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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!

1. İLMİHAL NEDİR? LUTHER KİMDİR?
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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Kime inanmamızı bilmek neden önemli?
İlmihal’i tanımak neden faydalı bir şey?
Neden Luther’in yazdığı İlmihal hala geçerlidir?

! 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: “Tanrı’nın insanı akladığı Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış
olduğu gibi, “İmanla aklanan yaşayacaktır.”” Romalılar 1:17
! Elişi teklifi: ‘Luther’in gülü’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabının arka kapağından
‘Martin Luther’ bölümü ve ‘Luther’in önsözü’ bölümü, sayfa 228-233
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: kilise, bay (Martin Luther), Kutsal Kitap, On emir (taş levha),
Allah’ı simgelenen güvercin/bulut, dua eden kişi, şarap kasesi ve ekmek (yani Rab’bin sofrası) ve su
(vaftiz)
! Dersin önemli noktaları:
- Martin Luther yaklaşık 500 yıl önce Almanya’da yaşamış Luteryen Kilisesinin oluşmasına yol
açan bir peder idi. Luther yıllar boyunca Kutsal Kelam'ı araştırarak Allah’ın gerçek merhametini
bulmaya çalışıyordu. Sonunda merhameti hiç bir şekilde kazanamayacağını, ancak İsa Mesih'in
sayesinde O'na iman edenlere armağan edildiğini anladı.
- 1529 yılında, cemaatlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla Luther İlmihâl’i yayınladı.
Luther’in yazdığı İlmihal yaklaşık 500 yaşında, ancak içindekiler hala geçerlidir.
- İlmihal, Hristiyan Luteryen inancının ne olduğunu anlatır. İlmihal üç temel bölüme ayırılır: 1) On
emir 2) İman ikrarı ve 3) Rab’bin duası. Ayrıca bunlar da bulunur: Sakramentler (Vaftiz ve
Rab’bin Sofrası) ve İmanda kalma (Kutsal Kitap, Günahların itiraf edilmesi, Dua ve Rab’bin
bereketi)
- İlmihal herkesin bilmesi gereken şu temel bilgileri içerir:
* Allah’ın isteği nedir? (On emir)
* Allah kimdir ve Allah bizim için neler yaptı? (İman ikrarı)
* Allah’a nasıl yaklaşılır? (Rab’bin duası)
* Allah bize nasıl yaklaşır? (Sakramentler)
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1. İlmihal nedir? Martin Luther kimdir?
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Hristiyan olmak ne demek?
Hristiyan olarak biz İsa Mesih’e inanıyoruz. “Hristiyan” sözcüğünün harfi anlamı, “Mesih’e
ait” ya da “Mesih’in izleyicisi” dir.
- Nasıl Hristiyan olunur? Kiliseye gitmekle mi, iyilik yapmakla mı Hristiyan olunur?
Kiliseye gitmek ve iyilik yapmak güzel şeyler! Fakat kiliseye gitmek, yoksullara yardım etmek
ya da iyi bir insan olmaya çalışmak bizi Hristiyan yapmaz. Bir garaja gitmek bizi otomobil
haline getirir mi? Hayır! Tıpkı bunun gibi bir kilisenin üyesi olmak, toplantılara düzenli olarak
katılmak bizi Hristiyan yapmaz. Kutsal Kitap’a göre, biz İsa Mesih’e iman ettiğimizde
Hristiyan oluruz. İncil’deki Markos kitabında şöyle yazıyor: “İman edip vaftiz olan
kurtulacak.” (Markos 16:16)
Bizim kilisemiz Luteryen bir kilisedir. Luteryen ne demek?
‘Luteryen’ sözcüğü Almanya’da 500 sene önce yaşayan bir pederin soyadından geliyor.
Onun adı Martin Luther idi. Martin Luther Katolik bir kilisenin pederiydi.
Gençken Luther bir manastırda kalıyordu. Orada kaldığı süreç içerisinde sürekli kafasında
önemli bir soru vardı: insan Allah’a nasıl yaklaşabilir? O günlerde kiliseye para vererek Allah’a
yaklaşma çok yaygın bir düşünceydi. Fakat bir gece Luther anladı ki, insan Allah’a ne parayla
ne de kendi işleriyle yaklaşabilir. Allah insanlara yaklaşır! Allah bizi o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlu’nu dünyaya herkesin Kurtarıcısı olmak için gönderdi.
O günlerde kiliselerde Kutsal Kitap Latince olarak okunurdu. Fakat sadece pederler Latince
dilini iyice anlayabilirdiler. Luther herkesin kendi dilinde Kutsal Kitap’ı okuyabilmesini
istiyordu. O yüzden Kutsal Kitap’ın çevirtilmesini istiyordu. Kendisi Kutsal Kitap’ı
Almanca‘ya çevirdi.
Peder olarak çalışırken Luther Almanya’da bol bol yolculuk yaptı. O zaman birçok kişinin
Kutsal Kitap’ı çok az bildiğini ve anladığını fark etti. Luther bu bilgisizliğe karşı İlmihal’i
yazdı. Yani İlmihal bir ders kitabıdır.
İlmihal, Hristiyan inancının ne olduğunu anlatır.
İlmihal’in içinde neler bulunur? İlmihal üç temel bölüme ayırılır. Bunlar:
1. On emir
2. İman ikrarı
3.Rab’bin duası
Ayrıca bunlar da bulunur: Sakramentler (vaftiz ve Rab’bin Sofrası) ve imanda kalma (Kutsal
Kitap, Günahların itiraf edilmesi, Dua, Rab’bin bereketi)
On emir Allah’ın isteğini bildirir.
İman ikrarı Allah’ın kim olduğunu ve bizim için neler yaptığını anlatır.
Rab’bin duası Allah’a nasıl yaklaşabilmemizi anlatır.
Ve sakramentler (vaftiz ve Rab’bin sofrası) Allah’ın bize nasıl yaklaşmasını anlatır.
Luther’in yazdığı İlmihal yaklaşık 500 yaşındadır. Ancak içindekiler hala geçerlidir! Biz
Allah’ın merhametini hiç bir şekilde kazanamayız, ancak Allah’ın merhameti İsa Mesih'in
sayesinde O'na iman edenlere armağan edilir.
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Ders 1: İlmihal nedir? Martin Luther kimdi?

www.glorygazer.blogspot.com

Luther’in gülünü aşağıdaki örneğe göre boya!

Siyah: İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü
Kırmızı: İsa Mesih’te bağışlanma ve doğruluk bulunur
Beyaz: Allah’ta barış bulunur
Mavi: İsa Mesih’in kefaretinde sevinç bulunur
Altın: Allah’ın ebedi vaatleri var

2. ALLAH’IN 10 EMRİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Sence hangi emire uymak kolay?
Sence hangi emire uymak zor?
Birinci, ikinci ve üçüncü emir kimden söz eder?
Diğer emirler (4.-10.) kimden söz eder?
Emirlerin iki amacı vardır. Bunlar nedir?
Biz On emri yerine getirebilir miyiz? Kim On emri yerine getirebildi?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir
harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.” Matta 5:18
! Elişi teklifi: ‘10 Emir’ –boyama resmi boyanır. / Gri kartondan iki (taş) levha kesilip üzerine 10 emir
yazılır. / Kartondan İ-fone yapılır. Numaraların altına 10 emir teker teker yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘On Emir’ bölümü,
sayfa 47 ve 86-91 ve Kutsal Kitap’tan Mısır’dan çıkış 19:16-20:21
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, dağ, insanlar, bulut, iki taş levha
! Dersin önemli noktaları:
- On Emir, Allah’ın kutsal Yasası’dır.
- Allah Kutsal Yasası’nı On Emir olarak düzenledi, O’nu iki taş levhanın üzerine yazıp Peygamber
Musa aracılığıyla halkına bildirdi.
- 1.-3. emrin özeti Allah’ı sevmektir ve 4.-10. emrin özeti komşuyu sevmektir.
- Bütün emirlerin özeti sevgidir. Sevmek, Kutsal Yasa’yı yerine getirmek demektir.
- İsa Mesih hariç hiç kimse bu emirleri eksiksiz bir şekilde yerine getiremez. Rab İsa’ya iman eden
herkes bu emirleri Kutsal Ruh’un gücüyle seve seve getirmeye çalışır.
- On Emrin iki amacı var:
1) Hayatımızı korur ve doğru yöne yönlendirir.
2) Bizi günahlarımız için suçlayıp İsa Mesih’in lütfuna yönlendirir. İsa Mesih günahlarımızı
bağışlar!
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2. Allah’ın On Emri
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Bir cihaz/makine alırsan yanında kullanma kılavuzu bulunur. Kullanma kılavuzunu okuyarak
cihazı nasıl doğru bir şekilde kullanacağını, nasıl asla kullanman gerektiğini öğrenebilirsin.
Kullanma kılavuzuna uymamak hem zararlı hem de mantıksızdır. –Neden? Çünkü cihaz
bozulabilir, cihazın kullanması daha zor olabilir, ve aynı zamanda cihazı yanlış kullanman
kendin için de tehlikeli olabilir, vs.
Hayat Allah’ın armağanıdır! On emir sanki her şeyi yaratan Allah’ın hayat için yaptığı bir
kullanma kılavuzu. On emire göre yaşanırsa, hayat doğru bir şekilde gider. Emirler hayatı korur
ve onlara uyanlara sonuçta iyi şeyler meydana getirir.
İşte bu On Emir’in birinci amacı: On emir hayatımızı korur ve bizi doğru yöne
yönlendirir.
- On emir nereden ya da kimden gelmiş?
Allah’ın kendisi, kendi eliyle (parmağıyla), On emri yazıp bize verdi. Allah Musa aracılığıyla
yasasını Sina Dağı’nda verdi.
– Olayı hatırlıyor musun? (Kutsal Kitap’tan Mısır’dan Çıkış 19:10-20, 20:1-18 okunur.)
Allah Kutsal Yasası’nı On Emir olarak düzenledi, O’nu iki taş levhanın üzerine yazdı ve
Peygamber Musa aracılığıyla bildirdi.
On emir birlikte bir ağızdan söyleyelim:
1. Allah’tan başka ilahın olmayacak.
2. Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.
3. Şabat Günü‘nü kutsal sayarak anımsayacaksın.
4. Annene babana saygı göstereceksin.
5. Adam öldürmeyeceksin.
6. Zina etmeyeceksin.
7. Çalmayacaksın.
8. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
9. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
10.Komşunun eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
1.-3. emirler Allah’la ilgili olan ilişkimizi içerir.
4.-10. emirler kendimizle ve öteki insanlarla ilgili olan ilişkimizden söz eder.
- Biz On emri yerine getirebilir miyiz?
Maalesef hayır, emirlerin hiç birini yerine getiremeyiz, çünkü biz günahlıyız.
- Ben On emri yerine getiremezsem, kim getirebilir?
İsa Mesih! İsa Mesih on emri yerine getirdi ve O emirlere göre yaşadı. Bu nedenle on emir
sanki bir ayna gibi oluyor: bize kirli, suçlu ve günahlı olduğumuzu gösteriyor ve aynı zamanda
bizi İsa Mesih’e, O’nun affına yönlendiriyor.
İşte bu On Emir’in ikinci amacı: On emir bizi günahlarımız için suçlayıp İsa Mesih’in
sevgisine ve lütfuna yönlendirir. İsa Mesih günahlarımızı bağışlar!
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Ders 2: Allah’ın 10 Emri

On emir kutsal Allah’ın Yasasıdır.

3. BİRİNCİ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden birinci emir emirlerin en önemlisidir?
Tek gerçek Allah kimdir?
Biz nasıl Allah’ı tanımaya öğrenebiliriz?
İnsanın ne gibi yanlış ilahları olabilir?
Allah birinci emirde bizden ne istiyor?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Tanrın RAB benim; Allah’tan başka ilahın olmayacak.
! Elişi teklifi: ‘Birinci Emir’ –boyama resmi boyanır. / Kartondan el şekli kesilip üzerine Birinci Emir
yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Birinci Emir’
bölümü, sayfa 49-53 ve Kutsal Kitap’tan Matta 3:16-17
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Allah’ı simgelenen bulut, İsa Mesih, Kutsal Ruh’u simgelenen
güvercin
! Dersin önemli noktaları:
- Birinci emir şudur: (Tanrın RAB Benim;) Allah’tan başka ilahın olmayacak.
- Birinci emir diğer emirlerin temelidir, çünkü Allah her şeyin temelidir. Allah hayatımızda en
önemli olmalı, en yüksek pozisyonda olmalı.
- Tek gerçek Allah Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Allah’tır.
- Allah’ı Kutsal Kitap’tan tanımayı öğrenebiliriz. Kutsal Kitap’ta Allah bize kendini tanıtır ve bize
konuşur.
- Allah iyidir ve O’nun niyeti de iyidir. Allah bize iyi bakar ve her zaman yardım eder; O Göksel
Babamız.
- Allah iyidir! Hayatımızdaki bütün iyi ve güzel şeyler O’ndan gelir: O bize hayat, yiyecek ve
içecek, giysiler, arkadaş, akraba, güneşli hava ve yağmur sağlar.
- Allah bu emir ile yanlış ilahlara inanmamızı ve tapınmamızı yasaklıyor. Her zaman en çok O’na
güvenmeliyiz, O’nu sevmeliyiz, O’na saygı duymalıyız.
- Allah hayatımızı yönlendirmek ister. Bütün ihtiyaçlarımız için O’ndan yardım
bekleriz.
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3. Birinci emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Bugün emirlerin en önemlisini konuşacağız.
Birinci emir birlikte söyleyelim: “Allah’tan başka ilahın olmayacak.”
Birinci emir diğer emirlerin temelidir, çünkü Allah her şeyin temelidir. Gerçek Allah’la
ilişkimiz varsa, diğer emirlerin de doğru anlamı meydana gelir. Allah hayatımızda en önemli
olmalı.
Allah kimdir? Gerçek Allah var mı? İnsanların çoğu bunun gibi sorular sorar. Herkes gerçek
Allah’a inanmaz, fakat yine de herkes mutlaka bir şeye umut bağlar bu dünyada. Buna ilah
denilir.
- İnsanın ne gibi yanlış ilahları olabilir? (para, hikmet, yetki, şöhret, keyif, başka din, burç vs.)
İnsan herhangi bir varlığa, görünmeyen ya da olmayan şeylere Allah olarak inandığı zaman
başka ilahlara tapmış olur.
Dünyada tek gerçek İlah, tek gerçek Allah var!
- Kimdir O?
Tek gerçek Allah Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Allah’tır. (Kutsal Üçlü Birlik).
Allah bizi yaratan ve kurtaran Rabbimizdir. Bütün diğer ilahlar yalan! Gerçek Allah’a umut
bağlamamız çok önemli, çünkü sadece ve sadece O bizi koruyabilir, bereketleyebilir ve bize
sonsuz hayat verebilir. Bu gerçek Allah’ı Kutsal Kitap’tan tanıyabiliriz. Kutsal Kitap’ta Allah
kendini bize tanıtır ve bize konuşur.
Allah’ın hayatımızın her noktasında (çocukken, öğrenciyken, yetişkinken, işçiyken, yaşlıyken)
sadık olduğuna inanıyorsak, O’na doğru bir şekilde umut bağlamış oluruz.
Allah iyidir, Allah bütün iyiliğin kaynağıdır. Hayatımızdaki bütün iyi ve güzel şeyler O’ndan
gelir. Allah bize hayat, yiyecek, giysi, arkadaş, akraba, geçim, ev, barış, güneş ışığı, yağmur ve
yaşayabilmemiz için gereken her şeyi verir. Allah’tan sadece iyi şeyler bekleyebiliriz.
- Sen hangi şeyler için Allah’a şükredebilirsin?
- Allah birinci emirde bizden ne istiyor?
İlmihal öğretisine göre birinci emrin anlamı şudur: Allah’ı en yüce olarak kabul ederiz. O
hayatımızı bizden daha iyi bilir ve ondan dolayı biz O’nu itaat etmeliyiz. Bütün ihtiyaçlarımız
için O’ndan yardım bekleriz.
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Allah’tan başka ilahın olmayacak.

