Yetişkinlerin, 5, 8 ya da 10 yaşlarında çocuklarla tanıştıklarında en 
çok söyledikleri şey “Şuna bak, nasıl da büyümüş!” sözüdür. 
Yetişkinler bunu hep fark ederler; Tanrı da sizin bir Hıristiyan 
olarak büyümenizi ister. Bu, Kutsal Kitap‟ta da anlatılmaktadır. 
 

Sunuş 
(2. Petrus 3:18’i okuyun ve gösterin.) 
 

Açıklama 
Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih‟in lütfunda ve O‟nu tanımakta 
ilerleyin.  

İsa Mesih’in lütfunda ilerleyin – Bu sözlerin ifade ettiği şey aslında 
bedensel bir büyüme veya ilerleme değildir; burada lütufta büyü-
mekten, ilerlemekten söz edilmektedir. Lütuf Tanrı‟nın, hak etme-
yen insanlara duyduğu büyük sevgidir. Tanrı‟nın lütfunun hayatı-
nızda gün be gün daha güçlü anlamda yer aldığını gördükçe sizler 
de zamanla daha güçlü bir Hıristiyan olacaksınız.   

O’nu tanımakta – Bunun anlamı, Hıristiyanlar‟ın Tanrı‟yı her geçen 
gün biraz daha iyi tanımaları gerektiğidir; tıpkı bir arkadaşı gittikçe 
daha iyi tanımak gibi.  

İsa nasıl tanımlanıyor? – Rabbimiz ve Kurtarıcımız – Eğer sizi gü-
nahtan O kurtarmışsa bunun anlamı O‟nun, sizin Kurtarıcınız oldu-
ğudur. Eğer O sizin Kurtarıcınız‟sa bunun yanı sıra da Rabbiniz‟dir. 
Yaşamınızın her alanında sizden sorumludur; arkadaş çevrenizden, 
parayı harcama şeklinizden, dinlediğiniz müzikten…  
 

Uygulama 
Eğer kurtulmuşsanız, Rab ve Kurtarıcınız‟la konuşmak için kendi-
nize biraz zaman ayırmaya ihtiyaç duyarsınız. O‟na itaat etmek 
önemlidir. Zaman geçtikçe siz de bir imanlı olarak büyüyecek ve 
yavaş yavaş biraz daha O‟nun gibi olacaksınız.  

Eğer O sizin Kurtarıcınız değilse büyüyemezsiniz.  
 

Tekrar 

“Çılgın kalkışlar” 

Üzerinde yeşil renk olanları ayağa kaldırın ve onlara ayeti 
söyletin... Kız kardeşi olanlar kalksın ve ayeti söylesin... Sonra 
örümcekleri sevenler vs... Kategorileri değiştirerek devam edin. 
Oyun, bir kategoriden diğer bir kategoriye geçişle devam etsin ama 
bu arada da her seferinde çocukların ayeti doğru söyleyip 
söylemediklerini kontrol edin.  
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Müjde’nin Sunumu 

(Bu bölümü programın başlarına koyabilirsiniz.) 

(Büyükçe bir sayfaya yeryüzünü temsil edecek bir yarım daire ve cenneti 
temsil edecek bir bulut çizin.) 

Merdivenler farklı uzunluklardadırlar. Yakındaki yerlere ulaşma-
mızı sağlayanlar kısa merdivenlerdir. (İlk merdiveni çizin.) Bazıları 
daha yüksekteki şeylere ulaşmamızı sağlamak için daha uzun yapıl-
mışlardır. (İkinci merdiveni çizin.) Bir merdiven bizi cennete ulaş-
tıracak kadar uzun olabilir mi? (Üçüncü merdiveni çizin.) Hayır! 
Ama bu merdivenler, insanların cennete ulaşabilmek için denedik-
leri farklı yöntemleri simgeler.  
(İlk merdiveni “iyi işler” olarak isimlendirin.) 

