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Başlarken 
 
Sevgili öğretmenler, 
 
Her ne kadar hiçbirimiz lisanslı öğretmenler olmasak da sizlere “öğretmenler” diyerek sesleniyoruz. 
Çocuklarımızı seven bizler onların sevgili Tanrı’larını, Baba’yı, Oğul olan İsa Mesih’i ve Kutsal Ruh’u 
daha yakından tanımaları ve öğrenmelerini, Tanrı’yla yürümelerini de yürekten istiyoruz. Bu nedenle 
Rabbimizin yardımıyla öğretmenlik görevini üstleniyoruz. 
 
Bu görevi yerine getirmenize yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız kaynaklardan birini elinizde 
bulunduruyorsunuz. Elinizdeki beş bölümlük/haftalık ders dizisi, özellikle pazar günleri tapınma 
toplantısı sırasında çocukların eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanmış kaynaklardır. Önemle 
belirtmeliyiz ki bunlar hazır dersler değil, hazırlayacağınız dersler için yardımcı kaynaklardır. 
Tabii ki ana kaynağınız Kutsal Kitap olacaktır. Peki bu derslerin kullanım amacı ve yöntemi ne 
olmalıdır? 
 
Bu kaynakların amacı, özellikle deneyimsiz ve özel eğitim sahibi olmayan Türk çocuk öğretmenlerine 
çocuklar için pazar günü derslerini hazırlarken ve bu dersleri verirken yol göstermek, onları bir 
anlamda yetiştirmektir. Bu nedenle bütün yönleriyle bitmiş dersler hazırlamamayı uygun gördük. 
Önerdiğimiz yöntemle öğretmenler Kutsal Ruh’un yardımını isteyip önce kendilerini eğiterek bu 
hazırlık sürecine girebilirler. Böylece kendi topluluklarına, çocukların yaşına, bilgisine, yeterliliklerine, 
ruhsal ve sayamadığımız başka durumlarına uygun dersler ortaya koyabilirler. Bu süreç içinde 
kendilerini de öğretmenlikte yetiştireceklerdir. Bazen uygun ilahileri kendileri seçecek (ilahi 
hazinemiz sürekli genişliyor) ya da bazı konuları öne çıkaracaklardır. Öğretmenlerin kendilerini 
hazırlama yöntemi şöyle olabilir: 
 
1. Dua 

 
2. Kutsal Kitap parçalarının okunması (derslerde Okuma bölümü) 

 
3. Öykünün ya da parçanın değişik öğelerinin çalışılması 

a. Kişiler: Öyküde/parçada kim(ler) bulunuyor? 
b. Yer:  Öykü/parça nerede geçiyor? Yere ilişkin ayrıntılı bilgiler var mı?  
c. Zaman:   Günün zamanı, mevsim nedir? Olay tarihe bağlı mı? Önceki olaylar neydi? 
d. Olay:    Kısa tümcelerle olayı toparlayın. (Derslerin içinde verilmiştir.)  
e. Tema:   Bu öykü/parça bize ne anlatıyor? Neyi açıklıyor? Nasıl bir ders veriyor? Ana fikri 

nedir? (Derslerin içinde yardımcı düşünceler verilmiştir.) 
 

4. Okuma parçalarının incelenmesi, karşılaştırılması 
İsa’nın yaşam öyküsüne ilişkin ilk dört kitap için özellikle geçerlidir. Aynı olayı anlatan değişik 
bölümler incelenmeli, karşılaştırılmalı, bilgiler bir araya getirilmelidir. Kutsal Kitap içerisinde 
temasal benzerlikler gösteren ama ayrı bölümlerde bulunan parçalar için de aynı işlem yapılabilir. 

 
5. Soru uyandıran noktaların çalışılması 

Öyküde / parçada hangi sorularla karşılaşıyorsunuz? Bunları nasıl yanıtlayabilirsiniz? (Dersin akışı 
içinde bazı örnekler bulunmaktadır.) 

 
6. Alıştırma / çalışma kağıtlarının çalışılması 

Bu kağıtları önce kendiniz çalışın. Bilmeceleri çözün. Çocukların ne gibi sorular sorabileceğini 
düşünün. 
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7. Ezberlenecek ayetin çalışılması 
Ayet düşünülmeli, dersle ilgisi kurulmalıdır (derslerde ipuçları bulunmaktadır). Ayeti kendiniz 
ezberlemelisiniz. Ezberlemede ne gibi zorluklar var? Ayeti nasıl bir yöntemle öğreteceksiniz? 
(Tahtaya yazıp, sözcük sözcük silerek; okutarak; hızlı başlayıp giderek yavaşlatarak beş kere 
okumak; her öğrenciye bir sözcük verip art arda okutarak; vb.) 
 

8. Dersin anlatımı 
Dersi toparladıktan sonra evde kendi kendinize ya da bir arkadaşınıza anlatın. Bu, çocuklara 
anlatırken size kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca derse inanlı olmayan çocukların da katılabileceğini 
düşünerek dersin akışı içinde onlara Müjde’yi verebileceğiniz uygun bir yer seçin ve kesinlikle 
Mesih’in müjdesini paylaşın 
 

9. Uygun İlahi Seçimi 
Dersin başında söylenebilecek genel tapınma ilahilerinin dışında eğer varsa, her dersle doğrudan 
ilgili bir ilahinin ders bitiminde söylenmesi, öğrenilmesi dersin akılda kalıcı ve hoş bir biçimde 
bitmesini sağlayacaktır. Örneğin ibrahim’i konu alan bir derste “Ah, bir olsa, İbrahim gibi olsam” 
veya “Git, İbrahim, git” ilahisi okunabilir. 

 
10.  Ders planının yazılması 

Çocuklarla bir araya geldiğiniz andan başlayarak yapacaklarınızın planıdır. İçinde tapınma, 
paylaşım, dua, ezber tekrarı, yeni ayetin ezberlenmesi, konu anlatımı, Kutsal Kitap çalışması, 
elişleri, alıştırmaların yapılması bölümleri olmalıdır. 

 
11.  Dua 
 
Her derse ek olarak verdiğimiz alıştırma/çalışma kağıtları, dersin çocuklar için kalıcı olmasını sağlar. 
Çocuklar uygulayarak daha iyi öğrenirler. Ders sırasında da olabildiğince onları derse katmalısınız. 
Alıştırmalar yaş grupları için iki seçeneklidir. Küçükler 7-10, büyükler 11-15 yaş arası olarak 
ayrılabilir. Ancak yine de sınır yaştakilerin ya da değişik gelişim göstermiş çocukların hangi 
çalışmaları yapması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Yine bir öneri olarak her çocuk için bir dosya 
açılmasının ve her dersin sonunda işlenen çalışma kağıtlarının bu dosyada biriktirilmesinin, 
çocukların bilgi ve gelişimini, dersi ne kadar anladıklarını göstermesi açısından yararlı olacağına 
inanıyoruz. Rab, Söz’ün uygulayıcısı olacak sevgi dolu çocuklar yetiştirmenize yardımcı olsun ve 
sizleri kullanıp kutsasın. 
 
İlahiler Tanrı’nın Çocuklarıyız kitabından alınmıştır. Tanrı’yı Yüceltelim (TY) kitabından alınan 
ilahilerin numaraların önünde ise TY harfleri yer almaktadır 
 

KUCAK 
Çocuk Dersleri Birimi 
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1. Ders: Petrus, Rab İsa İle Karşılaşıyor 
 
OKUMA Yuhanna 1: 35-42; Matta 4:18-22; Markos 1:16-20; Luka 5: 1:11 
 
EZBERLEME Matta 4:19 
 "Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." 
 
