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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.” 



Pavlus – Tanık ve Galip 
 

 
 

4 

Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  

“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 
Şeytanın elinden kurtuluş 

Elçilerin İşleri 19:8 – 20:1 

Şeytan güçlüdür ama Rab İsa 
şeytandan çok daha güçlüdür 

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa'ya 
iman ettiğinizde O sizi günahtan 
ve şeytandan kurtaracaktır.  

Kurtulmuş olanlar: Şeytanı 
yenmek için Rab İsa'ya güvenin. 

“Çünkü sizde olan 
dünyadankinden üstündür.” 

1. Yuhanna 4:4b 

Yeruşalim’deki kargaşa 

Elçilerin İşleri 21-23 

Tanrı'nın çocuklarını hiç bir şey 
Tanrı'nın sevgisinden ayıramaz.  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih'e 
iman edince bu sevgiyi 
tadacaksınız.  

Kurtulmuş olanlar: Bu harika 
gerçeğe inanın. 

“Eminim ki, ne ölüm ne yaşam, 
ne melekler, ne yönetimler, ne 
şimdiki, ne gelecek zaman, ne 
güçler, ne yükseklik, ne derinlik, 
ne de yaratılmış başka bir şey bizi 
Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı 
sevgisinden ayırmaya yetecektir.”  

Romalılar 8:38-39 
Krallara tanıklık  

Elçilerin İşleri 23:26-30 

Elçilerin İşleri 24-26 

Tanrı her Hıristiyanın bir tanık 
olmasını ister. 

Kurtulmuş olanlar: Diğer 
insanlara Rab hakkında anlatmak 
için her fırsatı kullanın.  

“İçinizdeki umudun nedenini 
soran herkese uygun bir yanıt 
vermeye her zaman hazır olun.”  

1. Petrus 3:15 
Gemi kazası 

Elçilerin İşleri 27:1-28:11 

Tanrı asla başarısızlığa uğramaz.  Kurtulmuş olanlar: Yaşamdaki 
fırtınalarda O'na güvenin.  “O Kaya'dır, işleri kusursuzdur, 

bütün yolları doğrudur. O 
haksızlık etmeyen güvenilir 
Tanrı'dır. Doğru ve adildir.” 

Yasanın Tekrarı 32:4 
Yarışı tamamlamak 

Elçilerin İşleri 28:11-31 

Pavlus gibi siz de “yarışı” 
tamamlayın.  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih'e 
Kurtarıcınız olarak iman edin ve 
siz de “yarışa” katılın. 

Kurtulmuş olanlar: Unutmayın, 
“yarışı” tamamlamanız için 
gerekli olan herşeyi Tanrı size 
verecektir.  

“... önümüze konan yarışı sabırla 
koşalım. Gözümüzü imanımızın 
öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya 
dikelim.” 

İbraniler 12:1-2 
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Ders 6 

Şeytanın elinden kurtuluş 

 

Öğretmenler için ayetler 

Elçilerin İşleri 19:8 – 20:1 

Temel gerçek 

Şeytan güçlüdür ama Rab İsa şeytandan çok daha 
güçlüdür. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Rab İsa'ya iman ettiğinizde 
O sizi günahtan ve şeytandan kurtaracaktır.  
Kurtulmuş olanlar: Şeytanı yenmek için Rab 
İsa'ya güvenin. 

Ezber ayeti 
“Çünkü sizde olan dünyadankinden üstündür.” 

1. Yuhanna 4:4b 

Görsel gereçler 

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

yolculuğunda ziyaret ettiği yerleri 
gösteren harita 

• Başa bağlanabilecek uzunlukta bir kumaş 
parçası ve pazarcı önlüğü 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Hiç çadırda uyudunuz mu? 

Olayların Gelişimi 
1. Pavlus Efes'te 

- Havrada 
- Tiranus'un dershanesinde 

2. Tanrı görülmemiş türden şifa…       TG 
…ve kötü ruhları kovma mucizeleri yapar  

 TG 
3. Kötü ruhları kovmakla uğraşan yedi kişi 

İsa'nın adını kullanır 
4. Kötü ruhlar bu adamları sorgular 
5. İçinde kötü ruh bulunan adam onları alt 

eder                TG- 

6. Bir çok kişi kitaplarını yakar  TG-, TG+ 

7. Bir çok kişi inanır 
8. Dimitrios kuyumcuları kışkırtır 

9. Bir ayaklanma başlar            TG+ 

Doruk Noktası 

      Belediye yazmanı halkı sakinleştirir 

Sonuç  

       Pavlus Efes'ten ayrılır            TG- 
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Harita üzerinde gösterin. 

 

 

 

 

 

 

Mümkünse başa bağlanan 
kumaşı ve pazarcı önlüğünü 
gösterin.  

 

 

TG 

 

 

 

TG 

 

 

 
 

 
Ders 
Aranızda çadırda uyuyan oldu mu hiç? 
Çocukların tecrübelerini dile getirmesine fırsat verin.  
 
