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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. Her Zaman Sevinin ilahi kitapları 
serisinden alınan ilahiler HZS harfleri ve I, II veya III numarası ile tanımlanıyor. 
 

KUCAK 
Çocuk Dersleri Birimi 
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Önsöz 
 
Noel ya da Doğuş Bayramı’nda hepimiz İsa’nın doğumunu anımsıyor ve kutluyoruz. Ama bu 
yıldönümü normal bir insanın doğum günü gibi değildir. İsa’nın doğumu aslında dünya tarihinin en 
önemli ve en büyük olayı idi. Dünyayı yaratan Tanrı, günahlı olan ve O’ndan ayrılan insanlara bir 
kurtuluş yolu sağladı. İsa doğduğunda, Tanrı insan olarak dünyaya geldi. Bu, Tanrı’nın en büyük ve 
en değerli armağanıdır. 
 
Bu derste yalnızca İsa’nın doğumundaki olayları anlatmak değil, aynı zamanda Tanrı’nın en değerli 
armağanını düşünmek ve değerlendirmek istiyoruz. Önceden verilen vaatlerden başlayarak sonuna 
kadar her ayrıntı, Tanrı’nın eşsiz karakterini gösteriyor. Bu armağana bizim bugünkü yaşamımızda 
da önem vermemiz gerektiğini anlatmak istiyoruz. 
 
Çocuklarla çalışmadan önce kendiniz bu değerli armağana bakarak unuttuklarınızı yeniden 
anımsayın. Tanrının ne kadar değerli bir armağan verdiğini kendiniz anımsayıp bu konuda ruhunuzu 
tazeleyin. Böylece çocuklara bu taze ruhla ders verebilirsiniz. 
 
Bu dersleri yazdığımız zaman elimizde çağdaş çeviri ile basılmış olan Eski Antlaşma parçalarından 
yalnızca birkaç kitap vardı. Eski Antlaşma’nın bütün parçalarını kapsayan yeni çevirisi çıkana kadar 
ayrı bir sayfada yazdığımız yeni çeviri ayetlerini kullanabilirsiniz. Bunlardan Yeşaya’dan yapılan 
alıntılar serbest çeviri ile bizim tarafımızdan yapılmıştır. 
 
Her derste birkaç ilahi seçeneği verdik. Yalnızca numaralı olanları TANRI’YI YÜCELTELİM adlı ilahi 
kitabından seçtik. “HZS I” işareti ile gösterilenler, “Her Zaman Sevinin” adlı kaset ve ilahi kitabından 
alındı. Yeni ilahilerin notalarını çalışma kağıtlarının ardına sonra ekledik. 
 
Dersimizde küçük bir oyun da bulunmaktadır. Bu oyunu çocuklarla birlikte okuyabilirsiniz. En güzeli, 
ezberleyip oyun üzerinde çalışarak ailelerin önünde ya da genel bir kutlama toplantısında 
oynayabilirsiniz. 
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1. Ders: Beklenen Mesih 
 
OKUMA:  Okunacak ayetler dersin içinde anlatılmıştır.  
 
EZBERLEME: Yeşeya 7:14b 
 “İste kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını ‘İmmanuel’ koyacak.” 
 
İLAHİLER:  (HZS I/26) Gökteki Tahtını Bırakıpta 

(HZS I/12) İmmanuel  
  
Giriş 
Tanrı’nın en büyük armağanı kuşkusuz İsa Mesih’tir. Tanrı bu armağanı ansızın, gizli saklı ve 
habersiz olarak dünyaya vermedi. O, insanları bu armağanı almak ve anlamak üzere hazırladı. 
Bugünkü ders, Tanrı’nın bu hazırlıklarıyla ilgilidir. 
 
Bu bölümdeki ayetler ve peygamberlikler yalnızca çocuklar değil büyükler için de zordur. Oysa çok 
önemli ve ilginç bir bölümdür. Bu dersi önce kendimiz çalışalım. Sonra, çocuklara nasıl 
öğretebileceğimizi düşünelim. 
 
Konuyu daha kolay anlamak ve anlatmak için dersi öykü şeklinde anlatacağız. Tabii sizlerin bu 
öyküyü ezberleyip anlatmanız gerekmiyor. Aslında amaç size biraz esin vermektir. Kendiniz 
yorumlayıp kendi sözlerinizle dersi verin. 
 
 
Ders 
Düşünün, daha İsa doğmadan önce İsrail’deyiz. Yahudi bir aile var. Anne, baba ve çocuklar hep 
beraber bir bayram kutluyorlar. Herkes çok güzel hazırlanan sofrada oturuyor. Geleneğe göre bir yer 
boş bırakılmış. En küçük çocuk babasına, “Neden bu yer boş? Misafir mi gelecek?” diye sorar. 
Babası, “Mesih için boş bırakıyoruz. Çünkü biz Mesih’i bekliyoruz” diye yanıt verir. Kız, “Mesih kim?” 
diye sorarak merakını gidermek ister. 
 
Babası bu soruları bekliyordu, çünkü o çocuklarına Yahudilerin beklentilerini anlatmak istiyordu. “İyi 
ki sordunuz. Size yemekten sonra anlatacağım” dedi. “Önce bu bayram için şükredip güzel 
yemeğimizi yiyelim.” Çocuklarla anneleri bu öneriyi kabul edip lezzetli yemekleri afiyetle yediler. 
Sonra çocuklar annelerinin sofrayı kaldırmasına yardım ettiler ve yeniden babalarının yanına 
döndüler. 
 
“Evet çocuklar, bana Mesih’in kim olduğunu sordunuz” diye konuşmaya başladı babaları. “Mesih, 
Tanrı tarafından gönderilecek Kurtarıcımız, yani bir bakıma Tanrı’nın armağanıdır. Bunun ne demek 
olduğunu size anlatacağım. Biliyor musunuz, başlangıçta Tanrı güzel ve kusursuz bir dünya yarattı. 
Her şey iyi ve düzenliydi. İnsanlar Tanrı’yla yüz yüze konuşuyorlardı. Ama Adem ile Havva’nın söz 
dinlemezliği yüzünden dünyaya günah girdi ve insanlar Tanrı’dan ayrıldı. İnsanlar kendi başlarına bu 
kopukluğu hiç bir zaman onaramazlardı. Ama Tanrı bir kurtuluş yolu buldu. O Adem ile Havva’ya 
şöyle dedi: ‘O’nun soyu senin başını ezecek, sen O’nun topuğuna saldıracaksın’(Yaratılış 3:15b). 
Bunun anlamı şudur: Gönderilecek olan Kurtarıcı günahı getiren yılanın yani şeytanın başını ezecek, 
onun etkisini kesecek, ve şeytan O’nun topuğuna saldıracak yani O’nu öldürecek. O Kurtarıcı’yı 
bekliyoruz.” 
 
