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Sayfa 5 

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 yedi 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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Önsöz 
 
Bazen, Rab İsa’nın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu unutabiliyor, tam olarak 
anlayamayabiliyoruz. O bizim için ne yaptı ve yaşamımız nasıl değişti? Bu derste bu soruları 
inceleyip, yanıtlar bulacağız. İncil’e göre İsa Mesih’in kendisi RAB’BİN SAĞLADIĞI KURBAN’dır. İsa, 
Eski Antlaşma ile Yeni Antlaşma’yı bağlıyor. Eski Antlaşma’da açık kalan sorular Yeni Antlaşma’yla, 
yani İsa Mesih’le yanıt buluyor. Bu ders dizisiyle “kan” ve “kurban” kavramlarını açıklıyor, İsa’nın 
ölüm ve dirilişine iyi bir temel oluşturmayı da hedefliyoruz. 
 
Bu ders dizisiyle çocukların anlayışını genişletmek ve imanını güçlendirmek istiyoruz. Öğretmenler de 
bol bereket alabilirler, çünkü çocuklar için yazılan öğretici ve pekiştirici ne varsa öğretmenler için de 
geçerlidir. Örneğin bu diziyi hazırlarken, ekibimizden birine Rab çok dokundu. Çünkü kendisi dokuz 
yaşındayken Rab onu Fısıh öyküsüyle Kendisine bağlamıştı. Her bir dersi hazırlarken Rab onunla 
yeniden konuştu. Duamız bütün öğretmenlerin İsa’nın kendileri için olan kurbanını yeniden taze bir 
yürekle anımsamaları ve bu taze bilgiyi çocuklarla paylaşmalarıdır. 
 
RAB’BİN SAĞLADIĞI KURBAN derslerini özellikle Diriliş Bayram’ından önceki haftalar için öneriyoruz. 
Çünkü dünyanın her yerinde Hıristiyanlar o haftalar boyunca İsa’nın bizim için neler yaptığını daha 
çok düşünürler. Tabii ki herhangi bir zaman da çocuklarla bu dersleri çalışabilirsiniz. 
 
Mümkünse ve elinizde varsa derslerin öykülerini görsel malzemelerle anlatın. Kendiniz çizmek için 
yeteneğiniz ve zamanınız yoksa, KUCAK Yayıncılık’tan resim takımları, bez resimler (flanelograph) vs. 
ısmarlayabilirsiniz. İncil’den Öyküler veya Kutsal Kitap’tan Öyküler’ in resimlerini de kullanabilirsiniz. 
 
Dersteki ilahileri seçenek olarak yazdık. Başka ilahiler biliyor ve uygun buluyorsanız, onları söyleyin. 
Tanrı’nın Çocuklarıyız  ilahi kitabında daha yeni ilahiler var. 
 
Öğretmenlere ile çocuklara ‘iyi dersler’ diliyoruz. Rab sizi bereketlesin. 
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1. Ders: Tanrı’nın Sağladığı Kuzu 
 
OKUMA: Yaratılış 22:1-19; İbraniler 11:17-19; (10:1-18; Levililer 1 ve 4) 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  1. Yuhanna 2:2 

“O (İsa Mesih) günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın 
günahlarını da bağışlatan kurbandır.” 

 b) Küçükler:  Yaratılış 22:8 
“Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak.” 

 
İLAHİLER: (9)  Biliyor Musun, Çok Değerlisin  
 (5)  Allah Sevgidir, Kurtarıcımdır  
 (TY 313)  Gökteki Tahtını Bırakıp Da  
 
Giriş 
Eski ve Yeni Antlaşma’yı okuduğumuzda kurban kavramlarının birbirinden büyük ölçüde farklı 
olduğunu görebiliriz. Eski Antlaşma’da günahlardan kurtulmak için sürekli hayvanlar kurban edilirdi. 
İncil’de ise hayvan kurbanı kaldırıldı, çünkü İsa Mesih bizim için kurban oldu. Aslında bu iki kurban 
biçimi de Tanrı’nın kurtuluş tasarısına aittir. İsa’nın kurbanı Eski Antlaşma kurban sistemine bağlıdır. 
Eski Antlaşma kurban anlayışı da İsa’nın kurbanının bir ön yansımasıdır. Bu derslerde aralarındaki 
ilişkiyi en temelden ele alarak inceleyeceğiz. 
 
Ülkemizde de halen uygulanmakta olan bir kurban sistemi vardır. Kurban Bayramı’nda ve özel 
durumlarda kurbanlar kesiliyor. Çocuklar bununla ilgili bildiklerini anlatsınlar. Böylece bir giriş 
yapabilirsiniz. Çoğunlukla Müslümanlar Kurban Bayramı’nda pek vurgulanmasa da, kestikleri 
kurbanla günahlarının bağışlanmasını ümit ederler. Ayrıca bu bir şükran sunusudur. Yeni bir işe 
başlarken de örneğin bir dükkan açılırken, futbol sezonu başlarken ya da bir düğün töreninde de 
kurban kesilir. Allah’ı hoşnut etmek ve yeni işi kazadan ve beladan kurtarması için Allah’a yönelirler. 
 
Büyük çocuklarla sözlüğe de bakabilirsiniz. Örneğin TDK TÜRKÇE SÖZLÜK şöyle açıklıyor: 
 
Kurban:  - Dinin bir buyruğunu ya da bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. 

- Bir ülkü uğruna feda edilen ya da kendini feda eden kimse. 
 
Kurban olmak: Bir kimse ya da bir şey için kendini feda etmek. 
 
Kurban etmek: Kendi çıkarı için birini ya da bir şeyi feda etmek. 
 
 
Ders 
Eski Antlaşma’da atalarımızdan İbrahim de hayvan kurbanları sunmaya alışıktı. O, Tanrı’nın 
buyruklarını yerine getirmek isteyen bir kişiydi. Tanrı’ya yaklaşmak istediği zaman bir kurban kesip 
sonra da yakardı. Bu, Tanrı’nın isteğiydi. İbrahim iyi bir insan olmasına karşın günahlıydı ve 
günahının bağışlanıp Tanrı’nın önünde durabilmesi için kurban kesmeliydi. Böylece günahı yüzünden 
Tanrı’dan ayrıyken, yakılan kurban aracılığıyla Tanrı’yla barışmış oluyordu. 
 
Yaratılış 22’de Tanrı, İbrahim’e biricik oğlunu kurban etmesini buyurdu. Rab İbrahim’den onun için 
en değerli varlığı feda etmesini istedi. Böylelikle Rab, onun güvenini denemek istiyordu. Oğlunu 
kurban etmek İbrahim için çok zordu. Hem baba olarak oğlunu feda etmek düşünülmez bir şeydi, 
hem de oğlu İshak Tanrı’nın uzun zamandır vermeyi vaat ettiği ve aracılığıyla soyunun süreceği 
biricik armağandı. İbrahim onu nasıl feda edebilirdi? 
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Ama İbraniler 11:17 ve 19 şöyle diyor: “İbrahim sınandığı zaman, imanla İshak’ı kurban olarak 
sundu.” “İbrahim, Tanrı’nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü.” İbrahim bu düşüncelerle hazırlık 
yapıp oğluyla yola çıktı ve Tanrı’nın söylediği yere gitti. İshak yakmalık adak için kesilen odunları ve 
İbrahim de ateş ile bıçağı taşıdı. Ama yoldayken İshak babasına tuzak olabilecek bir soru sordu. 
“Baba, ateşle odun burada, ama yakmalık adak için kuzu nerede?” İbrahim ona nasıl bir yanıt 
verebilirdi? “Bilmiyorum” dese, yalan söylemiş olacaktı. “Kurban sen olacaksın” dese, İshak herhalde 
korkup hemen oradan kaçardı. O zaman İbrahim Tanrı’ya ne diyecekti? Ne var ki İbrahim oğluna 
çok bilgece bir yanıt verdi: “Oğlum, yakmalık adak için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. Bu 
cümle hem İbrahim’in Tanrı’ya olan sonsuz güvenini gösteriyor hem de Tanrı’nın güzel planını 
açıklıyor. 
 
Moriya dağına varınca İbrahim taşlardan bir sunak yapıp odunları dizdi. Sonra oğlunu bağlayıp 
sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Tam onu boğazlamak için uzanıp bıçağı eline aldığı zaman 
söylediği ve inandığı söz gerçekleşti. Bir melek ona, “İbrahim, dur! Çocuğa dokunma! Ona hiçbir şey 
yapma! Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin” diye seslendi. 
İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü ve onu İshak’ın yerine 
yakmalık adak olarak sundu. Yakmalık kuzuyu Tanrı’nın Kendisi sağladı. 
 
Bu koç o anda İshak için bir kurtuluştu. Ama “Yakmalık adak için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” 
sözü yalnızca İshak için değil bizim için de geçerlidir. 
 
