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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 on 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 4-8, büyükler 9-12+ 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 
 
Bu derslerde 2001 yılında basılan Kutsal Kitap ayetleri kullanılmıştır. 
Galatyalılar 5:22-23 ayetleri Kutsal Ruh’un ürününden bahseder. Dikkat ederseniz Kutsal Ruh’un 
ürünü tekil kullanılmıştır. Fakat ayetlerin devamında 9 ayrı belirti vurgulanmıştır. Tekliğin yanında bir 
çokluk da görülür. Bu sebeple her belirtiyi bir ‘meyve‘ olarak tanıtacağız ve ondan bir meyve sepeti 
(ürün sepeti) oluşturacağız. Çocuklar böylelikle konuyu çok daha kolay anlayabilirler. 
 
Meyveleri ve elişlerini yapmak için gerekli olacak malzemeler şunlardır; 
  -Meyvenin fotokopisi 
  -Makas 
  -Renkli kalemler (ders boyunca aynı tür olsun: pastel/mumlu/kuru boya. Gazlı kalem pek 
uygun bulmuyoruz.) 
  -Yapıştırıcı (Uhu-Peligom-Pritt türünde ya da selobant) 
  - Pamuk 

 
 
 

KUCAK 
Çocuk Dersleri Birimi 
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1. Ders: Kutsal Ruh ve Ürünü nedir? 
 
OKUMA Luka 6:43-45; Yuhanna 16:5-15; Galatyalılar 5:22-23 
 
EZBERLEME a.) Küçükler: Luka 6:44a 

 “Her ağaç meyvesinden tanınır.” 
 
b.) Büyükler: Galatyalılar 5:22-23   
“Ruh’un ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak 
 huyluluk ve özdenetimdir.  Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” 

 
 
İLAHİLER “Kutsal Ruh’un Ürünü” 77 
 
 

DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Meyvelerin hikayesi:   
 
Meyveler aralarında konuşuyorlarmış. Elma şöyle demiş;   
-“Ben çok güzel bir meyveyim çünkü E vitamini ile doluyum!” 
Greyfrut ise, 
-“Ama ben senden daha faydalıyım çünkü C vitamini ile doluyum! İnsanlar hasta olunca hepsi beni 
yemek istiyor!”  
“Ama bana bir bakın.  Ben potasyum’la doluyum.  Potasyum çok yararlı bir mineral!”  
Onlar aralarında konuşurlarken annesiyle birlikte bir kız meyveleren doğru yaklaşmış.  Kız; 
-“Anne, bugün hangi meyveleri alalım?” diye sormuş.  Annesi şöyle cevap vermiş;  
-“Hepsi vitamin bakımından yararlı olduğu için herbirinden ikişer tane alalım.”  Meyveler bunu 
duyunca üzülmüşler çünkü birbirleri hakkında kaba konuşmuşlar. O anda HER meyvenin aynı 
derecede önemli olduğunu anlamışlar. 
 
Bugün meyveyle ilgili derslerimiz başlıyor. Siz meyveleri sever misiniz?  En sevdiğiniz meyve hangisi?  
Acaba hiç çürümüş bir meyve yediniz mi? Tadı nasıldı? Hemen ağzınızdan çıkarmışsınızdır! 
 
Biliyor musunuz?  Tanrı’nın Sözü’nde bir çok kez meyveden söz ediliyor. Luka 6:44a şunu yazıyor: 
“Her ağaç meyvesinden tanınır.” Sizce bu ne demek?  (Kendi cevaplarını söylesinler.)  Bir elma 
ağacından portakal çıkabilir mi?  Ya da bir çilek bitkisinden karpuz olur mu? Hayır! Tanrı her ağacın 
sadece bir çeşit meyve çıkarması için meyve ağaçlarını yarattı. Bir ağaçta elmalar varsa, o ağaç elma 
ağacıdır, değil mi?   
 
Biz de ağaç gibiyiz.  Eğer Kutsal Ruh yüreğimizde yaşıyorsa, hayatımızdan güzel meyve çıkar!  
Bizden nasıl “meyve” çıkabilir? (Kendi fikirlerini paylaşsınlar.) Kutsal Kitap bizden çıkacak güzel 
meyvelerden/üründen söz ediyor. Galatyalılar 5:22-23: “Ruh’un ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, 
sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa 
yoktur.” Bundan sonraki dersler de ise, bu meyveleri tek tek işleyeceğiz. Bugünki hikayemizde her 
meyvenin farklı ve önemli vitaminle dolu olduğunu öğrendiğimiz gibi Kutsal Ruh’un her meyvesinin 
hayatımızda bulunması gerektiğini de öğreniyoruz. 
El İşleri:  

1. Çocuklar üzerinde “Kutsal Ruh’un Ürünü” yazan kahverengi kartondan bir sepet yapsınlar. 
Her hafta yeni bir meyve yapıp bu sepete koysunlar. 

2. Meyveleri toplamakla ilgili labirenti yapsınlar. 
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Büyükler İçin 
 
Meyvelerin hikayesi:   
 
Meyveler aralarında konuşuyorlarmış. Elma şöyle demiş;   
-“Ben çok güzel bir meyveyim çünkü E vitamini ile doluyum!” 
Greyfrut ise, 
-“Ama ben senden daha faydalıyım çünkü C vitamini ile doluyum! İnsanlar hasta olunca hepsi beni 
yemek istiyor!”  
“Ama bana bir bakın.  Ben potasyum’la doluyum.  Potasyum çok yararlı bir mineral!”  
Onlar aralarında konuşurlarken annesiyle birlikte bir kız meyveleren doğru yaklaşmış.  Kız; 
-“Anne, bugün hangi meyveleri alalım?” diye sormuş.  Annesi şöyle cevap vermiş;  
-“Hepsi vitamin bakımından yararlı olduğu için herbirinden ikişer tane alalım.”  Meyveler bunu 
duyunca üzülmüşler çünkü birbirleri hakkında kaba konuşmuşlar. O anda HER meyvenin aynı 
derecede önemli olduğunu anlamışlar. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un ürünüyle iligili yeni derslere başlıyoruz. Kutsal Ruh’un ürününü çeşitli meyveler 
olarak tanıtıyoruz. Siz meyve seviyor musunuz?  En sevdiğiniz meyve hangisi? Acaba hiç çürümüş bir 
meyve yediniz mi? Tadı nasıldı? Hemen ağzınızdan çıkarmışsınızdır! 
 
Biliyor musunuz? Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap’ın bir çok yerinde meyveden söz edilir. 
Luka 6:43-44 şunu yazıyor:  “İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her 
ağaç meyvesinden tanınır.  Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez.” 
Bu ayeti tekrar okuyacağım ve sizden ne anlama geldiğini düşünmenizi rica edeceğim. 
(Kendi cevaplarını paylaşsınlar.) Bundan sonraki ayet şöyle: “İyi insan yüreğindeki iyilik 
hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, 
yüreğinden taşanı söyler.” Bir ağaç meyvesinden nasıl tanınırsa, insanlar da meyvelerinden 
tanınırlar. Bir örnek vereyim. Bir portakal ağacının kökleri güzelse kuvvetli olur ve iyi 
beslenirse, güzel portakallar verir! Ama kökleri zayıfsa, topraktan yeterince su ve mineraller 
almazsa, çürük, tadı güzel olmayan portakallar verir.  

Tıpkı insanlar gibi! Ağacın kökleri yüreğimizi, meyvesi ise tavır ve davranışlarımızı simgeler. 
Yüreğimiz kötülükle (günahlarla) doluysa, tavır ve davranışlarımız bu kötülüğü yansıtır. Ama 
yüreğimiz iyilikle doluysa (yani, Tanrı tarafından temizlenmiş olursa), tavır ve 
davranışlarımız Tanrı’nın güzelliğini yansıtır.  Bu iki durum için örnekler verebilir misiniz? 

Konuşmamız burada biterse, ders eksik kalmış olur. Çünkü önemli bir gerçek hala 
söylenmedi. Acaba kendi gayretimizle güzel meyveler üretebilir miyiz? Hayır! Bizden güzel 
meyve çıkarsa, nedeni kendi gayretimizden değil, Kutsal Ruh’un yüreklerimizde 
çalışmasındandır! Bizden çıkan bütün güzel meyveler bize değil, Tanrı’ya aittir.  

Galatyalılar 5:22-23:  “Ruh’un ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak 
huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Bundan sonraki dersler de ise, 
bu meyveleri tek tek işleyeceğiz.  Bugünkü  hikayemizde her meyvenin farklı ve önemli vitaminle 
dolu olduğunu öğrendiğimiz gibi Kutsal Ruh’un her meyvesinin de imanlının hayatında büyük bir 
önem taşıdığını göreceğiz. 
 
El İşleri:  

1. Çocuklar üzerinde “Kutsal Ruh’un Ürünü” yazan kahverengi kartondan bir sepet yapsınlar. 
Her hafta yeni bir meyve yapıp bu sepete koysunlar. 

2. Ezberleme ayetini çalışabilmeleri için bununla ilgili labirenti işlesinler. 
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Yapılışı: 
 
1) Şablon 1’de gördüğünüz şekli fon kartonuna yazıcıdan çıktı olarak 

çıkartın. 
2) Şablon 1 sepetin tabanını oluşturacaktır. Sepetin tabanını kesik çizgilerin 

olduğu yerden kesin ve düz çizgilerin olduğu yerden içeriye dönük katın. 
3) Şablon 2 de gördüğünüz şekli aynı renk fon kartonundan 10 parça kesin 

ve kısa taraftan parçaları katladığın sepet kenarlarına dıştan yapıştırın 
veya zımbalayın. 

4) Daha sonra da her bir kenar parçasını birbirine yapıştırın veya 
zımbalayın. 

5) İlerleyen derslerde yapılacak olan meyveleri bu sepetin içine yerleştirin. 
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Aşa 
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2. Ders: Sevgi Meyvesi 
 
OKUMA:  2. Samuel 4:4; 2. Samuel 9:1-13; Filimon, 1. Korintliler 13:4-8a 
 
EZBERLEME:  a.) Küçükler:  1. Yuhanna 4:16 
              “Tanrı sevgidir.” 

 
b.) Büyükler:  1. Yuhanna 4:19 
“Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.” 

 
 
İLAHİLER: “Sevgi Sabırlıdır” 109 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
    “Sevgi Her Lisanda” 108 
    “Tanrı’nın Sevgisi Harika”  122 
    “Seni Seviyorum” 107 
    “Tanrı ise Bizi Sevdiğini”  116 
    “Tanrı Sevgidir, O Sevecendir” (TY 289) 
    “Allah Sevgidir” 5 
 
ANA FİKİR: Tanrı sevgidir; O bizi nasıl seviyorsa, biz de herkesi öyle sevmeliyiz. 
 
 
 
 

Ders 
 
Küçükler İçin 
 
Enver Elma’nın hikayesi:  Enver, elma arkadaşlarıyla birlikte, elma ağacında asılıymış. Güneşte 
dinlenmekten, ve zamanını arkadaşlarıyla geçirmekten çok hoşlanıyormuş. Onlar aralarında 
konuşurken, küçücük bir çocuk ağaca yaklaşmış.  Gözlerinde büyük bir açlık varmış. Zıplayarak bir 
elma koparmak istemiş ama boyu kısa olduğu için ağacın dallarına bile yetişememiş. Çocuk çok 
üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Enver de çocuğun ağladığını görünce çok üzülmüş. Onun yüreğinde 
büyük bir sevgi duygusu oluşmuş. Her ne kadar elma arkadaşlarıyla birlikte kalmak istese de, daha 
çok bu çocuğa yardım etmek istemiş. O zaman ağaçtan kendisini düşürerek büyük bir fedakarlık 
yapmış. Çocuk Enver Elma’yı alıp sevinçle evinin yolunu tutmuş. 
 
Çocuklar hepiniz çok sevimlisiniz. Mutlaka sizi sevenler çoktur! (Her çocuk kendisini seven iki kişinin 
adını söylesin.) Ben de hepinizi Tanrı’nın sevgisiyle seviyorum. 
 
Tanrı’nın sevgisini anlayabilmek için anne ve babalarımızın bize olan sevgisini bir düşünelim.  İlk 
doğduğumuzda onlar için yararlı bir şey yaptığımız için mi bizi sevdiler?  Tabii ki öyle değildi! Yeni 
doğan bir bebek bir şey yapamaz ki! Ama anne ve babalarımız bizi sadece “var olduğumuz için” 
sevdiler. Aynı şekilde Göksel Babamız da bizi yarattığı için seviyor. Hatta Tanrı’nın bizi sevmemesi 
imkansız! Çünkü “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:16) 
 
Acaba Tanrı bizi ne kadar seviyor?  (Çocukların cevap vermesini bekleyin.) İncil diyor ki: “Tanrı 
dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16) Demek ki Tanrı kendi Oğlu’nu, yani 
İsa’yı, ölüme gönderecek kadar bizi çok sevdi. Tıpkı Enver Elma gibi. Çocuğu o kadar mutlu etmek 
istedi ki kendisini ağaçtan aşağıya düşürdü. 
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Tanrı, bize gösterdiği bu sevgiyi diğer insanlara göstermemizi istiyor. Neden sevmeliyiz? Tanrı’nın 
Sözü bu soruyu kendisi yanıtlıyor:  “Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.” (1. Yuhanna 4:19) 
Herkesi sevmemiz gerekir çünkü Tanrı da herkesi seviyor! Bazen sevmek çok zor olabilir. Örnek bize 
küfür eden kişileri seviyor muyuz? Ya da kardeşimle kavga edeni? Bana yardım etmeyen kişiyi? O 
zaman sevebilmemiz için duayla Tanrı’dan yardım istememiz gerekiyor.   
 
Kutsal Kitap’ta koşulsuz sevgi hakkında güzel bir kaç örnek var. Mefiboşet (2. Sam 4:4 ve 9:1-13) 
veya Onesimus’un (Filimon mektubu) hikayesini anlatabilirsiniz!  
 
Mefiboşet’in Davut’a verecek hiç bir şey yoktu, Davut’u sevmedi hatta ondan korkuyuordu bile. Ama 
Davut, tıpkı Tanrı’nın bizi sevdiği gibi, onu var olduğu ve Yonatan’ın oğlu olduğu için sevdi. Tanrı’nın 
sevgisi Davut’un içinde vardı. Kutsal Ruh bizim hayatımızda da sevgi meyvesini büyütsün. 
 
Onesimus Roma’da Pavlus’un yanına bir hain ve suçlu olarak geldi. O, Pauvlus’un arkadaşı Filimon’a 
büyük bir zarar verdi. Aslında sevilecek bir yanı yoktu. Ama Pavlus onu İsa’nın sevgisiyle sevdiği için 
Onesimus imana geldi, bütün suçlarını itiraf etti ve hayatını değiştirip Pavlus için çok yararlı oldu. 
Ayrıca Pavlus bu sevgiden dolayı arkadaşı Filimon’a, Onesimus’u yeniden doğmuş bir kardeş olarak 
kabul etmesini rica etti. Kutsal Ruh bizim hayatımızda da sevgi meyvesini büyütsün! 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Enver Elma” diğer tarafında “Sevgi” diye yazılı kağıttan elma yapsınlar ve 
geçen hafta yaptıkları meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Üzerinde insan şekli olan kağıdı tamamlasınlar. 
 
 

Büyükler İçin 
 
Enver Elma’nın hikayesi:  Enver, elma arkadaşlarıyla birlikte, elma ağacında asılıymış. Güneşte 
dinlenmekten, ve zamanını arkadaşlarıyla geçirmekten çok hoşlanıyormuş. Onlar aralarında 
konuşurken, küçücük bir çocuk ağaca yaklaşmış.  Gözlerinde büyük bir açlık varmış. Zıplayarak bir 
elma koparmak istemiş ama boyu kısa olduğu için ağacın dallarına bile yetişememiş. Çocuk çok 
üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Enver de çocuğun ağladığını görünce çok üzülmüş. Onun yüreğinde 
büyük bir sevgi duygusu oluşmuş. Her ne kadar elma arkadaşlarıyla birlikte kalmak istese de, daha 
çok bu çocuğa yardım etmek istemiş. O zaman ağaçtan kendisini düşürerek büyük bir fedakarlık 
yapmış. Çocuk Enver Elma’yı alıp sevinçle evinin yolunu tutmuş. 
 
Çocuklar hepiniz çok sevimlisiniz. Mutlaka sizi sevenler çoktur! (Her çocuk kendisini seven iki kişinin 
adını söylesin.) Bu dünyada herkes sevilmek ister. Sevgi büyük ve geniş bir konudur. Herkesin sevgi 
hakkında kendi fikirleri vardır. Ama genel olarak, dünyasal sevgi koşulludur. Örneğin: “Eğer bunu 
şunu yaparsan, seni severim” diye düşünenler olduğu gibi tersine; “Eğer bunu şunu yapmazsan, 
seni severim” veya “eğer bunu şunu yaparsan/yapmazsan seni sevmeyeceğim“ diye düşünenler de 
vardır.  
 
