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PAZAR DERSİNİN ŞEKLİ:
1. BAŞLANGIÇ
-

-

-

Hoş geldiniz
• Öğretmen çocuklara ‘Hoş geldiniz’ diyor
• Öğretmen yeni çocuklara kendini tanıtıyor
• Öğretmen yeni çocukların isimlerini soruyor
• Öğretmen “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz” diyerek derse başlıyor
Başlangıç ilahisi
• Beraber söyleniyor
Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
• Öğretmen dua ediyor
• Duanın içinde günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözlerinin bulunması
gerekiyor (Mesela: Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık fakat Sen İsa
Mesih sayesinde günahlarımızı bağışlıyorsun.)
Şükür ilahisi
• Beraber söyleniyor

2. ÖĞRETİM
-

Öğretmen flanel resimlerini panoya koyarak ya da resimler göstererek Kutsal Kitap metni
anlatıyor
Öğretmen çocuklara konuyla ilgili sorular soruyor
Çocuklar da öğretmene sorular sorabilir
Sonunda öğretmen önemli noktaları (ya da onlardan bazılarını) tekrarlıyor
Günün ilahisi (konuyla bağlı olan bir ilahi) beraber söyleniyor

3. İMAN İKRARI
-

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

4. BİTİŞ
-

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

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

DERS ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN
HAZIRLIKLAR:
1. Dua et!
– hem kendin, hem çocuklar, hem de ders için

2. Kutsal Kitap metni dikkatli oku!
– hem çocukların Kutsal Kitap’ından hem de Kutsal Kitap’tan

3. Okuduğun metni derin derin düşün ve kendine bu soruları sor:
-

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

4. Ders için hazırlanmış öğretim sayfayı dikkatli oku ve özellikle
metnin önemli noktalara dikkat et!

5. Konuyu açıklayan, uygun olan flanel resimlerini seç!
– ya da çocuklara gösterilecek başka resimler seç mesela Çocukların Kutsal
Kitap’ından

5. Uygun olan ilahileri seç!

6. Konuyla ilgili boyama resimlerini yazdır veya
el işi için malzemeleri hazırla!
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1. İSA MESİH’İN YERUŞALİM’E GİRİŞİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Kralların kralına’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Yeruşalime’e girişi’ bölümü okunur, sayfa 230-232

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Hangi bayramdan önce İsa Mesih Yeruşalim’e geldi?
Bu metin neden Noel’den önce okunur?
İsa Mesih Yeruşalim’e neyle geldi? Neden?
İnsanlar O’nu nasıl karşıladılar?
Hozana ne demektir?

! Günün ilahisi (mesela ‘Hozana Davut’un Oğlu!’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Yeşil kartondan palmiye dalları kesilip üzerine ‘Hozana Davut’un Oğlu!’ yazılır. / Gri
kartondan bir eşek kesilir, ayakları iki çamaşır mandalından yapılır. / Birinci Advent mumu yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 19:28-40 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Yeruşalim’e girişi’ bölümü, sayfa 230-232
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, eşek, kıyafetler, palmiye dalları, halk, kent
! Dersin önemli noktaları:
- Kilise Yılı, Noel Bayramından dört hafta önce Advent Devresiyle başlar. ‘Advent’ sözcüğü
‘varış’ veya ‘geliş’ anlamında kullanılır. Advent Devresi, Noel’e hazırlanmak yani İsa
Mesih’in gelişine hazırlanmak için bir süredir. Mesih İsa doğmadan önce Allah’ın gönderdiği
peygamberler Mesih’in geleceğini duyurdular.
- Birinci Advent Günü’nün ana metni İsa Mesih’in eşekle Yeruşalim’e gelişidir. İsa Mesih,
dünyasal krallar gibi değil, eşeğe binmiş, alçakgönüllü olarak Yeruşalim’e geldi. Böylece
peygamber Zekeriya’nın vaat edilen Kral’a dair sözlerini yerine getirdi. İsa Mesih bu
dünyadaki krallara hiç benzemez. Genellikle krallar kendilerine bir şeyler ister (para, kale,
askerler), Kralımız İsa Mesih ise bize her şeyi verir, bizim için kendisini ölüme verdi!
- Bu konuyla Advent ve Noel, Palmiye Pazarına ve Diriliş bayramına (Paskalya) bağlanmıştır.
Mesih İsa’nın doğum günü olan Noel, asıl anlamını İsa Mesih’in Paskalyadaki acıları, ölümü
ve dirilişinden kazanmaktadır.
- Hozana ‘yardım et’ ve ‘kurtar’ anlamına gelir. Eski Antlaşma’da Hozana sadece Allah’a
söylendi, kelime dua olarak tanıtıldı.
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2. YAHYA’NIN DOĞUMU BİLDİRİLİYOR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Hamt edin’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Elizabet ve Zekeriya’ bölümü okunur, sayfa 162-163

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Melek Zekeriya’ya nasıl bir haber getirdi?
Doğacak olan çocuğun görevi ileride ne olacaktı?
Zekeriya meleğin söylediklerine neden inanmadı?
Zekeriya meleğe inanmadığı için ne oldu?
Elizabet neden sevinçliydi?