Rab bizimle ruhsal bir ilişki içinde olmak istiyor. Ama ne yazık ki günah ve kötülük bizi Rab’den 
ayırıyor. Eski Antlaşma’da Levililer kitabının birinci ve dördüncü bölümlerinde bu bozuk ilişkinin nasıl 
düzeltilebileceğini okuyoruz. Günah işleyen kişi kusursuz ve pak bir hayvanı tapınağa getirmeli, 
ellerini onun başına koyup günahlarını itiraf etmeli ve sonra o hayvanı kesip kurban olarak 
yakmalıydı. Romalılar 6:23’den, günahın bedelinin ölüm olduğunu öğreniyoruz. Bu nedenle, günah 
işleyen herkesin, yani herkesin - çünkü günahsız olan kimse yoktur — ölmesi gerekiyordu. Ama 
ellerini hayvan üzerine koyup günahları itiraf eden kişi bunu yaparken kendi günahlarını hayvana 
devreder ve hayvan onun yerine kurban edilip ölürdü. Böylece kişi yaşayabilirdi. 
 
Böylelikle şimdi İsa’nın bizim için ve bizim yerimize nasıl kurban olduğunu anlayabiliriz. O bizim 
günahlarımızı kendi üzerine alıp bizim için kurban oldu. Kendini ilk ve son kez feda etti ve biz 
kurtulduk. 
Çocuklarla çalışma kağıdını tamamlarken, Kutsal Kitap’ta ‘ölüm’ sözcüğünün Tanrı’dan ayrı, uzak 
kalmak olarak anlaşıldığını, yaşamın ise Rab’le beraber yaşamak olduğunu hatırlatın (Büyükler için 
çalışma kağıdında 3. soru). Böylelikle çocuklar, kurbanın bizim yerimizi aldığını ve İsa’nın bizim için 
nasıl kurtuluş sağladığını daha iyi anlayacaklardır. 
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Ders 1 — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

1. Ders: Tanrı’nın Sağladığı Kuzu 
 

 

 
 
 
 

Resmi boyayın. Çalıyı ve koçu kesin. 
Çalıyı doğru yerinden yapıştırın. 
Koçu çalının arkasına saklayın. 
 
Ayetin harflerini değişik renklere 
boyayın. 
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Ders 1 — Büyükler için Çalışma Kağıdı 

1. Ders: Tanrı’nın Sağladığı Kuzu 
 
• Sözlüğe bakın. Aşağıdaki sözcüklerin anlamı nedir? 
 
o Kurban: ___________________________ 

________________________________ 
o Kurban olmak: _______________________ 

________________________________ 
o Kurban etmek: _______________________ 

________________________________ 
 
• İshak kurban olacaktı. Onun yerine kim kurban oldu? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
• Tanrı’ya yaklaşmak için neden kurban gerekiyordu? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
• “Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak.” Bizim için bu kuzu kimdir? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
• Aşağıdaki ayette sesli harfler boş bırakılmıştır. Her kutuda her bir sıranın sesli 

harfleri karışık olarak bulunmaktadır. Boşlukları doldurun. 

“_S_ M_S_H G_N_HL_R_M_Z_, 

Y_LN_Z B_Z_M G_N_HL_R_M_Z_ D_Ğ_L,  

B_T_N D_NY_N_N G_N_HL_R_N_ D_  

B_Ğ_ŞL_T_N K_RB_ND_R.” 1. Yuhanna 2:2 
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2. Ders: Kurban Kanı Bizi Kurtarır 
 
OKUMA: Mısırdan Çıkış 12; İbraniler 9:11 - 10:18; 1. Korintliler 5:7-8 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  Efesliler 1:8 

“Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına 
kavuştuk.” 

 b) Küçükler:  1. Yuhanna 1:7b 
“İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.” 

 
İLAHİLER: (9)  Biliyor Musun, Çok Değerlisin  
 (5)  Allah Sevgidir, Kurtarıcımdır  
 (TY 58)  Bir Kurtarıcı Var  
 (TY 336)  Kanınla Aklandım Ben  
 (128)  Yaşam Artık Karanlık (Sözsüz Kitap’la kullanın) 
 
Giriş 
Geçen derste kurbanın ne olduğunu ve bizim için ne anlama geldiğini çalıştık. Bu derste dökülen 
kurban kanının bizim için ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Kutsal Kitap’ta ‘kan’ sözcüğü bir insanın 
ya da hayvanın yaşamından söz eder. Bedenimizde dolaşan kan, yaşamın simgesidir. Bu nedenle 
Yahudiler’in bir hayvanın kanını içmesi ya da kanı bütünüyle akmamış etleri yemesi yasaktı. Kan 
dökmek bizim dilimizde de birinin yaşamını yok etmek demektir. İslam dünyasında aynı düşünceyi 
buluyoruz. Çocukların bu konudaki görüşlerini alarak başlayın. 
 
 
Ders 
Mısırdan Çıkış 12’de okuduğumuz öyküde dökülen kan çok önemlidir. 
 
Tanrı, Mısır halkı üzerine büyük bir bela göndermeye karar verdi. Mısır diyarında bütün ilk doğan 
oğullar — Firavun’un oğlundan kölelerin oğullarına ya da hayvanlara kadar — bir gecede ölecekti. 
İsrailliler Mısırlılar’dan daha iyi insanlar değildiler. Mısırlılar arasında oldukları için aynı cezaya 
layıktılar. Tanrı onlar için bir ayrıcalık yapmadı. Onlar da ölecekti. Ama Tanrı onlara bir kurtuluş yolu 
gösterdi. Her aile erkek, kusursuz ve bir yaşında olan bir kuzu kesip, onun kanını kapı çerçevesine 
sürecekti. Bu kurbanın kanı evdeki ilk doğan oğlun canını kurtaracaktı. Ölüm meleği kenti dolaşırken 
hangi evin kapı çerçevesine sürülmüş kanı görürse, o eve uğramadan geçip gidecekti. 
 
Şimdi o dönemde yaşayan bir aileyi düşünelim. Babaları İsrail halkının toplandığını duyup gitmişti. 
Orada Musa, Tanrı’nın planını ve onlara gösterdiği kurtuluş yolunu anlatıyordu. Herkes çok 
şaşırmıştı. Ama daha önce Tanrı’nın Mısırlılar arasında yaptığı olağanüstü ve korkunç olayları 
gördükleri için herkes Tanrı’nın sözünden korktu. Baba eve gelip ailesine öğrendiklerini anlattı. En 
büyük oğlu çok korkmuştu. “Yani benim ölmem mi gerekiyor?” diye düşündü. “Peki bir kuzu 
kesersek gerçekten kurtulacak mıyım?” Babası ona, “Benimle gel, kurban edeceğimiz kuzuyu 
seçelim! Evet, o seni gerçekten kurtaracak” dedi. Sonra babasıyla beraber sürüye gidip bir tane 
erkek, kusursuz ve bir yıllık bir kuzuyu seçip ayırdılar. Musa’nın haber verdiği günün akşamı onu 
boğazladılar, kanını akıtıp bir kaseye topladılar. Çocuk babasına, “Baba, bu kuzu benim yerime 
ölüyor” dedi. Çok duygulanmıştı, birkaç dakika donmuş bir şekilde öylece kaldı. Babası bir ot fırçayla 
kuzunun kanını kapı çerçevesine sürdü. “Ölüm meleği bu kanı görünce bizim kapımızı geçecek” dedi. 
Oğlu, “Bu kan beni korur” diye fısıldadı. Ondan sonra kuzuyu kızartıp Musa’nın söylediği gibi ailece 
yediler. 
 
İsrail halkı Mısır’dan Tanrı’nın onlara verdiği topraklara geldikten sonra, bu olayı anımsayarak ‘Fısıh 
Bayramı’ olarak kutladılar. ‘Fısıh’ ‘üzerinden geçmek’ anlamına gelir. Kurban edilen kuzunun kanı 
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ölüm meleğinin o kişilere uğramadan geçip gitmesini sağladı. İlk doğan oğullar cezalandırılmadı, 
yaşamlarını sürdürdüler. 
 
İsa’nın ölümünü düşünürsek, O da bizim yerimize öldü ve O’nun dökülen kanı bizi kurtarır. Böylece 
biz de yaşayabiliriz. 
 
Mısırdan Çıkış 12. bölümde önemli bir nokta daha var. Ama bunu yalnızca büyük çocuklarla çalışın, 
çünkü küçük çocuklar için fazla olur. 
 
Musa halkına bir buyruk daha iletti. Hazırlıklar yaparken, evlerdeki bütün eski hamur ve eski 
mayanın çıkartılması gerekiyordu. Kadınlar yeni ve mayasız ekmekler yapmalıydı. Bu temizlik, 
yenilenme anlamına geliyordu. 1. Korintililer 5:7-8 bunu daha iyi açıklıyor. 
 