Ama Tanrı’nın sevgisi böyle değildir. Tanrı’nın sevgisi karşılıksızdır, yani Tanrı’nın bizi sevmesi için 
yapmamız ya da yapmamamız gereken bir şey yoktur. Anne babalarımızı bir düşünelim. İlk 
doğduğumuzda onlara yararlı bir şeyler yaptığımız için mi bizi sevdiler? Tabii ki öyle değildi! Yeni 
doğan bir bebek bir şey yapamaz ki!  Ama anne babalarımız bizi sadece “var olduğumuz için” 
sevdiler.  Aynı şekilde göksel Babamız da bizi yarattığı için seviyor. Hatta Tanrı’nın bizi sevmemesi 
imkansız! Çünkü “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:16) ve kendi özüne aykırı davranmaz. Tanrı’nın 
sözünde yani Kutsal Kitap’ta sevgi ile ilgili çok güzel bir tanım var. Şimdi herkes bir İncil alıp 1. 
Korintliler 13:4-8a ayetlerini bulsun ve beraber okuyalım.  “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi 
kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay 
öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her 
şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.  Sevgi asla son bulmaz.” 
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Acaba Tanrı bizi ne kadar seviyor?  (Çocuklar cevap versinler) İncil diyor ki: “Tanrı dünyayı o kadar 
çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:16)  Başka bir yerde Kutsal Kitap şöyle diyor: “Tanrı bizi sevdiğini 
şununla kanıtlıyor: biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.” (Romalılar 5:8)  Demek ki, Tanrı 
bizi o kadar çok sevdi ki kendi Oğlunu mahkum edecek kadar bir fedakarlık yapmaya razı oldu. Tıpkı 
Enver Elma gibi.  Çocuğu o kadar mutlu etmek istedi ki kendisini feda etti. (“...kendi çıkarını 
aramaz...”) 
 
Tanrı, bize gösterdiği bu tür sevgiyi diğer insanlara göstermemizi istiyor.  Neden sevmeliyiz?  
Tanrı’nın Sözü bu soruyu kendisi yanıtlıyor:  “Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.” (1. Yuhanna 
4:19)  Tanrı yanlız hoşumuza giden insanları değil, herkesi sevmemizi bekliyor. İsa, “Komşunu 
kendin gibi seveceksin!” (Markos 12:31) ve “Düşmanlarınızı sevin!” (Matta 5:44) diyor. Sevgi sadece 
bir duygu değildir. Bundan daha fazlasıdır. Sevgi başkasının iyiliğini düşünerek iyiliği eyleme 
çevirmekle ilgilidir.  Bazen Enver Elma gibi birisine karşı sevgi duygusu oluşuyor ve onu sevmek bize 
çok zor gelmiyor. Ara sıra Tanrı’nın sevmemizi istediği, ama sevmekte çok zorlandığımız kişiler 
olacaktır.  Örneğin, okulda birisi herhangi bir sebepten sürekli küfür ediyor, yalan söylüyor veya 
arkadaşlarına saldırıyor. Tanrı’nın o kişiyi sevmemizi istediğini bilerek ona karşı iyi davranmamız 
gerekir. Daha önceki tecrübelerime göre Tanrı’nın isteğini yerine getirdikten sonra yani  itaat 
ettikten sonra Tanrı yüreğimizde bir sevgi duygusu oluşturuyor. 
 
Son olarak Kutsal Kitap’tan bir hikaye anlatmak istiyorum.  (2. Samuel 4:4  ve 2. Samuel 9:1-13’ü 
okuyun.)  Niçin Kral Davut Mefiboşet’e sevgi gösterdi?  (Çünkü en sevdiği dostu Yonatan’ın 
oğluydu.)  Davut Yonatan’ın oğlunu severek Yonatan’a olan sevgisini gösterebildi. Aynı şekilde 
Tanrı’nın yarattıklarını severek Tanrı’ya olan sevgimizi gösteriyoruz. 
 
Ezberleme ayeti:  Geçen haftanın ezberleme ayetini tekrar söyletin.  (Galatyalılar 5:22-23:  
“Ruh’un ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve 
özdenetimdir.  Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”)  Ayrıca, 1. Yuhanna 4:19’u (“Bizse 
seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.”) öğrensinler. 
 
Elişleri: 
 

1. Bir tarafında “Enver Elma” diğer tarafında “Sevgi” diye yazılı kağıttan elma yapsınlar ve 
geçen hafta yaptıkları meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Sevgiyle ilgili kağıdı doldursunlar. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan 
tarafa yapıştırın.  Bantla meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce 
arasına pamuk doldurun. 
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Aşağıdaki insanı istediğin gibi boya.Yandaki kalbi kırmızıya boya ve kesip insanın göğsünün üzerine 
yapıştır. Kalbin üzerine “Tanrı’nın sevgisi” diye yaz. Çünkü Tanrı kendi sevgisiyle bizi dolduruyor. 
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1.Yuhanna 4:16 sevgi ile ilgili ne diyor?  
 
 

 
yeşil         beyaz    kırmızı ile boyayın cevabı bulun. 
1.Korintliler 13:4- 8a ayetlerine göre, sevginin (hem de Tanrı’nın, çünkü Tanrı sevgidir) tutumları nasıl? 
 
 
Sevgi ne yapıyor? (5 madde yazın)        Sevgi ne yapmıyor?(8 madde yazın) 
 
............................             ..................................... 
............................             .................................... 
............................             .................................... 
............................             .................................... 
...........................             .................................... 
                 ................................... 
                 ................................... 
                 ................................... 
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3.Ders:  Sevinç Meyvesi 
 
 
OKUMA:  Luka 10:1; 10:17-20;  Luka 15:10; Elç.İşleri 5:17-42 
 
EZBERLEME:    a.) Küçükler:  Filipililer 4:4a 

“Rab’de her zaman sevinin.” 
 
b.) Büyükler:  Luka 10:20 
“Ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına  
sevinin.” 

 
 

İLAHİLER:     “Sevinç Bir Bayraktır”  111 
     “Derin Bir Sevinç”        31 
             “Sevin, Sevin Rab’bin Halkı”  110 
    “Alkışlayarak Sevinirim”    4 

 
ANA FİKİR: Rab bizi kurtardığı için her zaman, zorluklardan geçerken bile kalıcı sevincimiz olmalı. 
 
 
 

Ders 
 
Küçükler İçin 
 
Çetin Çileğin hikayesi:  Çilekler tarlada konuşuyorlarmış. “Eyvah! Sekiz gündür yağmur yağıyor! 
O kadar çok ıslandım ki anlatamam!” “Islanmak o kadar da kötü değil ki! Benim halime bir bakın! 
Gözlerime o kadar çamur geldi ki her şeyi bulanık görüyorum!” “Bana nazaran hiç sıkıntı 
çekmiyorsunuz!  Ben tam yerin üstündeyim ve suyun içinde neredeyse boğuluyorum!” “Ama ben çok 
üşüyorum! En azından siz güneşlenebilirsiniz. Ama ben gölgede kaldım ve soğuktan 
tir...tir...titriyorum!” Çilekler her şeyden şikayet ederken “Çetin” adlı bir çileğin gülümsediğini 
görmüşler. Onlar “Böyle bir durumda nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun?” diye sormuşlar. “Çünkü 
şikayet edecek şeylerden daha çok sevinecek şeyler var.  Güzel bir tarlada yaşıyoruz, çiftçi bize çok 
iyi bakıyor. Yağmur büyümemize yol açıyor. Ve en güzel şey: Biz hayattayız! Bundan daha güzel ne 
olabilir ki?!?!” Diğer çilekler Çetin’in konuştuklarının çok doğru olduğunu fark etmişler ve 
şikayetlerine son vermişler. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un sevinç meyvesi üzerine konuşacağız. Sizce sevinç ne demek? (Mutluluk) Kutsal 
Kitap diyor ki “Rab’de her zaman sevinin.” (Filipililer 4:4a) “Sevinin” ne demek? (Mutlu olun!) O 
zaman “Rab’de her zaman sevinin”, “Rab’de her zaman mutlu olun” anlamına geliyor. 
 
Siz kendinizi her zaman mutlu hissediyor musunuz? (Hayır!) Ben de her zaman kendimi mutlu 
hissetmiyorum. Bazen başıma zor ya da kötü şeyler geliyor. Ama Rab her zaman (zor durumlarda 
bile) benimle birlikte olduğunu biliyorum ve bu gerçek beni mutlu ediyor. Ayrıca zor zamanlarda bile 
Tanrı bana verdiği iyi şeyleri hatırlatıyor ve bu da beni mutlu ediyor. Tıpkı hikayemizdeki Çetin Çilek 
gibi. Onun durumu her ne kadar sıkıntılıysa da yine kendi hayatındaki güzel şeylere sevindi ve mutlu 
oldu. Biz de Çetin Çilek gibi olmaya çalışalım! 
 
Yeruşalim’deki ilk kilisede elçiler ve imanlılar herkese İsa’nın müjdesini anlatılar. İsa’nın yaptığı gibi 
onlar da hastaları iyileştirip, herkese iyilik yaptılar. Fakat Yahudi önderler ondan hoşlanmadılar ve 
elçileri yakalayıp işkence yaptıktan sonra onları hapse attılar. Ama Rab onları mucizevi bir şekilde 
hapishaneden çıkarttı. Yahudi önderler onları tekrar yakalayıp Yüksek Kurul’un önüne yani 
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yargılamaya çağırdılar. Onlara karşı bir çok suçlamada bulundular ama hiç biri doğru değildi sadece 
iftiraydı. Elçiler sürekli doğruyu söylediler ve Tanrı’ya itaat ettiler. Sonunda ceza olarak 
kamçılandılar. Kamçılanmak dövülmekten daha kötü ve acı vericidir. Her tarafta yaralar açılır. 
Elçilerin tepkisi acaba nasıl oldu? İncil’den size okuyacağım: “Elçiler İsa’nın adı uğruna hakarete layık 
gördükleri için Yüksek Kurul’un huzurundan sevinç içinde ayrıldılar.” (Elç.İş. 5:41) Bu sevinç acaba 
nereden geldi? Acıları mı onları mutlu etti? Hayır. Acı çekmek çok zordur ve bizi ağlatır. Elçiler İsa’ya 
ait oldukları için mutluydular. Yahudi önderler onları görünce İsa’yı görür gibi oldular. Bu nedenle de 
elçiler çok mutlu oldular. Ne olursa olsun, biz de her zaman, her durumda İsa’ya ait olduğumuz için 
sevinebiliriz. O’na itaat ederek İsa’ya benzersek de sevinebiliriz. İsa kendisi bize bu sevinci verir. 
 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Çetin Çilek” diğer tarafında “Sevinç” diye yazılı kağıttan çilek yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Sevinçle çoşan çocuklar hakkındaki kağıdı yapsınlar.  
 
 
Büyükler İçin 
 
Çetin Çileğin hikayesi:  Çilekler tarlada konuşuyorlarmış. “Eyvah! Sekiz gündür yağmur yağıyor! 
O kadar çok ıslandım ki anlatamam!” “Islanmak o kadar da kötü değil ki! Benim halime bir bakın! 
Gözlerime o kadar çamur geldi ki her şeyi bulanık görüyorum!” “Bana nazaran hiç sıkıntı 
çekmiyorsunuz!  Ben tam yerin üstündeyim ve suyun içinde neredeyse boğuluyorum!” “Ama ben çok 
üşüyorum! En azından siz güneşlenebilirsiniz. Ama ben gölgede kaldım ve soğuktan 
tir...tir...titriyorum!” Çilekler her şeyden şikayet ederken “Çetin” adlı bir çileğin gülümsediğini 
görmüşler. Onlar “Böyle bir durumda nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun?” diye sormuşlar. “Çünkü 
şikayet edecek şeylerden daha çok sevinecek şeyler var.  Güzel bir tarlada yaşıyoruz, çiftçi bize çok 
iyi bakıyor. Yağmur büyümemize yol açıyor. Ve en güzel şey: Biz hayattayız! Bundan daha güzel ne 
olabilir ki?!?!” Diğer çilekler Çetin’in konuştuklarının çok doğru olduğunu fark etmişler ve 
şikayetlerine son vermişler. 
 
Şimdi dinlediğiniz hikayeye göre bugünkü konumuzun ne olduğunu tahmin edebilir misiniz?  
Yani, Kutsal Ruh’un hangi meyvesinden söz edeceğiz? (Doğru cevabı düşünsünler.) Evet, 
bugün sevinç hakkında konuşacağız. Filipililer 4:4 diyor ki: “Rab’de her zaman sevinin; yine 
söylüyorum, sevinin!”  Bizim her zaman sevinmemiz o kadar önemli ki bu ayette “sevinin” 
kelimesi iki kez geçiyor! Sizce Rab nelere sevinmemizi istiyor? (Farklı cevaplar versinler.)   

 
Bizi en çok sevindiren şey ne olabilir? Cevabını bulmak için, hepimiz bir İncil açıp Luka’nın 10. 
bölümünü bulalım. Birinci ayet şöyle diyor: “Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendirdi. 
Bunları ikişer ikişer, kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi.” Bu yetmiş 
kişinin görevlerinin sonucunu öğrenmek için, şimdi Luka 10:17-20 ayetlerini okuyalım. (Bu ayetleri 
okusunlar.) Bu 70 kişi İsa’nın yanına gelince niçin seviniyorlardı? (17. ayet – İsa’nın adını 
andıklarında cinlerin kendilerine boyun eğmesine.) İsa cinlerin onlara boyun eğmesine değil de neye 
sevinmelerini istedi? (20. ayet – Onların adlarının gökte yazılmış olmasına.) Acaba bu ne demek?: 
“Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.” (Cevap versinler.) Tanrı, en çok bizim için sağladığı 
kurtuluşa sevinmemizi istiyor. (Hikayede ki Çetin Çilek’in kendisinin hayatta olmasına sevindiği gibi 
bizim de sevinmemizi istiyor...) Gerçekten Rab İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul ettiysek, ismimiz gökteki 
“Yaşam Kitabına” yazılmıştır ve kurtuluşumuz da kesindir. (Vahi 3:5 – “Galip gelen böylece beyaz 
giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve meleklerinin önünde o 
kişinin adını açıkça anacağım.”) Tanrı’nın bizi ne kadar bağışladığının farkına vardıkça kurtuluş 
sevincimiz artacak ve Tanrı’ya daha da minnettar olacağız. 
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Şimdi Luka’nın yazdığı başka bir metin okuyalım. Şu ayetler de kurtuluş sevincinden söz ediyor. 
(Luka 15:8-10 okunsun.) Bu benzetmedeki kadın niçin çok sevindi? (Çünkü kaybettiği değerli parayı 
bulabildi.)  Tanrı’nın melekleri niçin sevindiler? (Çünkü bir günahkar tövbe etti.) Kadın parasını 
bulunca dedi ki “Benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum!” Bu ayete göre Tanrı bizim ne 
yapmamızı istiyor?  (Birisi günahlarını itiraf edip İsa’ya iman ettiğinde biz de meleklerle birlikte 
sevinmeliyiz.) Tanrı bir kişiyi her hangi bir şekilde kutsadığında ona da sevinebilir miyiz?  
 
İlk okuduğumuz ayete tekrar dönelim. (Filipililer 4:4 “Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, 
sevinin!”)  Her zaman sevinmemizi söylüyor: zor durumları da içeriyor. Niçin zor durumlarda da 
Rab sevinmemizi istiyor? (Bunun üzerine düşünsünler ve paylaşsınlar). Yakup 1:2-4 ayetleri nedenini 
açıklıyor. “Kardeşlerim, çeşitli denenmelerde yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.  
Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği 
olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.” O zaman sevinmeliyiz çünkü 
Tanrı, bizi iman hayatında olgunlaştırmak ve İsa’nın benzeyişine dönüştürmek için bu zor zamanları 
kullanıyor. Demek ki Tanrı bizi o kadar seviyor ki zor zamanları bile kendi iyiliğimiz için kullanıyor. 
Buna gerçekle ve bize verdiği kurtuluş için her zaman sevinelim! 
 
 
El İşleri: 

1.  Bir tarafında “Çetin Çilek” diğer tarafında “Sevinç” diye yazılı kağıttan çilek yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2.   Ezberleme ayetiyle ilgili “Kelime Arama Oyunu’nu” yapsınlar. 
3. Yaşam Kitabı ile ilgili resmi çizsinler. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Bu çocuklar sevinçle coşuyorlar çünkü İsa yüreklerinde yaşıyor. Her çocuğun 
yüzünü büyük bir gülümsemeyle tamamlayabilir misin?  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
  
“Rab’de her zaman sevinin.”   Filipililer 4:4a 
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Kelime Arama Oyunu 
 
Aşağıda yer alan ezberleme ayetimizden 10 kelimeyi bulabilir misiniz? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.” Luka 10:20 
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Gökyüzündeki YAŞAM KİTABI’nın nasıl olduğunu hayal edin. Hayal ettiğiniz gibi 
aşağıya çizin ve İsa’yı kurtarıcı olarak yüreğinize kabul ettiyseniz, Yaşam 
Kitabı’nın içine isminizi yazın. Çünkü Kurtuluşunuz kesindir.! Sevinelim!
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4.Ders: Esenlik Meyvesi 
 
 
OKUMA: Luka 19:1-10 ve Luka 7:36-50 
 
EZBERLEME: a.) Küçükler:  Matta 11:28b 

“Bana gelin, ben size rahat veririm.” 
 
b.) Büyükler:  Romalılar 12:18  
“Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.” 
 