! Günün ilahisi (mesela ‘İsa en yüce isim’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Beyaz kağıttan bir melek yapılıp süslenir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 1:5-25 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Elizabet ve Zekeriya’ bölümü, sayfa 162-163
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Elizabet, Zekeriya, tapınak, melek
! Dersin önemli noktaları:
- İsrail halkı uzun zamandır Allah’ın vaat edilmiş olan Mesih’ini beklemekteydi.
- Elizabet ile Zekeriya yaşlıydılar, bebekleri olamayacak bir yaştaydılar. Onların durumu Eski
Antlaşma’dakilere İbrahim ve Sara, İshak ve Rebeka, Yakub ve Rahel'e benziyordu.
- Zekeriya senede bir kaç kere Yeruşalim'deki Rab'bin Tapınağına gidip görevini yapıyordu. Bu
sırada Rab'bin bir meleği Zekeriya'ya göründü. Uzun zaman boyunca bebeğinin olması için
dua eden Zekeriya meleğe inanmadı.
- Melek Cebrail Zekeriya’nın dilinin tutulmasını sağladı. O artık konuşamıyordu. Eve döndü ve
daha sonra meleğin söylediği gibi oldu yani Elizabet hamile kaldı. Bu büyük bir mucizeydi!
- Zekeriya ile Elizabet Allah’ın büyük planını gördüler. Vaftizci Yahya’nın doğumu daha önce
peygamberlik sözleriyle bildirilmişti. (Malaki 4:5-6)
- Allah’ın planına göre İsa Mesih doğmadan önce Vaftizci Yahya’nın doğması gerekti. Yahya
büyük bir peygamber oldu ve onun görevi İsa Mesih’i göstermek idi.
- Yahya hakkında şöyle yazılmıştır: “Şöyle haykırıyor bir ses: ‘Çölde RAB’bin yolunu
hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.’” (Yeş 40:3) Yahya’nın sesi İsa Mesih’in
gelmesini hazırlamak için haykırıyordu. Allah mutlaka vaatlerini yerine getirecektir!
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Ders 2: Yahya’nın doğumu bildiriliyor
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Kevin Spear

Melek, “Korkma, Zekeriya! Duan kabul edildi. Karın Elizabet
sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın” dedi.

3. MELEK MERYEM’E HABER GETİRİYOR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Derin bir sevinç’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Melek Meryem’i ziyaret ediyor’ ve ‘Meryem Elizabet’i ziyaret
ediyor’ bölümleri okunur, sayfa 164-165, 166

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Melek Meryem’e nasıl bir haber getirdi?
Meryem meleğin söylediklerine nasıl bir cevap verdi?
Neden Meryem Elizabet’i ziyaret etmek istedi?
İki hamile kadın buluştuğunda ne oldu?

! Günün ilahisi (mesela ‘İyi Rab’be hamt edin’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Kağıttan Meryem’le melek figürleri kesilip boyanır. / Kartona Luka 1:46-48 yazılır ve
tablo şeklinde süslenir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 1:26-80 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Melek Meryem’i ziyaret ediyor’ ve ‘Meryem Elizabet’i ziyaret
ediyor’ bölümleri, sayfa 164-165, 166
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Meryem, Meryem’in evi, melek, Elizabet
! Dersin önemli noktaları:
- Allah Meryem’i büyük bir görev için seçmişti. Nişanlısı Yusuf Davut soyundandı, bu sebeple
İsa Mesih de Davut’un soyundan doğdu. (2. Sam. 7:11-16 ve 1. Mos. 49:8-12)
- Yahudiler için isim önemliydi. Melek doğacak olan bebeğin adının İsa koyulacağını söyledi.
İsa ‘RAB kurtar’ anlamına geliyor, Eski Antlaşma’daki Yeşua adı ile aynıdır.
- Bakire Meryem’in hamile kalması büyük bir mucizeydi, imkânsız bir şeydi ama Kutsal Ruh
aracılığıyla mümkündü! Göksel Allah İsa Mesih’te beden alıp insan oldu. Peygamber
Yeşaya’nın 700 sene önce söylediği sözler gerçekleşmiş oldu: “İşte, kız gebe kalıp bir oğul
doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” ( Yeşaya 7:14 ; İmmanuel=Allah bizimledir)
- Meryem meleğin söylediklerine yani Allah’ın sözüne inanıp Rab’bin kulu olduğunu kabul etti.
Allah Meryem’e bu imanı verdi. Meryem İsa Mesih’in annesi oldu. Doğuracağı İsa Mesih
bütün uluslara bereketi getiren, Şeytanın gücünü yenen ve herkesi kurtaran tek kişiydi.
- Elizabet Meryem’le buluştuğunda Kutsal Ruh’la dolup Allah’a şükretti, çünkü Allah’ın vaat
ettiği Kurtarıcı, İsa Mesih, dünyaya inmek üzereydi.
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Ders 3: Melek Meryem’e haber getiriyor