İLAHİLER İsa'yla Gitmeye Karar Verdim (TY 96) 
 Kalbim Sevinçli Ben İsa'yla Giderim ( TY113)  
 Yol Rab İsa'dır (130) 
 
Giriş 
Bu dersi anlatırken vurgulamamız gereken nokta, Rab İsa'nın bizi kendi öğrencisi olarak yetiştirmek 
istediğidir. Bunun için O'nun buyruklarına uymamız gerektiğini vurgulayalım. Çocuklar, O'nun bizim için 
olan planının kötü olamayacağına güvenmelidirler. Büyüklerinden sürekli "Rab" sözcüğünü duyuyorlar. 
Bunun anlamını öğretelim. Dersi duayla bitirelim. Ana konu "İsa'nın ardından gitmek, O'nun öğrencileri 
olmak" olmalıdır. Bunun yanısıra dersin gelişimine göre öne çıkan konular varsa onları da duaya katın. 
Daha çok kendileri dua etsinler. Ayrıca bazı çocuklar için Rab olan İsa'nın buyruklarına uymak zor olabilir. 
Böyle bir sorunları olup olmadığını sorabilir, olanlarla daha sonra ilgilenmek isteyebilirsiniz. 
 
Ders 
Sevgili çocuklar, bu dersimizden başlayarak tam beş ders boyunca sizlerle birlikte Rab İsa'nın 
öğrencilerinden ve daha sonra elçi diye anılacak olan kişilerden birinin yaşamını inceleyeceğiz. Onun 
yaşamı kimi zaman bize ışık olacak, kimi zamansa örnekleriyle kendi eksikliklerimizin farkına varacağız. 
Petrus, İsa'ya çok hizmet etmiş, kendini O'na adamış öğrencilerinden biriydi. O'nun yaşamı bir anlamda 
bizim için rehberdir. 
 
Peki kimdir bu öğrenciler? Bazen de onlara elçiler diyoruz. Gerek kendi Topluluğumuzda, gerekse 
ailelerimizden, hatta daha büyüklerimiz okuldaki din derslerinden bu sözleri duymuşuzdur. Öğrenci, 
hepinizin bildiği gibi öğrenen kişi anlamına gelir. İsa'nın öğrencileri, O'nu izleyen, O'nun derslerini 
öğrenen ve uygulayan kişilerdir. Sonra bu kişiler bu öğrendiklerini birer elçi olarak başkalarına 
öğretirler. 
 
Petrus da İsa'nın öğrencilerinden biriydi. Peki ama bu nasıl oldu? Bakalım Kutsal Kitap'ımız bu konuda 
neler diyor. (Burada Yu. l:35-42'yi anlatacağız. Büyük çocuklar için uygulanacak bir yöntem olarak önce 
onlardan birine okutup daha sonra anlatmayı sürdürebilirsiniz.) 
 
O dönemde Vaftizci Yahya diye biri yaşıyordu. Bu kişinin öğrencileri ve dinleyicileri vardı. Vaftizci Yahya, 
onları Rab İsa'ya yöneltecek bilgiler öğretiyordu. Yine iki öğrencisiyle olduğu bir gün, oradan geçmekte 
olan İsa'ya bakarak, "İşte Tanrı Kuzusu!" dedi. Yahya'nın bu iki öğrencisi de hemen İsa'nın peşinden 
gittiler. İsa döndü ve onlarla konuştu! Bu iki kişi İsa'nın yaşadığı yeri merak ettiler, O da onları davet etti. 
Gittiler. Bir süre İsa'yla kaldılar. Bu iki öğrenciden biri Simun Petrus'un kardeşi Andreya'ydı. 
 
Sizce neden hemen İsa'nın ardından gittiler? Yahya onlara, "İşte Tanrı Kuzusu!" dediğinde ne 
anlamışlardı? Tanrı, eski zamanlardan beri halkına, "Tanrı Kuzusu" olacak birini göndermeyi vaat 
etmişti. O'na Mesih diyorlardı. Bu kişi insanların günahları için Tanrı'nın gönderdiği kuzu olarak ölecekti. İşte 
Andreya İsa'yla görüştüğünde vaat edilen kişinin O olduğuna inanmış olmalı ki heyecanla kardeşi Simun'a 
koşup, "Biz Mesih'i bulduk" diye müjde verdi. Onu İsa'ya götürdü. İsa ona, "Sen Yuhanna'nın oğlu 
Simun'sun. Kifas diye çağrılacaksın" dedi. Aramice olan Kifas, eski Yunanca'da "Petrus"tur ve ‘kaya’ 
anlamına gelir. 
 
Biliyor musunuz Rab, Petrus'u tanıdığı gibi bizi de tanır. Geçmişimizi, babamızı, aile yapımızı bilir. Bizim için de 
düşünceleri vardır, bir isteği ve planı vardır. Ve bizi çok iyi tanıdığı için, istedikleri bize kesinlikle uygundur. 
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Bizi de kendi isteğine göre, adımızla çağırır. O'na gitmemizi, O'na ait olmamızı ve yeni bir yaşama 
başlamamızı ister. 
 
Petrus ve Andreya balıkçıydılar. Geçimlerini bu işten sağlarlardı. Bir gün Ginesar gölünün kıyısında Yakup 
ve Yuhanna'yla birlikte ağlarını yıkıyorlardı. Gece hiç balık avlayamamışlardı. İsa da aynı yerde bir 
kalabalığın ortasında Tanrı'nın sözünü anlatmaktaydı. Sözü bitince Petrus'un kayığına bindi ve biraz 
açılmasını söyledi. Oradan konuşmayı sürdürdü. Konuşması bitince Petrus'a daha derinlere gitmesini ve ağ 
atmasını söyledi. Sizce Petrus'un ilk tepkisi ne oldu? Önce karşı çıktı. Gece bir şey avlayamadık, dedi. 
Belki de O'na hiç güvenmedi. Ama yine de O'nun sözünü dinledi. Ağları attı ve öyle çok balık yakaladılar 
ki ağları yırtılmaya başladı! Kayıklar öyle çok balıkla doldu ki, az kalsın batıyorlardı! 
 
Petrus'un ne durumda olduğunu düşünün. Önce balık tutacaklarına hiç inanmamıştı. İsa'ya hiç 
güvenmemişti. Bu konuyu kendisinin daha iyi bildiğini sanıyordu. İşte hepimizin düştüğü yanılgı budur. Biz 
kendi bilgimize ve durumumuza bakıp kendimiz için doğru olanı bildiğimizi sanırız. Oysa Tanrı bize bir 
yol gösteriyorsa, o yol doğrudur. Petrus da bunu anladı ve şöyle dedi: "Rab, uzaklaş benden, ben 
günahlı bir adamım." Petrus günahlı olduğunun farkına varmıştı. Tanrı'nın doğruluğu, gücü ve bağlılığı 
önünde bizim günahımız, zayıflığımız, eksikliğimiz ortaya çıkar. Ne var ki Tanrı bizim günahlı 
olduğumuzu zaten biliyor. Bu, onun bizi sevmesine engel değildir. İsa Petrus'a sevgisini gösteriyor ve, 
"Korkma, bundan böyle balık yerine insan tutacaksın" diyor. Bunun ardından orada bulunan Yakup ve 
Yuhanna'yla birlikte İsa'nın ardından gidiyorlar. 
 
"Balık yerine insan tutmak" ne demektir? (çocukların yanıtlarını bekleyin.) Rab İsa bununla Petrus'a hizmet 
vermesini istediği görevi bildiriyordu. Petrus'un Rab İsa için yapacağı hizmet, insanlara ulaşıp İsa'ya iman 
etmeleri için Mesih'e getirmekti. Biliyor musunuz Tanrı bizden de O'na hizmet etmemizi ister. Hepimizi belli 
bir hizmet için çağırır. Tanrı'dan bu hizmetin ne olduğunu bize göstermesini dileyelim. 
 
Petrus o gün çok önemli şeyler öğrenmiş olmalı. Öncelikle eksik ve günahlı olduğunu öğrendi. O'nun 
eksikliğini, zayıflığını İsa tamamlamıştı. İsa'yı izleyebilmesi için O'nun buyruklarına uyması gerekiyordu. 
Rab, Petrus'la özel olarak ilgilenip onu eğitiyor, öğrencisi olarak yetiştiriyordu. Petrus için bir planı vardı 
ve bu planın gerçekleşmesi için onun yaşamında işliyordu. 
 
