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PAZAR DERSİNİN ŞEKLİ: 
 
1. BAŞLANGIÇ 
 

- Hoş geldiniz 
• Öğretmen çocuklara ‘Hoş geldiniz’ diyor 
• Öğretmen yeni çocuklara kendini tanıtıyor 
• Öğretmen yeni çocukların isimlerini soruyor 
• Öğretmen “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz” diyerek derse başlıyor 

- Başlangıç ilahisi 
• Beraber söyleniyor 

- Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri 
• Öğretmen dua ediyor 
• Duanın içinde günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözlerinin bulunması 

gerekiyor (Mesela: Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık fakat Sen İsa 
Mesih sayesinde günahlarımızı bağışlıyorsun.) 

- Şükür ilahisi 
• Beraber söyleniyor 

 
2. ÖĞRETİM 
 

- Öğretmen flanel resimlerini panoya koyarak ya da resimler göstererek Kutsal Kitap metni 
anlatıyor 

- Öğretmen çocuklara konuyla ilgili sorular soruyor 
- Çocuklar da öğretmene sorular sorabilir 
- Sonunda öğretmen önemli noktaları (ya da onlardan bazılarını) tekrarlıyor 
- Günün ilahisi (konuyla bağlı olan bir ilahi) beraber söyleniyor 

 
3. İMAN İKRARI 
 

- İman ikrarı tekrarlama şeklinde söyleniyor  
(ilk olarak öğretmen söylüyor ve ondan sonra çocuklar aynı cümleyi beraber tekrarlıyorlar) 
(Öğretmen: Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. 
Çocuklar: Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı.  
Öğretmen: İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Çocuklar: İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur 
Öğretmen: Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 
Çocuklar: Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur) 

 
4. BİTİŞ 
 

- Bitiş ilahisi beraber söyleniyor 
- Dua 

• Bitiş duası olarak ortak dua ve Rab’bin duası beraber söyleniyor: 
Çocuklar akıllarında olan dua konularını paylaşabiliyorlar ve öğretmen konuları için 
dua ediyor. Sonunda Rab’bin duası beraber söyleniyor 

 
 
ÇALIŞMALAR: Ders bittikten sonra boyama resmi boyanır ya da elişi yapılır 



DERS ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 
HAZIRLIKLAR: 
 
 
1. Dua et!  
– hem kendin, hem çocuklar, hem de ders için  
 
 
 
2. Kutsal Kitap metni dikkatli oku!  
– hem çocukların Kutsal Kitap’ından hem de Kutsal Kitap’tan  
 
 
 
3. Okuduğun metni derin derin düşün ve kendine bu soruları sor:  

- İsa/Allah burada ne yaptı? 
- Yaptığı şey ya da bu olay bize ne anlatıyor? 
- Biz başkişiden neler öğrenebiliriz? 
- Biz günahtan neler öğrenebiliriz? 

 
 
 
4. Ders için hazırlanmış öğretim sayfayı dikkatli oku ve özellikle 
metnin önemli noktalara dikkat et! 
 
 
 
5. Konuyu açıklayan, uygun olan flanel resimlerini seç!  
– ya da çocuklara gösterilecek başka resimler seç mesela Çocukların Kutsal 
Kitap’ından 
 
 
 
5. Uygun olan ilahileri seç!  
 
 
 
6. Konuyla ilgili boyama resimlerini yazdır veya  
el işi için malzemeleri hazırla!  
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1. DÜNYANIN YARATILIŞI  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi (mesela ‘Küçük küçük uğurböceği’) 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah dünyayı yaratıyor’ bölümü okunur, sayfa 17-20 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah neler yarattı? 
- Allah’ın yarattığı dünya nasıldı? 
- Dünya hala iyi ve kusursuz mu? Neden değil? 
- Allah’ın yaptıklarından Allah hakkında ne öğrenebiliriz? 
- Seni kim yarattı? Bunun senin için anlamı nedir? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘ Budur Rabbin yarattığı gün’/’Birinci günde’/’Dünyamızı Rab yarattı’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Bereketle dünyayı’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“Senin gibi yok, ya Rab, Sen büyüksün, Adın da büyüktür gücün sayesinde.”         

Yer 10:6 
!  Elişi teklifi: Yaratılışla ilgili bir resim birlikte yapılır: manzarayı öğretmen hazırlar ve çocuklar 

bitkileri, hayvanları ve insanları çizip oraya yapıştırabilirler. / Teleskop yapılır: tulumun sonu mavi 
kağıt ile kapanır ve kapatılmış sonuna iğne ile küçük delikler (yani “yıldızlar”) basılır. 

 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 1:1-31 ve 2:1-25 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah dünyayı yaratıyor’ bölümü, sayfa 17-20 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: güneş, ay, çiçekler, bitkiler, hayvanlar ve ilk insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah, bütün güçlere egemen olan bir Yaratıcıdır, Onun için imkansız hiçbir şey yok. Dünya 
olmadan önce bile Allah vardı.  

- Üçlü birlik Allah yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh her şeyi yarattı. 
- Allah her şeyi yoktan yarattı, sözüyle. Dünya dengeli, düzenli ve güzeldi. 
- Dünya ve insan kusursuz ve iyi olarak yaratıldı. Günah yoktu, ölüm de yoktu. Allah günahı 

yaratmadı. 
- Bütün insanların değeri çok büyük, çünkü Allah herkesi kendine benzer olarak yarattı. Allah 

kendi ruhunu insana verdi. 
- Allah ile insan arası ilişki eksiksizdi. 

 



Ders 1: Dünyanın yaratılışı 
 

	  
	  

Allah dünyayı ve bütün canlıları yarattı.  
Her şey çok güzeldi. 
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2. İNSANIN GÜNAHI  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Adem ve Havva Allah’tan uzaklaşıyor’ bölümü okunur,         
sayfa 21-22 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah Adem’e hangi ağaçtan yememesini buyurdu? Neden? 
- Adem ve Havva neden utandılar? Neden günah o kadar ciddi ve ağır bir şey? 
- Allah, insan günaha düştükten hemen sonra ne gibi bir vaat verdi? 
- Günah bizi nasıl etkiler? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Ne yıkar günahımı’/ ‘İsa beni seviyor’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘ Nasıl cennete gidebilirim?’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Allah’ın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz 

yaşamdır.” Romalılar 6:23 
!  Elişi teklifi: Adem’le Havva ve iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı çizilir. / Spiral yılanı kağıttan veya 

kağıt tabağından keserek yapılır / Bir meyve çizilir, üzerine Romalılar 6:8 yazılır 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 3:1-24 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Adem ve Havva Allah’tan uzaklaşıyor’ bölümü, sayfa 21-22 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: bahçe, Adem, Havva, yılan, ağaç, utanan Adem’le Havva 
! Dersin önemli noktaları:  

- İnsan günaha düştükten sonra her şey değişti. Dünya artık kusursuz değildir, her türlü 
zorluklar, hastalıklar ve ölüm bundan kaynaklanır. Allah ile insan arası kusursuz bir ilişki de 
bozulmuş oldu. 

- Günah Allah’ın iradesine karşı gelmek demektir. 
- İlk insanın günaha düştüğü yüzünden hepimiz doğuştan beri günahlıyız.  
- İsa Mesih’in gelişi ta o zamanda bildirilmiş oluyor, Allah yılana ‘Kadının soyu senin başını 

ezecek’ dediğinde. 
- Günah bizi Allah’tan ayırdı ama Allah’ın kurtuluş planı vardı: O İsa Mesih’te beden alıp 

dünyamıza geldi ve çarmıhta herkesin günahlarını üstlendi. 
- Allah’la kaybedilmiş ilişkiyi insan düzeltemez, Allah’ın kendisi bunu yaptı İsa Mesih’i 

vermekle. 



Ders 2: İnsanın günahı 
	  
	  
	  

	  
www.creativecommonschristian.com 

	  
	  

İlk insanın günaha düştüğü yüzünden  
hepimiz doğuştan beri günahlıyız. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org   

 

3. KAYİN VE HABİL  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kayin ve Habil’ bölümü okunur, sayfa 23-24 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kayin ve Habil Allah’a kurban olarak ne getirdiler? 
- Allah kimin sunusunu kabul etti? Neden? 
- Allah Kayin’in yaptığına nasıl bir karşılık verdi? 
- Sen Allah’a ne getirebilirsin? Allah bizden ne istiyor? 

(Cevap: Allah günahlarımızı kendisine getirmemizi istiyor!) 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Ben bir dost buldum’/ ‘Ne yıkar günahımı ?’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘ Ne mutludur o kişiye ki’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Çünkü Allah 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 
!  Elişi teklifi: Kayin ile Habil –boyama resmi boyanır. / Yuhanna 3:16 ayet ile bir tablo yapılıp 

süslenir. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 4: 1-16 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kayin ve Habil’ bölümü, sayfa 23-24 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kayin ve Habil, koyunlar, tahıl, sunaklar, ölü Habil 
! Dersin önemli noktaları:  

- Kayin kendi ürünleri, yani kendi yaptıklarını gururla Allah’a sunmak istedi. O Allah’ın sözüne 
itaat etmedi. 

- Habil ise Allah’ın istediği bir şekilde kurban sundu, yani iman ederek Allah’ın vaat ettiği Kurtarıcıya, 
İsa Mesih’e güvencesini koydu. 