Bir kase una bir ölçek maya eklersek, bütün hamur kabarır ve mayalanmış olur. Maya, günah ve 
kötülük için bir simgedir. Küçücük bir yalan ya da yaramazlığı yaşamımıza kabul edersek, onlar bizim 
yaşamımızda her türlü günah ve kötülüğe yol açar ve hayatımız temiz olmaktan çıkar. Eğer biz ‘Fısıh 
Bayramı’nı yani İsa’nın kurtarışını kutlamak istersek, yaşamımızdan günah ve kötülüğü çıkarmamız 
gerekir. Bu çıkarma yalnızca “Bir daha yapmayacağım” demekle olmaz. Bu yeterli değildir. İtiraf 
etmemiz gerekir. Küçük çocukların ezberleme ayeti şöyle diyor: “İsa’nın kanı bizi her günahtan 
arındırır.” 9. ayet şöyle devam ediyor: “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, 
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” İsa’nın dökülen kanına ihtiyacımız var. O 
bizi arındırır. 
 
Sonunda çocuklarla geçen dersle bu dersi birbirine bağlayın. Büyük çocuklar için İbraniler 9:11 - 
10:18 ayetleri size yardım edecek. (Öğretmenler hazırlanmak için okusun. Çocuklarla paylaşmak 
isterseniz yalnızca basit bir biçimde seçtiğiniz ayetleri okuyun! Örneğin 9:12, 14, 22; 10:4, 10, 14, 
18). 
 
Biz de herkes gibi günahlıyız ve o yüzden ölmeliyiz. Ölmemek için insanlar kurbanlar kestiler ve 
onların kanı aracılığıyla bağışlanma aradılar. Ancak bütün hayvan kurbanları kutsal Tanrı önünde 
yetersiz kaldı. “Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz” (İbraniler 10:4). Ama 
dolayısıyla İsa kendisini verdi. “Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi 
kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi.” (İbraniler 9:12) İsa bizim için yeterli ve sonsuz bir kurtuluş 
getirdi. 
 
Bunu küçük çocuklar için daha somut bir şekille anlatmak için, her çocuğa siyah kağıttan bir kalp 
verin. Kalbimiz kötüdür ve bizim ölmemiz gerekiyor. Ama Rab İsa bizi o kadar çok sevdi ki, bizim için 
kanını döktü. Sonra öğretmen her çocuğun kalbini kırmızı boya sürerek boyasın. Rab bizim 
yaşamamızı yani kurtulmamızı istiyor. Bu nedenle bizi kendi kanıyla temizliyor. (Bugünkü 
yaşamımızdan ilginç bir örnek: Arkadaşımın eşi kasaptı. Kirli ellerini temizlemek için onları her zaman 
kan ile yıkardı. Böylece elleri her zaman tertemiz olurdu.) Sözsüz Kitap da kullanabilirsiniz, özellikle 
siyah, kırmızı ve beyaz sayfaları. Bununla birlikte ‘Yaşam Artık Karanlık’ ilahisi çok uygundur. 
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Ders 2 — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

2. Ders: Kurban Kanı Bizi Kurtarır 

Küçük çocuk babasına yardım ediyor. Kapının çerçevesini kırmızıya boyayın. Bunu neden 
yapıyorlardı? 
_________________________________________________ 

 
 

 

Kalpleri üzerlerinde yazan renge boyayın. Onların anlamlarını öğretmeninize anlatın. 

 



Rab’bin Sağladığı Kurban 

Ders 2 — Büyükler için Çalışma Kağıdı 

 

2. Ders: Kurban Kanı Bizi Kurtarır 
 
• Fısıh’ın anlamı nedir? ______________________________ 
 
• Mayanın simgesel anlamı nedir? ________________________ 
 
• 1.Korintliler 5:7-8’i okuyun. Bu ayet eski mayadan arınıp temizlenmemiz  

gerektiğini söylüyor. Bu nasıl olur? ___________________ 
_______________________________________ 
_____________________________________ 

 
• Biz Fısıh Bayramı’na, yani İsa Mesih’in kurtarışına nasıl sahip  

olabiliriz? 1. Yuhanna 1:7 ve 9 okuyun. _____________ 
___________________________________ 
__________________________________ 

 
• Neden hayvan kanı bizim günahımızı tam olarak kaldırmaz?  

İbraniler 10:4 ___________________________________ 
 
• Günahlarımızı tam olarak kim kaldırdı? İbraniler 9:12-14 ___________________ 
 
 
 
BULMACA 
Şifreli yazılan ayeti çözün İşaretler harflerin yerine kullanılmıştır. 
 
A =  B =  C =  Ç =  E =  F =  Ğ =  H =  I = / İ =  K =  
L =  M =  N =  R =  S =  Ş =  T =  U =  V =  Y =  Z =  
 

‘  / / / /  
__________________ _________________ ________________ 

   
‘  , / / /  

__________________ _________________ ________________ 
   

/ /  .  1:8 
__________________ __________________ ________________ 
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3. Ders: Son Fısıh Yemeği 
 
OKUMA: Luka 22:7-23 (Matta 26:17-30) 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  1. Petrus 1:18-19 

“Biliyorsunuz ki, atalarımızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi 
geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının 
fidyesiyle kurtuldunuz.” 

 b) Küçükler:  Luka 22:19 b 
“Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir.” 

 
İLAHİLER: (9)  Biliyor Musun, Çok Değerlisin  
 (5)  Allah Sevgidir, Kurtarıcımdır  
 (68)  İsa Durur Kapıda  
 (168)  Yaşam Artık Karanlık 
 
Giriş 
Geçen iki derste kurbanın ve dökülen kurban kanının anlamını çalıştık. Kurbanın ‘yerimize geçme’ 
amacını ve dökülen kanın arındıran işlevini çocuklarla tekrarlayın. Çünkü RAB’BİN SAĞLADIĞI 
KURBAN dizisinde bunların anlamının yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu öğretmek istiyoruz. 
 
Ardından, geçen derste anlattığımız Fısıh olayını ve anlamını tekrarlayın, çünkü bu derste İsa’nın son 
Fısıh yemeğini anlatacağız. Bu derste Fısıh ile İsa’nın ölümü arasındaki bağlantıyı ve imanlıların da 
kutladığı “Rab’bin Sofrası”nı çalışmak istiyoruz. 
 
 
Ders 
İsrailliler, Mısır’dan çıktıktan sonra ve vaat edilen diyara geldikten sonra, her yıl Fısıh Bayramı’nı 
kutladılar. Tanrı bunu yapmayı buyurmuştu. 
 
Bir Yahudi ailesinde Fısıh Bayramı nasıl kutlanıyordu? Bütün aile beraber sofraya toplanırdı. Ailenin 
babası ya da büyükbabası kutlamayı bir duayla açardı. Sonra ailenin en küçüğü Fısıh Bayramı’nın ne 
olduğunu sorardı. Ailenin en büyük erkeği Kutsal Kitap’tan ilk Fısıh öyküsünü okurdu, ya da eğer 
böyle bir kitap evde yoksa, o öyküyü anlatırdı. Ondan sonra Mezmur 113 ve 114’ü ilahi olarak 
söylerlerdi. Yemek yemeden önce herkes ellerini yıkardı. Ardından içi şarapla dolu bir kaseyi 
kutsayıp birbirlerine verirlerdi. Törende kase herkese dört kez verilirdi. Her katılan bir demet acı ot 
alır, tuzlu su içine batırırdı. Ailenin başı mayasız ekmeği alıp bir şükür duası eder, sonra bölüp 
herkese dağıtırdı. Bu mayasız ekmeğin bir parçası ayırılırdı. Ayrılan parça Mesih içindi. O’nu 
beklediklerini simgeliyordu. Herkes bir lokma alıp kaseye batırırdı. Sonra kaseyi tekrar doldurup 
ikinci kez dolaştırırlardı. Sonra törenin en heyecanlı olayı, kebap getirilip yenmesiydi. Yemekten 
sonra Haleluya ilahisini (Mezmur 115 ya da 118) söyleyip töreni bitirirlerdi. 
 
Rab İsa da öğrencileriyle aynı şekilde Fısıh Bayramı’nı kutluyordu. Ama İsa Fısıh Bayramı’nı bu 
dünyadayken son kez kutlayacaktı. Bu nedenle öğrencilerine, “Ben acı çekmeden önce bu Fısıh 
yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı’nın 
Egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim” dedi. Çünkü bir gün sonra 
kendisinin kurban olacağını biliyordu. 
 