Rab, Petrus gibi bizi de tanır. Bizim için istediklerinin doğru olduğuna güvenebiliriz çünkü her şeyimizi 
bilir. Bizi de adımızla çağırır. Bizim için de bir planı vardır ve bu planın gerçekleşmesi için o yüreğimizde 
işler. Rab'bin bize ilk buyruğu, "Ardımdan gel"dir. O, bizi öğrencileri olarak yetiştirmek ister. Bunu nasıl 
yapacağım bilir ve hep yanımızda dır. Biz ise eğer O'nun öğrencisi olmak istiyorsak, yaşamımızı tıpkı 
Petrus gibi O'na adamalı, O'nun buyruklarına uymalıyız. İsa'yı Rab olarak kabul etmek, O'nu yaşamımızın 
yöneticisi olarak kabul etmektir. 
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1. Ders: Petrus, Rab İsa İle Karşılaşıyor 
 
1) Petrus’u Rab İsa ile ilk tanıştıran kimdi? 

_______________________________________________________ 
 
2) Petrus’un adının anlamı nedir? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
3) Rab, “Korkma, bundan böyle balık yerine insan tutacaksın” diyor. Bunun anlamı nedir? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Sayıları birleştirin, ortaya dersimizle ilgili bir resim çıkacak. İsterseniz boyayın. 
 

 

1.Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 



Petrus’un Yaşamı 

1. Ders: Petrus, Rab İsa İle Karşılaşıyor 
 
• İsa’nın ardından gitmek, “O’nun öğrencisi olmak” ne demektir? Bu konuda konuşun. Düşüncelerinizi 

yazın. 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Petrus günahlı olduğunun nasıl farkına vardı? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Günahlı olduğunun farkına varınca ne yaptı? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Sen kimsin? Rab’bin senin için olan planını biliyor musun? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• “Tanrı Kuzusu” ne demektir? Halk O’nu bekliyor muydu? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

     1         3 
7  2         

     5 
      

6     4 
     

1) Hangi gölde balıkçılık 
yapıyorlardı? 

2) Petrus’un kardeşinin adı neydi? 
3) Petrus’un adının anlamı nedir? 
4) Petrus balık yerine ne 

tutacaktı?  5) Petrus’un eski adı neydi? 

           6) “İşte Tanrı Kuzusu” diyen 
kimdi? 

           7) Petrus’un adının Aramice’si 
nedir?  8          

8) Petrus’un babasının adı neydi? 
 

1.Ders — Büyükler İçin Çalışma Kağıdı 



 

2. Ders: Petrus, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu Olduğunu Açıklıyor 
 
OKUMA:  Matta 8:14,15; Markos 1:29-31; Luka 4:38,39 Matta 10:1-42; Markos 3:13-19; Luka 

6:12-16 Matta 14:22-36; Matta 16:13-17; Luka 8:18-20 Yuhanna 1: 35-42; Matta 
4:18-22; Markos 1:16-20; Luka 5: 1:11 

 
EZBERLEME:  Matta 16:16 
  “Simun Petrus, ‘Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin’ yanıtını verdi.” 
 
İLAHİLER: İsa Mesih Tanrı'nın Oğlu (TY 410)  
 İman Ederim İsa'ya (TY 324) 
 
Giriş 
Çocuklara Kutsal Kitap'taki öyküleri anlatmaya başlamadan önce bir sohbet zamanı ayırıp Tanrı 
hakkında konuşalım. Tanrı kimdir? Nasıl bir varlıktır? Neler yapabilir, neler yapamaz? Tanrı'nın 
sınırsız gücü olduğunu, başlangıcı ve sonu olmadığını vurgulayalım. Sonra İsa hakkında konuşalım. O 
kimdir? Yetenekleri nelerdir? Gücü ne kadardır? Siz fazla yorum yapmayın. Bırakın onlar 
düşüncelerini söylesinler. Mesajı ders işlenirken kendilerinin anlamasını istediğimizden, yanıtları 
vermeyin. Yalnızca gerçekten yanlış şeyler söylerlerse düzeltin. 
 
Ders 
Geçen dersimizde İsa'nın öğrencileri olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri de Petrus'tu. Bir keresinde 
İsa öğrencilerine O'nun kim olduğunu düşündüklerini sormuştu. "Sizce ben kimim?" demişti. Petrus 
da bunun yanıtını verdi. Dersin sonuna doğru bu yanıtı öğreneceğiz. 
 
Petrus, İsa'yla tanışıp O'nun ardından gitmeye başladıktan sonra yaşamında çok ilginç olaylar oldu. 
Çok büyük sevinçler yaşadı ve birçok mucizeye tanık oldu. Petrus'un da birçok insan gibi bir evi ve 
ailesi vardı. Evinde karısı, kayınvalidesi ve belki de kardeşi Andreya'yla birlikte oturuyordu. Ne yazık 
ki kayınvalidesi bir zamandır çok hastaydı. Ateşler içinde yanıyordu. Günlerden bir gün Petrus ve 
Andreya'nın evine Yakup, Yuhanna ve Rab İsa geldi. İsa'dan Petrus'un hasta yatan kayınvalidesine 
yardım etmesini dilediler. İsa kadının elinden tutup kaldırdı. Ateşin gitmesini söyledi ve kadının ateşi 
düştü! Hem de öyle düştü ki, kalkıp hizmet etmeye başladı! Şimdi düşünelim, böyle bir mucizeyi kim 
yapabilir? Ayrıca unutmayalım, Rab İsa Petrus'la ve ailesiyle bu kadar özel bir şekilde ilgilendiği gibi 
bizimle ve ailemizle de ilgilenir. Şefkati ve sevgisi bizimledir. Hastamız olduğunda biz de hemen 
İsa'dan yardım dileyelim. 
 
Yine bir gün İsa dua etmek için bir dağa çekildi. Demek ki Tanrı'ya dua etmek için özel bir zaman 
ayırıyordu. Bütün gecesini dua etmeye ayırdı. Ne için dua ettiğini kesin olarak bilmiyoruz ama, 
öğrencilerinden hangilerine elçi olarak özel görevler vereceğini sormuş olabilir. Çünkü o gecenin 
sabahında öğrencileri arasından birlikte çalışmak üzere on iki kişiyi belirledi. Onlara elçi adını verdi. 
Bunlar, O'nu tanıtmak üzere halkın arasına göndereceği kişilerdi. 
 
Bu öğrenciler ya da elçiler hep İsa'yla beraber olacak, O'nu daha iyi tanıyacak, İsa'nın yaptığı 
harikaları görecek ve bunları halka anlatabilecek hale geleceklerdi. Bunlardan biri de Petrus'tu. 
 
Aradan zaman geçti. Bu arada İsa hep öğrencileriyle birlikteydi. Şimdi de Celile gölünün kıyısında 
duruyorlardı. Öğrencilerine kayığa binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Sonra 
çevresindeki kalabalığı evlerine gönderdi ve dua etmek için bir dağa çıktı. Dua etmek için yine özel 
ve sessiz bir zaman ayırmıştı. Sakin sakin dua edebilirdi. 
 
Ama ya öğrenciler? Onlar pek sakin değillerdi! O sırada kayıkları kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla 
boğuşuyordu. Rüzgar karşı yönden esiyordu. Fırtına çıkmıştı! Siz olsaydınız bu durumda ne 
düşünürdünüz? İsa'ya buna engel olmadığı için kızar mıydınız? İlk tepkileriniz ne olurdu? Belki 
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İsa'nın onları umursamadığını, onları tehlikede bıraktığını düşünmüşlerdir. Oysa İsa onları düşünüyor 
ve seviyordu. 
 