- Kayin Habil’e kıskandı, Allah’a yalan söyledi ve sonunda kardeşini öldürdü. 
- Kayin günah işledikten sonra Allah ona itiraf etme imkanını vermek için yaklaştı, fakat 

Kayin yalancı ve kaçış yolunu seçti. 
- Başlangıçtan beri iki türlü insan vardır: Allah’a inanan (Habil gibi) ve Allah’a 

inanmayan (Kayin gibi), (İbr 11:4) 
- İsa Mesih son kurbandır: “Çünkü Allah 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 



Ders 3: Kayin ve Habil 
 
 
 

	  
www.creativecommonschristian.com 

	  
	  
	  

Kayin toprağın ürünlerinden Rab Allah’a sunu getirdi.  
Habil ise Allah’ın istediği bir şekilde kurban sundu. 
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4. NUH’UN GEMİSİ  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi (mesela ‘Küçük küçük uğurböceği’) 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İnsanların kötülüğü dünyayı mahvediyor’ bölümü okunur,     
sayfa 24-27 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah Nuh’u neden seçti? 
- Allah neden tufanı gönderdi? 
- Allah ne şekilde Nuh’la ailesini kurtardı? 
- Tufandan sonra Allah neyi vaat etti? 
- Biz nasıl kurtuluyoruz? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Nuh’un gemisi’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Bereketle dünyayı’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.”          

Markos 16:16 
!  Elişi teklifi: Umut güvercin: Beyaz kartondan güvercin şekli kesilir. Ortaya kesik yapıp kanatlar 

eklenir, burnuna yeşil kartondan bir zeytin ağacının dalı kesilip yapıştırılır. Bir ip ekleyerek 
uçurulabilir. / Beraber Nuh’un gemisine çeşit çeşit hayvanlar çizilir. / Gökkuşağı çizilip boyanır, 
üzerine Yaratılış 9:13 yazılır. 

 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 6:5 - 9:17 ve ‘Çocuklara Kutsal 

Kitap’ –kitabından ‘İnsanların kötülüğü dünyayı mahvediyor’ bölümü, sayfa 24-27 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Nuh ve ailesi, gemi, hayvanlar, dalgalar, güvercin, gökkuşağı 
! Dersin önemli noktaları:  

- “Nuh Rab’bin gözünde lütuf buldu.” (Yaratılış 6:8) Allah Nuh’u lütufla seçti, Nuh Allah’ı 
seçmedi. Allah Nuh’a kurtuluş yolunu gösterdi, kurtuluş aracı gemi idi. 

- Nuh Allah’ın onları kurtaracağına inanıyordu, ve gemiye güven dolu olarak bindi. 
- Allah su aracılığıyla Nuh’la ailesini kurtardı ve kötülüğü yok etti.  
- Vaftizde biz su ve Allah’ın Sözü aracılığıyla kurtuluş alırız. 
- Biz Hristiyanlar olarak aynı şekilde vaftizin bize sağladığı kurtuluşa imanla güveniriz. 

 
 



Ders 4: Nuh’un gemisi 
 

	  
     http://applesaucekids.com 
 

Allah su aracılığıyla Nuh’u ve ailesini kurtardı. 
Biz ise vaftizde su ve Allah’ın Sözü aracılığıyla  

kurtuluş alırız. 
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5. BABİL KULESİ  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İnsanlar Allah’ı üzmeye devam ediyorlar’ bölümü okunur,    
sayfa 28 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kulenin inşa edilme sebebi neydi? 
- Allah insanların dillerini neden karıştırdı? 
- Sonuç ne oldu? 
- Neden dillerin karıştırılması iyi bir şeydi? 
- Bugünkü insanların ‘Babil kuleleri’ neler olabilir? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Bütün dünyamız O’nun elinde’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Evi Rab yapmazsa, yapıcılar boşuna didinir. Kenti Rab korumazsa, bekçi boşuna 

bekler.’ Mezmurlar 127:1 
!  Elişi teklifi: Babil kulesi -boyama resmi boyanır / Kağıttan kule yapılır, üzerine Yaratılış 11:9 yazılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 10:1-11:9 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İnsanlar Allah’ı üzmeye devam ediyorlar’ bölümü, sayfa 28 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: şehir, insanlar, kule, insan grupları 
! Dersin önemli noktaları:  

- Zaman geçtikçe insanlar Allah’ı unutuyorlardı ve sadece kendilerini düşünüyorlardı, kendileri için 
onur kazanmak istiyorlardı. 

- Allah’ın kendisi dillerin karıştırmalarına karar verdi. 
- Babil ‘karmaşıklık’ ya da ‘anlaşmazlık’ demektir. 
- Bu bir ceza değildi, Allah insanları korumak istiyordu. Yoksa insanın durumu daha kötüye 

düşecekti. 
- Diller karıştıktan sonra insanlar çevreye dağıldılar. Zorluklar aracılığıyla Allah’ın iradesi yerine 

getirildi. (Mezmur 127:1) 
- (Pentikost gününde İsa’nın öğrencileri Kutsal Ruh verildikten sonra bilmedikleri dilleri 

konuşabiliyorlardı, ama bu özel bir durumdu.) 
- Bir gün cennette birbirimizi yine anlayabiliriz. 
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Kente Babil adı verildi, çünkü Allah bütün insanların dilini 
orada karıştırmış. 

 



İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org   

 

6. İBRAHİM’E VERİLDİĞİ VAATLER  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Bir çoban Allah’a güveniyor’ bölümü okunur, sayfa 29-31 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah İbrahim’i nasıl çağırdı? 
- İbrahim’in cevabı neydi? 
- Allah bize nasıl konuşur? Allah bizi ne gibi bir yaşam yaşamaya çağırdı? 
- Allah’a inanmak ne demektir? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah’ın çok çocuğu var’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “İbrahim Allah’a iman etti, böylece aklanmış sayıldı.” Romalılar 4:3 
!  Elişi teklifi: İbrahim ve Sara kuklaları yapılır: kartondan küçük boy insan şekli kesilip bedene iki 

parmak için delik yapılır, sonra yüz ve kıyafetler boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 12:1-20, 15:1-21 ve 17:1-27 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Bir çoban Allah’a güveniyor’ bölümü, sayfa 29-31 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İbrahim, Sara, çöl, çadır, melek adamlar, yıldızlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah İbrahim’e üç büyük vaat verdi: 1) toprak, 2) büyük bir ulus, 3) yeryüzündeki bütün 
halklar onun aracılığıyla kutsanacak. 

- İbrahim aracılığıyla Allah’ın kurtuluş planı gerçekleşmeye başladı. 
- Allah İsrail halkından doğacak Mesih’in gelişini hazırladı. 
- “İbrahim Allah’a iman etti, böylece aklanmış sayıldı.” (Romalılar 4:3) 
- ‘Aklanmış sayıldı’-sözü, yalnız İbrahim için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, İsa 

Mesih’i ölümden dirilten Allah’a iman edenler için de yazıldı. İsa Mesih suçlarımız için 
ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. 

- “Bu nedenle vaat, Allah’ın lütfuna dayanmak ve İbrahim’in bütün soyu için güvence altına 
alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim’in soyu yalnız Kutsal Yasa’ya bağlı olanlar 
değil, aynı zamanda İbrahim’in imanına sahip olanlardır.” (Romalılar 4:16) 

- Biz de tıpkı İbrahim gibi Allah’ın vaatlerine iman ederek ve O’na güvenerek cennete doğru 
giden yolda devam edebiliriz. 
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“İbrahim Allah’a iman etti, böylece aklanmış sayıldı.” 
(Romalılar 4:3) 
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7. İBRAHİM’İN DENENMESİ  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İbrahim ve Sara’nın bir oğlu oluyor’ bölümü okunur, sayfa 33. 
Ayrıca Kutsal Kitap’tan Yaratılış 22:1-18 ‘İbrahim’in denenmesi’ bölümü okunur. 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah İbrahim’i nasıl ve neden sınadı? 
- Bu sınama İbrahim için neden zordu? 
- İshak yerine kim/ne öldü? 
- Bizim yerimize kim öldü? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah’ın sevgisi harika’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Kanınla aklandım ben’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin 

olmaktır.” İbraniler 11:1 
!  Elişi teklifi: İbrahim’in ve İshak’ın yaşadığı olaydan bir resim çizilir. /  ‘Benim yerime İsa Mesih 

öldü’ diyen bir kitap ayracı yapılır. / Konu bir drama ya da tiyatro hazırlayarak tekrarlanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 21:1-6, 22:1-18 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İbrahim ve Sara’nın bir oğlu oluyor’ bölümü, sayfa 33 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İbrahim, İshak, sunak, koç, melek 
! Dersin önemli noktaları:  

- İbrahim ağır bir emir almasına rağmen Allah’a itaat etmeyi seçti, O’na güvendi. 
- Bütün bu olaylar geleceği gösterdi: Göklerdeki Babamız ebedi sevgisi için İbrahim’den 

istediğini yaptı, yani biricik Oğlu’nu gerçek ölüme verdi. 
- İshak İsa Mesih’i simgeliyor: babasına güvenerek isteğini gönüllü olarak yaptı. 
- Aynı Moriya dağına daha sonra Süleyman tarafından tapınak yapıldı, böylece sundukları 

kurbanlar ile son kurban olan İsa Mesih arasında bir bağlantı vardır. 
- “İbrahım sınandığı zaman imanla İshak’ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim 

biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Allah ona, ‘Senin soyun İshak’la sürecek’ 
demişti. İbrahim Allah’ın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü; nitekim İshak’ı simgesel 
şekilde ölümden geri aldı.” (İbraniler 11:17-19) 
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İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi, fakat 
İshak’ın yerine bir koç yakmalık sunu olarak sundu. 
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8. YAKUP’LA ESAV  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Birbirinden farklı iki kardeş’ bölümü okunur, sayfa 37-40 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah neden Yakup’u seçti? 
- Yakup babasının bereketini ne şekilde aldı? 
- Yakup yanlış yaptıktan sonra ailesinde ne oldu? 
- Allah Yakup’u affetti mi? 
- Allah biz günahkarları niçin kabul eder? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’ / ‘Ne mutludur o kişiye ki’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Bütün dünya senin olsa’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı 

bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” 1.Yuhanna 1:9 
!  Elişi teklifi: İkizler (yani Yakup ile Esav) çizilir. / Rab’bin bereketi –duası güzel bir karton üzerine 

süsler ekleyerek yazılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 25: 19-34, 27:1-46 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Birbirinden farklı iki kardeş’ bölümü, sayfa 37-40 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İshak, Rebeka, Yakup, Esav, çadır, çorba 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah İbrahim’e verdiği vaatlerini Yakup’a tekrarladı, yeryüzündeki bütün halklar Yakup ve 
onun soyu aracılığıyla kutsanacaktı. 