Mayasız ekmeği böldü, onun için şükredip öğrencilere verdi. “Bu sizin uğrunuza feda edilen 
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın!” dedi. Bunun anlamı şudur: Bakın, Mısır’da ölüm size 
dokunmasın diye kestiğiniz kurbanları bir daha anmanız gerekmiyor. Siz kurtulabilesiniz diye, sizin 
yerinize kurban olarak artık ben ölüyorum. Bundan böyle beni anın! Aynı şekilde yemekten sonra 
kaseyi alıp şöyle dedi: “Bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.” 
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Öğrenciler herhalde Rab İsa’nın dediklerini pek anlamadılar. Eski Antlaşma neydi? ‘Tanrı’nın 
buyruklarını yerine getirirseniz RAB sizi kutsayacak, getirmezseniz üzerinize lanetler, belalar 
gelecek.’ Ama şimdi Rab İsa, kurban olarak bedenini ve kanını vererek Yeni Antlaşma’yı yürürlüğe 
sokuyordu. Bu Yeni Antlaşma şudur: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değiL. 
Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Ef. 2:8-9). Başka bir ayet 
bunu açıklıyor: “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için 
öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından 
kurtulacağımız çok daha kesindir” (Rom 5:8-9). 
 
İmanlılar arasında, kilisede ara sıra “Rab’bin Sofrası” kutlanır. İmanlılar ekmeği bölerek İsa’nın kendi 
bedeniyle bizim için kurban olduğunu ve şarap ya da meyve suyu dolu bir kaseyi dolaştırarak O’nun 
kanının bizim kurtuluşumuz için döküldüğünü anarlar. Çünkü Rab İsa öğrencilere bunu anmalarını 
buyurdu. 1. Korintliler 11:26 şöyle diyor: “Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde, 
Rab’in gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.” Hem O’nun ölümünü ilan ediyoruz, hem 
de bizim için kurban oluşunu anıyoruz. “Rab’bin gelişine dek” diyor. Rab İsa da Babasının 
Egemenliğinde bizimle birlikte bu bayramı kutlayacak. 
 
Öneri: Siz de bir mayasız ekmeği (ör. Yufka ekmek) ve vişne suyu getirin. Son paragrafı anlatınca siz 
de ekmeği bölüp çocuklarla paylaşın ve bardağı dolaştırın. Çocuklarla bütün töreni yapmak 
isterseniz, acı ot olarak da maydanoz kullanabilirsiniz. Böyle yaparak anlattırsanız, her şey çocuklar 
için daha canlı ve gerçek olur. 
 
 
 



Rab’bin Sağladığı Kurban 

Ders 3 — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

3. Ders: Son Fısıh Yemeği 
Resmi boyayın. Kestikten sonra yalnızca masayı bir kartona yapıştırın. Noktalı yerlerden 
katlayın. 
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Ders 3 — Büyükler için Çalışma Kağıdı 

3. Ders: Son Fısı Yemeği 
 

Fısıh Bayramı  Rab’bin Sofrası 
• Mayasız ekmek neyi simgeliyor? ____ 
__________________________ 

 • Ekmeğin bölünmesi neyi simgeliyor? __ 
_________________________ 

• Şarap neyi simgeliyor? __________ 
__________________________ 

 • Şarapla dolu kâse neyi simgeliyor? ___ 
__________________________ 

 
• 1.Korintliler 11:26’yı okuyun. Neden Rab’bin ölümünü ilan etmemiz gerekiyor? O’nun ölümü 

neden bu kadar önemlidir?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
• Boşlukları ayete bakarak doldurun. Evet, O’nu 

anımsayalım. Çünkü, 
 
“Tanrı ise bizi _________ şununla 
kanıtlıyor: _____ daha 
_____________, Mesih _________ 
için _______.” Romalılar 5:8 

 
 

 
 

• Yap-boz parçalarını doğru şekilde yerleştirin 
ve ayeti bulun (1. Petrus 1:19) 
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4. Ders: Ölüme Giderken 
 
OKUMA: Luka 22:39-71; 23:1-25; Yeşaya 53:7b 
 
EZBERLEME: Yeşaya 53:7b 

“Kesime götürülen kuzu gibi,  kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi 
açmadı ağzını.” 

 
İLAHİLER: (9)  Biliyor Musun, Çok Değerlisin  
 (5)  Allah Sevgidir, Kurtarıcımdır  
 (TY 56)  Tanrı Kuzusu (Büyükler için) 
 (TY 9)  Rab İsa Getsemani’ de  
 (TY 16)  Rab’bin Güzelliğini Gör  
Giriş 
Geçen derste İsa’nın öğrencileriyle son Fısıh yemeğini kutladığını ve kendini kurban olarak vereceğini 
öğrendik. Kurbanın ve dökülen kanın anlamını ve ekmek ile şarabın bu anlamları nasıl simgelediğini 
çocuklara tekrar açıklayın. Ders vermeden önce ezberleme ayetini çalışın. Bu ayet dersin tam bir 
özetidir. Derste ayrıntılarla bu ayet açıklanacaktır. 
 
 
Ders 
İsa öğrencileriyle beraber Fısıh Bayramı’nı kutladıktan sonra Zeytin Dağına, Getsemani Bahçesi’ne 
gitti. Ama içlerinden biri onlardan daha önce ayrıldı. Yahuda, İsa’yı ele vermek için başkahinlere 
gidip onu yakalatmak üzere 30 gümüş parayla anlaştı. Fısıh yemeği sırasında yeniden onlara katıldı 
ve onlara yol göstererek İsa’nın yakalanmasını sağladı. 
 
İsa, bahçede dua etmek için öğrencilerden biraz uzaklaştı. Ölüme gideceğini bildiği için dua ederek 
kendisini hazırlamak istedi. İçinde çok büyük bir acı vardı, çünkü günahsız olduğu halde bütün 
dünyanın günahlarını kendi üzerine alacaktı ve günahın ücretini ödeyecek yani ölecekti. Ölüm, 
Tanrı’dan uzak kalmak demektir. İsa yaşamı boyunca Tanrı Babası’ndan hiç ayrı kalmamıştı. Bu, 
O’na acı verecekti ve şöyle dua etti: “Baba, senin isteğine uygunsa, bu kaseyi (yani bu acıyı) benden 
uzaklaştır. Yine de benim değil, senin isteğin olsun.” (‘Kase’ sözcügü aslında ‘ölüm kasesi’ demektir. 
İsa’nın yaşadığı zamanlarda idam cezası çok acı veren, zehirli bir içecek dolu bir kase ile yerine 
getirilirdi. İsa şimdi Tanrı’nın dünyadaki bütün insanlar üzerindeki cezasını içmeğe razıydı.) Bizim 
yerimize ölmek için İsa çok acı çekti! Onun teri, kan damlaları gibi yere düştü. Ama hiç şikayet 
etmedi. 
 
Sonra, üç yıl O’nunla beraber olan Yahuda, Rab İsa’yı ele verdi. Bir kalabalıkla birlikte (kahinler, 
köleler ve askerlerle) gelip İsa’yı öptü. Onlarla şöyle anlaşmıştı: “Kimi öpersem onu yakalayın.” İsa 
ise Yahuda’yı seviyordu, onun için de ölecekti. “Beni bir opücükle mi ele veriyorsun?” diye sordu. 
Öbür öğrencilerden biri İsa’yı savunmaya çalıştı. Kılıcı düşmanlara doğru savurup bir kölenin sağ 
kulağını uçurdu. Ama Rab İsa kendini savunmasını istemedi ve öğrencilerini uyardı. Çok acı içinde 
olduğu halde köleye acıdı ve kulağına dokunup iyileştirdi. Düşünün bir kere, İsa son derece acı 
içindeyken, en yakın arkadaşlarından biri tarafından ele verilmişken ve ölüme giderken yine de 
düşmanlarına iyilik yaptı! 
 
Sonra İsa başkahinin evine götürüldü. Orada sorgulanırken, avluda Petrus Rab’bi üç kez inkar etti. 
O’nu tanımadığını söyledi. Üçüncü kez söyleyince horoz öttü ve Rab arkasına dönüp Petrus’a baktı. 
Yine en yakın arkadaşlarından biri O’nu reddetmişti. Ne kadar acı! Petrus bunu anlayıp dışarıda 
hüngür hüngür ağladı. 
 
Rab İsa’ya Yüksek Kurul’un önünde sorular yağdı. Yüksek Kurul üyeleri İsa’nın suçlarını bulmaya 
çalıştılar. Ne var ki, hiç suç bulamadılar. İsa onların sorularına hiç bir yanıt vermedi. Ama onlar 
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kesinlikle İsa’nın ölmesini istediler. Sonra biri, “Sen Mesih isen, söyle bize... sen Tanrı’nın Oğlu 
musun?” diye sordu. O zaman Rab İsa ağzını açıp, “Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi. İsa 
gerçekten Tanrı’nın Oğlu olduğunu yaşamı boyunca hizmet ederek, mucizeler yaparak, hastaları 
iyileştirerek gösterdi. Şimdi, “Evet, O’yum” diyordu. Bu onlar için ölüm yargısına döndü. Çünkü 
kahinlere göre İsa, Tanrı’ya küfür ediyordu. Haksız olarak yargılanıyordu. Yine de İsa isyan etmedi. 
Ağzını açmadı. 
 
