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Giriş 

Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap’tan hikayeler anlatırsak, öğretmenler olarak sorumluluğumuzu tam olarak 
yerine getirmemiş oluruz. Çocukların bu hikayelerin özünde bulunan gerçekleri öğrenmesini sağlamak ve 
bunların günlük yaşamlarında ne anlam ifade ettiğini göstermek üzere bir adım daha ileri gidilmesi şarttır. 
Elbette, tek bir derste belli bir hikayedeki öğretişlerin hepsini kapsamak mümkün olamayacağından, birlikte 
işleyeceğimiz derslerin her birinde yalnızca bir temel gerçek seçilmiştir. Temel gerçeğin öğretilişi tüm metnin 
içine yayılmıştır ve hazırlıklarınızda size yardımcı olmak üzere ‘TG’ olarak işaretlenmiştir. Aynı işaretleri ders 
planı içinde de görebilirsiniz.  

Fark edeceksiniz ki, temel gerçek o gerçeğin hangi çocuğa uygulandığını göstermek amacıyla ya + ya da - yle 
işaretlenmiştir (Kurtulmuşlar ya da kurtulmamış olanlar). Bu ayırım, metinde aynı zamanda şu gibi ifadelerle de 
açık hale getirilmiştir: “Günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa’ya iman etmediyseniz…” ya da “İmanlıysan, 
sen…”  

Gerçeğin uygulanması, metnin yanındaki dikey bir çizgiyle belirginleştirilmiştir. Uygulamaları daha etkin hale 
getirmek için, ders verdiğiniz çocuklara uyarlamayı gerekli görebilirsiniz. Örneğin uygulama bir erkek adı 
kullanırken, grubunuzda sadece kızlar olabilir. Ya da verilen uygulama yaşça daha büyük çocuklara yönelik 
olmasına rağmen grubunuzda küçük çocuklar olabilir. Gerekli gördüğünüz değişiklikleri yapın. Önemli olan 
Tanrı Sözü’nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır. 

 Danışmanlık için hazır olduğunuzu ifade edin 

Müjde’yi paylaştığınızda, buna kendiliklerinden karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileri ki bir tarihte, 
Rab İsa Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler de. Ancak yardım 
isteyecek çocuklar da olacaktır. Soracak soruları olabilir; ne söyleyecekleri konusunda yardıma ya da teşviğe 
ihtiyaçları olabilir.  

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olabilir. Belli bir dersin 
günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; kendilerini Kutsal Kitap’a 
göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz için bir zorluğu sizinle 
paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz.  

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmeleri önemlidir. Ayrıca sizinle 
konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, kurtuluşu almamış 
olan (arayan) çocukların, size gelmeyi Rab İsa’ya gelmekle karıştırmamaları son derece temeldir.  

Durum ne olursa olsun, müjdeyi ilettiğiniz sırada kendilerine yardım etmeye hazır olduğunuza dair bir şey 
söylememelisiniz ki, çocuklar Mesih’e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da sadece sizinle 
konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler. 

Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  

“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor ama O’na nasıl geleceğini bilemiyor musun? Size bunu Kutsal 
Kitap’tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde şu ağacın orada olacağım. Unutmayın ki, sizin 
günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak İsa’ya nasıl gelebileceğinizi daha iyi 
anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Gelip beni ağacın orada bulun.” 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
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“Eğer Rab İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen bana 
haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında olacağım. Sizin de Rab İsa’yı, Rabbiniz ve 
Kurtarıcınız olarak kabul ettiğini bilmek isterim, öyle ki, sizin için dua edebileyim ya da size yardım 
edebileyim.” 

Ezber ayetleri 

Bu dersler boyunca çocuklara öğretmeniz için birer ayet öneriyoruz. Eğer dersleri beş haftalık bir süreçte 
öğretecekseniz, çocukların dersler bittikten sonra da bunları hatırlayabilmeleri için, iki veya üç ayeti iyi bir 
şekilde öğretmek üzere seçmeniz tavsiye edilir. Beş ayetin hepsini ezberletmeye çalışırsanız, çocuklar bunların 
hiçbirini tam olarak öğrenemeyebilirler.  

İlave görsel gereçler 

Bir karton üzerine her derse ait temel gerçeği yazın; (Küçük çocukların da kolaylıkla okuyabilmesi için küçük 
harfler kullanın.) Üzerinde temel gerçeğin yazılı olduğu bu kartonu dersin başlangıcında ya da temel gerçeği ilk 
öğrettiğiniz anda tahta üzerine asın.  

Yardımcı bilgiler 

Sol ve sağ tarafta kalan çizgilerin yanında, dersinizi daha ilgi çekici kılmak için olayların geçmişiyle ilgili 
bilgiler ve farklı seçenekler sunan yardımcı bilgiler verilmektedir.  

Bu bilgiler farklı öğrenme yöntemlerini kullanmanızı teşvik etmek üzere hazırlanmıştır. Etkin bir öğretiş için 
bazı çocukların görmesi ya da yazması, bazılarının işitmesi ya da konuşması, bazılarının dokunması ve 
bazılarının da derse etkin katılımı gerekir.  

Bu yardımları zaman el verdiğince derslerinizde kullanabilirsiniz.  

Tekrar soruları 

Her ders için bazı tekrar soruları verilmiştir. Bu sorular dersin sonunda ya da bir sonraki hafta yeni dersi 
öğretmeye başlamadan önce kullanılabilir.  

Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat olabilir; 
bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye devam ederler. Tekrar sorularını... 

1 çocukların anlatılanları ne kadar anladığını ve hatırladığını görmek için, 

2 bir öğretmen olarak çocukların daha iyi hatırlamalarını sağlayabilmek için, neleri daha çok vurgulamanız 
gerektiğini anlamanıza yardım etmek için, 

3 ders sırasında eğlenceli bir zaman sağlamak için kullanabilirsiniz. Çocuklar yarışmalardan hoşlanır ve 
programınızın bu kısmını dört gözle beklerler. Oysa tekrar soruları sadece bir oyun değil, öğrenme zamanıdır.  

Bu kitapta sadece dersle ilgili sorular verilmiştir. Programınız içinde söylediğiniz şarkılar, ezber ayeti ya da 
başka bir konuyla ilgili sorular da eklemeniz yararlı olacaktır. Böylece çocuklar programın her kısmının önemli 
olduğunu anlarlar.  
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Genel Bakış  
  

Ders  Temel Gerçek Uygulama  Ezber Ayeti 
Tam Dönüş 
 
Elçilerin İşleri 9:1-22 
 

Mesih’te olan herkes yeni 
yaratıktır.  
 

Kurtulmamış olanlar: 
     Mesih sizin Rabbiniz ve     
     Kurtarıcınız olduğunda yeni  
     bir kişi olacaksınız. 
Kurtulmuş olanlar: 
     Hiç ummadığınız kişilerin  
     bile kurtulabileceğinden  
     umudunuzu kesmeyin. 

“Bir kimse Mesih’teyse, yeni 
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, 
her şey yeni olmuştur.” 
 
2.Korintliler 5:17:  

 

Tuzaklar ve Kaçışlar 
 
Elçilerin İşleri 9:20-30  
Galatyalılar 1:15-18 
Elçilerin İşleri 11:19-30 
Elçilerin İşleri 13:1-12 
 
 

Tanrı için yaşayan her 
Hıristiyan karşı koymalardan 
kaynaklanan zulümle karşılaşır. 

Kurtulmuş olanlar: 
     Tanrı’nın zulüm ve sıkıntılar  
     hakkında söylediklerini  
     unutmayın ve Şeytan’ın sizi  
     Rab’bi izlemekten alıkoyma- 
     sına izin vermeyin.  

 “Mesih İsa’ya ait olup Tanrı 
yoluna yaraşır bir yaşam sürmek 
isteyenlerin hepsi zulüm göre-
cek.” 

2.Timoteos 3:12 

Yanlış Kişi 
 
Elçilerin İşleri 14 
 
 
 
 
 

İnsanlar kurtulabilmek için 
Müjde’yi işitmek zorundadırlar. 
(Romalılar 1:16’ya göre) 
 

Kurtulmamış olanlar:  
     Müjde’yi işittiniz, ama  
     inanmanız lazım. 
Kurtulmuş olanlar:  
     Başkalarının da Müjde’yi  
     işitmesi için elinizden geleni  
     yapın.  

“Çünkü Müjde’den 
utanmıyorum. Müjde iman eden 
herkesin kurtuluşu için Tanrı 
gücüdür.” 
 
Romalılar 1:16:  

Müjde Avrupa’ya Ulaşır 
 
Elçilerin İşleri 16 
  

 

Tanrı, ailesine her çeşit insanı 
dahil eder. 

 

Kurtulmamış olanlar:  
     Ne kadar imkansız olduğunu  
     düşünürseniz düşünün,  
     kurtulabilirsiniz. 
Kurtulmuş olanlar:  
     Tanrı’nın ailesine dahilsiniz,  
     diğer Hıristiyanlar sizin  
     kardeşinizdir. 
 

“Çünkü Mesih İsa’ya iman 
ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın 
oğullarısınız.” 

Galatyalılar 3:26: 

Atina’da Tek Başına 
 
Elçilerin İşleri 17 
 

Tek bir Tanrı vardır ve her şeyin 
yaratıcısı, yöneticisi ve yargıcı 
O’dur. 
 

Kurtulmamış olanlar:  
     Tanrı’ya tapınmalı, O’nu  
     sevmeli ve itaat etmelisiniz. 
 

“Dünyayı ve içindekilerin 
tümünü yaratan, yerin ve göğün 
Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış 
tapınaklarda oturmaz.” 

Elçilerin İşleri 17:24: 
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Ders 1 

Tam Dönüş 
 

Öğretmenler için ayetler 
 
Elçilerin İşleri 9:1-22 

Temel gerçek 
 
Mesih’te olan herkes yeni yaratıktır.  

Uygulama  
 
Kurtulmamış olanlar:  Mesih sizin Rabbiniz ve  
       Kurtarıcınız olduğunda yeni bir kişi  
       olacaksınız. 
Kurtulmuş olanlar: Hiç ummadığınız kişilerin  
        bile kurtulabileceğinden umudunuzu  
        kesmeyin. 

Ezber ayeti 
 
“Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski 
şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” 
2.Korintliler 5:17: 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 1–1, 1–2, 1-3, 1-4, 1-5 ve 1–6 
• Pavlus'un birinci müjdeleme 

yolculuğunda ziyaret ettiği yerleri 
gösteren harita 

• Sivri uçlu bir sopa 

 

 

 

Dersin ana hatları 
 
Giriş: 
 
“Çarmıha gerilen soysuz sopsuz biri nasıl 
Mesih olabilir ki?” 
 
Olayların gelişimi: 
1  Saul, başkâhinden mektuplar yazmasını ister.  
 TG- 
2  Saul Şam’a doğru yola çıkar. 
 
3  Saul, diri Mesih’le karşılaşır: 
         -“Saul, neden bana zulmediyorsun?” TG- 
 -“Ey Efendim, sen kimsin?” 
 -“Ben İsa’yım.” 
 -“Rab, ne yapmalıyım?”           TG- 
 -“Şam’a git.”  
 
4  Kör olan Saul Şam’a götürüldü. 
 
5   Saul 3 gün boyunca oruç tutup dua etti. TG- 
 
Doruk Noktası: 
Hananya Saul’u ziyaret eder.                           TG 
Saul İsa’nın öğrencilerinden öğrenir.               TG+ 
 
Sonuç: 
Saul Mesih’i duyurur.  TG- 
 
 



Pavlus – Zulmeden ve Vaiz 
 

 
 

8 

 

 

 

 

Elçilerin İşleri 8:3 

Yeruşalim ve Şam’ı harita 
üzerinde gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 
Romalılar 5:10 ve 
Koloseliler 1:21’e dayalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elçilerin İşleri 7:57-60 
 
 
 
 
 

Ders 
Kart 1-1 
“Çarmıha gerilen soysuz sopsuz biri nasıl Mesih olabilir ki? Nasıralı İsa 
öldü ve onu izleyenlerin hepsini de parmaklıklar arkasına ne kadar çabuk 
atarsak o kadar iyi olur!”  

Genç bir Ferisi olan Saul, Nasıralı İsa’ya inananlara karşı büyük bir öfke 
besliyordu. Birçok Yahudi’nin onlara katılması Saul’u kızdırıyordu. 
Yeruşalim’de askerlerle evleri basıp onları tutukluyordu. Aynı şeyi Şam’da 
da yapmayı kafasına koymuştu, ama dini açıdan tapınaktaki en üst düzey 
yetkili önder olan başkâhinden izin belgesi alması gerekliydi.  

“Nasıralı İsa’yı izleyen öğrencileri tutuklama yetkisi veren mektuplara 
ihtiyacım var. Bu grubu yok etmemiz lazım. Halkın bir çoğu onlara 
katılmaya başladı.” 

Başkâhin gerekli belgeleri memnuniyetle verdi. Saul’un Tanrı’ya sadakatle 
hizmet ettiğini görmekten çok hoşnut olmalıydı. Peki ama Saul Tanrı’ya mı 
hizmet ediyordu? Saul öyle olduğunu düşünüyordu. Çocukluğundan itibaren 
Eski Antlaşma’yı öğrenmişti. Yahudi yasasını en küçük ayrıntısına kadar 
biliyor ve hepsini uygulamaya çalışıyordu. Çeşit çeşit dualar ediyordu. 
Yeruşalim’deki en iyi Kutsal Yasa öğretmeni olan Gamaliel tarafından, dini 
önder olmak üzere bir Ferisi olarak yetiştirilmişti. Buna rağmen Tanrı’ya 
karşı savaşıyordu ve İsa hakkındaki düşünceleri tamamen yanlıştı. 