www.biblekids.eu

Melek Meryem’e, “Korkma Meryem!
Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Gebe kalıp bir oğul doğuracak,
adını İsa koyacaksın” dedi.

4. YUSUF’UN RÜYASI
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Rab Mesih’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Melek Yusuf’u ziyaret ediyor’ bölümü okunur, sayfa 165

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Yusuf nasıl bir adamdı?
Neden Yusuf Meryem’den ayrılmayı düşündü?
Yusuf neden ayrılmaktan vazgeçti?
Rab’bin meleği doğacak olan bebek hakkında Yusuf’a ne bildirdi?

! Günün ilahisi (mesela ‘İsa en yüce isim’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Rab’bin sözü gerçektir’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Beyaz kartondan bulut şekli kesilip pamuklarla süslenir ve üzerine şöyle yazılır: “Meryem bir
oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:21)
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 1:18-24 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Melek Yusuf’u ziyaret ediyor’ bölümü, sayfa 165
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Meryem, Yusuf, yatak, uyuyan Yusuf, melek
! Dersin önemli noktaları:
- Yusuf Nasıralı bir marangozdu, Davut soyundandı (Matta 1:1-17) ve Meryem’le nişanlıydı.
- Yusuf özel bir kişi değildi, yoksuldu. Bunu İsa’nın doğumundan sonra kurban olarak iki
güvercin sunduğundan anlayabiliriz. Kutsal Kitap'a göre Yusuf buyruklara uyan, doğru bir
adamdı.
- Musa'nın yasasına göre nişanlanma evlenme gibi önemliydi. Yalnızca evlendikten sonra
beraber yaşamaya başlanabilirdi. Bundan dolayı Meryem'in gebe olduğunu öğrenince Yusuf
ondan gizlice boşanmayı düşündü.
- Boşanmayı düşünürken rüyada bir melek Yusuf’la konuştu. Yusuf Rab’bin meleğinin
buyruğuna uydu ve Meryem’i eş olarak yanına aldı.
- Yusuf her şeyin nasıl olduğunu anlamamasına rağmen Allah’a inanmayı, O’na güvenmeyi
seçti.
- Yusuf İsa Mesih’in öz babası değildi, buna rağmen Meryem ile evlenince İsa’yı da kendi oğlu
gibi yetiştiriyordu. Allah Yusuf'la Meryem'in evlenmesini sağladı, İsa tek ebeveynli ailede
yetim gibi yaşamasın diye.
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Ders 4: Yusuf’un rüyası

www.creativecommonschristian.com

Melek Yusuf’a, “Meryem’in rahminde oluşan, Kutsal
Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.
Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak” dedi.

5. İSA MESİH’İN DOĞUMU
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Ey küçük Beytlehem şehri’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın doğumu’ bölümü okunur, sayfa 168-170

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa Mesih nerede doğdu? Niçin Nasıra kentinde doğmadı?
Melek kimlerle konuştu? Ne dedi onlara?
Çobanlar meleklerin duyurduğu müjdeyi duyduktan sonra ne yaptılar?
Niçin doğuş bayramı çok önemli bir bayramdır?