Bazı insanlar, eğer iyi işler yaparlar ve Tanrı‟nın yasasına itaat 
ederlerse O‟nu mutlu edebileceklerini ve böylelikle cennete 
gidebileceklerini düşünürler. Ama Tanrı der ki, “Çünkü herkes 
günah işledi ve Tanrı‟nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 
3:23). İyi işler yapmak asla sizin, cennete gitmenize yetecek kadar 
mükemmel olmanızı sağlamaz. İyi işler merdiveni çok kısadır.  
(İkinci merdiveni “kilise” olarak isimlendirin.) 

Bazı insanlar, kiliseye gitmekle cennete gidebileceklerini düşünür-
ler. Kiliseye gitmek iyi bir şey olmasına rağmen Tanrı bunun yeterli 
olmadığını söyler. Kilise merdiveni de çok kısadır.  
(Üçüncü merdiveni “Hıristiyan aile” olarak isimlendirin.) 

Bazı kişiler Hıristiyan bir aileden geldikleri için cennete gidecekle-
rini düşünürler. Ama Tanrı, cennete gitmenizin ailenizin inandığı 
şeylerle hiçbir bağlantısı olmadığını, bunun tamamen sizin neye 
inandığınıza bağlı olduğunu söyler!  
(Bulutlara değen bir çarmıh çizin.)  

Tanrı, mükemmel, tek Oğlu İsa Mesih‟i sizin günahlarınız için 
ölmek üzere yeryüzüne gönderdi. İsa çarmıhta kanını akıtırken, 
ölürken sizin günahlarınızın cezasını çekti. İsa bir mezara gömüldü 
ve üç gün sonra yeniden dirildi. Bugün O cennettedir ve sizin de 
O‟na inanarak cennette olmanızı ister.  

Kutsal Kitap, “Rab İsa‟ya iman et, sen de ev halkın da kurtulur-
sunuz,” der (Elçilerin İşleri 16:31). İman ettiğiniz zaman günahla-
rınızı sadece Rab İsa‟nın bağışlayabileceğine tümüyle inanın böy-
lelikle günahın cezasından kurtulursunuz. Peki siz Tanrı‟nın cen-
nete giriş için şart koştuğu tek yolun Rab İsa olduğuna inanacak 
mısınız? 
 

Ders 

(İki bitkiyi gösterin.) 
Bu iki bitki arasındaki fark nedir? 
(Çocukların cevap vermesine izin verin. Bu kısa tartışma esnasında onlara 
birinin ölü ya da canlı ve sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacaklarını sorun.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İYİ 
İŞLER 

KİLİSE 
HIRİSTİYAN 

AİLE 
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Haritada Listra’yı gösterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil olanı büyür ve işte yeşil sayfamızın bize anlatmak istediği şey 
de budur; bu aslında kitabımızın kapağı, değil mi? 
Yeşilin anlamı büyümedir. Ama bu büyüme, boyca uzamaya ya da 
güçlenmeye değil, farklı türden bir büyümeye işaret eder. 
Günahlarınızdan pişmanlık duyduğunuzda (kara sayfayı gösterin) 
ve Rab İsa‟ya bu günahlarınızı kaldırması için iman ettiğinizde (kır-
mızı sayfa), O bunu yapar (beyaz sayfa). Tanrı‟yla barış içinde ve pak 
olursunuz artık; sonsuza dek. İçinizde başka bir şeyler daha olur. 
Tanrı sizi iç dünyanızda farklı birine dönüştürür. İçinizde yepyeni 
bir yaşam bulursunuz, çünkü Rab İsa‟yı Kurtarıcısı olarak kabul 
eden her insanın içinde Kutsal Ruh Tanrı yaşar. Bu Ruh sizi yavaş 
yavaş gerçekten Tanrı‟nın istediği gibi bir insan yapar. Zamanla 
gerçekleşen bu değişim “Rab İsa‟da büyüme” olarak isimlendirilir; 
yeşil sayfamızın konusu da budur. 
İsa Mesih‟te büyüyen biriyle tanışacağız bugün. Ancak bunu 
yapabilmek için zaman içinde biraz geri gitmemiz gerekecek; 
yaklaşık olarak 2000 yıl kadar! Bu kişi Rab İsa‟nın cennete 
gitmesinden kısa bir zaman sonra yaşamış Listralı biri. Haydi, şimdi 
onun Listra‟daki evine bir ziyarette bulunalım.  
 