Saul da, herkes gibi Tanrı’ya düşman olarak doğmuştu. (Romalılar 5:10 ve 
Koloseliler 1:21’e göre) Sizler ve ben de Tanrı’ya düşman olarak doğduk. 
Bu yüzden yalan söylemek, anne babanızın sözünü dinlememek, çalmak, 
öfkelenmek gibi yanlış şeyleri yapmak size kolay gelir. Bu tür şeyleri 
yaptığınızda, sanki yumruğunuzu Tanrı’ya karşı havaya kaldırmış gibi 
olursunuz. Tanrı’nın düşmanı olduğunuzu göstererek O’na karşı 
savaşırsınız. Dindar olmak Saul’u değiştirmediği gibi, bu durumu da 
değiştiremez. Saul çok dindardı, ama yine de Tanrı’ya karşı savaşıyordu. 

Kart 1-2 
Hıristiyanlar’ı tutuklama izni veren mektupları alan Saul, Şam’a doğru yola 
koyuldu; yanına birkaç adam da almıştı. Gidecekleri mesafe yüz altmış 
kilometrelik bir yol olup, eşeklere binseler bile üç dört günlerini alacaktı. 
Geceleri yol boyunca rast geldikleri hanlarda uyudular. 

Kutsal Kitap, Şam’a doğru yolculuk ederken Saul’un neler düşündüğünü 
söylemez. Ancak Hıristiyanlar’a karşı son derece öfkeli olduğunu biliyoruz. 
Belki İstefanos’u taşlayan adamların kaftanlarına göz kulak olduğu günü 
hatırlamıştı. İstefanos’un son konuşması ve, “Ya Rab, bu günahı onlara 
yükleme!” şeklindeki son sözleri Saul’un aklından çıkmamıştı. İstefanos’un 
ölmeden önce parıldayan yüzü, hâlâ Saul’un gözlerinin önünden 
gitmiyordu. Bunlar aklından kolay kolay çıkaramayacağı hoş olmayan 
hatıralardı.
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Nihayet uzaktan Şam’ı gördüler. Şam dünyadaki en eski kenttir. Eğer İsa’yı 
izleyenler Saul’un Şam’a gelmekte olduğunu işitecek olsalar, onun nasıl biri 
olduğunu bildiklerinden, korkup dehşete kapılırlardı. 

Kart 1-3 
Aniden öğle saatlerinde güneşten daha parlak olan bir ışık, yolculuk etmekte 
olan kafilenin üzerinde parladı. 
Saul yere yıkıldı. Sadece Birisini gördü ve bir Kişinin konuştuğunu işitti. 
İşittiği sözler şunlardı:  

“Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” (Elçilerin İşleri 9:4b) 

Bu konuşan da kimdi? Evet, İsa Mesih’ti. Saul, şimdi cennette olan dirilmiş 
Rab İsa’yı gördü. Saul için bu tam bir şoktu! Saul Tanrı’ya hizmet ettiğini 
düşünüyordu, fakat Mesih’e zulmetmekteydi. Gerçekten de Tanrı’nın 
düşmanıydı. Kendinizi hiç Tanrı düşmanı olarak gördünüz mü? Saul gibi 
Hıristiyanlar’a zarar vermiyorsunuz, ama Tanrı’nın düşmanı olarak dünyaya 
geldiniz. Tanrı’nın nefret ettiği şeyleri her yaptığınızda, O’na karşı 
savaşırsınız. Kutsal Kitap’ı okumak, dua etmek, nazik olmak sizi 
değiştirmez. Tanrı düşmanlarının cezalandırılması gerekir. Tanrı düşmanları 
öldükten sonra sonsuza dek ceza çekecektir. Gerçekte kim olduğunuzu ve 
Tanrı’nın sizi nasıl gördüğünü anlamalısınız. Saul bunları anlamaya 
başlıyordu. Rab İsa’ya verdiği yanıt buna işaret eder  

“Ey Efendim, sen kimsin?” (Elçilerin İşleri 9:5a) 

Rab İsa karşılık verdi, “Ben senin zulmettiğin İsa’yım. Üvendireye karşı 
tepmekle kendine zarar veriyorsun” (Elçilerin İşleri 9:5b) 

Üvendire öküzleri daha fazla çalıştırmak için kullanılan ucu sivri sopadır.  

Saul şaşkınlık içinde titriyordu. Görüyorsunuz ki Saul, İsa’ya Efendim diye 
hitap ederek O’nun buyruklarını yerine getirmeye hazır olduğunu ifade 
ediyordu. Saul tam bir dönüş yapmıştı! Saul, İsa Mesih’i izleyenleri tutukla-
mak üzere yollara düştü, ama İsa Mesih onu tutukladı! Sadece İsa Mesih, 
Tanrı düşmanlarının Tanrı’yı sevmelerini sağlayabilir ve O’na itaat etmek 
isteyen insanlar haline sokabilir. İsa Mesih bugün, Saul’la Şam’a giderken 
karşılaştığı gün kadar diridir. Evet, çarmıhta öldü – Tanrı düşmanlarını Tanrı 
dostu yapmak üzere. “Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa’da 
Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız.” (Efesliler 2:13). Saul’un da kendi 
gözleriyle gördüğü gibi O ölü değildi. Sizi de tamamen değiştirebilir. Sizin 
içinizde değişiklik yaparak, Tanrı’yı sevmeyi ve O’na itaat etmeyi istemenizi 
sağlayabilir. Saul’un başına gelen buydu. Nefret ettiği kişiden emir alıyordu. 

Rab’bin ona buyruğu, “Haydi kalk ve kente gir,ne yapman gerektiği sana 
bildirilecek” şeklindeydi (Elçilerin İşleri 9:6b). 

 

 

 

 
 

 
 

Elçilerin İşleri 26:13 

Okul öncesi çocuklara, böyle 
parlak bir ışık karşısında 
nasıl davranacaklarını 
sorun. 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun (ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin).  

 

TG- 

 

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun (ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin). 
 
Mümkünse ucu sivriltilmiş bir 
sopa gösterin ve Rab’bin 
İstefanos aracılığıyla Saul’u 
halihazırda dürttüğünü 
çocuklara hatırlatın. 

TG- 

 

 

 

 

 

 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun (ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin). 
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TG- 
 

 

 

 

 

Çocuklara Hananya’nın 
yerinde olsalardı ne 
hissedeceklerini sorun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG 

 

 

 

 
 

Kart 1-4 
Saul ayağa kalkıp çevresine bakındığında hiçbir şey göremedi. Kör olmuştu. 
Onunla birlikte yolculuk eden adamlar ışığı görmüş ve bir ses işitmişlerdi, 
ama neler olduğunu bilmiyorlardı. “İsa karşıtlarının” gururlu önderinin 
elinden tutup beraber Şam’a gittiler. Onu üç gün boyunca Doğru Sokak’taki 
bir evde tek başına bıraktılar. Hiç bir şey yemedi, içmedi, sadece düşünüp dua 
etti. Yanlış yapmıştı, çok büyük yanlış yapmıştı. Çok üzgündü, çok çok 
üzgündü. Diri Rab’le karşılaşması bu değişikliğe neden olmuştu. İsa, Saul’un 
Kurtarıcısı, Saul’un Rabbi ve Efendisi olan Mesih’ti. Saul yeni bir yaratık 
olmuştu. Onu kim değiştirmişti? İsa Mesih.  

2.Korintliler 5:17’yi Kutsal Kitabınızdan okuyun (ya da bir çocuk okusun).  

Sizi sadece İsa Mesih değiştirebilir. Tanrı’nın düşmanı olduğunuzu anlıyor 
musunuz? Bundan dolayı üzgün müsünüz? Yanıtınız evetse, Rab İsa, O’nu 
görmemenize rağmen “gittiğiniz yolda sizi zaten durdurmuştur.” O’nun sizin 
için öldüğüne ve sadece O’nun sizin Kurtarıcınız ve Rabbiniz olduğuna 
inanırsanız, Saul gibi, “Mesih’te yeni bir yaratık” olursunuz. Saul’un dış gö-
rüntüsü hiç değişmemişti, ama çok farklı bir adam olmuştu. 

Kart 1-5 
Saul, Doğru Sokak’taki eve birisinin girdiğini işitti. Şam’daki Mesih 
inanlılarından biri olan Hananya’ydı gelen. Rab İsa Hananya’ya, “Doğru 
Sokak denilen sokağa git ve Yahuda’nın evinde Saul adında Tarsuslu birini 
sor” dediğinde çok şaşırmıştı (Elçilerin İşleri 9:12’den). 

Hananya Saul hakkında işitmişti ve ziyaret etmek isteyeceği en son kişi oydu! 
Ama Rab durumu çok daha farklı gördüğünü açıkladı. 

Elçilerin İşleri 9:15-16’yı Kutsal Kitabınızdan okuyun (ya da bir çocuk 
okusun).   

Ben okurken dikkatle dinleyin ve Saul’un Rab İsa hakkında kendileriyle 
konuşacağı üç grubu söyleyin – Öteki uluslara (Yahudi olmayanlar), krallara 
ve İsrailoğulları’na (Yahudiler’e). Hananya Rab’bine itaat etti ve Saul’a gitti. 

Ellerini Saul’un üzerine koyarken, “Saul kardeş” dedi.  

Ona niçin “kardeş” diye hitap etti dersiniz?  

Çocukların katılımına fırsat verin.  

Saul artık yeni bir yaratıktı; Hananya gibi Tanrı’nın ailesindeydi. Eğer 
Tanrı’nın sizi de yeni bir yaratık yapmasını gerçekten istiyor, ama bunu nasıl 
yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, size bunu Kutsal Kitap’tan açıklamak 
beni memnun edecektir. Saul gibi ‘yeni  yaratık’ olmak harikulade bir şeydir. 

Hananya’nın Saul’a söyleyeceği önemli şeyler vardı. 
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“Saul kardeş, sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin 
açılsın ve Kutsal Ruh’la dolasın diye beni yolladı.” (Elçilerin İşleri 9:17). 

Hemen o anda Saul görmeye başladı! Kutsal Ruh da onu yönetmeye başladı. 
Kalktı ve İsa Mesih’e ait olduğunu göstermek için vaftiz oldu.  

Kart 1-6 
Büyük olasılıkla Saul’u Şam’daki öğrencilerle tanıştıran Hananya’ydı. Ne 
kadar şaşırdıklarını düşünebiliyor musunuz? Kendilerine tamamen karşı olan 
Saul, artık onlardan biri olmuştu! Buna inanmak çok zordu!  

Sevgili Hıristiyan çocuklar, belki de asla kurtulmayacağını düşündüğünüz bir 
arkadaşınız ya da bir aile ferdiniz var. Saul’a olanlara bakın. Umudunuz 
kaybolmasın, dua etmeye devam edin. 

Saul, Şam’daki öğrencilerden pek çok şey öğrenmiş olmalıydı. Zaten Eski 
Antlaşma’yı çok iyi biliyordu, ama artık İsa’nın Mesih olduğunu da anladığı 
için Eski Antlaşma’yı çok daha derinden anlayabiliyordu. Keşfettiklerini 
kendisine saklayamazdı. İsa Mesih hakkında öğrendiklerini başkalarına da 
anlatmalıydı.  Tanrı’nın göndermeyi vaat ettiği Mesih’in, İsa olduğunu 
duyurmaya başladı. 

Bu ne büyük değişimdi! Bu adam İsa Mesih’le ilgili olan her şeyden nefret 
eden bir adamdı. Şimdiyse O’nu seviyor, O’na itaat ediyor ve diğer kişilerin 
de O’na iman etmesini sağlamak için onları ikna ediyordu. “Yeni bir yaratık” 
olmuştu (2. Korintliler 5:17). Bu sizin başınıza da geldi mi? Sizi sadece Rab 
İsa yeni bir kişi yapabilir. Tanrı’nın düşmanı olduğunuzu görmüyor musunuz? 
Gerçekten üzgün müsünüz? Rab İsa’nın günahlarınıza karşılık öldüğüne 
inanın. O’na Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak iman edin. Saul’un yaptığı 
buydu. Rab İsa onu “yeni yaratık” yaptı ve aynısını sizin için de yapabilir. 

Tekrar Soruları 

1.  Saul başkâhinden ne istedi? (Şam’daki Hıristiyanlar’ı tutuklamasına izin   
veren mektuplar.) 

2. Saul’u Tanrı düşmanı yapan neydi? (Bir günahkâr olarak doğmuştu.) 

3. Saul Şam’a giderken kimle karşılaştı? (Rab İsa Mesih’le.) 

4. Rab, Saul’a ne yapmakta olduğunu söyledi? (Kendisine zulmettiğini.) 

5. Saul İsa’yla karşılaşınca O’na nasıl hitap etti? (Efendim, Rabbim.) 

6. Saul’un niçin Şam’a götürülmesi gerekti? (Kör olduğu için.) 

7. Eğer Mesih’teyseniz, siz nesinizdir? (Yeni yaratık.) 

8. Saul üç gün boyunca ne yaptı? (Dua etti.) 

 

 

 

Eğer çocuklar vaftiz 
konusuna yabancıysalar, 
kısaca açıklayın. 