! Günün ilahisi (mesela ‘Göklerden melek seslendi’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sakin gece, kutsal gece’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Beraber kolaj resim olarak olay yeri çizilip toplanır (Meryem, Yusuf, bebek İsa, ahır,
yemlik, hayvanlar, çobanlar, yıldız vs.). / Mektup zarfından bir yemlik yapılıp içine kağıttan kesilmiş
bebek İsa figürü koyulur.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 2:1-20 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın doğumu’ bölümü, sayfa 168-170
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Meryem, Yusuf, eşek, Beytlehem şehri, ahır, bebek İsa, yemlik,
hayvanlar, çobanlar, çobanlara müjdeyi getiren melekler
! Dersin önemli noktaları:
- Yusuf’la Meryem Nasıra’dan Beytlehem’e 120km, yürüyerek 3-4 günlük bir yolculuk yapmak
zorunda kaldılar.
- İsa Mesih alçakgönüllü olarak bir ahırda doğdu, hiç dünyanın krallarına benzemedi.
- Peygamber Mika Mesih’in Beytlehem şehrinde doğacağını Eski Antlaşma’da duyurmuştu
(Mika 5:2). İsa Mesih doğduğunda bu sözler gerçekleşti.
- İsa Mesih’in doğuş bayramı çok büyük ve önemli bir bayramdır, çünkü İsa Mesih’te her şeyi
yaratan Allah beden alıp insan oldu. Allah bize yaklaştı ve aramıza geldi! Hepimizi günahın
getirdiği ölümden kurtarmak için geldi!
- Bebek İsa’yı ilk ziyaret edenler yoksul ve diğer insanlar tarafından hor görülmüş olan
çobanlardı, melekler o gece onlara Kurtarıcının doğma haberini getirdiler.
- Allah bir yıldız yardımıyla çobanları bebek İsa Mesih’e yönlendirdi. Çobanlar Allah’ı överek
şükrettiler ve döndükten sonra bu büyük haberi duyurmaya başladılar.
- İsa Mesih dünyadaki olan bütün insanlar için doğdu; bizim en büyük Noel hediyemiz O’dur!
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Ders 5: İsa Mesih’in doğumu

“Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu.
Bu, Rab olan Mesih’tir.”

6. ŞİMON İLE ANNA
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Rab Mesih’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Şimon ve Anna’ bölümü okunur, sayfa 173-174

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Yusuf’la Meryem İsa’yı neden Yeruşalim’e götürdüler?
Şimon kimdi? Şimon İsa Mesih’i nasıl tanıdı?
Anna kimdi? Anna İsa Mesih’i nasıl tanıdı?
Biz İsa Mesih’i nasıl tanıyabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘İsa en yüce isim’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Kartondan Anna ve kucağında olan bebek İsa Mesih yapılır. / Yaşlı Şimon ve yaşlı Anna
çizilir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 2:21-40 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Şimon ve Anna’ bölümü, sayfa 173-174
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Meryem, Yusuf, bebek İsa, tapınak, Şimon, Anna
! Dersin önemli noktaları:
- Yahudi geleneği olduğu için Meryem’le Yusuf bebek İsa’yı kırk günlükken Yeruşalim’deki
tapınağa götürdüler. Allah’a kurban sunusu olarak iki güvercin verdiler. Ondan önce bebek İsa
Mesih sekiz günlükken sünnet oldu ve ona ‘İsa’ ismi verildi.
- Yeruşalim’de yaşayan Şimon yaşlı ve doğru bir adamdı. Uzun zamandır İsrail’e vaat edilmiş
olan Mesih’in geleceğini bekliyordu. İsa Mesih’i görünce Kutsal Ruh ona bebeğin kim
olduğunu açıkladı ve Şimon Allah’ı övdü.
- Anna ise bir kadın peygamber idi, o da yaşlıydı, tapınakta Allah’a hizmet ederek yaşıyordu. İsa
Mesih’i görünce aynı şey oldu; Allah’ı Kurtarıcıyı gönderdiği için övdü.
- Mesih’in gelmesi ve dünyaya inmesi, Allah’ın büyük kurtuluş planının gerçekleşmesinin bir
parçasıydı. İnmeseydi ölemezdi. Ölmeseydi kurtuluş olamazdı.
- Şimon ve Anna bizlere iyi birer örneklerdir: onlar gibi, biz de İsa Mesih’in bizim Kurtarıcımız
olduğuna inanabiliriz, dünya bunu anlamasa da, kabul etmese de.
- Şimon, İsa Mesih’in Yahudi olmayanların da Kurtarıcısı olduğunu söyledi. İsa Mesih’te
kurtuluş bütün uluslara hazırlanmıştı!

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org
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Şimon İsa’yı kucağına aldı, Tanrı’yı överek şöyle dedi:
“Senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın
kurtuluşu gözlerimle gördüm.”

7. YILDIZBİLİMCİLERİN ZİYARETİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için teşekkür ederiz. Biz yine
Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde günahlarımızı
bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve bize kendi
sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Kralların kralına’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yıldızbilimciler’ bölümü okunur, sayfa 170-173

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Yıldızbilimciler neden Yeruşalim’e gittiler?
Neden Kral Hirodes İsa Mesih’i öldürtmek istedi?
Yıldızbilimciler İsa Mesih’e varınca O’na ne verdiler? Niçin?
Neden yıldızbilimciler Hirodes’e dönmediler?