Sabaha karşı öğrenciler birden bir hayalet gördüklerini sandılar. Adamın biri suyun üzerinde 
yürüyerek onlara doğru yaklaşıyordu. Korktular! "Bu bir hayalet" deyip bağrıştılar. Sonra birden İsa 
olduğunu farkettiler. İsa, "Cesur olun! Benim, korkmayın!" dedi. Petrus buna karşılık, "Ya Rab, eğer 
sen isen buyruk ver de su üstünde yürüyerek sana geleyim" dedi. İsa da, "Gel!" dedi. Sonra neler 
olmuş birlikte okuyalım. (Çocuklardan biri Matta 14:28-32 ayetlerini okusun). Evet, öğrenciler İsa'nın 
kim olduğunu söylediler? Yaşayan Tanrı'nın Oğlu. 
 
Dersin başında İsa'nın öğrencilerine kim olduğunu sorduğunu söylemiştim. Öğrenciler halkın İsa 
hakkında düşündüklerini söyledikten sonra Petrus hemen atıldı. "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu 
Mesih'sin" dedi. İsa da Petrus'u kutladı ve bunu bildiği için mutlu olması gerektiğini söyledi. 
 
Evet çocuklar İsa, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'tir. İsa bunu bilmemizi ister. Bunu bilerek yaşarsak 
biz de Petrus gibi mutlu oluruz. Peki bu ne demek? İsa Tanrı'nın Oğlu’dur ve Tanrı'dır. Bu nedenle 
herşeye gücü yeter. O'na güvenebiliriz. Hastaları iyileştirebilir. Öğrencilerini kayıkta fırtınayla 
boğuşurken gördüğü gibi bizi de sıkıntılarımızda görür ve yardım eder. 
 
Görüyoruz ki İsa, o kişileri yavaş yavaş mucizeleriyle eğiterek yetiştiriyordu. Sonunda kendisinin kim 
olduğunu anladılar. Petrus su üzerinde yürümek istedi. İsa bunu kabul etti. "Gel" dedi. Petrus önce 
O'na güvendi ve sözüne uydu. Yürümeye başladı. Ne var ki sonra dalgaların büyüklüğüne baktı, 
yaptığı işin olağanüstülüğünü gördü ve güveni sarsıldı. O zaman sendeledi. İşte biz de böyleyiz. 
Kendimize ve insanlara bakarsak başarısızlığa uğrayabiliriz ama en zor durumda bile İsa'ya bakarsak 
bizi başarıyla çekip çıkaracaktır. Rab bizi de eğiterek yetiştirmek ister. Bunun için O'nun kim 
olduğunu unutmayalım ve O'na güvenerek sözlerine uyalım. Bize de "Gel!" dediğinde gidelim. 
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Kutu içindeki sözcükler hangi resimlerdeki yüz ifadelerini yansıtıyor? Altlarına yazın. 
 
• Sen o kayıkta olsaydın kendini nasıl hissederdin? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Petrus’un hangi akrabası hastalandı? 

_______________________________________________________ 
 
• Ne yaptılar? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• İsa hâlâ yaşadığına göre, bizim bir hastalığımız olduğunda ne yapmalıyız? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

2. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 
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2. Ders: Petrus, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu Olduğunu Açıklıyor 
 
• İsa öğrencilerine, “Sizce ben kimim?” demişti. Sana sorsa ne yanıt verirdin? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• Petrus su üzerinde yürüyerek İsa’ya gitmek istediğinde ne oldu? Neden? Petrus’un hatası neydi? 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• “Öğrenci” ne demektir? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• “Elçi” ne demektir? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
• İsa’nın “Yaşayan Tanrı’nın Oğlu”  olması ne anlama gelir? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 

    

1. P_____ 

 
 

İsa’nın oniki 
öğrencisinin adlarını 
bulup yüzlerini çizin. 

(Luka 6:12-16) 
2. A_____ 3. Y_____ 4. Y_____ 

  
  

5. F_____ 

 
 
 
 

6. B_____ 7. M_____ 8. T_____ 

 

 

 

 

  

 
 
 
 9. Y_____ 10. S_____ 11. Y_____ 12. Y_____ 
 

2.Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

3. Ders: Petrus, Rab İsa'yı Tanıdığını İnkar Ediyor 
 
OKUMA:  Yuhanna 13:1-17; Luka 22:61-31 ve paralel öyküler; 
 Markos 16; Yuhanna 20:1-10; Yuhanna 21:12-19 
 
EZBERLEME:    İbraniler 12:2a 

"Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim." 
 

İLAHİLER:       Sana Bakıyorum Rabbim (TY 361) 
   Dünyamıza Geldin Sen (HZS II\22) 
   Sığınağım Sensin (TY 116) 

 
 
Giriş 
Bu ders dizisinde Petrus'un yaşamını işlerken bir yandan da çocukların Rab İsa'yı izleyen birer 
öğrenci olmasını istemekteyiz. Bu nedenle Petrus'un yaşamı bizim için bir örnektir. Bu derste Rab'bin 
bizleri nasıl terbiye ettiği, onun öğrencisi olmak için O'na teslim olmamız, O'nu örnek almamız ve 
kendimize değil, herşeyde O'na güvenmemiz gerektiği konuları pekişmelidir. İmanımızın 
tamamlayıcısı ve öncüsü O'dur. Bu ders bir dönüm noktasıdır. Petrus, artık İsa'ya bütünüyle teslim 
olmaktadır. Rab ona, bağlılık konusunda kendine fazla güvenmemesi gerektiğini gösterir. Yine de 
kendi isteğine uygun olarak onu hizmete çağırır. Petrus bundan böyle O'na güvenmesi gerektiğini 
anlar. 
 
Ders 
Evet çocuklar şimdi biraz okul günlerimizi anımsayalım. Sınıfınızı, arkadaşlarınızı düşünün. Her sınıfta 
bir ya da birkaç gözde öğrenci vardır. Öğretmenlerinin gözüne girmek için ellerinden geleni yaparlar. 
Atılgandırlar. Her soruya yanıt verir, hatta bazen "en iyi öğrenci" olmak için kendilerini abartır, 
olduklarından iyi gösterirler. Bunun bir nedeni öğretmenlerini çok sevmeleri ve sevilmek istemeleri ise, bir 
nedeni de kendilerine fazla güvenmeleridir. İşte Petrus da biraz böyle bir öğrenciydi. İsa'nın karşısında çok 
doğal, dürüst ve atılgandı. Geçen derslerimizden örnekler verebilir misiniz? (Kısa bir tekrar) Bu 
dersimizde Petrus'un bu özelliğini ortaya çıkaran iki güzel örnek göreceğiz. 
 
İsa'nın, bizim günahlarımız için çarmıhta ölmesine az bir zaman kalmıştı. Hala öğrencilerine ders 
vermeyi sürdürüyor, onları eğitiyor, yetiştiriyordu. Birlikte yemek yemişlerdi. (Yuhanna 13:4-10a'yı 
çocuklardan birine okutabilirsiniz.) Görüyor musunuz Petrus nasıl da hemen atılıyor. O'na olan 
saygısından, ayakların yıkatmak istemiyor. Karşı çıkıyor. Oysa İsa'nın bir bildiği var. Öğretmek istedikleri 
var. Petrus nasıl da kendini öne çıkartıyor! 
 
İsa, onun ayaklarını yıkaması gerektiğini, yoksa beraberliklerinin bozulacağını söylediğinde Petrus 
başını da yıkamasını istiyor. İsa'nın yanıtıysa çok ilginç: 
 
"Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka ihtiyacı yoktur." 
 
Sizce bu ne demek? (Biraz konuşun.) İsa bununla şunu söylemek istiyordu: bizler İsa'ya iman ettiğimizde 
Tanrı'nın önünde O'nun aracılığıyla tümüyle aklanmış, temizlenmiş oluruz. Bu ruhsal bir temizliktir. Bu 
bir kere olur, artık tamamen temiziz. Ne var ki günah işleriz. Buradaki  örneğe göre ayaklarımız 
kirlenir.  Her gün bu pisliği temizlememiz gerekir.Ayaklarımızı yıkamalıyız, yani günahlarımızı itiraf 
edip, bağışlama istemeli, ruhsal olarak kirlenmiş yanlarımızı temizlemeliyiz. Biliyor musunuz bazen günah 
işlediğimizi hiç fark etmeyiz. Yine de farkında olmadığımız günahların da bağışlanması için Tanrı'nın önüne 
gidelim. Günlük temizliğimizi yapalım. 
 
