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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. İSA 12 YAŞINDAYKEN TAPINAKTA
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 ‘Allah’ın çok çocuğu var’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa tapınağa geliyor’ bölümü okunur, sayfa 175-177

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa ile ailesi neden Yeruşalim’e gittiler?
İsa tapınakta ne yaptı?
Neden İsa’yı dinleyen herkes hayran kaldı?
Neden İsa tapınakta kalmayıp annesi ve babasıyla eve döndü?
İsa çocukken diğer çocuklardan ne şekilde farklıydı?
Gökseldeki Baba Allah’ın evi nerede? Biz Allah’la nerede buluşabiliriz?

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

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

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “RAB’be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama.” Özdeyişleri 3:5
! Elişi teklifi: Alıştırma yapılır ya da boyama resmi boyanır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 2:41-52 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa tapınağa geliyor’ bölümü, sayfa 175-177
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: tapınak, İsa (çocuk), din öğretmenleri, halk, Yusuf, Meryem
! Dersin önemli noktaları:
- Yahudiler Fısıh Bayramı’nı Mısır’daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutluyorlardı.
- Meryem ve Yusuf Yahudi’ydiler, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalıştılar, bu yüzden her
sene Yeruşalim’e gittiler.
- Buraya kadar İsa hep havraya (kiliseye) giderdi, şimdi 12 yaşına gelince yetişkinlerle beraber
önemli bayramlara katılabilirdi.
- Bir bakımdan İsa normal bir çocuktu, bir bakımdan ise diğer çocuklara hiç benzemedi, çünkü
Allah olduğu için tamamen günahsızdı, küçücük bir hata bile yapmazdı. İsa yüzde yüz insan,
yüzde yüz Allah idi.
- İsa’nın bilgeliği bizimkinden bambaşka. Onun yapamayacağı veya anlamayacağı bir şey yok.
- İsa tapınakta kaldı, ‘Baba’mın evinde’ diye söyledi. Bunun peygamberlik sözlerine bağlantısı
var yani İsa burada Mesih yani Kurtarıcı olduğunu açıklıyor.
- Yine de İsa Mesih Allah’ın planlarına ve düzenine karşı olmak istemedi fakat annesi babasının
sözünü dinlerdi dördüncü emir öğrettiği gibi (Annene babana saygı göstereceksin).
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İsa annesi ve babasına,
“Babam’ın evinde bulunmam gerektiğini
bilmiyor muydunuz?” dedi.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2. İSA VAFTİZ EDİLİYOR
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 ‘İsa’nın vaftizi’ bölümü okunur, sayfa 178

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Yahya neden insanları vaftiz ediyordu?
Yahya neden İsa’yı vaftiz etmek istemedi?
Neden İsa’nın vaftiz edilmesi gerekti?
İsa vaftiz olunca ne oldu?
İsa neden bu dünyaya geldi?
Biz vaftiz olunca ne oluyor?

! Günün ilahisi (mesela ‘Eski Adem gömüldü’)

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 (mesela ‘Ne yıkar günahımı’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” Matta 3:17
! Elişi teklifi: Alıştırma yapılır ya da boyama resmi boyanır. / Beyaz kartondan güvercin şekli kesilip
üzerine ‘İsa Allah’ın Oğlu’dur’ yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 3:13-17 / Markos 1:9-11 / Luka
3:15-22 / Yuh 1:29-34 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa’nın vaftizi’ bölümü, sayfa 178
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ırmak, Vaftici Yahya, halk, İsa, güvercin
! Dersin önemli noktaları:
- İsa vaftiz olurken Allah’ın isteğini yerine getirdi.
- İsa Mesih’in görevi vaftizden başladı. Onun görevi şudur: ‘Dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı Kuzusu’.
- Vaftizde üçlü birlik Allah vardı: Kutsal Ruh güvercin şeklinde inip İsa Mesih yani Oğlu
üzerindeydi ve göklerden Baba Allah seslendi.
- Vaftizde İsa’nın Mesih, yani uzun zamandır beklenen Kurtarıcı, olduğunu belli oldu.
- Allah herkesi sever ve herkesi cennete getirmek ister. Seni de! Bu yüzden Allah İsa
Mesih’i, biricik Oğlu’nu, dünyaya gönderdi. İsa Mesih çarmıhta bizim günahlarımız için
öldü.
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İsa vaftiz olurken gökten, “Sen benim sevgili Oğlum’sun,
senden hoşnudum!” diyen bir ses duyuldu.

3. İSA ÇÖLDE
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 ‘Allah’ın sevgisi harika’)

ÖĞRETİM
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa Şeytan tarafından deneniyor’ bölümü okunur, sayfa 180-181

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa kaç gün çöldeydi?
Şeytan neden İsa’yı sınadı? Hangi tuzaklar kurdu?
İsa Şeytan’a neyle karşılık verdi?
İsa neden Şeytan’a tapmadı?
Biz denenmelerde ne yapabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘Rab’bin Sözü gerçektir’)

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 (mesela ‘Gözlerimi dağlara kaldırıyorum’)
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber

ÇALIŞMALAR
! Ezberlemek için: “Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin.” Matta 4:10
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır / Olayla ilgili figürler kesilip boş bir kağıda güzel bir şekilde
yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 4:1-11 / Markos 1:12-13 / Luka 4:1-13
ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’–kitabından ‘İsa Şeytan tarafından deneniyor’ bölümü, sayfa 180-181
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: çöl, İsa, Şeytan, taşlar, tapınak, dağ, melekler
! Dersin önemli noktaları:
- Şeytan uzun zaman önce Adem ve Havva’yı Aden Bahçesi’nde denemişti. Bu metinde
Allah’ın Oğlu İsa Mesih’i denemeye çalıştı. Adem ve Havva günaha düştüler (Allah’ın sözüne
itaat etmediler), fakat İsa Mesih günaha düşmedi!
- İsa Şeytan’a boyun eğmedi. Bunun yerine İsa Allah’ın Sözü’yle Şeytanın söylediklerine
karşılık verdi.
- Allah’ın Sözü Şeytandan daha güçlüdür!
- Zor durumlarda Baba Allah İsa’yla birlikteydi ve O’nu korudu.
- Allah hayatımızın en önemlisi olmak ister –Birinci emir: ‘Allah’tan başka ilahın olmayacak’!
- Rab’bin duasında dua ediyoruz ki: ‘Bizi denenmelere sokma’.
- Göksel Allah’ımız denenmelerde bizimle birlikte, bizi koruyor. Biz Allah’tan yardım
beklemeliyiz. Bize tek yardım edebilecek Allah’tır.
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İsa çölde kırk gün İblis tarafından denendi, fakat İsa İblis’e
boyun eğmedi. Bunun yerine İsa Allah’ın Sözü’yle
Şeytanın söylediklerine karşılık verdi.