! Günün ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Ne büyüksün’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Elişi teklifi: Sarı kartondan yıldız süsü yapılır. / Sulu boya ile yıldızlı gök boyanıp üstüne siyah
kağıttan kesilmiş olan yıldızbilimciler yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 2:1-12 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Yıldızbilimciler’ bölümü, sayfa 170-173
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: yıldızbilimciler, yıldızlar, Meryem, Yusuf, çocuk İsa, hediyeler
! Dersin önemli noktaları:
- Yıldızbilimcilerin ziyareti İsa Mesih doğduktan yaklaşık iki sene sonra oldu. Yusuf, Meryem
ve İsa hala Beytlehem’de, ancak ahırda değildiler.
- Yıldızbilimciler şöyle bir vaat duymuştular: ‘Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir
önder yükselecek.’ (Çölde sayım 24:17) Onu incelemek istiyorlardı.
- Yıldızı görünce onlar yola çıktılar. Bize verilen işaretler ise gelecek Mesih hakkında söylenen
bu peygamberlik sözleridir: Nasıralı, bakireden Beytlehem’de doğuyor, acı çekerek ölüyor,
üçüncü gün diriliyor.
- Yıldızbilimciler Yahudi olmamalarına rağmen İsa Mesih’i ziyaret edip O’na tapındılar. Kral
Hirodes ise İsa Mesih’i öldürtmek istedi. Her zaman olduğu gibi hala iki türlü insan var:
Allah’a inananlar ve Allah’a inanmayanlar.
- Kurtarıcının doğması ilk olarak sıradan vatandaşlara (=çobanlara), sonra putperestlere
(=yıldızbilimcilere) bildirildi. Kurtarıcımız İsa Mesih bütün insanların Kralıdır, O herkes için
dünyaya indi.
- Allah’ın göğe koyduğu yıldız yıldızbilimcileri İsa’ya yöneltti. Allah’ın Sözü bizi yönneltip İsa
Mesih’e götürür!

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

Ders 7: Yıldızbilimcilerin ziyareti
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Allah’ın göğe koyduğu yıldız
yıldızbilimcileri İsa’ya yönlendirdi.
Allah’ın Sözü bizi yönlendirip İsa Mesih’e götürür!
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1. PALMİYE PAZARI
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi (mesela ‘Kralların kralına’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Yeruşalime’e girişi’ bölümü okunur, sayfa 230-232

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden bu Pazar gününe ‘Palmiye Pazarı’ denir?
İsa Mesih Yeruşalim’e neyle girdi? Neden?
İnsanlar O’nu nasıl karşıladılar?
Neden İsa Mesih bu dünyaya geldi?

! Günün ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “İşte, alçakgönüllü Kralın sana geliyor.” Matta 21:5
! Elişi teklifi: Birlikte palmiye ağacı yapılır: Yeşil kartondan el şeklinde olan dallar kesilir ve
kahverengi ağaç gövdesine yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 21:1-11 / Markos 11:1-10 / Luka
19:28-40 / Yuhanna 12:12-19 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Yeruşalim’e girişi’
bölümü, sayfa 230-232
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, eşek, kıyafetler, palmiye dalları, halk, kent
! Dersin önemli noktaları:
- Palmiye Pazarı Diriliş Bayramından bir hafta önce kutlanır. Yahudiler Paskalyayı Allah’ın
İsrailliler’i Mısır’daki kölelikten kurtardığını anmak için kutluyorlardı.
- İsa Mesih Yeruşalim’e girdiğinde peygamber Zekeriya’nın vaat edilen Kral’a ve gelecek
Mesih’e dair sözlerini yerine getirdi: ‘Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey
Yeruşalim kızı! İşte Kralın! O adil Kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek
yavrusuna binmiş sana geliyor!’ (Zekeriya 9:9)
- İnsanlar İsa Mesih’i kral olarak karşıladılar, fakat O’nun krallığı bambaşkaydı. Bir hafta sonra
‘Çarmıha ger!’ diye bağırıldı ve İsa’nın başına dikenlerden bir taç koyuldu.
- İsa Mesih’in hayatı çarmıha hedefliydi. Kralımız İsa Mesih kendisini benim ve senin için
ölüme verdi! O suçumuzu alıp bize kurtuluş sağladı. O kadar çok bizi sevdi ve seviyor!
- Palmiye Pazarı Kutsal haftayı başlatıyor. O hafta Göksel Kral İsa Mesih acıya ve ölüme doğru
gidiyor. Ama, İsa Mesih dirildiğinde büyük üzüntü sevince dönüştü.
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“Davut Oğlu’na hozana!
Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

2. SON AKŞAM YEMEĞİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa öğrencileriyle birlikte Fısıh Bayramı’nı kutluyor’, ‘İsa
öğrencilerinin ayaklarını yıkıyor’ ve ‘Son akşam yemeği’ bölümleri okunur, sayfa 236-241

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden İsa Mesih son akşam yemeğinde öğrencilerinin ayaklarını yıkadı?
İsa Mesih ekmek ve şaraba hangi yeni anlamı verdi?
Kilisede Rab’bin Sofrasında bize ne verilir?
Rab’bin Sofrası bizim için neden önemlidir?