 

 

TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

TG- 
 
 
 

Tekrar Oyunu 
Kent inşa etme 

Aşağıdaki harf 
kombinasyonlarını avuç içi 
büyüklüğünde kartlara 
yazın. 
YE     RU     ŞA      LİM 
SA      Mİ     Rİ        YE  
 
Kartları masa üzerine 
tersyüz olarak yerleştirin. 
 
Çocukları iki gruba ayırın. 
Yeruşalim ve Samiriye  
grubu. 

Amaç her grubun kendi 
kent adını inşa etmesidir.
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Grup üyelerinden birisi 
soruyu doğru 
yanıtladığında bir kart 
seçer. Seçtiği kart kendileri 
için gerekliyse bunu takımı 
için tutar, değilse diğer 
kartların yanına harfler 
görünmeyecek şekilde 
koyar. 
 
Gruplarına ait kent adını 
tamamlayan ilk grup 
yarışmayı kazanır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Rab, Saul’a gitmesini söylediğinde Hananya niçin korktu?  (Hananya 
Saul’un Hıristiyanlar’a zulmettiğini biliyordu.) 

10. Hananya Saul’a niçin “kardeş” diye hitap etti? (Saul artık bir Hıristiyan   
olmuştu ve Tanrı’nın ailesine katılmıştı.) 

11. Sizi kim yeni bir kişi yapabilir?  (İsa Mesih.) 

12. Şam’daki Yahudiler Saul’deki değişikliği nasıl anladılar? (Saul 
havralara gidip vaaz veriyordu.) 
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Ders 2 

Tuzaklar ve Kaçışlar 
 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 9:20-30  
Galatyalılar 1:15-18 
Elçilerin İşleri 11:19-30 
Elçilerin İşleri 13:1-12 
Elçilerin İşleri 21-23 

Temel gerçek 
Tanrı için yaşayan her Hıristiyan karşı 
koymalardan kaynaklanan zulümle karşılaşır. 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Tanrı’nın zulüm ve 

 sıkıntılar hakkında söylediklerini  
 unutmayın ve Şeytan’ın sizi Rab’bi  
 izlemekten alıkoymasına izin   
 vermeyin.  

Ezber ayeti 

“Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir 
yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm göre-
cek.”  2.Timoteos 3:12 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 2–1, 2–2, 2-3, 2-4, 2-5 ve 2–6 
• Pavlus’un son müjdeleme yolculuğunda 

gittiği yerleri gösteren bir harita 
• Bir sepet ya da kutu (küçük bir çocuğun 

içine sığabileceği büyüklükte olsun.) 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Kutsal Kitap’ta 13 kitap yazan kişi kimdir? 
 
Olayların gelişimi: 
1 Tanrı Arabistan’da Saul’a öğretişler verir. 
2 Saul Şam’a geri döner. 
3 Yahudiler Saul’u öldürme planları kurar.  

TG 
4 İnanlılar Saul’un kaçmasını sağlarlar.  

TG+ 
5 Saul Yeruşalim’deki inanlılara katılır.    
6 Oradaki inanlılar Saul’u aralarına almazlar.  

   
TG+ 

7 Barnaba Pavlus’a destek olur. 
8 Pavlus Yeruşalim’den kaçar ve Tarsus’a 

gider.                                                 TG+ 
9 Barnaba ona katılır ve birlikte Antakya’ya 

giderler. 
10 Antakya’daki kilise onları müjdelemeye 

gönderir. 
11 Kıbrıs’ta Müjde’yi paylaşırlar. 
12 Elimas onlara karşı çıkar. 
 
Doruk Noktası: 
      Elimas kör olur. 
 
Sonuç: 
      Vali Mesih’e iman eder.            
TG+ 
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Harita üzerinde gösterin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
Kutsal Kitap’taki en az 13 kitap tek bir kişi tarafından kaleme alınmıştır. 
Bu kişinin kim olduğunu bilen var mı? Bu kişi Saul’dur – geçen derste 
hakkında öğrendiğimiz adam. 

Rab İsa Saul’la karşılaşıp onu kurtardığında, Saul’un yaşamı için planları 
vardı. Hatırlarsanız, Saul’u şaşkınlık içindeki Şamlı Yahudiler’e Rab İsa 
hakkında vaaz ederken bırakmıştık. Bu uzun süre devam etmedi, çünkü 
Tanrı ona Arabistan’a gitmesini söyledi.  

Orada neler yaptı dersiniz?  

Çocukların tahminde bulunmalarına fırsat verin.  

Saul vaaz vermedi, öğretişte bulunmadı, insanlarla bir araya gelmedi. 
Tek başınaydı, Tanrı’yla baş başa. Tanrı ona daha sonraları kaleme 
alacağı Kutsal Kitap’ın (İncil’in) 13 kitabında sözünü ettiği birçok şey 
öğretti. Tanrı onu çok yoğun ve tehlikelerle dolu bir yaşam için hazırladı. 

Kart 2-1 
Aradan üç yıl geçtikten sonra daha da olgunlaşan Saul Şam’a geri döndü. 
Hemen Müjde’yi duyurmaya başladı. Çok sevdiği Rab İsa hakkında bir 
türlü sessiz kalamıyordu. Birçok Yahudi Saul’un havralarda söyle-
diklerini işitince öfkelendi. Saul’dan ve söylediklerinden nefret 
ediyorlardı. Saul’a bir hain ya da “dönek” gözüyle bakıyorlardı. Kısa bir 
süre sonra onu öldürme planları kurmaya başladılar. Saul’un düşmanları 
gece gündüz kentte onu gözleyip kaçmasına bir fırsat vermek istemediler. 
Onu ele geçireceklerdi. 

Yaşam Saul için hiç de kolay değildi. Herhalde karşısına çıkan sıkıntılar 
onu şaşırtmıyordu. Tanrı’nın Hananya’ya ne dediğini hatırlıyor 
musunuz? “Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini 
ona göstereceğim” (Elçilerin İşleri 9:16). Rab İsa tarafından yeni bir 
yaratık halini alan herkes sıkıntılarla karşılaşacaktır. Tanrı daha sonraları 
Kutsal Kitap’taki şu sözleri yazmak için Saul’u kullandı: “Mesih İsa’ya 
ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm 
görecek” (2.Timoteos 3:12).  Tanrı’nın düşmanı olan Şeytan, Tanrı’nın 
işini mahvetmeye çabalar. Rab İsa birisini yeni yaratık yaptığında (2. 
Korintliler 5:17) şeytan bu kişinin yaşamını zorlaştırır. Hıristiyanlar 
Müjde’yi başkalarıyla paylaştığında, daha fazla insanın kurtulmasını 
kesinlikle istemediği için Şeytan onlara karşı çalışmaya başlar. Şeytan, 
işini yaptırmak üzere Şam’daki Yahudiler’i kullandığı gibi, sık sık 
insanları kullanır. 

Oradaki inanlılar Saul’u öldürme planı hakkında işittiler. Bir gece 
harekete geçtiler. Belki Saul’a gidip,  

“Saul kardeş, Yahudiler seni öldürecekler. Senin artık Şam’da kalman 
çok tehlikeli. Kaçmana yardım edeceğiz. Gel bizimle” dediler. 
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Kart 2-2 
Onlarla birlikte kent surlarının sakin bir tarafına gitti. İnanlıların yanında 
kocaman bir küfe vardı ve Saul’a içine girmesini söylediler.  

Dikkatle ve sessizce küfeyi kentin surlarından aşağı indirdiler. Küfe yere 
değdiğinde hafif bir ses duyuldu. Saul çabucak inip yola koyuldu. Tanrı 
bu kaçış planının başarılı olmasını sağladı. Yahudiler ne yaparsa yapsın, 
dizginler Tanrı’nın elindeydi! 

Rab İsa’yı tanıyan ve O’nu seven herkesin bunu hatırlaması gerekir. 
Hıristiyan olduğunuz için sıkıntılarla karşılaştığınızda, kontrol 
Tanrı’dadır. Belki sınıfınızda hiç kimse, size çirkin adlar takmak dışında 
sizinle konuşmayabilir. Teneffüslerde ve öğle paydosunda yalnız 
başınasınız. Bu çok zor bir durumdur, ama her şeyi kontrol eden hâlâ 
Tanrı’dır ve sizi O’ndan hiçbir şey ayıramaz. Saul Şam’dan kaçarken de 
onunla birlikteydi.  

Saul birkaç gün boyunca yolculuk etti, Yeruşalim’deki inanlılarla bir 
araya gelmeyi dört gözle bekliyordu. Onlarla aynı aileye, Tanrı’nın 
ailesine aitti; birlikte olmak çok iyi olacaktı. 

Kart 2-3 
Yeruşalim’e varır varmaz oradaki inanlılarla temasa geçti.  

“Kardeşler, sizlerle birlikte olmak istiyorum ve insanlarla İsa Mesih 
hakkında paylaşacağım” derken heyecan dolu olmalıydı.  

Fakat inanlılar onu aralarında istemediler; ondan korkuyorlardı. Bunun 
nedeni hakkında fikriniz var mı?  

Çocukların katılımına fırsat verin.  

Eminim bu tepki Şeytan’ı çok sevindirmişti; Hıristiyanlar başkalarının 
Rab’bi izlemesini zorlaştırdığında bundan her zaman sevinç duyar. 

Serap Rab İsa’ya Kurtarıcısı olarak iman ettiğinde sekiz yaşındaydı. 
Rab’bi seviyor ve O’na itaat etmek istiyordu. Bir gün kendisi de bir 
Hıristiyan olan Pazar Okulu öğretmenine bunu söylemek için bütün 
cesaretini topladı. Öğretmeni sadece, “Çok hoş” dedi o kadar. Serap 
daha sonra öğretmeninin bir başkasına, “Bence Serap daha ne yaptığını 
bilemeyecek yaşta” dediğini işitti. Serap gerçekten çok üzgündü. 
Gerçekten de çok mu küçüktü? Siz olsaydınız, onu nasıl teşvik 
ederdiniz? 

Hıristiyanlar olarak diğer Hıristiyanlar’a zor anlar yaşatma konusunda 
asla Şeytan’ın oyuncağı olmamalıyız. 

Şeytan Yeruşalim’de kötü planını uzun süre uygulayamadı. Barnaba adlı 
bir öğrenci Saul hakkında işitmişti. 

“Bakın” dedi diğerlerine, “Rabbimiz İsa, Saul Şam’a giderken ona 
göründü. Onu tamamen değiştirdi. Saul bizden biri. Hatta Şam’dayken 

 

Büyük bir sepet ya da kutu 
bulursanız, küçük çocuklardan 
birinin içine oturmasına izin 
verebilirsiniz. 

 

 

TG+ 

Çocuklara Hıristiyan olarak 
karşılaştıkları sorunları 
paylaşmaları için fırsat verin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TG+ 
 

 

Çocukların önerilerini dinleyin 
ve Tanrı’nın, “O’na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, 
hepsi sonsuz yaşama 
kavuşsun” [Yuhanna 3:16] 
dediğine işaret edin. 



 Pavlus – Zulmeden ve Vaiz 
 

 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita üzerinde gösterin. 

 

 

 
TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elçilerin İşleri 4:36 

 

Harita üzerinde gösterin. 

 

 

 

Rab İsa hakkında pek çok kişiyle de konuştu.”  

İşte Hıristiyanlar birbirlerine bu şekilde yardım etmeli ve Şeytan’ın 
planlarını bozmalıdırlar! Öğrenciler Saul’u kardeş olarak kabul ettiler ve 
kısa bir süre sonra Saul, Yeruşalim’de “Rab’bin adını korkusuzca 
duyurmaya başladı” (Elçilerin İşleri 9:29). Aradan bir süre geçince Saul 
Şam’da başına gelen aynı sorunla karşılaştı: Yahudiler’in nefreti ve onu öl-
dürmek istemeleri. Görüldüğü kadarıyla Saul’dan, diğer tüm inanlılardan 
daha çok nefret ediyorlardı. Bunun nedeni hakkında bir fikriniz var mı? 

Çocukların katılımına fırsat verin. 

Kart 2-4 

Tanrı, inanlıların bu öldürme planı hakkında bilgi edinmelerini sağladı. 
Saul’u aceleyle bir liman kenti olan Sezariye’ye götürdüler. Saul buradan 
denize açılıp doğduğu yer olan Tarsus’a gitti. Tanrı’nın hâlâ Saul için 
hazırladığı görevler vardı. İşte bu yüzden Yahudiler’in tuzağı bir işe 
yaramamıştı. 

Sevgili Hıristiyan çocuklar, Şeytan size ancak Tanrı’nın izin verdiği 
şeyleri yapabilir. Tanrı bazı çocuklarının diğerlerinden daha çok zulüm 
görmesine izin verir. Bunun nedenini bilmiyoruz, ama Tanrı’nın bu ko-
nuda iyi nedenleri vardır mutlaka. Aynı okula giden iki kardeşin kurtuluşa 
kavuşmuş olduğunu düşünün. Birisinin Hıristiyan bir arkadaşı olabilir ve 
hiç kimse onunla alay etmez. Diğeri ise Tanrı için yaşadığı için alaya 
alınır, gülünür ve hatta tekmelenir. Bunun nedenini anlayamayız.  