- Yakup doğduğundan beri seçilmiş oldu. Allah verdiği sözünü her zaman yerine getirir. 
- Yakup kurnazlıkla babasının bereketini aldı. Yani kötü bir şey yaptı, yanlış yaptı, ama 

insanların günahlarına/ hatalarına rağmen Allah’ın sözü gerçekleşir.  
- Genellikle Allah’ın planları bizim istediğimiz veya düşündüğümüz şekilde gerçekleşmez. 
- İsa Mesih günahlı insanları seçip kullanır (başka tür insan yok ki! Hepimiz günahlıyız). Allah 

bizi affeder, ama yine de hayatlarımızda günahların sonucu görünür. 
- İman ne bizim çabamızla ne de başarımızla oluşur, İsa bizde imanı yaratır! 
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Yakup kurnazlıkla babasının bereketini aldı. 
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9. YAKUP’UN 12 OĞLU  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘ Yakup Lavan’ın yanından ayrılıyor’, ‘Yakup Allah’la güreşiyor’ 
ve ‘İki kardeş barışıyor’ bölümleri okunur, sayfa 45-49 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kutsama kime verildi? Kutsama ne demektir? 
- Yakup kiminle güreşti? 
- Yakup’a hangi isim verildi? Niye? 
- Yakup’un kaç tane oğlu vardı? (İsrail halkında 12 soy önemlidir) 
- Allah bizi ne şekilde kutsar? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah’ın çok çocuğu var’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Allah’ın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her 

durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28 
!  Elişi teklifi: Yakup ve 12 oğul çizilip bir ‘aile resmi’ yapılır. / 12 oğul boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Yaratılış 29-30, 32:1-31, 37:1-4 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yakup Lavan’ın yanından ayrılıyor’, ‘Yakup Allah’la 
güreşiyor’ ve ‘İki kardeş barışıyor’ bölümleri, sayfa 45-49 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Yakup, çadır, 12 oğul, koyunlar, develer 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah’ın İbrahim’e ve İshak’a verdiği vaatler Yakup’a da verildi. 
- Kutsama verildi, alınmadı. 
- Yakup’a yeni bir ad verildi: ‘İsrail’. İsrail, ‘Allah’la güreşen ya da Allah’ın prensi’ anlamına 

geliyor. 
- Yakup'un 12 oğlundan İsrail halkının 12 soyu oluşturuldu. 
- İsa Mesih’in öğrencileri 12 kişiden oluşturuldu. 12 öğrenci İsrail halkının 12 soyunu 

simgeledi. 
- Yusuf Yakup’un en sevdiği oğluydu. Allah’ın en sevdiği çocuğu yok, çünkü O herkesi eşit 

olarak sever! 
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İsrail halkının 12 soyu Yakup'un 12 oğlundan oluşturuldu. 
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10. YUSUF  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi (mesela ‘Hamt edin’) 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yusuf ve kardeşleri’, ‘Yusuf kardeşleri tarafından satılıyor’, 
‘Yusuf Mısır’a varıyor’ ve ‘Yusuf ve Firavun’ bölümleri okunur, sayfa 50-55 ve 57-59 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kardeşleri Yusuf’u neden öldürmek istediler? 
- Yusuf’a ne oldu? 
- Zorluk yaşadığında doğru olanı yapmak kolay mı?  
- Yusuf nasıl başardı bu durumda? Biz nasıl başarabiliriz? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Yusuf kaldı gurbette’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Rab bir sığınaktır’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Allah sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır.”  

Mezmurlar 46:1 
!  Elişi teklifi: Yusuf’un hayatından karikatür şeklinde öykü dizisi çizilip boyanır. / Yusuf’un rengârenk 

kıyafeti boyanır. / Yusuf’un kıyafeti renkli iplerden yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 37, 39-41 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yusuf ve kardeşleri’, ‘Yusuf kardeşleri tarafından satılıyor’, 
‘Yusuf Mısır’a varıyor’ ve ‘Yusuf ve Firavun’ bölümleri, sayfa 50-55 ve 57-59 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Yakup, Yusuf, renkli kıyafet, 11 kardeş, koyunlar, Firavun, 
Firavunun karısı, hapishane, semiz ve cılız inekler 

! Dersin önemli noktaları:  
- Allah Yusuf’a bir rüyada geleceği gösterdi. Allah bütün günlerimizi bilir, ilerideki olacakları 

bile. 
- Kardeşleri Yusuf’u terk edip Mısır’a yolladılar. Allah bizi asla terk etmez! Bizim hem iyi 

hem de kötü günlerimizde bizimle kalır! 
- İsa Mesih de Yusuf gibi kardeşler tarafından terk edilmiş oldu ve bebekken Mısır’a 

götürülmek zorunda kaldı. 
- Allah bu kötü olayı iyiye çevirdi: Yusuf kendi halkını kurtarmak için Mısır’a gönderildi. 
- Yusuf Mısır’dayken zorlukların içinde Allah’a güveniyordu ve tüm görevlerini Allah’a 

yapmış gibi sadakatle yaptı. (Yer 49:15-16) 
- Allah Yusuf’a bilgelik verdi. 
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Yusuf’un kardeşleri onu terk edip Mısır’a yolladılar,  
fakat daha sonra Allah bu kötü olayı iyiye çevirdi. 
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11. YUSUF’UN KARDEŞLERİ MISIR’DA  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi (mesela ‘Derin bir sevinç’) 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yusuf’un kardeşleri Mısır’a geliyor’, ‘Yusuf’un kardeşleri 
Kenan’a geri dönüyor’, Yusuf kardeşlerini kabul ediyor’ ve Yusuf kardeşlerini bağışlıyor’ bölümleri 
okunur, sayfa 60-71 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Yusuf’un kardeşleri neden Mısır’a gittiler? 
- Niçin Yusuf gerçek kimliğini hemen açıklamadı? 
- Yusuf kardeşlerini niçin affetti? 
- Kim bizi affeder? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Rab bir sığınaktır’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Rab’bin sözü gerçektir’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.” 

Matta 6:12 
!  Elişi teklifi: Sarı kartondan tahıl çuvalı yapılır, üzerine Yaratılış 50:20 yazılır. / Yusuf kardeşlerini 

affeder –boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yaratılış 42-45 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yusuf’un kardeşleri Mısır’a geliyor’, ‘Yusuf’un kardeşleri 
Kenan’a geri dönüyor’, Yusuf kardeşlerini kabul ediyor’, ‘Gümüş Kaze’ ve Yusuf kardeşlerini 
bağışlıyor’ bölümleri, sayfa 60-71 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Yusuf, 11 kardeş, saray, yaşlı Yakup 
! Dersin önemli noktaları:  

- Kıtlık başladığı için İsrail halkı Mısır’a taşındı. Allah İsrail halkının yaşamını sürdürebilmek 
için Yusuf’u kullandı. Allah’ın kurtuluş planının gerçekleşmesi için seçilen halkın yani İsrail 
halkının yaşayabilmesinin sağlaması gerekliydi. 

- Yusuf sayesinde bütün İsrailliler Mısırlılar tarafından saygıyla ağırlandı. 
- Allah halkını korumak için Yusuf’un gördüğü kötülüğü iyiye çevirdi. 
- Yusuf İsa Mesih’i simgeliyor: O affediyor, evine davet ediyor. 
- Yusuf öldükten sonra zaman geçtikçe yeni firavunlar onu ve yaptıklarını unutup İsraillilere 

değer vermemeye başladılar. 



Ders 11: Yusuf’un kardeşleri Mısır’da 
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12. MUSA EVLAT EDİNİLİYOR  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi  
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsrail halkı Mısır’da sıkıntı çekiyor’ ve ‘Anne oğlunu kurtarıyor’ 
bölümleri okunur, sayfa 73-75 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Firavun İsraillilerin çoğalmalarını engellemek için neler yaptı? 
- Allah Musa’yı nasıl kurtardı? 
- Musa için firavunun sarayında oturmakta hangi faydalar vardı? 
- Allah Musa’yı neden seçti? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Küçük bebek Musa’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Ya Rab, şimdi esenlikle’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.’ 1.Petrus 5:7 
!  Elişi teklifi: Nil nehrinde sepette yatan bebek Musa’nın resmi yapılır (herkes kendi resmini ya da 

beraber büyük resmi). / Kahverengi kartondan Musa’nın sepeti yapılır, içine bebek Musa koyulur. / 
Bebek Musa sepette –boyama resmi boyanır, üzerine kartondan ot kesilip alt kısmından yapıştırılır. 