Kart 6-1 
Ünlü müjdeci Pavlus geçimini çadır yaparak sağlardı. Müjdeyi 
duyurmak üzere çıktığı yolculuklarda bile gününün bir kısmını çadır 
yapmaya ayırırdı. Böylece biraz para kazanırdı. 
Pavlus’u, büyük bir ihtimalle zamanının bir kısmını çadır yaparak 
geçirdiği Efes’te buluyoruz. Şeytan aradan uzun bir süre geçmeden, 
havradaki Yahudilere Müjde’yi anlatan Pavlus’a karşı işlemeye 
başladı. Bazı Yahudiler İsa hakkında işitmekten nefret ettikleri için İsa 
ve Hıristiyanlarla ilgili olarak halka kötü şeyler anlattılar. Bir süre 
sonra Pavlus havrayı terketti. Toplantılar için başka bir yer buldu. 
Büyük ihtimalle bir derslik kiraladı. Bu derslik, adının anlamı “zorba” 
olan Tiranus’a ait bir öğretmenin okulundaydı. Bir öğretmene pek de 
yakışmayan bir ad! Belki Pavlus güne çadır yaparak başlıyordu. Sonra 
da saatlerce diğer insanlara Müjde’yi anlatıyordu. Bir çok kişi onu 
dinlemeye ve onunla konuşmaya geliyordu. Bazı kişiler iman ettiler ve 
Müjde’yi eş ve dostlarıyla paylaşmaya başladılar.  

Tanrı, Pavlus aracılığıyla alışılmışın dışında şeyler yapıyordu. 
İnsanlar gelip Pavlus’un başına bağladığı kumaşı ya da çadır yaparken 
taktığı önlüğü alıyorlardı. Bunları hasta kişilere götürüyorlar ve 
bunlarla hastalara dokunur dokunmaz şifa bulduklarına tanık 
oluyorlardı. İnsanların ne gibi hastalıklara tutulduğunu tahmin edebilir 
misiniz?  
Çocukların katılımına fırsat verin. 

Bunlar sihirli kumaşlar mıydı acaba? Yoksa Pavlus süpermen ya da 
büyücü müydü? Hayır! Pavlus, “Bu benim gücüm değil, İsa Mesih’in 
gücü!” diyen ilk kişi olurdu. İsa Mesih Tanrı’nın biricik Oğlu’dur. 
Tüm güç O’ndadır. O istediği her şeyi yapabilir. Yeryüzünde yaşadığı 
günlerde ölü insanları diriltti, körlerin gözlerini açtı, fırtınaları 
sakinleştirdi. Pavlus, İsa Mesih’in gücüyle hastaları iyileştirdi.  
Efes kentinde kötü ruhların yönetimi altında olan insanlar da vardı. 
Pavlus’un başına taktığı kumaş ya da çalışırken giydiği önlük bu 
kişilere dokunduğunda kötü ruhlar o insanlardan çıkıp gidiyordu. 
Bütün bunlar bize, İsa Mesih’in şeytandan çok daha güçlü olduğunu 
gösterir.  
 
Kart 6-2 
Efes’teki doktorlar şaşkınlık içinde olmalıydılar. Ayrıca insanlardan 
kötü ruhları kovma işine sahip kişiler de şaşkındılar. İnsanlardan kötü 
ruhları kovma işiyle uğraşan yedi kardeş vardı. İsa Mesih’in gücüne 
hayrandılar.
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“Haydi biz de O’nun adını kullanalım. O zaman biz de aynısını 
yapabiliriz” diye düşündüler. 
Fakat onlar Rab İsa’ya iman edenlerden değildi. Rab İsa, adını 
kullanmaları için onlara yetki vermemişti.  
Bir gün güçlü bir kötü ruhun etkisi altında olan bir adam onlara geldi.  
“Aradığımız fırsat ayağımıza geldi” diye düşündüler. 
“Pavlus’un tanıttığı İsa’nın adıyla size emrediyoruz!” dediler. 
Bundan sonra olanları Kutsal Kitap’tan okuyalım. 
Elçilerin İşleri 19:15’i Kutsal Kitabınızdan okuyun.  

“Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi: “İsa’yı biliyor, Pavlus’u da 
tanıyorum, ama siz kimsiniz?’” 
İçinde kötü ruh bulunan adam bu yedi adama saldırdı. Hepsinden daha 
güçlüydü. Giysileri yırtıldı, vücutları yaralandı ve zar zor canlarını 
kurtardılar.  
Olanları düşünün ve şu soruları yanıtlayın: 

1 Şeytan kimden daha güçlüydü? Bunu nereden biliyorsunuz? 

2 İsa kimden daha güçlüydü? Bunu nereden biliyorsunuz? 
Şeytan ve günah her zaman sizden ve benden daha güçlüdür. Zaten bu 
yüzden yanlış şeyler yapmak bize kolay gelir. Kötü sözler söylemek, 
kandırmak ya da bir şeyler çalmak zor değildir. Uygunsuz filmleri 
izlemekten ya da dergilere bakmaktan zevk alabiliriz. Daha güçlü olan 
sadece İsa Mesih’tir ve şöyle demiştir. 
Matta 28:18b’yi Kutsal Kitabınızdan okuyun. 