Aynı gün Petrus ile Rab İsa arasında yine ilginç bir konuşma geçer. İsa kendi ölümüyle bazılarının 
imanının zayıflayacağını söyler. Petrus bunu reddeder. Kendine çok güvenmektedir. (Burada Matta 26:31-
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35'i okutabilir ya da öyküyü kendiniz anlatabilirsiniz. Ardından da İsa'nın dediklerinin nasıl 
gerçekleştiğini anlatın.) 
 
Burada yine Petrus'un kendine fazlasıyla güvendiğini görüyoruz. Kendinden çok emin. Ne var ki, iş 
söylediklerini uygulamaya gelince gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Zayıf benliği ortaya çıkıyor ve İsa'yı gerçekten 
de inkar ediyor. Belki korkuyor. İmanı sarsılıyor. Herşey tam İsa'nın söylediği gibi gerçekleşince de kim 
bilir nasıl utanıyor. Kendinizi Petrus'un yerine koyabilir misiniz? O kadar çok sevdiği, ölmem gerekse bile  
inkar etmem dediği kişiyi inkar etmişti ve Rab İsa dönüp baktığında kendini çok kötü hissetmişti. 
Oradan çekip gitti ve acı acı ağladı. Ne kadar güçlü olduğunu sanıyordu, oysa ne kadar da güçsüzdü. 
Kendine güveni sarsılmış olmalı. 
 
Rab İsa'nın ölme zamanı da gelmişti. Önce aşağılandı ve dövüldü. Sonra da çarmıha çivilenmiş bir 
biçimde canını verdi. Gerçekten de ölmüştü. Petrus'un acısını düşünebiliyor musunuz? O kadar çok sevdiği 
kişiyi inkar etmiş ve ardından o kişi ölmüştü. Kendini bağışlatma olanağı olmamıştı. Petrus yıkılmıştı. 
Tekrar eski işine dönmüştü. Belki artık İsa'nın onu hiç bağışlamayacağım düşünmüştü. 
 
Ve, bir mucize daha oldu. Tanrı'nın kurtarışı gerçekleşti! Petrus, pazar sabahı erkenden Meryem ve 
başka iki kadından İsa'nın dirildiği müjdesini aldı. Üstelik İsa öğrencilerine ve Petrus'a bir mesaj bile 
göndermişti! Kim bilir Petrus nasıl sevinmiştir. Rab hem yaşıyordu, hem de onunla görüşeceğini söylemişti. 
Bunu söylediğine göre, Petrus'u hala seviyor olmalıydı. Evet hala seviyordu. Rab’bimiz bağışlayıcıdır. Petrus 
inkar ettikten sonra Rab'bin onu artık kullanmayacağım düşündü ve eski işine döndü. Peki Rab ne 
yaptı? 
 
Celile gölünün kıyısında yedi öğrenciyle buluştu. Birlikte yemek yediler. Rab İsa Petrus'a üç kez O'nu 
sevip sevmediğini sordu. Petrus iki kez sevdiğini söyleyip üçüncüsünde İsa'nın her şeyi bildiğini, bunu da 
bileceğini itiraf etti. O'nu inkar edeceğini bile önceden bilmişti! Rab İsa'nın sevgisi ve bağışı büyüktür. 
Petrus'a görevini anımsattı. Kuzularımı otlat, koyunlarımı güt dedi. Kendisini izlemesini istedi. 
"Ardımdan gel" dedi. 
 
Petrus artık kendine değil Rab İsa'ya güvenmesi gerektiğini öğrenmişti. Hizmet etmeye hazırdı. Rab İsa 
onu terbiye etmişti. Rab, sevdiklerini terbiye eder. Biz güçsüzüz ama İsa güçlüdür. Biz zayıfız, eksiğiz. 
Rab bizim eksikliğimizi tamamlar. O, imanımızın öncüsüdür. Gözümüzü, imanımızın öncüsü ve 
tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O'nu sevdiğimizi söyleyelim ve bizi O'na hizmet edebilmemiz için eğitmesine 
izin verelim. Petrus gibi O'nun ardından gitmeye hazırlanalım, çünkü Rab İsa hepimizin O'nun ardından 
gitmesini, hepimizin O'nun öğrencisi olmasını ister. 
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Kağıtta boş bulduğunuz yerlere, bu resmi anlatan bir yazı yazın. Resmi güzelce boyayın! 
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‘

 
 

1. Petrus kendine çok  .........................mekteydi. 
2. Rab İsa’nın 12  .......................si vardı. 
3. Petrus’un  .......... benliği ortaya çıktı. 
4. Rab İsa dönüp baktığında Petrus kendini ...... hissetti. 
5. Rab İsa öğrencilerine  “..................... gel” dedi. 
6. İsa imanımızın   .................südür. 
 
 
 
7. Petrus’un  .....................ı sarsıldı. 
8. Petrus gölün yanında İsa’ya üç kez, “Seni ...................”  
    dedi. 
9. Rab İsa öğrencilerin ..............larını yıkadı. 
10. Pazar sabahı erkenden   ........ ve iki kadın, İsa’nın     
    dirildiği müjdesini aldılar. 
11.Petrus İsa’yı üç kere  .............  etti. 
 
 
12.Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya 
      ...................... 
13.Rab İsa’yı tutuklayıp ilk önce baş.........e götürdüler. 
14.Rab İsa Petrus’a   “..........larımı otlat” dedi.  
                                         (yanıtlar aşağıdadır) 

 

 

 
 
*Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkarken ne anlatmak istiyordu? 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
*Petrus neden İsa’nın ayaklarını yıkamasını istemedi? 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
*”Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka 
ihtiyacı yoktur” ne demektir? 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
*Petrus İsa’yı ölümü göze alacak kadar sevdiğini söylüyordu ama kolaylıkla 
O’nu tanıdığını inkar etti. Sizce neden? 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Yanıtlar: 1.Güven, 2.Öğrenci, 3.Zayıf, 4.Kötü, 5.Ardımdan, 6.Öncü, 7.İman, 8.Seviyorum, 9.Ayak, 
10.Meryem, 11.İnkar, 12.Dikelim, 13.Kahin, 14.Kuzu 
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4. Ders: Petrus, Kutsal Ruh’un Gücüyle Hizmet Ediyor 
 
OKUMA: Elçilerin İşleri 2; 5:1-11; Elçilerin İşleri 9:32-43 
 
EZBERLEME: Elçilerin İşleri 1:8 

 "...Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız, ... dünyanın dört  bucağında benim 
          tanıklarım olacaksınız." 
 

İLAHİLER: Rab Sevginin Işığı Parlıyor (TY 358) 
Gümüş ve Altın Bende Yok (47)  
Cesur ve Güçlü Ol (24) 

 
 
Giriş 
Öyküleri anlatmadan önce çocuklara biraz Kutsal Ruh vaadinden, Kutsal Ruh'un kim olduğundan söz 
etmeliyiz. İsa ölmeden önce öğrencilerine ve Petrus'a bu dünyadan ayrılması ve Göklere gitmesi 
gerektiğini söylemişti. O zaman çok üzülmüşlerdi. İsa ise onlara Kutsal Ruh'tan söz etti. Kendisi göğe 
alınacaktı ama ardından bir ‘Yardımcı’ gelecekti. Bu yardımcı, sonsuza dek bizimle olacak, ‘Gerçeğin 
Ruhu'dur. Aramızda yaşayacak ve içimizde olacaktır. Bu yardımcı yani Kutsal Ruh bize herşeyi öğretecek, 
İsa'nın bütün söylediklerini bize hatırlatacaktır (Yuhanna 14'den). Kutsal Ruh, Tanrı’dır. Bu dersin iki ana 
mesajı olmalıdır. Birincisi: Yalnız değiliz, Tanrı'nın içimizde yaşayan gücüyle herşeyi yapabiliriz. İkincisi: Tanrı 
artık bedence dünyada değildir ama Kutsal Ruh'un işlemesiyle bizim bedenlerimiz aracılığıyla çalışır. Buna 
izin vermeliyiz. 
 