4. İKİNCİ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Allah’ın adı neden özeldir?
Biz Allah’ın adını doğru bir şekilde nasıl kullanabiliriz?
Allah ikinci emirde neyi yasaklar?
Dua edince Allah’a ne anlatabilirsin?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.
! Elişi teklifi: ‘İkinci Emir’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘İkinci Emir’
bölümü, sayfa 54-60 ve Kutsal Kitap’tan Mısır’dan Çıkış 3:12-15
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, insanlar, Allah’ı simgelenen bulut
! Dersin önemli noktaları:
- İkinci emir şudur: Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.
- Allah dünyayı yaratan, yaşam veren, kutsal Allah’tır. O’nun adı da kutsaldır.
- Allah adında bize kendisini gösterir. Allah’ın adı buradaysa, Allah’ın kendisi de buradadır.
- İkinci emirde Allah, O’nun adını boş yere ağzımıza almayı yasaklıyor. Biz gereksiz veya
dikkatsiz bir şekilde Allah’ın adını söyleyememeliyiz. Ayrıca biz Allah’ın adı küfür, yemin,
şeytanı işler, yalan ya da aldatış için kullanamamalıyız. Gündelik yaşamda hafif şekilde bile
Allah’ın adıyla yemin etmek hiç doğru değildir.
- Allah bizden her sıkıntıda O’nun adını anmamızı, onunla dua etmemizi, onu yüceltmemizi ve ona
şükretmemizi istiyor. Allah her zaman bizi duyar ve O’na yalvarmamızı ister.
- Allah bizden uzak kalmak istemez, yakınımızda olmak ister. Biz duada bütün dertlerimizi ve
şükür konularımızı O’na getirebiliriz.
- Mezmur 50:51’de Allah şöyle diyor: “Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni
yüceltirsin.”
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4. İkinci emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Senin ismin ne? (Çocuklar sırayla cevap verebilir.)
- Neden adımızın olması faydalı bir şey?
(Mesela birbirimizi tanımak için.)
- Bazen biri senin hakkında kötü sözler kullandı mı? İsmin alay konusu oldu mu? O zaman
nasıl hissettin?
Herkes karşısındakinin sevgisini ve saygısını ister. Allah da sevgimizi ve saygımızı istiyor. O
bizim kötü sözlerimizden dolayı üzülüyor.
- Allah’ın adının bizim adlarımızdan ne gibi farkı vardır?
Allah’ın adı kutsaldır. Allah adında bize kendisini gösterir. Allah’ın adı buradaysa, Allah’ın
kendisi de buradadır yani Allah bizden uzak kalmak istemez, yakınımızda olmak ister.
İsa’nın adı ne demek? Kutsal Kitap şöyle diyor: “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa
koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:21)
İsa’nın adında biz neye sahip oluruz? Kutsal Kitap şöyle diyor: “Başka hiç kimsede kurtuluş
yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
(Elçilerin İşleri 4:12)
İkinci emir birlikte söyleyelim: “Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.”
İlmihal öğretisine göre ikinci emrin anlamı şudur: Allah’ın adını küfür, yemin, şeytanî işler,
yalan ya da aldatış için kullanmayalım, fakat her sıkıntıda O’nun adını analım, onunla dua
edelim, onu yüceltelim ve ona şükredelim.
Allah İkinci emirde neyi yasaklar? İkinci emirde Allah, O’nun adını boş yere ağzımıza almayı
yasaklar. Demek ki biz gereksiz veya dikkatsiz bir şekilde Allah’ın adını söylememeliyiz. Ya
da biz Allah’ın adı küfür, yemin, şeytanı işler, yalan ya da aldatış için kullanmamalıyız.
Gündelik yaşamda hafif şekilde bile Allah’ın adıyla yemin etmek hiç doğru değildir.
Allah bizden İkinci Emir’de ne istiyor? Allah bizden her sıkıntıda O’nun adını anmamızı,
onunla dua etmemizi, onu yüceltmemizi ve ona şükretmemizi ister. Allah bizi her zaman duyar
ve O’na yalvarmamızı ister.
- Allah’ın “telefon numarasını” biliyor musun?
Numarası 5015. Tabii ki bu gerçek bir numara değil, numara Kutsal Kitap’tan Mezmur
50:15’den gelir. Bu numarayı “arayıp” Allah’la konuşabilirsiniz., orada Allah şöyle der: “Sıkıntılı
gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.”
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Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.

5. ÜÇÜNCÜ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Allah niçin üçüncü emri verdi?
Neden Şabat gününün diğer günlerinden farklı olması iyi bir şey?
Biz ne şekilde Şabat gününü kutsal sayarak anımsayabiliriz?
Üçüncü emrin en önemli noktası nedir?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsayacaksın.
! Elişi teklifi: ‘Üçüncü Emir’ –boyama resmi boyanır. / Kağıttan kilisenin şekli kesilir ve açık kapılar da
kesilir. Kapıların içerisine Üçüncü Emir yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Üçüncü Emir’
bölümü, sayfa 60-65 ve Kutsal Kitap’tan Yuhanna 20:19-31
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: kilise binası, insanlar, Kutsal Kitap, şarap ve ekmek (Rab’bin
sofrası)
! Dersin önemli noktaları:
- Üçüncü emir şudur: Şabat Günü‘nü kutsal sayarak anımsayacaksın.
- Allah dünyayı altı gün içinde yaratıp yedinci gün dinlendi. Allah insanı yarattığı zaman ona da
dinlenme zamanını sağlamak istedi. İnsanın sürekli çalışmasını istemedi.
- Üçüncü emir verirken Allah hayatımızın iyi ve güzel geçmesini sağlamak istedi.
- Şabat günü sadece boş zaman geçirmek ya da tatil yapmak anlamına gelmez. Üçüncü emrin en
önemli noktası kutsal sayarak anımsamasıdır!
- Biz Kutsal Kelamı’nı (yani Kutsal Kitap’ı) okuyarak ve inceleyerek Şabat gününü kutsal sayarak
anımsamış oluruz.
- Allah bize Kutsal Kitap’ta yani kendi sözünde konuşuyor. Kilisede vaaz dinlerken veya Kutsal
Kitap’ı okurken Allah’ın sözlerini duyabiliriz. Kutsal Kitap diyor ki Allah cemaatte bulunur. O
zaman imanlıların Pazar günleri kilisede olmaları çok doğru ve faydalıdır. Tekrar ve tekrar
Allah’ın sözünü duymaya, günahlarımızın bağışlanmasına ve Rab’bin sofrasına katılmaya
ihtiyacımız var.
- Şabat günü, yedinci gün, bize cennet anımsatır. Orada ebedi istirahat, dinlenme
ve huzur olacaktır.
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5. Üçüncü emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Haftanın en sevdiğin günü hangisi? Neden?
- Her gün, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere, okul varsa kendini nasıl
hissedersin? Ya da hiç tatil olmazsa – yaz tatili veya sömestr tatili bile olmazsa?
Allah dünyayı altı gün içinde yarattı ve yedinci gün dinlendi. Allah insanı yarattığı zaman ona
da dinlenme zamanını sağlamak istedi. İnsanın sürekli çalışmasını istemedi. Herkesin
dinlenmeye ihtiyacı var –çocukların, yetişkinlerin, baş bakanların… çünkü insanın gücü
sınırlıdır. Üçüncü emri verirken Allah hayatımızın iyi ve güzel geçmesini sağlamak istedi.
Üçüncü emir birlikte söyleyelim: “Şabat Günü‘nü kutsal sayarak anımsayacaksın.”
Şabat kelimesinin anlamı istirahat, dinlenme ya da huzurdur.
- Üçüncü emir böyle miydi: “Şabat gününü tatil sayarak anımsayacaksın” ya da “Şabat
gününde dinleneceksin?”
Hayır! Fakat çoğu zaman biz imanlılar olarak bile öyle düşünüp yaşarız. Aslında üçüncü emrin
en önemli noktası dinlenme değil, kutsal sayarak anımsamadır! Şabat günü sadece boş zaman
geçirmek ya da tatil yapmak anlamına gelmez. Dinlenme çok doğru ve önemli fakat Şabat
gününün doğru kullanılması onu kutsal saymak demektir.
Martin Luther şöyle öğretir: Biz nasıl Şabat gününü kutsal sayarak anımsayacağız? Evde vakit
geçirerek, güzel giyseler giyerek değil, Kutsal Kitap’ı okuyarak ve inceleyerek biz Şabat
gününü kutsal sayarak anımsamış oluyoruz!
- Çok iyi bir arkadaşını düşün. Onunla vakit geçirmek istiyorsun, değil mi?
Allah insanı sever, seni de sever! O yüzden bizimle ve seninle olmak ister. Kutsal Allah’la
beraber vakit geçirmeliyiz. O’nu ve O’nun sözünü dinlemeliyiz.
-Görünmez Allah’la nasıl birlikte olabiliriz veya O’nun sesini nasıl duyabiliriz?
Allah bize Kutsal Kitap’ta yani kendi sözünde konuşur. Kilisede vaaz dinlerken, çocukların
dersine katılırken veya Kutsal Kitabı okurken Allah’ın sözlerini duyabiliriz. Pazar günleri
kiliseye katılarak Allah’la karşılaşıyoruz. Kutsal Kitap diyor ki Allah cemaatte bulunur. O
zaman imanlıların da Pazar günleri kilisede olmaları çok doğru ve faydalıdır. Tekrar ve tekrar
Allah’ın sözünü duymaya, günahlarımızın bağışlanmasına ve Rab’bin Sofrasına katılmaya
ihtiyacımız var.
Allah’ın sözü sağlıklı gıdalara benzer. Sadece tatlı ve zararlı şeyleri yiyen bir insan pek sağlıklı
olmaz. Allah’ın sözü, öğretisi ve emirleri bizim için sağlıklı ruhsal gıdadır. O yüzden biz Şabat
Günü’nü kutsal sayarak anımsayacağız.
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Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsayacaksın.

6. DÖRDÜNCÜ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Allah’tan sonra en önemli kişiler kimlerdir?
Annene, babana saygıyı nasıl gösterebilirsin?
Diğer büyüklere saygıyı nasıl gösterebilirsin?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Annene babana saygı göstereceksin.
! Elişi teklifi: ‘Dördüncü Emir’ –boyama resmi boyanır. / Kartondan evin şekli ve çatı için parçalar kesilir.
Evin içine anne, baba, çocuk çizilir ve ”Annene babana saygı göstereceksin” diye yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Dördüncü Emir’
bölümü, sayfa 66-68 ve Kutsal Kitap’tan Luka 2:51
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: çocuklar, anneler, babalar, diğer büyükler
! Dersin önemli noktaları:
- Dördüncü emir şudur: Annene, babana saygı göstereceksin.
- On Emrin ilk üçü Allah’tan bahsediyor, çünkü hayatımızın en önemlisi Allah’tır.
- Emirlerin devamı Allah’tan sonra en yakın olan kişilerden bahseder. Allah’tan sonra
hayatımızdaki en önemli kişiler anne ve babadır. Allah’ın bize anne ve baba vermesi büyük bir
armağandır.
- Allah dünyaya düzen koydu; zaten düzensiz bir dünya çalışmaz. Bu Allah’ın koyduğu düzene
göre bazıları diğerlerini yönetir. Aynı şekilde ailelerde de bir düzen bulunur. Allah’ın isteği
şudur: Anne ve baba çocuklarını severek yetiştirsinler, çocuklar ise anne ve babaya itaat edip
saygı göstersinler.
- Annemizi, babamızı ve diğer büyüklerimizi hor görmemeliyiz veya öfkelendirmemeliyiz, fakat
onlara saygı göstermeliyiz ve hizmet etmeliyiz. Onları sevmeliyiz ve önemli saymalıyız, sözlerini
de dinlemeliyiz. Velilere saygı göstermek Allah’a saygı göstermek demektir!
- Diğer büyüklerimiz Allah’ın evde, hükümette, okulda, iş yerde ve kilisede üzerimizde
yetkilendirdiği kişilerin hepsidir. Bu nedenle biz hükümete, öğretmenlere, polislere öyle bir saygı
göstermeliyiz ki onların söylediklerine ve kurallarına uymalıyız.
- Yanlış yaptığımızda hem anne ve babamızdan hem de Allah’tan özür
dileyebiliriz. Allah bizi İsa Mesih sayesinde kesinlikle af eder.
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6. Dördüncü emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Birinci emir nedir? –Allah’tan başka ilahın olmayacak.
- İkinci emir nedir? - Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.
- Üçüncü emir nedir?- Şabat Günü‘nü kutsal sayarak anımsayacaksın.
- Bu üç emir kimden bahsediyor? –Bu emirler Allah’ı bize gösteriyor. Hayatımızın en önemlisi
Allah’tır.
Emirlerin devamı Allah’tan sonra en yakın olan kişilerden yani ailemizden bahseder. Allah’tan
sonra hayatımızdaki en önemli kişiler anne ve babadır.
Allah’ın isteği şudur: Anne ve baba çocuklarını severek yetiştirsinler, çocuklar ise anne ve
babaya itaat edip saygı göstersinler.
Dördüncü emir birlikte söyleyelim: “Annene, babana saygı göstereceksin.”
İlmihal öğretisine göre dördüncü emrin anlamı şudur: Anne babamızı ve diğer büyüklerimizi
hor görmeyelim veya öfkelendirmeyelim, fakat onlara saygı gösterelim ve hizmet edelim,
onları sevelim ve önemli sayalım, sözlerini de dinleyelim.
- Sence annene, babana itaat etmek kolay mı zor mu? Neden?
- Annene babana saygıyı nasıl gösterebilirsin?
Saygı göstermek şudur: onlara itaat etmeliyiz, onların tavsiyelerine ve fikirlerine kulak
vermeliyiz, onlara kırıcı ya da kötü bir şekilde konuşmamalıyız, onlara bağırmamalıyız, onlarla
kavga etmemeliyiz, yaşlandıklarında onlara bakmalıyız, onları yalnız bırakmamalıyız, onlara
severek yardım ve hizmet etmeliyiz ve onları sevmeliyiz.
Velilere saygı göstermek Allah’a saygı göstermek demektir!
- Dördüncü emir sadece anne babalardan mı bahseder?
Biraz önce okuduğumuz açıklamada ayrıca ‘diğer büyüklerimiz’ söylendi.
Anne ve babalara ek olarak kimlere saygı göstermeliyiz dördüncü emre göre? Diğer
büyüklerimiz Allah’ın evde, hükümette, okulda, iş yerimizde ve kilisede üzerimizde
yetkilendirdiği kişilerin hepsidir. Bu nedenle biz hükümete, öğretmenlere, polislere öyle bir
saygı göstermeliyiz ki onların söylediklerine ve kurallarına uymalıyız.
Dördüncü emre karşı geldiğimizde hem anne ve babamızdan hem de Allah’tan özür
dileyebiliriz. Allah bizi İsa Mesih sayesinde kesinlikle af eder ve bize öyle yardım eder ki, biz
doğru bir şekilde saygı göstermeyi öğrenebiliriz.
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Annene babana saygı göstereceksin.