Büyük oğul hemen atıldı. “Yani Mesih, bu Kurtarıcı’dır.” “Aferin sana!” Babası onun anlamasına 
sevinmişti. Devam etti. “Bu vaatten sonra Tanrı her dönemde sık sık buna benzer vaatlerde 
bulundu. Peygamberler bu vaatleri bize iletiyordu.”Kız, “Baba, peygamber nedir?” diye sordu. Bunu 
çok merak ediyordu. Babası bir an düşündü ve sonra, “Peygamber, Tanrı’nın sözünü dinleyip 
söyleyen kişidir” diye yanıt verdi. “Bazen insanlara bilmedikleri şeyleri açıklar, bazen ileride 
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gerçekleşecek vaatlerden söz eder bazen de suçlarının karşılığında görecekleri cezayı söylerler. Ama 
hepsini onlara Tanrı esinler.” 
 
En küçük çocuğun merakı iyice artmıştı. “Mesih ne zaman gelecek? Yemeklerimizi yedik, ona bir şey 
kalmadı” dedi heyecanla. Babası gülerek, “Aslında ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Tanrı bize henüz 
söylemedi. Bu nedenle O’nu her gün beklememiz gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor.” Kız başını 
salladı. “O yüzden sofrada bir yer boş bırakıyoruz, şimdi anlıyorum” dedi. “Peki dünyaya geldiği 
zaman bizim evimize de gelecek mi?” Baba biraz sıkılmıştı. “Aslında bilmiyoruz” dedi. “Yalnızca, O’nu 
bekleyenlere geleceğine inanıyoruz. Ama Mesih’in nerede doğacağını biliyoruz. Peygamber Mika 
şöyle diyor:’Ama sen, ey Beytlehem, ... İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak’ (Mika 
5:2). O, ezelden beri vardır. Bu ayetten, Beytlehem’den geleceğini anlıyoruz. 
 
Çocukların hepsi artık tamamen heyecan içindeydi. Birbiri ardına sorular soruyorlardı. “Doğduğunu 
nasıl anlayacağız? Acaba bir belirti olacak mı? “Acaba Mesih nasıl bir kişidir? “Adı ne olacak, onu da 
biliyor musun?” Baba hem bu sorular için şükrediyor hem de yavaş yavaş yanıtlamaya çalışıyordu. 
“Evet, çocuklar, Kutsal Kitap bize daha bilgi veriyor, ayrıca çok ilginç şeyler bildiriyor.” 
 
Babanın elinde bizim gibi Kutsal Kitap yoktu. Kutsal Kitap tomarlar halinde havrada bulunuyordu. 
Ama babası bütün önemli ayetleri okulda ezberlemişti. Onlara teker teker anlatmaya başladı. 
(Burada çocuklara Kutsal Kitap’larını açtırın. Beraber bu ayetleri inceleyin.) 
 
“Mesih’in adı İMANUEL olacak. Bu, TANRI BİZİMLE demektir. (Yeş. 7:14) 
 
Birkaç ayet Davut’un ya da İşay’ın (Davut’un babası) soyundan geleceğini söylüyor (Yeş. 11:1, Mez. 
132:11 ve 2. Sam 7:12). Bu ayetler Mesih’in bir Kral olacağını anlatıyor. Ve Mez. 130:8, Mesih’in 
İsrail’i suçlarından kurtarmak için geleceğini söylüyor. 
 
Çok ilginç bir şey daha var: Yeş. 7:14, ‘Kız gebe kalacak ...’ diyor. Bunun anlamı şudur: Mesih’in 
dünyasal babası olmayacak.” 
 
Kız üzülmüştü. “Zavallı çocuk! Babasız yaşamak çok zor olmalı!” dedi. Ama babası, “Hayır canım, 
Mesih’in babası Tanrı’nın Kendisi olacak.” Kız pek anlamadığı halde rahatlamıştı. 
 
“Dinleyin, peygamberler daha çok bilgi veriyor: Mesih ışık olarak gelecek, parlak yıldız gökte çıkacak 
(Yeş. 9:2 ve Sayılar 24:17). Krallar O’nu ziyaret edecek ve yere kapanacak (Mez. 72:10-11). 
Develerle gelip armağan olarak altın ve günlük getirecekler ve Rab’bin yüceliğini ilan edecekler (Yeş. 
60:6). 
 
Ayrıca çok üzücü bir şey daha biliyoruz. Herhalde Beytlehem’de aynı zamanda birçok cinayet olacak, 
çünkü Yeremya (31:15) şöyle diyor: ‘Rama (= Efrata = Beytlehem)’da bir ses duyuldu, ağlayış ve 
acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel, teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık!’ 
Rahel, atamız Yakup’un en sevdiği karısıydı. O, Beytlehem’de öldü ve gömüldü. Onun türbesi 
oldukça ünlüdür. Herhalde Mesih geldiği zaman çocuklar öldürülecek. Fakat Mesih öldürülmeyecek. 
Hoşeya 11:1 ‘e göre Mısır’a kaçacak, çünkü Tanrı Mesih’i oradan çağıracak.” 
 
“Baba, anlattıkların çok ilginç “ dedi büyük oğlan. Yüzünde şaşkınlık vardı. “Acaba bugünlerde 
Beytlehem’e kralların geldiğini, gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu ya da Beytlehem’de cinayetler 
işlendiğini hiç duydun mu?” Babası kafasını sallayarak, “Ne bileyim oğlum, ben henüz böyle bir 
haber duymadım. Ben O’nu hala bekliyorum” dedi. Geç olmuştu, hepsi yatmaya gittiler. 
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Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Bu derste İsa ile ilgili peygamberlikleri vurguluyoruz. Peygamberin ne demek olduğunu derste 
anlattık. Peygamberlik ise bir peygamber aracılığıyla söylenen Tanrı sözüdür ve o söz kesinlikle 
gerçekleşir, çünkü Tanrı hiç bir boş söz söylemez. Tanrı’nın böyle sözlerine vaat denir. 
 
Bir süre ders alan çocuklar Eski Antlaşma’da İsa’ya ilişkin Kurtarıcı olarak peygamberlik edildiğini 
biliyor olabilirler. Belki Yeşaya 9:6-7’ yi de çalışmışsınız dır. Ya da Yeşaya 53’ü okumuşsunuzdur. 
Yapmadıysanız inceleyebilirsiniz. Ama çocuklar İsa’nın doğumuyla ilgili hemen hemen her şeyin 
önceden vaat edildiğini genellikle pek ummuyorlar ve bilmiyorlar. Bu yüzden ayetlerimizi çalışmak 
çok ilginç olacaktır. Çocuklar bu ayetleri kendileri incelemek isteyeceklerdir. 
 
Ders çalışırken elinizde mutlaka Kutsal Kitap olmalıdır. Ayetleri okuyun. Sonra çalışma kâğıdını 
çalışırken de çocukların ellerinde Kutsal Kitap bulunsun. 
 
Derslerimizin konusunu unutmayalım: Tanrı’nın en değerli armağanı. Tanrı İsa Mesih’i bize armağan 
olarak vaat etti ve bizi kurtarmak için verdi. Bu armağan bize Tanrı’nın kişiliğini gösteriyor. Bu 
konuyu işleyin. 
 