Kart 5-1 (Timoteos çocukken) 
İşte orada, anne ve büyükannesiyle birlikte. Onun ismi Timoteos. 
Annesi‟nin adı Evniki, büyükannesininkiyse Lois. Bu iki kadın, 
daha kendi başına okuyamayacak kadar küçük yaşlardayken bile 
Timoteos‟a Kutsal Kitap‟tan öğretişler vererek onun hayatında 
önemli bir yer tutmuş olan iki özel insandır. İşte burada annesi ona 
bir şeyler öğretiyor. Kullandıkları Kutsal Kitap oldukça alışılmadık 
görünüyor; benimkine hiç de benzemiyor (elinize bir Kutsal Kitap 
alın). O zamanlarda Kutsal Kitap tomarlara yazılırdı. Timoteos‟u 
Hıristiyan yapan şeyin Kutsal Kitap‟ı okumak olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? Hayır! Ama Tanrı‟nın sözlerini bilmek, 
yaşamında çok özel olacak bir güne hazırlanmasını sağlamıştı. 
 

Kart 5-2 (Timoteos Pavlus’la görüşüyor) 
Bu olay muhtemelen harika bir vaiz olan Pavlus‟un Listra kasaba-
sına geldiği sıralarda oldu. Pavlus, Tanrı‟nın günahkârlara olan bü-
yük sevgisinden ve bu sevgiden dolayı tek Oğlu‟nu yeryüzüne gön-
dermesinden söz ediyordu. O‟nun Oğlu Rab İsa Mesih günahkârları 
kurtarmak için ölmüştü. Pavlus insanların nasıl İsa Mesih‟e iman 
ederek Tanrı‟yla birlikte yaşamaya hazırlanacaklarından söz ediyordu. 
Timoteos dikkatle dinledi ve İsa Mesih‟e iman etti. Haydi, o gün 
Timoteos‟a neler olduğunu bir düşünelim (çocukları düşüncelerini 
söylemek için teşvik edin). O‟ndan alınan şey neydi? Tüm günahları. 
O‟na verilen şey neydi? Mesih‟in kusursuz iyiliği. Timoteos‟un 
içinde değişen şey neydi? Tanrı ona yeni bir yaşam vermişti. O 
sözünü ettiğimiz değişim yavaş yavaş başlamıştı; Timoteos yavaş 
yavaş Rab İsa‟da ilerliyordu. 
Timoteos‟taki değişiklikleri başkaları da fark etti. Görünüş açısın-
dan hiç de farklı görünmüyordu ama düşünceleri ve davranışları 
farklıydı. Sahip olduğu yeni yaşam gözle görülmeye başlamıştı. 
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Bir gün Listralı Hıristiyanlar Pavlus‟un kasabalarına yeniden gele-
ceğini duydukları için heyecanlıydılar. Pavlus bu kez biraz daha 
yaşlı görünüyordu. Diğerlerinin Timoteos hakkında söyledikleri 
şeyleri dinledi ve sonra Timoteos‟un bizzat kendisiyle konuştu. 
Muhtemelen şöyle dedi, “Timoteos, artık eskisi kadar genç değilim. 
Tanrı‟nın, senin benimle gelip yardım etmeni istediğine inanıyorum. 
Tanrı için birlikte çalışacağız. Evini terk edip benimle birlikte bir 
kentten bir kente dolaşır mısın? Hıristiyanlar‟a öğretiş vereceğiz ve 
Rab İsa hakkındaki Müjde‟yi duyuracağız. Bu kolay olmayacak. Bazı 
yerlerde beni taşladılar, bazı yerlerde dayak yedim. Aç kaldım, yalnız 
kaldım. Timoteos, iyi bir asker gibi zorluklara karşı durabilir misin?” 
 