	
  
	
  

7. BEŞİNCİ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İnsan ömrü ne zaman başlar?
Beşinci emre göre biz neler yapmalıyız?
Beşinci emir sadece fiziksel öldürmekten mi bahseder?
Komşumuzu nasıl sevebiliriz?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Adam öldürmeyeceksin.
! Elişi teklifi: ‘Beşinci Emir’ –boyama resmi boyanır. / Kartondan bir hatırlatma resmi yapılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Beşinci Emir’
bölümü, sayfa 69-72 ve Kutsal Kitap’tan Yaratılış 4:1-10
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kayin, Habil, tahıl, koyunlar, sopa
! Dersin önemli noktaları:
- Beşinci emir şudur: Adam öldürmeyeceksin
- İnsanın günaha düştüğünden beri bu dünyada nefret, şiddet, öldürme vardır. Beşinci emirde Allah
yaşamı korumak ister. Bütün herkes yaşamını Allah’tan armağan olarak almıştır.
- Allah insanı yarattığında burnuna yaşam soluğunu üfledi. Ondan dolayı yaşam kutsaldır ve
sadece Allah bize yaşam verebilir veya yaşamımızı sona erdirebilir. Kimsenin birini öldürmeye
hakkı yoktur. Allah’ın isteği şudur: biz yaşam korumalıyız.
- Öldürmek aslında birisinden nefret etmek ve ilgisizlik demektir. Beşinci emir sadece fiziksel
öldürmeyi yasaklamaz, bunlar da söylenir: nefret etmemelisin, kötü veya acı sözlerle
konuşmamalısın, hor görmemelisin, küçümsememelisin, kavga etmemelisin.
- Allah bizden komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi istiyor. Her maddi ihtiyacında komşumuza
yardım edip destek olalım.
- Diğer emirler gibi, beşinci emir de Allah’ın bizi ne kadar çok sevdiğini gösterir. Allah
birbirimize karşı en iyi şekilde davranmamızı ister. Aynı zamanda anlıyoruz ki, Allah’ın
merhametine ihtiyacımız var, çünkü biz beşinci emri yerine getirmeyiz. Sadece ve sadece İsa
Mesih sayesinde günahlarımız bağışlanır.
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7. Beşinci emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Sen hiç kavga ettin mi, dövüştün mü veya bir kavga/dövüş gördün mü?
- Mısır’dan Çıkış 2:11-15 okuyalım. Bu metinde ne oldu? Musa neden Mısırlı adamı öldürdü?
İnsanın günaha düştüğünden beri bu dünyada nefret, şiddet ve öldürme vardır. Beşinci emirde
Allah yaşamı korumak ister. Bütün herkes yaşamını Allah’tan armağan olarak almıştır.
- Allah insanı nasıl yarattı?
(Cevap: burnuna yaşam soluğunu üfledi.)
Allah insanı yarattığında burnuna yaşam soluğunu üfledi. Ondan dolayı yaşam kutsaldır ve
sadece Allah bize yaşam verebilir veya yaşamımızı sona erdirebilir. Kimsenin birini öldürmeye
hakkı yoktur.
Beşinci emir birlikte söyleyelim: “Adam öldürmeyeceksin.”
İlmihal öğretisine göre, beşinci emrin anlamı şudur: komşumuza fiziksel bir zarar vermeyelim
veya acı çektirmeyelim ve her maddi ihtiyacında ona yardım edip destek olalım.
- Beşinci emir sadece fiziksel öldürmekten mi bahseder?
Öldürmek aslında birisinden nefret etmek ve ilgisizlik demektir. Beşinci emir sadece fiziksel
öldürmeyi yasaklamaz, aynı zamanda bunlar da söylenir: nefret etmemelisin, kötü veya acı
sözlerle konuşmamalısın, hor görmemelisin, küçümsememelisin ve kavga etmemelisin.
- Öldürmenin ya da nefret etmenin tersi nedir?
(Cevap: sevmek)
Kutsal Kitap şöyle diyor: ”Seven kişi komşusuna kötülük etmez.” (Romalılar 13:10)
Allah bizden komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi istiyor.
- Komşumuzu nasıl sevebiliriz? Ne yapmalıyız?
Komşumuzun yaşamını korumalıyız, ona yemek, giysi, barınak vermeliyiz, onu avutmalıyız,
ona dostça davranmalıyız, onun hakkında iyi şeyler konuşmalıyız.
Diğer emirler gibi, beşinci emir de Allah’ın bizi ne kadar çok sevdiğini gösterir. Allah
birbirimize karşı en iyi şekilde davranmamızı ister. Aynı zamanda anlıyoruz ki, Allah’ın
merhametine ihtiyacımız var, çünkü biz beşinci emri yerine getiremeyiz. Sadece ve sadece İsa
Mesih sayesinde günahlarımız bağışlanır.
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Adam öldürmeyeceksin.

	
  
	
  

8. ALTINCI EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden Allah evliliği kurdu?
Neden Allah altıncı emri verdi?
Çocuk olarak nasıl altıncı emre uyabilirsin?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Zina etmeyeceksin.
! Elişi teklifi: ‘Altıncı Emir’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Altıncı Emir’
bölümü, sayfa 73-76 ve Kutsal Kitap’tan Yaratılış 1:27-31
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Erkek (Adem) ve kadın (Havva), çocuklar
! Dersin önemli noktaları:
- Altıncı emir şudur: Zina etmeyeceksin.
- Allah ilk olarak Adem’i yarattı. Sonra gördü ki, Adem’in yalnız kalması iyi değildi, o yüzden ona
uygun bir yardımcı, Havva’yı yarattı. İlk evlilik buydu. Allah’ın koyduğu, yaratılış düzenine göre
olan ve tamamen iyi ve güzel bir şeydir!
- Allah sevgidir. Allah yaratıklarını sever, seni ve beni sever. Sevgi sadece bir duygu değil, gerçek
sevgi birbirimize hizmet ve yardım etmek demektir. İsa Mesih bizi gerçek, asıl, kusursuz sevgiyle
sevdi ve sever.
- Evlilik hayatında en derin kişisel sevgi hissedilebilir. Evlilik Allah’ın kurduğu bir bağdır; bir
erkekle kadının ömür boyu birleşmesidir. Evlilik bütün hayat boyunca, ölüme kadar sürmeli.
Evliliğin temel amacı budur: karı koca birlikte birbirlerine sadık olarak yaşarlar, birbirlerini
aldatmazlar, iyi ve kötü, bayram ve gündelik günlerini paylaşırlar. Ayrıca evlilik düzenli olan bir
toplumun temeli. Çocuklar evliliğin özel bir bereketidir ve anne babalar çocuklarını sevgiyle
yetiştirmeli.
- Evlilik Allah’ın güzel bir armağan olduğu için Allah onu korumak istiyor. Bundan dolayı bize
altıncı emir verdi. Altıncı emir evliliği, aileyi ve çocukları korur.
- Sadakat sevgiye aittir. Arkadaş ilişkilerimizde de aynen öyle: arkadaşlarımıza sadakatli
olmalıyız, onları aldatmamalıyız. Çocukken sadakatli biri olmayı öğrenilir.
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8. Altıncı emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Allah ilk olarak Adem’i yarattı.
- Allah neden kadını yani Havva’yı yarattı? Havva nasıl yaratıldı?
Kutsal Kitap şöyle anlatıyor: “Adem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı
yaratacağım. RAB Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun
kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem’den aldığı kaburga kemiğinden bir
kadın yaratarak onu Adem’e getirdi. Adem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik,
Etimden alınmış ettir” dedi, “Ona ‘Kadın’ denilecek, Çünkü o adamdan alındı.” (Yaratılış 2:18,
21-23)
İşte ilk evlilik buydu! Evlilik Allah’ın koyduğu, yaratılış düzenine göre olan ve tamamen iyi ve
güzel bir şeydir!
Allah insanı yarattığında onu kendi suretinde yarattı. Biz erkek ve kadın olarak Allah’ın kendi
suretindeyiz. Değerimiz erkek ve kadın olarak eşittir fakat tabii ki aynı değiliz. Erkek ve kadın
birlikte Allah’ın suretindedir.
Kutsal Kitap’a göre Allah sevgidir. Allah yaratıklarını sever. Allah seni ve beni sever.
- İsa Mesih asıl sevgiden bize nasıl bir örnek verdi?
Sevgi sadece bir duygu değil. Gerçek sevgi birbirimize hizmet ve yardım etmek demektir. İsa bizi
gerçek, asıl, kusursuz sevgiyle sevdi ve sever. İsa seni o kadar çok sevdi ki, senin için öldü!
Evlilik hayatında en derin kişisel sevgi hissedilebilir. Ayrıca Allah’ın isteği de gerçekleşir: “Bu
nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” (Yaratılış
2:24)
Evlilik Allah’ın kurduğu bir bağdır; bir erkekle kadının ömür boyu birleşmesidir. Evlilik bütün
hayat boyunca, ölüme kadar sürmeli. Evlilik Allah’ın güzel bir armağan olduğu için Allah onu
korumak ister. Bundan dolayı bize altıncı emir verdi.
Altıncı emir birlikte söyleyelim: “Zina etmeyeceksin.”
İlmihal öğretisine göre altıncı emrin anlamı şudur: sözlerimizle ve eylemlerimizle cinsel
bakımdan temiz ve saygın bir yaşam sürelim. Ayrıca, herkes eşini sevsin ve ona saygı
göstersin. Altıncı emir evliliği, aileyi ve çocukları koruyor.
- Ya çocuklar, altıncı emir onları ilgilendirir mi ve ne şekilde ilgilendirir? Sadece evli olanlar
mı altıncı emre uymalı?
Sadakat sevgiye aittir. Arkadaş ilişkilerimizde de aynen öyle: arkadaşlarımıza sadakatli
olmalıyız, onları aldatmamalıyız. Belki gelecekte evlenirsin, fakat kiminle evleneceğini henüz
bilemezsin. Çocukken yine de sadakatli biri olmayı öğrenmelisin. Eş ararken Allah’tan yardım
dile. Çocukken bile gelecekte olan eşin için dua edebilirsin.
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Zina etmeyeceksin.