İLAHİLER: “Kutsal Ruh Gel” 76 
    “Kalbime Gir”  70 
    “Kutsal Ruh’un ürünü”  77 
    “Ey Tanrı, Temiz Bir Yürek Yarat”  41 

 
 
ANA FİKİR: Hayatımızda esenlik oluşabilmesi için önce Tanrı’yla barışmak ve mümkün olduğu 

kadar herkesle barış içinde yaşamak gerekir. 
 
 

Ders 
 

Küçükler İçin 
 
Merve Muz’un hikayesi:  Merve Muz kendi kendine şöyle düşünmüş: “Etrafımda o kadar çok muz 
var ki nefes almakta zorlanıyorum. Çok sıkıştım.” Merve kendisini rahatlatmak için kıpır kıpır 
oynamış. Sonra  kulağına bir ağlayış sesi gelmiş. “Kim ağlıyor? Ne oldu?” Merve’nin arkadaşı: 
“Şuradaki muz ağlıyor çünkü hareketli bir muz onu sıkıştırdı. Bundan dolayı biraz ezildi ve üzerinde 
siyah bir çürük oluştu” demiş. Merve Muz yaralanan muzu kendisinin ezdiğini hemen anlamış ve çok 
üzülmüş. Merve yaralanan muza gidip özür dilemiş. O muz Merve’yi bağışlamış ve aralarında sorun 
kalmamış. Böylece Merve’nin yüreğinde büyük bir huzur oluşmuş. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un esenlik meyvesi hakkında konuşacağız. Esenlik ne demek, biliyor musunuz? 
Her halde sizin için zor bir kelime gibi görünüyor. Ama aslında hiç de zor değil. Esenlik; “huzur ya da 
rahatlık” demek. Bu esenlik, huzur nereden geldi, tahmin edebilir misiniz? (Cevap versinler.) Sadece 
Tanrı’dan gelir. Kutsal Kitap İsa’dan “Esenlik Önderi” (eski çeviri “Barış Prensi”) olarak söz eder. 
Barış, esenlik veya huzur gibi. Demek ki Rab İsa “Barış Prensi” olarak yüreğimizde yaşıyorsa, huzur 
içinde bir yaşam sürebiliriz. Rab İsa’nın kendisi dedi ki: “Bana gelin, ben size rahat veririm” (Matta 
11:28b).     
 
Başka bir şekilde anlatayım. Hayatımızda esenlik varsa, rahatlık hissederiz. Esenlik yoksa, kendimizi 
rahatsız ve huzursuz hissederiz. Zakay da yüreğinde çok büyük bir huzursuzluk hissetti. Kendisi vergi 
görevlisiydi ve insanlardan her alış verişlerinde devlet için bir miktar para toplamalıydı. (Bugünlerde 
bu vergiye KDV denir ve alış veriş yaparken fiyatların içine eklenir.) Ama Zakay, insanlardan 
belirlenen miktardan daha fazlasını aldı ve bu fazla paralarla çok zengin oldu. Doğru olmadığını 
biliyordu ama zengin olmaktan hoşlandı. Fakat yüreğinde hiç huzur ve rahatlık yoktu. Bir gün İsa 
onun evine geldi (Eğer çocuklar öyküyü biliyorlarsa bu bölümü kendileri anlatsınlar). İsa Zakay’ı çok 
iyi tanıyordu ve rahatsızlığını biliyordu. Ayetimizde dediği gibi İsa ona rahatlık vermek istedi. Birlikte 
yemek yerken Zakay İsa’ya geldi ve yaptığı kötülükleri itiraf etti. Hemen bu kötülüğü nasıl iyiliğe 
çevirebileceğini açıkladı: Parasının yarısını yoksulara ve fazla para aldığı kişilere aldığının dört katını 
geri verecekti. Böyle yaptığında Zakay’ın yüreğine huzur doldu. 
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Siz bazen kendinizi rahatsız veya huzursuz hissediyor musunuz?  Ne zaman ve hangi durumlarda? 
(Kendi hayatlarından paylaşsınlar.) Belki Merve Muz veya Zakay gibi, bir kişiye karşı kötü bir şey 
yaptığınız zaman kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Huzursuz hissetmemek için ne yapmamız 
lazım? (Cevap versinler.) İki şey yapmak gerekiyor. Birincisi, kötülük yaptığımız kişiden özür dilemek. 
İkincisi ise, Tanrı’dan da özür dilemektir. Ve biz bağışlandığımızda tekrar rahat ve huzurlu hissederiz! 
 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Merve Muz” diğer tarafında “Esenlik” diye yazılı kağıttan muz yapsınlar ve 
kendi meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Barış Prensi olan Rab İsa’nın başına bir altın taç çizip resmi boyasınlar. 
 
 

Büyükler İçin 
 
Merve Muz’un hikayesi:  Merve Muz kendi kendine şöyle düşünmüş: “Etrafımda o kadar çok muz 
var ki nefes almakta zorlanıyorum. Çok sıkıştım.” Merve kendisini rahatlatmak için kıpır kıpır 
oynamış. Sonra  kulağına bir ağlayış sesi gelmiş. “Kim ağlıyor? Ne oldu?” Merve’nin arkadaşı: 
“Şuradaki muz ağlıyor çünkü hareketli bir muz onu sıkıştırdı. Bundan dolayı biraz ezildi ve üzerinde 
siyah bir çürük oluştu” demiş. Merve Muz yaralanan muzu kendisinin ezdiğini hemen anlamış ve çok 
üzülmüş. Merve yaralanan muza gidip özür dilemiş. O muz Merve’yi bağışlamış ve aralarında sorun 
kalmamış. Böylece Merve’nin yüreğinde büyük bir huzur oluşmuş. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un esenlik meyvesi hakkında öğreneceğiz.  Esenliği tanımlayabilir misiniz?  Eş 
anlamlı kelimeler bulabilir misiniz? (Barış, huzur, rahatlık) Sizce esenliğe sahip olmak önemli bir şey 
mi?  Niye?  Süleyman’ın Özdeyişleri 14:30a diyor ki:  “Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır.” 
Sizce bu ne demek?  Huzur ya da esenlik bedenimize nasıl yaşam getiriyor? (Esenlik içinde yaşarsak, 
hayatımız daha az stresli oluyor, daha sakin oluyoruz, çabuk sinirlenmiyoruz vb. Veya tersini 
düşünelim: Huzursuz hissedersek iyi uyuyamıyoruz, yemek yemek istemiyoruz, mide veya baş ağrısı 
çekiyoruz, işlerimiz başarısız oluyor ve sonuç olarak hasta oluyoruz.) 
 
Gerçekten esenliğe sahip olmak çok ve bütün insanların aradığı bir şeydir. Gerçek esenlik 
hayatımızda nasıl oluşabilir? (Kendi fikirlerini söylesinler.) Yeşaya 9:6 ayeti gelecek olan Mesih 
İsa’dan “Esenlik Önderi” (eski çeviri “Barış Prensi”) olarak söz ediyor. İsa “Barış Prensi”olarak ne 
yaptı? (Düşünsünler.)  Günahlarımızdan dolayı Tanrı’yla aramızda bir duvar vardı. İsa, bütün 
günahlarımız için öldü, aramızdaki günah duvarını yıktı ve Tanrı’yla barıştırma yolunu sağladı. Demek 
ki İsa’nın günahlarımız için öldüğüne iman etmiş ve İsa’yı tek Kurtarıcımız olarak imanla kabul 
etmişsek, Tanrı’yla barışmış oluyoruz ve Tanrı’nın esenliği kalıcı bir şekilde hayatımızda oluşuyor! 
(Romalılar 5:1  “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rab’bimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış 
oluyoruz.”)  Kutsal Kitap’ta Tanrı’yla barışmış olan bir kadının hikayesi vardır. Onu beraber okuyalım. 
(Luka 7:36-50)  50. ayet kadının esenliğe nasıl sahip olduğunu anlatıyor. (“İsa ise kadına, ‘İmanın 
seni kurtardı, esenlikle git’ dedi.”) Esenlikle kurtuluşun bağlantısını fark ettiniz mi? Kadının Rab 
İsa’ya olan imanı kendisini kurtardı ve bunun sonucu olarak esenlikle gitti. 
 
Peki, Tanrı’yla barışmışsak ve yüreğimizde esenlik varsa, Rab bizden başka ne istiyor? Yüreğimizdeki 
esenliğin diğer insanlara taşmasını istiyor. Romalılar 12:18 şöyle:  “Mümkünse, elinizden geldiğince 
herkesle barış içinde yaşayın.” Bu ayete göre nasıl yaşayabileceğimizi beraber düşünelim. Örnekler 
var mı? (Kendi hayatlarından örnekleri paylaşsınlar.) Aslında bugünkü hikayede güzel bir örnek 
vardı. Bunu hatırlayan var mı? (Hatırlamaya çalışsınlar.) Merve Muz başka muza zarar verdiğini 
anlayınca niye üzüldü? Her halde o muzdan özür dileyinceye kadar yüreği huzursuzdu, değil mi?   
 
Biz aynı huzuru, yani aynı esenliği, yaşayabiliriz. İlk olarak, günahlarımızı itiraf edip İsa’ya kurtarıcı 
olarak inanmak ve Tanrı’yla barışmak lazım. Ondan sonra mümkün olduğu kadar her insanla barış 
içinde yaşamaya gayret etmek. Her konuda 1. Petrus 3:11b söylediği gibi “Esenliği amaçlasın, 
ardınca gitsin.” 
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El İşleri: 

1. Bir tarafında “Merve Muz” diğer tarafında “Esenlik” diye yazılı kağıttan muz yapsınlar ve 
kendi meyve sepetlerine koysunlar. 

2. 1. Petrus 3:11b ayetini aktaran kağıttaki noktaları birleştirip boyasınlar. 
3. Gökkuşağı olan kağıttaki gizli ayeti bulsunlar. 



 

28 

 
 

 
 
Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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“Barış Prensi” olan Rab İsa’nın başına bir taç çizip resmi boyayın. 
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5. Ders: Sabır Meyvesi 
 
 
OKUMA: Yaratılış 6:5-22; 7:6-7; 7:13-18; 12:1-2; 21:1-5 
 
EZBERLEME: a.)  Küçükler:  1. Selanikliler 5:14b 

“Herkese karşı sabırlı olun.”   
 
b.)  Büyükler:  Koloseliler 1:11 

              “Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O’nun yüce gücüne dayanarak  
bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.”  

 
 

İLAHİLER: “Kutsal Ruh’un Ürünü 77 
     “Sevgi Sabırlı”  109 
     “Kutsal Ruh Gel”  76 
     “Kalbime Gir” 70 
 
ANA FİKİR: Tanrı iman etmemiz için çok sabretti. Aynı şekilde bizler de herkese ve her duruma  
    karşı sabırlı olmalıyız. 
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Kemal Karpuz’un hikayesi:  Bir karpuz “Hey, bana bakın! Beni seçin!” diye seslenmiş. Kemal Karpuz ona 
“Niye bağırıyorsun?” diye sormuş. “Şuraya bak. Oradaki aile bir karpuz seçmeye geliyor. Ben onlar 
tarafından seçilmek istiyorum! Onun için bağırıyorum.” Kemal ona hikmetle öğüt vermiş. “Ama sen daha 
tam büyümedin ki! Yiyilebilecek kadar olgunlaşmadığın için tadın hiç güzel olmayacak. Bir kaç hafta daha 
sabret. Ondan sonra tadın harika olacak.” Ama bu olgunlaşmamış karpuz çok sabırsızlanmış ve bağırmaya 
devam etmiş. Ve sabırsız karpuzun tam istediği gibi aile onu seçmiş. Ayrıca, bu aile aç olduğundan hemen 
karpuzu kesip tadına bakmışlar. Kemal Karpuz’un uyardığı gibi tadı hiç güzel çıkmamış ve aile hemen 
karpuzu çöpe atmış. Kemal Karpuz kendi kendine “Keşke o karpuz biraz daha sabırlı olsaydı, tadı daha güzel 
olurdu” diye düşünmüş. 
 
(Kemal Karpuz’un hikayesini okuduktan sonra, ve asıl derse başlamadan önce bir kaç dakika sessiz geçsin. 
Bakalım – çocuklar ne kadar sabır gösterecekler?) Çocuklar, derse başlamaya hazır mısınız? Her halde 
çoktan beri hazırsınız, değil mi? Ama bazen sabırlı olmak gerek. Dersin başlamasını beklerken 
sabırsızlandınız mı? Sabırlı olmak bazen sizin için zor mu? 
 
Biliyor musunuz? Tanrı bize karşı çok sabırlıdır. Sizce kötü bir şey yaptığımız zaman (örnekler verin!) Tanrı 
bize hemen kızıyor mu? Hayır! Kutsal Kitap şunu diyor: “Rab sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi 
engindir.” (Mezmur 103:8) Yani, Tanrı bize hemen kızmıyor ama büyük bir sabırla itiraf etmemizi bekliyor. 
 
Kutsal Kitap’ta sabırlı bir adamın hikayesi vardır.  Bu adam Tanrı’nın isteğiyle büyük bir gemi inşa etti.  
Onun ismini biliyor musunuz? (Nuh) Nuh 480 yaşındayken Tanrı ona bir gemi inşa etmesini söyledi.  
Tufanın ondan kaç sene sonra geldiğini tahmin edebilir misiniz? 120 sene! Düşünün, Nuh 120 sene tufanı 
bekledi! 120 sene boyunca yağmur yokken ve herkes onunla alay ederken Nuh sabırsızlanmadan Tanrı’nın 
isteğini yaptı. (Nuh’un hikayesini anlatın.) Bizim için ne kadar harika bir örnek değil mi?  
Tanrı bize karşı sabırlı olduğu gibi, biz de herkese karşı sabırlı olmalıyız. Hatta bugün ezberleyeceğimiz ayet 
şöyle diyor: “Herkese karşı sabırlı olun.” (1. Selanikliler 5:14) Ama önce söylediğimiz gibi bazen sabırlı 
olmak çok zor!  Acaba sabırlı olmakta zorlandığınız bir kaç örnek verebilir misiniz?  (Cevap versinler.)  Belki 
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bir gün oynamak istediğiniz oyuncakla başka bir çocuk oynuyordu.  Yada annenden bir bardak su istedin, 
ama annen telefonda konuşup hemen suyu getirmedi.  Öyle durumlarda nasıl sabırlı olabiliriz?  Tanrı’nın 
yardımına ihtiyacımız var.  Sabırsızlanmaya başladığında Tanrı’ya dua edin.  O’ndan yardım isteyin.  
Kesinlikle sabırlı olabilmeniz için size yardım edecek! (Öğretmen kendi hayatından bir örnek anlatsın!) 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Kemal Karpuz” diğer tarafında “Sabır” diye yazılı kağıttan karpuz yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Karpuz olan kağıdı boyasınlar.  Eksik olan “çekirdekleri” (barbunya ya da başka bir şey olsun) 
karpuza yapıştırsınlar. 

 

Büyükler İçin 
 
Kemal Karpuz’un hikayesi:  Bir karpuz “Hey, bana bakın! Beni seçin!” diye seslenmiş. Kemal Karpuz ona 
“Niye bağırıyorsun?” diye sormuş. “Şuraya bak. Oradaki aile bir karpuz seçmeye geliyor. Ben onlar 
tarafından seçilmek istiyorum! Onun için bağırıyorum.” Kemal ona hikmetle öğüt vermiş. “Ama sen daha 
tam büyümedin ki! Yiyilebilecek kadar olgunlaşmadığın için tadın hiç güzel olmayacak. Bir kaç hafta daha 
sabret. Ondan sonra tadın harika olacak.” Ama bu olgunlaşmamış karpuz çok sabırsızlanmış ve bağırmaya 
devam etmiş. Ve sabırsız karpuzun tam istediği gibi aile onu seçmiş. Ayrıca, bu aile aç olduğundan hemen 
karpuzu kesip tadına bakmışlar. Kemal Karpuz’un uyardığı gibi tadı hiç güzel çıkmamış ve aile hemen 
karpuzu çöpe atmış. Kemal Karpuz kendi kendine “Keşke o karpuz biraz daha sabırlı olsaydı, tadı daha güzel 
olurdu” diye düşünmüş. 
 
(Kemal Karpuz’un hikayesini okuduktan sonra ve asıl derse başlamadan önce bir kaç dakika sessiz geçsin.  
Bakalım – çocuklar ne kadar sabır gösterecekler?) Çocuklar, derse başlamaya hazır mısınız? Her halde 
çoktan beri hazırsınız, değil mi? Ama bazen sabırlı olmamız gerek.  Dersin başlamasını beklerken 
sabırsızlandınız mı?  Sabırlı olmak bazen sizin için zor mu? 
 