Kart 5-3 (Timoteos Müjde’yi duyuruyor) 
Timoteos‟un önemli bir karar vermesi gerekiyordu. Timoteos Pavlus-
la birlikte gitme kararını vermişti; böyle olmasının Tanrı‟nın isteği 
olduğuna o da inanıyordu. Diğerlerine hoşçakalın dediğinde hem üz-
gün hem de mutlu hissetmiş olmalı kendini. Lois ve Evniki onu çok 
özleyeceklerdi ama Tanrı için çalışacağından dolayı da mutluydular.  
Pavlus ve Timoteos birlikte çalıştılar ve Timoteos işini iyi yaptı. 
Birlikte çok seyahat ettiler, sık sık müjdeyi duyurdular. Pek çok 
insan bu mesaja inandı ve Hıristiyanlar‟ın Tanrı Sözü‟nü öğrenmek 
ve bu Söz‟de birlikte ilerlemek için bir araya geldikleri yerlerde ki-
liseler kuruldu. Daha sonra Pavlus, Timoteos‟tan Efes‟te kalmasını 
ve buradaki yerel kiliselerden birinin önderi olmasını istedi. Orada 
bulunan Hıristiyanlar‟ın öğrenmek ve Rab‟de ilerlemek için Timo-
teos‟a ihtiyaçları vardı. 
 

Kart 5-4 (Pavlus bir mektup yazıyor) 
Pavlus, yazdığı mektuplarla Timoteos‟a teşvik vermeye devam 
ediyordu. Biz Yeni Antlaşma‟da bu mektuplardan iki tanesine 
sahibiz; bunlar 1. ve 2. Timoteos olarak isimlendirilmişlerdir. 
Tanrı‟nın Pavlus‟a yazmasını söylediği şeyler aslında sadece 
Timoteos için değil, benim için, sizin için, hepimiz içindi. Pavlus 
Timoteos‟a mektup yazdığı zaman Timoteos‟un gerçekten Rab 
İsa‟ya Kurtarıcı olarak iman ettiğini biliyordu. Timoteos Tanrı‟yla 
barış içindeydi. İsa‟ya günahlarınızı kaldırması ve Mesih‟in kusur-
suz iyiliğini vermesi için iman etmediğiniz sürece Mesih‟te 
büyümeniz imkânsızdır. Peki, siz bunu yaptınız mı? Belki de sadece 
her bir rengin arkasında yatan hikâyeyi dinlemekle kaldınız. Rab 
İsa‟ya iman etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bunu bugün, şimdi 
yapmak istemez misiniz? Tanrı size yeni bir yaşam da verecek. 
Böylelikle O‟nda ilerlemeye başlayabilirsiniz.  
 

Kart 5-5 ve 5-6 (Hıristiyanlar’ın büyüme eli) 
Kutsal Kitap 
Pavlus‟un Timoteos‟a yazdığı şu sözleri dinleyin ve bu sözlerin ne 
hakkında olduğunu bana söyleyin (2. Timoteos 2:15; 1. Timoteos 
4:15-16 ayetlerini okuyun.) Evet, bu söylenenler Kutsal Kitap hak-
kında. Bunu hatırlamak için başparmağımızı kullanacağız. Başparmak,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklar haritadan 
Efes’i bulsunlar. Ayrıca 
onlara Kutsal Kitap’ta 
bu adla isimlendirilmiş 
bölümü gösterebilirsiniz.  
 