	
  
	
  
	
  
	
  

4. İSA’NIN İLK ÖĞRENCİLERİ
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 ve havarileri’ bölümü okunur, sayfa 182-184
(NOT: havarileri öğrencileri demektir)

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa neden tekneye binmek istedi?
Bu metinde hangi mucize oldu?
Bu mucize bize İsa hakkında ne öğretiyor?
İsa öğrencilerini neden seçti?
İsa bizi neden seçti?

! 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: “Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı
olsun diye sizi ben atadım.” Yuhanna 15:16
! Elişi teklifi: Kartondan üç balık kesilip üzerine “İsa diyor: “Ardımdan gel!” diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 4:18-22 / Markos 1:16-20 / Luka 5:111 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa ve havarileri’ bölümü, sayfa 182-184
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, halk, kıyı, göl, tekne, öğrenciler, ağ, balıklar
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih kendi öğrencilerini seçti –öğrenciler O’nu seçmediler! İsa onları yüz yüze çağırdı.
- İsa Mesih bizi de seçti. Yüz yüze artık bizi çağıramaz, fakat herkesi Kutsal Sözüyle ve vaftizde
ismiyle yanına çağırır. Yuhanna 15:19 şöyle diyor: ‘Dünyadan olsaydınız, dünyaya kendisine
ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya
sizden nefret ediyor.’
- Biz de İsa Mesih’in öğrencileri gibi ‘balık yerine insan tutacak’ oluyoruz. Arkadaş, akraba ve
komşularımıza iyi haber götürmeliyiz.
- İyi haber budur: İsa Mesih seni seviyor! O kadar çok sevdi ki, senin bütün kötü ve yanlış
yaptıkların için çarmıhta öldü. O senin günahlarını bağışlayıp sana cennet kapılarını açtı.
- Petros İsa’nın söylediği gibi yaptığında çok sayıda balık tuttu. Bu bir mucizeydi! İsa Mesih
gerçekten Allah’tır. O her şeyi bilen ve her şeyi yapabilen, bütün evrenin Efendisi’dir!
- İsa Mesih’e ve O’nun yardımına her konuda güvenebiliriz.
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İsa onlara, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım” dedi.

5. İSA’NIN İLK MUCİZESİ
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 ‘Kana’daki düğün’ bölümü okunur, sayfa 184-185

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Annesi İsa’yı neden çağırdı?
İsa ne yaptı?
Bu mucize bize İsa hakkında ne öğretiyor?
İsa’nın öğrenciler neden İsa’ya iman ettiler?

! 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 İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz.” Elçilerini işleri 16:31
! Elişi teklifi: Oyun hamurundan ya da çamurundan taş küp yapılıp kürdanla süslenir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yuhanna 2:1-11 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kana’daki düğün’ bölümü, sayfa 184-185
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, annesi, düğün şöleni, yemekler, şarap, altı tane su testisi
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih gerçek Allah’tır. Yapamayacağı bir şey yok, O’na her şey mümkündür.
- Mucizeler Allah’ın yüceliğini ve gücünü gösterir.
- Bu İsa’nın yaptığı ilk mucizeydi. İsa büyük mucizeler yaptı. Bunları insanlar O’nun Allah ve
beklenen Mesih olduğunu anlasınlar diye yaptı. Yuhanna 20:31 şöyle diyor: ‘Ne var ki
yazılanlar, İsa’nın Allah’ın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla
yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.’
- Suyun şaraba dönüşmesi en önemli şey değil, İsa Mesih ve O’nun yüceliği en önemlisi! İsa
Mesih mucizeyi sözüyle gerçekleşti.
- Metinde annesi İsa’ya zor durumu anlatıp O’nun yardımına güvendi. Biz de aynen öyle
yapabiliriz, İsa Mesih’e güvenebiliriz.
- Kutsal Kitap’ta şarap Allah’ın sevgisinin ve merhametinin simgesidir. Kilisede ayinde Rab’bin
Sofrasında göksel düğün şölenine katılırız. Şarap verildiğinde bize Rab İsa diyor: ‘Bu benim
kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.’
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6. NİKODİM
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
NOT: ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘İsa ile Nikodim’ bölümü okunur,
sayfa 280-281

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Hangi saatte Nikodim İsa’ya geldi? Neden o kadar geç?
Nikodim neden İsa’nın Allah’tan göndermiş olduğuna inandı?
Yeniden doğmak ne demektir?
İsa Kutsal Ruh’unu neye benzetti?
Neden Allah İsa Mesih’i bu dünyaya gönderdi?
Biz nasıl kurtulabiliriz?

! 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: “Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Yuhanna 3:16
! Elişi teklifi: Alıştırma yapılır ya da boyama resmi boyanır. / Kartondan çarmıh şekli kesilip üzerine
Yuhanna 3:16 yazılır, yapıştırmalarla süslenir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yuhanna 3:1-16 ve NOT: ‘Çocuklar için
Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘İsa ile Nikodim’ bölümü, sayfa 280-281
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, Nikodim, gece
! Dersin önemli noktaları:
- Nikodim İsa’ya önemli bir soru sordu: İnsan sonsuz yaşama nasıl kavuşabilir? İnsanların hala
aynı sorusu vardır.
- İnsan kendini kurtarmaz. Sadece Allah insanı kurtarabilir.
- İnsan bir şey yapmakla kurtulamaz. Allah’a iman ederek kurtulacaksın!
- İman Allah’ın bize verdiği armağandır. Bu armağan bize vaftizde veriliyor ve vaftizde Kutsal
Ruh da bize veriliyor.
- İsa Mesih Kurtarıcımız, O bizi sonsuz ölümden kurtarıp cennete götürür.
- Her gün İsa Mesih’le yaşayalım, O’na iman edelim ve O’nun sözünü dinleyip öğrenelim.
- İsa Mesih günbegün sevgisini ve merhametini bize verir.
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7. BİR FELÇLİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
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 felçli bir adamı iyileştiriyor’ bölümü okunur, sayfa 187

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Felçli adamın arkadaşları neden İsa Mesih’i görmek istediler?
İsa Mesih neden ilk önce felçli adamın günahlarını bağışladı?
Neden İsa Mesih felçli adamı iyileştirdi?
İnsanlar mucizeyi görünce ne düşündüler?
Sence günahtan kurtulmak mı, fiziksel olarak iyileşmek mi daha önemli? Neden?