Bazen biz sadece bir kaç dakika bekleyince bile çok sabırsızlanıyoruz! Ama Tanrı öyle değildir. O çok 
sabırlıdır. Sizce Tanrı neden çok sabırlıdır? (Kendi fikirlerini paylaşsınlar.) Kutsal Kitap Tanrı’nın sabırlı 
olmasının nedenini yazıyor. 2. Petrus 3:9 ve 15b’yi beraber okuyalım. (9 – “Bazılarının düşündügü gibi Rab 
vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını 
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. 15b – Rabbimiz’in sabrını kurtuluş fırsatı sayın.) Bu 
ayetlere göre Tanrı neden sabırlıdır? (Çünkü herkesin tövbe edip kurtuluşa sahip olmasını istiyor.)  Ayrıca, 
1. Timoteyus 1:16 şöyle söylüyor:  “Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara 
örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.”  O zaman Tanrı iki 
neden için bize karşı sabrediyor. Birincisi, Tanrı bizim imana gelmemizi istiyor. İkincisi ise, biz imana 
geldiğimiz zaman daha imana gelmeyenlere örnek olması için Tanrı’nın sabrını göstermemizi istiyor! 
 
Tanrı sabırlı olduğuna göre biz de sabırlı olmalıyız. Özellikle üç şey için sabretmek lazım.   
 
İlk olarak, Tanrı’nın zamanını beklemek gerekir. Bazen Tanrı’dan duayla bir kaç şey rica ediyoruz.  Tanrı’dan 
hemen kesin bir cevap almayınca çok sabırsızlanıyoruz.  Ama Tanrı durumu bizden daha iyi bildiği için 
O’nun uygun zamanına güvenmek gerekir. Başka bir örnek vereyim. Bazen Tanrı özel bir himzete bizi 
yönlendiriyor ya da bize bir konuda söz veriyor, ama gerçekleşmesi biraz zaman isteyebilir.  İşte o zaman 
sabırsızlanıyoruz. Böyle zamanlarda Nuh’un hayatına bakmak çok teşvik edici olabilir.  (Yaratılış 6:5-22; 7:6-
7; 13-18 okunacak.) Nuh 480 yaşındayken Tanrı ondan bir gemi inşa etmesini istedi.  Acaba tufan kaç sene 
sonra gelmiş olabilir,  tahmin edebilir misiniz? 120 sene! Düşünün – Nuh 120 sene Tanrı’nın söylediği 
tufanın gerçekleşmesini bekledi! Ama Tanrı’ya olan güveni hiç sarsılmadı. 120 sene boyunca yağmur yokken 
ve herkes onunla alay ederken Nuh Tanrı’nın isteğini yerine getirdi.  Sabırsızlanmadan gözlerini Tanrı’ya 
dikerek gemiyi inşa etti. Bizim için ne kadar harika bir örnek değil mi?   
 
Tamam, Tanrı’nın zamanını beklemekten başka hangi konularda sabretmeliyiz? Diğer kişilere karşı 
sabretmeliyiz. İnsanlar istediğimiz gibi hareket etmeyince yada onları kendi fikirlerimiz konusunda ikna 
edemeyince onlara karşı sabırsız ve sinirli olabiliriz. Böyle bir tepki Rab’bi hiç yüceltmez. 2. Timoteyus 4:2 
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şöyle:  “Tanrı sözünü duyur.  Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür.  İnsanları tam bir sabırla 
eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.” Demek ki imanımızı insanlarla paylaşmak ve Rab’be yaraşır olan iyi bir 
örnek olmak için sabırla dolu bir yüreğe ihtiyaç var. 1. Selanikliler 5:14 bunu başka bir şekilde söylüyor.  
“Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, 
herkese karşı sabırlı olun.” 
 
Son olarak, sıkıntılı durumlarda sabretmeliyiz. 1. Korintliler 4:12b ayetinde Pavlus “zulmedilince 
sabrediyoruz” diye yazdı. Özellikle neyi bilerek onların sabretmeleri mümkün oldu?  (Cevap versinler.)  
Sıkıntıların kendilerini imanda olgunlaştırdığını ve kendilerine göksel hazineler kazandırdığını bilerek 
sabredebildiler. (2. Korintliler 4:17 – “Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle 
karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.”) Bugünkü hikayemizde Kemal 
Karpuz arkadaşının sabırlı olmasına yardım etmeye çalıştı ama arkadaşı sabırlı olmadı. Bunun sonucunda ne 
oldu? (Tam olgunlaşmadı, tadı güzel olmadı, o zaman karpuz olarak kötü örnek oldu.) Biz de 
sabırsızlandığımızda olgunlaşma fırsatını kaçırıyoruz ve Mesih İmanlısı olarak kötü bir örnek oluyoruz. 
 
Peki, Tanrı, kendi zamanını beklememizi, herkese karşı sabırlı olmamızı ve sıkıntılı durumlardayken 
dayanmamızı istiyor. Ama nasıl sabırlı olabiliriz? (Cevap versinler.) Dersin başında söylediğimiz gibi her 
zaman sabırlı olmak kolay değildir. Belki şu ayet bu konuda bize ipucu verir. “Her şeye sevinçle katlanıp 
sabredebilmeniz için O’nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.” (Koloseliler 
1:11) Demek ki Tanrı’dan güç istemek lazım. O zaman ileride sabırsızlanmaya başladığınızı hissedince 
hemen Tanrı’ya dua edip O’ndan sabredebilme güçü isteyebilirsiniz. Kesinlikle size güç verir! (Öğretmen 
kendi hayatından bir örnek anlatsın ve çocukların sabırsızlıklarıyla ilgili olarak çocuklarla konuşsun.) 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Kemal Karpuz” diğer tarafında “Sabır” diye yazılı kağıttan karpuz yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar.  

2. Ezberleme ayetiyle ilgili bulmacayı çözsünler. 
3. Dua ettikleri kişilerin imana gelmeleriyle ilgili kâğıdı doldurup boyasınlar.  
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Tanrı her durumda sabırlı olmamızı ister. Bu karpuz dilimini boyayın. Acaba eksik çekirdekleri SABIR 
la yapıştırabilir misin? Kuruyuncaya kadar SABIR la bekleyebilir misiniz? 
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6. Ders: Şefkat Meyvesi 
 
 
OKUMA: Rut 1 ve Rut 2:2, 17-18 
 
EZBERLEME: a) Küçükler:  Yakup 5:11b  

“Rab çok şefkatli ve merhametlidir.” 
 

b) Büyükler:  Efesliler 4:32  
“Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de  
birbirinizi bağışlayın.” 

 
İLAHİLER: “Sevgi Sabırlı”  109 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
 
 
ANA FİKİR: Tanrı kendi Oğlunu dünyaya göndererek bize nasıl şefkat ve merhamet gösterdiyse, biz de  

birbirimize içtenlikle şefkat göstermeliyiz.  
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Şenay Şeftali’nin hikayesi: Koparılmış şeftaliler bir kutuya koyulmuşlar. Kutuda Şenay adlı bir şeftali de 
varmış. Şenay çok iyi yürekli bir şeftaliymiş. Ve o gün kutunun köşesine sıkıştırılmış bir şeftali görmüş.  
Maalesef bu şeftali köşede ve diğer şeftalilerin altında kaldığı için sağ tarafı çürümeye başlamış. Şenay ona 
çok acımış. “Acaba bu şeftaliye nasıl yardım edebilirim?” diye düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş.  “Biliyorum! 
Onunla yer değiştiririm! Ben onun kadar yumaşak değilim, o zaman yer değiştirirsek o daha rahat olur ve 
ben fazla çürümem.” Ve tam böyle olmuş. Yer değiştirmişler. Sıkıştırılmış olan şeftali artık rahat rahat 
oturuyormuş ve Şenay’a da çok minnettarmış. Şenay Şeftali ise, diğer şeftalinin altında biraz sıkışmış ama 
bunu pek önemsememiş. Çünkü başkasının acılarını azaltmak onu çok mutlu etmiş. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un şefkat meyvesinden söz edeceğiz. Acaba şefkatin anlamını biliyor musunuz?  
(Anlamını söylemeye çalışsınlar.)  Şefkat merhamet gibidir. Niye şefkatli olmalıyız? Rab bize harika bir örnek 
verdi. Yakup 5:11b diyor ki: “Rab çok şefkatli ve merhametlidir.” Yani, üzülen insanı görüp ona acımıştır. Siz 
de bazen diğer insanlara acıyor musunuz? Acıdığınız zaman yardım etmeye çalışıyor musunuz? Bir kişiye 
acıdığımız zaman o kişiye nasıl yardım edebileceğimizi düşünmek çok önemlidir. Siz hiç üzülen bir kişiye 
yardım etmeye çalıştınız mı? (Çocuklar örnekler versinler veya öğretmen kendi hayatından bir örnek versin.)  
 
Kutsal Kitap’ta şefkatin güzel bir örneği var. Düşündüğüm kişinin ismi “Rut”. Rut uzak bir ülkede yaşardı.  
Kocası vardı ve onun kayınvalidesi “Naomi” İsrail ülkesinden gelmişti. Bir gün Rut’un kocası öldü ve Naomi 
kendi memleketindeki Beytlehem kentine dönmeye karar verdi. Naomi yaşlı bir kadındı. Rut Naomi’nin 
Beytlehem’de tek başına yaşamasının çok zor olacağını biliyordu. Rut Naomi’ye çok acıdı. Kendi memleketini 
bırakıp Naomi’yle birlikte Beytlehem’e gitmeye karar verdi. Beytlehem’e geldikten sonra parasız kaldılar ve 
yoksuldular. Kendilerine yemek sağlamak için Rut tarlalara gidip tahıl topladı.  Bu iş hiç de kolay değildi 
ama Rut Naomi’ye hizmet etmeye istekliydi. Rut kendi memleketinde rahat rahat kalabilirdi ama Naomi’ye 
karşı şefkat (merhamet) göstermeye karar verdi. 
 
Birlikte tekrar düşünelim, acaba biz nasıl şefkatli olabiliriz? (Çocuklar örnekler vermeye çalışsınlar.) 
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Tanrı da bizi üzülmüş kişiler olarak görmüştü ve bize şefkat (merhamet) gösterdi. Nasıl gösterdi? 
(Cevap versinler.) Acı ve günahlarımızı (Örnek vermeyi unutmayın!) kaldırmak için İsa’yı dünyaya 
göndererek.  Tanrı bize çok merhamet (şefkat) gösterdiği için biz de herkese merhamet 
göstermeliyiz.   

 
Kutsal Kitap ne yazıyor, biliyor musunuz? “Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet 
bulacaklar” (Matta 5:7). Rut Naomi’ye merhamet gösterdiği için Tanrı’dan merhamet bulacak! (Aslında 
buldu da. Rut sonra tekrar evlenebildi ve Tanrı ona bir oğlu verdi. Ve bu oğlu İsa Mesih’in atalarından 
birisiydi.) Ayrıca hikayemizdeki Şenay Şeftali diğer şeftaliye acıdığı ve şefkat gösterdiği için belki ileride 
başka bir şeftali Şenay’a şefkat gösterecektir! Tanrı bize şefkat gösterdiği için, herkese şefkat gösterelim ki 
şefkat kişiden kişiye geçsin ve çoğalsın! 
 
   
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Şenay Şeftali” diğer tarafında “Şefkat” diye yazılı kâğıttan şeftali yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Naomi ve Rut’la ilgili kâğıtları boyasınlar.  Rut’u kesip Naomi’nin yanına yapıştırsınlar. 

 
Büyükler İçin 
 
Şenay Şeftali’nin hikayesi: Koparılmış şeftaliler bir kutuya koyulmuşlar. Kutuda Şenay adlı bir şeftali de 
varmış. Şenay çok iyi yürekli bir şeftaliymiş. Ve o gün kutunun köşesine sıkıştırılmış bir şeftali görmüş.  
Maalesef bu şeftali köşede ve diğer şeftalilerin altında kaldığı için sağ tarafı çürümeye başlamış. Şenay ona 
çok acımış. “Acaba bu şeftaliye nasıl yardım edebilirim?” diye düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş.  “Biliyorum! 
Onunla yer değiştiririm! Ben onun kadar yumaşak değilim, o zaman yer değiştirirsek o daha rahat olur ve 
ben fazla çürümem.” Ve tam böyle olmuş. Yer değiştirmişler. Sıkıştırılmış olan şeftali artık rahat rahat 
oturuyormuş ve Şenay’a da çok minnettarmış. Şenay Şeftali ise, diğer şeftalinin altında biraz sıkışmış ama 
bunu pek önemsememiş. Çünkü başkasının acılarını azaltmak onu çok mutlu etmiş. 
 
Bugün Kutsal Ruh’un şefkat meyvesinden söz edeceğiz. Acaba şefkatin anlamını biliyor musunuz?  
(Anlamını söylemeye çalışsınlar.)  Şefkat merhamet gibidir. Üzülen ve zor durumda olan insanı görüp ona 
acımak demektir. Ama şefkat sadece bir duygu değil, üzülen ve zor durumda olan insana acımakla beraber 
ona sevgi göstermektir. Mesela, Kutsal Kitap şunu yazıyor: “Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç 
içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?” (1. Yuhanna 3:17) 
Demek ki bu şefkat (merhamet) duygusunun sevgi dolu bir eylemle gösterilmesi gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? 
(Çocuklar örnekler versinler.) 
 
Kutsal Kitap’ta şefkatin güzel bir örneği var. Düşündüğüm kişi bir kadın ve kendisinden daha yaşlı bir kadına 
acıyıp ona karşı çok şefkatli davrandı. Kimi düşündüğümü biliyor musunuz?  (Tahmin etsinler.)  “Rut” adlı 
bir kadın. (Rut 1 ve Ruh 2:2, 17-18 okuyun.) Okuduğumuz ayetlerde Rut Naomi’ye karşı nasıl şefkat 
gösterdi? (Cevap versinler.) İlk önce, Rut kayınvalidesi olan Naomi’ye çok acıdı ve Naomi’nin Beytlehem’de 
tek başına yaşayacağına üzüldü. Dolayısıyla Rut kendi memleketini bırakıp Naomi’yle birlikte Beytlehem’e 
gitmeye karar verdi. İkincisi, kendilerine yemek sağlamak için Rut tarlalara gidip tahıl topladı. Bu iş hiç de 
kolay değildi ama Rut Naomi’ye hizmet etmeye istekliydi. 
 
Sizce Rut Naomi’nin memleketinde tarlalarda çalıştığı zaman, zor yaşam şartlarından dolayı surat astı mı ya 
da mutsuz göründü mü? (Kendi fikirlerini paylaşsınlar.) Aslında Rut bunları büyük bir sevinçle yaptı.  Ve biz 
de birisine karşı şefkat ve merhamet gösterdiğimiz zaman sevinç içinde yapmalıyız. Romalılar 12:8b 
ayetinde yazıldığı gibi, “Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın.” Ayrıca iyi yürekli, yani istekli, olmak 
gerekmektedir. İstemeyerek ya da zorla şefkat gösterirsek, bize faydası olmaz. Efesliler 4:32 – “Birbirinize 
karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.”   
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Böyle bir şefkat bizde yoksa nereden alabiliriz? Kesinlikle Rab’den dileyebiliriz, çünkü “Rab çok şefkatli ve 
merhametlidir.” (Yakup 5:11b) Tanrı bunu nasıl gösterdi? Tanrı şefkatli ve merhametli olduğu için bizi görüp 
çaresiz, günahlı durumumuza acıdı. Ama sadece acımakla kalmadı. Sevgisinin kanıtı olarak Biricik Oğlu İsa 
aracılığıyla bizi çaresizlikten çıkardı ve bize kurtuluş verdi. Böylece Tanrı bize çok merhamet ve şefkat 
gösterdi. Hatta 1. Petrus 1:3 bu gerçeği şöyle ifade ediyor: “Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babasına 
övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı.”   
 
Tanrı bize nasıl merhamet ve şefkat gösterdiyse, biz de aynı şekilde herkese göstermeliyiz.   
Matta 5:7 diyor ki “Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.” Demek ki, 
merhamet gösterirsek, bize merhamet gösterilecek. Bunun tersi de doğru -  merhamet 
göstermezsek, bize de merhamet gösterilmeyecek!  Daha önce okuduğumuz ayeti tekrar okuyalım. 
“Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen 
kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?” (1. Yuhanna 3:17) Tanrı’nın bize göstermiş olduğu merhameti 
göstermezsek, Tanrı’nın sevgisinin içimizde yaşadığını nasıl kanıtlayabiliriz? 

 
Matta 5:7 ayetini bir daha hatırlayalım. “Ne mutlu merhametli olanlara!  Çünkü onlar merhamet bulacaklar.” 
Demek ki, hikâyemizde Şenay Şeftali diğer şeftaliye şefkat gösterdiği için belki ileride başka bir şeftali 
Şenay’a şefkat gösterir! Aynı mantıkla Tanrı bize şefkat gösterdiği için, herkese şefkat gösterelim ki şefkat 
kişiden kişiye geçsin ve çoğalsın! 
 