Tanrı önceden söz etmeden bu armağanı vermedi, çünkü açıklamasaydı onun anlamını bilmeyecek 
ve değerini anlamayacaktık. Tanrı bizim anlamamızı istiyor. 
 
Tanrı planlarını çok önceden hazırlar ve O her küçük ayrıntıyı bilir. 
 
Tanrı sözünü kesinlikle tutar. 
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Dersi anlatmadan önce çocuklarla söz vermek hakkında konuşun. İnsanlar her zaman sözlerini 
tutuyorlar mı? Sonra Tanrı’nın verdiği söz hakkında konuşabilirsiniz. Tanrı verdiği sözleri kesinlikle 
tutar. Tanrı’nın bu sözlerine vaat denir. Tanrı onları peygamberlere, yani O’nu dinleyen insanlara 
açıklıyor. Bir peygamberin ilettiği Tanrı’nın sözlerine peygamberlik denir. 
 
Dersi anlatırken elinizde Kutsal Kitap olsun ve ayetleri gösterin. Yalnızca çalışma kağıdında olan 
ayetleri okuyun. Öbürlerini belki çocuklar anlayamazlar. Ama yazılı olarak var olduğunu bilsinler. 
Ayetleri aşağıdaki örneklerde olduğu gibi soru cevap şeklinde inceleyebilirsiniz. Neden Beytlehem? - 
Davut’un şehri. 
 
Neden Davut’un soyundan? - Davut, Tanrı’nın yüreğine uygun biriydi. (1.Sam. 13:14; Elç. 13:22) 
 
Neden adı İsa? - Ad, Tanrı’nın planını açıklıyor. İsa – ‘Kurtarıcı’ demektir. (Matta 1:21) Neden ışık / 
yıldız? - Günah karanlıktır, ışık bir umut gösteriyor. Neden krallar gelecek? - En büyükleri bile ona 
hizmet edecek. 
 
Dikkat edin! İsa’nın doğuşunu anlatmayın, onu yalnızca Tanrı’nın planı olarak belirtin. 
 

Sayfa 10 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

1. Ders: Beklenen Mesih 
 
Rab başlangıçtan beri bize bir armağan vereceğini vaat etti. 
Tarihte bir yolculuğa çıkalım.... 
Resimlerin bulunduğu sayfada bu derse ait olanları kesin ve hangi sözü kimin söylediğini bulup 
yapıştırın. 
 
 
“O’nun soyu senin başını ezecek, sen O’nun 
topuğuna saldıracaksın.” 
 
Yaratılıış 3:15 

 
 
“Senin soyundan birini tahtına oturtacağım.” 
Mezmur 132:11 

 
 
“İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun 
adını İmanuel koyacak.” 
Yeşeya 7:14 

 
 
“Ama sen, Ey Beytlehem, Efrata, Yahuda 
boyları arasında önemsiz olduğun halde, 
İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden 
çıkacak...” 
Mika 5:2 

 
 

 
 

 

1. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

1. Ders: Beklenen Mesih 
 
 
 
Bu resimleri keserek bir önceki sayfadaki yerlerine yapıştırın. 
 
 
 

 
 

1. Ders — Küçükler İçin Çalışma Kağıdı 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

1. Ders: Beklenen Mesih 
 
Hangi ayet soruya cevap veriyor? Onları birer çizgiyle birleştirin. Yanıtları yanlarındaki 
boşluğa yazın. 
 
Yaratılış 3:15 Tanrı’nın ilk vaadi neydi? _______________ 
Sayılar 24:51 Mesih dünyaya ne biçimde 

gelecekti?(benzetme) 
_______________ 

Mezmur 72:10-11 Mesih nerede doğacaktı? _______________ 
Mezmur 130:8 Mesih hangi soydan gelecekti? _______________ 
Mezmur 132:11 Mesih’in adı ne olacaktı? _______________ 
Yeşeya 7:14 Mesih ne amaçla gelecekti? _______________ 
Yeşeya 9:2 Kim Mesih’i ziyaret edecekti? _______________ 
Yeşeya 11:1 Ziyaretçiler nasıl geleceklerdi? _______________ 
Yeşeya 60:6 Krallar hangi armağanları getireceklerdi? _______________ 
Yeremya 31:15 Krallar ne yapacaklardı? _______________ 
Hoşea 11:1 Rama (=Beytlehem Efrata) de ne 

olacaktı? 
_______________ 

Mika 5:2 İsa nereye kaçacaktı, yani nereden 
gelecekti? 

_______________ 

 
 
Bu derste Tanrı’nın kişiliği hakkında neler 
öğreniyoruz?  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

1. Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

2. Ders: Meryem, Elizabet ve Yusuf 
 
OKUMA:  Luka 1:26-56, Matta 1:18-25 
 
EZBERLEME:  Matta 5:8 
 “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.” 
 
İLAHiLER:  (HZS I/8)  Kutsal Ruh İle Dolunca  
 
Giriş 
Geçen derste Tanrı’nın armağanı İsa Mesih hakkında konuştuk. Tanrı dünyaya çok büyük bir 
armağan, yani en büyük armağanı vermek istedi. Bu yüzden vermeden önce bu armağan hakkında 
çok konuştu, peygamberlikler aracılığıyla ondan söz etti. Tanrı bu konuda birçok ayrıntı da verdi. 
İsrail halkı Mesih’le ilgili bütün peygamberlikleri biliyordu ve gelecek olan Mesih’i bekliyordu. 
Zekeriya, Elizabet ve Meryem de aynı şekilde Mesih’i bekliyorlardı. Zekeriya ve Elizabet’in oğlu en 
son peygamber olacaktı ve o (Yahya), Mesih’in gelişini kendi çağına söyleyecek ve halkı 
hazırlayacaktı. Elizabet bunu biliyordu, ama galiba Meryem henüz bilmiyordu. 
 
Ders 
Tanrı dünyanın en önemli armağanını vermek için acaba neden Meryem’i seçti? Bunun yanıtını 28 ve 
30’uncu ayetler veriyor: Meryem Tanrı’nın lütfuna erişti. Lütuf ve yücelik Tanrı’nın armağanıdır. Luka 
1:45’ten öğrendiğimize göre Meryem Tanrı’ya iman eden biriydi. Dolayısıyla O’nun yapacakları 
konusunda verdiği sözlere de iman ediyor olmalıydı. Bu nedenle Meryem herhalde sözü edilen 
Mesih’i çok beklemişti. 
 
Meryem sıradan bir insandı ama Tanrı’ya kulluk ediyordu (Luka 1:48). Yani bütünüyle Tanrı’ya 
bağlanmıştı. Tanrı bir kişinin zenginliğine, güzelliğine, eğitimine ya da ününe bakmaz. Tanrı 
yüreğimize bakar. 1. Sam. 16:7’yi okuyun! Tanrı armağanını dünyaya vermek için temiz yürekli ve 
ahlaklı birini aracı olarak seçti. 
 