! 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: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”
Romalılar 3:23
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır ya da alıştırma yapılır. / Renkli kağıtlardan felçli adamın şilteni
yapılıp üzerine Markos 2:10-11 yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 9:1-8 / Markos 2:1-12 / Luka 5:17-26
ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa felçli bir adamı iyileştiriyor’ bölümü, sayfa 187
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, ev, insanlar, felçli adam, 4 arkadaş, iyileşmiş adam
! Dersin önemli noktaları:
- Felçli adamın arkadaşlarının ümidi İsa Mesih’teydi. Onlar İsa’nın yardım edeceğine
güvendiler. Biz de tıpkı onlar gibi dertlerimizle İsa Mesih’e güvenerek yaklaşabiliriz.
- Biz akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı duada İsa’nın önüne getirebiliriz.
- Felçli adam iyileşmek için İsa Mesih’e gelmişti, fakat onun asıl sorunu günahkar olmasıydı.
Bunun için İsa ilk önce onun günahlarını bağışladı.
- İsa Mesih felçli adama en iyisini ve en önemlisini verdi: günahların bağışlanması.
- Sadece Allah’ın günahları bağışlama yetkisi var.
- Hepimiz Allah’a karşı günah işleriz. Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve yaptıklarımız kirlidir, biz
Allah’a layık değiliz. Allah büyük ve sonsuz merhameti için İsa Mesih sayesinde bizi affeder
ve bütün yanlış yaptıklarımızı bağışlar.
- İsa Mesih felçli adamı iyileştirdiğinde kendisinin Allah olduğu belli oldu, çünkü sadece ve
sadece Allah günahları bağışlayabilir ve bunun gibi bir mucize yapabilirdi.
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İsa felçli adama, “Kalk, yatağını toplayıp evine git!” dedi.

8. HAVUZDAKİ KÖTÜRÜM
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
NOT: ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor’ bölümü
okunur, sayfa 264

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Hastalar neden havuzun başında yatıyorlardı?
İsa neden kötürüme iyileşmek istediğini sordu?
İsa kötürümü nasıl iyileştirdi?
Yahudiler neden İsa’ya kızdılar?

! 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: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın
armağanıdır.” Efesiler 2:8
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır ya da alıştırma yapılır. / Kartondan ve kağıttan bir kötürüm
yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yuhanna 5:1-18 ve NOT: ‘Çocuklar için
Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor’ bölümü, sayfa 264
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, havuz, kötürüm ve diğer hastalar, Yahudiler, iyileşmiş adam
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih 38 yıldır hasta olan kötürümü tamamen tanıdı, onun durumunu iyice biliyordu. İsa
Mesih bizi kendimizden daha iyi bile tanıyor, hayatımızda ne olduğunu biliyor.
- İsa’nın kötürüme sorduğu sorunun (“İyileşmek ister misin?”) içinde yardım vaadi vardı: İsa
Mesih kötürümün tek ümidiydi.
- İsa Mesih bizim de tek ümidimiz: sadece ve sadece İsa sayesinde günahların getirdiği ölümden
kurtulabiliriz.
- İsa Mesih kötürümü sözüyle iyileştirdi. Allah’ın sözü ne kadar güçlüdür! Bu büyük bir
mucizeydi: sakat bir adam yine yürüyebiliyordu.
- İsa adamın sürekli Allah'ın affediciliğinden yaşamasını istedi, o yüzden ona ‘Artık günah
işleme’ dedi. Biz de her gün Allah’ın sonsuz merhametinden yaşayalım.
- Allah’ı tanımak ve O’nun verdiği sonsuz yaşamından pay almak beden sağlığından daha
önemlidir.
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İsa Mesih 38 yıldır hasta olan kötürümü sözüyle iyileştirdi.

9. YAİR’İN KIZI
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 ve Yair’in kızı’ bölümü okunur, sayfa 188

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Yair’in ne üzüntüsü vardı? Ne yaptı?
İsa Yair’in kızını nasıl iyileşti?
Sen ümitsiz durumda ne yapabilirsin? Kimden yardım geliyor?
İsa Mesih’in ölümden daha güçlü olduğundan nasıl emin olabilirsin?

! 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: “Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.” Yuhanna 14:19
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kartondan kız şekli kesilip boyanır, elbisesine iki delik kesilir
(iki parmağın geçmesi için). Üzerine ‘Korkma, yalnız iman et!’ yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 9:18-19, 23-26 /
Markos 5:21-24, 35-43 / Luka 8:40-42, 49-56 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa ve Yair’in
kızı’ bölümü, sayfa 188
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, üç öğrenci, insanlar, Yair, Yair’in eşi, oda, yatak, yatakta
yatan kız, iyileşmiş kız
! Dersin önemli noktaları:
- Yair Kefernum’daki havranın saygın yöneticisiydi ama yine de kızı hasta olduğu için ümitsiz
durumdaydı. İsa’nın yaptığı mucizeleri duymuş olmalıydı, o yüzden O’na yalvardı.
- Tıpkı Yair gibi biz de ümitsiz ve zor durumlarda İsa Mesih’e yalvarabiliriz.
- İsa hemen Yair’la birlikte kızı görmeye gitti, hemen yardım etmeye hazır idi. Ölüm haberi bile
İsa’yı durdurmadı, Yair’e ‘Korkma, sadece inan’ dedi.
- Ümitsiz durumlarda bizim de korkmamıza hiç gerek yok; İsa Mesih’e güvenelim ve inanalım,
O’na her şey mümkündür!
- İsa ölen kızı diriltti. İsa’nın ölümden daha güçlü olduğu belli oldu.
- İsa Mesih dirilişiyle ölümü yendi. O sonsuza dek diridir. İsa Mesih’e iman eden kişi ölse de
yaşayacaktır!
- İsa Mesih herkese yeni hayat hazırladı ve çarmıhta öldüğünde bize cennet kapıları açtı.
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İsa kızı ölümden diriltti. İsa ölümden daha güçlüdür!

10. DAĞDAKİ VAAZ
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 ‘Dağdaki vaaz’ bölümü (‘Hayatın dertleri’, ‘Allah’a güvenin’ ve
‘İki ev benzetmesi’ bölümleri) okunur, sayfa 193 ve 195-196

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Neden kaygılanmamıza gerek yok?
Akıllı adam ne yaptı? Ya akılsız ise?
Biz nasıl ‘akıllı’ olabiliriz?
İsa bazen ‘köşe taşı’ olarak tanıtılır ? Bu ne demek olabilir?

! Günün ilahisi (mesela ‘Hiçbir şeyde kaygı etmeyin’)

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: “Her şeyi Rab’be bırak, O’na güven, O gerekini yapar.” Mezmurlar 37:5
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kağıttan ev yapılıp boyanır ve kartona yapıştırılır. Yanına ‘İsa
Mesih hayatımın temelidir’ yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 5:1-12, 6:25-34, 7:24-29 / Luka 6:2023, 12:22-31, 6:47-49 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Dağdaki vaaz’ bölümü (‘Hayatın
dertleri’, ‘Allah’a güvenin’ ve ‘İki ev benzetmesi’ bölümleri) sayfa 193, 195-196
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, insanlar, kuşlar, çiçekler, iki adam ve ev, kaya, kum, yağmur,
yıkılmış ev
! Dersin önemli noktaları:
- Allah, bize iyice bakan Göksel Babamız’dır. O’na iman edenler Allah’ın çocuklarıdır.
- Allah bizi kendimizden daha iyi bile tanıyor, hayatımızda ne olduğunu biliyor. Bundan dolayı
Allah endişelenmememizi istiyor, O’na her konuda güvenmemizi istiyor.
- Allah’ı tanımak ve O’nun verdiği sonsuz yaşamından pay almak hayatımızın en önemli
amacıdır. Gerçek mutluluk sadece Allah verebilir.
- Allah bize iyilik etmek istiyor. Zaten en iyisini yaptı biricik Oğlu’nu gönderirken. İsa Mesih,
çarmıhta günahlarımız için öldü, öyle ki O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşacak.
- Biz ‘akılsız’ olmayalım, ‘akıllı’ olalım! İsa’ya iman edelim ve hayatımızı O’nun üzerine
kuralım, çünkü İsa Mesih hayatın temelidir.
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İsa şöyle dedi: “Gökte uçan kuşlara bakın!
Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler.
Göksel Babanız yine de onları doyurur.
Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?”