“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.” 
İsa Mesih, şeytan da dahil olmak üzere her şeyden daha güçlüdür. Bu 
nedenle sizi günahtan ve şeytandan özgür kılabilecek tek kişi O’dur. 
Kutsal Kitap’ta sözü edilen “tutsaklara serbest bırakılacaklarını 
duyurmak” için geldi (Luka 4:18) ifadesinin anlamı budur. Efes halkı 
bunu kendi gözleriyle gördü. Neler olduğuna birlikte bakalım. 
Elçilerin İşleri 19:17b’yi Kutsal Kitabınızdan okuyun.  

“Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa’nın adı büyük bir saygınlık kazandı.” 

Kart 6-3 
Bu insanların bir çoğu şeytanı izlemekteydi. Sihir ve büyülerle 
uğraşıyorlardı. Bazılarıysa kendilerini korumak için muskalara ve uğurlu 
nesnelere güveniyordu. Bu tür şeylere sahip olmak için çok para 
harcıyorlar ve bunlara değer veriyorlardı. Ama Pavlus kentlerinde 
Müjde’yi duyuruyordu. Günahlarının, kendilerini tek gerçek Tanrı’dan 
ayırdığını işittiler. Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in dünyaya gelerek otuz üç 
yıl boyunca yaşadığını öğrendiler. İsa kusursuz bir yaşam sürdü. Bir çok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG- 
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TG-, TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mucizeler yaptı. Ama sonunda çarmıhta öldü ve sanki günahları işleyen 
kendisiymiş gibi ceza çekti. Ölümden dirildiği için günahtan ve ölümden daha 
güçlüdür O. 
Gelin şimdi birlikte büyüye inanan bir ailenin evine gittiğimizi varsayalım.  
Baba şöyle dedi, “Pavlus’un doğruyu söylediğine eminim. İsa Mesih’e 
inanmak istiyorum.” 
Büyük oğlu babasına, “Eğer bunu yapacak olursan, büyücülükle ilgili 
kitaplarından kurtulman gerekir ve onlara çok para ödedin,” diye hatırlattı.  
“Evet öyle ama gerçek gerçektir. Tanrı’nın huzurunda doğru olmam gerekir. 
Büyücükle işim bitti artık!” 
Baba büyücülükle ilgili tüm kitaplarını ve uğurlu eşyalarını biraraya topladı.  
Eşi, “Nereye gidiyorsun?” diye sordu. 
“Bunların hepsini yakacağım,” diye yanıtladı adam, “Artık İsa Mesih benim 
Rabbim ve Efendim!” 

Kart 6-4 
Bir çok kişi muskaları, uğur eşyalarını ve kitaplarını biraraya getirip yaktı. 
Bütün bunlar onbinlerce lira değerindeydi ve hepsi duman olup gökyüzüne 
uçtu. İsa Mesih bir çok kişinin yaşamında etkin olan şeytanın gücünü yendi. 
Şeytandan daha güçlü olduğunu kanıtladı. 
Bazen Rab İsa kendisini izlemek isteyen çocuklardan da, sahip oldukları bazı 
şeylerden kurtulmalarını ister. Odanızdakileri bir düşünün. Tanrı’dan çok 
şeytanı yücelten CD, DVD, poster, dergi, giysi ya da takılarınız var mı? Tanrı, 
İsa’ya iman eden kişilerin bu gibi şeylerden uzak durmasını ister.  
Efes’teki halk şaşkınlık ve hayranlık içindeydi. Yükselen alevleri, İsa 
Mesih’in insanların yaşamında nasıl değişiklikler yaptığını gördüler ve 
Pavlus’u daha çok dinlemeye başladılar. Bir çok kişi iman etti. 
Ama şeytan ortalığı karıştırmadan vazgeçme taraftarı değildi. Efes kenti, 
içinde tanrıça Artemis’in heykelinin bulunduğu şatafatlı tapınağıyla ünlüydü. 
Halk bu heykelin gökten indiğine inanıyordu. Bir çok kişinin evinde bu 
heykelin küçük bir gümüş modeli vardı. İnsanlar Efes’i ziyaret ettiğinde 
genellikle gümüş bir heykel satın alır ve Artemis’in kendilerini koruyacağına 
inanarak evlerine dönerlerdi. Şeytan bu durumdan hoşnuttu. Ayrıca bu 
ticaretten bol para kazanan kuyumcular da gayet memnundular. Ama halk Rab 
İsa Mesih’e iman etmeye başladığında satışlar düştü. Bunun nedenini tahmin 
edebilir misiniz? 
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin.  