Saul, Rab İsa uğruna acı çekmenin, zulüm görmenin bir ayrıcalık olduğunu 
kavramıştı. Bu duruma aynı şekilde bakmak en iyisidir. 

Saul Tarsus’tayken kendisini öldürme tuzaklarından kurtulmuş gibiydi. 
Çocukluk yıllarını burada geçirmiş olduğundan, hiç şüphesiz eski 
arkadaşlarını aramış ve onlarla Müjde’yi paylaşmıştı. Saul hiç kimsenin 
Müjde’yi işitmeden asla kurtulamayacağını biliyor ve insanların Tanrı’dan 
sonsuza dek ayrı kalacağını düşünmek bile onu üzmeye yetiyordu. 

Kart 2-5 
Bir gün Barnaba davetsiz bir misafir olarak çıkageldi. Barnaba hakkında 
ne hatırlıyorsunuz?  
Çocuklara yanıtlamaları için fırsat verin.   
“Barnaba” “teşvik eden oğul” anlamına gelir ve kendisi gerçekten öyleydi!  

“Saul kardeş” dedi Barnaba, “Artık Antakya’da da birçok inanlı var. 
İmanda güçlenmeleri için öğretiş almaya ihtiyaçları var. Bana yardım 
etmeni istiyorum. Benimle birlikte Antakya’ya gelir misin?” 

Saul Barnaba’yla gitti ve Tanrı’ya Antakya’da hizmet etti. Antakya’da 
yaşayan inanlılara bir lakap takılmıştı ve bu lakap iyice yerleşti – 
Hıristiyanlar! İsa Mesih’e inanan kişiler ilk kez Antakya’da “Hıristiyan” 
adıyla çağrıldılar. 
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Bir süre sonra Kutsal Ruh Tanrı, Antakya’daki inanlılar topluluğu olan 
kiliseye özel talimatlar verdi. Bu talimatlar Kutsal Kitap’ta kayıtlıdır: 

“Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana 
ayırın” (Elçilerin İşleri 13:2).  

Antakya’daki Hıristiyanlar onları kaybedecekleri için üzülmelerine 
rağmen itaat ettiler ve Saul’la Barnaba’yı Müjde’yi başka yerlere de 
ulaştırmak üzere gönderdiler. 

İki adam Barnaba’nın memleketi olan Kıbrıs’a gittiler. Bu iki müjdeci, 
günümüzde popüler bir tatil merkezi olan Kıbrıs’ta, adanın dört bir 
köşesine gidip Müjde’yi duyurdular. İnsanlara neler anlattılar acaba?  

Bu anı, Müjde’yi kısa ve basit bir şekilde anlatmak için kullanın. 

Bu andan itibaren, Kutsal Kitap’ta kullanılan isim olduğu için, Saul’u 
Pavlus olarak adlandıracağız. Pavlus Saul’un Grekçe karşılığıdır. 

Pavlus ve Barnaba ada üzerinde ziyaret ettikleri son yerde şöyle bir mesaj 
aldılar: “Vali sizin duyurduklarınızı işitmek istiyor.”  

Pavlus ve Barnaba ada valisinin Müjde’yi işitmek istemesinden büyük bir 
hoşnutluk duymuş olmalıydılar. 

Kart 2-6 
Tanrı’nın düşmanı olan Şeytan, valinin Müjde’yi işitip iman etmesine 
engel olma konusunda kararlıydı. Bu iş için kullanacağı kişi valiye yakın 
biriydi. Yahudi olan bu adamın adı Elimas’tı. Falcılık yapan bir çeşit 
büyücüydü ve valinin danışmanıydı. Elimas araya girip duruyordu. 

Şeytan’ın Elimas’ı kullandığını bilen Pavlus durdu. Gözlerini Elimas’a 
dikti. Pavlus’un ne dediğini Kutsal Kitap’tan okuyacağım.  

Elçilerin İşleri 13:10-11a’yı Kutsal Kitabınızdan okuyun.  

“Ey İblis’in oğlu! Yüreğin her türlü hile ve sahtekârlıkla dolu; doğru olan 
her şeyin düşmanısın. Rab’bin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek 
misin? İşte şimdi Rab’bin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın, bir süre gün 
ışığını göremeyeceksin.”  

Elimas o anda kör oldu ve dört dönerek, elinden tutup kendisine yol 
gösterecek birilerini aradı. 

Vali şaşkınlık içindeydi. Pavlus’un söylediklerini dinledi. Az önce tanık 
olduğu Tanrı’nın gücünü düşündü. Rab İsa Mesih’e iman etti. Kıbrıs 
valisi “yeni bir yaratık” olmuştu (2. Korintliler 5:17). Şeytan’ın karşı 
çıkışı durduruldu; Tanrı planladıklarını yaptı. 

Şeytan Tanrı’nın planlarını durdurmaya çalıştığında hep böyle olur. Tanrı 
asla yenilmez. Tanrı için yaşadığınız zaman, Şeytan’ın yaşamınızı 
zorlaştırmasını bekleyin. Birisine Rab hakkında konuşmaya 
başladığınızda, Şeytan size karşı gelir. Her Hıristiyan’ın başına gelir bu. 

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 

 
Harita üzerinde gösterin. 
Elçilerin İşleri 4:36 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kutsal Kitap Pavlus ve 
Barnaba’nın ya da Elimas’ın 
söylediklerini kaydetmez, ama 
herhalde şuna benzer şeylerdi: 

(Öğretmen Pavlus’u, yardımcı 
da Elimas’ı canlandırsın): 

Pavlus: “Sayın Kıbrıs valisi, size 
Tanrı’nın Oğlu hakkında 
anlatmak istiyoruz.” 

Elimas: “Bu tam bir saçmalık. 
Yaşamım boyunca Tanrı Oğlu 
diye bir şey işitmedim.” 

P: “Tanrı, Oğlu’nu dünyaya 
gönderdi. O’nun adı İsa 
Mesih’tir.” 

E: “Ekselansları, saçmalık bu. 
İlgilenmeniz gereken daha 
önemli konular var.” 

TG+ 
P: “Tanrı Oğlu kusursuz bir 
yaşam sürdü ve çarmıh 
üzerinde öldü.” 
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E: “Olamaz– sadece suçlular 
bu şekilde öldürülürler. Bir 
Romalı olarak bunu zaten 
biliyorsunuz sayın Valim.” 

P: “Ama ölü kalmadı...” 

E: “Birazcık aklı olan hiç 
kimse buna inanmaz.” 

 

Tekrar oyunu 

Hangi yol? 

Sayfa 40’taki haritayı A3 
kağıt üzerine büyüterek foto-
kopi çekin.  

Pavlus’un Şam’a 
dönüşünden sonra yaptığı 
yolculukları işaretleyin. 

Gruplardan biri kırmızı, diğeri 
mavi kalem kullansın. 

Amaç, Pavlus’un gittiği 
sıraya göre ilerleyerek 
Kıbrıs’a ilk önce ulaşmaktır. 

Çocuklardan biri doğru yanıt 
verdiğinde bir sonraki durağa 
giden yolu çizer.  

Kıbrıs’a doğru yolu izleyerek 
varan grup kazanır.  

Eğer her iki grup da doğru 
yolda ilerlerse, Kıbrıs’a ilk 
varan grup kazanır.  

(Doğru sıra, Şam – 
Yeruşalim – Sezariye – 
Tarsus – Antakya – Kıbrıs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeytan Tanrı’yı yenemeyeceği için vazgeçmeyin. Tanrı her şeyi kontrol 
eder. Kendisini hoşnut eden şeyleri yapar. Tanrı’dan size, Rab için zulme 
uğramanın bir ayrıcalık olduğunu görmenize yardım etmesini isteyin. 
Çünkü O çarmıhta ölürken sizin için çok daha fazla acı çekti, zulüm gördü. 
Pavlus Romalılar Kitabı’nda, “Bu anın acıları, cennette Rab’le birlikte 
olduğumuzda gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya 
değmez” diye yazmıştır (Romalılar 8:18). 

Tekrar Soruları 

1. Tanrı Saul’u Arabistan’a niçin gönderdi? (Ona birçok şey öğretmek ve 
gelecekte başına geleceklere hazırlamak için.) 

2. Saul niçin Şam’dan kaçmak zorunda kaldı? (Oradaki Yahudiler onu 
öldürmeyi planladıkları için.) 

3. Saul Şam’dan nasıl kaçtı? (Kent surları üzerinden sarkıtılan küfe 
içinde.) 

4. Hıristiyanlar niçin sık sık zorluklarla karşılaşır? (Şeytan Tanrı’nın 
işlerine karşı olduğu için.) 

5. Saul Yeruşalim’deki inanlılara gittiğinde nasıl bir sürprizle karşılaştı? 
(Ondan korktukları için aralarına almak istemediler.) 

6. Saul’un kardeşleri olduğunu anlamalarına kim yardım etti? (Barnaba.) 

7. İnanlılara Antakya’da takılan lakap neydi? (Hıristiyan.) 

8. Antakya kilisesine Saul ve Barnaba’yı müjdeci olarak göndermelerini 
kim söyledi? (Kutsal Ruh.) 

9. Tanrı’nın işini durdurmak üzere Şeytan Kıbrıs’ta kimi kullandı? 
(Elimas’ı.) 

10. Elimas’a ne oldu? (Gözleri kör oldu.) 

11. Kıbrıs valisine ne oldu? (İman etti.) 

12. Hıristiyan olduğu için zorluklarla karşılaşan bir arkadaşınızı nasıl 
teşvik edersiniz? (Tanrı her şeyi kontrol edendir; Rab için acı çekmek 
bir ayrıcalıktır.) 
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Ders 3 
Yanlış Kişi 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 14 

Temel gerçek 
İnsanlar kurtulabilmek için Müjde’yi işitmek 
zorundadırlar. (Romalılar 1:16’ya göre) 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Müjde’yi işittiniz, ama  

inanmanız lazım. 
Kurtulmuş olanlar: Başkalarının da Müjde’yi  
 işitmesi için elinizden geleni yapın.  

Ezber ayeti 

“Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman 
eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür.”  
Romalılar 1:16 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 3–1, 3–2, 3-3, 3-4, 3-5 ve 3–6 
• Pavlus’un ilk müjdeleme yolculuğunda 

gittiği yerleri gösteren bir harita 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Dağcılığı sever misiniz? 
 
Olayların gelişimi: 
1 Pavlus Müjde’yi duyurarak dağlık tepelik 

yerlerden geçer.    TG 
2 Pavlus ve Barnaba Listra’da Müjde’yi duyurur-

lar. 
3 Sakat bir adam iman eder. 
4 Pavlus, “Ayağa kalk” der. 
5 Adam ayağa kalkar. 
6 Halk Pavlus’a ve Barnaba’ya tapınmaya çalışır.  

TG 
7 Kâhin kurban sunmak üzeredir. 
8 Kalabalık sakinleşir.   TG+ 
9 Kötü niyetli kişiler halkın arasına sızar.  TG- 
 
Doruk Noktası: 
Pavlus taşlanır ve öldüğü sanılır. 
 
Sonuç: 
Kentin dışına sürüklenir. 
Kalkar ve geceyi Listra’da geçirir. 
Antakya’ya geri döner.                 TG-, TG+ 
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Gittikleri mesafeyi gösterin. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG 

 

 

 

 

 
 

Harita üzerinde gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ders 
Dağcılığı sever misiniz? Pavlus ve Barnaba Kıbrıs’tan ayrıldıktan ve 
tekrar karaya çıktıktan sonra bunu yaptılar. Yaklaşık olarak 160 km. 
kuzeye ve 1100 metre kadar yüksekliğe tırmandılar! Haydutların kol 
gezdiği zorlu ve tehlikeli bir yolculuktu. Pavlus ve Barnaba çeşitli 
kentlere gidip Rab İsa Mesih hakkında öğretişler verdiler. 

Kart 3-1 
Kıbrıs halkı gibi, bu kentlerde yaşayanların da kendi dinleri vardı. Birçok 
tanrıya inanıyorlardı. Baş tanrıları Zeus’tu (Romalılar ona Jüpiter adını 
verirlerdi). Bir diğeri ayaklarında kanatları olan ve çok hızlı uçabilen 
Hermes’ti (Merkür). Ayrıca çok iyi bir konuşmacı olduğu da söylenirdi. 

Pek çok kişi Zeus’la Hermes efsanesini işitmişti. Sıradan iki adam 
kılığına girerek dünyanın o bölgesini ziyaret ettikleri söylenirdi. Halk 
onları tanımadığı için hiç kimse evine davet etmemişti. Fakat yoksul bir 
çift, bu ikisini mütevazı evlerinde konuk etmişti. Bu yoksul çift 
gösterdikleri iyilikten dolayı ödüllendirilmiş, fakat tanrılar geri kalan 
halkı yok etmesi için seller göndermişti.  

Bizler bunun bir efsane olduğunu biliyoruz, ama pek çok kişi buna 
inanmıştı. Grek tanrılarına tapınmak için çok güzel tapınaklar inşa 
edilmişti. Buradaki halk daha önce Müjde’yi işitmemişti. Acaba tek ve 
gerçek olan Tanrı, başka bir dinleri olduğu için bu halkı kabul eder mi 
dersiniz?  
Bu konu hakkında çocuklarla tartışın.  
Rab İsa, insanları Tanrı’ya getirebilecek tek kişi olduğunu açıkça dile 
getirdi (Yuhanna 14:6). Eğer insanlar İsa Mesih hakkında hiçbir şey 
işitmemişse, O’na iman etmeleri ve Tanrı’nın ailesine katılmaları 
mümkün değildir. İşte Pavlus bu yüzden, yolculuk sırasında 
karşılaşabileceği tehlikeleri göze aldı. İnsanlara Müjde’yi duyurmalıydı. 