11. TOHUM BENZETMESİ
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
NOT: ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tohum benzetmesi’ bölümü okunur, sayfa
224-225

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Ekincinin tohumları nasıl bir topraklara düştü?
Benzetmedeki tohum neyi ifade ediyor?
İnsanlar neden Allah’ın sözünü unuturlar?
Senin yüreğin hangi toprağa benziyor? Biz nasıl verimli toprak olabiliriz?

! 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: “İman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.”
Romalılar 10:17
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kartona tohum yapıştırılır, üstüne ‘Allah’ın Sözü iman
yaratıyor’ diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 13:1-23 / Markos 4:1-20 / Luka 8:4-15
ve NOT: ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Tohum benzetmesi’ bölümü, sayfa
224-225
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ekinci, tarla, kuşlar, kaya, filiz, dikenler, güneş, ürün
! Dersin önemli noktaları:
- Tohum benzetmesi Allah’ın egemenliğini anlatır. Allah’ın egemenliği O’nun sözünü kabul
ederek büyür.
- İsa Mesih herkesi yanına çağırır, bizi sevdiği için herkesi kurtarmak ister.
- İnsan Allah’ın sözünü ya kabul eder ya da kabul etmez, ya Allah’a inanır ya da inanmaz.
- İnsan kendinde iman yaratmaz, Allah’ın sözü yani İsa Mesih iman yaratır. Allah imanımızın
doğması ve büyümesi sağlar. Biz sadece Allah’ta ve O’nun sözünde kalmalıyız.
- İman bize Allah tarafından armağan olarak verilir, kendi çabalarımızla doğmaz.
- Allah’ın sözünün her yere yayılması doğru ve gerekli bir şey, sadece ‘iyi topraklara’ yani
Allah’ın sözünü duyan ve onu yaşamında uygulan birilere değil.
- İsa Mesih bu buruğu bize verdi: ‘Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa
duyurun’. Markos 16:15
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Allah’ın sözü yani İsa Mesih iman yaratır.

12. HAZİNE, İNCİ VE AĞA BENZETMELERİ
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
NOT: ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Gizemli ve değerli egemenlik’ bölümü
okunur, sayfa 234

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Tarladaki hazineyi bulan ne yaptı?
Güzel inci bulan işadamı ne yaptı?
Sence Allah’ın egemenliği ne kadar değerlidir?
Biz Allah’ın egemenliğine nasıl girebiliriz?

! 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: “Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.” Luka 12:34
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır ya da alıştırma yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 13:44-50 ve NOT: ‘Çocuklar için
Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Gizemli ve değerli egemenlik’ bölümü, sayfa 234
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: tarla, hazine, adam, inci, işadamı, ağa, balıklar, balıkçılar
! Dersin önemli noktaları:
- Bu benzetmeler Allah’ın egemenliğini anlatır, onun ne kadar değerli ve önemli olduğunu bize
açıklar.
- Allah’ı tanımak ve O’nun verdiği sonsuz yaşamından pay almak hayatımızdaki olan her
şeyden (zenginlik, ün, sağlık, dostlar vs.) en önemlisidir.
- Allah’ın egemenliğine girmek için İsa Mesih tek ümidimizdir: sadece ve sadece İsa Mesih
sayesinde günahların getirdiği ölümden kurtulabiliriz ve cennete girebiliriz.
- Ağa benzetmesinde doğru olan insanlar İsa Mesih’e ümit bağlayanlardır. Allah gerçek
yargıçtır, bu yargılama işini O’na bırakıp İsa Mesih tarafında olmamızdan emin olalım.
- Buna güvenelim: “Sizce iyi bir işe başlamış olan Allah’ın bunu Mesih İsa’nın gününe dek
tamamlayacağına güvenim var.” (Filipililer 1:6)
- Allah egemenliğini herkes için kurdu, orada herkese yer var. Herkes Allah’ın egemenliğine
davetlidir. İsa Mesih seni seviyor ve seni göksel egemenliğine çağırıyor!
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Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer.
Allah’ı tanımak hayatımızın en önemli şeyi.

13. İSA FIRTINAYI DİNDİRİYOR
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 ve fırtına’ bölümü okunur, sayfa 190

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Öğrenciler neden korktular? Korktuklarında ne yaptılar?
İsa fırtınayı nasıl dindirdi?
İsa’nın fırtınayı dindirdiği bize neyi ifade ediyor?
Hayatımızdaki korkunç ve sıkıntılı günlerde (yani ‘fırtınalarda’) biz ne yapabiliriz?

! Günün ilahisi (mesela ‘Fırtınadayken korkmayın’)

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: “Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin” Mezmurlar
50:51
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kağıt tabağına kartondan kesilmiş tekne yapıştırılır, üstüne ‘İsa
her an benimledir’ diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 8:23-27 / Markos 4:35-41 / Luka 8:2225 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa ve fırtına’ bölümü, sayfa 190
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, tekne, fırtına (=dalgalar, bulutlar, şimşekler)
! Dersin önemli noktaları:
- Öğrenciler fırtına çıkınca çok korktular, çünkü boğulmak üzereydiler. Onların hiç ümidi yoktu.
Bu ümitsiz durumda İsa Mesih’e ‘Bizi kurtar!’ diye yalvardılar ve İsa onlara hemen cevap
verdi.
- İsa Mesih bizim tek ümidimizdir: sadece İsa sayesinde günahların getirdiği ölümden
kurtulabiliriz.
- İsa Mesih kendi sözüyle fırtınayı dindirdi. İsa sadece büyük yada önemli bir öğretmen değildi,
Allah’ın kendisidir! Ve her şeyi yaratan Allah’a her şey mümkündür! Allah o kadar büyük ki,
bütün doğa da O’nun sözünü dinler, bütün dünya O’nun elindedir.
- İsa Mesih hayatımızdaki korkunç ve sıkıntılı günlerde kesinlikle bizimledir, bizi yalnız
bırakmaz. Her zaman O’nun yardım edeceğine güvenebiliriz.
- İsa Mesih’e iman etmek kendi inanmazlığımızdan ve şüphelerimizden O’na dönüp güvenmek
demektir. İsa Mesih imanımızı başlatır ve büyütür, O’na her an, her durumda güvenelim!
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İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi.
Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.