Kuyumcular iyice endişelenmeye başladılar. Bu kuyumculardan biri olan 
Dimitrios, heykel ticaretiyle uğraşan herkesi biraraya toplayıp bir konuşma 
yaptı. 
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“Bu heykel yapıp satma işinden büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. 
Ama Pavlus adlı bu adam elle yapılmış olan heykellerin tanrı olmadığını 
anlatıyor herkese. Böyle devam ederse hiç kimse Artemis’in gümüş 
heykellerini satın almak istemeyecek. İflas edeceğiz! Artemis tapınağı da 
herkesin alay konusu haline gelecek!” 

Kart 6-5 
Kuyumcular öfkeyle doldular. 
“Efeslilerin Artemis’i uludur!” diye bağırmaya başladılar.  
Çevredeki diğer insanlar da bu gürültünün nedenini anlamak üzere oraya 
geldiler. Kısa bir süre içinde büyük bir kalabalık toplandı. Pavlus’un 
Hıristiyan olan iki arkadaşını yakalayıp sürükleyerek Efes’teki büyük 
tiyatroya götürdüler. Bu tiyatro 25.000 kişilik bir açık hava tiyatrosuydu.  
Şeytan karşı koyuyordu – zaten her zaman bunu yapar.  Her zaman Rab İsa 
Mesih’e karşı hareket eder. 
Eğer siz kurtuluşa kavuştuysanız, şeytan size de karşıdır. Sizi Rab İsa’yı 
izlemekten alıkoymaya kışkırtacaktır. İnsanları size güldürecek ya da Pazar 
okuluna gitmenizi zorlaştıracaktır. Evet, şeytan güçlüdür. Ama sizin 
Kurtarıcınız her şeyin üzerinde güç sahibi olandır. Karşınıza çıkan sıkıntıları 
Rab İsa’ya anlatın ve O’nun gücüyle şeytanı yenebilirsiniz. Unutmayın, 
“Sizde olan dünyadakinden üstündür” (1. Yuhanna 4:4b). 
Pavlus şeytanın ortalığı karıştırmakla meşgul olduğunu biliyordu. Fakat aynı 
zamanda Rab ve Kurtarıcısının her şeyin üzerinde güç sahibi olduğunu da 
biliyordu!  
Pavlus arkadaşlarına, “Kalabalığa konuşmak için tiyatroya gideceğim” dedi. 
“Hayır, sakın ha! Bu çok tehlikeli olur” diye itiraz ettiler. 
“Ben bir Roma vatandaşıyım, beni dinlerler,” dedi Pavlus. 
“Hayır, kesinlik gitme” diye ısrar ettiler. 

Kart 6-6 
Belki de tiyatrodan yükselen sesleri işitiyorlardı. Yahudi bir adam ayağa 
kalkıp kalabalığı susturmaya çalıştı ama hiç kimse kulak asmadı.  
Bağırmaya devam ettiler, “Efeslilerin Artemisi uludur! Efeslilerin Artemisi 
uludur! EFESLİLERİN ARTEMİSİ ULUDUR!” 
Bu bağrışmalar iki saat boyunca sürdü! Şeytan galip mi gelecekti acaba? 
Tam o sırada belediye yazmanı tiyatroda belirdi. Kalabalığı sakinleştirmeyi 
başardı ve onlara bir konuşma yaptı. 
“Efes kentinin, ulu Artemis tapınağının ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi 
olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Buraya 
getirdiğiniz bu adamlar yanlış hiç bir şey yapmadılar. Dimitrios ve zanaatkar 
arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa, mahkemeler açık, yargıçlar da 
var. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG+ 
 

Hıristiyan çocukların, 
şeytanın kendilerine nasıl 
engel olmaya çalıştığını 
anlatmalarına fırsat verin.  

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutturun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye yazmanının 
konuşması için 
yardımcınızdan ya da 
büyük bir çocuktan yardım 
alabilirsiniz. 
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TG- 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.  

 
 

Tekrar Oyunu 
Eksik sözcüğü tamamlama 

Efes’te olup bitenler 
hakkında öğrendik. 
Aşağıdaki sözcüğü büyük bir 
şekilde her bir takım için iki 
karton üzerine yazın.  

 …………. s (büyük E harfi, f 
nin dikey ve yatay çizgisi ve 
e nin yatay çizgisi, yani 
toplam altı çizgi) 

Doğru yanıt veren çocuk bir 
tane düz çizgi çizer.  

Oyunun hedefi, sözcüğü ilk 
tamamlayan takım olmaktır.  