Sonunda Listra Kenti’ne vardılar. Kentin hemen dışında tanrıları olan 
Zeus’a adanmış çok güzel bir tapınakları vardı. Pavlus ve Barnaba halka 
Rab İsa hakkında anlatmaya başladılar. Bazen halka vaaz verdiler, bazen 
de İsa hakkında onlarla konuştular. 

Kart 3-2 
Sokakta kendilerini dinleyenler arasında diğer çocuklar gibi koşup 
oynayamamış olan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç 
yürüyemiyordu. Bu adam Pavlus’un söylediklerini dikkatle dinledi. 
Yüreğinde İsa Mesih’in kendi Rab’bi ve Kurtarıcısı olduğuna inandı. 
Pavlus adamı dikkatle süzdü ve adamın yüzündeki bir şey inandığını 
gösterdi. Pavlus aniden adama dönüp yüksek sesle, 

 “Kalk! Ayaklarının üzerinde dur!” dedi.  

Gelin bundan sonra olanları Kutsal Kitap’tan öğrenelim – dinleyin: 
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Kart 3-3 
Elçilerin İşleri 14:9b’yi okuyun.  
“Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı!”  

Bu bir mucizeydi. Bu mucizeyi gören herkes Rab İsa’ya iman etmez 
miydi dersiniz? 

Kalabalık arasında heyecan gitgide arttı ve kendi dillerinde konuşarak, 

 “İşte tekrar oluyor – aynen efsanede olduğu gibi” dediler. 

“Tanrılar aramıza geri geldiler.” 

“Konuşan adam Hermes olmalı.” 

“Öbürü de Zeus.” 

“Böyle bir şeyi kendi gözlerimizle göreceğimizi hiç düşünmezdik.” 

“Uzun yıllar önce yapılan hatayı yapmayalım.” 

“Gelin Zeus ve Hermes’e tapınalım.” 

“Evet, Zeus ve Hermes’a tapalım.” 

Tek ve gerçek Tanrı hakkında söylenen bir tek söz bile yoktu. Hiç kimse 
Rab İsa’dan söz etmedi. Hepsinin kafası karışmıştı. Görüyorsunuz, 
mucizeler kendi başına insanları Rab İsa’ya iman etmeye yönlendirmez. 
Kutsal Kitap net bir şekilde, insanları O’na yönlendiren şeyin Müjde 
olduğunu söyler. Dinleyin:  

Romalılar 1:16’yı okuyun. 

Müjde kurtuluş için Tanrı’nın gücüdür. İnsanlar günahkâr ve Tanrı’dan 
ayrı olduklarını anlamalıdırlar. Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’in, 
günaha karşılık öldüğü ve dirildiği için, kendilerini Tanrı’ya 
getirebileceğini işitmeleri gerekir. İnsanların Müjde’yi işitmesi şarttır – 
bu, mucizeler görmekten çok daha önemlidir. Adamın iyileşme mucizesi 
büyük bir heyecana yol açtı, ama Rab İsa’ya iman etmelerini sağlamadı. 

Kart 3-4 
Başlangıçta Pavlus ve Barnaba yerel dili anlamadıkları için neler olup 
bittiğini tam olarak kestirememiş olabilirler. Fakat kısa bir süre sonra 
kendilerini dehşete düşüren bir durumla karşılaştılar.  

Zeus tapınağının kâhini boğa ve çelenklerle kendilerine doğru geliyordu. 
Aynen tapınakta Zeus için yaptığı gibi, Pavlus ve Barnaba’nın onuruna 
kurban keseceği ortadaydı. Halk Pavlus ve Barnaba’nın önünde diz 
çöküyordu. İki müjdeci gördükleri karşısında çok üzüldüler. 
Çaresizliklerini göstermek için giysilerini yırttılar. Halkın arasına karışıp 
onları durdurmaya çalıştılar. 

“Biz tanrı falan değiliz. Sizi bu  putlardan uzaklaşmanız, göğü, yeri ve 
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TG+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TG- 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yaşayan her şeyi yaratan diri Tanrı’ya dönmeniz için çağırmaya geldik.”  

Sonunda halkı durdurmayı başardılar. Eminim halka Müjde’yi açıkladılar. 
Artık insanların Tanrı’nın isteğine göre kurtuluşun ne olduğunu işitmesinin 
ve anlamasının önemini çok daha iyi anlıyorlardı. 

Her Hıristiyan’ın, insanların Müjde’yi işittiğinden ve anladığından emin 
olma sorumluluğu vardır. Belki ailenizde ya da sınıfınızda veya 
oturduğunuz sokakta bunu işitmesi gereken kişiler vardır. Bu kişilerin 
Müjde’yi işittiğinden emin olmak için ne yapabilirsiniz?  

Çocuklarla çeşitli ve gerçekçi yöntemler hakkında konuşun. Örneğin, 
broşür vermek, Sözsüz kitabı açıklamak, kendinizin nasıl Hıristiyan 
olduğunu anlatmak, onları Kutsal Kitap’ı okumaya teşvik etmek, birisini 
kiliseye davet etmek gibi.  

Tanrı’nın insanları kendisine getirmek için kullanmayı planladığı şey, 
Müjde’dir. Müjde’yi işiten herkes kurtulmayacaktır, fakat kurtulmuş olan 
herkes Müjde’yi işitmiştir. İşte bu nedenle Pavlus, Listra’daki halka 
Müjde’yi açıklıyordu. 

Kart 3-5 
Fakat kentte bazı düşmanlar vardı. Pavlus ve Barnaba’yı daha önce 
Müjde’yi paylaştıkları yerlerden beri izleyen Yahudi önderler 
peşlerindeydi ve her an sorun çıkarmaya hazırdılar. Pavlus ve Barnaba 
hakkında yalanlar söylemeye başladılar. Bu iki adama tapınmak üzere olan 
halk aniden onlara karşı cephe aldı. Müjde’yi işitmişlerdi, ama pek çoğu 
için bir fark yaratmadı.  

Bugün de aynı şey geçerlidir; Müjde’yi birçok kişi işitir, ama onlarda bir 
değişiklik olmaz. Gelin, Romalılar 1:16’yı tekrar okuyalım. Pek çok kişi 
Müjde’yi işitmesine rağmen neden kurtulmaz acaba?  
Çocukların yanıtlarını dinleyin.  
İnanmazlar da ondan! İnsanlar işitmeden inanamazlar. Fakat inanmazlarsa 
kurtulamazlar. Bugün hepimiz Müjde’yi işittik, ama herkes inanmadı. 

Belki derin bir kanyon üzerine kurulmuş olan bir ip köprü 
görmüşsünüzdür. Bir adamın şöyle dediğini varsayın: “O köprüden çok 
kereler geçtim. Birçok insanı taşıdım.” Sırtında birisini karşıya geçirdiğine 
tanık oldunuz ve bunu yapabileceğini biliyorsunuz. Adam size döner ve, 
“Seni karşıya geçireyim” der. Bu adama güveniyorsanız ne yaparsınız? 
Kendinizi onun ellerine teslim eder ona güvenirsiniz. Müjde’yle de aynı 
şeyi yapmalısınız. Sizi günahtan kurtarması için kendinizi İsa Mesih’e 
teslim etmelisiniz. Müjde, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı 
gücüdür (Romalılar 1:16). İman edecek misiniz? Müjde’ye ve müjdecilere 
karşı tavır alan Listralılar gibi olmayın. 
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Kente gelen Yahudiler, Pavlus’u öldürebilmek için çevrelerine bir grup 
haydut topladılar. Önce Pavlus’a tapınmaya çalışan ve sonra öfkeyle 
dolan bu insanlar onu yakalayıp iri iri taşlar atmaya başladılar. Pavlus 
yere yığılınca halk onun öldüğünü sandı. Bedenini kent dışına 
sürükleyip orada bıraktılar. 

Listra’da bazı kişiler Müjde’ye inanmış ve Pavlus’u bulmak üzere kent 
dışına çıkmışlardı. Pavlus’un yara bere içinde, hiç kıpırdamadan 
yattığını görünce çok üzülmüş olmalıydılar. Pavlus’un çevresinde 
toplanırken herhalde dua ediyorlardı. 

Kart 3-6  
Aniden gözlerini açtı, hareket etti ve ayağa kalktı. Rab için yaptığı iş 
henüz bitmemişti. Yara bere ve ağrı içinde olmasına rağmen Listra’ya 
dönüp geceyi orada geçirdi.  

Ertesi gün Barnaba’yla birlikte Derbe’ye giderken herhalde her tarafı 
ağrıyordu. Derbe’de ne yaptılar dersiniz? Her zamanki gibi Müjde’yi 
paylaştılar ve birçok kişi de iman etti.  

Sonra da Müjde’yi paylaştıkları yerlere bir bir uğrayarak Antakya’ya 
geri döndüler. Oradaki inanlıların yanına vardıklarında anlatacakları o 
kadar çok şey vardı ki. Yahudiler’in yanı sıra diğer uluslardan olanlar da 
Müjde’ye inanmıştı. Tanrı’nın Hananya aracılığıyla Pavlus’a, Müjde’yi 
diğer uluslardan olanlara, Yahudiler’e ve krallara duyuracağını 
söylediğini hatırlıyor musunuz? 

Pavlus gittiği her yerde İsa Mesih hakkında konuştu. Kendi yaşam 
hikayesini ya da kendi fikirlerini anlatmadı, Müjde’yi duyurdu. Çünkü 
insanların kurtulabilmesi için Müjde’yi işitmeleri gerektiğini biliyordu.  

Eğer henüz kurtuluşa kavuşmadıysanız, Müjde’nin iman eden herkesin 
kurtuluşu için Tanrı gücü olduğunu hatırlayın. İp köprüyü düşünün. 
Olduğunuz yerde durup adama sizi karşıya geçirebileceğini  bildiğinizi 
söylemek, sizi karşı tarafa ulaştıramaz. Adama güvenmelisiniz. 
Müjde’ye inandığınızı söylemek sizi kurtarmaz. Sizi kurtarması için 
kendinizi İsa Mesih’e teslim etmelisiniz.  
Romalılar 1:16’yı Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

Sevgili inanlı çocuklar, birisi size, “Hıristiyan nedir?” diye sorsa ne 
yanıt verirsiniz? 

Bu konu hakkında daha detaylı konuşmak üzere şöyle bir şey 
kullanabilirsiniz. Yardımcınız ve büyük bir çocuk aile içinde ya da 
okulda nasıl tanıklık verileceğini gösterebilir. 

Belki Müjde’yi paylaşmayı gerçekten istiyorsunuz, ama ne yapmanız 
gerektiğini bilemiyorsunuz – şu gibi iki durumu gözümüzde 
canlandıralım. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita üzerinde gösterin. 

 
 
 
Harita üzerinde dönüş yolunu 
gösterin. 
 
 
Elçilerin İşleri 9:15 
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Tekrar oyunu 

Müjde’nin bir parçası mı?  

Sayfa 40-41’deki cümlelerin 
fotokopisini çekin, kesin ve 
hepsini bir zarf içine koyun.  
Sınıfı iki gruba ayırın.  

Çocuklardan biri doğru yanıt 
verince, 10 puan kazanır ve 
zarftan bir kağıt çeker.  

Cümleyi sesli olarak okur. Oku-
nan cümle Müjde’nin bir 
parçasıysa, takımı bir 10 puan 
daha kazanır.  

Okunan cümleyi tekrar zarfa 
koymayın! 

Müjde’nin parçası 
Günah Tanrı’yı hoşnut etmez. 

İsa Mesih çarmıhta öldü. 

Tanrı’nın her günahı 
cezalandırması gerekir. 

İsa Mesih sonsuza dek diridir. 

Günahı bırakıp Rab’be dönün. 

Sizi kurtarması için İsa Mesih’e 
iman edin. 

Herkes günahkârdır. 

İsa Tanrı’ya giden tek yoldur. 

İsa Mesih Tanrı’nın tek 
Oğlu’dur. 

İsa Mesih günahlarımıza karşılık 
cezalandırıldı 
Müjde’nin parçası değil 
Herkesin bir arkadaşa ihtiyacı 
vardır. 

Esenlik harika bir duygudur. 

Her din işe yarar. 

Mutlu olmak önemlidir. 

İyi olmaya çalışın. 

Kiliseye giderseniz her şey 
yolunda demektir. 

 

 

 

 

 

• Evde: Anne, “Kutsal Kitap’ı okuman neden bu kadar önemli bir 
türlü anlayamıyorum” dediğinde çocuk nedenini açıklayabilir. 

• Okulda: Bir arkadaş, “Benim ödevimden kopya çek. Böylece 
başın derde girmez” dediğinde Hıristiyan çocuk, “Hayır 
yapamam” der. 

Arkadaşı, “Niçin?” diye sorar. 

Hıristiyan çocuk Hıristiyan olmanın anlamını açıklar. 

Tekrar Soruları 

1. 1.  Pavlus niçin tehlikeli bir bölgeden geçmeyi seçti? (Oradaki insanlara 
Rab İsa hakkında anlatmak için.) 