Ders 
Rab İsa yeniden göğe gitmeden önce Kutsal Ruh'un gücünü alabilmek için Kudüs'te beklemelerini 
söylemişti. Bundan sonra bir bulutla yukarı alındı. 
 
Öğrenciler günlerce dua ettiler. İsa'nın göğe alınmasından sonraki ilk Pentikost günü, yani Fısıh 
bayramından elli gün sonra kutlanan Hasat Bayramı'nında ( Gerekiyorsa Fısıh'ı ve Pentikost'u açıklayın 
*) Rab İsa'nın söylediği gibi Tanrı, Kutsal Ruh'unu gönderdi. Kutsal Ruh çok görkemli bir biçimde geldi. 
Öğrencilerin yüreklerini öyle doldurdu ki, O'nun gücüyle bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar. Orada 
bulunan halk da buna çok şaşırdı çünkü her millet kendi dilini duyuyordu. Tanrı bunu özellikle yapmıştı. 
Böylece bütün uluslardan insanlar İsa'ya ilişkin bazı şeyler duyuyorlardı! Hepsi şaşkınlık içinde birbirlerine, 
"Bunun anlamı ne?" diye sordular (Elçi 2:12). 
 
Şimdi, Kutsal Ruh'un bir kişiyi nasıl değiştirebileceğine tanık oluyoruz! Petrus sanki bütünüyle değişiyor. 
Herkesin önüne çıkıp Tanrısal gerçekleri açıklamaya başlıyor. Sanki bu Petrus tanıdığımız Petrus değil! 
Bizim daha önce tanıdığımız Petrus, İsa'yı tanıdığını inkar edecek kadar korkmuştu. Şimdi ise bütün 
yürekliliğiyle konuşuyordu. Onlara bütün bu olağanüstü şeylerin Kutsal Ruh tarafından gerçekleştirildiğini 
söyledi. Sonra İsa'yı anlattı. O'nun ölümünü açıkladı. Çarmıh'a gerdikleri kişinin hem Rab, hem de Mesih 
olduğunu açıkladı. Çarmıhta canını vermesinin nedeni, günahlarımız için gereken bedeli ödemekti. Dirilerek, 
gerekli cezanın ödendiğini ve ölümü yendiğim kanıtlamıştı. 
 
Petrus korkusuzca Rab İsa'nın ondan istediği hizmeti yerine getiriyor, bir elçi olarak insanlara 
Müjde'yi duyuruyordu. Sizce bunu nasıl yapabildi? Kutsal Ruh'un içinde yaşayan gücüyle. Bugün 
ezberleyeceğimiz ayeti anımsayalım: "Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız." Tanrımız ne kadar iyi. 
Bize ihtiyacımız olan her şeyi veriyor. O'na hizmet edebilmemiz için bizim yerimize kendisi çalışıyor. Bizim 
tek yapmamız gereken O'na izin vermektir. 
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Petrus'un konuştuklarını duyanlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini sordular. O da onlara İsa'ya 
inanmaları, O'nu yüreklerine almalarını söyledi. Böylece Kutsal Ruh onların da içinde yaşayacaktı. Vaftiz 
olmalarını da söyledi. Böylece bir çok kişi Rab İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etti. 
Rab İsa'ya iman edenler çoktu. Birlikte toplanıyor, dua ediyor, her şeylerini paylaşıyorlardı. İlk İnanlılar 
Topluluğu budur. Tam Rab İsa'nın istediği gibi kardeşçe yaşıyorlardı. 
 
Ne yazık ki bir gün bir karı kocanın başına kötü bir olay geldi. Adamın adı Hananya, kadının adı Safira'ydı. 
Bu karı koca bir tarla sattılar. Ama ne yazık ki dürüst kişiler değillerdi. Paranın bir bölümünü kendilerine 
sakladılar. Geri kalanını da elçilere verdiler. Sanki bütün parayı vermiş gibi yaptılar. İnsanları aldatabilir 
ama Tanrı'yı aldatamazsınız. Kutsal Ruh her zaman gerçeği bilir. Petrus Hananya'yı azarladı. "Kutsal 
Ruh'a nasıl yalan söylersin? O'nu kandıracağını mı sandın?" demeye getirdi. "Sen insanlara değil, Tanrı'ya 
yalan söylemiş oldun" dedi. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Petrus, Safıra'ya da tarlayı 
kaça sattıklarını sordu. O da yalan söyledi. Petrus onu da azarladı ve Safira da orada can verdi. 
 
Evet çocuklar biz insanları aldatmak isterken aslında Tanrı'nın herşeyi gördüğünü unutuyoruz. Yalnız şunu 
unutmayalım. Tanrı, biz her kötülük yaptığımızda böyle bir ceza vermez. Bu olayın gerçekleşmesinin bir 
nedeni vardı. Belki Tanrı, herşeyi bildiğini ve Kutsal Ruh'un aldatılamayacağını göstermek istiyordu. 
Bizim yapmamız gerekense dürüst olmaya çalışmaktır. Hergün yüreklerimizi Tanrı'ya götürüp bizi 
bağışlamasını istememiz yeterlidir. 
 
Kutsal Ruh'un gücü bu kadarla da kalmıyor. Kutsal Kitap'ımızda elçilerin ve Petrus'un birçok kişiyi 
iyileştirdiğini görüyoruz. Petrus her yeri dolaşıp mucizeler yaparak Rab İsa Mesih'in gücünü gösteriyor, 
insanları imana çağırıyordu. Örneğin Lidda'dayken sekiz yıldır yatalak olan Eneyas adında birini iyileştirdi. 
Kendinizi bu adamın yerine koyun. Ne kadar büyük bir sevinç! Petrus ona bunu İsa Mesih'in yaptığını 
söyledi. Bu olay birçok kişinin kendi yollarını bırakıp İsa'nın ardından gitmesini sağladı. 
 
Yafa'da yine İsa'nın ardından giden Tabita adında bir kadın vardı. Yardımsever bir kadındı. Hastalandı ve 
öldü. Yafa, Petrus'un bulunduğu Lidda'ya yakın olduğundan, kadının yakınları Petrus'un hemen oraya 
gelmesini istediler. Çok iyiliksever bir kadın olduğundan onun ölümüne üzülen çok kişi vardı. Dul kadınlar 
yatağının başında ağlıyorlardı. Orada bulunan İsa inanlıları dua etmesi için Petrus'u çağırmışlardı. Demek ki 
Rab İsa'nın ölüleri bile dirilteceğine iman ediyorlardı! Bizim bu kadar imanımız var mı acaba? Nitekim 
Petrus geldiğinde diz çöküp dua etti ve ölü olan kadın dirildi. Evet! Dirildi! Petrus birçokların çağırıp bunu 
gösterdi. Bu da İsa adına bir tanıklık oldu. Birçok kişi Rab'be inandı. 
 
Bugün çalıştığımız ayetin ikinci bölümüne bakalım. "Dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım 
olacaksınız." Evet, bütün bu mucizelerle herkes Tanrı'nın bizi kullanarak gösterdiği gücüne tanıklık 
etmektedir. Kutsal Ruh'un gücü büyüktür. Tanrı, bedensel olarak dünyada değildir ama bizleri kullanarak 
insanlarla ilgilenir. İnandığımız Tanrı aynı Tanrı'dır. Güçsüz ve yalnız değiliz. Kutsal Ruh'un gücüyle her 
zorluğun üstesinden gelebilirz. Amin. 
 
* Fısıh Bayramı: 
Rab'bin halkı olan İsrail Mısır'dayken Rab onları kölelikten kurtarıp kendi topraklarına götürdü. On 
beladan sonra Rab onları Mısır'dan çıkarttı. Son bela her ailenin ilk doğan erkek çocuğunun ölmesiydi. Rab, 
kapıların üstüne kurban kanı sürülmesi şartıyla bu evlerin içindeki ilk doğanlara dokunmayacağını söyledi. 
Rab'bin halkı kuzular kesti ve kanlarını kapılarına sürdüler. Böylece Rab o evlerin üzerinden geçti ve ilk 
doğanlar kurtuldu. Fısıh Bayramı'nda her yıl bu olayı anımsayıp kutluyorlardı. 
 