Umarım ki, şimdi pratik hayatımızda kime nasıl şefkat gösterebileceğimizi daha iyi biliyoruz. Rab bize 
ihtiyaçlı insanları gösterecek ve bize şefkatli olmayı hatırlatacak. O zaman harekete geçelim. Şefkat 
göstermekte eksik kalmayalım! 
 
   
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Şenay Şeftali” diğer tarafında “Şefkat” diye yazılı kâğıttan şeftali yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Rut ve Naomi’yle ilgili iki sayfayı çalışsınlar. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Rut Naomi’ye çok acıyor. Onunla birlikte Beytlehem’e giderek ona şefkat göstermek istiyor. Rut’u 
boyayıp kestikten sonra, Naomi’nin yanına yapıştırabilir misiniz?  
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Rut, Naomi’ye getirdiği yemeği hazırlıyor. Burada olmaması gereken şeyleri işaretleyin. 
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Rut, Naomiye yemek getirerek şefkat gösteriyor. Resmin sağ tarafını çizip boyayın. 
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7. Ders: İyilik Meyvesi 
 
 
OKUMA: Luka 10:25-37 
 
EZBERLEME: a.) Küçükler:  Galatyalılar 6:9a  

“İyilik yapmaktan usanmayalım.” 
 
b.) Büyükler:  Romalılar 12:21  
“Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.” 
 

 
İLAHİLER: “İyiliği Kötülükle Yen”  69 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
 
 
ANA FİKİR: Tanrı, kurtuluş kazanmak için değil bize verdiği kurtuluşa minnettarlığımızı göstermek için 

 iyi işler yapmamızı ister.  
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Ümit Üzüm’ün hikayesi: Bir gün Ümit adlı üzüm, arkadaşıyla konuşuyormuş. Arkadaşı Ümit’e demiş ki: 
“Şu üzüme bir bak! Onu hiç sevmiyorum! Geçen sene sana ne yaptığını hatırlıyor musun? Hava sıcak mı 
sıcaktı. Güneşte soluyordun, canlılığını kaybediyordun. Ona yerlerinizi değiştirmeyi önerdin ama o ne yaptı? 
O kadar bencildi ki hiç umursamadı ve seni güneşte bıraktı. Sen neredeyse ölecektin! Ama şimdi onun 
haline baksana! Şimdi biz rahat rahat gölgede kalırken o güneşte kaldı. Ve ne kadar solduğunu görüyor 
musun? Hak ettiğini alıyor!” Ümit’in arkadaşı böyle konuşurken, Ümit geçen sene kendisine yardım etmeyen 
ve şimdi güneşte solan üzüme gidip onunla yer değiştirmiş! Bu üzüm Ümit’e çok teşekkür etmiş ve geçen 
sene yaptığından özür dilemiş. Ümit’e çok minnettar olmuş ve o günden sonra iyi arkadaş olmuşlar! 
 
Hatırlıyor musunuz çocuklar? İlk dersimizde meyve ağaçlarından bahşetmiştik. “Her ağaç meyvesinden 
tanınır” ayeti vardı o derste. Bir elma ağacından portakal nasıl çıkmıyorsa, aynı şekilde kötü bir yürekten de 
iyilik çıkmaz. Tanrı iyilik yapmamızı istiyor. İyilik yapabilmemiz için yüreğimizin de iyi olması gerekiyor.  
Yüreğimizi iyi yapan kimdir? (Cevap versinler.) Evet! Rab İsa! İsa Kutsal Ruh’un aracılığıyla yüreğimizde 
yaşıyorsa bizden iyi şeyler çıkabilir. 
 
Neden iyi işler yapmamız gerekiyor? (Düşünsünler.) Yuhanna 14:15 şöyle diyor: “Beni seviyorsanız, 
buyruklarımı yerine getirirsiniz.” Bu ayete göre, önce Tanrı’ya olan sevgimiz oluşuyor yani Tanrı’yı 
seviyoruz, ondan sonra Tanrı’ya olan sevgimizi göstermek için İsa’nın istediğini yapıyoruz. Niye Tanrı’yı 
seviyoruz? Çünkü o bizim kötülüğümüz için öldü ve cezamızı kendisi çekti. Tanrı bize o kadar çok iyilik yaptı 
ki, O’na çok minnetarız. Minnetarlığımızı Tanrı’ya göstermek için iyilik yapıyoruz, çünkü biliyoruz ki, iyilik 
yaptığımızda Tanrı sevinecek. Bazıları kötülükten kurtulmak için iyilik yapıyor. Ama bu gerekmiyor, çünkü 
zaten İsa bizi kurtarmak için gereken herşeyi yaptı. Bunun için onu seviyoruz ve buyruklarını yerine 
getirebiliriz. 
 
 Kutsal Kitap’a göre iki grup insana iyilik yapmamız gerekir. Bunları tahmin edebilir misiniz? (Tahmin 
etsinler.) İlk önce, imanlılara iyilik yapmamız gerekiyor. Galatyalılar 6:10 diyor ki “.....herkese, özellikle iman 
ailesinin üyelerine iyilik yapalım.” İmanlı arkadaşlarımıza nasıl iyilik yapabiliriz? (Örnek versinler.) 
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İyilik yapmamız gereken ikinci grup insan ise, imanlı olmayanlar. Hatta bize kötülük edenlere bile iyilik 
yapmalıyız! Luka 6:28 öyle diyor: “Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın.....”  “Sizden 
nefret edenler” kimdir? Bize küfür edenler, bizi haksız yere dövenler ve bizimle sürekli dalga geçip 
dışlayanlar. Onlara iyilik yapmak kolay mı çocuklar ? (Cevap versinler.)  Bazen bize karşı kötülük edenlere 
kötülük yapmak isteriz. (Örnek verin!)  Ama herkesi (iyi ve kötü insanlar dahil) seven İsa gibi olmalıyız.  
Kötülük yapan kişiler İsa’ya ne yaptılar? (Çocuklar örnek versinler.) Evet, onlar İsa’yı dövdüler, dikenli taç 
taktılar ve sonunda onu çarmıha çaktılar. İsa onlara karşı ne yaptı? (Biliyorlarsa, çocuklar kendi cevap 
versinler.) İsa onlar için dua etti ve onların bağışlanmasını diledi. Hatta, İsa onların kötülüğü için öldü, 
onların cezalarını kendisi çekti. Demek ki, İsa onlara iyilik yaptı. Tıpkı İsa gibi biz de, bize kötülük edenlere 
iyilik yapmamız gerekir. Bunu yapmak için Tanrıdan yardım dileyebiliriz çünkü O her zaman bize yardım 
eder. 
 
Kutsal Kitap’ta kendi halkından nefret edene iyilik yapan bir adamdan bahsediyor. (Çocuklara Luka 10:25-
37 anlatın.) Bu hikaye hakkında bir şey anlatmak gerekiyor.  Sövülüp yaralanan adam İsrail’li bir adamdı. 
Ona yardım eden adam ise Samiriyeli yani bir yabancıydı. O zamanlarda İsrailliler ve Samiriyeliler 
birbirlerinden nefret ediyorlardı. Onların arasındaki ilişki çok soğuktu ve birbirlerine hiç selam vermez, hiç 
iyilik yapmazlardı. Buna rağmen Samiriyeli adam soyulup yaralanan adama acıyıp iyilik yapmaya karar 
verdi. Ve yaptığı iyilik küçük değildi. İsraillinin yaralarını sardı; kendi hayvanına bindirdi (o zaman Samiriyeli 
yürümek zorunda kaldı); ta ki bir han buluncaya kadar onu taşıdı; ve İsraillinin iyileşebilmesi için hancıya 
kendi parasını verdi. Bazen iyilik yapmak kolay değildir. Ama Tanrı iyilik yapabilmemiz için bize güç verir ve 
iyilik yaptıktan sonra bize sevinç verir. 
 
Romalılar 12:21 şöyle diyor: “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.” Kötülüğe yenilmek, kötülüğe karşı 
kötülük yapmak demektir. Sonuç olarak daha çok kötülük olur ve kavgalar, savaşlar artar. Ama kötülüğü 
iyilikle yenmek demek, kötülüğe karşı iyilik yapmaktır. Örneğin bir çocuk senin oyuncağını alırsa onu 
dövmeyeceksin, ona “Haydi, onunla birlikte oynayalım” veya “Şimdi onunla oynayabilirsin ama eve 
gittiğinde bana geri ver lütfen” diyebilirsin. O zaman o çocuğu mutlu ederek, bir iyilik yapmış olursun. 
(Birkaç örnek daha verirseniz iyi olur.) Okuduğumuz hikayede Samiriyeli nefrete yenilmedi, ama bu nefreti 
iyilikle yendi. Hikayemizdeki Ümit Üzüm de aynı şeyi yaptı.  Ona kötülük yapana kötülük yapmaktansa, iyilik 
yaptı ve bundan dolayı ikisi arkadaş oldular. 
 
Daha önce söylediğimiz gibi bazen iyilik yapmak bize zor gelebilir. Ama Kutsal Ruh içimizde yaşıyorsa, Tanrı 
bize iyilik yapacak kadar istek ve güç verir. Galatyalılar 6:9 bize şöyle bir teşvik veriyor: “İyilik yapmaktan 
usanmayalım.” Usanmak, bıkmak, işi azaltmak veya yavaşlatmak ve sonunda bırakmak anlamına geliyor. 
Ama iyilik yapmakta yavaş olmayalım, bıkmayalım, bırakmayalım. Her zaman hem imanlılara hem de imanlı 
olmayanlara iyilik yapma fırsatları yakalayalım! 
 
   
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Ümit Üzüm” diğer tarafında “İyilik” diye yazılı kağıttan üzüm yapsınlar ve kendi meyve 
sepetlerine koysunlar. 

2. Samiriyeli adamla ilgili kağıdı boyasınlar. 

 
Büyükler İçin 
 
Ümit Üzüm’ün hikayesi: Bir gün Ümit adlı üzüm, arkadaşıyla konuşuyormuş. Arkadaşı Ümit’e demiş ki: 
“Şu üzüme bir bak! Onu hiç sevmiyorum! Geçen sene sana ne yaptığını hatırlıyor musun? Hava sıcak mı 
sıcaktı. Güneşte soluyordun, canlılığını kaybediyordun. Ona yerlerinizi değiştirmeyi önerdin ama o ne yaptı? 
O kadar bencildi ki hiç umursamadı ve seni güneşte bıraktı. Sen neredeyse ölecektin! Ama şimdi onun 
haline baksana! Şimdi biz rahat rahat gölgede kalırken o güneşte kaldı. Ve ne kadar solduğunu görüyor 
musun? Hak ettiğini alıyor!” Ümit’in arkadaşı böyle konuşurken, Ümit geçen sene kendisine yardım etmeyen 
ve şimdi güneşte solan üzüme gidip onunla yer değiştirmiş! Bu üzüm Ümit’e çok teşekkür etmiş ve geçen 
sene yaptığından özür dilemiş. Ümit’e çok minnettar olmuş ve o günden sonra iyi arkadaş olmuşlar! 
 



 

49 

Hatırlıyor musunuz çocuklar?  İlk dersimizde meyve ağaçlarından bahşetmiştik. Bu konu hakkında 
hatırladıklarını anlatmak isteyen var mı? (Cevap versin.) “Bir ağaç meyvesinden nasıl tanınırsa, insanlar da 
meyvelerinden tanınırlar.” Bunu öğrendik, değil mi?  Şimdi bu konuyu biraz daha işleyelim. Matta 12:35 
diyor ki: “İyi insan, içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük 
çıkarır.” Sizce bu ayet ne demek istiyor? (İçimizde ne varsa o çıkar.) Sanırım hepimiz kendimizden iyilik 
çıkmasını istiyoruz. Bu ayete göre, bizden iyilik çıkması için nasıl bir insan olmalıyız?  (İçinde iyilik hazinesine 
sahip olan iyi bir insan olmak.)  
 
Peki, bu iyilik hazinesine nasıl sahip olabiliriz? (Düşünsünler.) Şimdi beraber Efesliler 2:8-10’u okuyalım. 
(“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi 
için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere 
Mesih İsa’da yaratıldık.”) Bu ayetlere göre içimiz nasıl iyilikle dolu olabilir? (Tanrı’nın bize kurtuluş 
armağanını vermesiyle.) Bu ayetlerle ilgili çok önemli bir soru sormak istiyorum.  Şunlardan hangisi doğru: 
Bol bol iyilik yaparak kurtuluşa sahip olabiliriz ya da kurtuluşa sahip olduktan sonra gerçekten iyi işler 
yapabiliriz? (Önce kurtuluşa sahip olmalıyız, ondan sonra iyi işler yapabiliriz.)   
 
Başka bir şekilde aynı gerçeği düşünelim. Yuhanna 14:15 şöyle diyor: “Beni seviyorsanız, buyruklarımı 
yerine getirirsiniz.” Bu ayette, önce Tanrı’yı sevmemiz gerektiğini, ondan sonra Tanrı’ya olan sevgimizi 
göstermek için İsa’nın istediğini yaptığımızı görüyoruz.  Şöyle bir çizgi var. Tanrı bizi sevdi ve bize kurtuluş 
sundu. Tanrı’nın sunduğu kurtuluşu kabul ettik. Dolayısıyla Tanrı’ya çok minnettar olduk. Artık kurtuluş 
kazanmak için değil, minnettarlığımızı göstermek için iyilik yapmalıyız. Özet olarak, her zaman önce 
kurtuluş gelir; bu kurtuluşa sahip olduktan sonra iyilik gelir. Yani, İsa’nın bize sağladığı kurtuluşu kabul 
etmeden gerçekten İsa’nın buyruklarını yerine getiremeyiz, sürekli iyilik yapamayız. (Bu aşamada kurtuluşu 
henüz kabul etmeyen çocuklara kurtuluşun ne demek olduğunu anlatın ve Mesih’e iman etmeleri için davet 
edin.) 
 
Kutsal Kitap’a göre iki grup insana iyilik yapmamız gerekiyor. Bunları tahmin edebilir misiniz? (Tahmin 
etsinler.) İlk önce, imanlılara iyilik yapmak gerekir. Galatyalılar 6:10 diyor ki “.....herkese, özellikle iman 
ailesinin üyelerine iyilik yapalım.” İmanlılar topluluğu İsa’nın bedenidir. Kendi fiziksel bedenlerimize 
bakmakta nasıl özen gösteriyorsak aynı şekilde İsa’nın bedeninin parçası olanlara da her konuda iyilik 
yapmamız ve destek olmamız gerekir. İmanlılara iyilik yapabileceğimiz pratik örnekler düşünebiliyor 
musunuz? (Örnek versinler.) 
 
İyilik yapmamız gereken ikinci grup insan ise, imanlı olmayanlar. Hatta bize kötülük edenlere bile iyilik 
yapmamız gerekir! Luka 6:28 şöyle diyor: “Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size 
lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” Sizden nefret edenlere iyilik yapmak 
kolay mıdır? (Cevap versinler.) Ben de çok zor buluyorum! Doğal benliğimiz bize karşı kötülük edenlere 
kötülük yapmak ister. Ama herkesi (iyi ve kötü insanlar dahil) seven İsa gibi olmalıyız. İsa bizim için örnek 
oldu. İsa’ya karşı insanlar neler yaptı ve İsa onlara karşı nasıl iyilik yaptı? (Çocuklar anlatsınlar.) Tanrı’dan 
yardım dilersek bize kötülük edenlere iyilik yapmamıza yardım eder. Bu noktada çocuklar kendilerine karşı 
kötülük yapmış olan tecrübeleri anlatsınlar. Birlikte iyilik çözümü bulmaya çalışın. 
 
Kutsal Kitap’ta kendi halkından nefret edene iyilik yapan bir adam var. Bu hikaye Luka 10:25-37’de 
bulunuyor. Beraber bunu okuyalım. (Herkesin elinde bir İncil olsun ve hikaye okunurken takip etsinler.)  Bu 
hikayeyi daha iyi anlamak için bir şey vurgulamak gerekiyor. Soyulup yaralanan adam İsrailli bir adamdı. 
Ona yardım eden adam Samiriyeliydi. O zamanlarda İsrailliler ve Samiriyeliler birbirlerinden nefret 
ediyorlardı. Onların arasındaki ilişki çok soğuktu ve  birbirlerine hiç selam vermez, hiç iyilik yapmazlardı. 
Ama Samiriyeli adam soyulup yaralanan adamı görünce nefretini besleyip bir şey yapmamaya değil, ona 
acıyıp iyilik yapmaya karar verdi. Ve yaptığı iyilik hiç de küçük değildi. İsraillinin yaralarını sardı; kendi 
hayvanına bindirdi (o zaman Samiriyeli yürümek zorunda kaldı); ta ki bir han bulana kadar onu taşıdı; ve 
İsraillinin iyileşebilmesi için hancıya kendi parasını verdi. Bazen iyilik yapmak kolay değildir; bizden çok şey 
istenebilir. Ama Tanrı iyilik yapabilmemiz için bize güç verir ve iyilik yaptıktan sonra bize sevinç verir. 
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Romalılar 12:21 şöyle diyor: “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.” Bu okuduğumuz hikayede Samiriyeli 
nefrete yenilmedi, ama bu nefreti iyilikle yendi. Hikayemizdeki Ümit Üzüm de aynı şeyi yaptı.  Ona kötülük 
yapana kötülük yapmaktansa, iyilik yaptı ve bundan dolayı ilişkileri düzeldi.  
 