2. 2.   Pavlus kötürüm adamın yüzüne baktığında ne gördü? (Adamın imanı 
olduğunu gördü.) 

3. Pavlus adama ne dedi? (Kalk.) 

4. Adamı kim iyileştirdi? (Rab.) 

5. Listra’daki halk ne düşündü? (Pavlus ve Barnaba’nın tanrı 
olduklarını.) 

6. 6.  Hangi cümle doğrudur? (İnsanlar kurtulacaklarsa, ne yapmaları 
gerekir? Mucizeler görmeleri; Müjde’yi işitmeleri; kiliseye gitmeleri 
(Müjde’yi işitmeleri) 

7. Zeus tapınağının kâhini ne yaptı? (Pavlus ve Barnaba’nın onuruna 
kesmek üzere öküz ve çiçek çelenkleri getirdi.) 

8. Halk niçin Pavlus’u taşlamaya başladı? (Listra’ya gelen yabancı 
Yahudiler onlar hakkında yalanlar söylediği için.)  

9. 9.   Pavlus’u niçin kentin dışına çıkartıp orada bıraktılar? (Onun 
öldüğünü sandıkları için.) 

10. İnsanların Müjde’yi işittiğinden emin olmak için ne yapabilirsiniz? 
(Önerilerle ilgili olarak ders notlarına bakın.) 

11. İnanlılar Pavlus’un çevresinde toplanınca ne oldu? (Pavlus ayağa 
kalktı.) 

12. Başına böyle kötü bir şey gelmesinden sonra Pavlus niçin Müjde’yi 
duyurmaktan vazgeçmedi? (İnsanların kurtulabilmesi için Müjde’yi 
işitmeleri gerektiğini bildiğinden.) 
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Ders 4 
Müjde Avrupa’ya Ulaşır 
 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 16 

Temel gerçek 
Tanrı, ailesine her çeşit insanı dahil eder. 

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: Ne kadar imkansız  
 olduğunu düşünürseniz düşünün,  
 kurtulabilirsiniz. 
Kurtulmuş olanlar: Tanrı’nın ailesindesiniz  
 ve diğer Hıristiyanlar sizin  
 kardeşinizdir. 
 

Ezber ayeti 
 “Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için 
hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.”  
Galatyalılar 3:26: 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 4–1, 4–2, 4-3, 4-4, 4-5 ve 4–6 
• Pavlus’un ikinci müjdeleme 

yolculuğunda gittiği yerleri gösteren bir 
harita. 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Taner için her şey ters gider. 

Olayların Gelişimi 

1  Pavlus’un ikinci müjdeleme yolculuğu 
başlar. 

2  Pavlus’un görümü ve Filipi’ye yolculuğu. 

3 Tanrı Lidya’nın yüreğini açar.             TG- 

4  Köle kız müjdecilerin peşine takılır. 

5  Köle kız kötü ruhlardan kurtarılır.       TG+ 

6  Pavlus ve Silas hapsedilir. 

7  Deprem. 

8  Zindancı, “... ne yapmalıyım?” diye sorar. 

9  Pavlus, “Rab İsa’ya iman et...” 

Doruk Noktası 

Zindancı iman eder.                         TG-, TG+ 

Sonuç  

Pavlus zindandan birlikte çıkma konusunda 
ısrar eder. 

Müjdeciler yola çıkar           TG-, TG+ 
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Gittikleri mesafeyi harita 
üzerinde gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG- 
 

Ders 
“Bu hafta her şey ters gidiyor” diye sızlandı Taner. “Bisikletten düştüm, 
çakımı kaybettim, öğretmen beni haksız yere suçladı, kız kardeşim ev 
ödevimin üstüne meyve suyu döktü.”  

Sizin de buna benzer kötü bir hafta geçirdiğiniz oldu mu hiç? 

Pavlus için durum buna benziyordu. İkinci müjdeleme yolculuğuna çıkmak 
üzereydi. Gitmek istediği belli bir yer vardı. Oraya gitmeye çalıştı, ama 
durduruldu; başka bir yere gitmek istedi, fakat Tanrı, “Hayır” dedi. Olanlara 
bir türlü anlam veremiyordu, ama sonunda bir akşam... 

Kart 4-1 
Pavlus bir görüm gördü, rüya gibi bir şeydi bu. Görümde kendisine bir şey 
yapması için yalvaran Avrupalı bir adam gördü.  

Adamın sözlerini Kutsal Kitap’ta Elçilerin İşleri 16:9’dan okuyun.  

“Makedonya’ya geçip bize yardım et.”  

Pavlus bunun ne anlama geldiğini hemen anlamıştı.  

Elçilerin İşleri 16:10’u okuyun.  

Tanrı ona Müjde’yi paylaşması için Makedonya’ya gitmesini söylüyordu. 
Pavlus ve yardımcıları denize açıldılar; böylece ikinci müjdeleme yolculuğu 
başlamıştı. Durdukları ilk kent Filipe’ydi. 

Pavlus genellikle havralara gidip Tanrı’ya tapınan kişilerle Müjde’yi 
paylaşırdı. Fakat Filipi’de hiç havra yoktu; belki de orada Tanrı’ya tapınan 
sadece birkaç kişi vardı. 

Kart 4-2 
Fakat müjdeciler ırmak kıyısında dua etmek üzere toplanmış bir grup kadınla 
karşılaştılar. Onların yanına oturdular ve konuşmalarına izin verilmesini 
beklediler. Onlardan konuşmalarını istediklerinde Pavlus ne hakkında 
konuştu dersiniz? Elbette ki İsa Mesih ve O’nun yaptıkları hakkında.  

Kadınlar dikkatle dinliyorlardı, özellikle biri pür dikkat kesilmişti. Bu kadının 
adı Lidya’ydı. Denizaşırı bir yerde oturan zengin bir tüccardı. Çok pahalı olan 
mor kumaş ticareti yapıyordu. Yahudiler gibi o da Tanrı’ya inanıyordu. 
Pavlus’un söylediklerini dinlerken bir şey oldu. Ben olanları Kutsal Kitap’tan 
okurken dikkatle dinleyin ve neler olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini 
söyleyin bana.  

Elçilerin İşleri 16:14’ü okuyun. 

 Ne oldu?  

“Rab onun yüreğini açtı.”  

Bunun anlamı nedir? Tanrı bir mucize yaparak Müjde’yi anlamasını ve Rab 
İsa’ya inanmasını sağladı. Bir kişi kurtulduğunda olan şey budur – Tanrı o 
kişinin Müjde’yi anlaması ve İsa Mesih’e iman etmesi için mucize yapar.
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Tanrı bunu her türlü insan için yapar. Müjdeci Pavlus Lidya’dan çok 
farklıydı, ama Tanrı her ikisinde de aynı mucizeyi yaptı. Sizin de bu 
mucizeye ihtiyacınız vardır. Tanrı sizi değiştirene kadar yüreğiniz ve 
yaşamınız  Tanrı’ya kapalıdır. Fakat Tanrı bunu yapabilir! Siz Lidya’dan ya 
da Pavlus’tan çok farklısınız, ama Tanrı her çeşit insanı kurtarır ve hepsi de 
Tanrı’nın çocuklarıdır. 

Pavlus Tanrı’nın yaptıkları karşısında hayranlık içindeydi. Lidya’nın ev 
halkı da iman etti; bu kişiler belki Lidya’nın çocukları ya da 
hizmetkârlarıydı. Evi Hıristiyanlar’ın toplanma yeri halini aldı ve müjdeciler 
de orada kaldılar. Bu insanlar birbirlerine aittiler; Babaları, Kurtarıcıları 
aynıydı. Kardeştiler. 

Her şey yolunda görünüyordu, ama sıkıntılar çok yakındı. 

Kart 4-3 
Bir gün müjdeciler diğer imanlılarla dua etmek üzere dua yerine giderken, 
sokakta yüksek sesle bağıran birisini duydular. Sesler önlerini kesen bir 
kızdan geliyordu. Bu kızda Şeytan’dan gelen kötü bir ruh vardı ve ruh 
aracılığıyla gelecekten haber veriyordu. Falcılık yaparak efendilerine pek 
çok para kazandırıyordu.  

Çocuklara burçlar da dahil olmak üzere her türlü falcılığın Tanrı sözüne 
aykırı olduğunu açıklayın. Yasa’nın Tekrarı 18:10-11’e bakın.  

Pavlus ve arkadaşları kızın yanından geçip gittiler, ama kız peşlerine takılıp 
bağırmaya devam etti. “Bu adamlar yüce Tanrı’nın kullarıdır, size kurtuluş 
yolunu bildiriyorlar!” 

Kızın sesi günlerce müjdecilerin gittiği her yerde işitiliyordu. Pavlus kötü 
ruhun bu kızı bu şekilde kontrol etmesine çok üzülüyordu. Şeytan’ın 
dikkatleri üzerlerine çekmek için bu kızı kullanmasına öfkeleniyordu.  

Bir gün üzüntü ve öfkesinden dolayı durdu ve kıza dönüp,  

“İsa Mesih’in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum!” dedi.  

Kötü ruh hemen kızın içinden çıktı. Kız artık özgürdü ve Rab İsa’ya iman 
edeceğine de kesin gözüyle bakılabilirdi. 

Bu da bir başka mucizeydi. Kız kendisini özgür kılamazdı, ama Rab İsa 
Mesih bunu yaptı. Tanrı her türlü insanı kurtarır – bu kız Lidya’dan çok 
farklıydı. Hangi açıdan farklıydı?  

Çocukların bu iki bayanı karşılaştırmalarına fırsat verin.  

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın  her çeşit insanı kurtararak kendi ailesine kattığını 
okuruz.  

Galatyalılar 3:26 ve 28’i Kutsal Kitabınızdan okuyun.   

Birbirlerini seven kardeşler halini aldılar. Bu, kurtulmuş olmanın getirdiği 
harikulade bir şeydir. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, benim kardeşimsiniz de-  
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mektir. Dünyanın  her yanına uzanan bir aileye aitsiniz. Tanrı’nın ailesinde 
olanlarla bir araya gelmeniz önemlidir. Kiliseye ya da kulübe geldiğiniz 
zaman bunu yapıyorsunuz. Hıristiyanlar bir araya gelmeli, birbirlerini sevmeli 
ve birbirlerine yardım etmelidirler. Filipi’deki Hıristiyanlar gibi farklı olma-
mıza rağmen, yine de birbirimize aitiz. 

Kart 4-4 
Köle kızın sahipleri öfkeden kudurmak üzereydiler. Kötü ruh kızı terk ettiği 
için bol para kazanma umutları da suya düşmüştü. İşler iyice sarpa sardı. Bu 
öfkeli adamlar Pavlus ve Silas’ı yakalayıp kent meydanına sürüklediler. 
Yetkililer suçlamaları dinledi.  

Elçilerin İşleri 16:20-21’i okuyun.  

Pavlus ve Silas’a yönelik suçlamalara halk da katıldı ve sonunda yargıçlar, 
“giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için” buyruk verdiler.  

Bu büyük olasılıkla, Pavlus’un değnekle ilk dövülüşüydü ve canı çok yandı. 
Ertesi gün onları hapse attılar ve zindancıya, onları sıkı güvenlik altında 
tutmasını buyurdular. Böylece en sıkı güvenlik önlemlerinin olduğu iç hüc-
reye atıldılar ve ayaklarını tomruğa vurdular. Çok korkunç bir yerdi. 
Vücutları kan içindeydi ve her yanları sızlıyordu. Onların yerinde siz 
olsaydınız ne hissederdiniz? Ne derdiniz?  

Çocukların kendilerini bu durumda hayal etmelerine fırsat verin. 

Pavlus ve Silas böyle mi hissettiler? Bunun yanıtını Kutsal Kitap’ta buluruz. 
Elçilerin İşleri 16:25’i okuyun.  
Her şey bu kadar kötüyken nasıl ilahi söyleyebiliyorlardı? Ne olursa olsun 
Tanrı’nın kendileriyle birlikte olduğunu biliyorlardı. Tanrı’nın, hapiste 
olmaları için bir amacı olduğundan emindiler. Bu yüzden ilahi söyleyebildiler 
ve diğer tutuklular da onları dinledi. 

Kart 4-5 
Aniden olanlar oldu. Zindan temelinden sarsıldı, kapılar açıldı, tutukluların 
zincirleri çözüldü. Çok şiddetli bir deprem olmuştu! Tutuklular ne 
yapacaklardı? Kaçtıklarını düşünüyorsunuz, değil mi? Zindancı uyandığında 
onun aklına ilk gelen de bu olmuştu. Ardından kendi başına neler geleceğini 
düşündü; şüphesiz idam edilirdi. Düşünmesi bile korkunçtu! Zindancı kendi 
canına kıymayı tercih ederek kılıcını çekti. 

Pavlus, “Canına kıyma, hepimiz buradayız!” diye seslendi.  

Pavlus bütün olanlar için Tanrı’nın bir planı olduğunu biliyordu. 

Zindancı ışık getirip içeri daldı. Pavlus ve Silas’a yaklaştığında titriyordu.  

Onları dışarı çıkarttı ve, “Kurtulmak için ne yapmam gerekir?” diye sordu.  

Bir mucize daha! Tanrı müjdecilerin hapse atılışını ve depremi kullanıp 
zindancının yaşamdaki en önemli konu hakkında düşünmesini sağladı.
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Pavlus hemen yanıtladı, “Rab İsa Mesih’e iman et, kurtulursun.”  