9. YEDİNCİ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden Allah yedinci emri verdi?
Yoksulluk çektiğinde veya zor durumda olduğunda çalmak doğru mu?
Yedinci emre göre komşumuza karşı nasıl davranmalıyız?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Çalmayacaksın.
! Elişi teklifi: Yedinci Emir –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Yedinci Emir’
bölümü, sayfa 77-78 ve Kutsal Kitap’tan Luka 19:1-10
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Farklı armağanlar (giysi, ev, yiyecek, arkadaş, çiçek/ağaç)
! Dersin önemli noktaları:
- Yedinci emir budur: Çalmayacaksın.
- Allah bütün dünyayı yaratıp dünyadaki her şeyi insana armağan olarak verdi. Senin de her şeyin
Allah’ın sana verdiği armağan –giysiler, ev, yiyecek içecek, oyuncaklar, kitaplar, vs.
- Allah verdiklerini korumak istediği için yedinci emir verdi.
- Allah her türlü soygunculuğu, hırsızlığı ve dürüst olmayan bir şekilde bir şeylerin elde edilmesini
yasaklar. Bunlar da yanlıştır: mesela fazla yüksek fiyatlar, vergi ödememek, belediyenin
mallarına zarar vermek, izinsiz müzik indirmek.
- Maldan başka şeyler de çalınabilir. Mesela okulda en iyisini yapmalısın; o yüzden tembellik
etmek, aldatmak, kopya çekmek, kaçmak, sorumsuzluk olmak vs. çalmak demektir.
- Doğayı korumamak ve doğaya zarar vermek de çalmak demektir.
- Allah’ın verdiklerini biz paylaşmalıyız ve onlarla birbirimize iyilik yapmalıyız. O yüzden bencil
olmak ve komşuya yardım etmemek de çalmak demektir. Her ihtiyaçta komşumuza yardım
etmeliyiz.
- Mal ya da para ile mutlu olamayız. Allah hayatımızda en önemli olmalı!
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9. Yedinci emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Allah bütün dünyayı yarattı ve dünyadaki her şeyi insana armağan olarak verdi. Allah ilk
insanlara, Adem’e ve Havva’ya şöyle dedi: “ ‘Verimli olun, çoğalın’ dedi, ’Yeryüzünü
doldurun ve denetiminize alın.” (Yaratılış 1:28)
Bütün toprak ve ondan alınan her şey Allah’ın bize verdiği armağandır. Bundan dolayı senin de
her şeyin Allah’ın sana verdiği armağanıdır. Bütün malın ve mülkün Allah’tan geliyor –
giysiler, ev, yiyecek içecek, oyuncaklar, kitaplar, vs.
Allah verdiklerini korumak istediği için yedinci emir verdi.
Yedinci emir birlikte söyleyelim: “Çalmayacaksın.”
İlmihal öğretisine göre yedinci emrin anlamı şudur: Komşumuzun parasını veya malını ele
geçirmeyelim ya da dürüst olmayan herhangi bir şekilde onları almayalım, fakat malının ve
gelirinin artmasına ve korunmasına yardım edelim.
Allah her türlü soygunculuğu, hırsızlığı ve dürüst olmayan bir şekilde bir şeylerin elde
edilmesini yasaklar. Ayrıca bu gibi şeyler de yanlıştır: vergi ödememek, belediyenin mallarına
zarar vermek, izinsiz müzik/filmler/kitaplar indirmek.
Maldan başka şeyler de çalınabilir. Mesela okulda en iyisini yapmalısın, o yüzden tembellik
etmek, aldatmak, kopya çekmek, kaçmak, sorumsuzluk olmak vs. çalmak demektir.
Doğayı korumamak ve doğaya zarar vermek de çalmak demektir. O zaman gelecek insanlardan
çalıyorsun.
-Yakalanmazsan, çalabilir misin?
Hiç kimse çaldığını bilmezse ya da seni görmezse, Allah bilir ve görür! Çalarken sadece insana
karşı yanlış yapmıyorsun, Allah’a karşı da günah işliyorsun. Ayrıca vicdan azabı çekiyor ve
mutsuz oluyorsun.
Zengin olmakla ya da mal ile mutlu olamayız. Para ve mal önemli ve gerekli şeylerdir bu hayat
için, onlar için sevinebiliriz ve onlar için Allah’a şükredebiliriz. Fakat para ve mal Allah’tan
daha önemli olmamalı – birinci emri hatırlamalıyız!
Senin olan her şey Allah’tan gelen armağandır. O yüzden çalmayacaksın fakat senin olanı
paylaşmayı öğreneceksin!
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Çalmayacaksın.

10. SEKİZİNCİ EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Eğer herkes sekizinci emre göre yaşamış olsaydı, hayatımız nasıl olurdu?
Dedikodular doğru mu, yanlış mı?
Ya “beyaz yalanlar”, onlar doğru mu, yanlış mı?
Allah yanlış yapan birine karşı nasıl davranır?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
! Elişi teklifi: ‘Sekizinci Emir’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Sekizinci Emir’
bölümü, sayfa 78-80 ve Kutsal Kitap’tan Matta 26:59-61
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Komşular (yani insanlar, evler)
! Dersin önemli noktaları:
- Sekizinci emir budur: Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
- Allah herkesi kötü ve kırıcı sözlerden korumak ister, O bizim gururumuzu ve onurumuzu
korumak ister. Allah’ın isteği şudur: Herkes birbirine saygı göstersin. Bundan dolayı Allah bize
sekizinci emir vermiştir.
- Matta 7:12 ”İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.”
- Sözlerle güzel ve doğru şeyler yapılabilir. Mesela birine olumlu ve güzel şeyler konuşulduğunda.
Fakat sözlerle kötü ve yanlış şeyler de kolayca yapılır. Dedikodular çok zararlıdır.
- Dedikodu yapmak yanlıştır, sekizinci emre karşı gelmek demektir. Komşun hakkında sadece iyi
şeyler söylemelisin.
- İlmihali öğretisine göre sekizinci emrin anlamı şudur: komşumuz hakkında yalan söylemeyelim,
ona ihanet etmeyelim, ona iftira atmayalım ya da onun onuruna zarar vermeyelim. Onu
savunalım, hakkında iyi sözler söyleyelim ve her durumda mümkün olduğu kadar olumlu bir
açıklama yapalım.
- İsa Mesih’ten sekizinci emre uymadığımızı için af dileyebiliriz. İsa Mesih bize doğru
yaşayabilmemiz için güç verecektir.
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10. Sekizinci emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Sen yapmadığın bir şeyden dolayı suçlandığın zaman nasıl hissedersin? Mesela annen seni
kardeşinle alay ettiğin için bunu yapmamana rağmen suçlarsa?
Yanlış suçlama herkesi kızdırabilir. Allah bizim gururumuzu ve onurumuzu korumak ister.
Allah’ın isteği şudur: Herkes birbirine saygı göstersin. Bundan dolayı Allah bize sekizinci emir
vermiştir.
Sekizinci emir birlikte söyleyelim: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.”
İlmihal öğretisine göre sekizinci emrin anlamı şudur: Komşumuz hakkında yalan
söylemeyelim, ona ihanet etmeyelim, ona iftira atmayalım ya da onun onuruna zarar
vermeyelim. Onu savunalım, hakkında iyi sözler söyleyelim ve her durumda mümkün olduğu
kadar olumlu bir açıklama yapalım.
- Sen kendin hakkında nasıl şeyler konuşulmasını istersin?
Kendimiz için iyi ve güzel şeylerin anlatılmasını isteriz, değil mi? Kutsal Kitap şöyle diyor:
“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.” (Matta 7:12)
İyi şeyler anlatılmak istiyorsak, biz de aynen öyle yapalım.
Komşun hakkında sadece doğru ve gerçek söylemelisin. Düşmanın olsa bile, yalan
söylememelisin, gerçek söylemelisin. Okulda öğretmen senden bir şey için tanıklık isteyebilir,
mesela ara/ mola zamanında ne oldu? O zaman da sadece gerçekleri söylemelisin, tamamen
hakiki olan şeyleri söylemelisin.
- Birinin yanlış yaptığını diğerlere anlatabilir misin?
Hayır, öyle bir durumda da komşunu korumalısın, yani sırf dedikodu olsun diye herkese
anlatmamalısın. Tek istisna şudur: belki birine yardım edebilmesi için anlatmalısın mesela
yetişkin birine, öğretmene, polise vb.
- Allah yanlış yapan birine karşı nasıl davranır?
Allah yanlış yapanları bağışlar ve affeder. Özür dilediğinde baştan başlayabilirsin.
Biz de komşumuza karşı böyle davranmalıyız. Onu affetmeliyiz, yeni bir fırsat vermeliyiz.
İsa Mesih’ten yanlış yaptığımız ve 8’inci emire uymadığımızı için af dileyebiliriz. İsa Mesih
bize doğru yaşayabilmemiz için güç verecektir.
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Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

11. DOKUZUNCU VE ONUNCU EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

9. ve 10. emir ile Allah bizi hangi yanlış düşüncelerden korumak ister?
Kıskançlık ve hırs neden tehlikeli duygular?
Biz gerçek mutluluk nereden bulabiliriz?
Biz kime arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı getirmeliyiz?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: Komşunun evine göz dikmeyeceksin. Komşunun eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine,
hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
! Elişi teklifi: ‘Dokuzuncu ve Onuncu Emir’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Dokuzuncu ve
Onuncu Emir’ bölümü, sayfa 80-83 ve Kutsal Kitap’tan 1.Krallar 21:1-16
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ev, insanlar, öküz, eşek, mal (mobilya, araba, giysi vs)
! Dersin önemli noktaları:
- Dokuzuncu ve onuncu emir şunlardır: “Komşunun evine göz dikmeyeceksin.” “Komşunun eşine,
hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”
- Allah bize On emir ile sevgisini gösterir. Allah bizi korumak ister –hem fiziksel hem de ruhsal
olarak ve malımızı, mülkümüzü de.
- Allah’ın isteği budur: Allah’a, kendimize ve komşumuza karşı doğru ve sevgi dolu
davranmalıyız. Fakat Allah sadece eylemlerimize bakmaz, düşüncelerimizi de görür. Belki
davranışımız doğru olabilir, fakat kalbimizde yanlış düşünceler olabilir.
- 9. ve 10. emir ile Allah bizi yanlış düşüncelerden korumak ister. Bunlar hırs ve kıskançlık. Yani:
komşunun hiçbir şeyine göz dikmemeliyiz ve ona kıskanmamalıyız. Bu emirler, Allah’ın bize
vermediklerine göz dikmememiz gerektiğini öğretir.
- Bu emirlere göre arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı Allah’a getirmemiz doğrudur.
- Allah ihtiyaçlarımızı karşılayabilir, O bize en iyi bakar.
- Allah’ın iyiliğine, adiliğine ve bize en iyi şekilde bakacağına emin olabiliriz.
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11. Dokuzuncu ve onuncu emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Neden veliler çocuklarına hayır söylerler, mesela “Hayır, sıcak sobaya dokunma!”?
Onları korumak ve onlara bir zarar gelmesini istemedikleri için. Çünkü veliler nelerin iyi
olduğunu çocuklardan daha iyi bilirler. Böyle davranmakla veliler çocuklarına sevgilerini
gösterirler.
Allah bize On emir ile sevgisini gösterir. Allah bizi korumak ister –hem fiziksel hem de ruhsal
olarak ve aynı şekilde malımızı, mülkümüzü de.
9. ve 10. emir ile Allah bizi yanlış düşüncelerden korumak ister. Bunlar hırs ve kıskançlık.
Dokuzuncu ve onuncu emir birlikte söyleyelim: “Komşunun evine göz dikmeyeceksin.”
“Komşunun eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”
Komşumuzun hiçbir şeyine göz dikmemeliyiz ve onu kıskanmamalıyız. Bu emirler, Allah’ın
bize vermediklerine göz dikmememiz gerektiğini öğretir.
İlmihal öğretisine göre dokuzuncu emrin anlamı şudur: Gizli düzenler kurarak komşumuzun
mirasını ve evini ele geçirmeye çalışmayalım ya da yalnızca görünüşte doğru olan bir yöntemle
onu ele geçirmeyelim, fakat onu korumakta komşumuza yardım ve hizmet edelim. Ayrıca
komşumuzun karısını, işçilerini veya hayvanlarını ondan ayırmaya çalışmayalım.
- Arkadaşına hiç kıskandın mı? Ne gibi şeylerden dolayı kıskançlık duydun?
Komşumuza ya da arkadaşımıza kıskanırsak, bu emirlere karşı gelmiş oluruz. Tıpkı onlara ait
bir şeye göz dikmemiz gibi. Kalbimizde olan kıskançlık kötü şeyler yaratır. Başkalarının
hayatlarına bakarsak ve onları birbiriyle karşılaştırırsak, asla mutlu ya da memnun olamayız.
- Nasıl 9. ve 10. emire doğru şekilde uyabiliriz?
Komşuya mal konusunda yardım ettiğimizde, komşunun mallarını koruduğumuzda, komşunun
işinde ona yardım ettiğimizde ve komşudan iyi şeyler konuştuğumuzda bu emirlere uyarız.
Bu emirlere göre arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı Allah’a getirmemiz doğrudur. Allah
ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Allah’ın iyiliğine, adiliğine ve bize en iyi şekilde bakacağına
emin olabiliriz.
- Kıskanmamayı nasıl öğrenebiliriz?
Bu konuda da Allah bize yardım eder ve bizi öğretir. O’na açıkça kıskandığımızı itiraf edip
özür dileyebiliriz. Allah bize elimizde olan şeylerden mutlu olmamızı öğretmek istiyor.
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Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
Komşunun eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine,
hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

12. EN BÜYÜK EMİR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

En büyük emir nedir?
Kimleri sevmeliyiz?
Allah’ı sevmek ne demek?
Allah bizi nasıl sevdi ve seviyor?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu
kendin gibi seveceksin.” Matta 22:37,39
! Elişi teklifi: Kırmızı kartondan kalp şekli kesilir. İçine bir kağıt yapıştırılır. Kağıdın sol tarafına şöyle
yazılır: ”Allah'ın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.”
Kağıdın sağ tarafına şöyle yazılır: ”Komşunu kendin gibi sev.”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘En büyük Emir’
bölümü, sayfa 48 ve Kutsal Kitap’tan Matta 22:34-40
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Allah’ı simgelenen büyük bulut, komşu, kalp
! Dersin önemli noktaları:
- Bütün On emir önemlidir ve bütün emirlere uymalıyız.
- 10 emir sanki etrafımızda bizi korumak için olan bir duvar. Allah hayatımızı korumak için bu
duvarı koydu. Ayrıca 10 emir sanki bir ayna. Bizi olduğumuz gibi gösteriyor: hiç kimse emirleri
yerine getiremez, hiç kimse Allah’a layık değildir. O yüzden İsa Mesih gerekir.
- On emir bizi İsa Mesih’e götürür; O günahlarımızı bağışlar. İsa Mesih sayesinde Allah’a
yaklaşabiliriz.
- 10 emir ikiye kısaltır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.
Komşunu kendin gibi seveceksin.”
- En büyük buyruğa göre bir şey yapmamak değil, bir şey yapmak gerekli. Allah’ı en çok
sevmelisin, komşunu kendin gibi sevmelisin. Bu görev için İsa’nın kendisi bize örnek oldu ve her
gün O’nun yardımına ihtiyacımız var, çünkü tek başımıza biz sevmeyi başaramayız.
- Allah’ı sevmek Allah’ın sözüne ve iradesine göre yaşamak demektir.
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12. En büyük emir
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
10 emir tekrarlayalım:
1. Allah’tan başka ilahın olmayacak.
2. Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın.
3. Şabat Günü‘nü kutsal sayarak anımsayacaksın.
4. Annene babana saygı göstereceksin.
5. Adam öldürmeyeceksin.
6. Zina etmeyeceksin.
7. Çalmayacaksın.
8. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
9. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.
10.Komşunun eşine, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
On emir sanki etrafımızda bizi korumak için olan bir duvar. Allah hayatımızı korumak için bu
duvarı koydu. Ayrıca 10 emir sanki bir ayna. Bizi olduğumuz gibi gösteriyor: hiç kimse
emirleri yerine getiremez, hiç kimse Allah’a layık değildir. O yüzden İsa Mesih gerekir. On
emir bizi İsa Mesih’e götürür; O günahlarımızı bağışlar. İsa Mesih sayesinde Allah’a
yaklaşabiliriz.
Bir keresinde bir din bilimci İsa Mesih’e şöyle bir soru sormuş: “Öğretmenim, Kutsal Yasa’da
en önemli buyruk hangisidir?”
- Sence emirlerin en önemlisi hangisidir?
Allah’la ve komşularımızla ilişkimizin iyi olmasını istersek, bütün emirler önemli, değil mi?
Evet önemli!
Şimdi trafik işaretleri hakkında biraz konuşabiliriz, mesela böyle bir soru sorabilirim: “Trafik
işaretlerinin en büyük ve önemli işareti hangisidir? ‘Dikkat! Çocuklar!’ işareti mi? Okul
etrafında sürerken bu işarete dikkat etmek çok önemlidir. Veya bir şeyi yasaklayan uyarı işareti
mı daha önemlidir? Örneğin: ‘Geçme!’ işaretine dikkat etmezsen, bir kaza meydana gelebilir.
Bazı durumlarda ise rehberlik işaretleri çok faydalıdır, mesela hastaneye götüren yol işareti
arabada hasta biri varsa bizim yolu daha çabuk bulmamıza yardımcı olur. Bunlar trafik
işaretlerinin sadece bazıları. Trafiğin iyi ve güvenli olması için hepsine uymak gerekir.
Din bilimcinin sorusuna cevap vermek yada On emirden en önemlisini seçmek ne kadar da zor.
Fakat bu soru İsa Mesih için hiç zor değildi. İsa şöyle bir cevap verdi: “Tanrın Rab’bi bütün
yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin.” (Matta
22:34-40)
Yani 10 emir ikiye kısaltır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün
aklınla seveceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin.”
En büyük buyruğa göre bir şey yapmamak değil, bir şey yapmak gerekli. Allah’ı en çok
sevmelisin, komşunu kendin gibi sevmelisin. Allah’ı sevmek O’nun sözüne göre yaşamak
demektir. Bu görev için İsa’nın kendisi bize örnek oldu ve her gün O’nun yardımına
ihtiyacımız vardır, çünkü tek başımıza biz sevmeyi başaramayız.