* Pentikost: 
Fısıh Bayramı'ndan elli gün sonra Hasat Bayramı'nı kutluyorlardı. Sevinçle Rab'bin bereketlerini sayıp 
teşekkür ediyorlardı. 
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Ateşten diller çizip boyayın. Düzgünce kesip her başın üzerine bir tane yapıştırın. 

 
 
 
 
 
* Bu derste Petrus’un çok yürekli olduğunu görüyoruz. Neden? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi, annebabamızı bazen kandırabiliriz. Ama birini hiç kandıramayız. 
Bu kimdir? 

_______________________________________________________ 
* İsa’nın ardından giden Tabita adında bir kadın vardı. Ona ne oldu? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Halk neden o kadını çok seviyordu? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Kimi çağırdılar? 

_______________________________________________________ 
* O ne yaptı? 

_______________________________________________________ 
* Nasıl yaptı? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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    K A P G Ü V E N 
   KUTSAL  GERÇEK  MESİH N U E B C Z G I 
 

İ H T E Ö D R C    RUH   GEL   İSA  GÜVEN 
V İ R S R N A M  
E D U A A L S I    PETRUS  TANRI   SÖZ 

 S M S T B L İ D 
   ÖĞRENCİ  RAB   DİLLER L D İ L L E R R 
 E H İ S E M U A 
   YARDIMCI  DUA   SEVİN G E R Ç E K H Y 

   

Z İ C N E R Ğ Ö 

* Pentikost günü nedir? 

_______________________________________________________ 
* O gün neler oldu? 

_______________________________________________________ 
* Kutsal Ruh kimdir? 

_______________________________________________________ 
* Kutsal Ruh’un gelişi Petrus’un yaşamını nasıl değiştirdi? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* İnanlılar Topluluğu kimlerdir? Nasıl yaşıyorlardı? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Hananya ve Safira ne yaptılar? Sonunda ne oldu? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Rab neden böyle bir ceza verdi? 

_______________________________________________________ 

4.Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

5. Ders: Petrus, Hapisten Kurtarılıyor 
 
OKUMA:  Elçilerin İşleri 12:1-19 
 
EZBERLEME:  Markos 11:24 

"... duayla dilediğiniz herşeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine 
gelecektir." 
 

İLAHİLER: Dua Edin (34) 
 Hiçbir Şeyde Kaygı Çekmeyin ( TY 285)  
 Çağırırım (TY 411) 
 
Giriş 
Bu ders konunun son dersidir. Bu nedenle önce bir tekrar yapılması yerinde olur. Çocukların doğru ya da 
yanlış olarak yanıtlayacakları, her dersten iki tane olmak üzere on soru hazırlayabilirsiniz. Dersin 
bitiminde de "Roda'nın Yanlışı" adlı küçük oyunu birlikte oynayabilir ve topluluğunuza sunabilirsiniz. 
 
Ders 
Bu soruların yanıtlanması bittikten sonra kısaca elçilerin Rab İsa Mesih uğruna birçok eziyet gördüğünü, 
yine de Tanrı'nın Sözü’nü yaymaya devam ettiklerini anlatalım. Üzerlerinde büyük baskı vardı. Kral Hirodes 
onlara açıkça baskı yapıyordu. Halk bundan hoşnut oluyordu. 
 
Evet çocuklar, İsa'ya bağlı kaldıkları için acı çekiyorlardı. Bunlardan birisi de Petrus'tu. Kral, Petrus'u 
tutuklattı ve hapse attırdı. Petrus artık yaşlanmıştı. Düşünebiliyor musunuz, Petrus'un hiçbir suçu yoktu. 
Hapse girmesinin tek nedeni İsa'ya olan sevgisi ve bağlılığıydı. Aslında onu hapse atmaları haksızlıktı! Ama 
Petrus'un yakındığını yazmıyor Kutsal Kitap'ımız. Kendinizi düşünün. Haksız yere cezalandırılırsanız neler 
hissedersiniz, neler yaparsınız? Petrus askerler tarafından çok iyi korunuyordu. Kaçmaması için bekleyen 
tam 16 tane nöbetçi vardı. Ve Petrus hücresinde yalnızdı... 
 
Kutsal Kitap onun için İnanlılar Topluluğunun dua ettiğini yazıyor. Ayrıca aynı kentte oturan Meryem adında 
bir kadının evinde de birçok kişi toplanmış dua ediyorlardı. Kutsal Kitap, inanlıların hararetle dua ettiklerini 
yazıyor. Demek ki, sürekli ve yakarışlarla dua ediyorlardı. Rab'bin onu kurtarmasını diliyor olmalıydılar. 
 
Yine dönelim Petrus'a. Bir süredir hapisteydi, ertesi gün de yargılanacaktı. Yargısı sonunda ölüm cezası 
verilebilirdi. Bu gerçekten de olabilirdi çünkü başka imanlılar, örneğin Celileli Yahuda öldürülmüştü. 
İstefan da taşlanarak öldürülmüştü. Böyle bir durumda nasıl hissederdiniz? Ne yapardınız? Örneğin 
uyur muydunuz? Petrus uyuyordu! Ne kadar ilginç değil mi? Bir yanda insanlar onun için hararetle dua 
ediyorlar, sıkıntıda olan kişi ise uyuyor. Sanki artık İsa'nın öğrencisi olarak yetişmiş, güven içinde Rab'bin 
kurtarışını bekliyor. "Duayla dilediğiniz herşeye şimdiden sahip olduğunuza inanın, dileğiniz yerine 
gelecektir" diyor Rab. 
(Elçilerin İşleri 12: 6-17'yi anlatın.) 
 
Sizce Meryem'in evinde olanlar biraz komik değil mi? Roda öyle seviniyor ki Petrus'a kapıyı açmıyor. 
İçeridekiler Petrus'un geldiğine inanmıyor! İşte bu çok önemli. O kadar hararetle dua eden insanlar sanki 
Tanrı'nın Petrus'u kurtaracağına hiç inanmamışlardı! Çünkü kurtulduğuna inanmadılar. Petrus ısrarla kapıyı 
çalıyor, açıp onu görünce yine şaşırıyorlar. İşte biz insanlar böyleyiz. Ama unutmayın, Tanrı bizi böyleyken 
de seviyor, bizi bunlarla eğitiyor. 
Biz de güven içinde kendimizi Rab İsa'ya bırakabilir miyiz? O'nun öğrencileri olarak yetişmek ve 
Tanrı'nın Petrus'u kullandığı gibi bizi de kullanmasına izin vermek istiyor muyuz? Unutmayalım, bunun için 
insanlara değil, O'na bakmamız gerekiyor. Kendimize değil, O'na güvenmemiz gerekiyor. İnsanın 
yapamayacaklarına değil, Tanrı'nın yapabileceklerine güvenmeliyiz. Üstelik çok güçlü bir yardımcımız var. 
İçimizde Tanrı'nın ruhu yaşıyor. Kutsal Ruh bizimle. Haydi yüreklerimizi ve yaşamlarımızı bütünüyle Rab 
İsa'ya verelim. (Dua) 
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RODA’NIN YANLIŞI  
 
Sahne  :Meryem'in evinde bir oda. 
Kişiler   :Meryem, Markos diye tanınan Yuhanna (Meryem'in oğlu), Roda (hizmetçi kız), Elizabet (bir  
   imanlı), İsmail (bir imanlı), Petrus. 
 
Elizabet   :Bu akşam evine gelmemize izin verdiğin için sağol Meryem. 
 
Meryem  :Lafı bile olmaz, birlikte dua etmemiz çok önemli ve evim yeterince büyük. 
 
Elizabet       :Petrus için çok endişeleniyorum. 
 