Daha önce söylediğimiz gibi bazen iyilik yapmak bize zor gelebilir. Ama Kutsal Ruh içimizde yaşıyorsa, Tanrı 
bize iyilik yapacak kadar istek ve güç verir. Galatyalılar 6:9 bize şöyle bir teşvik veriyor: “İyilik yapmaktan 
usanmayalım.” Usanmak ne demek? (Çocuklar cevabı bulsunlar.) Her zaman hem imanlılara hem de imanlı 
olmayanlara iyilik yapma fırsatları yakalayalım, usanmadan! (Yukarıda yapmadıysanız şimdi ezberleme 
ayetinin aracılıyla hayattan örnekler çıkarın, üzerinde tartışın. Yoksa burada yukarıdaki olaylara tekrar bakın. 
Hafta boyunca çocuklar bu konu hakkında çok dikkat etsinler ve haftaya tecrübeleri paylaşsınlar.) 
 
   
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Ümit Üzüm” diğer tarafında “İyilik” diye yazılı kağıttan üzüm yapsınlar ve kendi meyve 
sepetlerine koysunlar.  

2. Harfleri çözerek iyilik yapmakla ilgili gizli ayeti keşfetsinler. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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8. Ders: Bağlılık Meyvesi 
 
 
OKUMA: Luka 10:25-37 
 
EZBERLEME: a.) Küçükler:  Galatyalılar 6:9a  

“İyilik yapmaktan usanmayalım.” 
 
b.) Büyükler:  Romalılar 12:21  
“Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.” 
 

 
İLAHİLER: “İyiliği Kötülükle Yen”  69 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
 
 
ANA FİKİR: Tanrı, kurtuluş kazanmak için değil bize verdiği kurtuluşa minnettarlığımızı göstermek için 

 iyi işler yapmamızı ister.  
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Anıl Ananas’ın hikayesi:  Anıl adlı ananas bir gün güneşte uyuyormuş. Uyandığında kargaşa sesleri 
kulağına gelmiş. “Ne oluyor?” diye düşünmüş. Bakmış ki bütün ananaslar, sevdiği arkadaşı Mert’le alay 
ediyorlarmış. “Ne kadar çirkin bir ananas!” “Şekline bakın! Çok tuhaf! Ananastan daha çok bir patatese 
benziyor!” “Hem de çok korkak! Ne kadar titrediğini görüyor musunuz?” diye kötü laflar söylemişler.  Anıl o 
anda karar vermek zorundaymış. Ya kötü lafları söyleyen arkadaşlarına katılacak yada sevdiği arkadaşını 
savunup destekleyecekmiş. Anıl kararını vermiş. Onlara demiş ki: “Benim sevdiğim arkadaşım hakkında öyle 
konuşmak hiç doğru değil! Mert çok değerli bir ananas ve onu çok seviyorum! Onu rahat bırakın!” Anıl 
Mert’in yanına gidip onu kucaklamış. Diğer ananaslar kötü laflar söylemeyi kesmişler ve sessiz kalmışlar. 
 
Sevgili çocuklar, bugün Kutsal Ruh’un bağlılık meyvesini konuşacağız. Bağlılık size zor bir kelime olarak 
gelebilir, ama aslında o kadar zor da değil. Bağlılık sadık kalmak demektir. Hayatlarınızda size bağlı olan 
kişiler kimler? (Söylesinler.) Bir şey sorayım. Eğer annenin sözünü yerine getirmezsen, örneğin odanı 
toplamazsan, annen üzülür mü? (Evet!) Böyle bir durumda annen sana olan sevgisini kaybeder mi? (Hayır!) 
Neden kaybetmez? Çünkü ikiniz birbirinize bağlısınız. Yani, ne olursa olsun hep birbirinizi seversiniz ve 
birbirinize sadık kalırsınız. 
 
Biliyor musunuz? Tanrı bize her zaman sadık kalır. 2. Timoteyus 2:13 diyor ki: “Biz sadık kalmasak da, o 
sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.” Ne güzel, değil mi? Biz sadık kalmasak bile, Tanrı 
yine de bize sadık kalır. Sadık kalmamakla ilgili bir örnek vereyim: Diyelim ki bir gün duayla Tanrı’ya şöyle 
bir söz verdin, küçük kardeşine bir daha bağırmayacaksın. Ama o seni tekrar o kadar sinirlendirdi ki tekrar 
ona bağırdın. Demek ki Tanrı’ya verdiğin sözünü tutamadın, yani sadık kalmadın. Tanrı şimdı sana kızıyor 
mu? Sana verdiği sözünü tutmuyor mu? Kesinlikle hayır! Tanrı sözünü her zaman tutar ve sana sadık kalır. 
Tabii ki biz de Tanrı’ya her zaman sadık kalmaya çalışmalıyız. Ama bir yanlış yaptığımızda ona gidip bu 
yanlışı itiraf etmemiz gerek. O zaman Rab bizi bağışlayacaktır. 
 
Bağlılık, ne olursa olsun Tanrı’ya her durumda güvenmek ve isteğini yerine getirmek demektir. Davut’un 
Tanrı’yla öyle bir ilişkisi vardı. Kutsal Kitap Davut hakkında şunu yazıyor: “Rab kendi gönlüne uygun birini 
arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı.” (Eski çeviri diyor: “Rab kendisi için kendi yüreğine 
göre bir adam aradı.” (1. Samuel 13:14) Davut kusursuz değildi. Bazen – benim ve senin gibi -günah işledi. 
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Ama Tanrı’yı bütün yüreğiyle sevdi, ona sadık kaldı ve çoğu zaman buyruklarını yerine getirdi. Hatta Davut 
İsrail’in Kralı olmadan önce Tanrı’ya olan büyük bağlılığını gösterdi. Nasıl gösterdi?  Dev olan Golyat’la 
savaşarak! O öyküyü biliyor musunuz? Şimdi anlatayım. (1. Samuel 17’den anlatım olsun.) Golyat Tanrı 
hakkında çok kötü şeyler söyledi. Davut sevdiği Tanrı hakkında Golyat’ın böyle konuşmasına izin veremedi. 
Onun için Golyat’la savaşmaya kalktı. Tanrı’nın karakterini savundu ve Tanrı’ya sadık kaldı. Tıpkı 
hikayemizdeki Anıl Ananas gibi. Diğer ananaslar sevdiği arkadaşına kötü laflar söylerlerken o arkadaşının 
yanında kaldı, ona destek verdi, onu savundu - yani, ona sadık kaldı! 
 
Nasıl Tanrı’ya bağlı kalabiliriz? Yuhanna 8:31 a diyor ki: “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten 
öğrencilerim olursunuz.”Demek ki, hem Tanrı’ya hem de Tanrı’nın Sözüne bağlı kalmamız gerek. Nasıl 
Tanrı’nın Sözüne bağlı kalabiliriz? Tanrı’nın sözlerini dinleyip yerine getirerek. Her sabah niçin aynaya 
bakıyoruz?  (Cevap versinler.) Eğer saçlarımız tuhaf görünürse, hemen tarıyoruz, değil mi? Veya diş macunu 
yüzüne bulaşmışa onu sileriz. Aynı şekilde Tanrı’nın Sözüne “baktığımızda”, hayatımızda Tanrı’yı hoşnut 
etmeyen bir şey görürsek onu da düzeltmek gerekir. Örneğin, Çıkış 20:15’de şunu okuyoruz: 
“Çalmayacaksın.” Ama okulda sormadan arkadaşının kalemlerini kullanıyorsun. Bu aklına geldiğinde gidip 
itiraf etmen gerekiyor. Küçücük bir yalan söylediğinde de onu düzeltmelisin. Daha çok örnek var. Tanrı’nın 
Sözünü yerine getirirsek, O’nun gerçek öğrencileri oluruz. Yani Tanrı’ya daha bağlı oluruz.   
 
 
   
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Anıl Ananas” diğer tarafında “Bağlılık” diye yazılı kağıttan ananas yapsınlar ve kendi 
meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Davut’un Golyat’la savaştığını gösteren kağıtı boyasınlar ve Davut’un  
çoban torbasına 5 tane taş (yeşil mercimek olabilir) yapıştırsınlar. 

 
Büyükler İçin 
 
Not: Yeni dersi çalışmadan önce geçen hafta çalışılan dersi tekrarlayın ve çocuklara hafta boyunca iyilik 
yapma tecrüberlerini sorun ve birlikte paylaşın. 
 
Anıl Ananas’ın hikayesi:  Anıl adlı ananas bir gün güneşte uyuyormuş. Uyandığında kargaşa sesleri 
kulağına gelmiş. “Ne oluyor?” diye düşünmüş. Bakmış ki bütün ananaslar, sevdiği arkadaşı Mert’le alay 
ediyorlarmış. “Ne kadar çirkin bir ananas!” “Şekline bakın! Çok tuhaf! Ananastan daha çok bir patatese 
benziyor!” “Hem de çok korkak! Ne kadar titrediğini görüyor musunuz?” diye kötü laflar söylemişler.  Anıl o 
anda karar vermek zorundaymış. Ya kötü lafları söyleyen arkadaşlarına katılacak yada sevdiği arkadaşını 
savunup destekleyecekmiş. Anıl kararını vermiş. Onlara demiş ki: “Benim sevdiğim arkadaşım hakkında öyle 
konuşmak hiç doğru değil! Mert çok değerli bir ananas ve onu çok seviyorum! Onu rahat bırakın!” Anıl 
Mert’in yanına gidip onu kucaklamış. Diğer ananaslar kötü laflar söylemeyi kesmişler ve sessiz kalmışlar. 
 
 
Çocuklar, bağlılık kelimesini duyunca aklınıza ne gelir? (Cevap versinler.) Hayatlarınızda size bağlı olan 
kişiler var mı? Kimler?  (Söylesinler.) Bir şey sorayım. Eğer annenin sözünü yerine getirmezsen, örneyin 
odanı toplamazsan annen üzülür mü? (Evet!) Böyle bir durumda annen sana olan sevgisini kaybeder mi? 
(Hayır!) Neden kaybetmez? Çünkü ikiniz birbirinize bağlısınız. Yani, ne olursa olsun hep birbirinizi seversiniz 
ve birbirinize sadık kalırsınız. 
 
Kutsal Ruh’un bağlılık meyvesi, aslında sadık kalmak demektir. Tanrı bize her zaman sadık kalır.  
2.Timoteyus 2:13 diyor ki: “Biz sadık kalmasak da, o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.” 
Ne güzel, değil mi? Biz sadık kalmasak bile, Tanrı yine de bize sadık kalır. Tabii ki biz de Tanrı’ya her zaman 
sadık kalmaya çalışmalıyız. 
 
Tanrı’ya sadık kalabilmemiz için Tanrı’ya ve kendi Sözüne güvenmek gerekiyor. Biz insanlar bazen yalan 
söylüyoruz bezen kendi yolumuzu takip ediyoruz. Ama Tanrı asla öyle değildir! Çölde Sayım 23:19 ayetini 
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dinleyelim:  “Tanrı insan değil ki, yalan söylesin; insan soyundan değil ki, düşüncesini değiştirsin. O söyler 
de yapmaz mı?  Söz verir de yerine getirmez mi?” Demek ki Tanrı çok güvenilirdir ve O’na rahatça 
güvenebiliriz. 
 
Tanrı’ya nasıl sadık kalabiliriz? İmanla yaşayarak. İman ne demek? (Cevap vermeye çalışsınlar.) İman 
Tanrı’ya ve Tanrı’nın Sözüne inanmak ve inandıklarımıza göre harekete geçmektir. Tanrı’nın sadakatine ve 
bize olan planlarına güvendikçe imanımız artar ve Tanrı’ya daha sadık kalırız. 
 
O zaman bağlılık, ne olursa olsun Tanrı’ya her durumda sadık kalmak ve güvenmek demektir. Davut’un 
Tanrı’yla öyle bir ilişkisi vardı. Kutsal Kitap Davut hakkında şunu yazıyor: “Rab kendi gönlüne uygun birini 
arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı.” (Eski çeviri: “Rab kendisi için kendi yüreğine göre 
bir adam aradı.” (1. Samuel 13:14) Davut kusursuz değildi ama Tanrı’yı bütün yüreğiyle sevdi, ona sadık 
kaldı, ve çoğu zaman buyruklarını yerine getirdi. Hatta Davut İsrail’in Kralı olmadan önce Tanrı’ya olan 
büyük bağlılığını gösterdi. Şimdi düşündüğüm öyküyü tahmin edebilir misiniz? (1. Samuel 17 okunsun.) 
Davut Golyat’ın Tanrı’yla alay etmesine çok şaşırdı ve dayanamadı. Bütün İsrail ordusu Golyat’tan korktuğu 
halde Davut Golyat’la büyük bir cesaretle savaşmaya kalktı. Çünkü çok sevdiği Tanrı’yla alay ediliyordu! 
Tanrı’nın karakterini savunmak, O’nun yüceliğini göstermek istedi! Tıpkı hikayemizdeki Anıl Ananas gibi. 
Tüm ananaslar sevdiği arkadaşıyla alay ettiyseler de arkadaşının yanında kaldı, ona destek verdi, onu 
savundu - yani, ona sadık kaldı! 
 
Bizim de öyle imanımız olması lazım.  Acı çekecek kadar Tanrı’ya bağlı ve sadık kalabilir miyiz? Vahiy 2:10 
diyor ki: “Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma!...Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını 
vereceğim.” İsa’nın öğrencileri olduğumuz için bazen sıkıntı çekeriz. Matta 5:11 yazdığı gibi, “Benim 
yüzümden (Eski çeviri: Bana olan bağlılığınızdan ötürü) insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size 
karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!” Niçin “ne mutlu size”?  Çünkü geçirdiğimiz 
sıkıntılar imanımızı ve Tanrı’ya olan bağlılığımızı artırır! Ayrıca, sıkıntılardan geçerken Tanrı hep bizimle 
birliktedir ve bize destek verir. 
 
Size bu ülkede gerçekleşmiş yani yaşanmış bir olay anlatacağım: Bir kız, adı Derya olsun, Kucak kampında 
İsa’ya bir söz verdi. Artık ogünden itibaren gizli bir imanlı olmak yerine, imanını açıklayan bir imanlı olmak 
istedi. Tatil bitti ve Derya tekrar okula gitmeye başladı. Bir gün bir öğreni öğretmenin kulağına dedikodu 
edercesine sınıfında bir Hıristiyan olduğunu söyledi. Öğretmen doğru olup olmadığını öğrenmek isteyerek 
öğrencilere şöyle dedi: “Duyduğuma göre sınıfta bir Hıristiyan varmış, bu doğru mu?” Genellikle sınıfta her 
zaman gürültü olurdu. Ama o anda herkes sustu ve etrafına bakındı. Derya ise biliyordu ki eğer şimdi 
doğruyu söylerse herkes ondan nefret edip, kötü laflar söyleyecek ve kendisi artık bir saniye bile rahat 
bulamayacaktı. Fakat o anda İsa’ya verdiği sözünü hatırladı, gizli değil kendini ifade eden bir öğrenci olmak 
istemişti. Sınıfın sessizliği birkaç saniye sürdü. Derya içinden cesaret için dua ederek kalktı ve dedi ki, “Evet, 
ben Hıristiyanım.” Sessizlik daha da sessizleşti. Çünkü öğretmen ve öğrenciler o kadar şaşırmışlardı ki. 
Öğretmen, “Doğru değil, Derya, bu imkansız. Sen Türksün ve Türkler Müslümandır.” Derya daha emin bis 
sesle, “Evet, Türküm, ama Hıristiyanım” dedi. Öğretmen şaşkınlığını biraz yendikten sonra Derya’nın yanına 
gidip kolunu omuzunun üzerine koyarak, “Demek ki, bir Türk aynı zaman da Hıristiyan olabilir” dedi. Kimse 
Derya’ya kötü davranıp, küfür etmedi. Derya ise Rab’be şükrederek eve döndü. İçinde daha büyük bir 
sevinç vardı. İsa’yı inkar etmedi, ona bağlı kaldı ve Tanrı da ona bağlı kaldı ve yardım etti. 
 
Hem Tanrı’ya hem de Tanrı’nın Sözüne bağlı kalmalıyız. Nasıl Tanrı’nın Sözüne bağlı kalabiliriz? Sadece 
dinlemekle kalmayarak, ama dinlediklerimizi yerine getirerek. (Şimdi Yakup 1:22-25 okunsun.) Her sabah 
niçin aynaya bakıyoruz? (Cevap versinler.) Eğer saçlarımız tuhaf görünürse, hemen tarıyoruz, değil mi?  
Yüzümüze diş macunu bulaşmışsa hemen siliyoruz. Aynı şekilde Tanrı’nın Sözüne “baktığımızda”, 
hayatımızda Tanrı’yı hoşnut etmeyen bir şey görürsek, onu da düzeltmek gerekiyor. Tanrı’nın Sözünü yerine 
getirirsek, O’nun gerçek öğrencileri oluruz. Yuhanna 8:31 a şöyle diyor: “Eğer benim sözüme bağlı 
kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.” (Burada çocuklarla Kutsal Kitap’ta olan birkaç buyruk 
hakkında konuşun. Veya Derya’nın tecrübesi hakkında paylaşın.) 
 