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

Ders 12: En büyük Emir

	
  

”Allah'ın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün
aklınla ve bütün gücünle sev. Komşunu kendin gibi sev.”

13. İMAN İKRARI: Allah’a inanıyorum
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İman ikrarı bize Allah hakkında neler anlatır?
Neden iman ikrarı üç bölüme ayrılmıştı?
Kutsal Allah, Göksel Babamız nasıldır?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Bilin ki RAB Tanrı’dır. Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı, otlağının
koyunlarıyız.” Mezmur 100:3
! Elişi teklifi: ‘Allah’a inanıyorum’ –boyama resmi boyanır. / Yeşil kağıttan üç yaprak kesilir. Yapraklar
bir kartonun üzerine yapıştırılır. Yaprakların üzerine üç farklı sembol çizilir (yada yapıştırılır): kalp
(Baba Allah), çarmıh (İsa Mesih) ve güvercin (Kutsal Ruh). Yaprakların altına İman ikrarından şu üç
bölümün içeriği yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Elçilerin iman
açıklaması’ bölümü, sayfa 92-93 ve 98-108
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Allah’ı simgeleyen büyük bulut, ağaç ve hayvan, baba (erkek) ve
çocuk
! Dersin önemli noktaları:
- İman ikrarı, Allah’ın kim olduğunu, ne yaptığını ve bize neler verdiğini anlatır.
- İman ikrarı bize Allah’ı tanımayı öğretir.
- Allah’ın üçlü birlik olduğu için İman İkrarında da üç bölüm vardır.
- İman ikrarının birinci bölüm şudur: “Allah’a, bütün güçlere egemen olan Baba’ya, yerin ve
göğün Yaratıcısına inanıyorum.”
- Bu bölüm bize Allah’ı Baba olarak tanıtır ve yaratılıştan bahseder.
- Allah her şeyinin Yaratıcısıdır. Allah Sözüyle bütün evreni yarattı ve bizi de yarattı. İman
Allah’a dayanır. Yaratıcının dünyaya karşı sevgisi ve iyi isteği vardır.
- Allah herkesi yarattığı için göksel Babamızdır. Biz Allah’ın çocuklarıyız.
- Allah bana gerekli olan ne varsa her gün bol bol verir. Allah her tehlikeden ve her kötülükten
beni korur. Allah bütün bunları salt tanrısal iyiliği ve merhameti nedeniyle ve Babam olduğu için
yapar.
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13. İman ikrarı: Birinci bölüm, “Allah’a inanıyorum”
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Allah kimdir? Allah ne yaptı? Allah bize ne verdi?
- Bunun gibi soruları merak ediyor musun?
İman ikrarı bu sorulara cevap verir. İlmihal kitabında On emirden sonra sırada İman ikrarı var.
İman ikrarı bize Allah’ı tanımayı öğretir.
İman ikrarı üç bölüme ayrılmıştı.
- Neden üç bölüme? Sebebini tahmin edebilir misin? Hangi üç bölüme?
Allah üçlü birlik (yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) olduğu için İman ikrarı da üç bölüme
ayrılmıştı.
İman ve Allah tektir fakat Allah üçlü birlik olduğu için İman ikrarımızda üç bölüm vardır.
Birinci bölüm Allah’ı Baba olarak tanıtır ve yaratılıştan bahseder,
İkinci bölüm Allah’ı Oğlu olarak tanıtır ve kefaretten bahseder,
Üçüncü bölüm Allah’ı Kutsal Ruh olarak tanıtır ve kutsallaştırmadan bahseder.
Kısaca iman ikrarı şudur: “Allah’a, Göksel Baba’ya inanıyorum, O beni yarattı. Allah’ın
Oğlu’na inanıyorum, O fidye vererek beni kurtardı. Kutsal Ruh’a inanıyorum, O beni
kutsallaştırır.”
İman ikrarının birinci bölümünü birlikte söyleyelim:
“Allah’a, bütün güçlere egemen olan Baba’ya, yerin ve göğün Yaratıcısına inanıyorum.”
Allah tek, üçlü birlik olan Allah’tır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.
Allah her şeyi yaratıp İsa Mesih’te beden alıp insan oldu, yani bizim gibi oldu ve hala Kutsal
Ruh’u sayesinde bizimle birlikte olmaya devam eder.
Allah her şeyin Yaratıcısıdır.
– Allah dünyayı nasıl yarattı?
(Cevap: Allah sözüyle bütün evreni yarattı ve insanı yarattı. Allah seni ve beni de yarattı.)
Allah herkesi yarattığı için göksel Babamızdır. Biz ise Allah’ın çocuklarıyız.
Allah’ın gücü sınırsız ve sonsuzdur. Allah gerçekten bütün güçlere egemen olandır! Allah beni
her tehlikeden ve kötülükten korur.
Şimdi ilk sorduğum sorulara dönelim. Bakalım, ne öğrendik.
- Allah kimdir?
(Cevap: Allah Göksel Babamız, her şeyinin Yaratıcısı, bütün güçlere egemen olandır.)
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Ders 13: İman ikrarı, “Allah’a inanıyorum”

Allah’a inanıyorum, O bizi yarattı.

14. İMAN İKRARI: İsa Mesih’e inanıyorum
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa Mesih nasıl dünyaya geldi?
Neden İsa Mesih o kadar özel ve önemlidir?
Neden İsa’nın ölümü ve dirilişi bizim ve herkes için önemlidir?
Şimdi İsa nerede? Sen O’nu nasıl tanımayı öğrenebilirsin?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine
yürekten iman edersen, kurtulacaksın.” Romalılar 10:9
! Elişi teklifi: ‘İsa Mesih’e inanıyorum’ –boyama resmi boyanır. / İsa Mesih’in hayatıyla ilgili resimler
doğru sıraya koyulur.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Elçilerin iman
açıklaması’ bölümü, sayfa 109-111 ve 115-135
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa Mesih bebek ve yetişkin olarak, Meryem, çarmıh, dirilen
İsa,bulutlar
! Dersin önemli noktaları:
- İman ikrarının ikinci bölüm kısaca şudur: “İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.”
- İsa Mesih’e, Allah’ın Biricik Oğlu’na inanırız. İsa Mesih sayesinde Hristiyanlık dünyadaki bütün
diğer dinlerden farklıdır. Allah ve Kutsal Ruh görünmez, fakat İsa Mesih’te Allah görünebilen
bir şekil aldı.
- İsa Mesih insan bedenini alan Allah’tır. O aynı anda yüzde yüz Allah’tır ve yüzde yüz insandır.
- Günah bizi Allah’tan ayırır. Doğuştan beri hepimiz günahlıyız ve kendi çabalarımızla temiz
olamayız. İsa Mesih biz insanlar uğruna, kurtulmamız için dünyaya geldi.
- İsa Mesih bizim günahlarımızın ücretini ödemek için bu dünyaya geldi –günahın ücreti ölümdür.
- İsa Mesih’in bu dünyaya doğması ve bizim günahlarımız için ölmesi Allah’ın kurtuluş planıydı.
İsa Mesih uğrumuza çarmıha gerilip öldü ve üçüncü gün dirildi, öyle ki biz cennete girebiliriz.
- Şimdi İsa Baba’nın sağında oturuyor. Biz İsa Mesih’i kendi gözlerimizle göremeyiz fakat O’nun
vaadine dayanabiliriz: O her zaman bizimledir!
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14. İman ikrarı: İkinci bölüm, “İsa Mesih’e inanıyorum”
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
İman ikrarı, Allah’ın kim olduğunu, ne yaptığını ve bize neler verdiğini anlatıyor.
Birinci bölüm Allah’ı Göksel Baba ve her şeyin Yaratıcısı olarak tanıtır.
İman ikrarının ikinci bölümü biraz daha uzun. Dikkatle dinleyelim:
‘‘Tek bir Rab’be, İsa Mesih’e, Allah’ın biricik Oğlu’na, zamanlar oluşmadan Baba’dan
olmuş olana inanıyoruz. Kendisi Allah’tan Allah, Işıktan Işık, gerçek Allah’tan gerçek
Allah, olmuş, ancak yaratılmamıştır. Baba ile aynı öze sahiptir. Her şey O’nun aracılığı
ile var oldu. Biz insanlar uğruna kurtulmamız için göklerden indi. Kutsal Ruh aracılığı
ile bakire Meryem’den beden alıp insan oldu. Vali Pontius Pilatus’un döneminde
uğrumuza çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal Yazıların belirttiği gibi üçüncü gün
dirildi ve göklere yükseldi. Şimdi Baba’nın sağında oturuyor. Bir gün görkemle geri gelip
dirilerle ölüleri yargılayacak. Egemenliği sonsuz olacaktır.”
- Neden ikinci bölüm o kadar uzun?
İsa Mesih yüzde yüz Allah’tır ve yüzde yüz insandır.
İsa Mesih tarihte yaşayan kişiydi. O’nun kendi tarihi vardı: Nasıralıydı. Doğdu ve öldü. Sevindi
ve ağladı. Yemek yedi ve uyudu. İnsanlarla vakit geçiriyordu ve yalnız kalıyordu. Yani
gerçekten bizden biri oldu. Allah İsa Mesih’te sevgisini dünyaya gösterdi. İsa Mesih bizim
günahlarımızın ücretini ödemek için bu dünyaya gelip çarmıhta öldü, çünkü günahın ücreti
ölümdür.
İsa Mesih sayesinde Hristiyanlık dünyadaki bütün diğer dinlerden farklıdır!
İsa Mesih’te Allah görünebilen bir şekil aldı. Hristiyan (yani imanlı) olarak biz ilahlara yada
güçlere değil, İsa Mesih’e inanıyoruz.
- Allah nasıl insan oldu?
Nasıralı genç bir kız, Meryem, Kutsal Ruh’tan gebe kaldı. Meryem Allah’ın annesi oldu.
İsa Mesih’in bu dünyaya doğması ve bizim günahlarımız için ölmesi Allah’ın kurtuluş
planıydı. İsa Mesih uğrumuza çarmıha gerildi. Allah’ın kendisi çarmıhta öldü, öyle ki biz
cennete girebiliriz. İsa Mesih gömüldü fakat üçüncü gün dirildi! Ölümün gücünü yendi!
Dirildikten sonra İsa Mesih öğrencilerine göründü ve daha sonra göklere yükseldi. Şimdi İsa
Baba’nın sağında oturuyor. Biz İsa Mesih’i kendi gözlerimizle göremeyiz fakat O’nun vaadine
dayanabiliriz: O her zaman bizimledir! Dünyanın sonunda İsa Mesih geri gelip herkesi
yargılayacak.
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İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.