14. İSA VE ÇOCUKLAR
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 çocukları kutsuyor’ ve ‘En büyük kim?’ bölümleri okunur,
sayfa 198-199

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Anneler neden çocuklarını İsa’ya getirmek istediler?
Öğrenciler neden bunu engellemek istediler?
İsa çocuklara nasıl davrandı? Neden?
Allah’ın yanına kimler gelebilir?

! Günün ilahisi (mesela ‘İsa çocukları sever’)

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: “Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın egemenliği
böylelerinindir.” Markos 10:14
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Renkli kartondan el şekli kesilip boyamış olduğu dünya
haritasının üzerine yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 19:13-15 / Markos 10:13-16 / Luka
18:15-17 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa çocukları kutsuyor’ ve ‘En büyük kim?’
bölümleri, sayfa 198-199
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, çocuklar, öğrenciler, anneler
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih herkesi eşit olarak sever: çocukları da çok sever, seni de çok sever!
- İsa çocukları ve herkesi yanına çağırır, Kutsal Sözüyle ve vaftizde ismiyle yanına çağırır.
Vaftizde bize Allah tarafından armağan olarak iman verilir ve Allah’ın çocukları oluyoruz.
- Çocuklar günahsız değiller, bütün insanlar oldukları gibi onlar da günahlılar ve onların da
günahların bağışlanmaya ihtiyacı vardır. İsa Mesih çocukları da o kadar çok seviyor ki,
çarmıhta onların günahları için öldü ve cennet kapılarını açtı.
- İsa Mesih çocuklara değer verdi ve onları kutsadı. İsa Mesih seni de Kutsal Söz aracılığıyla
kutsamak istiyor. Senin için mutlaka her zaman vakti var!
- Çocuk gibi iman eden kişi Allah’a şüphe etmeden güvenir, O’na Baba olarak yalvarır ve
O’nun tek Kurtarıcı olduğunu kabul eder. Bu yüzden çocuklar yetişkinlere örnek olsunlar.
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15. İSA 5000 KİŞİYİ DOYURUYOR
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 beş bin kişiyi doyuruyor’ bölümü okunur, sayfa 210-211

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa’nın öğretisini dinleyen kaç kişi vardı?
Akşam olunca ne gibi bir sorun ortaya çıktı?
İsa bu kalabalığı nasıl doyurdu?
İsa’nın yaptığı mucizesi bize İsa hakkında neyi öğretiyor?
İsa kendisi hakkında ‘Yaşam ekmeğim’ derken ne demek istiyor?

! Günün ilahisi (mesela‘Yaşam ekmeği Ben’im’ / ‘Beş ekmekle iki balık’)

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, ‘Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir
zaman susamaz’ dedi.” Yuhanna 6:35
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kağıttan beş ekmekle iki balık kesilip kağıt tabağına yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 14:13-21 / Markos 6:30-44 / Luka
9:10-17 / Yuhanna 6:1-14 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa beş bin kişiyi doyuruyor’
bölümü, sayfa 210-211
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, insanlar, çocuk, beş ekmek, iki balık, on iki sepet
Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih beş bin kişiyi (kadınlar ve çocuklar dahil değil) beş ekmek ve iki balıkla doyurarak
büyük bir mucize yaptı.
- Mucizeler Allah’ın yüceliğini ve gücünü gösterir. İsa mucizeleri, insanlar O’nun Allah ve
beklenen Mesih olduğunu anlayabilsinler diye yaptı.
- İsa Mesih aç olanları doyurdu, fakat ruhsal olarak aç olanları da doyurur, bunu kendi Kutsal
Sözüyle yapar. Allah’ın Sözü ‘ruhsal ekmeğimiz’.
- İsa, ‘Yaşam ekmeği Ben’im’ dedi. Sadece İsa Mesih günahlarımızı bağışlayabilir ve bizi
sonsuz hayata kavuşturur. Rab’bin Sofrasındaki ekmekte O’nun bedeninden ve sonsuz
yaşamından pay alırız.
- Rab’bin duasında ‘Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver’ diye dua ederiz. İsa Mesih bütün
ihtiyaçlarımızı karşılaşır, her şey O’nun elinden gelir. Allah’ın iyi iradesine güvenebiliriz.
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İsa Mesih aç olanları doyurdu, fakat ruhsal olarak
aç olanları da doyurur. Bunu Kutsal Sözüyle yapar.
İsa ‘Yaşam ekmeği Ben’im’ dedi.

16. İSA SU ÜZERİNDE YÜRÜYOR
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 su üzerinde yürüyor’ bölümü okunur, sayfa 211-212

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa, öğrenciler teknedeyken neredeydi ve ne yapmaktaydı?
İsa neden su üzerinde yürüyerek öğrencilerine yaklaştı?
Petrus neden su üzerinde yürümek istedi?
Petrus neden batmaya başladı?
Kim Petrus’u kurtardı? Bizi kim 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: “Cesur olun, Benim, korkmayın!” Matta 14:27
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kartondan terlik şekli kesilip üzerine ‘İsa Mesih her an
benimledir’ diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 14:22-33 / Markos 6:45-51 / Yuhanna
6:16-21 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa su üzerinde yürüyor’ bölümü, sayfa 211-212
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, tekne, dalgalar, Petrus
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih öğrencilerini Celile Gölü’nün karşı yakasına yolladı, kendisi bir tepeye çıkıp dua
etmeye başladı. Biz de dua etmek için zaman ayrılmalıyız.
- Öğrenciler, İsa su üzerinde yürüyerek onlara yaklaşırken çok korktular. Fakat İsa onlara
korkmamalarını söyledi, kendini Allah’ın adı kullanarak tanıttı: ‘Korkmayın, Benim.’ İsa
hayatımızdaki korkunç anlara güven ve esenlik getirir. Bize severek yaklaşıp yardım eder.
- Petrus İsa’yı görünce su üzerinde yürümek istedi ama kafasında şüphe vardı: “Eğer sen
isen…” Fakat Petrus İsa’ya baktıkça su üzerinde yürüyebiliyordu. Bu olağanüstü bir şeydi.
Bizim de gözlerimiz İsa’da kalmalı, öyle ki, O’nun sözüne güvenelim ve O’na inanalım.
- Petrus batmaya başladığında İsa’ya ‘Beni kurtar!’ diye yalvardı. Bizi tek kurtarabilen İsa
Mesih’tir! İsa bizi günahtan kurtarır ve cennete götürür.
- İsa hemen, hiç beklemeden, Petrus’a yardım etti. İsa’nın, bize de hemen yardım edeceğine
güvenebiliriz.

İstanbul Luteryen Kilisesi – www.luteryenkilisesi.org

Ders 16: İsa su üzerinde yürüyor
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

www.creativecommonschristian.com

	
  
	
  

İsa öğrencilerine, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi.

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

ÖĞRETİM
Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah İsa’nın kim olduğunu gösteriyor’ bölümü okunur, sayfa 219

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa’yla öğrencileri neden dağa çıktılar?
İsa dağda görünümü değişince kimlerle ve ne konuştu?
Buluttan gelen ses ne dedi?
Bu olay öğrencilere ne anlattı?