 
 
 
Eğer çocukların da Kutsal  
Kitaplar’ı varsa kimin daha 
önce bu kitapları bulabileceğini 
görmek için “kim önce bulacak” 
oyununu kısaca oynayın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunun yanı sıra resimlerin  
üzerini kapatmak için yapışkan 
notlar kullanabilirsiniz. Öğretirken 
notu kaldırıp konuyla ilgili resmi 
gösterebilirsiniz.  
 
 
 
 
Çocukların katılımına izin verin.  
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Eğer mümkünse İncil’in 
Markos kitabından yeterli 
miktarda edinin ve çocukları  
her gün altı ayet okumaya 
teşvik edin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuklar parmaklarını 
uzatsınlar; böylece hangi 
parmaklarının en uzun  
olduğunu görebilirler.  
 
 
 
 
İki yardımcı, bir çocuğa  
Sözsüz Kitap’ın tanıklık  
etmek için nasıl  
kullanılacağını basitçe 
gösterebilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diğer parmaklara oranla en güçlü parmaktır. Eğer Kutsal Kitap‟ı 
okursanız Rab İsa‟da daha da güçlü olursunuz. Pavlus Timoteos‟a 
Kutsal Kitap‟ı çok dikkatli bir şekilde okuyup çalışmasını söyledi. 
Tanrı bizimle bu yolla konuşur, çünkü Kutsal Kitap‟taki her bir söz 
Tanrı‟dandır. Kutsal Kitap‟ın ne öğrettiğini okumak ve anlamak 
gerçekten çok önemlidir. Tanrı size yeni bir yaşam verdiğinde 
Kutsal Ruh da sizin içinizde yaşamaya başlar. Kutsal Ruh, Kutsal 
Kitap‟ı anlamanıza yardım edecektir. Eğer doğru şeylere inanmak 
istiyorsanız Kutsal Kitap‟ı okuyun. Yaşamın doğru yolunu bilmek 
istiyorsanız bunu Kutsal Kitap‟ta keşfedebilirsiniz. Eğer Kutsal 
Kitap‟ı okur ve ona itaat ederseniz Rab İsa‟da büyürsünüz.  
 

Dua 
Bir şeyleri göstermeye yarayan parmağınız işaret parmağınızdır. Bu 
size neyi hatırlatabilir? Pavlus‟un Timoteos‟a ne yazdığını dinleyin 
(1. Timoteos 2:1’i okuyun.) Pavlus Timoteos‟a dua etmesini söyledi. 
Bir şeye işaret etmek istediğimizde işaret parmağımızı yukarı kaldı-
rırız; bu bize dua etmeyi hatırlatıyor. Eğer siz bir Hıristiyan‟sanız 
Tanrı sizin kendisiyle konuşmanızı ister. O‟nunla hayatınızda olan 
iyi veya kötü olaylar hakkında konuşabilirsiniz. Pavlus Timoteos‟a 
başkaları için dua etmesini söyledi; bunu söylerken yöneticilerden 
ve yetkili kişilerden de söz etti. Bizim de kendisi için dua edebile-
ceğimiz böyle insanlar tanıyor musunuz? (Çocukların cevaplama-
sına izin verin.) Tanrı‟yla her gün konuşmak çok önemlidir. 
 