Vali Pilatus’un önünde halkı kışkırtan biri ve Roma Devletinin düşmanı olmakla suçlandı. İsa bütün 
haksız suçlanmaya karşı hiç isyan etmedi, sustu. Pilatus O’na, “Sen Yahudiler’in kralı mısın?” diye 
sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” diye yanıt verdi. 
 
Sonra Rab İsa kral Hirodes’e gönderildi. Onun önünde de ağzını hiç açmadı. Orada bulunan 
başkahinlerle din bilginleri O’nu ağır bir dille suçladılar. O’nu aşağılayıp alay ettiler, ona bir kral 
kaftanı giydirip başına bir dikenli taç taktılar ve onunla sanki kralmış gibi dalga geçtiler. Sonra çıplak 
sırtını kamçıladılar, dövdüler ve ona vurdular. Yine de ağzından hiç bir ses çıkmadı. Biz aynı 
durumda olsaydık nasıl bir tepki verirdik? Nasıl davranırdık? (Burada çocuklara — özellikle büyük 
çocuklara — şunu sorabilirsiniz: Biri seni suçsuz olduğun halde suçlarsa, seni döverse, alay ederse 
nasıl bir tepki verirsin?) 
 
Düşünün! Suçsuz olduğu halde bizim yerimize dövüldü. O’na yapılanları aslında biz hak etmiştik. 
Ama Rab’bimiz bizi o kadar çok sevdi ki, bizim cezamızı çekmek üzere ölüme kendi ayaklarıyla gitti. 
O Tanrı’ydı, bizi yarattı ama O’nunla alay ettiler. O ise tek bir karşılık vermedi. 
 
Pilatus İsa’da bir suç bulamadı. Ama O’nu suçlayan ve kışkırtılmış olan halk O’nun çarmıha 
gerilmesini istedi. “Çarmıha gerin! Çarmıha gerin!” diye bağırdılar. Pilatus, İsa’nın yerine çok suçlu 
olan adamı salıverip, İsa’yı ise ölüm cezasına çarptırdı. Yine İsa şikayet etmedi, ağzını açmadı. 
 
Tanrı’nın Oğlu, Tanrı’nın bizim yerimize sağladığı kurban, gönüllü olarak kuzu gibi boğazlanmaya 
gitti. Sesi çıkmadı. İsa, bunun Tanrı’nın planı olduğunu biliyordu. O’nun dünyaya gelme amacı 
buydu. Bu amacı çocukara tekrarlayın. İsa, RAB’BİN SAĞLADIĞI KURBAN olarak geldi. Çalışma 
kağıtlarına başlamadan önce ezberleme ayetini yeniden birlikte yüksek sesle okuyabilirsiniz. 
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Ders 4 — Küçükler için Çalışma Kağıdı 

4. Ders: Ölüme Giderken 
 
Aşağıda üç değişik olayı anlatan üç resim var: 1) İsa dua ediyor. 2) İsa ele veriliyor.  
3) İsa Kral Hirodes’in önünde.  

Resimleri eşleştirip her birini ayrı bir kağıda yapıştırın ve altına neyi anlattığını yazın. Okuma 
yazma bilmeyenler boyasınlar. 
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Ders 4 — Büyükler için Çalışma Kağıdı 

 
4. Ders: Ölüme Giderken 
 
• Kâhinler İsa’yı neyle suçladı? ____________________________________ 

_____________________________________________________ 
 
• İsa’ya işkence yapıp hakaret ettiler. O, nasıl karşılık verdi? __________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
• Ezberleme ayetimizi okuyalım. Yeşaya 53:7. Bu 

ayet, İsa daha dünyaya gelmeden önce O’nun 
tutuklanmasına ilişkin verilen bir peygamberlik 
sözüdür. Şimdi bu peygamberliğin nasıl 
gerçekleştiğine bakalım. 

 
Markos 14:61 “Ne var ki, İsa __________ 
devam etti, hiç _________ vermedi.” 
 
Matta 27:31 “O’nunla böyle _______ 
__________ sonra ________ 
____________ çıkarıp kendi 
_____________ giydirdiler ve 
__________ ____________ götürdüler.” 
 
Yuhanna 1:29 “İşte, dünyanın günahını 
ortadan kaldıran ________ 
_________!” 
 
 
BULMACA 
1. Rab İsa’yı inkâr eden kimdi? 
2. Rab İsa’yı ele veren kimdi? 
3. O kişi Rab İsa’yı neyle ele verdi? 
4. O’nu üç kere inkâr edince ne öttü? 
5. Vali kimdi? 
6. İsrail’in kralı kimdi? 
7. Kimin sağ kulağı kesildi? 
 

   7      

         
  3       
  5       
 1        

6         
   4      

2         
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5. Ders: Tamamlandı 
 
OKUMA: Luka 23:26-56; Matta 27:32-56; Yuhanna 19:17-37; Yeşaya 53 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  Romalılar 8:32 

“Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla 
birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?” 

 b) Küçükler:  Efesliler 1:8 
“Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına 
kavuştuk.” 

 
İLAHİLER: (64)  İsa Çocukları Sever  
 (80)  Niçin Seviyorum Ben İsa’yı?  
 (5)  Allah Sevgidir, Kurtarıcımdır  
 (TY 56)  Tanrı Kuzusu (Büyükler için) 
 (TY 9)  Rab isa Getsemani’de  
 (TY 16)  Rab’bin Güzelliğini Gör  
 (TY 313)  Gökteki Tahtını Bırakıp Da  
 
Giriş 
Geçen derste İsa’nın ölüme giderken çok acı çektiğini öğrendik. En yakın arkadaşlarından biri onu 
ele verdi, diğeri üç kez onu tanımadığını söyledi. İsa kendisine ilişkin doğruları söyleyince Tanrı’ya 
küfür etmekle suçlandı, suçsuz olduğu halde dövüldü, tükürüldü, kamçılandı, başına dikenli taç 
geçirildi ve alay edildi. Ama İsa bunlardan dolayı hiç şikayet etmedi, ağzını açmadı. Kesime 
götürülen kuzu gibi sustu. Çektiği acılar bununla da kalmadı. Şimdiki derste İsa’nın çarmıha 
gerilerek, yani çok daha fazla acı çekerek nasıl canını verdiğini göreceğiz. Böylece Tanrı’nın isteğini 
yerine getirdi. 
 
 
Ders 
İsa mahkum edildiği zaman, askerler onun derin yaralar açılmış olan sırtına büyük bir çarmıh 
yüklediler. İsa’nın onu idam edileceği yere taşıması gerekiyordu. Ama taşıyamadığı için kırdan 
gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakalayıp, çarmıhı onun sırtına yüklediler. İsa’nın 
arkasından yürüttüler. Kafatası denilen yere geldiklerinde, askerler İsa’yı elleri ve ayaklarından 
çivileyerek çarmıha gerdiler. Sağında ve solunda da iki suçluyu çarmıha gerdiler. İsa’nın giysilerini 
aralarında paylaşmak için kura çektiler. Yine de İsa hiç şikayet etmedi. Tersine, “Baba, onları 
bağışla! Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye ona işkence yapan askerler için dua etti. İsa onların 
da kurtulmasını istedi. 
 
Gelip geçen insanlar, özellikle halkın yöneticileri İsa’yla alay ettiler: “Başkalarını kurtardı; eğer 
Tanrı’nın Mesih’i, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın” dediler. İsa’nın iki yanında çarmıha 
gerilmiş olan suçlulardan biri bile O’na küfür etti: “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de 
kurtar” dedi. İsa’nın başının üzerine bir yafta asıldı. Üzerinde, “Yahudiler’in Kralı” diye yazıyordu. 
Onlar bunu sözüm ona İsa’yla alay etmek için yazmışlardı. Ama aslında bu cümle doğruydu. Sonra 
annesini bırakması gerekti. İsa onu bakması için öğrenci Yuhanna’ya teslim etti. Ayrıca İsa çarmıhta 
asıldığı zaman çok yoruldu, çok fazla bedensel acı çekti. Üstelik çok da susadı. Askerler ona su 
yerine şarapla karıştırılmış acı bir içecek verdiler. 
 
Ama en büyük acı, Göksel Babası’nın onu bırakmasıydı. Saat öğleyin 12 sularında güneş karardı ve 
bütün ülkenin üzerine saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Çünkü o zaman hiç suç işlemeyen İsa 
bütün dünyanın, yani geçmişte yaşayan insanların, o zaman yaşayan insanların ve gelecek zamanda 
yaşayacak insanların günahlarını, yani senin ve benim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Tanrı ona 
bakamadı, onu bırakması gerekti çünkü Tanrı günaha bakamaz. Karanlık günahı simgeliyor. Günahın 



Rab’bin Sağladığı Kurban  5. Ders: Tamamlandı 

Sayfa 25 

karanlığı ile Tanrı’nın ışığı aynı yerde bulunamaz. İsa babasından ayrıldığını acı acı hissetti. O yüzden 
yüksek sesle, “Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?” diye bağırdı. O’na en çok acı veren bu 
yalnızlıktı. Bu en acılı zaman bitince İsa yüksek sesle “Tamamlandı” diye bağırıp öldü. İşte, binlerce 
yıldır vaat edilen RAB’BiN SAĞLADIĞI KURBAN o anda kurban edildi ve öldü. 
 