Her takımın verdiği ilk yanıtı 
kabul edin. Yanlışsa aynı 
soruyu diğer takıma yöneltin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

tehlikesindeyiz. Hiç bir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını 
veremeyeceğiz. Hemen dağılın.” 
Halk derhal tiyatroyu boşalttı ve evlerine döndü. Şeytanın planı işlemedi.  
Pavlus bütün Hıristiyanları bir araya topladı. Şeytanın başarısızlığı için 
Tanrı’ya şükretmiş olmalılar. Pavlus onlara başka bir bölgeye gitmesi 
gerektiğini söyledi. Efes’teki imanlılar bu sevgili dost ve öğretmenlerini 
özleyecekti ama Rab ve Kurtarıcılarının kendileriyle birlikte olacağını 
biliyorlardı. Ayrıca birbirlerine destek de olacaklardı. Efes’te, diğer 
yerlerden çok daha fazla Hıristiyan vardı. Rab İsa Mesih gücünü pek çok 
kişinin yaşamında sergilemişti. Sizin için de aynısını yapabilir. Günahtan ve 
şeytandan kurtarabilir. Sizi değiştirip Tanrı için yaşamanıza yardım edebilir. 
Kutsal Kitap şöyle der: “Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya 
yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir” (İbraniler 7:25a). Belki kötü olan 
bir şeyden uzaklaşmanız gerekir. Uzaklaşın, durmayın! Şeytan sadece 
yaşamınızı mahvetmekle ilgilenir. Sizi bağışlaması için yüce Rab İsa 
Mesih’e iman edin ve yaşamınızı O’na verin.  

Tekrar Soruları 
1  Efes halkı kime tapıyordu? (Bir put olan Artemis adlı tanrıçaya) 
2  Pavlus nasıl para kazanıyordu? (Çadır yaparak) 
3  İsa Mesih’in gücüyle şeytanın gücü arasındaki fark nedir? (İsa’nın gücü 
sınırsızdır ama şeytanın gücü sınırlıdır.) 
4  Halk Pavlus’un bedenine değen kumaş ve önlükle ne yapıyordu? (Bunları 
hastalara götürdüklerinde iyileşiyorlardı ya da içinde kötü ruh olanlar 
bunlardan kurtuluyordu.) 
5  Hastalar kimin gücüyle şifa buluyordu? (İsa Mesih’in gücüyle) 
6  İsa’nın güçlü adını kullanmaya kim karar verdi? (İnsanlardan kötü ruhları 
çıkarmaya çalışan yedi kardeş) 
7  Bu niçin işe yaramadı? (Çünkü bu adamlar İsa Mesih’in izleyicisi 
değillerdi) 
8  “İsa’yı biliyor, Pavlus’u da tanıyorum, ama siz kimsiniz?” diyen kimdi? 
(Adamın içindeki kötü ruh) 
9  Sihir ve büyülerle ilgili kitaplarını yakanlar kimlerdi? (İsa Mesih’e iman 
eden Efes halkı) 
10  Tanrı’yı hoşnut etmek istiyorsanız, şeytanla ilgili ne gibi şeyleri 
elinizden çıkarmanız ya da kurtulmanız gerekebilir? (Grubunuza bağlı 
olarak farklı yanıtlar olabilir. Metinde verilen örnekler arasında CD, DVD, 
poster, dergi, giysi ve takılar vardır) 
11  Şeytan bir Hıristiyanı nasıl sıkıntıya sokabilir? (Yanıtlar çeşitlilik 
gösterecektir) 
12  Şeytan Hıristiyanlara saldırdığında onun yenileceğini nasıl biliriz? 
(Tanrı bunu Kutsal Kitap’ta söyler, örneğin 1. Yuhanna 4:4) 
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Devam eden etkinlik 
Efes halkı gördüklerini ve işittiklerini anlatır 
Aşağıda verilenleri kağıt parçaları üzerine yazın: 

• Pavlus 
• Hasta biri 
• Kuyumcu 
• Tiyatronun yakınında oynayan bir çocuk 
• Belediye yazmanı 
• Yedi kardeşten biri 
• Büyücülük hakkında kitapları olan bir adamın çocuğu 
• Tiranus 

Çocukların her birine kağıtlardan birini verin ve bu kişilerin Efes’te 
yaşadıklarını söyleyin. Her biri sırasıyla Pavlus’un Efes’te olduğu süre 
içinde gördüğü ya da işittiği bir şeyi söylesin.  
Konuşmaya, “Ben .............  (kağıt üzerinde adı yazılı olan kişi).” diyerek 
başlasın. “ ................................................................... ......  gördüm / 
işittim” diye devam etsin.  
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Ders 7 

Yeruşalem’deki kargaşa 
 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 21-23 

Temel gerçek 
Tanrı'nın çocuklarını hiç bir şey Tanrı'nın 
sevgisinden ayıramaz. 

Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih'e iman edince bu 
sevgiyi tadacaksınız.  

Kurtulmuş olanlar: Bu harika gerçeğe inanın. 

Ezber ayeti 

“Eminim ki, (ne ölüm ne yaşam, ne melekler, ne 
yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne 
güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış 
başka bir şey) bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan 
Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” 
Romalılar 8:38-39 

Bu ayeti küçük çocuklara öğretirken, yukarıda 
parantez içinde verilen kısım için “hiç bir şey” 
sözcüğünü kullanmanızı öneririz.  