Tanıklık 
En uzun parmağınız size dik durmayı hatırlatabilir. Tanrı sizin Rab 
İsa için dik durmanızı, yani Rab‟be ait olduğunuzu yaşam tarzınızla 
da ortaya koymanızı ister. Eğer evde yardımsever bir kişi olursanız 
büyükleriniz İsa Mesih‟in sizi değiştirdiğini göreceklerdir (1. 
Timoteos 4:12‟ye dayanır). 
Başkalarına Tanrı‟dan bahsetmek de çok önemlidir. Pavlus da Ti-
moteos‟a bunu yazmıştır (2. Timoteos 1:8’i  okuyun.) Özel Sözsüz 
Kitabımız‟ın ne anlama geldiğini öğrendik ve bugün size de bir tane 
vereceğim. Gelin bunu bir arkadaşımıza ya da ailemize İsa 
Mesih‟ten bahsetmek için kullanalım! Belki de Tanrı‟nın planı  
aramızdan birinin bir gün Timoteos gibi bir vaiz ya da bir müjdeci 
olmasıdır. 
Kalp 
Dördüncü parmağa genellikle ne takıldığını bana kim söyleyebilir? 
Bir evlilik yüzüğü. Bunun anlamı, bu yüzüğü takan kişinin birini 
sevdiği ya da birine ait olduğudur; dolayısıyla böyle bir yüzük 
gördüğümüzde aklımıza hemen bir de kalp resmi gelir. 
Kurtulduğunuzda hem Tanrı sizi sever hem de siz Tanrı‟yı; artık siz 
O‟na ait olursunuz. Pavlus‟un Timoteos‟a yazdığını dinleyin: “Bu 
buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan 
doğan sevgiyi uyandırmaktır” (1. Timoteos 1:5). 
Bazen Hıristiyan bile olsanız günah işlersiniz ve bu da sizin Tan-
rı‟yla olan ilişkinizi ve Tanrı‟ya olan sevginizi olumsuz etkiler.
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Tanrı‟ya, yanlış bir şey yaptığınızı söylemeli ve O‟ndan sizi 
bağışlamasını istemelisiniz. O bağışlayacağına söz verir (1. 
Yuhanna 1:9). Ancak bu bağışlanmayı aldıktan sonra Tanrı‟yı temiz 
bir vicdan ve pak bir kalple sevebilirsiniz. 
Bu parmağa baktığınızda Tanrı‟nın sizi sevdiğini, sizin de Tanrı‟yı 
sevdiğinizi ve bu sevgiyi hiçbir şeyin mahvetmesine izin 
vermeyeceğinizi düşünün.  
 

Kilise 
Küçük parmağınız en zayıf olan parmaktır ve tek başına pek fazla 
bir şey yapamaz. Fakat diğer parmaklarla birlikte kullanıldığında 
aslında çok işe yarar. Eğer küçük parmağınızı kaybetmiş olsaydınız 
onu gerçekten de çok arardınız. Pavlus Timoteos‟a yazdığı 
mektupta Hıristiyanlar ibadet etmek için bir araya geldiklerinde 
aralarında neler olması ve neler olmaması gerektiği konusunda çok 
sayıda öğüt verdi. Pavlus Hıristiyan olanların başka Hıristiyanlar‟la 
birlikte olmaya ihtiyaç duyduğunu biliyordu, aksi halde zayıf 
düşüyorlardı. Rab‟bi tanıyan diğer insanlarla birlikte olmanız için 
Tanrı sizin kiliseye ya da pazar toplantılarına gitmenizi ister. Hep 
birlikte Tanrı‟nın Sözü‟nü dinleyebilir, Tanrı‟ya ibadet edebilir ve 
birbirinizi teşvik edebilirsiniz.  
Pavlus Timoteos‟un bir Hıristiyan olarak büyümesi için çok daha 
başka şeyler de yazdı. Tanrı sizin imanda büyümenizi ister. 
Gerçekten de “büyüme” sizin kurtulmuş olduğunuzun bir 
göstergesidir. Bazen zor gelebilir ama Tanrı Kutsal Kitap‟ta bize, 
kendisine sadakatle hizmet eden ve büyüyenleri cennette 
ödüllendireceğini söyler. 
(Görseli bir kenara koyun.) 