İsa öldüğü anda tapınaktaki kutsal ve en kutsal yeri ayıran perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak 
ikiye bölündü. En kutsal yerde Tanrı’nın tahtı bulunurdu. Herkes günahlı olduğu için hiç kimse oraya 
giremezdi. Sadece başkahin yılın belli bir günü bir kase dolusu kurban kanıyla içeriye girebilir ve halk 
için dua edebilirdi. Bu perdenin yırtılması, İsa’nın ölümüyle Tanrı’ya bir giriş yolu açmış olduğunu 
gösteriyor. 
 
Sonra İsa’nın cesedi çarmıhtan kaldırılıp, bezlere sarılıp Aramatyalı Yusuf’un mağara mezarına 
gömüldü. Mağara’nın ağzına büyük bir taş yuvarlandı. İsa gerçekten ölmüştü. 
 
“Tamamlandı” sözcüğü bizim için ne anlam taşıyor? 

• Tanrı’nın insanlar için olan kurtuluş planı tamamlandı. Birinci derste kurban hakkında 
konuşmuştuk. Eski Antlaşma’da insanlar günahlarının bağışlanması için kendilerinin yerine 
kurban olarak bir hayvan keserlerdi. Ama böyle bir kurban sadece geçmiş günahları için 
bağışlanma yolu açabilirdi. Her yeni günah için insanların yeni bir kurban kesmesi gerekiyordu. 
Bu nedenle hayvan kurbanı bağışlama işini geçici olarak o günah için yapabilirdi. İsa ise 
insanların bütün günahlarını bağışlatacak ve günahlı benliği değiştirecek bir kurbandır. İshak’ın 
yerine kesilen koç onu tamamen kurtaramadı. Mısır’da kesilen binlerce kuzu İsrail halkını 
günahlarından tamamen kurtaramadı. Aslında Eski Antlaşma’daki bütün hayvan kurbanları 
İsa’nın çarmıha gerilmesinin örnekleriydiler. 

• İsa gelmeden önce Yahudiler dışında diğer uluslar için bir kurtuluş yolu yoktu, düşünülemezdi. 
Ama şimdi herkes için, ister Yahudi, ister yabancı, ister batılı ister doğulu, ister Arap, ister Türk 
olsun herkes için, her ırk, her etnik grup için kurtuluş oldu. İsa gerçekten Tanrı’nın evrensel 
kurtuluş planını tamamladı. 

• Hatırlayalım, Getsemani bahçesinde dua ederken, “Baba, senin isteğine uygunsa, bu kaseyi (yani 
ceza kasesini, ölüm kasesini) benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin isteğin olsun” dedi. 
İsa sonunda Tanrı’nın bütün insanlar üzerindeki cezasını içmeye razıydı. Çarmıhta ölürken İsa 
gerçekten bu ceza ‘kase’sini tamamen içti. İsa üç gün boyunca gerçekten ölmüştü, bezlerle 
sarılıp gömülmüştü. Hiç şüphe yoktu. İsa bütün cezamızı çekti, cezamızı tamamladı. 

• Tapınaktaki perdenin arkasıdaki en kutsal yere gitmek için başkahinin bir kurban kesmesi 
gerekiyordu. Bunu her yıl yapması gerekiyordu, çünkü bir hayvan kurbanın kanı her yıl için 
yeterli değildi. Ama şimdi Rab’bin Sağladığı Kurban yani İsa’nın kanı sürekli geçerlidir. O yüzden 
şimdi Tanrı’ya yaklaşmak için kapanmayan bir yol açıldı. İsa bunu da tamamladı. 

 
Ayrıca İsa’nın kurbanı bizim için şifa yolunu açtı. Yeşaya 53’e göre biz iyileşelim diye O yaralandı. Bu 
doğrudur. İsa bizim bütün eksiklik ve zayıflıklarımız için, onların hepsinin etkisini kendi üzerine 
alabilmek için öldü. Hastalık, sakatlık bu dünyadaki günahın ve kötülüğün sonucudur. Tıpkı ölüm 
gibi. İsa ölümü yenip sonsuz yaşam verdi. Ve hastalık da yenildi. Biz O’nun yaralarıyla şifa bulduk. 
 
Görüyoruz ki, İsa Tanrı’nın planını her yönüyle tamamen yerine getirdi. Hiç eksik kalmadı. O’nun işi 
bizim için de tamamladı. Bizim günahlarımız, eksikliklerimiz, zayıflıklarımız, hastalıklarımız için gerekli 
her şeyi yaptı. Başka hiçbir kurban gerekli değildir. Yuhanna 1:9’a göre, eğer günahlarımızı itiraf 
edersek ve İsa’nın bizim yerimize öldüğünü kabul edersek, günahlarımızdan bağışlanıyoruz ve 
İsa’nın kanı bizi arındırıyor. 
 
Küçük çocuklar belki “tamamlandı” sözcüğün anlamını tamamen anlayamayacaktır. O yüzden o dört 
maddeden yalnızca birinciyi, dördüncüyü ve hastalıklarımızı iyileştirdiğini anlatabilirsiniz.   
 
Kurban için şükretmeyi unutmayın! 
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Ders 5 — Küçükler için Çalışma Kağıdı  

 

5. Ders: Tamamlandı 
 
Resmi aşağıdaki numaralara göre boyayın. 

1. Kahverengi 2. Kırmızı 3. Yeşil 4. Sarı 5. Turuncu 
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5. Ders: Tamamlandı 
 
• İsa çarmıha gerilirken O’nunla özel olarak ilgilenen bazı kişiler vardı. İsa onlara karşı nasıl 

davrandı ya da neler söyledi? 
 

1. O’nu çarmıha geren askerler __________________________________ 
2. Annesi ile Yuhanna  ________________________________________ 
3. Çarmıha gerilen suçlular _____________________________________ 

 
• İsa’nın en büyük acısı babası tarafından 

bırakılmasıydı. Neden gerekiyordu? _________ 
______________________________
______________________________ 

 
• İsa, çarmıhta ölerek neleri tamamladı? (Heceleri 

düzeltin.) 
 

1. kur gü tan tu nah luşu 
_______________ ______________ 

2. luş sel ev tu ren kur 
_______________  ______________ 

3. za zı mı ce ________________   
4. yak yol Tan laş tı rı çin ya bir mak aç i 
______________  _________  
_________  _________  _________  _______________ 
 

• Bu ayeti okuyabiliyormusunuz? Romalılar 8:23 ile karşılaştırın. 

ÖZ OĞLU’NU BİLE ESİRGEMEYİP O’NU HEPİMİZ  

İÇİN ÖLÜME TESLİM EDEN TANRI, O’NUNLA  

BİRLİKTE BİZE HER ŞEYİ BAĞIŞLAMAYACAK MI? 
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6. Ders: Zafer  
 
OKUMA: Luka 24:1-12; Matta 27:62-66; 28:1-10; Markos 16:1-8; Yuhanna 20:1-9; 1. 

Korintliler 15:1-22 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  1. Korintliler 15:3b-4 

“Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal 
Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”  

 b) Küçükler:  1. Korintliler 15:20 
“Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir.” 

 
İLAHİLER: (130)  Yol Rab İsa’dır, Hayat Ve Hakikattir 
 (TY 187)  İsa Yaşıyor, İsa Diridir  
 (TY 302)  Bu Amaçla Geldi İsa  
 (TY 18)  Mesih Ölüp Dirildi, Haleluya  
 
Giriş 
Geçen derste İsa’nın ölümünü çalıştık. Ölümüyle, kendini kurban olarak vermesiyle İsa Tanrı’nın 
isteğini tamamladı. Günahın ücreti tamamen ödendi. Dolayısıyla biz şimdi günahlarımızdan 
bağışlanabiliriz. Ama İsa ölü olarak kalmadı, dirildi. Bugünkü derste bu olayın bizim için anlamını 
çalışacağız. 
 