! 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: “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” Matta 17:5
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / İsa’nın figürü boyanıp kesilir ve koyu renk karton üzerine
yapıştırılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 17:1-13/Markos 9:2-10/Luka 9:28-36
ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah İsa’nın kim olduğunu gösteriyor’ bölümü, sayfa 219
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, üç öğrenci, tepe, giysiler parlayan İsa, Musa ve İlya, bulut
! Dersin önemli noktaları:
- İsa’nın üç öğrencisi, Petros, Yakup ve Yuhanna, yüksek bir dağda İsa’nın görkemli parıltısını
gördüklerinde İsa’nın gerçek Allah olduğunu anladılar. Öğrencilerin İsa’nın kimliği
konusundaki düşünceleri bu olayla pekişti. İsa, yaşayan Allah’ın Oğlu Mesih’tir.
- Biz de İsa Mesih’in Allah ve bizi seven Kurtarıcı olduğundan emin olabiliriz.
- Musa Yasa’yı ve İlyas peygamberleri temsil eder. İsa Mesih’te hem yasa hem de peygamberler
yerine getirilmiş oldu.
- Yasanın ve peygamberlerin amacı İsa Mesih’i göstermek, çünkü O Allah’ın kurtuluş
tasarımının merkezidir. Sadece ve sadece İsa Mesih’te Allah’ın kurtuluş planı gerçekleşmiş
oldu. O dünyaya inip çarmıhta bütün insanların günahlarını kaldırdı ve cennet kapılarını açtı.
- İsa’nın görünümünün değişmesi buluttan gelen bir ses ile sonuçlandı. Allah’ın kendisi konuştu
ve şöyle dedi: “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin.” Aynı şekilde İsa
vaftiz olduğunda Allah’ın kendisi göklerden seslendi.
- Biz İsa Mesih’i dinlemeliyiz. Kutsal Kitap’ta O’nun sesini duyabiliriz. Hayatımızın en önemli
şeyi İsa Mesih’i tanımak ve O’na inanmaktır.
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18. İSA ON HASTAYI İYİLEŞTİRİYOR
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 on hastayı iyileştiriyor’ bölümü okunur, sayfa 221-222

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Cüzzam nasıl bir hastalıktır? On cüzzamlı İsa’yı görünce ne yaptılar?
İsa onlara ne dedi? Niçin?
Neden sadece tek biri İsa’ya teşekkür etmeye geldi?
Teşekkür etmeyi neden kolayca unuturuz?
Bugün senin Allah’a şükretme konuların neler?

! 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: “Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren O’dur.” Mezmur 103:3
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / İki el çizilip parmakların üzerine on cüzzamlının yüzleri çizilir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 17:11-19 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa on hastayı iyileştiriyor’ bölümü, sayfa 221-222
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, on cüzzamlı, iyileşmiş adam
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih’in zamanında cüzzam hastalığının tedavisi yoktu. Metindeki on cüzzamlı adam
ümitsiz durumdaydılar. İsa’yı görünce O’na yalvarmaya başladılar.
- Tıpkı cüzzamlılar gibi bizim de tedavisi olmayan günah hastalığımız vardır. Ondan kendi
çabalarımızla kurtulamayız, tek ümidimiz günahlarımızı bağışlayan İsa Mesih’tir.
- On cüzzamlı imanla İsa’nın sözünü dinlediler ve cüzzamdan temizlendiler. İsa Mesih yine
büyük bir mucize yaptı, on ciddi hastayı iyileştirerek kendisinin Allah olduğunu gösterdi.
- Tek biri İsa’ya teşekkür etmek için geldi, ama öbürleri gelmedi. İsa Mesih bu adama yalnızca
bedensel bir iyileşme değil, ruhsal kurtuluşu da verdi.
- Çok defa biz de Allah’a teşekkür etmeyi unuturuz. Fakat O’na teşekkür etmek için
sebeplerimiz çoktur! Hayat, aile, sağlık, arkadaşlar, okul ve her şey için O’na şükretmeliyiz!
- En önemlisi şudur: Allah’a bizi bağışladığı için şükretmeliyiz. Yaşamımızı O’nun
kutsamalarıyla sürdürelim.
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19. İSA VE KÖR BARTİMAY
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 kör dilenciyi iyileştiriyor’ bölümü okunur, sayfa 222

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Bartimay İsa’yı nereden tanıyordu?
Bartimay İsa’yla neden konuşmak istedi?
İsa Bartimay’a ne gibi bir soru sordu?
Biz ne şekilde Bartimay’a benzeriz?
İsa bizim için ne yaptı?

! 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 kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir
kendisinden korkanların, feryatlarını işitir, onları kurtarır.” Mezmurlar 145:18-19
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Tekrar görebilen Bartimay’ın mutlu yüzü çizilir.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 20:29-34 / Markos 10:46-52 / Luka
18:35-43 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa kör dilenciyi iyileştiriyor’ bölümü, sayfa 222
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, insanlar, oturan Bartimay, iyileşmiş Bartimay
! Dersin önemli noktaları:
- Bartimay İsa’yı tanıyordu. Kutsal Yazılardan Mesih’in, Davut’un soyundan geleceğini
öğrenmişti. Bartimay’a göre İsa beklenen Mesih’ti. Bundan dolayı yüksek sesle İsa’ya
bağırmaya başladı.
- Kör Bartimay İsa’nın gözlerini açabileceğine inanıyordu. İsa Mesih onun tek ümidiydi.
- İsa Mesih Bartimay’a cevap verdi ve yine muhteşem bir mucize yaptı: sözüyle Bartimay’ı
iyileştirdi. İsa bizim yalvarışımızı da duyup cevap verir.
- İsa mucizeleri insanlar O’nun Allah ve beklenen Mesih olduğunu anlayabilsinler diye yaptı.
- İsa Mesih dünyanın ışığıdır. O yalnızca gözleri açmak için değil, bütün karanlıkları alt etmek
için geldi.
- İsa Mesih’i tanımayan bir insan ruhsal olarak kördür ve sanki kapkaranlık dünyada yaşar.
Fakat İsa Mesih bu karanlıklar alt etmek ister ve kör gözlerimizi iyileştirmek ister. Öyle ki biz
O’na iman ederek cennete gidebiliriz.
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İsa, Bartimay’a,
“Gözlerin görsün” dedi. “İmanın seni kurtardı.”

20. İSA VE ZAKKAY
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 Zakkay’ı ziyaret ediyor’ bölümü okunur, sayfa 224

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Zakkay İsa’yı görebilmek için ne yaptı?
İsa Zakkay’a nasıl davrandı?
İnsanlar neden İsa’nın Zakkay’ı ziyaret ettiğini kabul etmediler?
İsa kimler için bu dünyaya geldi?
İsa sana nasıl davranıyor?