! Günün ilahisi (mesela ‘Lütuf sofrasına geldim’)

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: “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
! Elişi teklifi: Kutsal haftanın olaylarını anlatan resimler boyanıp sıralanır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 26:17-30 / Markos 14:12-26 / Luka
22:7-23/ Yuhanna 13:21-30 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa öğrencileriyle birlikte Fısıh
Bayramı’nı kutluyor’, ‘İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkıyor’ ve ‘Son akşam yemeği’ bölümleri
okunur, sayfa 236-241
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, eşek, kıyafetler, palmiye dalları, halk, kent
! Dersin önemli noktaları:
- Fısıh Bayramında Yahudiler Allah’ın İsraillileri Mısır’daki kölelikten nasıl kurtardığını
anımsıyorlardı. Fısıh Bayramı özel bir akşam yemeğiyle başlardı.
- İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkamasıyla bize önemli bir örnek verdi: biz de birbirimizi
sevmeliyiz ve birbirimize hizmet etmeliyiz.
- ‘Alın, bu benim bedenimdir. Bu benim kanım, birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır’
denen sözler her zaman kilisede Rab’bin Sofrası kutlanırken tekrarlanır. Ekmek gerçekten İsa
Mesih’in bedenidir, şarap gerçekten O’nun kanıdır.
- İsa Mesih’in bedeniyle ve kanıyla günahlarımız affedilmiş oluyor. Biz kurtulmamız için bir
şey yapamayız, sadece Allah’ın İsa Mesih’te bize hazırladığı kurtuluşu kabul etmeliyiz.
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Ders 2: Son akşam yemeği

“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)

3. İSA MESİH’İN ÖLÜMÜ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa Pilatus’un önüne çıkarılıyor’, ‘İsa çarmıhta ölüyor’ ve ‘İsa’nın
gömülmesi’ bölgeleri okunur, sayfa 248-251, 253-256

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa neyle suçlandı?
Neden Pilatus İsa’yı salıvermek istedi?
Kimler çarmıha gerilerek cezalandırıldı?
Çarmıhtayken İsa için en zor olan neydi?
İsa’nın ölümü bizim için neden önemlidir?

! Günün ilahisi (mesela ‘Rab İsa Getsemani’de’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Allah’ın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz
yaşamdır.” Romalılar 6:23
! Elişi teklifi: Kalın kartondan iki çarmıh şekli kesilir ve parçaları birleştirerek masa süsü yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 26:36-46, 57-68, 27:11-26, 45-66 /
Markos 14:32-42, 53-65, 15:33-47 / Luka 22:39-46, 23:44-56 / Yuhanna 18:33-19:42 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa Pilatus’un önüne çıkarılıyor’, ‘İsa çarmıhta ölüyor’ ve
‘İsa’nın gömülmesi’ bölgeleri okunur, sayfa 248-251, 253-256
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, askerler, Pilatus, halk, üç çarmıh
! Dersin önemli noktaları:
- Günah Allah’a ve O’nun yasasına karşı olmak, O’na itaatsizlik etmek demektir.
- Hepimiz günahlıyız: sözlerimizle, düşüncelerimizle ve eylemlerimizle Allah’a ve
yakınlarımıza karşı günah işleriz.
- Allah kutsaldır. O yüzden günah bizi Allah’tan ayrırır. Günahın ücreti ölümdür.
- Allah’ın planına göre İsa Mesih tamamen günahsız olmasına rağmen ölmeliydi, çünkü O
herkesin günah fidyesini kendi ölümüyle ödedi. İsa Mesih bizim yerimize acı çekip öldü.
- İsa Mesih yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan
kurbandır. Çarmıhta İsa Mesih ölümüyle Şeytan’ın gücünü yendi ve Allah’ın Kurtuluş planını
tamamladı. Böylece İsa Mesih’te bize Allah’ın armağanı, yani sonsuz yaşam, verilir.
-
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“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu
verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,
hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)

4. İSA MESİH’İN ÜÇÜNCÜ GÜN DİRİLMESİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Dirilişi’ ve ‘Emmaus yolunda’ bölümleri okunur,
sayfa 257-260

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden mezar boştu?
Kim İsa Mesih’i diriltti?
İsa Mesih’in dirilişiyle kim yenildi?
İsa Mesih’in dirilişi bizim için neden önemlidir?
Öğrenciler İsa Mesih’in dirildiğinden nasıl emin oldular?
İsa Mesih’in gerçek Allah olduğundan nasıl emin olabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘İsa ölüp dirildi!’)