Meryem için bunun nasıl bir sorun olduğunu düşünebiliyor musunuz? Meryem saf ve temiz bedenini 
Tanrı’ya sundu ve sonra üzerine en kötü, en pis dedikodular yağdı. Evli olmadığı halde bir bebeği 
olacaktı! Meryem’in acılarını, üzüntülerini düşünebilir misiniz? Kalbinde hem büyük bir sevinç (çünkü 
Mesih’i doğuracaktı), hem de acılar vardı. Ama Rab onu acılar içinde bırakmadı. İki şekilde ona 
yardım etti. 
 
1. Meryem, akrabalarından Elizabet tarafından teselli edildi. Elizabet de bir mucize sonucunda hamile 
kalmıştı. O, Meryem’in ahlaksız bir kız olmadığına ve Tanrı’nın kulu olduğuna inanıyordu. Luka 1:42-
43’de şöyle yazıyor: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, senin rahminin ürünü de 
kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rab’bim’in annesi yanıma geldi?” Öbür kötü sözlere karşılık o, Kutsal 
Ruh’tan gelen sözleri söyleyebilir ve Meryem’i teşvik edebilirdi. 
 
2. Tanrı, Meryem’in nişanlısı Yusuf’u onun bir ahlaksızlık sonucu değil. Kutsal Ruh aracılığıyla gebe 
kaldığına ikna etti ve Yusuf Meryem’le evlendi. 
 
Elizabet’in teselli veren sözleri Meryem’in ağzını açtı ve Meryem birden çok güzel bir ilahi söylemeye 
başladı. Tanrı’nın armağanını kabul edenler sevinçle coşar. Biz de Tanrı’nın armağanını alır ve onu 
açarsak, Tanrı’nın kişiliğini daha iyi anlayacağız. 
 
Meryem’in ilahisinden Tanrı’nın bize ne kadar değerli bir armağan verdiğini okuyun. Beklenen Mesih 
sıradan insanları yüceltecektir, Kendisini izlemek isteyenlere merhamet edecektir, aç olanları 
iyiliklerle donatacaktır ve O’na gereksinim duyduğumuzda yardımımıza yetişecektir. Meryem ve  
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Tanrı’nın En Değerli Armağanı  Meryem,Elizabet ve Yusuf 

Elizabet birlikte kaldıkları üç ay boyunca bu beklenen Mesih, Tanrı’nın en değerli armağanı hakkında 
konuşmuşlardı. Biz de Meryem ve Elizabet gibi iman eden kişiler olalım! 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Meryem ve Elizabet birbirlerini teselli ettiler. Beklenen Mesih, yani Tanrı’nın en değerli armağanı 
hakkında konuştular. Neler konuştuklarını tartışın. Konuşmalarının temelinde Rab’bin onları sıradan 
insanlar olmasına karşın seçmesi vardı. Rab bizi de sıradan kişiler olmamıza karşın seçer. Biz de 
kendimizi O’na sunalım. (Bu konuyu tartışın.) 
 
Ergenlik çağındaki çocuklarla cinsellikle ilgili namuslu, temiz kalmak gibi hassas konuları konuşmak 
zor olabilir. Özellikle genç erkekler yakışık almayan sözler söylerler. Kendi grubunuzu 
tanıyorsunuzdur. Sorun yaratmamak için bazen kızları ve erkekleri iki gruba ayırmayı tercih 
edebilirsiniz. Eğer onları beraber eğitirseniz bu ders çocuklar üzerinde iyi bir etki de bırakabilir. 
Aslında bu dersin amacı bu konuyu işlemek değildir ama öğretmenler gelebilecek sorulara hazır 
olmalıdırlar. 
 
Grubunuzu ikiye bölmezseniz daha çok Meryem’in ve Yusuf’un duyguları ve düşünceleri hakkında 
konuşabilirsiniz. Kim Meryem’e inanırdı? Arkadaşları ve komşuları nasıl dalga geçerlerdi? Örneğin: 
Hayal gördün Meryem.... Gerçektende buna inanıyor musun? vb.. 
 
Çalışma kağdındaki, “Meryem’in veya Yusuf’un yerinde olsaydınız, nasıl karar verirdiniz?” sorularını 
iyice tartışın. 
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Meryem ve Elizabet birlikteyken Tanrı’nın en değerli armağanı hakkında konuştular. Neler 
konuştuklarını tartışın 
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Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

2. Ders: Meryem, Elizabet ve Yusuf 
Bu ayetleri keserek aşağıdaki resimlerden doğru olanın altına yapıştırın. 
 
Elizabet Meryem’e; 
“Meryem, senin oğlun Rabbimiz olacak. Sen 
bereketlendirilmiş bir kadınsın.” 

Meryem’e; 
“Korkma sana bir müjdem var, bir oğul 
doğuracak, adını İsa(kurtarıcı) koyacaksın.” 
 

 
Elizabet’e; 
“Elizabet, yaşlı olduğun halde bir oğlun 
olacak. O, Mesih’in gelişini hazırlayacak.” 

 
Yusuf’a; 
Yusuf’un rüyasında Rab’bin meleği ona 
Meryem’in Kutsal Ruh’tan bir oğul 
doğuracağını anlatıyor. 

 

2. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

2. Ders: Meryem, Elizabet ve Yusuf 
 
Luka 1:26-38’i okuyun! 
 
27.ayet:Davut’un soyunun anlamı nedir? 
_______________________________________________________ 
 
28.ayet: Meryem’in Tanrı’nın lütfuna erişmesi ne demektir? Meryem Kutsal mıdır? 
_______________________________________________________ 
 
32-33.ayetler: “Davut’un tahtını O’na verecek”. Bunun anlamı nedir? 
_______________________________________________________ 
 
Kızlar için sorular: 

• Meryem’in yerinde olsaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz? Tartışın! 

• Sizce Meryem’in, Tanrı’nın Ruh’u sayesinde bir bebek doğurmayı kabul etmesi kolay mıydı? 
Neden? 

 
 
Erkekler için sorular: 

• Yusuf’un yerinde olsaydınız nasıl karar varirdiniz? Tartışın! 

• Sizce Yusuf’un Tanrı’nın bu isteğini kabul etmeye karar vermesi kolay mıydı? 
 

 

2. Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

3. Ders: İsa’nın Doğumu ve Çobanlar  
 
OKUMA:  Luka 2:1-20 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Matta 11:5 

“Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlılar temiz kılınıyor, 
sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.” 

 b) Küçükler: Matta 11:5e 
“Müjde yoksullara duyuruluyor.”  
 

İLAHİLER:  (65)  İsa da Bir Çocuktu  
 (HZS I/15) Meleklere Kulak Verin  
 (9)  Biliyor musun? 
 (73)  Korkmayın 

(HZS I/139) İsa En Yüce İsim  
Giriş 
Tanrı sonunda armağanını vermek için bir tarih seçti. Bütün dünya tarihi Tanrı’nın ellerindedir. 
Tanrı’nın daha önce bildirdiği ayrıntıları hazırlaması gerekiyordu. Bütün vaatleri yerine gelecek, İsa 
önceden bildirildiği gibi doğacaktı. Böylece herkes doğan bebeğin vaat edilen Mesih olduğunu 
bilecekti. 
 