15. İMAN İKRARI: Kutsal Ruh’a inanıyorum
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Kutsal Ruh kimdir?
Kutsal Ruh neye benzer? Ne şekilde?
Kutsal Ruh ne yapar?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek,
bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” Yuhanna 14:26
! Elişi teklifi: ‘Kutsal Ruh’a inanıyorum’ –boyama resmi boyanır. / Kağıt tabağına güvercin çizilir ve
tabak süslenir.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Elçilerin iman
açıklaması’ bölümü, sayfa 135-160 ve 115-135
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kutsal Ruh’u simgeleyen güvercin, Kutsal Kitap, (Rab’bin) sofrası
ile ekmek ve şarap, vaftiz giysisi ya da vaftiz suyu (yani beyaz giysi ya da su)
! Dersin önemli noktaları:
- İman ikrarının üçüncü bölüm kısaca şudur: “Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın
Ruhu’dur.”
- Kutsal Ruh Allah’ın Ruh’udur ve aynı zamanda Allah’ın kendisidir. Kutsal Ruh, Kutsal Üçlü
Birliğinin üçüncü şahsiyetidir, Baba ve Oğul’la birlikte gerçek Allah’tır.
- İsa Mesih vaat ettiği gibi kendi ruhunu, yani Kutsal Ruh’unu gönderdi.
- Kutsal Ruh vaftiz olmuş ve iman etmiş olanın yüreğinde yaşar.
- Kutsal Ruh biraz rüzgara benzer: onu göremezsin fakat etkisi görebilirsin. Kutsal Ruh’un görevi
şudur: bize Mesih’e olan imanı verir ve imanımızı güçlendirir.
- Kutsal Ruh’un içimizde yaşadığı şöyle görünür: vicdanımızın sesi olarak konuşur, Kutsal Kitap’ı
anlamaya yardım eder ve günahkar olduğumuzu fark ettiğimizde gözlerimizi İsa Mesih’e kaldırır.
- Kutsal Ruh Allah’ın Sözü, vaftiz ve Rab’bin Sofrası aracılığıyla hiçbir karşılık beklemeden bütün
imanlılara en değerli armağanları veriyor: Mesih’e olan imanı, günahların bağışlanmasını ve
sonsuz yaşamı.
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15. İman ikrarı: Üçüncü bölüm, “Kutsal Ruh’a inanıyorum”
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
İman ikrarı Allah’ın kim olduğunu, ne yaptığını ve bize neler verdiğini anlatıyor.
Birinci bölüm Allah’ı Göksel Baba ve her şeyin Yaratıcısı olarak tanıtır.
İkinci bölüm İsa Mesih’i, Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak tanıtır.
İsa Mesih ölüp dirildikten sonra öğrencilerine göründü ve daha sonra göklere yükseldi.
Üçüncü bölümün konusu bu noktadan başlıyor. İsa Mesih vaat ettiği gibi kendi ruhunu, yani
Kutsal Ruh’u gönderdi.
İman ikrarının üçüncü bölümünü dikkatle dinleyelim:
‘‘Rab olan, yaşam veren, Baba ile Oğul’dan çıkan, Baba ve Oğul ile birlikte tapılıp
yüceltilen, peygamber aracılığıyla konuşmuş olan Kutsal Ruh’a inanıyoruz. Tek, kutsal,
evrensel ve elçilerin koyduğu temel üzerine kurulmuş olan imanlılar topluluğunun
varlığına inanıyoruz. Günahların bağışlanması için tek bir vaftizi kabul ediyoruz.
Ölülerin dirilmesini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz.”
- Rüzgarı görebilir misin? Nasıl görünür?
Kutsal Ruh biraz rüzgara benzer: onu göremezsin fakat yarattığı etkiyi görebilirsin. Kutsal Ruh
Allah’ın Ruh’udur ve aynı zamanda Allah’ın kendisidir. Kutsal Ruh vaftiz olmuş ve iman etmiş
olanın yüreğinde yaşar.
Kutsal Ruh ne yapar?
Kutsal Ruh’un görevi şudur: bize Mesih’e olan imanı verir ve imanımızı güçlendirir.
- Sen güzel ve değerli bir hediye aldın mı hiç?
İman, Allah’ın bize Kutsal Ruh aracılığıyla verdiği en güzel armağanıdır.
Ayrıca Kutsal Ruh bizi korur ve teselli eder ve bize yardım eder. Kutsal Ruh’un içimizde
yaşadığı şöyle görünür: vicdanımızın sesi olarak konuşur, Kutsal Kitap’ı anlamaya yardım
eder, günahkar olduğumuzu fark ettiğimizde gözlerimizi İsa Mesih’e doğru kaldırmamızı
sağlar.
Kutsal Ruh imanlıları birbirileriyle birleştirir. Kutsal Ruh aracılığıyla birbirimizi de affetmeyi
öğreniriz.
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Ders 15: İman ikrarı, “Kutsal Ruh’a inanıyorum”
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Kutsal Ruh’a inanıyorum, O Allah’ın Ruh’udur.

16. RAB’BİN DUASI, bölüm I
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden Rab’bin Duasını söylemek bizim için iyi ve faydalı bir şey?
Rab’bin Duasında biz Allah’tan neyi rica ediyoruz?
Rab’bin Duası “Ey göklerdeki Babamız” sözleriyle başlıyor. Bu Allah hakkında bize ne
anlatıyor?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Ey göklerdeki Babamız, adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de Senin iraden olsun.”
! Elişi teklifi: ‘Rab’bin duası’ –boyama resmi boyanır. / Kartondan güzel bir tablo yapılıp üzerine Rab’bin
duası yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Rab’bin duası’
bölümü, sayfa 161 ve 166-175 ve Kutsal Kitap’tan Matta 6:7-15
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: dua eden İsa ve öğrencileri
! Dersin önemli noktaları:
- Rab’bin duasında dileriz ki, Allah bize her gün O’nun emirlere göre yaşamamız ve O’na iman
etmemiz için güç versin.
- İsa’nın öğrettiği Rab’bin duasını söylerken O’nun iradesini dua etmiş oluruz. Allah’ın bizim için
nelerin iyi ve gerekli olduğunu bildiğini itiraf ederiz. Allah her zaman hayatımızı bizden daha iyi
bilir.
- Çocuklar sevgili babalarına nasıl yalvarırlarsa, biz de tam bir cesaret ve güvenle O’na
yalvarabiliriz.
- İkinci emirde Allah’ın adına saygı göstermemiz gerektiğini söylenir. Rab’bin duasında bu emri
yerine getirebilmemiz için Allah’tan yardım isteriz.
- Allah’ın egemenliği İsa Mesih dünyaya gelişiyle yeryüzüne indi. Şu an sanki saklı ve
görünmeyen bir egemenlik fakat İsa tekrar geldiğinde yine açığa çıkacak.
- Allah’ın bütün insanlara karşı iyi iradesi var. İblis, dünya ve bizim kendi günahlı benliğimiz,
Allah’ın iyi ve merhametli iradesine karşıdır.
- Bir gün Allah’ın iyiliği yenecek ve bütün kötü ve yanlış olan şeyler yok olacak!
İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

16. Rab’bin Duası, bölüm I (başlangıç, birinci, ikinci ve üçüncü dilek)
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
İlmihal kitabının ilk iki bölümünü öğrenmiş olduk –hangileri? (10 emir ve İman ikrarı)
Onlardan sonra sırada Rab’bin Duası var.
On emir bize Allah’ın iradesini anlatır. İman ikrarı Allah’ın kim olduğunu ve bizim için neler
yaptığını anlatır.
Rab’bin Duasında dileriz ki, Allah bize her gün On emire göre yaşamamız ve kendisine iman
etmemiz için güç versin.
Rab’bin Duasını birlikte söyleyelim:
“Ey göklerdeki Babamız, adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de Senin iraden olsun. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bize karşı suç
işleyenleri nasıl bağışladıksa, Sen de bizi bağışla. Bizi denenmelere sokma. Bizi
kötülükten kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.”
- Rab’bin Duası hangi sözlerle başlıyor?
Rab’bin Duası “Ey göklerdeki Babamız” sözleriyle başlıyor. Demek ki, Allah gerçek
Babamız, biz de O’nun gerçek çocuklarıyız. Çocuklar sevgili babalarına nasıl yalvarırlarsa, biz
de tam bir cesaret ve güvenle Allah’a yalvarabiliriz.
Rab’bin Duasında yedi dilek bulunur. Onlardan birincisi şudur: “Adın kutsal olsun.”
Allah’ın adı kesinlikle kutsaldır çünkü Allah’ın kendisi de kutsaldır. Allah’ın adı çok özel ve
her zaman, her yerde şükretmemize, yüceltmemize ve saygı duymamıza layık bir addır.
- Birinci dilek hangi emire benzer?
(Cevap: ikinci emire: ‘Allah’ın adını boş yere ağzına almayacaksın’)
İkinci emir diyor ki biz Allah’ın adına saygı göstermeliyiz. Rab’bin Duasında bu emri yerine
getirebilmemiz için Allah’tan yardım isteriz.
İkinci Dilek şudur: “Egemenliğin gelsin.”
- Allah’ın Egemenliği nedir?
Allah’ın Egemenliği İsa Mesih’in dünyaya gelişiyle yeryüzüne indi. Şu an sanki saklı ve
görünmeyen bir egemenlik, fakat İsa tekrar geldiğinde yine açığa çıkacak. Allah hem bu
dünyada hem de sonsuzlukta hüküm sürer. Bu dilekle bunu dua ediyoruz: biz imanda kalalım
ve iman topluluğu büyüsün.
Üçüncü Dilek şudur: “Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin iraden olsun.”
Allah’ın bütün insanlara karşı iyi iradesi var!
- Bu dilek sence kolay mı?
Çoğu insanlara göre bu çok zor bir dilek. Allah’a güvenmek hiç de kolay değil. Fakat Allah her
zaman hayatımızı bizden daha iyi bilir. Bir gün Allah’ın iyiliği yenecek ve bütün kötü ve yanlış
olan şeyler yok olacak!
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Ey göklerdeki Babamız, Adın kutsal olsun. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de Senin iraden olsun. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bize
karşı suç işleyenleri nasıl bağışladıksa sen de bizi bağışla. Bizi denenmelere
sokma. Bizi kötülükten kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek
Senindir.

17. RAB’BİN DUASI, bölüm II
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Rab’bin Duasında “Gündelik ekmek” sadece ekmek anlamına gelmez. Başka ihtiyaçlarımızla
ilgili olan ne gibi şeyler içerir?
Kim seni affediyor? Sen yakınlarını nasıl affedebilirsin?
Kim seni denemelerden ve kötülükten kurtarır?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. Bize karşı suç işleyenleri nasıl bağışladıksa Sen
de bizi bağışla. Bizi denenmelere sokma. Bizi kötülükten kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
sonsuzlara dek Senindir. Amin.
! Elişi teklifi: Bir kartonun üzerine küçük resimler yapıştırarak Rab’bin duasını hatırlatan bir tablo yapılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Rab’bin duası’
bölümü, sayfa 175-186
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ekmek, iki insan barış içinde, İblis, cennet
! Dersin önemli noktaları:
- Gündelik ekmeğimiz sadece ekmek değil, ihtiyaçlarımızla ilgili olan her şeyi içerir.
- Açgözlü olmayalım ya da gelecek için kaygılanmayalım, fakat bizde var olanla yetinerek
yaşayalım ve aynı zamanda Rab’be güvenelim.
- Biz Allah’a karşı her gün günah işleriz, yine de O bütün suçlarımızı affeder. Tıpkı Allah gibi biz
de kendimize karşı kötü niyetli, şiddet kullanan ve adil olmayan bir şekilde davranan komşumuzu
her zaman affetmeliyiz. Allah bunu istiyor. Allah sevgidir ve birbirimizi sevmemizi istiyor.
- İblis, dünya ve günahlı benliğimiz bizi yanlış imana, umutsuzluğa ve başka günahlara düşürmeye
çalışır, fakat Allah kimseyi ayartmaz.
- Göklerdeki Babamız bizi bütün kötülüklerden kurtarsın ve hayatımızın sonunda bizi bu sıkıntı
dolu dünyadan kendi yanına, cennete alsın.
- Son olarak bir şey için ricada bulunmuyoruz, fakat Allah’ın yüce olduğunu itiraf ediyoruz.
- Yaşayan gerçek Rab Allah mutlaka dualarımızı her zaman duyar ve cevap verir.
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17. Rab’bin Duası, bölüm II (dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci
dilek)
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Rab’bin Duasında Allah’a yalvarıyoruz ki O bize iradesine göre yaşamak ve O’na inanmak için
güç versin. Rab’bin Duasında 7 dilek var.
Dördüncü dilek şudur: “Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver.”
-Gündelik ekmek ve diğer yemekler nereden geliyor?
Genellikle ekmeği marketten alıyoruz. Ekmek markete pastaneden gelir. Pastanede ekmek
undan yapılır. Un değirmenden götürülür. Tahıl çiftçiden gelir, tarlada yetiştirilir. Verimli
olmak için uygun hava koşulları gerekir. İyi havayı Allah sağlar. O zaman bu duayı söylerken
çok şey için dua ederiz. Gündelik ekmeğimiz sadece ekmek veya yemek değil, ihtiyaçlarımızla
ilgili olan her şeyi içerir (yiyecek, içecek, giyecek, ayakkabılar, ev, toprak, hayvanlar, para,
eşya, iyi bir eş, iyi çocuklar, iyi devlet yönetimi, iyi hava koşulları, barış, sağlık, iyi arkadaşlar,
sadık komşular vs.).
Beşinci dilek şudur: “Bize karşı suç işleyenleri nasıl bağışladıksa Sen de bizi bağışla.”
- Özür dilemek kolay mı? Ya affetmek?
Özür dilemek ve affetmek ne yetişkinler ne de çocuklar için kolaydır. Yanlış yaptığımızı itiraf
etmek hiç de kolay değildir. İyi bir insan yok, çünkü ilk insanlar (Adem’le Havva) günaha
düştükten sonra tüm insanların özerine günah gelmiş oldu. Allah bizi bağışlamak ister, o
yüzden İsa Mesih günahlarımız için çarmıhta öldü. Biz Allah’a karşı her gün günah işleriz, yine
de O bütün suçlarımızı affediyor. Tıpkı Allah gibi biz de komşumuzu her zaman affetmeliyiz.
Allah bunu istiyor. Allah sevgidir ve birbirimizi sevmemizi istiyor.
-En büyük buyruğu hatırlıyor musun?
(Cevap: Allah’ı bütün canınla sev ve komşunu da kendin gibi sev)
Altıncı dilek şudur: “Bizi denenmelere sokma.”
İblis, dünya ve günahlı benliğimiz bizi yanlış imana, umutsuzluğa ve başka günahlara
düşürmeye çalışır. Biz kolayca kıskanıyoruz, öfkeleniyoruz, yalan söylüyoruz, bencil oluyoruz
vs. Fakat Allah kimseyi ayartmaz! Bu dilekle rica ederiz ki, Allah bizi denemelerden korusun.
Yedinci dilek: “Bizi kötülükten kurtar.”
Bu dünyada kötülük çok. Bu dilekle dua ediyoruz ki, göklerdeki Babamız bizi bütün
kötülüklerden kurtarsın ve hayatımızın sonunda bizi kendi yanına, cennete alsın. Cennette ne
ölüm, ne üzüntü, ne sıkıntı ne de gözyaşları var!
Son: “Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin!”
Son olarak bir şey için ricada bulunmuyoruz, fakat Allah’ın yüce olduğunu itiraf ediyoruz. Biz
emin olabiliriz ki, göklerdeki Babamız bu dileklere kulak verip onları vaadine göre
yanıtlayacaktır!
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Çocuklar sevgili babalarına nasıl yalvarırlarsa, biz de tam
bir cesaret ve güvenle Allah’a yalvarabiliriz.