Görsel gereçler 

• Kartlar: 7–1, 7–2, 7-3, 7-4, 7-5 ve 7–6 
• Kemer ya da uzunca bir kumaş parçası 
• Pavlus’un son müjdeleme yolculuğunda 

gittiği yerleri gösteren bir harita 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Pavlus’un başına gelenleri göstermek için bir 
çocuğu bağlayın 

Olayların Gelişimi 

1 Pavlus Yeruşalim’e doğru yola çıkar   TG 

2 Pavlus tapınağa gider 
3 Asya ilinden gelen bazı Yahudiler ortalığı 
karıştırıp Pavlus’a saldırırlar                        TG+ 

4 Askerler gelip onu kurtarır             TG- 

5 Kalabalığa konuşur            TG- 

6 Neredeyse linç edilir 
7 Yahudi kurulu tarafından yargılanır  

8 Geceleyin Rab İsa Pavlus’a görünür     TG+ 

9 Düşmanları Pavlus’u öldürmeyi planlar 

10 Tuzak komutana bildirilir                    TG+ 

Doruk Noktası 

Sezariye’ye kadar Pavlus’a eşlik edilir 

Sonuç  

Tuzak işe yaramaz                                    TG+ 
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Grubunuzda büyük çocuklar 
varsa Efes’ten Sezariye’ye 
olan mesafeyi harita 
üzerinde gösterin.  

 
 

TG 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuğa 
okutturun.  

 
 
Çocuklara, Pavlus’un Filipi, 
Atina ve Efes’te 
yaşadıklarıyla ilgili olarak 
neler anlatmış olabileceğini 
sorun. “Pavlus, Zulmeden 
ve Vaazeden” öğretiş 
serisini daha önce 
öğrettiyseniz, bu serideki 
ders 4, 5 ve 6’daki görselleri 
göstererek hatırlamalarına 
yardımcı olun.  

 
 

Ders 
Bir kemer ya da uzunca bir kumaş parçası kullanarak, Elçilerin İşleri 21:11’de 
Hagavos’un yaptığı gibi, bir çocuğun önce ayaklarını ve ardından da ellerini bağlayın.  

Pavlus bazı Hıristiyanları ziyaret ediyordu. Bir inanlı Pavlus’un kuşağını 
aldı, bununla kendi ellerini ve ayaklarını bağladı; işte ben de ............. 
(çocuğun adını söyleyin) böyle bağladım.  
Hagavos adlı bu inanlı şöyle dedi: “Kutsal Ruh şöyle diyor: ‘Yahudiler bu 
kuşağın sahibini Yeruşalim’de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim 
edecekler.” 
Pavlus’un arkadaşları ona yalvararak, “Lütfen Yeruşalim’e gitme. Sana 
orada zarar verecekler” dediler.  
Pavlus’un acı çekeceği düşüncesiyle ağlayıp sızladılar.  
“Ağlamayın,” dedi Pavlus, “ben korkmuyorum. Bunun olmasına ve hatta 
Rab İsa için ölmeye bile hazırım. Yeruşalim’e gitmeliyim.” 
Arkadaşları, “Rab’bin istediği olsun” diyerek sustular.  
Çocuğu çözün. 

Pavlus Efes’te geçirdiği günlerden bu yana bir çok yolculuk yapmıştı. 
Yakında Yeruşalim’e varacaktı ve Tanrı’nın orada olmasını istediğinden 
emindi. İki şeyle ilgili olarak da hiç şüphesi yoktu – zorluklarla 
karşılaşacaktı ve Tanrı’nın kendisini sevdiğini biliyordu. Yeruşalim’de neler 
olursa olsun, kendisini Göksel Baba’nın sevgisinden hiç bir şey 
ayıramayacaktı. Tanrı biricik Oğlu’nu kendisi uğruna ölmesi için feda 
etmişti; işte Tanrı kendisini o kadar çok seviyordu. Tanrı’nın Pavlus’a olan 
sevgisi daha dünyanın yaratılışından önce başlamıştı ve sonsuza kadar da 
devam edecekti. Aynı şey sizin için de geçerlidir; eğer kurtulduysanız, Tanrı 
size şöyle der: “Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim” (Yeremya 31:3). Pavlus da 
Kutsal Kitap’taki bu sözleri biliyordu; belki de bu sözler onu sık sık teselli 
ediyordu.  