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: “Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” Yuh 11:25
! Elişi teklifi: Kartondan kaya mezarı yapılıp içine “İsa artık burada yok, dirilip yaşıyor!” diye yazılır. /
Kartondan Paskalya yumurta yapılıp içine “İsa Mesih dirilip yaşıyor!” diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 28:1-10 / Markos 16:1-13 / Luka 24:135 / Yuhanna 20:1-10 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın Dirilişi’ ve ‘Emmaus
yolunda’ bölümleri, sayfa 257-260
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa’nın mezarı, büyük taş, askerler, melek, üç kadın, öğrenciler,
yol, iki öğrenci, İsa Mesih
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih Eski Antlaşma’da bulunan peygamberlik sözlerinde bildirildiği gibi mezarda
kalmadı, üçüncü gün dirildi!
- İsa Mesih dirilişiyle Şeytan’a karşı en büyük zaferi kazandı: O ölümü yendi.
- İsa Mesih sonsuza dek diridir. Böylece bizi gerçek ümide kavuşturuyor.
- İsa Mesih’e iman eden kişi ölse de yaşayacaktır!
- İsa Mesih’in dirilişi Allah tarafından yapılan büyük bir mucizedir! Allah’ın gücünün
Şeytan’ınkinden daha büyük olduğu belli oldu. Allah İsa Mesih’i ölümden diriltti.
- İsa Mesih dirildiği için Allah’la barışımız var; günahlarımızın fidyesini İsa ödedi.
- İsa Mesih gerçekten Allah’ın Oğlu’dur. O’na iman eden kurtulacak.
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İsa gerçekten ölümden dirildi!

5. İSA ÖĞRENCİLERİNE GÖRÜNÜYOR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa öğrencilerine görünüyor’, ‘İsa ve Tomas’ ve ‘İsa Celile Gölü
kenarında yeniden görünüyor’ bölümleri okunur, sayfa 261-264

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Öğrenciler ne zaman İsa’nın dirilişine inanmaya başladılar?
Tomas neden İsa’nın dirilişine inanmıyordu?
Neden İsa Mesih’in dirilişine inanmak o kadar zordur?
Görmeden inanmak mümkün mü? Nasıl mümkün olabilir?
İsa Mesih öğrencilerine hangi görevi verdi?

! Günün ilahisi (mesela ‘Haleluya, haleluya, haleluya!’)

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: “Görmeden iman edenlere ne mutlu!” Yuhanna 20:29
! Elişi teklifi: Kartondan el şekli kesilip üzerine ezberleme ayeti yazılır. / Kuşkucu Tomas çizilir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 24:36-49 / Yuhanna 20: 24-29,
21:1-25 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa öğrencilerine görünüyor’, ‘İsa ve Tomas’ ve
‘İsa Celile Gölü kenarında yeniden görünüyor’ bölümleri, sayfa 261-264
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: oda, öğrenciler, İsa, göl, tekne, balıkçılar, ateş
! Dersin önemli noktaları:
- Öğrenciler İsa Mesih öldükten sonra korku ve ümitsizlik içindeydiler, çünkü ne olduğunu
henüz anlamadılar. Sonra üzüntü büyük bir sevince dönüştü: İsa öldü, fakat ölümden dirildi!
Öğrenciler bunu İsa Mesih onlara göründüğünde anladılar. Öğrenciler gibi biz de sevinebiliriz:
İsa Mesih yaşıyor!
- Dirilen İsa Mesih hayalet değildi: öğrenciler O’na dokundular ve İsa onlarla yemek yedi.
- Kuşkucu Tomas İsa’yı görünce O’na iman etti. İsa şöyle dedi: “Görmeden inananlara ne
mutlu!” Bazen görmeden inanmak zor, fakat Allah bize iman verir ve imanımızı güçlendirir.
- İmanımızın ne kadar zayıf ya da güçlü olduğu önemli değil, kime inandığımız önemlidir.
- İsa Mesih’e inanmak kendi inançsızlığımızdan vazgeçmek demektir. Gözlerimizi kendimizden
İsa Mesih’e dikmeliyiz.
- İsa Mesih bugün de bize Kutsal Kitap’ta konuşur ve bize Sözü, Rab’bin Sofrası ve vaftiz
aracılığıyla görünür.
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İsa Tomas’a, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy.
İmansız olma, imanlı ol!” dedi.