18. SAKRAMENTLER: Vaftiz
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Hristiyan vaftiz nasıl yapılır?
Vaftiz neden bir sakramenttir? Sakrament ne demek?
Vaftizde Allah’ın sözüne bağlı olan sıradan madde ne?
Neden insanlar vaftiz edilmeli?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.” Matta 28:19-20
! Elişi teklifi: ‘Vaftiz’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Sakramentler’
bölümü, sayfa 187-188 ve ‘Kutsal Vaftiz Sakramenti’ bölümü, sayfa 189-200 ve
Kutsal Kitap’tan 2. Krallar 5:1-3, 9-14
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: su, deri hastalığı olan Naaman (bir erkek) ve onu vaftiz eden kişi
! Dersin önemli noktaları:
- Luteryen öğretisine göre vaftiz bir sakramenttir, kutsal bir eylemdir.
- ’Sakrament’ kelimesi Yunanca ve ’gizem’ ya da ’sır’ anlamına gelir. İki tane sakrament var:
Vaftiz ve Rab’bin Sofrası’dır. Vaftizde ve Rab’bin Sofrasında Allah’ın kendisi gözle görülür bir
şekilde (vaftiz suyu, ekmek ve şarap ile) bizimledir!
- Sakrament Allah tarafından kurulmuştur. Allah sakramentte, vaat sözünü gözle görülür bir
maddeyle (yani vaftizde suyla) birleştirir.
- Vaftizde kullanan su bir bakış açısından normal su, ancak aynı zamanda sadece sıradan bir su
değil, çünkü Allah’ın buyruğu ve Allah’ın sözüyle birleşen sudur.
- Sıradan bir su Allah’ın sözüyle birleştiği zaman bir mucize oluyor: vaftiz olan günahların
bağışlanması Allah’tan armağan olarak alıyor. Vaftiz Allah’ın verdiği büyük bir armağanıdır!
- Vaftiz Allah’ın eylemidir. Allah’ın kendisi vaftizde çalışır. Vaftizde Allah herkesi ismiyle yanına
çağırır.
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18. Sakramentler, Vaftiz
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Vaftiz gününü hatırlıyor musun?
Bebekken vaftiz olduysan bir şey hatırlamıyorsundur fakat anne babandan belki duymuşsundur
ve resimler görmüşsündür. Daha büyük yaşta vaftiz olduysan herhalde vaftiz gününü
hatırlayabilirsin. Beyaz giymiştin, kilisede Peder üzerine su döküp seni Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh’un adıyla vaftiz etmişti. O anda, yani vaftiz anında, ne oldu? Birisi düşünebilir ki bebeğe
isim koyuldu, diğer birine göre geleneksel bir tören yapıldı yada cemaat üyesi oldun. Oysaki
vaftizin daha önemli ve derin bir anlamı vardır.
Luteryen, Hristiyan öğretisine göre vaftiz bir sakramenttir, kutsal bir eylemdir.
- Bu ne demek, sakrament nedir, ne demektir?
Allah sakramentte, vaat sözünü gözle görülür bir maddeyle birleştirir. Sakrament Allah
tarafından kurulmuştur.
İki tane sakrament var: Vaftiz ve Rab’bin Sofrası.
- Vaftizde ve Rab’bin Sofrasında Allah’ın sözüne bağlı olan sıradan maddeler neler?
(Cevap: su, ekmek ve şarap) Vaftizde ve Rab’bin Sofrasında Allah’ın kendisi gözle görülür bir
şekilde bizimledir!
Vaftiz Allah’ın eylemidir. Allah’ın kendisi vaftizde çalışıyor. Vaftizde Allah herkesi ismiyle
yanına çağırıyor. Allah’ın merhameti herkese aittir, çocuklara da dahil.
İsa’nın buyruğuna göre insanlar her zaman Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz
edilmelidir. Sadece öyle bir vaftiz Hristiyan vaftizidir.
Kutsal Kitap’ta İsa Mesih şöyle diyor: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu
nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un
adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna
dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)
Eski Antlaşma’da da vaftiz hakkında bir kaç metin bulunur. Naaman ve peygamber Elişa
hakkında okuyalım: 2. Krallar 5:1-3, 9-14
- İyileşmek için Naaman ne yapmalıydı?
- Şeria Irmağı’nın suyunda özel bir iyileştirme gücü var mıydı?
Şeria Irmağı’nda yıkanma peygamber Elişa’nın fikri değildi, Allah’ın buyruğuydu. Allah’ın
vaadiyle Şeria Irmağı’nın normal suyunun Naaman’ın deri hastalığını iyileştirme gücü vardı.
Naaman deri hastalığından kurtuldu, biz ise vaftiz suyuyla günahtan ve sonsuz ölümden
kurtuluruz. Naaman, derisi iyileşmiş olduğunda sanki yeni bir insan oldu. Biz de vaftizde yeni
insan oluyoruz: kurtulmuş, affedilmiş insan oluyoruz.
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“İman edip vaftiz olan kurtulacak,
iman etmeyen ise hüküm giyecek.”
(Markos 16:16)

19. SAKRAMENTLER: Rab’bin Sofrası
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Rab’bin Sofrası ilk defa kimler ve nerede kutladı?
Rab’bin Sofrasında Allah’ın sözüne bağlı olan sıradan maddeler neler?
Rab’bin Sofrası sıradan yemek sofrasından ne şekilde farklı?
Neden Rab’bin Sofrasına katılmak bizim için faydalıdır?
Yaşam ekmeği nedir (ya da kimdir)?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde
dirilteceğim.” Yuhanna 6:54
! Elişi teklifi: ‘Rab’bin Sofrası’ –boyama resmi boyanır. / Bir kartonun üzerine süslemiş tabak ve şarap
bardağı yapıştırılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Rab’bin Sofrası’
bölümü, sayfa 214-226 ve Kutsal Kitap’tan Matta 26:17-30
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa’yla on iki öğrenci ve yemek sofrası, ekmek ve şarap, çarmıh
! Dersin önemli noktaları:
- Rab’bin Sofrası da bir sakramenttir. Rab’bin Sofrasında Allah’ın Sözü ekmek ve şarapla
birleştirilir.
- Rab’bin Sofrası sıradan yemek sofrasından çok daha farklı. Rab’bin Sofrasını İsa Mesih’in
kendisi kurdu, o Kutsal bir sofradır.
- İsa eline ekmek alıp ‘Bu benim bedenimdir’ dedi. Sonra bir kase alıp ‘Bu benim kanımdır’ dedi.
Bu sözlere dayanarak biz Rab’bin Sofrasını kutlarız.
- Rab’bin Sofrası günahkar insanlar için kurulmuştur. Hepimiz günahkarız!
- Rab’bin Sofrası’nda bize günahların bağışlanması, yaşam ve kurtuluş verilir.
- Rab’bin Sofrası imanımızı güçlendirir.
- Rab’bin Sofrası’nda biz İsa Mesih’te kalırız ve O bizde kalır. İsa Mesih’in bedeni zaten yaşam
ekmeğidir ve öylece bizim ruhsal gıdamızdır.
- Çocuklar vaftiz olduktan ve öğreti aldıktan sonra ebeveynleriyle Rab’bin Sofrasına katılabilirler.
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19. Sakramentler, Rab’bin Sofrası
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Allah merhametini Kelam ve Sakramentler aracılığıyla dağıtır. Sakramentler Allah’ın
merhametinin görünen işaretleridir. Sakramentte Allah’ın Kelamı sıradan maddeyle birleştirilir:
vaftizde suyla, Rab’bin sofrasında ekmek ve şarapla.
- Rab’bin Sofrası herhangi bir yemek mi?
Hayır, Rab’bin sofrası sıradan yemekten çok daha farklı. Rab’bin sofrasını İsa Mesih’in kendisi
kurdu, o Kutsal bir sofradır.
- Rab’bin Sofrasını ilk defa kimler ve nerede kutladı?
İsa’yla on iki öğrencisi Fısıh bayramından (yani Paskalya bayramından) önce, İsa’nın ele
verildiği akşam, Kutsal Perşembe akşamı ilk defa Rab’bin Sofrasını kutladılar. İsa elini ekmek
alıp ‘Bu benim bedenimdir’ dedi ve aynı şekilde bir kase alıp ‘Bu benim kanımdır’ dedi. Bu
sözlere dayanarak biz Rab’bin Sofrasını kutlarız.
“Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. ‘Alın,
yiyin’ dedi, ‘Bu benim bedenimdir.’ Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek,
‘Hepiniz bundan için’ dedi. ‘Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları
uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” (Matta 26:26-28)
Rab’bin Sofrası günahkar insanlar için kurulmuş (hepimiz günahkarız!). ‘Günahların
bağışlanması için sizin uğrunuza feda edildi ve döküldü’ sözleri bize gösterir ki, bize bu sözler
aracılığıyla günahların bağışlanması, yaşam ve kurtuluş verilir.
İblis bizi imandan uzaklaştırmak ister, dünya da imanda kalmamız için destek vermez ve
günahlı benliğimiz de her zaman imana karşıdır. Rab’bin Sofrası imanımızı güçlendirir.
Rab’bin Sofrasında biz İsa Mesih’te kalırız ve O bizde kalır. İsa Mesih’in bedeni zaten yaşam
ekmeğidir ve öylece bizim ruhsal gıdamızdır.
Bunu bir düşün: eline bir elmas alırsın, ve sen ne hissedersen hisset o bir elmastır.
Aynı şekilde 10 emri bir düşün, biz emirlere uymasak da onlar geçerlidir, kaybolmazlar.
Aynı şekilde Rab’bin Sofrasında da biz ne hissedersek hissedelim Allah mutlaka günahlarımızı
bağışlar ve ekmek ve şarap gerçekten Rab’bin bedeni ve kanıdır.
Çocuklar da vaftiz olduktan ve öğreti aldıktan sonra ebeveynleriyle Rab’bin Sofrasına
katılabilirler.
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Ele verildiği gece Rab’bimiz İsa Mesih eline ekmek aldı,
şükredip ekmeği böldü, öğrencilerine verdi ve şöyle dedi:
‘Alın, yiyin; bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni
anmak için böyle yapın.’ Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi
alıp şükredip onlara verdi ve şöyle dedi: ‘Hepiniz bundan için;
bu kâse, günahların bağışlanması için sizin uğrunuza dökülen
kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni
anmak için böyle yapın.’	
  	
  (1. Kor. 11:23-25)	
  

20. KUTSAL KİTAP
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Kutsal Kitap hangi şekillerde diğer kitaplardan çok farklı?
Kutsal Kitap kaç kitap içerir?
Eski ve Yeni Antlaşma’nın baş kişisi kimdir?
Kutsal Kitap’ı okumak neden bizim için faydalıdır?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.” Mezmur 119:105
! Elişi teklifi: ‘Kutsal Kitap’ –boyama resmi boyanır. / Kartondan küçük bir kitap (Kutsal Kitap) yapılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Martin Luther’in
kısa Hristiyan İlmihali kitabının geniş açıklaması’ bölümü, sayfa 40-44 ve sayfa 234-236
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kutsal Kitap, Musa ve başka peygamberler, İsa ve elçiler
! Dersin önemli noktaları:
- Kutsal Kitap kutsaldır, çünkü Allah farklı insanları Kitabı yazmaları için yönetti ve onlar
Allah’ın kendi Ruhu’ndan esinlenerek yazdılar. Bu nedenle Kutsal Kitap Allah’ın güvenilir sözü
ve gerçeğidir.
- Eski ve Yeni Antlaşma Kutsal Allah’ın yaptıklarını ve sevgisini anlatır. Kutsal Kitap’ta Allah’ın
kendisi bize insan dili aracılığıyla konuşur. O yaklaşık bin sene boyunca farklı insanların yazdığı
bir kitap, fakat onların yazdıklarını Allah yönetilmişti.
- Kutsal Kitap sanki küçük bir kütüphane. Kitap olarak çok farklı tarz bulunur: tarihi kitaplar, yasa,
şiirler, peygamberlik kitapları, mektuplar; toplam 66 kitap var.
- Eski Antlaşma, İsa Mesih’in doğumundan önceki olaylarını anlatır, Yeni Antlaşma ise İsa
Mesih’in doğumundan sonraki olaylarını anlatır. Bütün kitabın baş kişisi İsa Mesih’tir.
- Kutsal Kitap hem çocukken hem de yetişkinken bize Allah hakkında yeni şeyler öğretir.
- Allah’ın Sözünü, yani Kutsal Kitap’ı okurken ve dinlerken Kutsal Ruh imanımızı güçlendirir.
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20. Kutsal Kitap
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
İmanın büyümesi ve güçlendirilmesi için düzenli olarak kilise toplantılarına katılmak çok
önemlidir. Ayrıca imanımızı büyütecek başka destekler de vardır. Bugün onlardan biri
hakkında konuşacağız.
- Kitap okumayı öğrendiğin anı hatırlıyor musun? Kaç yaşındaydın?
Kitap okumak çok faydalı ve mutlu eden bir şeydir, sanki yeni bir dünyaya açılmış olursun
kitap okurken. Ancak bu kitaplardan bir tanesi diğerlerden çok farklı. O kitap bir masal kitabı
değil, okul kitabı da değil, sıradan bir kitap da değil. O Kutsal Kitap!
Kutsal Kitap sadece Allah hakkında bilgi veren bir kitap değildir, o Allah’ın sözüdür.
Tüm Kutsal Kitap Allah’ın sözü ve gerçeğidir.
Kutsal Kitap Allah’ın yaptıklarını ve sevgisini anlatır. Kutsal Kitap’ta Allah’ın kendisi bize
insan dili aracılığıyla konuşur.
Aslında diyebiliriz ki, Kutsal Kitap sanki küçük bir kütüphane. Kitap olarak onda çok farklı
tarz bulunur: tarihi kitaplar, yasa, şiirler, peygamberlik kitapları, mektuplar. Allah farklı
insanları Kitabı yazmaları için yönetti ve onlar Allah’ın kendi Ruhu’ndan esinlenerek yazdılar.
- Kutsal Kitap’ta toplam kaç kitap var, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan tahmin et!
(Doğru cevap: Eski Antlaşma 39 kitap + Yeni Antlaşma 27 kitap = toplam 66 kitap)
Kutsal Kitap’ta hem Eski hem de Yeni Antlaşma var. Antlaşma Allah ile yapılan bir antlaşma
demektir.
- Eski ve Yeni Antlaşma’nın farkları nelerdir? Hangi şeyleri ise aynıdır?
Eski Antlaşma, İsa Mesih’in doğumundan önceki olaylarını anlatır, Yeni Antlaşma ise İsa
Mesih’in doğumundan sonraki olaylarını anlatır. Bütün kitabın en önemli noktası ve söz
konusu, yani baş kişisi, Kurtarıcı İsa Mesih’tir!