! Günün ilahisi (mesela ‘Zakkay küçük bir adamdı’)

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: “İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” Luka 19:10
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Tuvalet kağıdı rulosundan ve yeşil kartondan Zakkay’ın
tırmandığı ağaç yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 19:1-10 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İsa Zakkay’ı ziyaret ediyor’ bölümü, sayfa 224
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, insanlar, yol, ağaç, Zakkay, ev, yemek sofrası
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih Zakkay’ı adıyla tanıyordu, onun nerede olduğunu biliyordu. İsa Mesih bizi de
tamamen tanıyor, adlarımızı biliyor ve bizleri yanına çağırıyor. Kutsal Kitap diyor ki,
“Korkma, çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin.” ( Yeşaya 43:1)
- Zakkay günah işlemişti, yedinci emri yerine getirememişti. –Yedinci emir hatırlıyor musunuz?
“Çalmayacaksın.” Fakat Zakkay tövbe etti ve İsa Mesih onun günahlarını bağışladı.
- İsa Mesih her zaman günahlarımızı bağışlamaya hazırdır. Ona gidip tövbe edelim! İsa Mesih
bütün yanlış yaptıklarımızı mutlaka affeder! İsa Mesih bütün insanları seviyor ve kurtarmak
istiyor, çünkü kaybolanı arayıp kurtarmak için dünyaya geldi.
- Zakkay affedilmiş olduktan hemen sonra doğru olanı yapmak istedi. Biz de İsa Mesih’in
yardımıyla doğru olanı yapmaya çalışalım!
- İsa Mesih’in sonsuz merhameti bizim için büyük bir mucizedir!
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“İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.”

21. İSA LAZAR’I DİRİLTİYOR
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 ‘Lazar’ bölümü okunur, sayfa 227-229

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa neden ağladı?
İsa Lazar’ı nasıl diriltti?
İsa Lazar’ı neden diriltti?
İsa için neden olanaksız bir şey yoktur?
İsa ‘Diriliş ve yaşam Ben’im’ dedi. Bu ne demektir? Buna inanıyor musun?

! 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, ‘Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.’ dedi.”
Yuhanna 11:25
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır ya da çizgi resim yapılır. / Tuvalet kağıdı rulosundan Lazar
yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Yuhanna 11:1-45 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Lazar’ bölümü, sayfa 227-229
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, Marta, Meryem, insanlar, mezar, Lazar
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih, dört gün mezarda kalan Lazar’ı diriltince çok büyük bir mucize yaptı. İsa Mesih’in
gücü ölüm gücünden daha büyüktür! İsa Mesih gerçekten yaşamın ve ölümün Efendisidir!
- İsa Mesih bu mucizeyi, olayı görenler O’na iman etsinler diye yaptı.
- İsa Mesih Lazar’ı sözüyle diriltti. Allah’ın sözü öyle güçlü ki, yaşam verir ve ölen diriltir!
- İlk başlangıçta Allah dünyayı sözüyle yarattı, bugünlerde ise Allah’ın sözü yani Kutsal Kitap
yeni hayat başlatır. Yüreğimiz tıpkı ölmüş gibi, fakat Allah bize iman verir ve vaftizde
armağan olarak sonsuz hayat verir.
- İsa Mesih’e iman eden asla ölmeyecek. Bu dünyasal hayat bittikten sonra İsa Mesih’e iman
eden bir insan cennette O’nunla ve bütün kutsallarla ebediyen yaşayacak.
- Sıkıntı ve acı günlerde İsa Mesih bize kendi sözüyle ümit verir ve bizi teselli eder: “Yüreğiniz
sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin.” (Yuhanna 14:1)
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22. İSA BEYTANYA’DA
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Meryem İsa’yı meshediyor’ bölümü okunur, sayfa 229-230

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
!

Meryem İsa için ne yaptı?
Yahuda İskariot Meryem’in yaptığından neden hoşlanmadı?
Fakat İsa ne söyledi?
İsa Mesih ne gibi bir kraldır?

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: “Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.” 1.Yuhanna 4:19
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kartondan parfüm şişesinin şekli kesilip süslenir, üzerine
1.Yuh.4:19 yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 26:6-13 / Markos 14:3-9 / Yuhanna
12:2-8 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Meryem İsa’yı meshediyor’ bölümü, sayfa 229-230
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: İsa, öğrenciler, Marta, Meryem, Lazar, oda, sofra ve yemekler,
parfüm şişesi
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih, Yeruşalim kentine girmeden, kendi ölümünden ve dirilişinden birkaç gün önce
Marta, Meryem ve Lazar ile akşam yemeğinde birlikteydi. O sırada Meryem İsa’yı çok pahalı
ve hoş kokulu yağ ile mesh etti.
- Meryem bunu İsa’yı yürekten sevdiği için yaptı. İsa Mesih’e sevgisini göstermek istedi.
- Eski Antlaşma zamanında bütün krallar mesh edilmişti, şimdi İsa da mesh edilince tam kral
olarak tanıtılmış oldu. İsa’nın asıl, acı ile dolu olan işi bu olaydan başladı ve Allah’ın kurtuluş
planı çarmıhta tamamlandı.
- İsa’nın krallığı bambaşkaydı, bu dünyadan değildi. Alçakgönüllü Kralımız İsa Mesih hepimizi
o kadar çok sevdi ki, bu dünyaya bizim için indi ve bütün suçlarımızı çarmıhta bağışladı.
- “Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” diyor Kutsal Kitap (1.Yuhanna 4:10).
- İsa Mesih’in bize verdiği sevgisiyle biz de O’nu ve kardeşlerimizi sevmeliyiz.
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Meryem, çok değerli yağdan getirerek İsa’nın ayaklarına
sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi.

23. İYİ SAMİRİYELİ BENZETMESİ
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 ‘İyi Samiriyeli’ bölümü okunur, sayfa 202

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Kim yaralı adama yardım etti?
Diğerler ona neden yardım etmediler?
İsa bu benzetmesiyle bize neyi öğretmek istiyor?
Komşumuz kimdir?
Komşumuzu sevmek kolay mı? Kim bize yardım edip sevgi verir?

! 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 dedi: “ Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz
de birbirinizi sevin.” Yuhanna 13:34
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kağıttan el şekli çizilip kesilir ve “Allah’ı bütün yüreğinle,
bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin” diyen bir hatırlatma
resmi yapılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 10:25-37 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘İyi Samiriyeli’ bölümü, sayfa 202
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: yol, adam, hırsızlar, yaralı adam, kahin, hizmetkar, Samiriyeli ve
eşek, han, hancı
! Dersin önemli noktaları:
- “Allah’ı tüm yüreğinle, canınla, gücünle ve aklınla seveceksin ve komşunu da kendin gibi
seveceksin.” Basit bir buyruktur, fakat bize bencil ve günahlı insanlara hiç kolay değildir.
- Komşumuz yalnızca bize yakın olan tanıdıklarımız değil, yardıma gereksinimi olan herkes
bizim komşumuzdur. Düşmanları bile sevmeliyiz.
- Allah’ı gerçekten seversek O’nun sevgisini herkese gösterebiliriz. Ama bunun gibi sevgiyi biz
kendi gücümüzle yaratamayız, bunu Allah bize veriyor. İlk önce İsa Mesih bizi sevdi. O’nun
sevgisini kabul ettikten sonra biz de komşumuzu sevebiliriz.
- İsa Mesih Samiriyeli adama benzer: Bize, suçlarımız için ölmek üzere olanlara, acıyıp bizi
kendi evine, yani cemaate, yaşamaya götürür. Bunu büyük sevgisi ve merhameti için yapar. İsa
Mesih herkesi eşit olarak sever, O’nun önünde ayrım yada ayrılık yoktur!
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24. KAYBOLAN KOYUN BENZETMESİ
BAŞLANGIÇ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz
! Başlangıç ilahisi
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri
Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru
ve bize kendi sözünü öğret. Amin.
! Şükür ilahisi