Ders 
Meryem henüz Beytlehem’de değildi. Hala Nasıra’da oturuyordu. Ama tam zamanında Sezar 
Avgustus, bir nüfus sayımı istedi ve herkes memleketine gitmek zorundaydı. Herkesin doğduğu 
kente değil, atalarının kentine gitmesi gerekiyordu. (Bizim nüfus kağıtlarımız gibi bir şey yoktu, ama 
herkes atalarının kentini biliyordu. Belki biz ya da babamız Ankara’da, İstanbul’da ya da başka bir 
yerde doğduk, ama örneğin ailemizin Sivas’lı olduğunu söyleriz.) Yusuf ile Meryem Beytlehem’liydi 
ve dolayısıyla oraya gitmeleri gerekti. Hamile bir kadın için yaklaşık 110 kilometrelik bir yolculuk 
kolay değildi. 0 yüzden hızlı gidemediler. Ayrıca bu sayım nedeniyle küçük yerlerde akrabaların evleri 
ve hanlar zaten dopdoluydu. Bu yüzden Yusuf ile Meryem ahırda kalmak zorunda kaldılar ve söz 
edilen yemlik handa değil, ahırda bulunuyordu. 
 
Tanrı dünyanın en büyük armağanı için neden bir ahır ve yatak olarak da bir yemlik seçti? Tanrı en 
yoksullara ve en çok acı çekenlere yakın olmak istiyor. Tanrı en kötü yerlere de bakar ve oralara 
gider. 
 
Tanrı Kurtarıcı’nın doğduğunu neden ilk olarak çobanlara bildirdi? O zamanlarda çobanlar en hor 
görülen insanlardı. Hiç kimse onlara inanmazdı, çünkü çok yalan söylerlerdi ve ara sıra beylerin 
koyunlarından birini alıp keserlerdi. Ayrıca işlerinden ötürü Kutsal Yasa’daki bazı kurallara uymaz, 
mahkemede de tanık olamazlardı. Ama Tanrı kimsesizleri tanır ve onlara önem verir. Onların 
Kurtarıcı’nın gelişini ve doğuşunu ilk olarak bilmelerini ve sevinmelerini istedi. (Luka 13:30 
sonuncular birinci ... olacak...). 
 
Tanrı Müjde’yi çobanlara bildirmek için acaba neden melekleri seçti? Tanrı’nın yüzyıllardır söz ettiği 
armağanını yani Mesih’i göndermesi, yerde ve gökte çok büyük bir olaydı. Melekler Tanrı’nın 
hizmetçileridir (İbraniler 1:14). Özellikle bu büyük olayda hizmet ediyorlar. Herhangi bir başkası 
çobanlara müjdeyi söyleyemezdi. 
 
Tanrı armağanını verince, bunun ne kadar büyük ve değerli bir armağan olduğu belli oldu. Ama 
yalnızca iman edenler bunu gördü. Onlar Tanrı’yı övdüler. İman etmeyenler şaşakaldılar ve bir şey 
görmediler. 
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Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Sizin grubunuzdaki çocuklar bu öyküyü biliniyorlarsa anlatın ve sonra çalışma kağıdındaki sorular 
üzerinde tartışın. 
Öyküyü bilen çocuklar ile İncil parçasını okuyun ve dersteki ayrıntılar hakkında konuşun. Ek olarak 
dünyada değersiz sayılan kişiler üzerinde düşünebilirsiniz (mülteciler, tutuklular, haksızlığa 
uğrayanlar, dışlanmış olanlar, zulüm görenler, evsizler, v.b.). İsa’nın gelişi ve yaşamı onlara ümit 
verebilir (İsa da mülteciydi, ama Tanrı O’nu korudu; İsa da tutuklandı ve haksızlık gördü, ama bunu 
bizim için yaptı; öğrencileri de İsa’yı bıraktı; kent dışında, en lanetli yerde ve en acılı ölüm şekliyle 
öldü; O da evlenmemişti, vb ...). 
 
 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
 
Bu öyküyü bilip bilmemeleri önemli değildir. Küçük yaştaki çocuklar bu öyküyü çok severler. Bunun 
için onu çok renkli biçimde anlatabilirsiniz. Çok küçük yaştakiler belki dersin konusunu pek 
anlamayacaklar. Ama İsa’nın da bir çocuk, küçücük bir bebek, kendileri gibi olduğunu anlarlar. İsa 
da acıktığında ağlardı, annesinin memesinden emdi, çocuk bezleri kullandı, vs.. Çocuklar da bazen 
dışlandıklarını hissediyorlar. Bu nedenle İsa’nın doğumu onlara büyük bir teselli kaynağı olabilir 
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Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

3. Ders: İsa’nın Doğumu ve Çobanlar  
 
Aşağıdaki resmi kesin ve kalın çizgili yerlerden katlayın. Resmi 
boyayın ve katlanan parçaların arka kısmını taş deseni ile 
süsleyin(küçük resme bakın.).  

3. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

3. Ders: İsa’nın Doğumu ve Çobanlar  
 
1. Yusuf nüfüs sayımına katılmak için nereden nereye gitti? Neden? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2. Tanrı dünyanın en büyük armağanı için neden bir ahır ve yatak olarak da bir yemlik seçti? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3. Tanrı, Kurtarıcı’nın doğduğunu neden ilk olarak çobanlara bildirdi? (Luka 13:30) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

4. Tanrı Müjdeyi çobanlara bildirmek için neden melekleri seçti? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

5. Meleğin çobanlara verdiği Müjde neydi? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

6. Bizim başkalarına vereceğimiz Müjde nedir? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Ahıra giden yolu bulun. 

Hangi iki yıldız aynıdır? 

3. Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı  



 

4. Ders: Yıldızbilimciler ve Mısır’a Kaçış  
 
OKUMA: Matta 2:1-18 
 
EZBERLEME:  a) Büyükler: Mezmur 117 

“Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O’nu yüceltin! 
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer.” 

 b) Küçükler: Yuhanna 3:16 
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” 

 
İLAHİLER:  (74)  Korkmayın, Korkmayın  
 (HZS I/29) Parla Mesih 
 
Giriş 
Tanrı yüzyıllardan beri vaat edilen büyük armağanı dünyaya verdi. Geçen derste Tanrı’nın birkaç 
ilkesini öğrendik. Örneğin, Tanrı armağanını en yoksul yerde vermekten utanmaz. Tanrı en yoksulları 
da arıyor ve kurtarmak istiyor. Tanrı kimsesiz ve reddedilmiş insanları öncelikle arıyor. 
Bugün de Tanrı’nın birkaç ilkesini öğreneceğiz. 
 