 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Mısır’dan Çıkış 1:1 – 2:25 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsrail halkı Mısır’da sıkıntı çekiyor’ ve ‘Anne oğlunu 
kurtarıyor’ bölümleri, sayfa 73-75 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: bebek Musa, annesi, nehir, sepet, firavunun kızı ve Musa’nın kız 
kardeşi Meryem 

! Dersin önemli noktaları:  
- Mısır’da bir ulus oluşturulmuştu: İsrail halkı. 
- Yusuf’un torunları 400 sene Mısır’da kölelikte yaşadıktan sonra Allah bebek Musa’yı büyük 

görev için seçip korudu. 
- Musa firavunun sarayında yetiştirilirken bütün bilgelikte gelişebildi. 
- Allah Musa’nın yönetimiyle İsrail halkını kölelikten çıkartacaktı. 
- ‘Mısır’dan çıkış’, Kutsal Kitap’taki en önemli olaylardan biridir. 
- Mısır’dan çıkış Allah’ın İbrahim’e verdiği vaatlerinin gerçekleştirilmesinin bir parçasıdır. 

 
 



Ders 12: Musa evlat ediniliyor 
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13. MUSA VE YANAN ÇALI  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi  
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa’nın kaçması gerekiyor’, ‘Allah Musa’yı çağırıyor’ ve 
‘Musa Mısır’a geri dönüyor’ bölümleri okunur, sayfa 76-79 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Musa Mısır’dan kaçtı? 
- Musa’nın çölde geçirdiği hayat nasıldı? 
- Allah Musa’ya kendini nasıl gösterdi? 
- Musa’nın Allah’ın söylediklerine cevabı neydi? 
- Allah Musa’yı nasıl sakinleştirdi? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah büyüktür’ / ‘Rab’den başka Tanrı var mı?’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Bereketle dünyayı’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’ Matta 28:20 
!  Elişi teklifi: Çalı çizilir, üzerine ateş olarak küçük kağıt parçaları (kırmızı, turuncu ve sarı) 

yapıştırılır. /  Bu olayı anlatan küçük resimler boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Mısırdan Çıkış 2:11-4:17 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa’nın kaçması gerekiyor’, ‘Allah Musa’yı çağırıyor’ ve 
‘Musa Mısır’a geri dönüyor’ bölümleri, sayfa 76-79 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, kuzular, yanan çalı, Harun 
! Dersin önemli noktaları:  

- Musa Mısırlı bir kişiyi öldürdü. Büyük bir hata yaptığından dolayı çöle kaçmak zorunda 
kaldı. 

- Musa çölde yıllarca çobanlık yapıp evlendi. Çölde geçirdiği zaman önemliydi, çünkü gereken 
şeyleri öğrenmiş oldu. Alçakgönüllü olmayı da öğrendi. Yani bu zaman da Allah’ın 
planındaydı. 

- Allah kendini yanan bir çalıda Musa’ya gösterdi ve ona konuştu. Göksel Allah bize ise Kutsal 
Kitap’ta konuşur. 

- Allah Musa’ya bir görev verdi: o İsrail halkını Mısır’daki kölelikten salıverecekti. Allah 
Musa’ya yardım edeceğini vaat etti. 

- Musa bu büyük işi tek başına değil, Allah’ın yardımıyla gerçekleştirecekti. 
- Ayrıca kardeşi Harun ona destek olacaktı. 



Ders 13: Musa ve yanan çalı 
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14. BELALAR  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa ve Harun Firavuna gidiyorlar’ ve ‘Allah Mısır’a felaketler 
gönderiyor’ bölümleri okunur, sayfa 79-83 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Musa’yla Harun firavunla konuştuktan sonra ne oldu? 
- Allah neden belaları gönderdi? Kaç tane? 
- Firavun nasıl davranıyordu? 
- İsrailliler belalardan zarar gördüler mi? Kim onları korudu? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Bizim Tanrımız güçlüdür’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Rab bir sığınaktır’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Günahtan çekinen ne mutludur! İnatçılık edense belaya düşer.” Süleyman’ın 

özdeyişleri 28:14 
!  Elişi teklifi: Belalarla ilgili resimler boyanır, doğru sıraya koyulur. / Birden ona kadar sayımların 

içine belalar çizilip boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Mısırdan Çıkış 5:1-5, 5:22-7:16, 7:10-10:29 

ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa ve Harun Firavuna gidiyorlar’ ve ‘Allah Mısır’a 
felaketler gönderiyor’ bölümleri, sayfa 79-83 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, Harun, Firavun, değnek, yılan, kanlı su, kurbağalar, 
sivrisinekler, at sinekleri, ölü hayvanlar, çıbanlar, dolular, çekirgeler, karanlık gök 

! Dersin önemli noktaları:  
- Allah kendi halkını salıvermek istedi, o yüzden belalar gönderdi. Aynı anda Mısırlılar 

Rab’bin kim olduğu anlasınlar. 
- Belalarla Allah kendi gücünü gösterdi. Bütün mucizeler O’nda mümkündü. 
- Firavun kendi kendine yüreğini Allah’ın konuşmalarından soğuttu. 
- Belalar herhangi şeyler yoktu, ama RAB Allah özellikle Mısır’daki putperestliğe karsı 

belaları ortaya çıkardı. Mısırlılar çeşit putlara tapınıyordular, mesela kurbağa, inek şeklinde 
olan putlara ve güneş, hayat putları da vardı. 

- Allah kendi halkını belalardan korudu. 
 



Ders 14: Belalar 
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15. SON BELA, MISIR’DAN ÇIKIŞ  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah en kötü belayı gönderiyor’, ‘İsrailliler Mısır’dan ayrılıyor’ 
ve ‘İsrailliler Kızıldeniz’i geçiyor’ bölümleri okunur, sayfa 83-88 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Son bela neydi? 
- Allah neden firavunu yargıladı? 
- İsrailliler bu beladan nasıl kurtuldular? 
- Biz nasıl kurtuluyoruz? 
- Allah İsraillilerin Kızıldeniz’den geçişini ne şekilde sağladı? 
- Mısırlılara ise ne oldu? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Rab’be ezgi söyleyelim’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Allah büyüktür’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.” 1. Yuhanna 1:7 
!  Elişi teklifi: Kağıttan bir duvar yapılır. Ona bir kapı ve kuzu çizilir ve üstünden çarmıh kalıbı kesilir. 

/ Kanın koruyacak gücü –boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Mısır’dan Çıkışı 11:1-12:51, 13:17-14:31 

ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah en kötü belayı gönderiyor’, ‘İsrailliler Mısır’dan 
ayrılıyor’ ve ‘İsrailliler Kızıldeniz’i geçiyor’ bölümleri, sayfa 83-88 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ölüm meleği, kan, yola çıkan insanlar, deniz, Musa 
! Dersin önemli noktaları:  

- En son ve en kötü beladan koruyacak tek bir şey vardı: sadece RAB’bin sözüne göre yapan 
İsrailliler kurtuldular. Evin yan ve üst sövelerindeki kan insanları korudu. Evin içinde kalan 
insanlar güvenlik içindeydiler. Muhtemelen bazıları korktular, ama yapacak tek şey Allah’ın 
sözüne güvenmek idi. İsa Mesih bizim kurtuluşumuz için verilen kurbandır. 

- O gece İsrailliler ilk kez Fısıh Bayramını kutladılar. Fısıh ‘üstünden geçmek’ anlamına gelir. 
- Tıpkı Allah İsrail halkını Mısır’dan kurtardığı ve Kutsal Topraklara götürdüğü gibi, İsa Mesih 

Rab’bin halkını günahtan kurtardı ve cennete giden yolu açtı. 
- İsrailliler denizi geçerek yani suyla kurtuldular. Bizlerde vaftizde İsa Mesih’in kanının 

koruyacak gücünün altına alınıyoruz. RAB’bin sözüne güvenerek (vaftiz suyuyla) İsrailliler 
gibi kurtulacağız. 



Ders 15: Son bela, Mısır’dan çıkış 
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16. ÇÖLDE, 10 BUYRUK  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah halkının ihtiyaçlarını sağlıyor’, ‘Kayadan çıkan su’, ‘Musa 
Sina Dağı’na çıkıyor’ ve ‘On buyruk’ bölümleri okunur, sayfa 88-93 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah, İsraillilerle çölde nasıl ilgilendi? 
- İsrailliler ise nasıl davrandılar? Neden? 
- Neden Allah 10 buyruk verdi? 
- Buyrukların hedefi nedir? 
- Biz bu buyrukları yerine getirebilir miyiz? Kim getirebilir? 
 

! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 

susamaz.” Yuhanna 6:35 
!  Elişi teklifi: 10 buyruk taş levhaları (yani fon kartonu) üzerine yazılır. / Renkli kartondan kesilmiş 

birden ona kadar sayıların üstüne buyruklar yazılır. / Bir tren şeklinde 10 buyruk yazıp boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Mısır’dan Çıkışı 15:22-16:31,19:1-20:23 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah halkının ihtiyaçlarını sağlıyor’, ‘Kayadan çıkan su’, 
‘Musa Sina Dağı’na çıkıyor’, ‘On buyruk’ bölümleri , sayfa 88-93 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: halk, Musa, bulut ve ateş sütunu, man ve bıldırcın, çadırlar, dağ, 
10 buyruk 

! Dersin önemli noktaları:  
- Allah İsrail halkı ile her an olacağını ve onları yönlendireceğini söyledi. Çölde Allah bir bulut 

ve ateş sütununun içinde halkının yanındaydı, onlara doğru yolu gösterdi. 
- Allah çölde suyun ve ekmeğin olmasını sağladı: Her gün İsrailliler temiz su ve taze ‘ekmek’ 

yani man, hem de bıldırcın yiyebildiler. 
- ‘Man’ İsraillilere göksel ekmek idi, bizlere ise Rab’bin Sofrasında verilen ekmek (Allah’ın 

bedeni) göksel ekmek oluyor. 
- Allah on buyrukla kendi seçilmiş halkını korumak istedi. 
- Buyruklar bize doğru yolu ve Allah'ın iradesini gösterir. 1. hedef: iyi olanı, Allah'ın 

isteklerini, 2. hedef: günahlarımızı ve 3. hedef: düzen ve kural göstermektir. 



Ders 16: Çölde, 10 Buyruk 
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On Buyruk bize doğru yolu ve Allah'ın iradesini gösterir. 
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17. TUNÇ YILAN, KAYADAN ÇIKAN SU  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İyileştiren yılan’ bölümü okunur, sayfa 102-103 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İsrailliler çölde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlardı? 
- Bir kere şikâyete başladıkça Allah neler gönderdi? 
- Kurtulmak için İsrailliler ne yapmalıydılar? 
- Tunç yılan kimi simgeliyor? 
- Biz nasıl kurtulabiliriz? 
 

! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnanoğlu’nun da öylece yukarı 

kaldırılması gerekir. Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.” Yuhanna 3:14-15 
!  Elişi teklifi: Tunç yılan veya çarmıhla Yuh 3:16 çizilir. / Kağıt tabağı yılan şeklinde kesilip boyanır, 

üstüne Yuh 3:14 yazılır. / Musa ve tunç yılan –boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Çölde sayım 20:1-13, 21:4-9 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İyileştiren yılan’ bölümü, sayfa 102-103 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, kaya, değnek, akan su, çöl, hastalar, tunç yılan 
! Dersin önemli noktaları:  

- İsrail halkı hep Allah’a karşı şikayet ediyordu. Her zaman şikayete sebep vardı. Bir kere 
içecek su yokken Musa’ya kızdılar. 

- Musa Allah’ın söylediğine göre değil, kendi fikrine göre yaptı ve bir kayaya iki kere vurarak 
su çıkarttı. Bundan Musa’ya bir ceza geldi: Allah’ın vaat ettiği bir toprağa varamazdı. 

- Halk yine şikayete başladıkça Allah zehirli yılanlar gönderdi. Yılanların ısırdığı kişiler 
öldüler. Halk günah işlediğini itiraf edip RAB’den yardımı beklediler. 

- Musa Allah’ın emrine göre tunç yılan yapıp direğin üzerine koydu ve halka ona bakmalarını 
söyledi. Yılana bakmak yeterliydi, başka bir şey gerekmiyordu. 

- Aynen öyle biz Hristiyan olarak sadece İsa Mesih’e bakarak yani Ona inanarak kurtulabiliriz. 
- İsrailliler yılan zehri kendi vücutlarından çıkaramadığı gibi biz de kendimizden günahı 

çıkaramayız. Ama çarmıha gerilen İsa Mesih’e bakarak biz de kurtulacağız ve tunç yılana 
bakan kişiler gibi yaşayacağız. 



Ders 17: Tunç yılan, kayadan çıkan su 
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Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu.  
Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. 
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18. YEŞU VE ERİHA KENTİ  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa ölüyor’, ‘Eriha’nın duvarları yıkılıyor’ bölümleri okunur, 
sayfa 104-107 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kim İsrail halkıyı Allah’ın vaat ettiği ülkeye getirdi? 
- İsrailliler Şeria Irmağı’ndan nasıl geçtiler? 
- İsrailliler su yoluyla kutsal topraklara ulaştılar. Bizim için ise vaftiz (suyu) neden önemli? 
- İsrailliler Eriha kentini nasıl ele geçirdiler? 
 

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah’ımız büyük, güçlü ve harika’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur.” Romalılar 8:1 
!  Elişi teklifi: Eriha kentinin duvarları yapılır. /  Sarı kartondan boru yapılır. / Yeşu –boyama resmi 

boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yeşu 2:1-22, 3:14-4:24 ve 5:13-6:27 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Musa ölüyor’, ‘Eriha’nın duvarları yıkılıyor’ bölümleri,  
sayfa 104-107 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Yeşu, Eriha kentinin duvarları, kahinler, halk 
! Dersin önemli noktaları:  

- İsrail halkı çölde kırk yıl geziyordu. Musa Allah’ın vaat ettiği toprağa varmadan önce yaptığı 
itaatsizlik için öldü ve Yeşu adıyla olan genç bir ordu komutanı yönetici olarak seçildi. 

- Yeşu İsa’nın adını hatırlatır, İbranice ‘İsa’ Yeşua gibi söylenir. İsa’nın adı ‘Rab kurtaracak’ 
demektir. 

- Yeşu İsraillileri kurtardı ve onları kutsal topraklara getirdi. Aynı şekilde İsa Mesih herkesi, 
bütün Allah’ın çocuklarını kurtardı – bizi kurtardı ve bize cennet yolunu açtı. 

- İsrailliler vaat edilmiş ülkeye girmek için Şeria Irmağını aşmak zorundaydılar. 
- İsa daha sonra aynı nehirde vaftiz oldu. Biz de kutsal ülkeye (yani cennete) su yoluyla ve su 

sayesinde ulaşabiliriz yani vaftiz yoluyla. 
- Yeşu kitabı sadece İsa Mesih'in simgesi veya peygamberlik değildir. Bu olay öğretiyor ki İsa 

Mesih herkes için öldü, herkes için kefaret verdi. 
- Eriha kentinin fethi Allah’ın yardımıyla, O’nun sözüyle mümkündü. Allah gücünü gösterdi. 
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Rab Allah Yeşu’yla birlikteydi.  
İsrail halkı Allah’ın yardımıyla Eriha kentini ele geçirdiler 
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19. GİDYON  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Hakimler’ ve ‘Gidyon’ bölümleri okunur, sayfa 109 ve 112-114 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Gidyon ilk başta Allah’ın çağırışını neden kabul etmek istemedi? 
- Gidyon Allah’tan nasıl bir işaret istedi? 
- Midyanlılar’la savaşa gitmeden önce Allah Gidyon’u ne şekilde denedi? 
- Neden Allah için küçük bir ordu (300 kişi) yeterliydi? Kim onları seçti? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Gidyon’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “O bana, ‘Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır’ dedi.” 

2.Korintliler 12:9 
!  Elişi teklifi: “Allah’ın gücü büyüktür!” diye söyleyen meşale/fener kartondan yapılır. / Boyama resmi 

boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Hakimler 6:11-8:35 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Hakimler’ ve ‘Gidyon’ bölümleri, sayfa 109 ve 112-114 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Gidyon, melek, ağaç, adak, ateş, sunak, insanlar, yün, su, su 

içenler 
! Dersin önemli noktaları:  

- Yeşu İsrail halkını Allah’ın seçtiği yere yönetti. Fakat maalesef hayat daha kolay ve güzel 
olmadı, çünkü yine insanlar Allah’ı unutup günah işlediler. Sonunda onlar Allah’a yalvardılar 
ve o zaman Allah özel kişiler yani hakimler halka verdi. Hakimler halkı yönetiyorlardı. 

- Allah Gidyon’u bir melek aracılığıyla çağırdı. Gidyon ünlü bir asker değildi, bir çiftçinin 
oğluydu. 

- Gidyon Allah’ı zora koştu ve Allah cevap verdi. 
- Gidyon büyük bir ordu topladı ama Allah’a göre fazla kişi vardı. Öyle Allah kendilerine onur 

almamasını sağladı. Allah’ın kendisi askerler seçti, Gidyon değil. 
- Allah’ın yardımıyla Gidyon Midyanlıları yendi. 
- Allah’ın gücü ve kuvveti limitsizdir! Onun yardımıyla imkansız şeyler meydana gelir. 
- Allah bir iş başlarken imkanları sağlar ve bereketini verir. Sıkça bize göre büyük ve çabuk 

yapılan iş olmalı ama Allah genellikle küçük şeyler ile çalışır. 



Ders 19: Gidyon 
 
 
 

	  
       www.biblekids.eu 

	  
	  

Gidyon Allah’ın yardımıyla Midyanlıları yendi. 
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20. ŞİMŞON  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Şimşon’ bölümü okunur, sayfa 115-117 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Şimşon’nun nasıl bir ailesi vardı? 
- Nezir yani Allah’a adanmış olmak ne demektir? 
- Şimşon’un gücü nereden geliyordu? 
- Şimşon gücünü nasıl ve neden kaybetti? 
- Kim hayattaki tercihlerde bize yardım eder? Doğru tercih neye göre yapılmalı? 

 
! Günün ilahisi  
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi  
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır. Güçlü kayam, sığınağım O’dur.” 