Meryem  :O hapishane hücresinde gerçekten çok rahatsız olmalı. 
 
İsmail   :Ben yarınki davada ne olacağını merak ediyorum. 
 
Elizabet  :(Endişeli) Sizce.. sizce.. Yahuda gibi ölüm cezasına çarptırılır mı? 
 
Yuhanna  :Hiç bilemiyorum. Hirodes çok zalim ve kıskanç bir adam. Ne yapacağı hiç belli olmaz. 
 
İsmail :Haydi, Tanrı Petrus'u korusun diye dua edelim. O'na yardım etmek için 

yapabileceğimiz tek şey bu. (Otururlar) 
 
Yuhanna  :Rab, sana dostumuz Petrus için yalvarmak istiyoruz. 
 
Meryem  :Lütfen O'nunla ilgilen Rab. 
 
Elizabet :Ve, Tanrımız olan Rab, biz yarınki mahkeme için çok kaygılanıyoruz. Sana yalvarıyoruz, 

lütfen onu... (Tak, Tak, Tak -kapı çalınır-) 
 
Meryem  :(Seslenerek) Roda, kapıyı açar mısın lütfen? 
 
Yuhanna  :Dua toplantımıza katılmak isteyen biri gelmiş olmalı. 
 
Roda   :(Heyecanla odaya dalarak) Petrus geldi hanımefendi! Petrus geldi! 
 
Meryem  :Şşşt Roda, dua ediyoruz. 
 
Roda   :Ama Petrus geldi diyorum. Evin dışında, kapıyı çalıyor. Dualarınızın yanıtı geldi. 
 
Yuhanna  :Saçmalama Roda, Petrus hapiste. 
 
Roda   :Ama bu o.. Sesinden tanıdım. 
 
İsmail   :Hayalgücün çok gelişmiş olmalı. 
 
Yuhanna  :Ya da bir melek gördün. 
 
Roda   :Ama size Petrus geldi diyorum. ( Kapı çalınır.) 
 
Roda   :(Dışarı fırlar) Hay aksi! Ben ne yaptım? Onu kapı önünde bıraktım. 
 
Meryem  :Acaba kim geldi. 
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Yuhanna  :Petrus olması imkansız. 
 
Petrus   :(içeri girerken) Kim demiş Petrus olamaz diye? 
Elizabet,  
İsmail, 
Meryem,  
Yuhanna  :(Hep bir ağızdan) Aa! Petrus, gerçekten sen misin? Dışarı nasıl çıktın? Gözlerime  
    inanamıyorum. Burada ne işin var? vb. konuşmalar. 
 
Meryem  :Neler oldu? Bize her şeyi anlat. 
 
Petrus   :Şey, tam bir mucize gerçekleşti. Dün akşam hücremde, sağımda ve solumda iki 
nöbetçiye  
    zincirlenmiş olarak uyuyakaldım. 
 
İsmail   :Ee, sonra? 
 
Petrus   :Gecenin tam ortasında uyandım. Ortalığı aydınlatan çok parlak bir ışık vardı ve ben bir  
    melek gördüm. 
 
Elizabet   :Melek mi! 
 
Petrus :Evet. Bana kalkmamı ve giyinmemi söyledi. Ben de söylediklerini yaptım ve zincirler 

bileklerimden çözüldü. Sonra hücremden dışarı doğru meleği izledim ve bütün nöbetçileri 
geçtik. Ve sonunda büyük demir kapıya geldik. 

 
İsmail   :Orada ne oldu? 
 
Petrus   :Kapı önümüzde açılıverdi.. Öyle kendi kendine. 
 
Elizabet   :Bu bir mucize. 
 
Petrus :Kesinlikle! Sonra ben yoldan aşağı yürürken melek yanımdan ayrıldı. Ben de sizin eve 

gelmeye karar verdim ve işte buradayım. 
 
Meryem  :Bu akşam senin için dua ediyorduk. 
 
İsmail   :Ve şimdi dualarımızın karşılığını aldığımızı biliyoruz. 
 
Petrus :Şimdi gitmeliyim. Burada kalmak benim için çok tehlikeli. Yahuda ve öteki imanlılara 

başıma gelenleri aynen anlatmayı unutmayın. (Çıkar) 
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* Gelenin Petrus olduğuna neden inanmadılar? 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
* Aşağıdaki resimde neler olduğunu yazın. 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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1. O zamanlar İsrail’in kralı kimdi?        7 
 

   

  2. Kral o zaman imanlılara karşı 

..............yapıyordu. 

         

           

           

  
3. Kimin evinde toplanıp dua 

ediyorlardı?    1      

  
4. Hapishanedeyken kim Petrus’u 

dışarıya götürdü? 

5. Kapıyı kim açtı? 

6. Öğrencilerden hangisini öldürdüler? 

7. Kimi taşlayarak öldürdüler? 

8. Petrus’un kaç tane nöbetçisi vardı?  

* Petrus hapiste yargılanmayı nasıl bekliyordu? 

_______________________________________________________ 
* Petrus’u tanıyan imanlılar ne yapıyorlardı? 

_______________________________________________________ 
* Petrus hapisten bir mucizeyle çıktı ama evdekiler onun geldiğine inanmadılar. Neden? 

_______________________________________________________ 
* Bizde Petrus gibi Tanrı’nın bizi kullanmasını ister miyiz? O’nun bizde çalışması için O’na izin verir 
miyiz? Kutsal Ruh’un gücüne ve duanın etkinliğine inanıyor muyuz? Konuşalım ve dua edelim. 
 

6         

   4      

 5 
3         

          

          
2 

 
   

8 
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Kucak Dijital Eser 

SON KULLANICI LİSANSI 
 
Kucak Yayıncılık olarak dijital formatta sunduğumuz bu eser size aşağıdaki koşullara göre 
kullanmanız için bir (1) şahsi lisans vermiştir. Bu lisans sadece dosyayı indiren şahıs için geçerlidir. 
 
Bu kapsamda yapmanıza izin verilen şunlardır: 
 

1. Bu eserin tümünü çıktı olarak alabilirsiniz. 
 
2. PDF dosyasını korumak için toplam üç kere kopyalayabilirsiniz. 

 
3. Çalışma Kağıtlarını çocuk sayısına göre çoğaltabilirsiniz. 

 
 
Bu kapsamda yapmanıza izin verilmeyenler şunlardır: 
 

1. Bu sayfayı çıktıdan imha etmek lisansı geçersiz kılar. 
 
2. Bu PDF dosyasını veya kopyasını başka bir şahsa vermeniz kesinlikle yasaktır. 

 
3. Bu PDF dosyasını kırıp içindekilerini değiştirmeniz yasaktır ve lisansı hemen geçersiz kılar. 

 
4. Bu PDF dosyasını, çıktılarını veya fotokopilerini satmak kesinlikle yasaktır. 

 
Eğer bu eseri başkası için indirip yazdırırsanız, PDF dosyasını bilgisayarınızdan, disketlerinizden veya 
flaş belleğinizden silmeniz gerekir. Çıktıyı vereceğiniz kişi bu lisanstaki koşulları okuyup onları kabul 
etmelidir. 
 
Bunu niye yazdık? 
Bu eseri hazırlamak için çok çaba sarfettik ve İsa Mesih’in dediği gibi, “İşçi ücretini hak eder.” (Luka 
10:7) Bunları hazırlayıp sunarak, hem ekmek parası kazanıyoruz, hem de size değerli bir hizmet 
sağlamaktayız. Bu yüzden, hem bize ve telif hakları yasalarına saygı göstermenizi hem de Tanrı’yı 
hoşnut etmenizi isteyerek size bu koşulları sunuyoruz. 
 
Eğer bu dijital eserle lisansın dışında olan bir şey yapmak isterseniz, bize başvurabilirsiniz. Bunun 
için haklar@kucakyayincilik.com‘a e-mail yazabilirsiniz. Çocuklarınıza daha iyi hizmet  edebilmeniz 
için, size yardımcı olmayı çok seviyoruz. Rab sizi bereketlesin! 
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