Ders 
Tanrı, Kurtarıcı’yı yalnızca Yahudiler için değil, bütün dünya için gönderdi. O yüzden doğuşu 
sırasında yabancı ülkelerden gelenler vardı. O zamanda Yahudiler’in Kutsal Kitapları, yani Eski 
Antlaşma’daki kitaplar yabancı ülkelerde yaygındı çünkü Yahudiler o ülkelerde sürgünde yaşıyorlardı. 
Yıldızbilimciler de bu kitapları okudular. Bizim öykümüzdeki yıldızbilimciler de onları okumuş, çünkü 
Çölde Sayım 24:17’yi biliyorlardı: “Yakup’tan (yani İsrail’den) bir yıldız çıkacak, ve İsrail’de bir önder 
kalkacak ...”. Yahudi olmadıkları halde, yıldızbilimciler bu söze inandılar. Tanrı onları teşvik etmek ve 
onlara rehberlik etmek için parlak bir yıldız gönderdi. Ama o büyük kralın, Yahudiler’in kralının 
saraydan başka bir yerde kalacağını düşünmediler. Bu nedenle O’nu Kral Hirodes’in sarayında 
aradılar. 
 
Oysa bu da Tanrı’nın planıydı. Yahudiler, yani Tanrı’nın sözünü iyi bilenler ve gelen Mesih’i 
bekleyenler de Kurtarıcıları’nın doğduğunu bilmediler. Ne var ki Tanrı onlarla olağanüstü olaylarla 
konuşmadı, yalnızca tanıkların sözlerini kullandı: Beytlehem’de çobanların, Kudüs’te yıldızbilimcilerin 
sözüyle açıkladı. Kutsal Yazılar’ı iyi bilenlere göre RAB’in sözünün gerçekleştiğini anlamak için 
olağanüstü mucizeler gerekmez. Onlar böyle şeyleri imanla bilirler. Ama ne yazık ki, öykülerimizde 
anlatıldığı gibi, Kutsal Sözü bilenler bile Tanrı’nın armağanına imansızlıkla baktılar. Beytlehem’liler 
çobanların sözüne inanmadı ve Kudüs’teki kral, başkâhinler ve din bilginleri de yabancılara inanmadı. 
“Gidin, arayın, sonra bize haber verin” dediler, ama kendileri harekete geçmediler. 
 
Yıldızbilimciler Kurtarıcı’yı bulup O’na tapındılar. Olağanüstü sevinç duydular. Hazinelerini açtıklarını 
okuyoruz: Altın, tütsü ve mür sundular, yani çok değerli hediyeler verdiler. Tanrı bize en değerli 
armağanını verdiği için Kendisi de bizden en değerli armağanları almaya layıktır. 
 
Bu öyküde de çok acı bir şey öğreniyoruz. Tanrı, Kral Hirodes’i de kurtarmak istedi. Ama o Tanrı’nın 
kurtuluşunu reddedip kendini yani krallığını kurtarmak istedi. O, yeni doğan kutsal kralı öldürmeye 
çalıştı ve bütün bölgeye çok büyük acı getirdi. Bütün iki yaşından küçük erkek çocukları öldürttü. 
Tanrı’nın armağanını reddedenler acımasız hareketlerle gerçeği yok etmeye çalışıyorlar. Ama boşuna 
savaşıyorlar. Tanrı’nın planı yok edilmez, O’na karşı boşuna savaşılır. 
 
Neden Tanrı, İsa’yı Meryem ve Yusuf’la Mısır’a gönderdi? Başka bir kentte, örneğin Nasıra’da 
saklanamaz mıydı? Tabii, saklanabilirdi. Ama burada da Tanrı’nın bir ilkesini öğreniyoruz. İbraniler 
2:17-18 şöyle diyor: “Bunun için HER YÖNDEN kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. ... Çünkü 
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kendisi denenip acı çektiği için, denenenlere yardım edebilir.” Mısır’a kaçınca kendisi de bir mülteci 
oldu. Dünyadaki mülteciler ve tehlikeli yerlerden kaçanlar, “Tanrı bizi anlamaz” demesinler. İsa 
küçükken bile aynı acıyı yaşadı. 
 
Her yönüyle incelediğimizde İsa’nın doğumunu anlatan öykülerin yalnızca güzel ve olağanüstü şeyler 
anlatan öyküler olmadığını anlarız. Onlar bize Tanrı’nın büyük armağanını olağanüstü bir biçimde 
açıklıyor ve Tanrı’nın düşünceleri ile planlarını bize esinliyor. 
 
 
Büyük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Eğer sizin grubunuzdaki çocuklar öyküyü biliyorlarsa, onu ayrıntılarla anlatın ve dersin konusunu 
vurgulayın. 
 
Büyük çocuklarınız öykümüzü yeterince biliniyorlarsa, olayları tekrarlamak için İncil parçasını okuyun 
ya da bilmece sorularıyla yeniden anımsatabilirsiniz. Sonra dersin konusuna şu sorularla girin ve 
tartışın: 

• Tanrı çobanlardan sonra Yahudi bilginlere değil, yabancı yıldızbilimcilere olağanüstü bir belirti 
verdi. Neden acaba? 

• Neden Tanrı onlara parlak bir yıldız gösterdi? (Çölde Sayım 24:17’yi okuyun!) 

• Yahudiler ve özellikle din bilginleri, Tanrı’nın armağanının dünyaya gelip gelmediğini nasıl 
anlayacaktı? 

• Onların tepkisi nasıl olmalıydı? Nasıl oldu? 

• Yıldızbilimciler neler getirdi? Neden o kadar değerli armağanlar verdiler? 

• Bizim en değerli armağanımız ne olabilir? 

• Yusuf’un, Meryem ve bebek İsa ile birlikte neden Mısır’a kaçması gerekti? Görünür neden 
neydi? Tanrı’nın nedeni nedir? 

 
Küçük Çocuklara Yönelik Açıklamalar 
Geçen derste de dediğimiz gibi küçük çocuklar önceden bilsinler ya da bilmesinler bu öyküyü tekrar 
tekrar duymak isterler. Bu nedenle tekrar anlatın. Konularımızın ayrıntılarını değişik yaştaki 
çocukların hepsi anlamayacaklar. En azından, İsa’nın bütün dünya için geldiğini ve İsa’nın her şeyin 
en iyisine, yani hayatımızı O’na vermemize layık olduğunu vurgulayacaksınız. 
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4. Ders: Yıldızbilimciler ve Mısır’a Kaçış  
 
Sayıları birleştirerek resmi tamamlayın. Yıldızbilimcilerin Rab İsa’ya armağan verişi gibi siz de 
kendinizi O’na armağan edin. 
 

4. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 



Tanrı’nın En Değerli Armağanı 

 
4. Ders: Yıldızbilimciler ve Mısır’a Kaçış  

 
BULMACA    1       

   2       

3          

    D      

 4         

5          

 6         

  7        

         8 

    İ      

   9       

    C      

   10       

1. İsa’nın annesinin nişanlısı kimdi? 
2. İsa Mesih karanlık dünyamıza ne 

olarak geldi? 
3. İsa Mesih doğdu, annesi onu nereye 

yatırdı? 
4. Handa yer yoktu, bir adam onlara 

nerede yer verdi? 
5. Yaşlı kısır bir hanım İsa doğmadan 

altı ay önce bir bebek doğurdu. Bu 
hanım kimdi? 

6. Melekler onlara müjde verdiler ve 
onlar koşarak ahıra gittiler. Onlar 
kimdi? 

7. O zamanın kralı kimdi? 
8. Rab İsa hangi kasabada doğdu? 
9. Rab İsa’nın annesi kimdi? 
10. Bize huzur, kurtuluş getiren kimdir?  

 
 
 Biz de yıldızbilimciler gibi Rab İsa’ya armağanlarımızı getirelim! Sen istediğin armağanı 
ver; bir şey yazabilir, bir resim yapabilirsin. 

4. Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

5. Ders: İsa’nın Doğumunun Yaşamımızdaki Önemi 
 
OKUMA:  Ayetler dersin içerisinde aktarılmıştır. 
 
EZBERLEME:  Önceki derslerdeki ayetler tekrarlanacaktır. 
 
İLAHİLER:  Dizi boyunca söylenen ilahiler tekrarlanacaktır. 
 
Giriş 
Bu derste küçük ve büyük çocukları en baştan ayrı ayrı düşünmemiz gerekmektedir. Çünkü küçük 
çocuklar genellikle bir konuyu öykü ya da masal olarak anlar ve kendilerine ders çıkarmazlar ya da 
çok ender bir ders çıkarırlar. Bu nedenle öğretmenlerin onlara yardım etmesi gerekir. Her iki yaş 
grubumuz için de derslerin önemli noktalarını yeniden çalışacağız. 
 
Ders 
 
Büyük Çocuklar 
Eğer çocuklarınız önceki derslerin hepsine katıldıysa bir düzen olmaksızın anımsadıkları önemli 
noktaları söyleyebilirler. Öğretmen ya da çocuklardan biri not alsın. Sonra aşağıdaki listeye göre her 
noktayı yeniden ele alıp konuşun ve eksikleri tamamlayın. Çocuklar derslerdekinden fazlasını da 
söyleyebilir, onları da değerlendirin. 
 
Tanrı’nın armağanını daha somut bir biçimde anlatmak için, öğretmen büyük, güzel ambalajlı bir 
armağan paketi hazırlayıp getirsin. Bu armağan paketi, Tanrı’nın bizim şimdiki yaşamımız için verdiği 
armağanı simgeliyor. Elişi olarak herkes bir armağan paketi yapıp çalışma kağıdını onun içine 
koyacak. (Öğretmen yeterince kutu, renkli ambalaj kağıdı ve rafya getirsin!) 
 
Çocuklar anımsamazsa ya da bütün derslere katılmadıysa, siz kendiniz bu noktaları söyleyebilirsiniz. 
Çocuklar bunları ya kendi sözleriyle ya da tahtaya bakarak bir kağıda yazmalılar. 
 

(1a) – Bizim de bugün, eskiden yaşayan kişiler gibi kurtuluşa gereksinimimiz var, çünkü herkes 
günahlı ve bu nedenle Tanrı’yla bir ilişki kuramıyoruz. İsa bu yüzden bizim için de dünyaya 
geldi.  

(1b) – Tanrı’nın verdiği kurtuluş yalnızca bir düşünce değil, gerçekten Tanrı’nın isteğidir. Bu 
nedenle Tanrı, bunu gerçekleştirmek için İsa doğmadan yüzyıllarca önce kusursuz planını 
bildirip dünyayı hazırlamaya başladı.  

(1c) – Tanrı bütün ayrıntılara önem verir. Bizim yaşamımızdaki ayrıntılara da önem verir. En küçük 
yaramız ya da en küçük üzüntümüzü bile bilir ve önemser. O yüzden her şeyi O’na bildirip, 
teslim edelim! 

(2a) – Tanrı kalbimize bakar. Armağanını hazır bir yüreğe verir. Sorunlar çıksa bile O, bizi teselli 
eder ve bize yardım eder. Kaygılanmamalıyız.  

(2b) – Tanrı’nın armağanını kabul edenler sevinçle dolup taşarlar. (Meryem ilahi söyledi;çobanlar 
gördüklerini paylaştılar; yıldızbilimciler hazinelerini sundular; ...)  

(3a) – Tanrı en yoksul ve en kötü kişilerle beraber olmaktan utanmaz. Kendimizi O’na layık 
hissetmesek bile, Tanrı bizi kabul eder.  

(3b) – İster yoksul ister zengin olsun; ister kötü ve reddedilmiş, ister iyi ve herkes tarafından 
övülmüş olsun; ister yakın ister yabancı olsun; ister Tanrı’nın sözünü bilen, ister bilmeyenler 
olsun, Tanrı herkese armağanını ayrım yapmaksızın verdi.  
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(3c) – Tanrı insanların yaşamlarının en kötü yanlarını da paylaşmak istiyor. Kendisi mülteci oldu, 
zulüm gördü, evsiz kaldı, başını sokacak bir yeri yoktu; suçlu olmadığı halde idam edildi; 
yüzüne tükürüldü; hiçbir neden yokken O’na vuruldu; ...  

(4a) – Dünya tarihi Tanrı’nın elindedir. Dünyanın yönetici ve krallarının hepsi de Tanrı’nın elindeler. 
Onların yaptıklarını, özellikle de yaptıkları kötülükleri hiç kaçırmaz. Tabii, her şeyi sevmez, 
ama her şey için bir sınır koyar.  

(4b) – Tanrı’nın sözünü kabul edip ona göre yaşarsak, Tanrı’nın görkemini göreceğiz. Ama O’nu 
reddedersek, kendi yolumuzda gidersek, Tanrı’ya karşı suçlu olacağız. Çalışma kağıdını 
güzelce süsleyip armağan paketine koyacaksınız. 

 
 
Küçük Çocuklar  
Çocuklarla önceki dört dersin öykülerini parça parça oynayarak yineleyin ve bölüm bölüm bugünkü 
yaşantımız için ne gibi bir önem taşıdıklarını çıkarın! 
 

(1) – Biz de günahlıyız ve kurtuluşa gereksinimimiz var. Tanrı bizi kurtarmak için her şeyi hazırladı.  
Tanrı her ayrıntıya önem verir. En küçük yarayı ve en küçük üzüntüyü bilir ve önemser. Her 
şeyi O’na teslim edelim, her şeyi O’na bildirelim. 

(2) – Eğer biz Meryem gibi kendimizi Tanrı’ya açarsak, O bizi sevinçle doldurur ve bütün sıkıntılarla 
Kendisi ilgilenir.  
Tanrı her çocuğun göksel Babası’dır ve kesinlikle ona bakar. 