Pavlus ve Silas zindancıya ve ailesine kurtulmanın ne anlama geldiğini 
açıkladı. Ona, kendisini günahtan ve günahın cezasından kurtarması için İsa 
Mesih’e güvenmesi gerektiğini söylemiş olmalıdır. İsa Mesih’in Tanrı’nın tek 
Oğlu olduğunu ve günahkârlar uğruna öldüğünü açıklamış olmalıdır. 
Zindancıya İsa Mesih’in ölümden dirildiği ve bu yüzden O’na güvenebileceği 
de söylenmiştir. Eğer O’na iman ederse, kurtulacaktır. Zindancıyla ailesi iman 
ettiler ve kurtuldular.  

Filipideki yeni Hıristiyan topluluğu “her çeşit” insandan oluşuyordu. Zindancı 
Lidya’dan, ya da falcı kızdan ve tabii ki Pavlus’tan çok farklıydı. Fakat Tanrı 
hepsini kurtardı ve onlar da Tanrı’ya tapınmak üzere bir araya geldiler.  

Belki siz, “Hiç kimse benden hoşlanmadığı için Tanrı beni kurtarmaz” ya da, 
“Ben kötü birisiyim, her zaman sorun çıkartır ve sigara içerim; kurtuluş benim 
için değil” diye düşünüyorsunuz. Bütün bunlar Tanrı için hiç fark yaratmaz. 
Tanrı sizi kurtarabilir ve böylece Tanrı’nın ailesinde olan diğer Hıristiyanlar’a 
katılırsınız. Hıristiyanlar Pazar günleri bir araya gelerek Tanrı’ya tapınırlar. 
Anne babanız izin verirse kiliseye gitmeniz iyi olur. Bu konu hakkında 
sorularınız varsa, dersten sonra bana gelin. 

Zindancı, Pavlus ve Silas’la ilgilendi. Onları evine götürdü, yaralarını 
temizledi ve karınlarını doyurdu. Kutsal Kitap’ta hepsinin sevince boğulduğu 
yazılıdır. Bunun nedenini söyleyebilir misiniz?  

Çocukların bu konu hakkında fikirlerini paylaşmalarına fırsat verin.  

Bu sevinçleri gecenin geç saatlerine kadar devam etmiş olmalıdır. 

Kart 4-6 
Gün doğunca Pavlus ve Silas’ın tutuklanmasından sorumlu olan kişiler 
zindana görevliler gönderdiler ve salıverilmeleri buyruğunu verdiler.  

Derslerini almış olduklarını ve zindandan sessiz sedasız çıkacaklarını ümit 
ediyorlardı.  

Fakat Pavlus hiç tereddüt etmeden, “Roma vatandaşı olduğumuz halde, bizi 
yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kova-
caklar?” dedi.  
Bir Roma vatandaşını bu şekilde dövmek ve tutuklamak yasal değildi.  

“Kendileri gelsinler” diye devam etti Pavlus, “Bizi alıp çıkarsınlar!” 

Görevliler bu sözleri yargıçlara iletince hepsi çok korktu. Yanlış yaptıklarını 
biliyorlardı ve bu yüzden zindana gidip Pavlus ve Silas’tan özür diledikten 
sonra onları dışarı çıkardılar. 
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Tekrar oyunu 
Nohut toplama 
Bir kâse içine kuru nohut ve 
bir tatlı kaşığı koyun. Bunu 
bir masa üzerine konmuş 
olan boş bir kâseden 
yaklaşık 3 metre uzak 
olacak şekilde yere 
konumlandırın. 

Çocukları iki gruba ayırın. 

Çocuklardan biri grubu 
adına bir soruya doğru 
yanıt verdiğinde, bir kaşık 
nohudu alır ve boş kâseye 
boşaltır.  

Kaşığına sığdırdığı nohut 
sayısı grubunun kazandığı 
puanı tespit eder. 

Düşürülen her nohut için bir 
puan düşebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

İki müjdeci kentten ayrılmadan önce son bir yere uğradılar – kimi ziyaret 
ettiklerini tahmin edebilir misiniz? Lidya’nın evindeki inanlılara “Hoşça 
kalın” demeye gittiler. Orada kimleri gördüler? Evet, herhalde zindancıyı ve 
ailesini, Lidya’yı, ailesini ve hizmetkârlarını, köle kızı ve diğerlerini gördüler. 
Bu insanlar, normal şartlar altında bir araya gelmeyecek olan çok farklı 
kişilerdi. Ama hepsi iman ettikleri için Mesih İsa’da bir olmuşlardı. Mesih’e 
ve birbirlerine aittiler.  

Tanrı’nın her çeşit insanı kurtarması harika bir şeydir. Tanrı sizi kurtardı mı? 
Yanıtınız hayırsa, “Rab İsa’ya iman et, kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31). 
Eğer Hıristiyan’sanız dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Tanrı’nın 
ailesinin bir ferdisiniz. Tanrı’nın ailesinde olan diğer kişilerle mutlaka bir 
araya gelin. 

Pavlus ve Silas Filipi’den ayrıldılar. Zorlu bir ziyaret olmuştu, ama her şeye 
değerdi. Hepsi Tanrı’nın planındaydı! 

Tekrar Soruları: 

1. Pavlus Filipi’ye gitmesi gerektiğini nasıl öğrendi? (Tanrı ona bir görümde 
gösterdi.) 

2. Filipi’de Tanrı’ya tapınan kişileri nerede buldu? (Irmak kenarında.) 

3. Rab kimin yüreğini açtı?  (Lidya’nın.) 

4. Köle kız gelecekten nasıl haber veriyordu? (İçinde yaşayan kötü ruh 
aracılığıyla.) 

5. Kötü ruh kızı niçin terk etti? (İsa Mesih’in adıyla verilen buyruğa itaat 
etmek zorunda olduğu için.) 

6. Lidya ve köle kız nasıl oldu da akraba oldular? (Tanrı’nın ailesinde kardeş 
oldular.) 

7. Pavlus ve Silas hapisteyken nasıl ilahi söyleyebildiler? (Tanrı’nın 
kendileriyle olduğunu ve planını uygulamaya koyduğunu biliyorlardı.) 

8. Zindancı Pavlus ve Silas’a ne sordu? (Kurtulmak için ne yapmalıyım?) 

9. Pavlus’un yanıtı neydi? (Rab İsa’ya iman et, kurtulursun.) 

10. Zindancı niçin sevinç içindeydi? (Kurtulduğu için.) 

11. Pavlus zindandan çıkarken yanında yargıçların olduğunu herkesin 
görmesini niçin istedi? (Tutuklanmaları ve dövülmeleri yasal olmadığı 
için.) 

12. Müjdeciler kentten ayrılmadan önce nereye gittiler? (Lidya’nın evine 
giderek oradaki inanlılara hoşça kal dediler.) 
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Devam eden etkinlik: 

Pavlus, Lidya, köle kız ve zindancıyla yapılan röportajları kaydetmek 
isteyebilirsiniz. 

Çocuklarla birlikte sormanız gereken soruları düşünün. Bu soruları 
“röportajı” yapacak olan kişiye verin.  

Farklı kişileri canlandıracak olan gönüllüleri seçin. Röportajları kaydedin ve 
hepsi bittikten sonra dinleyin. 
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Ders 5 
Atina’da tek başına 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 17 

Temel gerçek 

Tek bir Tanrı vardır ve her şeyin yaratıcısı, 
yöneticisi ve yargıcı O’dur. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Tanrı’ya tapınmalı, O’nu 
sevmeli ve itaat etmelisiniz.  

Ezber ayeti 

 “Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve 
göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda 
oturmaz.”  Elçilerin İşleri 17:24: 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 5–1, 5–2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5–6 

• Pavlus’un ikinci müjdeleme yolculuğunda 
gittiği yerleri gösteren bir harita. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Dersin ana hatları 

Giriş  
“Tatile nereye gidiyorsun?” 

Olayların gelişimi: 

1 Pavlus, Selanik ve Veriya’dan sonra 
Atina’ya gider. 

2 Putları görür. 

3 Yüreğinde acı duyar.            TG- 

4 Müjde’yi duyurur.              TG 

5 Ares Tepesi Kurulu önünde konuşmaya 
çağrılır. 

Doruk Noktası: 

Ares Tepesi Kurulu’na konuşur: 

Tanrı Yaratandır. 

Tanrı Yönetendir. 

Tanrı Yargılayandır.              TG 

Sonuç: 

Bazıları alay eder.                            TG- 

Bazıları daha fazla dinlemek ister.           TG- 

Birkaç kişi inanır.             TG- 
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Harita üzerinde gösterin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ders 
Kayra, “Tatile nereye gidiyorsun?” diye sordu. 

“Kamp yapacağız – umarım hava güzel olur” dedi Cavit.  

“Biz Yunanistan’a gideceğiz ve Atina’ya da uğrayacağız” diye devam etti 
Kayra. 

“Atina’da ne var ki?” diye sordu Cavit. 

“Bilmiyorum, ama babam çok eski bir kent olduğunu ...” 

“Ve çok sıkıcı olduğunu” diye sözünü kesti Cavit.  

“Hayır” diye ısrar etti Kayra, “Babamla tarihi yerlere gitmek asla sıkıcı 
olmaz.” 

Atina çok güzel ve tarihi bir kent olduğu için pek çok kişinin ziyaret ettiği bir 
yerdir. Pavlus’un yaşadığı dönemde bile eski bir kentti, fakat binalar yıkıntı 
halinde değildi. Kullanılmakta olan şahane görünümlü binalardı.  

Kart 5-1 
Pavlus daha çocukken Atina hakkında işitmişti. Dünyadaki en bilge kişilerin 
orada yaşamış olduğunu biliyordu. Eminim bu kenti ziyaret etmeyi dört gözle 
bekliyordu. Oraya bir turist olarak gitmedi. Peki acaba Atina’ya gitme nedeni 
ne olabilirdi dersiniz? Evet, bir müjdeci olarak İsa Mesih hakkında 
paylaşacaktı.  

Atina’ya doğru yola koyulduğunda, ziyaret ettiği son yerleri düşünüyor 
olmalıydı. Filipi’den ayrıldıktan sonra Selanik’e uğramıştı. Orada zorluklarla 
karşılaşmıştı. Yahudiler bir haydut takımı oluşturup, “İsa adında başka bir kral 
olduğunu söyleyerek Sezar’ın buyruklarına karşı geliyorlar” diye bağırdılar. 
Pavlus ve Silas hava kararınca kaçmak zorunda kaldılar.   

Bir sonraki durakları olan Veriya oldukça farklıydı. Veriyalılar çok 
ilgilendiler; söylenenleri dikkatle dinleyip işittiklerinin doğru olup olmadığını 
Kutsal Yazılar’dan araştırdılar. İmkanınız varsa, –aynen Veriyalılar’ın yaptığı 
gibi– size öğretilenleri Kutsal Kitap’tan kontrol etmeniz her zaman en iyisidir.  

Acaba Atina’da neyle karşılaşacaklardı? 

Kart 5-2 
Kente yaklaşınca Pavlus, bir Grek tanrısı olan Athena’nın, altın ve fildişinden 
yapılmış ve kente tepeden bakan dev heykelini görmüş olmalıydı. Kent 
hayranlık uyandıran taşlardan ve mermerden inşa edilmiş güzel binalarla 
doluydu. Tapınaklar ve bir üniversite vardı. Bir sürü Grek tanrı ve tanrıçasına 
adanmış türbeler, heykeller ve sunaklar görülüyordu. Her biri taştan, 
mermerden, altın, gümüş, bronz ya da fildişinden yapılmış sanat eserleriydi. 
Bunların bazıları dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde hâlâ 
sergilenmektedir. Atina’yı ziyaret eden kişilerin büyük çoğunluğu hayranlıkla, 
“Bu ne kadar güzel bir yer!” derlerdi. Ama Pavlus böyle demedi. Pavlus nasıl 
hissetti dersiniz? 
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 Çocukların katılımına fırsat verin.  
Kutsal Kitap Pavlus’un yüreğinde derin bir acı duyduğunu söyler (Elçilerin 
İşleri 17:16). Bu kadar çok putu bir arada görmek Pavlus’u üzdü. Pavlus bu 
putların cansız ve güçsüz olduklarını biliyordu, ama Atinalılar bunlara 
tapınmaktaydı. Pavlus dolaşırken, kendisine bir türbe ya da heykel 
adanmamış bir tanrının gücenebileceğini düşünen halkın, “bilinmeyen 
Tanrı’ya” adanmış bir sunak bile diktiğini gördü. Pavlus Kutsal Kitap’ta 
açıklanan Tanrı’nın, tek Tanrı olduğunu ve herkesin O’na tapınması 
gerektiğini biliyordu. Atina halkı MUTLAKA O’nun hakkında işitmeliydi. 

Pavlus bugün _______________‘i ziyaret edecek olsa, (çocukların bildiği 
bir yerin adını söyleyin), acaba neler hisseder? Aynı heykelleri görmez, ama 
yine de bir sürü put görür. Put, Tanrı’dan daha önemli olarak kabul edilen 
her şeydir. Dükkanlardaki televizyonlar, bilgisayarlar, giyecekler, 
oyuncaklar ve bunlara benzer daha pek çok şey, insanların yaşamında 
Tanrı’nın yerini alır. 