Kart 7-1 
Pavlus Yeruşalim’e varınca kilise önderleriyle biraraya geldi. Tanrı’nın 
Yahudi olmayanlar arasında işleyerek onların yaşamlarını değiştirdiğini 
işitmekten çok mutlu oldular.  
Pavlus Yeruşalim’deki tapınağa gittiğinde, kendisinin Müjde’yi paylaştığı 
Asya ilinden (Ege bölgesi ve civarı) gelmiş olan bazı Yahudiler onu 
tanıdılar. Bu Yahudiler Pavlus’u Yeruşalim’de Yahudi olmayan bir 
Hıristiyanla görmüşlerdi ve onu tapınağa getirdiğini düşündüler. Yahudi 
yasasına göre Yahudi olmayan kişiler tapınağın sadece belli bir kısmına 
adım atabilirlerdi. Yahudiler Pavlus’un başını derde sokma fırsatını 
kaçırmadılar; hemen bir kargaşa başlattılar. 
“Yardım edin!” diye bağırdılar. “Bu adam gittiği her yerde dinimize aykırı 
öğretişler veriyor. Hatta bazı Grekleri bile tapınağa soktu!”
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Pavlus’u yaka paça tuttular. İnsanlar her taraftan koşturuyordu. Kısa bir süre 
içinde tam bir kargaşa ortaya çıktı. Pavlus’u tapınağın dışına sürüklediler, 
tapınağın kapılarını kapattılar. Pavlus’u iyice dövdüler ve öldürmeye 
kalkıştılar. 
Tanrı’nın Pavlus’a olan sevgisine ne oldu dersiniz? Kutsal Kitap’taki şu 
sözlere kulak verin. 
Kutsal Kitabınızdan Romalılar 8:38-39’u okuyun. 

“Eminim ki, ne ölüm ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne 
gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir 
şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.”  
Bu sözleri kaleme almak için Tanrı’nın kimi kullandığını tahmin edebilir 
misiniz? Pavlus’u! Hıristiyanlar zor durumlarla karşılaştıklarında Tanrı’nın 
kendilerini sevmediğini düşünmesini isteyen şeytandır. Şu gibi sözler fısıldar, 
“Eğer Tanrı seni sevseydi, hasta olmazdın,” ya da, “Eğer Tanrı seni sevseydi, 
okulun bu kadar zor olmasına izin vermezdi,” ya da “Haline bir bak, babanla 
tartışıp duruyorsun, sözüm ona Hıristiyansın.” Ama sevgili inanlı çocuk, şunu 
unutma; hiç bir şey seni Tanrı’nın sevgisinden ayıramaz. Tanrı Pavlus’u sevdi 
ve Pavlus’un kalabalığın eline düşmesine izin verme nedenleri yine 
sevecenlikle doluydu.  

Kart 7-2 
Çıkan kargaşanın haberi yakındaki kaleye ulaştı. Komutan derhal askerleriyle 
birlikte tapınağa gitti. Kalabalık askerleri görünce Pavlus’u dövmeyi bıraktı. 
Komutan Pavlus’un çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra “Kimdir 
bu adam, ne yaptı?” diye sordu.  
Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Komutan işittiklerinden 
hiç bir şey anlamadı.  
“Kaleye götürün!” diye buyurdu. 
Askerler Pavlus’u çevrelediler ve kaleye doğru ilerlemeye başladılar. 
Kalabalık da onların peşinden gidiyordu. Kale merdivenlerine ulaştıklarında 
askerler Pavlus’u taşımak zorunda kaldılar.  
Öfke içindeki kalabalık, “Öldürün onu!” diye bağırıyordu (Elçilerin İşleri 
21:36). 
Başka bir adam hakkında benzeri şekilde bağıran bir başka kalabalık daha 
hatırlıyor musunuz? Evet, Rab İsa’nın ölümünden önce oradaki Yahudiler de 
aynı şekilde bağırmışlardı. Tanrı’nın biricik Oğlu olan Rab İsa öldüğünde, 
Tanrı’nın sevgisinden uzak düştüğünü biliyor muydunuz? Çarmıh üzerinde 
ölürken Tanrı’nın öfkesine ve verdiği cezaya katlandı; çünkü bize ait olan 
günahların hakettiği karşılık buydu. Kendisine Rab ve Kurtarıcı olarak iman 
eden kişilerin günahlarından dolayı Tanrı tarafından cezalandırılmaması için 
hakedilen cezayı O üstlendi. Kurtardığı kişilerin Tanrı’nın sevgisinden asla 
ayrı düşmemesi için Babasının sevgisinden O ayrı düştü. Mesih İsa’daki 
Tanrı sevgisinden sizi hiç bir şey ayıramaz. Bu sevgiyi tadabilmek için 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin.  
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İsa Mesih’i tanımalısınız. Kutsal Kitap şöyle der: “Çünkü Tanrı dünyayı 
o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki O’na iman edenlerin 
hiç biri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). 
İsa Mesih’e iman ederseniz, mahvolmazsınız. Sonsuz yaşama kavuşur ve 
Tanrı’nın sevgisinden sonsuza dek emin olursunuz. Tanrı sevgisi 
Mesih’te size ulaşır. (Ezber ayetine bakın.) Öfke dolu kalabalığın 
bağırışları Pavlus’u Tanrı’nın sevgisinden ayıramadı.  