6. İSA GÖĞE YÜKSELİYOR
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa göğe yükseliyor’ bölümü okunur, sayfa 267

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa Mesih’in göğe yükselişi nasıl oldu?
Neden İsa Mesih cennete gitti?
Kimler bu olayı gördüler? Ne düşündüler?
Melekler ne söylediler?
Öğrencilere ve bize İsa Mesih tarafından hangi görev verildi? Bunu nasıl yapabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “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 28:19-20
! Elişi teklifi: Göğe yükselen İsa’nın figürü kesilip mavi kağıda yapıştırılır ve pamuklu bulut eklenir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 28:16-20 / Markos 16:15-19 / Luka
24:50-53 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa göğe yükseliyor’ bölümü okunur, sayfa 267
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, dağa, bulutlar, iki melek
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih dirildikten 40 gün sonra O’nun göğe yükselişi kutlanır. Sevinçli bir bayramdır!
- İsa Mesih Allah’ın kurtuluş planını tamamladı: insan olarak bu dünyaya doğdu, kendi
günahları hiç yoktu fakat herkesin günahlarının cezasını yüklenip çarmıhta suçsuz olarak
öldü ve dirilişle günahın ve ölümün gücünü yendi. İşini bitirdikten sonra Kral gibi tahtına
oturdu ve egemenliğini sürdürür.
- Şimdi İsa Mesih cennette Baba’nın sağında oturup oradan her şeyi yönetir.
- Ancak İsa cennete dönünce bizi yalnız bırakmadı, bizimle her an olacağını vaat etti. İsa
Mesih her gün seni ve beni koruyup bereketler.
- Göğe yükselmeden önce İsa öğrencilerini kutsayıp onlara ve bize (İsa’nın öğrencileri olarak)
şöyle bir görev verdi: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19)
- Bu önemli görevi kendi gücümüzle değil, Kutsal Ruh’un verdiği güçle yapabiliriz.
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Göğe yükselmeden önce İsa öğrencilerini kutsayıp
onlara şöyle bir görev verdi: “Bu nedenle gidin,
bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin;
onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.”
(Matta 28:19)

7. PENTİKOST GÜNÜ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pentikost’ bölümü okunur, sayfa 268-269

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Kutsal Ruh’un gelişi ne şekilde oldu?
İmanlılar Kutsal Ruh’u aldıktan sonra ne yaptılar?
Öğrencilerde nasıl bir değişim oldu?
Biz Kutsal Ruh’u ne zaman alıyoruz?
Allah’ın her an bizimle olduğundan nasıl emin olabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘Pentikost artık geldi’)

İMAN İKRARI VE BİTİŞ
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir:
Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur
! Bitiş ilahisi (mesela ‘Sen bizim Kralımızsın’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız
bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız..” Elç 2:38
! Elişi teklifi: Kağıt tabak boyanır, üzerine güvercin (Kutsal Ruh’un sembolü) ve alevler yapıştırılır. /
Kartondan büyük bir alev kesilir, üzerine küçük kağıtlar (turuncu/sarı/kırmızı olan) yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin İşleri 2:1-41 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pentikost’ bölümü, sayfa 268-269
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: oda, öğrenciler, öbür imanlılar, alevler, halk
! Dersin önemli noktaları:
- Pentikost bayramı kilisenin doğum günüdür. O gün İsa’nın vaat ettiği Kutsal Ruh öğrencilere
verildi ve yaklaşık 3000 kişi imanlılar topluluğuna katıldı. Kilise bir bina değildir, vaftiz olmuş
olan imanlılar topluluğu anlamına gelir.
- Kutsal Ruh üçlü birlik olan Allah’ımızın üçüncü şahsiyettir, Baba ve Oğul’la (yani İsa
Mesih’le) birlikte gerçek Allah’tır. Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesih her an bizimledir.
- Kutsal Ruh öğrencilerle öbür imanlılara iman, güç ve cesaret verdi, öyle ki onlar İsa Mesih
hakkında Kurtuluş Müjdesini duyurmaya başladılar. Aynı şekilde vaftizde verilen Kutsal
Ruh bize de iman, güç ve cesaret verir ve bizi doğru imanda korur.
- Kutsal Ruh almadan önce öğrenciler çekingen ve korkak idiler, Kutsal Ruh’u aldıktan sonra
ise cesur ve sevinçli oldular. Onların hayatında büyük bir değişim oldu.
- İsa Mesih’in Kurtuluş Müjdesi herkesedir! Müjde farklı dil olarak herkese duyurulmalı, öyle ki
herkes imana gelsin ve İsa Mesih sayesinde günahların bağışlanmış olduğunu bilsin.
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Pentikost gününde Kutsal Ruh imanlılara verildi.
O gün yaklaşık üç bin kişi iman edip vaftiz oldu.