 
Ders 
İsa öldükten ve gömüldükten sonra üç gün mezarda kaldı. Öğrenciler, İsa’nın dirileceğini söylediğini 
unutmuşlardı. Sadece Ferisiler İsa’nın dediklerini hatırladı ve dirileceğinden çok korktular. O yüzden 
Pilatus’a başvurup mezarı güvenlik altına almasını istediler. Pilatus asker gönderdi. Onlar mezarı 
kapatan kocaman taşı mühürlediler ve önünde nöbet tuttular. Ama üç gün sonra İsa dirildi. Hiç bir 
güç, hiç bir asker O’nun mezardan çıkmasına engel olamadı. Askerler yere yıkılıp bayıldılar. İsa’nın 
nasıl dirildiğini hiç kimse görmedi. Yalnızca kanıtlar kaldı: 
 
Kocaman taş kapının önünden çıkarılmıştı. Bedenine sardıkları keten sanki içinde hala yatıyormuş 
gibi gözükmesine rağmen boş olarak duruyordu. Tarihte ilk kez böyle bir şey oldu. İlk kez biri 
ölümden dirildi. “Ama Lazar ve Yair’in kızı da ölümden döndü” diyeceksiniz. Ama onlar ölümden 
yaşama dönüp sonra yeniden öldüler. Oysa İsa ölümden dirildi ve bir daha ölmeyecek. Sonsuz 
yaşam sürüyor. Bu gerçekten dünyada ilk kez oldu. İsa’nın olağanüstü doğumunda olduğu gibi yine 
olayı melekler bildiriyor: “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsun? O burada yok, dirildi.” 
 
İsa’yı çok seven ve bu nedenle yas tutan kadınlar o gün erkenden mezara gittiler. Onlar İsa’ya son 
hizmetlerini yapmak ve cesedinin üzerine hoş kokulu baharatlar sürmek istediler. Ama mezara 
yaklaşınca önündeki taşın çıkarıldığını fark edip çok korktular. Melek onlara İsa’nın dirildiğini söyleyip 
diğer öğrencilere gönderdi. Kadınlar mezara girip yalnızca kalan bezleri buldular. Sonra öğrencilere 
dönüp işittiklerini ve gördüklerini anlattılar. Korkuyla karışık bir sevinçle mezardan ayrıldılar. (Her 
İncil yazarı biraz farklı anlatıyor, ama genel olarak bu iki ters duyguyu görüyoruz. Derste anlatım 
farklarını ortaya çıkarmayın, bir metni seçip anlatın.) İsa’nın dirildiğine inanamadılar. 
 
Sonra Petrus ile Yuhanna da mezara gittiler ve aynı durumla karşılaştılar. Yalnızca melek orada 
değildi. Artık bu müjdeyi kadınlar veriyordu. 
 
Hala daha dünyada bir çok kişi İsa’nın dirildiğine inanamıyor. Acaba, İsa’nın dirilmesi neden bu 
kadar önemlidir? Bu sorunun yanıtını 1. Korintliler 15’te buluyoruz. (Büyük çocuklar ile bu bölümü 
okuyabilir ve sorunun yanıtını tartışarak ortaya çıkarabilirsiniz.) 
 



Rab’bin Sağladığı Kurban  6. Ders: Zafer 

Sayfa 29 

İsa ölü olarak kalsaydı, sonsuz yaşam veremeyecekti. Diriliş yoksa, bizim imanımızın yararı ne 
olacaktı? Yeni bir yaşam olmayacaktı ve imanımız boş olacaktı (ayet 14+17). İsa dirilmeseydi, 
kurtuluşumuz da olmayacaktı (17) ve biz hala günahlarımız içinde olacaktık. 
 
Ama hamt olsun! İsa gerçekten dirildi. Dirildiğinde sonsuz yaşama kavuştu. İsa diriyken yeni bir 
beden aldı. Bu yeni bedenle birden görünebilir, kapalı kapılar ve pencerelerden geçebilirdi. O 
bedenle bir yere bağımlı değildi. Yeni beden ölemez. Lazar ve Yair’in kızı ölümden yaşama döndüğü 
zaman aynı bedene döndüler ve bir kaç yıl sonra yeniden öldüler. İsa yeni bedenle sonsuza dek 
yaşar. İsa böylelikle sonsuz yaşama kavuştuğu için bizi de sonsuz ölümden ve sonsuza dek 
Tanrı’dan ayrı kalmaktan kurtardı. “Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!” (ayet 54+57) İsa’nın dirilmesi, 
Tanrı’nın İsa’nın kurbanını kabul ettiğini gösterir. 
 
Tabii, bedensel olarak hala öleceğiz. Ama eğer İsa’nın kurtarışını imanla kabul edersek ve O’nun 
kanı bizi günahlarımızdan arındırmışsa, o zaman bizim ruhumuz İsa’nın yanına gidecek ve sonsuza 
dek O’nunla yaşayacak. Yuhanna 11:25’te dediği gibi: “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” 
 
Konumuz ‘RAB’BiN SAĞLADIĞI KURBAN’dır. İsa bu kurban olduktan ve dirildikten sonra, bir kurban 
daha gerekmedi. Tanrı O’nun kurbanını kabul etti ve O’nu ölümden diriltti. İsa, ilk ve son kez 
‘RAB’BiN SAĞLADIĞI KURBAN’ oldu. Bu çok büyük bir ZAFERdir. 
 
Burada çocuklara İsa’ya gelmeleri için çağrıda bulunabilirsiniz. “Eğer sen İsa’yı henüz imanla 
yaşamına kabul etmediysen, şimdi dua ederek O’nu yüreğine davet edebilirsin.” Sonra bu çocuk 
veya çocuklar ile dua edin, 1.Yuhanna 1:9’u tekrarlayın ve Yuhanna 1:12’yi okuyun. Yuhanna 11:25 
şimdi onlar için de geçerlidir. Zamanınız varsa, çocuklarla dirilişteki olayları oyun olarak tekrarlayın. 
(Özellikle küçük çocuklar için öneriyorum.) 
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6. Ders: Zafer 
 
Mezarı örten taşı bir kağıda çizip mağranın yanına yapıştırın. 
 

 
 
Harflerin üstünden renkli bir kalemle geçin. 
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6. Ders: Zafer 
 
 

BULMACA 
• Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmacadan bulun ve 

boşluklara yazın. 
 

1. İsa’nın  dirilişin ilk müjdecisi kimdi? 
_____________________________ 

2. Boş mezarı ilk kimler gördü? 
_____________________________ 

3. Boş mezarı görmeye koşan kimdi? 
_____________________________ 

4. Kim ölümden dirildi? __________________ 
5. Kim öldükten sonra yeniden yaşama döndü ama sonra yine öldü?  

_____________________________ 
 
 
 

• İsa’nın dirilmesini bize yararı nedir? Dirilmeseydi 
ne olacaktı? (Ayetleri oku!) 

 
 1. Korintliler 15:17 a) ________________ 
       b) ________________ 
 
 
• Rab’bin Sağladığı Kurban ile dirilişin zaferi 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 
 1. Korintliler 15:54-55’i okuyun. İsa nasıl bir  
 zafer  kazandı? 
 _________________________ 
 
 
 

 
• “Ölüm yok edildi” sözünü tartışın. Yuhanna 11:25’i 

okuyun. 
 
 

K Y R İ P M L R  
V U L N V E A O  
A H M K Ş L Z J  
S A B U N E A Z  
R N G I R K R S  
Z N D T Ç L U A  
İ A P E T R U S  
K N H M B E O İ  



 

Sayfa 32 

7. Ders: Diriliş Gerçektir, İsa Yaşıyor! 
 
OKUMA: Luka 24:13-53; Yuhanna 20:10-29 
 
EZBERLEME: a) Büyükler:  Yuhanna 11 :25-26 

“Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve 
bana iman eden asla ölmeyecek.” 

 b) Küçükler:  Yuhanna 11 :25 
“Diriliş ve Yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.” 

 
İLAHİLER:  (TY 187)          İsa Yaşıyor, İsa Dirildi  
 (TY 329)   İsa Mesih Rab’dir İlan Edin  
 (TY 328)   İsa Mesih’i Öveceğim  
 (5)   Allah Sevgidir, kurtarıcımdır  
 (64)   İsa Çocukları Sever  
 (TY 441)   Rab İsmini Yüceltirim  
 
Giriş 
İsa dirildi. Geçen derste bunun bizim için önemini çalıştık: Diriliş ile İsa bizim için sonsuz yaşam 
sağladı. Diriliş ile ölümü, yani Tanrı’dan ayrı kalma yargısını yendi. İsa kendini kurban olarak verince 
sonsuza dek bir kurtuluş sağladı. Bu gerçeğin, insanların yaşamını değiştirmek için nasıl etkili 
olacağını bu derste göreceğiz. 
 
 
Ders 
İsa dirildi, ama öğrenciler ve kadınlar boş mezarı gördükleri halde hiç inanamadılar. Neden acaba? 
 

1) Tarih boyunca bir kişinin sonsuz yaşama kavuşmak üzere ölümden dirilmesi görülmüş 
değildi. Lazar’ın ve Yair’in kızının ölümden döndüğünü gördükleri halde ve İsa onlara ölüp 
dirileceğinden sürekli bahsettiği halde, gerçekten dirileceğini düşünemediler. 