 
 



 

57 

El İşleri: 
1. Bir tarafında “Anıl Ananas” diğer tarafında “Bağlılık” diye yazılı kağıttan     

ananas yapsınlar ve kendi meyve sepetlerine koysunlar.  
2. Aynada ters yazılı olan Yakup 1:25 ayetini çözsünler. 
3. Numaralara göre Davut’un resmini boyasınlar. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Resmi boyadıktan sonra Davut’un sapanının içine 5 küçük taş yapıştırın.
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Yakup 1:22-24 diyor ki: 
 

“Tanrı’nın sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi 
aldatmayınız, bu sözün uygulayıcıları da olun. 

Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, 
aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. 

Adam kendini görür, sonra gider 
ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.” 

 
Aşağıdaki aynada Yakup 1:25 ayetinin ters yansıması yazılı. Aynaya baktığınız gibi, 25. ayetin kelimelerini 
çözüp sağ tarafına doğru yazın.  (Not:  Ters yansımayı sağ taraftan okumak gerekir!) 
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9. Ders: Yumuşak Huyluluk Meyvesi 
 
 
OKUMA: Yuhanna 4:1-42 
 
EZBERLEME:  a.)  Küçükler:  Filipililer 4:5 a  

“Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin.” 
  
b.)  Büyükler:   Efesliler 4:2  
“Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle  
davranın.” 
 
 

 
İLAHİLER: “Sevgi Sabırlıdır”  109 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
 
 
ANA FİKİR: İmanlıları iman yolunda teşvik etmek ve imanlı olmayanları Tanrı’ya yönlendirmek için tüm 
                     insanlara İsa gibi yumuşak huylulukla ve alçakgönüllü davranmalıyız.    
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Göksel Greyfrut’un hikayesi: Bir gün Göksel adlı greyfrut arkadaşlarıyla birlikte Gürkan adlı greyfrutun 
daldan dala sallandığını görmüşler. Tehlikeli olduğu için öyle sallanmaya devam etmesini istememişler.  O 
zaman Göksel hariç bütün greyfrutlar sallanan Gürkan’a kızgın bir şekilde, sert konuşmaya başlamışlar.  
“Sen ne yapıyorsun?”  “Çok aptalsın! Düşüp patlarsın!”  “Böyle devam edersen, bize zarar verirsin!”  “Niye 
durmuyorsun? Söylediklerimizi hiçe mi sayıyorsun?” diye bağırmışlar. Gürkan onlara “Umrumda değil!” 
demiş. Söylediklerine hiç önem vermeyerek sallanmaya devam etmiş. Göksel diğer greyfrutlar gibi 
Gürkan’ın sallanmasının çok tehlikeli olduğuna inanmış. “Belki ona öfkeyle değil de yumuşakça uyarsam 
beni dinler” düşüncesi Göksel’i cesaretlendirmiş. Göksel Gürkan’a demiş ki, “Bak Gürkan, seni çok seviyoruz. 
Sen düşersen, çok ama çok üzülürüz. Şimdi sallanmayı bırak, gelip bize katıl. Hep beraber güzel bir oyun 
oynayalım!” Gürkan Göksel’in tatlı sözlerinden etkilenmiş. Hemen sallanmayı bırakıp diğer greyfurtlara 
katılmış. 
 
İşte bugün Kutsal Ruh’un sekizinci meyvesine geldik. Bu meyve yumuşak huyluluktur. Yumuşak huyluluğun 
ne anlama geldiğini öğrenmek için, onun ters anlamını, yani sertliği, düşünelim. Eğer “O kişi sert bir insan” 
dersek, ne demek isteriz? (Kendi fikirlerini söylesinler.) Genellikle sert bir kişi saygısız, insanları 
yargılarcasına, insanların duygularını kırarak, asık suratla konuşur. Böyle bir kişiyle vakit geçirmeyi sever 
misiniz?  (Hayır!) 
 
Peki, şimdi yumuşak huyluluğun anlamı sertliğin karşıtı ise, ne anlama geldiğini anlatabilir misiniz?  
(Anlatsınlar) Yumuşak huylu bir kişi saygılı ve tatlı sözlerle konuşur, hemen insanları yargılamaz, insanların 
duygularını kırmamak için dikkat eder. Ya siz? Ne tür insan olmak istiyorsunuz? Sert mi?  Yumuşak huylu 
mu?  
 
İsa bütün insanlara yumuşak ve tatlı sözlerle yaklaşmamızı istiyor, hem imanlılara hem de imanlı 
olmayanlara. Kutsal Kitap’ta bir kadını Tanrı’ya getirmek için yumuşak ve tatlı sözlerle konuşan bir adamın 
örneği bulunur. Bu İsa’nın kendisidir. Şimdi size bu hikayeyi anlatacağım. (Yuhanna 4:1-42’de bulunan 
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Samiriyeli kadının hikayesi anlatılacaktır.) Bu hikayeyi daha iyi anlamak için iki şeyden bahsetmek gerekiyor. 
İsa’nın döneminde adamlar kadınlarla açık yerlerde konuşmazlardı. İkincisi, Yahudiler ve Samiriyeliler 
birbirlerinden nefret ederlerdi. İsa Yahudiydi; konuştuğu kadın Samiriyeliydi.  Bu durumda İsa’nın bu 
kadınla konuşması bu iki açıdan çok şaşırtıcıydı. İsa bu kadınla nasıl konuştu? İsa gerçeği söylemekten 
çekinmedi – kadının hayatının ayrıntılarıyla ilgili gerçeği ve Tanrı’yla ilişkisiyle ilgili gerçeği söyledi. Aynı 
zamanda sert bir şekilde konuşmadı, onu yargılamadı, onu hor görmedi. Aksine İsa yumuşak bir şekilde 
gerçeği söyledi, kadına çok değer verdi ve kadının ihtiyaçlarına göre konuştu. İsa bu kadınla böyle 
konuştuğu için ne oldu? Kadın İsa’nın Mesih olduğunu anlayıp kentindeki herkese bunu söyledi!   
 
Hepimiz İsa gibi her zaman yumuşak huyla ve tatlı sözlerle konuşmaya çalışalım.  Hikayemizdeki Göksel 
Greyfrut gibi konuşmaya çalışalım – sert sözlerle değil, yumuşak, tatlı sözlerle! Böylece insanları iyilik için 
etkileyebiliriz. Filipililer 4:5’de yazdığı gibi, “Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin.” Uysallık ne demektir? 
Yumuşak ve duruma göre anlayışlı davranmak. Yani herkes sizin anlayışlı ve sevgiyle dolu davranışlarınızı 
bilsin. 
 
Birkaç örnek olay vereceğim ve siz bu durum için uygun bir yumuşak davranış bulun: 

- Televizyonda güzel bir program seyrediyorsun. Küçük kardeşin kumandayı alıp düğmelere basarak 
programı değiştiriyor. Bunu bir iki kere değil, sürekli yapıyor. 

- Tam arkadaşınla güzel güzel oynarken annen sık sık gelip senden bir şeyler yapmanı istiyor. 
- Maçta biri topu yanlışlıkla başka birinin yüzüne vurdu. O kişinin yüzü çok acıyor. 

 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Göksel Greyfrut” diğer tarafında “Yumaşak Huyluluk” diye yazılı kağıttan greyfrut 
yapsınlar ve kendi meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Yumuşak sözlerle konuşmamız gerektiği hakkındaki kağıdı yapsınlar. 
 

Büyükler İçin 
 
Göksel Greyfrut’un hikayesi: Bir gün Göksel adlı greyfrut arkadaşlarıyla birlikte Gürkan adlı greyfrutun 
daldan dala sallandığını görmüşler. Tehlikeli olduğu için öyle sallanmaya devam etmesini istememişler.  O 
zaman Göksel hariç bütün greyfrutlar sallanan Gürkan’a kızgın bir şekilde, sert konuşmaya başlamışlar.  
“Sen ne yapıyorsun?”  “Çok aptalsın! Düşüp patlarsın!”  “Böyle devam edersen, bize zarar verirsin!”  “Niye 
durmuyorsun? Söylediklerimizi hiçe mi sayıyorsun?” diye bağırmışlar. Gürkan onlara “Umrumda değil!” 
demiş. Söylediklerine hiç önem vermeyerek sallanmaya devam etmiş. Göksel diğer greyfrutlar gibi 
Gürkan’ın sallanmasının çok tehlikeli olduğuna inanmış. “Belki ona öfkeyle değil de yumuşakça uyarsam 
beni dinler” düşüncesi Göksel’i cesaretlendirmiş. Göksel Gürkan’a demiş ki, “Bak Gürkan, seni çok seviyoruz. 
Sen düşersen, çok ama çok üzülürüz. Şimdi sallanmayı bırak, gelip bize katıl. Hep beraber güzel bir oyun 
oynayalım!” Gürkan Göksel’in tatlı sözlerinden etkilenmiş. Hemen sallanmayı bırakıp diğer greyfurtlara 
katılmış. 
 
 
İşte bugün Kutsal Ruh’un sekizinci meyvesine geldik. Bu meyve yumuşak huyluluktur. Yumuşak huyluluğun 
ne anlama geldiğini öğrenmek için, onun ters anlamını, yani sertliği, düşünelim. Eğer “O kişi sert bir insan” 
dersek, ne demek istiyoruz? (Kendi fikirlerini söylesinler.)  Genellikle sert bir kişi fazla merhamet göstermez, 
saygısız konuşabilir, insanları kolayca yargılayabilir, insanların duygularını kırabilir, pek mutlu görünmez... 
Böyle bir kişiyle vakit geçirmek ister miydin? (Hayır!) 
 
Peki, şimdi yumuşak huyluluğun anlamı sertliğin karşıtı ise, ne anlama geldiğini anlatabilir misiniz?  
(Anlatsınlar.) Yumuşak huylu bir kişi merhamet gösterir, saygılı konuşur, hemen insanları yargılamaz, 
insanların duygularını kırmamak için dikkat eder, huzurlu yaşar... Ya siz? Ne tür bir insan olmak 
istiyorsunuz? Sert mi? Yumuşak huylu mu? Eğer Kutsal Ruh’a izin verirsek, yumuşak huylu olmamız için bizi 
besler. 
 
Yumuşak huyluluğu daha iyi anlamak için İsa’ya bakmamız yerinde olur. Matta 11:29’da İsa kendisi 
hakkında şöyle der: “Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, 
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alçakgönüllüyüm.  Böylece canlarınız rahata kavuşur.” Boyunduruk nedir? (Cevap vermeye çalışsınlar.)  Çift 
süren hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen ağaç çember. Bu hayvanlar 
beraber yük taşırlar. Şimdi Matta 11:29’u tekrar okuyacağım. İsa ne demek istedi?  (Düşünsünler.) Şöyle 
düşünelim. Biz ağır bir yük taşımaya çalışıyor ama çok yoruluyoruz. İsa yanımıza gelip diyor ki: “Benim 
boyunduruğuma gir, beraber yürüyelim, böylece senin yükünün ağırlığını birlikte taşırız.” Yüklerimizi İsa’ya 
verirsek, rahatlar ve yenilenebiliriz. 
 
İsa yüklerimizi taşımak istiyor. İsa başkalarının yüklerini taşımamızı da istiyor (Gal. 6:2). İsa bize nasıl 
yumuşak huyla ve alçakgönüllükle davranıyorsa, bizim de başkalarına aynı şekilde davranmamızı istiyor, 
hem imanlılara hem de imanlı olmayanlara. İmanlılara gelince, Efesliler 4:2 diyor ki: “Her bakımdan 
alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.”  Başka bir ayette 
Pavlus bu yumuşak huyluluktan söz ediyor. “Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim, yoksa sevgi ve 
yumuşak bir ruhla mı?” (1. Korintliler 4:21) Yani, tanıdığımız imanlılar günah işlediklerinde yargılamadan 
yumuşaklık ve alçakgönüllülükle onları sevmemiz gerek. Böylece onları tövbeye teşvik edebiliriz. 
 
İmanlılara yumuşak huylu davranmakla beraber imanlı olmayanlara da yumuşak huylu davranmak da çok 
önemlidir. Nedenini biliyor musunuz? (Nedenini bulmaya çalışsınlar.) Nedeni 1. Petrus 3:15-16a 
ayetlerindedir. Bu ayetleri iyice dinleyin ve imanlı olmayanlara karşı yumuşak huylu olmanın neden önemli 
olduğunu bulmaya çalışın. “Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran 
herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın.” 
Nedenini anladınız mı? İnsanlara tanıklıklarımızı (imanımızı) anlatırken onlarla yumuşak huylu ve saygılı 
konuşmak gerekiyor.   
 
Kutsal Kitap’ta bir kadını Tanrı’ya getirmek için yumuşak huylu ve saygılı konuşan bir adamın örneği var.  Bu 
İsa’nın ta kendisidir. Şimdi bu hikayeyi okuyalım. (Yuhanna 4:1-42) Bu hikayeyi daha iyi anlamak için iki 
şeyi açıklamam lazım. İsa’nın döneminde adamlar kadınlarla açık yerlerde konuşmazlardı.  Cinsiyetler 
arasında büyük bir ayrılık vardı. İkincisi, Yahudiler ve Samiriyeliler birbirlerinden nefret ederlerdi. İsa 
Yahudiydi; konuştuğu kadın Samiriyeliydi. O zaman İsa’nın bu kadınla konuşması bu iki sebepten çok 
şaşırtıcıydı. İsa’nın bu kadınla nasıl konuştuğunu fark ettiniz mi? İsa gerçeği söylemekten çekinmedi – 
kadının hayatının ayrıntılarıyla ilgili gerçeği ve Tanrı’yla ilişkisiyle ilgili gerçeği söyledi. Aynı zamanda sert bir 
şekilde konuşmadı, onu yargılamadı ve onu hor görmedi. Aksine İsa yumuşak bir şekilde gerçeği paylaştı, 
toplumun değer vermediği kadına değer verdi ve kadının ihtiyaçlarına göre konuştu. Bunun sonucu ise 
kadının Tanrı’yla ilgili gerçeği anlayıp diğer insanlara söylemesiydi!   
 
Hepimiz İsa’nın boyunduruğuna girip İsa’dan yumuşak huylu olmayı öğrenelim. Hikayemizdeki Göksel 
Greyfrut gibi konuşmaya çalışalım – sert sözlerle değil, yumuşak, tatlı sözlerle! Böylece insanları iyilik için 
etkileyebiliriz. Filipililer 4:5’de yazdığı gibi, “Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin.” (Uysallık = Yumuşak 
huyluluk, uygun davranış) 
 
Size şimdi birkaç pratik örnek vereceğim ve siz yumuşak huylu tepkiler hakkında düşünün: (Tiyatro olarak 
da oynayabilirsiniz.) 

- Bir arkadaşınla konuştuğunda başka biri sürekli sözüne karışıyor. 
- Güzel güzel müzik dinliyorsun, ama annen sürekli senden bir şeyler yapmanı istiyor. 
- (Kızlar için) Eve geldiğinde evden yeni çıkmış olan kız kardeşinin senin en güzel tişörtünü giyindiğini 

fark ediyorsun. 
- Televizyonda sevdiğin bir programı izlerken kardeşin gelip maç seyretmek istiyor. 

 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Göksel Greyfrut” diğer tarafında “Yumaşak Huyluluk” diye yazılı kağıttan greyfrut 
yapsınlar ve kendi meyve sepetlerine koysunlar.  

2. Samiriyeli kadının hikayesiyle ilgili kağıdı tamamlasınlar.  (Not: doğru cevaplar şöyle:  4, 9, 1, 10, 
12, 6, 2, 11, 7, 5, 3, 8 = ALÇAKGÖNÜLLÜ) 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Samiriyeli Kadının hikayesinin sırası bozuldu. Aşağıdaki cümleleri okuyup 1 den 12 ye kadar ardarda 
numaralayın. Doğru numaralandırdığınıza emin olmak için numaralara göre hikayeyi okuyun. Ondan sonra 
sol taraftaki harfleri numaralara göre aşağıya yazın. Böylece yumuşak huyluluğun benzer anlamı olan 
kelimeyi bulacaksınız.! 
 
A______İsa Samiriyeli kadından su istedi. 
 
Ü______İsa kadına kendisinin Mesih olduğunu söyledi. 
 
A_____İsa Samiriyeye gitti. 
 
L_____Öğrencileri İsa’nın yanına dönüp O’na neden bu kadınla konuştuğunu sordular. 
 
Ü_____O kentten birçok Samiriyeli İsa’ya iman etti. 
 
G_____İsa kadına yaşam suyunu sundu. 
 