	
  
- Aynaya baktığında ne görüyorsun?
Kutsal Kitap sanki bir ayna: o gerçeği gösteriyor yani bencilliğimizi ve imansızlığımızı
gösteriyor. Fakat aynı zamanda Kutsal Kitap gözlerimizi İsa Mesih’e doğru çeviriyor. İsa
Mesih bizim yapamadığımızı yaptı. O kusursuz bir hayat yaşadı ve çarmıhta bütün insanların
günahlarını affetti, senin günahlarını affetti!
Kutsal Kitap hem çocukken hem de yetişkinken bize Allah hakkında yeni şeyler öğretir.
Kutsal Kitap’ı okurken ve dinlerken Kutsal Ruh imanımızı güçlendirir.
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“Sözün adımlarım için çıra,
Yolum için ışıktır.”
(Mezmur 119:105)

	
  
	
  
	
  

21. GÜNAHLARIN İTİRAF EDİLMESİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Günahların itiraf edilmesi ne demek?
Kim günahlarımızı bağışlıyor?
Günahların bağışlanma sözlerini nerede duyabilirsin?
Neden bazen kişisel, özel günahların itiraf edilmesi faydalı olabilir? (Yani Pederle konuşmak)

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlayıp
bizi her kötülükten arındıracaktır.” 1.Yuhanna 1:9
! Elişi teklifi: ‘Günahların itiraf edilmesi’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Günahların itiraf
edilmesi’ bölümü, sayfa 21-24 ve sayfa 201-205
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kilise, Peder (yani Rahip), diz çöken insanlar
! Dersin önemli noktaları:
- Allah’a ve komşuna karşı yanlış yaptığında yani her hangi bir günah işlediğinde O’ndan özür
dilemelisin. Günahlarımızı itiraf ederken yaptığımız tüm günahları Allah’a anlatıyoruz.
- Günahların itiraf edilmesinde iki önemli nokta var: 1) Günahlarımızı itiraf ediyoruz ve bunu
yaptıktan sonra 2) günahlarımızın bağışlanmasını kabul ediyoruz.
- Luteryen, Hristiyan ayininde, Allah’ın önüne geldiğimizde O’na günahlarımızı getirip hep
birlikte hep bir ağızdan itiraf ediyoruz. Sonra Peder günahların bağışlanma sözlerini duyuruyor.
Allah mutlaka İsa Mesih’in sayesinde günahlarımızı bağışlıyor!
Allah şöyle diyor: “Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi ak pak olacaksınız.
Elleriniz kırmız böceği gibi olsa da, yapağı gibi bembeyaz olacak.” (Yeşaya 1:18)
- Bazen kişisel, özel günahların itiraf edilmesi gerekir. Yüreğinde seni rahatsız eden günahlar varsa
ve sürekli onları hissediyorsan, Pederle konuşmalısın. Ona seni rahatsız eden günahlarını
anlatabilirsin ve sonra Peder sana günahların bağışlanma sözlerini söyler.
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21. Günahların itiraf edilmesi
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Arkadaşına ya da kardeşine karşı yanlış yaptığında ne yapmalısın?
O’ndan özür dilemelisin! Aynı şekilde Allah’a karşı yanlış yaptığında yani her hangi bir günah
işlediğinde O’ndan da özür dilemelisin.
Günahların itiraf edilmesi nedir? İki önemli nokta var:
Günahlarımızı itiraf ediyoruz ve bunu yaptıktan sonra günahlarımızın bağışlanmasını kabul
ediyoruz.
Her gün sözlerimizle, düşüncelerimizle ve eylemlerimizle Allah’a ve kardeşlerimize karşı
yanlış şeyler yapıyoruz (örneğin: alay etmek, küçümsemek, kıskançlık duymak, nefret etmek,
kopya çekmek, dedikodu yapmak).
Günahlarımızı itiraf ederken yaptığımız tüm yanlışlıkları Allah’a anlatıyoruz.
- Sence günahları itiraf etmek kolay mı, zor mu?
Günahları itiraf ettikten sonra günahların bağışlanmasını kabul ediyoruz.
Allah şöyle diyor: “Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi ak pak olacaksınız.
Elleriniz kırmız böceği gibi olsa da, yapağı gibi bembeyaz olacak.” (Yeşaya 1:18)
Mezmurlar şöyle diyor: “Gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, kendisinden korkanlara karşı
sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırdı bizden
isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara
öyle sevecen davranır.” (Mezmurlar 103:11-13)
- Sence günahların bağışlanmasını kabul etmek kolay mı, zor mu?
- Günahların bağışlanma sözlerini nerede duyabilirsin?
Günahların itiraf edilmesi kilisede her ayinde söylenir. Luteryen, Hristiyan ayininde, Allah’ın
önüne geldiğimizde O’na günahlarımızı getirip hep birlikte bir ağızdan itiraf ediyoruz.
Günahlarımızı itiraf ettikten sonra bağışlandığımızı kabul ediyoruz. Allah mutlaka bizi affeder!
Bazen yüreğinde seni rahatsız eden günahlar olabilir. Bunların farkında oluyorsun ve sürekli
onları hissediyorsun. O zaman Pederle konuşmalısın; ona seni rahatsız eden günahlarını
anlatabilirsin ve sonra Peder sana günahların bağışlanma sözlerini söyler. Bu kişisel, özel
günahların itiraf edilmesidir. İkisi de geçerli ve ikisi de faydalıdır.
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“Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.”	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(1.Yuhanna 1:9)	
  

	
  
	
  
	
  

22. DUA
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Dua nedir?
Kime dua etmelisin?
Nerede ve ne zaman dua edebilirsin?
Neden dua etmek iyi bir şey?
Allah bütün dualar işitir mi?
Allah dualarımıza ne gibi cevaplar veriyor?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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: “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak
şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve
düşüncelerinizi koruyacaktır.” Filipililer 4:6-7
! Elişi teklifi: ‘Dua’ –boyama resmi boyanır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: ‘Martin Luther’in kısa İlmihali’ –kitabından ‘Rab’bin duası’
bölümü, sayfa 161-166
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Dua eden kişiler (çocuklar ve yetişkinler)
! Dersin önemli noktaları:
- Basit olarak dua, sözler ve düşüncelerle Allah’a konuşmak demektir.
- Sadece tek gerçek Allah’a dua etmeliyiz. Putlara ya da başka yanlış şeylere dua etmemeliyiz.
Ayrıca İsa Mesih’in adıyla, O’na inanarak ve güvenerek dua etmeliyiz
- Allah, İsa Mesih’e iman edenlerin dua etmelerini istiyor. Dua ederken Allah’a yöneliyoruz ve
imanımız güçlendirilmiş oluyor.
- Her yerde ve her zaman dua etmek iyi ve doğrudur.
- Allah bütün dualarımızı kesinlikte işitir, fakat Allah bizden daha iyi ihtiyaçlarımızı bildiği için
dileklerimizi her zaman yerine getirmez.
- Allah istediği şekilde ve istediği zamanda dualarımıza cevap verir. Biz O’nun iyiliğine
güvenebiliriz.
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22. Dua
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
- Dua nedir? Dua kelimesi aklına ne getirir?
Basit olarak dua, sözler ve düşüncelerle Allah ile konuşmak demektir. Duada Allah’a her şeyi
anlatma imkanımız var.
Annenle ve babanla konuşman çok önemli, çünkü onlar seni severler ve senin hayatında neler
olduğunu bilmek isterler. Ayrıca Allah, Göksel Baba olarak seninle ilgilenir ve kendisiyle
ilişkin olsun ister.
Biz sadece tek gerçek Allah’a dua etmeliyiz. Putlara ya da başka yanlış şeylere dua
etmemeliyiz. Ayrıca biz İsa Mesih’in adıyla, O’na inanarak ve güvenerek dua etmeliyiz
- Allah’ın dualarımıza ihtiyacı var mı? Yoksa neden dua etmeliyiz?
Allah’ın dualarımıza ihtiyacı yok, O zaten kendimizden daha iyi ihtiyaçlarımızı bilir. Fakat
kendimizin dua etmeye ihtiyacı var! Dua ederken Allah’a yöneliyoruz ve imanımız
güçlendirilmiş oluyor.
- Nerede ve ne zaman dua edebilirsin?
Her yerde ve her zaman yani sabah, öğlen, akşam, gece, dua edebilirsin: evde tek başına,
ailenle birlikte ve kilisede olduğun zaman. Kendi sözlerinle dua edebilirsin ya da Rab’bin
duasını söyleyerek dua edebilirsin.
- Kimler için dua etmeliyiz?
Tabii ki kendimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız ve diğer bütün insanlar için dua
etmeliyiz. Kutsal Kitap diyor ki, düşmanlarımız için bile dua etmeliyiz!
- Bu nasıl mümkün? Düşmanlarımız için dua etmek kolay mı?
Kendi gücümüzle mümkün olmaz, fakat Allah bize yardım eder.
- Allah duada O’nun önüne getirilen bütün dilekleri yerine getirir mi?
Allah bütün dualarımızı kesinlikte işitir, fakat Allah bizden daha iyi gereken şeyleri bildiği için
dileklerimizi her zaman yerine getirmez.
Duaların karşılığı trafik ışıkları gibi oluyor:
bazen cevap ‘evet’ (yeşil ışık), bazen ‘hayır’ (kırmızı ışık), bazen ise ‘bekle’ (sarı/turuncu ışık)
olabilir.
Allah istediği şekilde ve istediği zamanda dualarımıza cevap verir. Biz O’nun iyiliğine
güvenebiliriz.
- Dualarına cevap aldın mı hiç? Paylaşmak ister misin?
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Ey Gökteki Babam, sevgili Oğlun İsa Mesih’in aracılığıyla sana
şükrederim. Çünkü̈ bugün beni merhametinle esirgedin. Nerede ve
kime karşı yanlış̧ yaptıysam, bütün günahlarımı bağışlaman ve
merhametinle bu gece beni koruman için dua ediyorum. Kendimi,
bedenimi, canımı ve diğer her şeyi sana emanet ediyorum. Senin
kutsal meleğin benimle olsun, öyle ki, o kötü düşmanın benim
üzerimde gücü olmasın. Amin.

	
  

23. RAB’BİN BEREKETİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlangıç
! 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 (Ekteki öğretim çocuklara okunur.)
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Bereket ne demek?
Nerede Rab’bin bereketini duyabilirsin?
Rab’bin bereketinde kaç kere ‘Rab’ söylenir?
Neden Rab’bin bereketini almak bizim için önemlidir?
Kendi hayatında Rab’bin bereketini görebilir misin?

! Günün ilahisi

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde
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 sizi kutsasın ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; RAB
yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.” Çölde sayım 6:24-26
! Elişi teklifi: ‘Rab’bin bereketi’ –boyama resmi boyanır. / Bir kartondan tablo kesilip çerçevesi süslenir
ve ortasına Rab’bin Bereketi yazılır.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Çölde sayım 6:22-27
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Musa, kahinler, İsrail halkı
! Dersin önemli noktaları:
- Allah’ın bizimle olması, bize bakması ve bize iyi şeyler vermesi bereket demektir.
- Allah bereketini ilk defa Musa’ya ve kahinlere verdi. Kahinler bu bereket sözleriyle İsrail halkını
Allah’ın adını anarak kutsadılar.
- Kilisede Allah’ın bereketi O’nun sevgisini gösteren faaliyetlere bağlıdır (mesela vaftiz, ayin).
Ayrıca her ayinin sonunda Rab’bin bereketi Peder tarafından söylenir.
- Rab’bin bereketinde Rab Allah’ın adı üç kere söylenir. Üçlü birlik Allah bereketinde çalışır.
- Biz her gün Allah’ın bereketinin altındayız, O’nun bereketinden yaşıyoruz. Bereket sadece
Allah’tan gelir.
- Her gün Rab’bin bereketine gerek var. Vaftizde Rab’bin bereketi okunur. Oradan başlamış olan
bereket bütün hayat boyunca geçerlidir. Aynı bereket bize cennete kadar götürür.
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23. Rab’bin Bereketi
(Yalın yazı çocuklara sorulabilen soru)
Bereket nedir? Allah’ın bizimle olması, bize bakması ve bize iyi şeyler vermesi bereket
demektir. Allah dünyayı yaratıktan hemen sonra bütün canlıları ve bütün evreni kutsadı.
Biz her gün Allah’ın bereketinden yaşıyoruz. Bereket sadece Allah’tan gelir. Hem On emirde
ve İman ikrarında hem de Rab’bin Duasında öğrendik ki, bütün iyilik Allah’tan gelir. O’nun
iyiliği ve merhameti bizim etrafımızdadır. Allah hayatımızı korur. Allah’ın bizimle olmasından
emin olabiliriz.
Kendimiz bereket aldığımızda ya da birbirimize esenlik ve bereket dilediğimizde Allah’tan
dileriz ki, O’nun iyi isteği, bereketi, hayatımızda gerçekleşsin.
- Kutsal Kitap’ta Rab’bin bereketi nerede bulunur? Eski Antlaşma’da mı, Yeni Antlaşma’da
mı?
Rab’bin bereketi çok eskidir ve Eski Antlaşma’da bulunur, ilk kez bu sözler Allah tarafından
Musa’ya verilmiştir.
Kutsal Kitap şöyle diyor:
”Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin, Rab
yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.” (Çölde sayım 6:24-26)
-Bereket sözlerinde Rab Allah’ın adı (yani ‘Rab’) kaç kere söylendi?
(Cevap: üç)
"Rab sizi kutsasın ve korusun." Burada Allah bütün hayatımızı kutsayıp korur. Hayatımıza
sağlık, ev, aile, iş, mal, ülke, hükümet de dahildir. Bunların hepsini Allah kutsayıp korur.
"Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin.” Burada Allah bize günahkar insanlara İsa
Mesih sayesinde günahlarımızın bağışlanmış olduğunu açıklıyor. Biz İsa’ya güvenerek Kutsal
Allah’a yaklaşabiliriz.
"Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin." Zor zamanlarda kolayca şöyle düşünürüz:
sanki Rab bizi terk etmiş ya da bize kızmış. Fakat burada Allah yüzünü bize çevirir. Yani
günahlarımızı bağışlar. Böylece bize esenlik verir.
Kilisede ayinin sonunda Rab’bin bereketi alınır. Her ayinin sonunda bu sözler katılanlara
söylenir.
Her gün Rab’bin bereketine gerek var. Vaftizde de Rab’bin bereketi okunur. Oradan başlamış
olan bereket bütün hayat boyunca geçerlidir. Aynı bereket bizi cennete kadar götürür.
Yaşadığımız sürece Allah’ın elindeyiz. O bize bakar ve bizi bereketler. Rab Allah’a ve O’nun
iyiliğine her gün güvenebiliriz.

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

Ders 23: Rab’bin Bereketi
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RAB sizi kutsasın ve korusun;
RAB aydın yüzünü size göstersin
ve size lütfetsin;
RAB yüzünü size çevirsin
ve size esenlik versin.

	
  