Mezmurlar 62:7 
!  Elişi teklifi: Tuvalet kağıdı rulosundan uzun saçlı Şimşon yapılır. / Şimşon boyanır ve ona siyah ipten 

saç yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Hakimler 13-16 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Şimşon’ bölümü, sayfa 115-117 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: anne, baba, melek, bebek, Şimşon, Delila, ipler, tapınak 
! Dersin önemli noktaları:  

- Çocuğu olmayan bir aileye özel bir bebek, Şimşon, doğdu. Allah’ın bir meleği anne babasına 
haber getirdi. 

- Nezir Allah’a adanmış olmak demektir. Nezir olmak Allah için ayrılmak, özel olmak ve nezir 
olarak Allah’ın sözüne göre yaşamak demektir. Nezir olan bir kişi içki içmez, saçlarını 
kesmez ve ölülere yaklaşmazlardı. 

- Şimşon önce Allah’ın istediklerini yaptı, sonra vazgeçti yabancı bir kadına (Delila) 
aşık olduğunda. 

- Şimşon Allah’a güvenip inandığı zaman güçlüydü. 
- Eğer Şimşon’da (ve Gideyon’da) Allah’ın sözü olmasaydı, asla büyük yaptıkları ve 

işleri yapamazdılar. Allah’ın sözlerine inanarak cesaretle çalıştılar. (Yuh. 14:12) 
- Aynı zamanda Şimşon çok hata yaptı ve Allah bu yüzden onu cezalandırdı. 
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Şimşon Allah’a güvenirken güçlüydü. 
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21. RUT  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Rut ve Naomi’ bölümü okunur, sayfa 118-119 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Naomi neden Moav diyarına gitti? 
- Rut kaynanasını bırakmak istemedi. Ona ne söyledi? 
- Sonunda Rut kiminle evlendi? 
- Rut neden önemlidir? Onun yaşamından neler öğrenebiliriz? 

 
! Günün ilahisi  
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi  
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: ”Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.” Yuhanna 6:68 
!  Elişi teklifi: Tuvalet kağıdı rulosundan Rut hanım yapılır. / Kahverengi kartondan bir sepet kesilir, 

içine sarı kartondan kesilmiş buğday yapıştırılır. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Rut 1-4 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Rut ve Naomi’ bölümü, sayfa 118-119 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Naomi, Elimelek, iki oğlan, iki kız (Rut ve Orpa), ev, Boas, tarla, 

Obed bebeği 
! Dersin önemli noktaları:  

- Orpa kendi annesinin evine döndü, ama Rut kaynanasının yanında kalmakta ısrar etti ve dedi: 
“Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede 
kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım 
olacak.” (Rut 1:16) Bu sözler Petrus’un ”Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri 
sendedir.” sözlerine (Yuh 6:68) benziyor. 

- Rut yabancı bir kadındı, ama İsrail halkının tek gerçek Allah’ına güvenmek istiyordu. 
- Boaz İsa Mesih’in simgesidir; Rut yabancı bir kadındı, ama Boaz onu eşi olarak alıp kurtardı. 
İsa Mesih ise bizi kendi kanıyla satın alıp kurtardı. 

- Boaz Rut’u kurtarmak istedi. İsa Mesih de kendi isteğiyle dünyaya geldi ve Baba Allah’ın 
iradesini yerine getirdi, bizi kurtardı. İsa Mesih bütün insanları, İsrail halkından olmayanları 
da kurtardı. 

- Rut’un oğlu Ovet Davut’un dedesiydi. 
- Rut, İsrail halkından olmadığı halde İsa’nın soyuna satın alındı. (Rut 4:17) 
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Rut yabancı bir kadındı, ama Boaz onu eşi olarak aldı. 
Rut’un oğlu Ovet Kral Davut’un dedesi oldu. 
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22. SAMUEL  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Samuel peygamber’ bölümü okunur, sayfa 120-122 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah Hanna’nın dualarına nasıl bir cevap verdi? Hanna Allah’ı ne şekilde şükretti? 
- Samuel 4-5 yaşından beri nerede oturuyordu? 
- Kim Samuel’e konuştu? Ne anlattı ona? 
- Samuel diğer nezirlerden ne şekilde farklıydı? (Cevap: Samuel hem İsrail’in son hakimi, 
hem kahini, hem de peygamberiydi)  

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Her şey çok güzel Babamın evinde’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi (mesela ‘Tanrı’nın çocuklarıyız’) 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe 

bakar.”1.Samuel 16:7 
!  Elişi teklifi: Yatakta yatan, gözlerini açan ve Allah’ın sesini duyan Samuel kağıttan yapılır. / 

‘Hanna’nın duasına cevap’ denilen bir hatırlatma resmi kesip boyanır / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1. Samuel 1, 3, 7 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Samuel peygamber’ bölümü, sayfa 120-122 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Tapınak, Elkana ve Hanna, Eli, Samuel bebeği, yatak, Samuel 

öğrenci ve yetişkin olarak, halk 
! Dersin önemli noktaları:  

- Samuel Kitaplarında kısa bir zaman içinde büyük şeyler meydana geldi. Yakup'a gelecek bir 
kral hakkında verildiği vaatler şimdi gerçekleşmek üzere. Ama yine bu Allah'ın büyük planı 
küçücük bir olaydan ve önemsiz kişiden başladı. 

- Allah Hanna'yı seçti. Hanna'nın çocuğu yoktu ama Allah'a sürekli dua edip güveniyordu.  
- Samuel dört beş yaşından beri tapınakta oturuyordu. Bir gece Allah ona konuştu ve ondan 

sonra Allah Samuel’i peygamber olarak kullandı. (1. Sam 3:10) 
- Samuel hem hakim hem de peygamberdi. 
- Bütün kâhinler iyi ve doğru değildi (Eli’nin oğulları) ama Samuel doğru yapan bir 

rahibin/kâhinin geleceğini duyuruyordu. Yani İsa Mesih’in geleceğini bildirdi. 
- Kutsal Kitap’ın var olmadığı için Allah insanlara peygamberler aracılığıyla konuştu. 

Peygamberin sözleri dinlemek Allah’ın konuşmasını dinlemek demekti. 



Ders 22: Samuel 

	  
 
 

Bir gece Allah Samuel’e konuştu.  
Samuel büyürken büyük bir peygamber oldu. 
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23. SAUL KRAL OLUYOR  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Saul kral oluyor’ bölümü okunur, sayfa 122-123 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İsrail halkı neden kendilerine bir kral istedi? 
- Kim kral oldu? Onu kim seçti? Saul nasıl bir kişiydi? 
- Saul nasıl bir kraldı? 
- Saul neden krallığını yitirdi? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, 

kutsallık ve kurtuluş oldu.”1.Korintliler 1:30 
!  Elişi teklifi: Taç ve üzerine ‘İsa Mesih gerçek kraldır’ diye söylenen yazı yapılır. / Taç labirenti 

çözülür. / Saul mesh edilir –boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1.Samuel 8-10 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Saul kral oluyor’ bölümü, sayfa 122-123 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: yaşlı Samuel, Saul, halk, taht ve taç 
! Dersin önemli noktaları:  

- Samuel’den sonra onun oğulları pek iyi değildi, Allah’a itaat etmek istemediler. Halk onların 
önder olmalarını istemedi. Bunun yerine İsrailliler için bir kral istediler, çünkü diğer halkların 
da kralları vardı. 

- Biraz önce hakimlerden biri, Gidyon, bu görevi yani kral olmasını reddetti, çünkü anladı ki 
sadece gerçek Allah tek önder ve kraldır. Samuel halkın istediğine karşıydı ama Allah’ın 
cevabı farklıydı (1.Sam 8:7-9 okuyalım ve sonra ayetler 19-22) 

- Allah Saul’u seçti. Saul genç, yakışıklıydı, Benyamin oymağından, insan gözüyle önemsizdi. 
- Samuel Saul’u kutsadı ve başına yağ sürdü; krallar hep öyle seçilirdi. 
- Saul 40 yıldır krallık etti. Önce iyi bir kraldı: dürüsttü, Allah’ın istediğine uydu, savaşlar 

Allah’ın yardımıyla kazandı. Zaman geçtikçe Allah’ın sözünü dinlememeye başlayıp kendi 
çözümleri buldu. 

- Allah Saul’u reddetti, Saul’un krallığı başka kişiye verildi. 
- Tövbe etmeden, günahları itiraf etmeden insanın kalbi Allah’a kapalı durur. 



Ders 23: Saul kral oluyor 
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Allah, Saul’u İsrail’in ilk kralı olmak için seçti.  