Haydi, bitkilerimize yeniden bakalım. Biri yaşıyor ve büyüyor. Siz 
de böyle misiniz? Tanrı size sonsuz yaşam verdi ve siz 
büyüyorsunuz. Haydi, parmaklarımızın bize ilerlemeyi, büyümeyi 
nasıl anlattığını hatırlayalım. Siz yoksa bu bitki gibi misiniz? O 
yaşamıyor. Siz de böyle misiniz? Eğer böyleyseniz sonsuz yaşam 
almamışsınız demektir. Yuhanna 3:16, “O‟na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmayacak, hepsi sonsuz yaşama kavuşacak” diyor (Yuhanna 
3:16’yı yüksek sesle okuyun). 
 

Tekrar Soruları  

1. Timoteos Tanrı hakkındaki şeyleri ilk kez nereden öğrendi? 
(Annesinden ve büyükannesinden.) 

2. Kim Timoteos‟un memleketi olan Listra‟ya geldi ve vaaz 
verdi? (Pavlus.) 

3. Pavlus‟un ziyaretleri esnasında Timoteos‟a ne oldu? 
(Timoteos Hıristiyan oldu.) 

4. Pavlus bir müjdeci olarak ne yaptı? (Her yeri dolaştı ve 
herkese Rab İsa‟yı anlattı.) 

5. Pavlus kendisiyle seyahat etmesi için kimi seçti? (Timoteos‟u.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her bir parmağın bize 
ne hatırlattığını kısaca 
hatırlayalım.  
 
 
 
 
 
 
Tekrar Oyunu 

 

Renk ipuçları 
 

 Aşağıdaki ipuçlarını küçük 
kâğıt parçalarına yazın ve bu 
kâğıt parçalarını bir zarfın ya 
da çantanın içine yerleştirin. 
“Tanrı tüm dünyaya 
egemendir” (altın sayfa); 
“Günah işlediniz” (kara sayfa); 
“Tanrı pak ve kutsaldır” (altın 
sayfa); “Biz hepimiz Âdem’in 
soyundanız” (kara sayfa); 
“Bizim günahlarımıza karşılık 
İsa Mesih cezalandırıldı” 
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(kırmızı sayfa); “İsa, Kurtarıcı 
olmak için yeryüzüne geldi” 
(kırmızı sayfa); “Tanrı’nın 
önünde pak ve temiz  
olabilirsiniz (beyaz sayfa); 
“Bizim, İsa Mesih’in yaşadığı  
gibi kusursuz bir yaşama 
ihtiyacımız var” (beyaz sayfa); 
“Eğer gerçekten kurtulmuşsanız 
zamanla İsa Mesih’e 
benzeyeceksiniz” (yeşil sayfa); 
“Günah asla cennete giremez” 
(kara sayfa).  

 İki takıma ayrılın. Takımlara 
değişik sorular sorun.  

 Eğer bir çocuk doğru cevap 
verirse takımı adına 100 
puan kazanır. 

 Daha sonra aynı çocuk  
çantadan ya da zarftan bir 
kâğıt seçer. Bu kâğıdın 
üzerinde yukarıdaki 
ipuçlarından biri yazılıdır. 
Eğer çocuk bu ipucunun 
Sözsüz Kitap’ın hangi 
sayfasıyla ilgili olduğunu 
bilirse takımı adına 100      
ek puan daha kazanır. 

6. Timoteos Efes‟teyken Pavlus onu nasıl teşvik etti? (Ona 
mektuplar yazdı.) 

7. Başparmağınız size ne yapmayı hatırlatıyor? (Kutsal Kitap‟ı 
okumayı.) 

8. Yüzük parmağı bize neyi hatırlatıyor? (Tanrı‟nın bizi 
sevdiğini, bizim de O‟nu sevdiğimizi ve günahın bu sevgiyi 
mahvetmesine izin vermememiz gerektiğini.) 

9. Hangi iki yoldan iyi bir tanık olabilirsiniz? (Yaşamımızla 
göstererek ve başkalarına anlatarak.) 

10. Küçük parmağınız size neyi hatırlatıyor? (Diğer Hıristiyan-
larla toplanma ihtiyacını.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi seviyor. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanınız. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi 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 biraz tavsiyede bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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