L_____İsa yolculuktan yorulduğu için kuyunun yanına oturdu. 
 
L_____Kadın kendi kentine gidip herkesi İsa’nın Mesih olduğunu söyledi. 
 
Ö____ Kadın İsa’nın sunduğu yaşam suyunu istiyor çünkü bir daha kuyudan su çekmesine gerek  
            Kalmayağını düşünüyor. 
 
K____Kadın İsa’nın kendisinden su istemesine şaşırdı. 
 
Ç____Samiriyeli kadın kuyudan su çekmeye geldi. 
 
N____İsa kadına kocalarını sordu. 
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
1   2   3   4   5   6  7   8   9  10 11 12 
 
 
 
 
 
 



 

68 

10. Ders: Özdenetim Meyvesi 
 
 
OKUMA: Daniel 1 
 
EZBERLEME:  a.)  Küçükler:  1. Korintliler 10:31b  

“Her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın.”   
 
b.)  Büyükler:  1. Korintliler 10:31 
“Ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın.” 
 
 

 
İLAHİLER: “Kutsal Ruh Gel”  76 
    “Kutsal Ruh’un Ürünü”  77 
    “Her Şeyi Rab İçin Yapar Gibi” 56 
 
ANA FİKİR: Özdenetim, Kutsal Ruh’un yardımıyla, Tanrı’nın yüceliği için kendi arzularımızı kontrol  
                       etmektir.    
 

 
DERS 
 
Küçükler İçin 
 
Ahmet Armut’un hikayesi:   Ahmet adlı Armut arkadaşlarıyla birlikte güneşte oturuyorlarmış.  
Güneşlenmekten çok zevk alıyorlarmış çünkü o zamana kadar güneş pek çıkmamış. O gün hava yavaş 
yavaş ısınmaya başlamış ve öğleden sonra hava çok sıcak olmuş. Ahmet güneşlenmeyi sevdiği halde artık 
gölgeye geçme zamanının geldiğini düşünmüş. Ahmet arkadaşlarına demiş ki: “Güneşlenmek çok güzel ama 
fazla güneşte kalmayalım, çünkü Güneş artık bize zarar verebilir. Haydi, gölgeye geçelim!” Ama arkadaşları 
ikna olmamışlar ve güneşte kalmaya devam etmişler. Ahmet tek başına gölgeye geçip dinlenmiş. Güneş 
batınca Ahmet’in arkadaşlarının bedenleri acımaya başlamış. “Vay halime! Kendimi çok yıpranmış 
hissediyorum!”  “Benim başım dönüyor!” “Bakın! İçim yumuşamış! Çürüyorum!” “Keşke bu kadar 
güneşlenmeseydik!” diye şikayet etmişler. Ahmet ise, böyle acıları hissetmemiş çünkü güneşte fazla 
kalmamış. 
 
İşte çocuklar, Kutsal Ruh’un bize verdiği son mevyeye geldik. Bu özdenetimdir. Özdenetim size zor bir 
kelime olarak gelebilir. Ama onun anlamı basittir: Tanrı’nın yüceliği için kendi arzularımızı kontrol etmek 
demektir. Yani, yapmak istediğim Tanrı’yı hoşnut eder mi?  Öyleyse yapalım! Ama yapmak istediğim şey 
Tanrı’yı hoşnut etmezse, kendimi kontrol edip yapmamam gerekir. 1. Korintliler 10:31 diyor ki: “Ne yer ne 
içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın!” 
 
Güzel bir partide olduğumuzu hayal delim. Önümüzde çok zengin bir sofra var. Sevdiğimiz her şey 
bulunuyor –hamburger, sosis, köfte, pilav, kızarmış patates, makarna, ekmek, börek, poğaça, kek, çeşitli 
tatlılar, pasta, kurabiyeler, şekerler... Bunların hepsini yersek, sonra nasıl hissederiz? (Cevap versinler.)  
Midemiz bozulur, değil mi? Ama kendimizi kontrol edip sadece midemizin alacağı kadar yersek sonra 
midemiz bulanmayacaktır. Demek ki bazı şeyleri yapmak yanlış değildir ama sağlıklı bir şekilde olması 
gerekir. Bugünkü hikayemizde adı geçen Ahmet Armut’u düşünelim. Güneşlenmek aslında güzel bir şey ama 
Ahmet güneşte fazla kalsaydı, bedeni zarar görürdü.   
 
Kutsal Kitap’ta kendini iyi denetleyen (yani, kontrol eden) bir kişinin hikayesi geçiyor. Onun ismi Daniel. 
Kildaniler Kudüs’ü ele geçirince Kudüs’teki en iyi gençleri eğitmek ve hizmet ettirmek için tutsak olarak 
Babil’e getirdiler. Daniel bu gençlerden birisiydi. Onun hikayesi şöyle. (Daniel’in 1. bölümünde bulunan 
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hikaye anlatılsın.) Daniel kendini nasıl kontrol etti? Niye sadece sebze yemek istedi? (Çünkü Tanrı yasada 
kral’ın sunduğu yemekleri yasaklamıştı çünkü yedikleri etler putlara sunulsn etlerdi; Daniel itaat ederek 
Tanrı’ya yücelik getirmek istedi.) Daniel kendini denetlediği için Tanrı onu nasıl bereketledi? (Daniel ve 
Daniel’in arkadaşları diğer gençlerden daha sağlıklı ve daha zeki çıktı.) 
 
Aslında yemek konusu Tanrı’nın kendimizi kontrol etmemizi istediği tek konu değildir. Tanrı kendimizi her 
yönden, yani her konuda denetlememizi istiyor. Her hangi bir şey yapmadan önce kendimize bir kaç soru 
sormamız gerekir. “Bunu yapayım mı?  Yapmayayım mı?”  “Yaparsam, Tanrı’ya yücelik getirir mi?  Yoksa 
Tanrı’yı üzer mi?” İçimizdeki Kutsal Ruh’tan yardım istersek, bize yapmamız gerekeni gösterir.  Bazen Kutsal 
Ruh diyor ki: “Evet, bu güzel bir şey. Çekinmeden yap.”  (Örn.: Dersine iyice çalış; bu güzel elbiseyi giyin; 
...) Bazen, “Sakın, bu şey Tanrı’yı hoşnut etmez. Yapma!”  (Örn.: Kardeşinle/arkadaşınla kavga etme; 
arkadaşında kopya çetme; ...) Ve bazen “Bu güzel bir şey ama bekle. Şimdi değil, ileride yaparsın.” O 
zaman özdenetim, Kutsal Ruh’un isteğine göre hareket etmek ve böylece Tanrı’ya yücelik getirmektir. 
 
Birkaç örneğe bakalım ve yukarıdaki soruları soralım: 

- Televizyonda pazar sabah saat 11’de istediğim bir film gösterilecek. 
- Anneannenle çarşıda gezerken çok güzel bir küpe görüp istiyorsun. Anneannene almak için 

yalvarıyorsun. 
- Okulda beslenme çantasını açarken içinde en sevdiğin kekinin parçasını buluyorsun. Fakat sıra 

arkadaşının besleme çantası boş. 
 
Bu son ders olduğuna göre, Kutsal Ruh’un bütün meyvelerini hatırlamaya çalışalım. Kutsal Ruh’un 9 
meyvesini doğru sıralayabilir misiniz? (Galatyalılar 5:22-23:  “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, 
şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”) Aslında 
bu meyveleri özetleyen bir ayet var. Ayet şöyle:  “Her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız, her şeyi 
Tanrı’nın yüceliği için yapın.” (1. Korintliler 10:31)  Demek ki yaptığımız her şey Tanrı’yı hoşnut etsin ve 
hoşnut etmeyen şeyleri yapmayalım. Böyle yaşarsak, Kutsal Ruh’un meyveleri hayatımızda belli olur! 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Ahmet Armut” diğer tarafında “Özdenetim” diye yazılı kağıttan armut yapsınlar ve 
kendi meyve sepetlerine koysunlar. 

2. Daniel’in Babil’de yediği yemeklerle ilgili kağıdı tamamlasınlar. 
 

Büyükler İçin 
 
Ahmet Armut’un hikayesi:   Ahmet adlı Armut arkadaşlarıyla birlikte güneşte oturuyorlarmış.  
Güneşlenmekten çok zevk alıyorlarmış çünkü o zamana kadar güneş pek çıkmamış. O gün hava yavaş 
yavaş ısınmaya başlamış ve öğleden sonra hava çok sıcak olmuş. Ahmet güneşlenmeyi sevdiği halde artık 
gölgeye geçme zamanının geldiğini düşünmüş. Ahmet arkadaşlarına demiş ki: “Güneşlenmek çok güzel ama 
fazla güneşte kalmayalım, çünkü Güneş artık bize zarar verebilir. Haydi, gölgeye geçelim!” Ama arkadaşları 
ikna olmamışlar ve güneşte kalmaya devam etmişler. Ahmet tek başına gölgeye geçip dinlenmiş. Güneş 
batınca Ahmet’in arkadaşlarının bedenleri acımaya başlamış. “Vay halime! Kendimi çok yıpranmış 
hissediyorum!”  “Benim başım dönüyor!” “Bakın! İçim yumuşamış! Çürüyorum!” “Keşke bu kadar 
güneşlenmeseydik!” diye şikayet etmişler. Ahmet ise, böyle acıları hissetmemiş çünkü güneşte fazla 
kalmamış. 
 
İşte çocuklar, Kutsal Ruh’un bize verdiği son meyveye geldik. Bu özdenetimdir. 2.Timoteyus 1:7 
özdenetimden söz ediyor. “Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.” Sizce 
özdenetim ne demek? (Tanımlamaya çalışsınlar.)  Kısaca, özdenetim Tanrı’nın yüceliği için kendi arzularımızı 
kontrol etmek demek. Yani, yapmak istediğim Tanrı’yı hoşnut eder mi? Öyleyse, yapalım!  Ama yapmak 
istediğim Tanrı’yı hoşnut etmezse, kendimi kontrol edip yapmamam lazım. 
 
Güzel bir partide olduğunuzu hayaledin. Önümüzde çok zengin bir sofra var.  Sevdiğimiz her şey var – 
hamburger, sosis, köfte, pilav, kızarmış patates, makarna, ekmek, börek, poğaça, kek, çeşitli tatlılar, pasta, 
kurabiyeler. Bunların hepsini yersek, sonra nasıl hissederiz?  (Cevap versinler.)  Midemiz bozulur değil mi? 
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Ama kendimizi kontrol edip sadece midemizin aldığı kadar yersek sonra midemiz bulanmayacak.  
1.Korintliler 6:12 diyor ki “’Bana her şey serbest’ diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir.  ‘Bana her şey 
serbest’ diyorsunuz, ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım.” Verdiğim parti örneği ışığında sizce bu ayet ne 
demek? (Cevap versinler.) Bu partide herşeyin tadına bakmak için özgürüz ama bizim için en iyi şeyi 
düşünmemiz lazım. Yani, bazı şeyleri yapmak yanlış değildir ama sağlıklı bir şekilde olması gerekir. Bugünkü 
hikayemizdeki Ahmet Armut’u düşünelim. Güneşlenmek aslında güzel bir şey, ama Ahmet güneşte fazla 
kalsaydı, bedeni zarar görürdü.   
 
Kutsal Kitap’ta kendini iyi denetleyen (yani, kontrol eden) bir kişinin hikayesi geçiyor. Onun ismi Daniel. 
Kildaniler Kudüs’ü ele geçirince Kudüs’teki en iyi gençleri eğitmek ve hizmet ettirmek için tutsak olarak 
Babil’e getirdiler. Daniel bu gençlerden birisiydi. Onun hikayesini okuyalım. (Daniel’in 1. bölümü okunsun.) 
Daniel kendini nasıl kontrol etti? Sizce önündeki güzel yemekleri yememek ve sadece sebze yemek ona zor 
geldi mi? Niye sadece sebze yemek istedi? (Çünkü Tanrı yasada kral’ın sunduğu yemekleri yasakladı, çünkü 
eti putlara sunuldu; Daniel itaat ederek Tanrı’ya yücelik getirmek istedi.) Daniel kendini denetlediği için 
Tanrı onu nasıl kutsadı? (Daniel ve Daniel’in arkadaşları diğer gençlerden daha sağlıklı ve daha zeki çıktı.) 
 
Aslında yemek konusu Tanrı’nın kendimizi kontrol etmemizi istediği tek konu değildir. Tanrı kendimizi her 
yönden denetlememizi istiyor. 1. Korintliler 9:25 şöyle: “Yarışa katılan herkes kendini her yönden 
denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir 
taç için yapıyoruz.”  Hayatımızda her zaman karar vermemiz gereken şeyler var. Denetlememiz gereken 
bazı konular pek önemli görünmeyebilir (fazla yemek yememek, fazla geç yatmamak). Ama denetlememiz 
gereken en önemli şey günah işlememektir. Günah her zaman bir kararla başlıyor. Bunun için kendimize her 
zaman bu soruları sormamız lazım: “Bunu yapayım mı? Yapmayayım mı?” “Yaparsam, Tanrı’ya yücelik 
getirir mi? Yoksa Tanrı’yı üzer mi?” Kulağımızı Kutsal Ruh’a verirsek, bize yapmamız gerekeni gösterir. 
Bazen Kutsal Ruh diyor ki: “Evet, bu güzel bir şey. Çekinmeden yap.”  (Örn.: Bu oyunu oynayabilirsin; bu 
arkadaş iyi biri; ...) Bazen, “Sakın, bu şey Tanrı’yı hoşnut etmez. Yapma!”  (Örn.: Bu filmi seyretme; bu 
arkadaş seni benden saptırır; ...) Ve bazen “Bu güzel bir şey ama bekle. Şimdi değil, ileride yaparsın.”  
(Örn.: Bu kitabı birkaç sene sonra oku; bu hobiye okulunu bitirdikten sonra başlayabilirsin; ...) Özdenetim 
Kutsal Ruh’un bize seslendiğine göre hareket etmek ve böylece Tanrı’ya yücelik getirmektir. 
 
Süleymanın Özdeyişleri 25:28 diyor ki: “Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış sursuz kent gibidir.” Sizce bu 
ayet ne demek?  (Anlatmaya çalışsınlar.) Yani, kentin duvarları yıkılırsa, kent kendini koruyamaz ve her 
türlü zarara açık olur. Şimdi başka bir ayet okuyayım.  1. Korintliler 6:19-20:  “Bedeninizin, Tanrı’dan 
aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz?  Kendinize ait değilsiniz.  Bir 
bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.” Bu ayetin diğer ayetle ne alakası var? 
(Cevap versinler.) Kutsal Ruh içimizde yaşadığı için bedenimiz Tanrı’nın tapınağıdır. Bir kenti korumak için 
duvarlara gerek olduğu gibi, bu tapınağı korumak için kendimizi denetlememiz gerekir. O zaman özdenetim 
kenti koruyan duvarlar gibidir. Kendimizi denetlersek, içimizdeki Kutsal Ruh imanımızı artırır. Denetlemezsek 
imanımız zayıflar ve Şeytan’ın her türlü saldırılarına açık kalır. (Bu noktada çocuklar soruları ve şüpheleri 
paylaşsınlar. Hep birlikte onları değerlendirip bir çözüm bulmaya çalışın. Üzerinde dua etmeği unutmayın!)  
 
Bu son ders olduğuna göre, Kutsal Ruh’un bütün meyvelerini gözden geçirmemiz faydalı olur. Peki, Kutsal 
Ruh’un ürünün 9 belirtisini (yani meyvesini) doğru sıralayabilir misiniz? (Galatyalılar 5:22-23:  “Ruh’un 
ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir.  Bu tür 
nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”) Aslında bunların öz anlamını özetleyen bir ayet var. Ayet şöyle:  “Ne yer 
ve içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın.” (1. Korintliler 10:31)  Niye hayatımızda bu 
Kutsal Ruh’un meyvelerini beslemek istiyoruz? Çünkü her durumda, nerede olursak olalım, her zaman 
Tanrı’nın yüceliği için hareket etmemiz lazım. İçimizdeki Kutsal Ruh’a kulak verirsek, bu meyveler (belirtiler) 
bizde gelişir ve bizi daha çok İsa’nın benzeyişine dönüştürür! Doğal olarak bu ürünler içimizde bulunmazlar. 
 
El İşleri: 

1. Bir tarafında “Ahmet Armut” diğer tarafında “Özdenetim” diye yazılı kağıttan armut yapsınlar ve 
kendi meyve sepetlerine koysunlar.  

2. Ezberleme ayetini öğrenmek için matematik işlemleri olan kağıdı işlesinler. 
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Meyvenin yarılarını, gözlerini ve ağzını boyayın. Gözlerini ve ağzını isim yazan tarafa yapıştırın.  Bantla 
meyvenin yarılarını birleştirin, tam kapatmadan önce arasına pamuk doldurun. 
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Hayatımızda Kutsal Ruh’un bütün ürününü nasıl göstermemiz gerektiğini öğrenmek için matematik 
işlemlerini yapıp harf kodlarını çözün ve bulmacada ki yerlerine yerleştirin. 
 
 
 

 
 