Peygamber Samuel, Saul’u kutsadı ve başına yağ sürdü. 
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24. DAVUT  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Saul ve Davut’, ‘Davut ve Golyat’ ve ‘Kral Davut’ bölümleri 
okunur, sayfa 124-128 ve 131 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Davut dev Golyat’ı nasıl yenebildi? 
- Neden Davut İsrail krallarından en önemliydi? 
- Davut’un hayatı hangi noktalarda İsa Mesih’in hayatına benzer? 
- Ne şekilde Davut’un krallığı sonsuza kadar sürecektir? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Rab’bin gayreti’ / ‘Davut’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Var mı Rab’den başka tanrı? Tanrımız’dan başka kaya var mı? Sığınağım 

Tanrı’dır, yolumu doğru kılan O’dur.’ 2.Samuel 22:32-33 
!  Elişi teklifi: Kartondan ve ipten Davut’un harpı yapılır. / Davut’un hayatından bir poster yapılır. / 

Kartondan bir torba kesip içine beş taş çizilir. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1. Samuel 16, 17, 18-20 ve 2. Samuel 5-7 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Saul ve Davut’, ‘Davut ve Golyat’ ve ‘Kral Davut’ bölümleri, 
sayfa 124-128 ve 131 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Samuel, İşay, oğulları, genç Davut, kral Saul, tapınak, lir, 
savaşçılar, Golyat 

! Dersin önemli noktaları:  
- Kral Davut İsrail krallarından en önemlidir. Davut'un hayatı İsa Mesih'in simgesidir ama 

sadece bir simge değil; Davut İsa Mesih’in atası oldu. 
- İsa Mesih Davut'un oğlu olarak tanıtır. Davut İsa Mesih gibi Beytlehem'de doğdu. 
- Genç Davut çobandı; İsa Mesih da kendinin iyi Çoban olduğunu söyledi. Yine de arasında 

büyük bir fark vardır: İsa Mesih hiç günah işlemedi, Davut ise günahlara düştü. 
- Saul'un Filistinliler'le karşı yaptığı savaşta Davut tek başına dev Golyat'a karşı savaştı; 

sapanıyla attığı taşla onu yenip kafasını kesti. Bunu Allah’ın gücüyle yapabildi, O’na 
güvenerek, çünkü o savaş aslında Allah’ın savaşıydı. 

- Allah Davut'a en büyük söz verdi: Davut'un krallığı sonsuza kadar sürecektir. Mesih Davut'un 
soyundan gelen kral olacaktı. 



Ders 24: Davut 
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Davut sapanıyla attığı taşla dev Golyat'ı yendi.  
Bunu Allah’ın yardımıyla ve gücüyle yaptı. 
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25. KRAL SÜLEYMAN  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kral Süleyman’, ‘Saba Kraliçesi Süleyman’ı ziyaret ediyor’ ve 
‘Süleyman’ın bilgelik sözleri’ bölümleri okunur, sayfa 136 ve 138-140 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Davut öldükten sonra kim kral oldu? 
- Kral Süleyman Allah’tan ne istedi? Neden? 
- Sen Allah’tan bir şey isteyebilirsen, ne isterdin? 
- Süleyman’ın bilgeliği hangi olayla ortaya çıktı? 
- Süleyman İsrail halkına çok önemli bir binayı inşa ettirdi –bu hangisi? 

 
! Günün ilahisi 

 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte 

Rab’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.” Süleyman’ın özdeyişleri 3:5-6 
!  Elişi teklifi: Süleyman’ın bilgelik sözlerinden bir tablo yapılır. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1.Krallar 1:32-48, 3, 5:1-14 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kral Süleyman’, ‘Saba Kraliçesi Süleyman’ı ziyaret ediyor’ 
ve ‘Süleyman’ın bilgelik sözleri’ bölümleri, sayfa 136 ve 138-140 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: uyuyan Süleyman, Kral Süleyman, iki kadın, bebek, kılıç, saray, 
Saba Kraliçesi 

! Dersin önemli noktaları:  
- Süleyman Allah’tan bilgelik istedi ve Allah onu bu konuda çok bereketledi. Ayrıca Süleyman 

zengin ve başarılıydı Allah yüzünden. 
- Süleyman en büyük İsrail kralıydı. 
- Süleyman iki annenin bebeklerine kötü bir şey istemedi, ancak Allah’ın yardımıyla zekasını 

kullanarak doğru bir cevap buldu. 
- Süleyman 3000 bilgelik söz yazıyordu -> Bunlar Kutsal Kitap’taki Süleyman’ın 

özdeyişleridir. 
- Süleyman İsrail halkı için harika bir tapınağı inşa ettirdi. Orada halk dua edebilirdi. 

 



Ders 25: Kral Süleylman 
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Süleyman Allah'tan gelen bilgeliğe sahip oldu. 
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26. TAPINAĞIN YAPILIŞI  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kral Süleyman’ bölümü okunur, sayfa 136 (alt kısmı) -137 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Davut değil, Süleyman Allah’a tapınağı yaptırdı? 
- Tapınak neyi gösterecekti? 
- Tapınakta kiminle buluşmak mümkündü? 
- Neden bugünlerde kurbanlar artık gerekmez? 
- Biz Allah’la nasıl buluşabiliriz? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Küçük işçi olarak’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım.” 

Matta 18:20 
!  Elişi teklifi: Altın rengi kağıttan bir tapınak kesilir. / Tapınak resmi boyanır, yap-boz şeklinde kesilir.  
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1.Krallar 5:15-6:38, 7:13-51, 8-10 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kral Süleyman’ bölümü, sayfa 136 (alt kısmı) -137 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kral Süleyman, tapınak, halk 
! Dersin önemli noktaları:  

- Muhteşem tapınak diğer halklara Allah’ın gücünü ve ne kadar büyük olduğunu gösterdi. 
- Tapınakta Allah kendi halkının arasındaydı. Tapınakta Allah’la buluşmak mümkündü, oysa 

ki günahlar bağışlanmak için kurbanlar gerekti. 
- Bugünlerde artık kurbanlara gerek yok, çünkü İsa Mesih son kurban olarak bütün günahları 

bağışladı. 
- Tapınak İsa Mesih’in simgesidir. “İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu 

yeniden kuracağım.” Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde 
mi kuracaksın?” dediler. Ama İsa’nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.” (Yuh 2:19-22) 

- Biz Allah’la İsa Mesih’te buluşabiliriz, Allah’ı İsa Mesih’te tanıyabiliriz. 
- Bugünlerde biz Hristiyanlar birlikte Allah’ın tapınağıyız. “Elçilerle peygamberlerden oluşan 

temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. Bütün yapı Rab’be ait kutsal 
bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın 
konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te inşa ediliyorsunuz.” Efesliler 2:20-22 



Ders 26: Tapınağın yapılışı 
 
 
 

	  
	  

Kral Süleyman’ın yaptırdığı muhteşem tapınak diğer 
halklara Allah’ın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. 
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27. İLYAS  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İlyas peygamber’ ve ‘İlyas ve Baal’ın peygamberleri’ bölümleri 
okunur, sayfa 141-144 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Allah İlyas aracılığıyla insanlara nasıl bir uyarı verdi? 
- İlyas kuraklık döneminde nasıl yaşıyordu? 
-  Karmen Dağında nasıl bir yarış düzenlendi? 
- Allah ne şekilde yanıt verdi? 
- Baal’ın yanıt vermediği ne anlamına geldi? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Bizim Tanrımız güçlüdür’ / ‘Allah büyüktür’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Ben, yalnız ben RAB’bim, benden başka kurtarıcı yoktur.” Yeşaya 43:11 
!  Elişi teklifi: Taş üzerine “RAB Allah’tır” boya ile yazılır. / İlyas’ı göklere alınan atlı araba yapılır.  
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1. Krallar 17, 18:16-45 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İlyas peygamber’ ve ‘İlyas ve Baal’ın peygamberleri’ 
bölümleri, sayfa 141-144 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İlyas, kral, çöl, kadın, iki sunak, halk, ateş 
! Dersin önemli noktaları:  

- Süleyman öldükten sonra İsrailliler aralarında kavga etmeye başladılar. İsrail ülkesi ikiye 
bölündü (İsrail ve Yuda) ve iki ayrı kral oldu. 

- Halk artık gerçek Allah’a inanmıyordu, putlara tapınıyordu. Buna rağmen Allah halkını 
yalnız bırakmadı, Peygamberler aracılığıyla krallara ve halka konuştu. Allah daima günahlı 
insanlara karşı çok sabırlıdır! 

- Allah İlyas'a iyi baktı, onu korudu ve çölde kaldığı zaman ona içecek yiyecek sağladı. 
- Karmel Dağında bir 'yarış' düzenlendi. Orada Baal’ın mı Allah’ın mı gerçek Allah olduğunu 

belli oldu. Allah tek, gerçek Allah’tır! 
- Allah her zaman güvenilir, dürüst, hakikatlidir. 
- Kutsal Kitap'a göre İlyas göklere alındı. Sebebini bilmiyoruz, Allah öyle istedi. 
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İlyas Karmel dağında Rab’bin adına bir sunak yaptırdı.  
Allah İlyas’ın dualarına cevap verip  

yakmalık sunuyu kabul etti.  
Böylece Allah’ın gerçek Allah olduğu belli oldu. 
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28. ELİŞA  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 

ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tanrı adamı Elişa -I’ bölümü okunur, 
sayfa 126-127 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Elişa ne gibi mucizeler yaptı? 
- Mucizeler neler gösterir? 
- Bugünlerde Allah gücünü nasıl gösteriyor? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Bizim Tanrımız güçlüdür’ / ‘Allah büyüktür’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:  “Müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür.” Romalilar 1:16 
!  Elişi teklifi: Yoksul bir dul kadının kavanozları boyanır. /  Kartondan büyük bir kavanoz kesip 

süslenir, üzerine “Rab Allah bana iyi bakar” yazılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 2.Krallar 2, 4, 6 ve 

DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tanrı adamı Elişa -I’ bölümü, sayfa 
126-127 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Elişa, kadın, oğul, kavanozlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- İlyas’tan sonra Elişa büyük bir peygamber oldu. 
- Genellikle peygamberler tatlı, güzel şeyler konuşmazdılar, acı haberleri götürürdüler. Allah'ın 

sözleri bizim istediğimize göre değil, kendi iradesine göre konuşur. 
- Elişa Allah'ın isteklerini duyuruyordu. 
- Ayrıca Elişa Allah’ın gücüyle büyük mucizeler yaptı. 
- Mucizeler Allah’ın büyüklüğü, gücü ve kutsallığını gösterir. 
- Aynı zamanda mucizeler İsa Mesih’in yaptıklarına benziyor yani İsa Mesih’i gösteriyor. 
- En büyük mucize budur: Allah’ın kendisi bizi kurtuluşa kavuşturdu!  
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Elişa Allah’ın gücüyle büyük mucizeler yaptı.  
Bir kadının azıcık zeytinyağı vardı, ama bir mucizeyle bütün 

kaplar doldu. 
 