ÖĞRETİM
Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah herkesi kurtarmak istiyor’ ve ‘Kaybolan koyun’ bölümleri
okunur, sayfa 204

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

İsa neden bu benzetmeyi anlattı?
Çobanın kaç koyunu vardı? Kaç koyun kayboldu?
Çoban koyunlardan birinin eksik olduğunu fark edince ne yaptı?
İsa Mesih ile bu çoban arasındaki benzerlikler nedir?
Sen kendin hakkında ne düşünüyorsun -Kayıp mı, yoksa bulunmuş bir koyun gibi misin?

! Günün ilahisi (mesela ‘İyi çoban’)

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: “ Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” Luka 19:10
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Beyaz kartondan koyun kesilip ortak kağıda yapıştırılır.
Koyunların üstüne çocukların isimleri yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Matta 18:12-14 / Luka 15:1-7 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah herkesi kurtarmak istiyor’ ve ‘Koybolan koyun’
bölümleri, sayfa 204
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: çoban, koyunlar, kaybolan koyun
! Dersin önemli noktaları:
- İsa Mesih kimseyi hor görmez, kimseyi reddetmez, herkesi eşit olarak sever.
- Nasıl ki çoban koyunlarını tanır, İsa Mesih de bizi ve ismimizi tanır. O’ndan uzaklaşsak bile O
bizi unutmaz. O bizi asla terk etmez, bırakmaz.
- Sürüden ayrılmış ve kaybolan koyun İsa’nın yanından ayrılmış bir kişiyi temsil ediyor.
- İsa Mesih, yanından ayrılmış, kaybolan kişiyi sürekli arar.
- İsa Mesih kaybolanı bulunca tıpkı çoban gibi çok sevinir ve sürüne getirir yani cemaatine
getirir.
- İsa Mesih en iyi çobandır. Bize sonsuz sevgiyle bakar ve cemaatte bizi besler. Öyle ki hiç
kimse kaybolmasın, herkes sonsuz yaşama kavuşsun!
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İsa Mesih kaybolanı bulunca tıpkı çoban gibi çok sevinir!

25. KAYBOLAN OĞUL BENZETMESİ
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 ‘Kaybolan oğul’ bölümü okunur, sayfa 207-209

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Küçük oğlu neden babasının evinden çıktı? Hayatı nasıl geçiriyordu?
Küçük oğlu neden geri dönmek istedi?
Babası küçük oğlunu neden sevgiyle karşıladı?
İsa bu benzetmeyle ne anlatmak istedi?
Göksel Babanın yani Allah’ın sevgisi ne gibidir?

! Günün ilahisi (mesela ‘Allah’ın sevgisi harika’)

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: “Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü
olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu.” Efesliler 2:4-5
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kırmızı kartondan kalp şekli kesilip süslenir, üstüne ‘Allah beni
seviyor’ diye yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 15:11-32 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Kaybolan oğul’ bölümü, sayfa 207-209
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: baba ve iki oğlu, ev, para, pis oğlan, domuzlar, şölen sofrası
! Dersin önemli noktaları:
- Göklerdeki Babamız yani Allah bu benzetmedeki baba gibi şefkatli ve bağışlayan Allah’tır.
Allah bizi çok seviyor!
- Küçük oğlu babasının evinden çıkıp uzaklarda her şeyini zevk ve eğlence için harcadı. Yani
çok hata yaptı ve babasına üzüntü verdi, ona saygısızlık etti. Biz de günahlarımız yüzünde
Allah’tan uzaktayız fakat O bizden uzak kalmaz, bizi unutmaz, sevgisi bitmez.
- Her şeye rağmen baba küçük oğlunu işçi olarak değil, kendi oğlu olarak tekrar evine kabul etti.
Allah, İsa Mesih sayesinde bizi kendi çocuğu olarak kabul eder, bizi affeder ve evinde
olmamızı ister.
- Büyük oğlu ise çok kızdı, çünkü babasının kardeşini affettiğini kabul edemedi. Bizim de
bunun gibi davranışlarımız var, diğer günahlıları hor görürüz, kıskanırız. Oysa Allah’ın sevgisi
eşittir, sevgisinden herkese yeter.
- Allah herkesi evine çağırır, her zaman kendine dönmemizi bekler. Sen de O’nun çocuksun!
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26. BÜYÜK ŞÖLEN BENZETMESİ
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 ‘Büyük şölen’ bölümü okunur, sayfa 216

ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR
-

Adam nasıl bir şölen hazırlamıştı?
Çağırılanlar neden şölene gitmediler?
Neden insanlar Allah’ın davetini kabul etmek ve O’na iman etmek istemezler?
Daha sonra şölene kimler katıldı?
Allah kimleri Egemenliğine yani cennette çağırır? Allah seni nasıl çağırır?

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

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: “Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim” diyor İsa. Luka
5:32
! Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Kartondan davetiye kartı kesilip süslenir. Üstüne “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” yazılır.
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Luka 14:15-24 ve
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Büyük şölen’ bölümü, sayfa 216
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: adam, şölen sofrası, hizmetkar, insanlar, yoksul kötürüm kör ve
sakatlar
! Dersin önemli noktaları:
- Bu benzetmede büyük şölen Allah’ın Egemenliğinde yani cennette olan sonsuz yaşamı
simgeliyor. Allah herkesi göklerdeki evine çağırır, herkesi davet eder.
- İsa Mesih bize “Buyurun, her şey hazır!” diyor. Kurtuluş İsa Mesih’te hazırdır, onun sayesinde
biz günahlı olan insanlar affedilmiş oluyoruz.
- İsa Mesih bizi kendi sözüyle (Kutsal Kitap’la) ve Rab’bin Sofrasında çağırır. Yalnızca İsa
Mesih’e iman edenler Allah’ın Egemenliğine girecekler.
- Allah herkesi eşit olarak sever, o yüzden herkes O’nun göklerdeki şölenine davetlidir.
- Biz kendi yaptıklarımıza ya da iyiliğimize güvenerek değil, sadece Allah’ın davetini kabul
ederek yani O’na iman ederek cennete kavuşacağız.
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İsa Mesih, “Buyurun, her şey hazır!” diyor.
Kurtuluş İsa Mesih’te hazırdır.
Herkes O’nun göklerdeki şölenine davetlidir!

	
  