(3) – İsa da bizim gibi bir çocuk oldu. Bu nedenle bizi her durumda anlar. Biz O’na her şeyi 
söyleyebiliriz. 
Tanrı en kötü kişilerden ve yerlerden utanmaz. O en büyük sıkıntılardan çekinmez. O her 
zaman bizimle birliktedir. 

(4) – İsa bütün dünya için geldi. Onun için hiç kimse yabancı değildir. 
Tanrı bize en büyük armağanını verdi. Bu nedenle, O bizim en büyük armağanımıza layıktır. 
Biz de yaşamımızı O’na verelim. 

 
Çocuklar çalışma kağıdını kenar süsleriyle süsleyip armağan paketine koyacaklar. Sonra çocuklarla 
Esinleme 3:20’yi konuşup “İsa durur kapıda ...” ilahisini söyleyip oynayabilirsiniz. 
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Şiiri okuyun ve çevresine süs yapın. 
 
 
 

TANRI’NIN EN DEĞERLİ ARMAĞANI 
 
 

Evet, Tanrı’dan uzaktaydık 
O’nu hiç tanımazdık 

O’nu yüreğimizle bilmezdik 
 

Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki  
Rab İsa’yı dünyamıza gönderdi 

 
Evet, ne kadar kötü de olsak 

Rab bağışlar bizi 
Sevgi dolu kollarını açar bize 

 
Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki  
Rab İsa’yı dünyamıza gönderdi 

 
Evet, İsa bizim için bebek oldu  

Anlar, bakar, korur bizi  
Paylaşır üzüntümüzü, sevincimizi 

 
Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki  
Rab İsa’yı dünyamıza gönderdi 

 
Evet, Tanrı artık Babamız’dır  

Hediyemize gerçekten layıktır  
Böylece kalbimizi kazanır 

 
Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki  
Rab İsa’yı dünyamıza gönderdi 

 

5. Ders — Küçükler için Çalışma Kağıdı 
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5. Ders: İsa’nın Doğumunun Yaşamımızdaki Önemi 
 
İSA’NIN DOĞUMU SİZİN YAŞAMINIZDA NASIL BİR ÖNEM TAŞIYOR. AŞAĞIYA 

YAZIN 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________  

5. Ders — Büyükler için Çalışma Kağıdı 



 

Derslerle İlgili Bazı Ayetler 

Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup soyundan 
bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder yükselecek. Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın 
başlarını ezecek.  

— Çölde Sayım 24:17 

Ama artık krallığın sürmeyecek. RAB kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına 
önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen RAB’bin buyruğunu tutmadın.”  

— 1. Samuel 13:14 

Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını 
pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını 
sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak.  

— 2 Samuel 7:12-14a 

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul 
doğuracak; adını İmmanuel koyacak.  

— Yeşaya 7:14 

Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanların 
üzerine ışık parlayacak.  

— Yeşaya 9:2 

Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. 
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut’un tahtı ve 
ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. 
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen 
RAB’bin gayreti bunu sağlayacak.  

— Yeşaya 9:6-7 

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.  
— Yeşaya 11:1 

Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları Senin topraklarını dolduracak. Bütün 
Saba halkı geliyor, Altın ve günnük getiriyor, RAB’bin erdemlerini ilan ediyorlar.  

— Yeşaya 60:6 

RAB diyor ki, “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan 
Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”  

— Yeremya 31:15 

Çocukluğunda sevdim İsrail’i, Oğlumu Mısır’dan çağırdım.  
— Hosea 11:1 

Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i 
benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın 
başlangıcına dayanır.  

— Mika 5:2 
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Küçük Bir Oyun: Yıldızbilimciler’in Ziyareti 
 
Oyuncular: Anlatıcı 
 1. Yıldızbilimci 
 2. Yıldızbilimci 
 3. Yıldızbilimci  
 Başkâhin 
 Kral Hirodes 
 
Tablo: Bebek, Meryem ve Yusuf 

 
Anlatıcı: Bazı yıldızbilimciler yıldızları ve gezegenleri incelemektedirler. 

1. Yıldızbilimci: Hımm!... Çok garip! ... Sizce bu nedir? 

2. Yıldızbilimci: Çok belirgin bir yıldız. Olağanüstü bir şey gerçekleşmiş olmalı. 

3. Yıldızbilimci: Bu daha önceden bildirilmemiş miydi? Böyle bir yıldızın çıkması 
Yahudilerinbeklediği Kurtarıcı’nın geldiğini gösterir. 

1. Yıldızbilimci: Ama nerede? 

2. Yıldızbilimci: Haydi Kudüs’e gidelim. Onların kralı bize nerede olduğunu söyler. 

3. Yıldızbilimci: Bakın! Bu yıldız bize yol gösterecek! 

1. Yıldızbilimci:  Yolculuk için hazırlanmalıyız. 

Anlatıcı: Yıldızbilimciler eşyalarını ve götürecekleri armağanları topladılar. Sonra Kudüs’e 
doğru kilometrelerce sürecek yolculuklarına başladılar. Kudüs’te Kral Hirodes’in 
önüne çıktılar. 

2. Yıldızbilimci: Yahudiler’in yeni doğan kralı nerede? 

3. Yıldızbilimci: Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.  

Hirodes: Öyle mi? - Bunu başkâhinimden öğrenmeye çalışacağım.  

Anlatıcı: Hirodes ve başkâhin kendi aralarında konuşurlar. 

Başkâhin: Peygamberlerin sözlerine göre çocuk Beytlehem’de doğması gerekiyor. 

Hirodes: (Yıldızbilimcilere) Dostlarım, bana çocuğun Beytlehem’de olduğunu söylendi. 
Lütfen, onu bulduğunuzda kesinlikle bana da haber verin. Ben de gidip O’na 
tapınmak isterim. 

Anlatıcı: Yıldızbilimciler Beytlehem’e doğru yıldızı izlediler. 
 
Tablo sergilenir 
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Anlatıcı:  Yıldızbilimciler bütün armağanları, altın, mür ve tütsüleri, çocuğun önüne 
serdiler. Sonra bir başka yoldan evlerine geri döndüler. ...  
 
Yıldızbilimciler yalnızca adını duydukları bir kral için ailelerinden ve evlerinden 
ayrılıp çok uzun ve tehlikeli olan bir çil yolculuğuna çıkmışlardı. Tanımadıkları bir 
kral için birbirinden değerli armağanlar sundular. Bizlerse bu Kralı tanıyor. O’nun 
bizim için neler yaptığını biliyoruz. O, bizim Kralımız RAB İSA MESİH’tir. 
Yıldızbilimciler tanımadıkları bir kral için bunca armağan sunarken biz, bize 
kendimizden yakın olan RAB İSA için ne verebiliriz? 

Herkes: İSA’ya ne verebilirim? 
 
Küçüğüm, fakirim. Çoban olsaydım Bir kuzu verirdim. Bilge biri olsaydım Öyle 
hizmet ederdim. Ama daha güzel bir şeyim var: KENDİMİ verebilirimi’ 

 

Sayfa 32 



 

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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