Caddeler Tanrı’yı sevmeyen ya da O’na tapınmayan kalabalıklarla, 
dükkanlar onlar için Tanrı’dan çok daha önemli olan şeylerle doludur. Peki 
sizin durumunuz nasıl? Yaşamınızda en önemli olan kişi ya da şey nedir? 
Tanrı’nın sizi O’nu sevmeniz ve O’na itaat etmeniz için yarattığını 
unutmayın. 

Kart 5-3 
Atina halkının Rab hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Caddeler ve pazar yeri 
insanla doluydu. Yeni fikirler ve haberler hakkında konuşmak kadar onları 
hoşnut eden başka bir şey yoktu. Kendilerini zeki olarak görürlerdi. Pavlus’u 
ilk kez, Müjde’yi havradaki Yahudiler’le paylaşırken işittiler. Cadde 
ortasında müjdeciyi çevreleyen halk dikkatle söylediklerini dinliyordu. 
Böyle bir şeyi daha önce hiç duymamışlardı! Pavlus, halkın anlamasını 
sağlaması için Tanrı’ya güvenerek,  Tanrı’nın bildirisini elinden geldiğince 
net bir şekilde açıkladı. Bazıları ilgi gösterdi, bazılarıysa kızdı. 

Kimileri, “Galiba daha önce hiç duymadığımız yabancı ilahların 
haberciliğini yapıyor” dediler. 

“Evet, iki şey hatırlıyorum – İsa ve diriliş.” 

Adamlardan biri, “Daha fazla öğrenmek isterim doğrusu” dedi. 

Bir diğeriyse, “Aman benden uzak dursun. Havalı bir öğretmenden başka bir 
şey değil” dedi. 

“Laf ebesi, işte o kadar!” diye haykırdı bir diğeri. 

Oradaki tek Hıristiyan olmak zor bir şeydi, ama Pavlus vazgeçmedi. Tanrı ve 
Oğlu İsa Mesih hakkında açıklamalar yapmaya devam etti. Bir gün Ares 
Tepesi Kurulu’nun önünde konuşmak üzere sürpriz bir davet aldı.  

Kart 5-4  
Bu kurul Atina’daki çok önemli bir makamdı. Pavlus’a karşı nezaketle 

 

 

 

 

 

 

 

TG 
 

Büyük bir parça karton 
üzerine, çocukların ya-
şamlarında çok önemli 
gördüklerini söyledikleri 
şeylerin listesini yapın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aklını kaçırmış olmalı” 
diyebilirsiniz. 

 

 

Ares tepesi Atina 
akropolünün (hisarının) 
kuzeybatısında yer alan 
kayalık bir bölgedir. Kentin 
yönetiminde söz sahibi olan 
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kurul burada toplanırdı 
(Areopagus adıyla da 
anılırdı).  
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konuşup, “Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların 
anlamını öğrenmek isteriz” dediler. 

İyi eğitim almış olan Grekler, upuzun giysileri içinde Pavlus’un konuşmasını 
dinlemeye başladılar. 

Pavlus, “Ey Atinalılar” diye söze başladı, “Sizin her bakımdan çok dindar 
olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri 
incelerken üzerinde, ‘Bilinmeyen Tanrıya’ diye yazılmış bir sunağa bile 
rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı’yı ben size tanıtayım.” 

Artık bütün dikkatleriyle Pavlus’u dinliyorlardı. Pavlus’un söylediklerinin 
geri kalanını Kutsal Kitap’tan okuyacağız. Pavlus’un Tanrı’yla ilgili olarak 
onlara neler anlattığını dikkatle dinleyin.  

Elçilerin İşleri 17:24-31’i okuyun ve çocuklara Pavlus’un kurula Tanrı 
hakkında neler söylediğini sorun. 

Kart 5-5 
Pavlus Tanrı’nın Yaratıcı olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Herkesi ve 
her şeyi O yarattı. Bütün insanlar Adem’in soyundan gelir. Tanrı tüm 
insanları yarattıysa, herkesin O’nu sevmesi, O’na itaat etmesi ve tapınması 
normal bir şeydir. 

Pavlus, Tanrı her şeyi Yaratansa, o zaman insan eliyle gümüşten ya da taştan 
yapılmış bir heykel olamayacağını açıkladı! Bugünkü ezber ayetimiz 
Pavlus’un sözleridir. Gelin birlikte tekrar edelim. 

Ezber ayetini birlikte tekrar edin. 

Tanrı Yönetendir. O her şey üzerinde saltanat sürer. Tanrı insanların ve 
ailelerin nerede yaşayacağını planlamıştır. Olup biten her şeyi kontrol 
edendir. Aldığımız her bir nefes için O’na bağımlıyız. Ne harika bir Tanrı! 

Tanrı Yargıçtır. Mahkemede birisinin suçlu olup olmadığına yargıç karar 
verir. İsa Mesih hepimizi yargılayacaktır – Atina halkını, sizi ve beni. Her 
düşünce, söz ve davranış için O’na hesap vereceğiz. Bu gerçekten doğru mu?  

“Evet” dedi Pavlus, Tanrı bir kanıt gösterdi. Oğlu’nu ölümden diriltti. Gelmiş 
geçmiş herkesi bir gün yargılayacağının kanıtı işte budur. 

Tanrı sizin de bunları bilmenizi ve ciddiye almanızı ister – aynı şeyi 
Atina’nın eğitimli halkı için de istiyordu. Eğer İsa Mesih’e Kurtarıcınız 
olarak iman etme konusunda konuşmak isterseniz, dersten sonra gelip 
benimle konuşun. Ben .....................’da olacağım (Bir yer belirleyin.) 

Kart 5-6 
Gelin şimdi kurul üyeleriyle birlikte Pavlus’u dinliyormuş gibi davranalım. 

“Bir ölünün dirilmesi mi! Buna asla inanamam!” diye alay etti birisi. 

Bir diğeri, “Eğitim almış olan hiçbir Atinalı dirilişe inanamaz” diye ekledi.
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 “Diriliş ha! Çok komik!”  

Bu alaycılara siz de katılır mıydınız? Belki siz de Hıristiyanlar’a güldünüz. 
Unutmayın, alay etmek ve küçümsemek gerçekleri değiştirmez: Tanrı 
Yaratıcıdır, Tanrı Yönetendir ve Tanrı Yargıçtır. 

Birisi, “Sessiz olun” diye bağırdı. “Bazılarımız dediklerini işitmek istiyoruz. 
Başka bir zaman seni tekrar dinlemek isteriz.” 

“Pavlus gelsin ve bize tekrar konuşsun. Söylediklerine belki inanırız, belki 
inanmayız.”  

Ne oldu dersiniz? Bilemiyoruz. Hiç şüphesiz yeni fikirler hakkında konuş-
tular, fakat birçok kişi için durum bunun ötesine geçmedi. Genellikle Rab 
İsa’ya iman etme konusunu erteleyenler, bunu asla yapmazlar. Siz de böyle 
birisi misiniz? Kutsal Kitap hikayelerini, İyi Haber Kulübü’nü, şarkılar söyle-
meyi seviyorsunuz, ama Tanrı yaşamınızda ilk sırada değil ve Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak inanmıyorsunuz. 

Birkaç kişi ise daha farklı bir tepki verdi.  

“İşittiğimiz bu sözler gerçektir. Hiçbir işe yaramayan putlarla işim bitti artık; 
tek ve gerçek Tanrı’ya kulluk edeceğim. Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih’e 
iman ediyorum.”  

Kutsal Kitap iman eden kişilerin adlarını verir: Dionisisos adlı bir adam ve 
Damaris adlı bir kadın. 

Sadece İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ettiğiniz zaman, O’nun 
Yargıcınız olmasından korkmanıza gerek yoktur. Ancak o zaman sizi 
günahınızın karşılığında cezalandırmayacaktır, çünkü Kurtarıcınız sizin 
cezanızı üstlenmiştir. Rab İsa’ya Atina’da iman eden birkaç kişi gibi mi 
olacaksınız? “Tanrı, her yerde herkesin tövbe etmesini buyurur” (Elçilerin 
İşleri 17:30). Yaşamınızda O’nun yerini almış olan her şeye sırtınızı 
dönmenizi ister. Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman edin; bugün, Yaratan, 
Yöneten ve Yargılayan Tanrı’yı sevmeye ve O’na itaat etmeye başlayın. 

Tekrar Soruları 

1. Atina’daki insanların çoğunluğu zamanlarını nasıl geçirirdi? (Yeni fikirler 
ve haberler hakkında konuşarak.) 

2. Pavlus Atina’dayken niçin çok üzüldü? (Birçok put gördüğü için.) 

3. Pavlus Müjde’yi ilk önce nerede paylaştı? (Havrada.) 

4. Havradan sonra Müjde’yi nerede paylaştı? (Caddelerde.) 

5.  Günümüzde insanların ne gibi putları vardır? (Televizyon, bilgisayar,  
     giysiler, oyuncaklar - yaşamlarında Tanrı’dan daha önemli gördükleri  
     herhangi bir şey.) 
 
 

 

TG- 

 

 
 

 

 

 

TG- 
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Tekrar oyunu 

Orada ne oldu? 

Aşağıdaki yer adlarını 
küçük kartlar üzerine yazın 
ve hepsini bir zarf içine 
koyun: 

Yeruşalim, Kıbrıs, Filipi, 
Selanik, Atina, Veriya, 
Arabistan, Tarsus, 
Antakya, Şam, Sezariye, 
Makedonya. Çocukları iki 
gruba ayırın.
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Soruya doğru yanıt veren 
çocuk, takımı için 50 puan 
kazanır ve zarftan bir kart 
çeker.  

Eğer takımdaki çocuklar 
Pavlus’un yaşamında bu 
yerde başına gelen bir olayı 
söyleyebilirse, aldıkları 
puan ikiye katlanır (100 
puan).  

Derslerde bahsedilmiş 
olmasına rağmen 
çocukların her yerde olan 
olayları hatırlaması 
mümkün olmayabilir. Bu da 
yarışmaya daha çok 
heyecan katacaktır! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Ares Tepesi Kurulu neydi? (Atina’da toplanan özel bir kurul ya da   
 heyet.) 

7. Grekler niçin “bilinmiyen tanrıya” sunak yapmışlardı? (Eğer bir tanrıyı 
unutmuşlarsa, kendisini dışlanmış hissedip gücenmesin diye.) 

8. Pavlus’un Kurul önünde Tanrı’yla ilgili olarak dile getirdiği üç gerçeği 
söyleyin. (Tanrı Yaratıcıdır, Yönetendir ve Yargıçtır.) 

9. Pavlus’un söylediklerinin hangi bölümüyle alay edenler oldu? (Diriliş.) 

10. Şu cümleyi tamamlayın: “Bazıları alay etti, bazıları daha çok dinlemek 
istedi ve bazıları da ________.”  (inandı ya da iman etti) 

11. Eğer Tanrı tekse, O’nu kimler sevmeli ve O’na itaat etmelidir? (Herkes.) 

12. Eğer İsa Mesih sizin Kurtarıcınızsa, Tanrı’dan Yargıç olarak 
korkmanıza niçin gerek yoktur? (Çünkü İsa Mesih sizin günahınızın 
karşılığı olan cezayı zaten çekmiştir.) 

 
Devam eden etkinlik 

Posterler 

Çocuklar birer poster yapsın: Bazıları “Tanrı Yaratandır”, bazıları “Tanrı 
Yönetendir” bazıları da “Tanrı Yargılayandır” konularını resimlesinler. 

 



 

 

PAVLUS’UN YOLCULUĞU 
Tekrar oyunu – Ders 2 
 

 
                       Telif hakları © 2002 CEF-Ireland         Bu sayfanın fotokopisi çekilebilir.
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Pavlus – Zulmeden ve Vaiz 
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MÜJDENİN BİR PARÇASI MI? 
Tekrar oyunu – Ders 3 
 
 
 

 
Günah Tanrı’yı hoşnut 

etmez. 
 

 
İsa Mesih çarmıhta öldü. 

 
Tanrı’nın her günahı 

cezalandırması gerekir. 
 

 
Herkesin bir arkadaşa 

ihtiyacı vardır. 
 

 
Esenlik harika bir 

duygudur. 
 

 
Her din işe yarar. 

 

 
İsa Mesih sonsuza dek 

diridir. 
 

 
Günahı bırakıp Rab’be 

dönün. 
 



Pavlus – Zulmeden ve Vaiz 
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MÜJDENİN BİR PARÇASI MI? 
Tekrar oyunu – Ders 3 

 
 

 
Sizi kurtarması için İsa 

Mesih’e iman edin. 
 

 
Mutlu olmak önemlidir. 

 

 
Herkes günahkârdır. 

 

 
İsa Tanrı’ya giden tek 

yoldur. 
 

 
İyi olmaya çalışın. 

 

 
İsa Mesih Tanrı’nın tek 

Oğlu’dur. 
 

 
Kiliseye giderseniz her 
şey yolunda demektir. 

 
İsa Mesih günahlarımıza 

karşılık cezalandırıldı 
 

 

 



 

  

 
 
                                    Fotokopisini çekin, kesin ve Kutsal Kitabınızda saklayın.  
 

Mesih’e iman etmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 
 

 
Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 

 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşur. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşun. 
 Çocuk, doğası ve davranışları nedeniyle bir günahkârdır. (Günahkar  
     olduğumuz için günah işleriz.) 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi.  
    O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanın. (Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya iman etmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında tavsiyelerde bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Seni asla terk etmem” (İbraniler 13:5). 
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