	  
	  
	  
	  



İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org   

 

29. NAAMAN  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tanrı adamı Elişa –II” bölümü okunur, 
sayfa 128-129 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Naaman’ın hangi hastalığı vardı? Nasıl bir hastalıktı? 
- Elişa Naaman’a iyileşmesi için nasıl bir emir verdi? 
- Naaman neden Elişa’ya inanmak istemedi? 
- Bizim ciddi, tedavisi olmayan ‘hastalığımız’ nedir? (Biz hepimiz günahkarız) 
- Biz bu hastalığından yani günahlardan nasıl kurtulabiliriz? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Ne yıkar günahımı’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı 

bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” 1. Yuhanna 1:9 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Naaman iyileştiriyor –resmi yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 2. Krallar 5 ve 

DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tanrı adamı Elişa –II” bölümü, 
sayfa 128-129 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Naaman, küçük kız, Elişa, nehir, at arabası 
! Dersin önemli noktaları:  

- Naaman’ın ciddi, tedavisi olmayan cüzam hastalığı vardı. 
- Naaman, İsrail halkından değil de, Allah onu Elişa aracılığıyla iyileştirdi. 
- Naaman’ın Elişa’nın söylediklerine inanması ve itaat etmesi gerekti. Biz de Allah’ın sözlerine 

güvenmeliyiz. Belki kendi kafamıza göre değil ama Allah bizden daha iyi her şeyi bilir. 
- Naaman, kendisini Jordan ırmağında yedi kere yıkadıktan sonra iyileşmiş oldu ve aynı 

zamanda Allah’a iman etmeye başladı. 
- Aynı Jordan ırmağında Vaftizci Yahya zamanında insanlar ve İsa Mesih vaftiz edildi. 
- Biz vaftiz yoluyla yani suyla günah ‘hastalığından’ kurtuluruz. 
- Allah’ın lütfu herkese aittir, sadece kendi halkına (İsraillilere) değil. 
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Naaman’ın cüzam hastalığı vardı, fakat Allah onu Elişa 
aracılığıyla iyileştirdi. Naaman, kendisini Şeria ırmağında 

yedi kere yıkadıktan sonra iyileşmiş oldu.  
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30. DANİYEL ASLAN ÇUKURUNDA  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 

ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Daniel aslan çukurunda’ bölümü okunur, sayfa 154-155 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Daniel kimdi? 
- Sarayda çalışan diğer görevliler Daniel’e neden kıskandılar? Nasıl bir tuzak kurdular? 
- Daniel neden aslan çukuruna atıldı? 
- Aslan çukurunda Daniel’e kötü bir şey oldu mu? Neden olmadı? 
- Kim bizi koruyor? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Çünkü Allah meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yerde seni korusunlar 

diye.” Mezmurlar 91:11 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Sarı kartondan aslan yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Daniel 6 ve 

‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Daniel aslan çukurunda’ bölümü, sayfa 154-155 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Daniel, kral Darius, adamlar, aslanlar, melek 
! Dersin önemli noktaları:  

- İsrailliler yabancı bir ülkede, Babil’de, yaşadığı zaman peygamber Daniel de yaşıyordu. 
Daniel kralın soyundan gelmiş olan bir kişiydi.(Daniel 1:4) 

- Kral Dareios döneminde Daniel hala sarayda oturuyordu, 80 yaşındaydı. Dareios Daniel’e 
yüksek bir görev vermişti. 

- Diğer görevliler ona kıskandılar. O zaman Kral Dareios öyle bir kural koydu ki hiç 
kimse kendi Allah’a dua edemezdi. Bu kurala uymayan kişi aslanlara atılacaktı. 

- Daniel bu zor durumda da doğru yapmak istedi ve gerçek Allah’a dua etmeye devam ediyordu. 
- Allah’ın sözüne uymak hayatın en önemli bir şeyi! 
- Allah Daniel’i aslan çukurunda korudu. Aslanlar Daniel’e küçücük bir yara bile 

yapamazdılar. 
- Tam aynı şey bugünlerde de olur, yani İsa Mesih bizimle birlikte zor durumlarımızda. O bizi 

korur, yanımızda kalır ve bizi asla yalnız bırakmaz. 



Ders 30: Daniyel aslan çukurunda 
 

	  
  http://applesaucekids.com 
 

Allah Daniel’i aslan çukurunda korudu.  
Aslanlar Daniel’e küçücük bir yara bile yapamazdılar. 
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31. YUNUS  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yunus peygamber ve büyük balık’ ve ‘Yunus Ninova’ya gidiyor’ 
bölümleri okunur, sayfa 148-151 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Yunus Ninive’ye gitmek istemedi? 
- Gemide ne oldu? 
- Allah Ninive halkını neden bağışladı? 
- Neden Yunus buna kızdı? 
- İsa Mesih’in ölümü Yunus’un hayatına ne şekilde benzer? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Yunus’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisini engin, cezalandırmaktan 

vazgeçen bir Tanrı’sın.” Yunus 4:2 
!  Elişi teklifi: Büyük balık kesip boyama resminin üzerine yapıştırılır. / Çamaşır mandalının üzerine 

balık resmi yapıştırılır. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yunus 1-4 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –

kitabından ‘Yunus peygamber ve büyük balık’, ‘Yunus Ninova’ya gidiyor’ bölümleri, sayfa 148-151 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Yunus, şehir, deniz, gemi, fırtına, büyük balık, insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Yunus önce Allah'a itaat etmek istemiyordu. Allah'tan kaçmaya çalışıyordu. Korku için değil, 
istemediği bir iş için Allah’tan kaçtı. Ancak insan Allah’tan kaçamaz ki! 

- Yunus gemiyle Allah’tan kaçmaya uğraştı ama büyük fırtına Allah tarafından yükselendi. Dev 
bir balık Yunus'u yuttu. Üç gün balığın karnında kaldığında Yunus pişman olmaya başladı. 

- İsa Mesih kendi ölümünden konuşurken Yunus'u hatırlattı:  
“Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece 
yerin bağrında kalacaktır.” Matta 12:40 

- İsa Mesih üç gün ölü kaldı fakat ondan sonra dirildi ve insanlara kurtuluş yolunu açtı. Aynen 
Yunus'un hayatının olduğu gibi. 

- Yunus balığın karnından çıktıktan sonra Ninive'ye gidip müjdeyi duyuruyordu.  
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“Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında 
kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında 

kalacaktır.” Matta 12:40 
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32. EYÜP  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, 
koru ve bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Eyüp her şeyini yitiriyor’ ve ‘Eyüp’ün 
acıları son buluyor’ bölümleri okunur, sayfa 140-143 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Eyüp nasıl bir insandı? 
- Neden Eyüp sahip olduğu her şeyi yitirdi? 
- Neden Eyüp acı çekiyordu? 
- Sence insanlar neden acı çekerler? 
- Eyüp her şeyin sonunda neyi anladı? 

 
! Günün ilahisi (mesela ‘Yusuf kaldı gurbette’) 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 

ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.” 

Eyüp 19:25 
!  Elişi teklifi: Karton üzerine ayet (Eyüp 19:25) yazılır, süsleyerek bir tablo yapılır. / Boyama resmi 

boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Eyüp 1:1- 3:26, 38:1-42:17 ve 

DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Eyüp her şeyini yitiriyor’ ve 
‘Eyüp’ün acıları son buluyor’ bölümleri, sayfa 140-143 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Eyüp, ailesi, hasta olan Eyüp, üç arkadaş 
! Dersin önemli noktaları:  

- Eyüp acı çektikten sonra kendinin ve Allah’ın arasındaki farkını anlıyor. Bir insan Allah’ın önünde bir 
şey söyleyemez. Eyüp 42:2 

- İyi bir insanın neden acı çekmesi gerekiyor? Neden insanın hayatında her türlü acılar vardır? Bu 
insanın görünüşü. Rab’bin cevabı başka: Rab her şeye gücü olan Allah’tır. O insana göre cevap 
vermiyor, ama insanı hiç bir zaman terk etmiyor. 

- Eyüp sanki İsa Mesih’i görmek istedi, çünkü bir hakem, kurtarıcıyı bekledi – ve uzun zaman sonra İsa 
Mesih Kurtarıcı olarak dünyaya geldi. Eyüp anladı ki insan ile Kutsal Allah’ın arasında bir aracı 
(Kurtarıcı) gerekiyor. 

- Sonunda Eyüp Rab’bi tanımayı öğrendi. O zaman acıları artık önemli değildi, ama Rab’bi tanımak, 
Rab’bın yanında olmak önemliydi. 
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Sonunda Eyüp Rab’bi tanımayı öğrendi.  

O zaman acıları artık önemli değildi,  
ama Rab’bi tanımak ve O’nun yanında olmak önemliydi. 