 
2) Dirilmiş olan ile kişisel olarak karşılaşmaları gerekti. 

 
Bunları daha iyi anlayabilmek için 3 ayrı olaya bakacağız: 1. Dirilmiş İsa ile Mecdelli Meryem,  
2. Dirilmiş İsa ile Emmaus’a giden öğrenciler, 3. Dirilmiş İsa ile Tomas.  
 
1. Dirilmiş İsa ile Mecdelli Meryem 
Mecdelli Meryem boş mezarı görüp öbür öğrencilere haber verdi. Sonra mezara dönüp ağladı, çünkü 
İsa’nın cesedinin çalınmış olduğunu sandı. O zaman İsa onun karşısına çıkıp niçin ağladığını, kimi 
aradığını sordu. Fakat Meryem göz yaşları içinde olduğu için O’nu tanımadı. Acı içinde kendi 
düşüncelerinde kalıp İsa’nın bahçıvan olduğunu sandı. Ona neden üzüldüğünü anlatmaya başladı: 
“Eğer sen O’nu götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O’nu alayım.” dedi. Sonra İsa ona 
adıyla seslendi: “Meryem!” O anda Meryem’in ruh hali birden değişti. Üzüntüsü sevince, yası 
coşkuya döndü. İsa dirildiğine ilişkin duydukları şimdi onun için gerçek oluyordu. Dirilen İsa’yla 
karşılaşması her şeyi değiştirdi. 
 
2. Dirilen İsa ile Emmaus’a giden öğrenciler 
Mecdelli Meryem gibi, öğrencilerin duygu ve düşünceleri de çok karışıktı. Yol boyunca bütün bu olup 
bitenleri kendi aralarında konuşup tartıştılar. Onların konuşmalarını dinleyelim: 
 
 - İsa Tanrı’nın ve bütün halkın önünde öyle anlamlı sözler söyledi, öyle eylemler yaptı ki ben 
O’nun bir peygamber olduğunu sandım.  
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 - Evet. Aslında ben O’nu ülkemizi Romalılar’dan kurtaracak kişi olarak gördüm. Haklısın. Bütün 
umutlarımız suya düştü. Din adamları O’nu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ettiklerinde 
olanlara inanamadım. – Düşünsene, bizim Rab’bimiz İsa’yı bir terörist gibi çarmıha gerip öldürdüler! 
 
 - Evet, imkansız gibi görünüyordu, ama oldu. 
 
 - Bütün ümitlerimiz boşa çıktı. 
 
 - Gerçekten, İsa’nın bedeniyle birlikte bütün beklentilerimiz de mezara gömüldü.  
 
Öğrenciler çok üzgündüler ve yeni bir umut bulamadılar. 
 
 -Yaşamımın bir anlamı kalmadı. Artık benim için hiç bir amaç, hiç bir umut kalmadı!  
 
 -Zavallı kadınlar da üzüntüden ne yapacaklarını şaşırdılar. Orada burada İsa’nın dirildiğini 
söylüyorlar. Millet de doğru sanacak! 
 
 - Petrus’la Yuhanna da boş mezarını görmüşler. 
 
 - Ya, öyle diyorlar. Biliyor musunuz, aklım tamamen karıştı. Öyle hop diye dirilir mi insan? Bir de 
şöyle düşünüyorum, bütün bu insanlar niye yalan söylesin?  
 
 - Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Ne desem boş. Neye inanmamız 
gerekiyor? İsa ölü mü, yaşıyor mu?  
 
 - Daha da önemlisi, gerçekten ümitlerimizin hepsi boş muydu, kandırıldık mı? Yoksa O’na hala 
güvenebilir miyiz? İsrail kurtulacak mı kurtulmayacak mı?  
 
Öğrencilerin güveni kaybolmuştu, çünkü o zamana kadar Tanrı’nın kurtuluş planını hiç 
anlamamışlardı. İsa’nın onları Romalılar’ın egemenliğinden kurtaracağını sanıyorlardı. Oysa O, 
dünyadaki bütün insanları Şeytan’ın egemenliğinden kurtarmak ve herkese sonsuz yaşam vermek 
istiyordu. 
 
Öğrenciler hala yolda yürüyorlardı. İsa onların karşısına çıktı. Güvenlerini yitirmişlerdi ama İsa 
onların yüreklerini onarmak istiyordu. Onlara Tanrı’nın gerçek amacını anlattı. Gerçek kurtuluş 
günahtan özgür kılmaktı. Yavaş, yavaş adamlar anlamaya başladı ve yürekleri sevinçle doldu. 
Sonunda akşam yemek yerken gözleri açıldı. O zaman onlara bütün bunları anlatanın İsa olduğunu 
fark ettiler. Anlar anlamaz onların yürekleri de değişti. Artık İsa’yı RAB’BİN SAĞLADIĞI KURBAN 
olarak görebildiler ve sevinçle dolu olarak Yeruşalem’e döndüler. 
 
3. Dirilen İsa ile Tomas 
Tomas da şaşkındı ve İsa’nın dirildiğine inanamadı. İsa’yı kendi gözleriyle görmek ve O’na kendi 
elleriyle dokunmak istedi. İmanı neredeyse yok olmuştu. Yalnızca gördüğü ve dokunduğu şeylere 
inanabiliyordu. İsa bunu bilerek Tomas’a yardım etti. Ona dirilmiş olarak görünerek ellindeki ve 
böğründeki yara izlerini gösterdi. Bu yara izleri aslında kurban olduğunun kanıtıdır. O zaman Tomas 
her şeyi anladı ve İsa’ya tapındı, “Rab’bim ve Tanrım!” dedi. Ama İsa ona, “Görmeden iman 
edenlere ne mutlu!” dedi. Bu cümle yalnızca Tomas için değil bizim için de geçerlidir. Kendisini bizim 
için kurban olarak ölüme veren, ama dirilen, yaşayan ve sonsuz yaşam veren İsa gerçekten bir 
güven kaynağıdır. İsa’nın dirilişi bize yeni bir ümit getiriyor, yanlış düşüncelerimiz açığa çıkıyor ve 
İsa onları düzeltiyor. 
 
İsa, Tomas’a “Görmeden iman edenlere ne mutlu” demişti. Buradan kendimiz için bir ders 
çıkarabiliriz. Biz de şimdi İsa’yı kendi gözlerimizle göremiyoruz ve ellerimizle dokunamıyoruz. Ama 
biz “görmeden iman edenler”deniz. İsa hala yaşıyor ve bu bizim için çok önemlidir. Biz hala O’nunla 
konuşabiliriz. O diri olduğu için bizi duyar dinler ve dualarımıza yanıt verir. Tanrısal gücü nedeniyle 
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yaşamımızda etkin olur, yardım eder, iyileştirir, Kutsal Ruh aracılığıyla bizimle konuşur. Diri olan İsa 
ile ilişki içinde olduğumuz sürece yaşamımız değişir. Artık Tanrı’yla yani İsa Mesih’le birlikte 
yaşıyoruz. Sonsuz yaşamımız var. 
 
 
SON 
Bu ders bittikten sonra çocuklarla kısaca bütün derslerin en önemli noktalarını tekrarlayın! 
 
• Tanrı kusursuz bir dünya yarattığında insanlar O’nunla yüz yüze konuşuyorlardı. Ama günah 

işledikten sonra bu güzel bağ kesildi. 
 
• Tanrı insanları kurtarmak istedi. Oysa ‘kan dökülmeden bağışlama olmaz’ (İbraniler 9:22b). Yine 

de ‘Boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz’ (İbr. 10:4). O yüzden İsa Mesih 
kendini ilk ve son kez kurban olarak verdi ve bizim için kusursuz bir kurtuluş sağladı. Böylece 
sonsuz yaşama kavuştuk. 

 
Sonra İbraniler 7:25b’yi okuyun ve tartışarak değerlendirin. En son olarak şu cümleyi listeye ekleyin: 
 
• İsa şimdi Tanrı’nın yanında oturuyor ve sürekli bizim için aracılık ediyor. Dualarımızı, duyar, 

dinler, bizim iyiliğimiz ve gelişmemiz için çalışır. 
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7. Ders: Diriliş Gerçektir, İsa Yaşıyor! 
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7. Ders: Diriliş Gerçektir, İsa Yaşıyor! 

• Dirilen İsa insanlara gözüktüğü zaman onların yaşamları değişti 

Kime İsa Nasıl Gözüktü Nasıl Değiştiler? 
Mecdelli 
Meryem 

 
 
 
 

 

Emmaus 
yolundaki 
öğrenciler 

 
 
 
 

 

Tomas  
 
 

 

• Rab’bin Sağladığı Kurban senin için ne anlama geliyor? Üç cümleyle özetle! 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
Çerçevenin içindeki ayet parçalandı. Bu parçaları birleştirerek ayeti tekrar çerçeveye 
yerleştirin. 



 

 

 
 

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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