Kart 7-3 
Kaleye vardıklarında Pavlus konuşmak için izin istediğinde, komutan 
onun Grekçe konuştuğunu işitince şaşırdı.  
“Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatan Mısırlı değil misin?” 
diye sordu. 
“Hayır, ben Tarsuslu bir Yahudiyim,” diye açıkladı Pavlus, “rica ederim, 
halka bir kaç söz söylememe izin verin.” 
Komutan izin verince Pavlus merdivende dikilip susmalara için eliyle 
halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca, halkın dilinde 
konuşmaya başladı. Kendisini bir Yahudi olarak tanıttı, Gamaliel’in bir 
öğrencisi olduğunu söyledi. Önceleri İsa’ya iman eden kişilere 
zulmettiğini ama bir gün Şam’a giderken İsa Mesih’le karşılaştığını 
anlattı. Mesih’le tanışınca tüm yaşamı değişmişti. Rabbin kendisine, 
“Git, seni uzaktaki uluslara göndereceğim” dediğini açıkladı. 
Tam o anda halk Pavlus’un söylediklerini protesto etmeye başladı. 
Neredeyse çıldırmışlardı! Giysilerini sallayıp havaya toz savurdular.  
“Böylesi yeryüzünden temizlenmeli, yaşaması uygun değil!” diye 
bağırdılar. 
Bu insanlar Tanrı’nın Yahudilerden başka hiç kimseyi sevmesini 
istemiyorlardı. Oysa Tanrı tüm uluslardan gelen insanları sever. Yuhanna 
3:16’da, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki...” der. Derinizin 
rengi ne olursa olsun, ister zengin ister fakir olun, İsa’ya Kurtarıcınız 
olarak iman ettiğinizde Tanrı’nın sizi sevdiğinden emin olursunuz. Belki 
Rab İsa’ya iman etmek istiyorsunuz ama tam olarak emin değilsiniz ve 
bazı sorularınız var. Sizinle konuşmak beni mutlu eder. Dersin sonunda 
gelin ve benimle konuşun; ........ da olacağım (bir yer belirleyin.) 
Pavlus’un ölmesini isteyen bu Yahudilerde hiç sevgi yoktu.  

Kart 7-4 
Kalabalığı bir an önce yatıştırmak isteyen komutan, “Onu içeri götürün 
ve kamçılayın!” diye buyurdu.  
Kamçılanmak çok korkunç bir cezaydı. Askerler bu iş için, ince uzun deri 
şeritlerin ucuna demir parçaları bağlanmış kamçılar kullanırdı. Bu 
işkence kamçılanan kişiyi çok kötü şekilde yaralardı.  
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Pavlus büyük ihtimalle bir direğe bağlandı ve işkence başlamak üzereydi. 
Pavlus, “Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız 
yasaya uygun mudur?” diye sordu. 
Tam bir sessizlik oldu. Yüzbaşı hızla komutanın yanına gitti. 
“Bu adam Roma vatandaşı olduğunu söylüyor” diye açıkladı. 
Komutan şaşkınlık içindeydi; bu tutuklu birçok sürprizle doluydu. 
Pavlus’a, “Söyle bakayım Roma vatandaşı mısın?” diye sordu. “Ben bu 
vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim.” 
Pavlus, “Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım” dedi. 
Hemen o anda Pavlus bağlandığı direkten çözüldü ve kamçı bir kenara 
kaldırıldı. Ama Pavlus henüz özgür değildi.  
Ertesi gün Yahudi önderlerin huzurunda yargılandı. Kuruldaki kişiler 
birbirleriyle tartışmaya başladığı için yargılanma pek de olumlu geçmedi. 
Mahkeme sırasında Pavlus başkahine karşı saygısızlık etti ama yaptığının 
farkına varır varmaz hemen özür diledi. 
Pavlus kaleye tutuklu olarak geri döndü. Böylesine nefret edilen biri olmak 
çok zordu. Belki mahkemedeki davranışından dolayı üzgündü. Belki de 
sıkıntılı ve ümitsizdi. 
Aynı akşam Rab İsa’nın kendisi Pavlus’a görünüp onunla konuştu. “Cesur 
ol. Yeruşalim’de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse, Roma’da da öyle 
tanıklık etmen gerekir.” (Elçilerin İşleri 23:11) 
Rab İsa orada, kaledeydi ve Pavlus’a bir vaatte bulundu. Pavlus Tanrı’nın 
koruması altında olduğunu biliyordu. Ne olursa olsun Roma’ya gidecekti. 
Belki üç dört yaşlarındayken yuvaya gidiyordunuz. Bir gün düşüp dizinizi 
kanattınız. Annenizin yanınızda olmasını istediniz ama işte olduğu için 
başınıza gelenden haberdar değildi. Sizi çok sevmesine rağmen yanınızda 
olamadı. Oysa Tanrı’yla asla böyle olmaz. Mesafe Tanrı’yla çocuklarını 
birbirinden ayıramaz. Tanrı çocuklarını sever ve her zaman onlarla 
birliktedir. Bazen zor durumlarda kaldığınızda kendinizi O’na en yakın 
hissedersiniz. Asla yalnız değilsiniz; sizi Tanrı’nın sevgisinden hiç bir şey 
ayıramaz. 
Rab İsa’nın gelip kendisiyle konuşmasından sonra Pavlus bundan çok daha 
emindi. O geceden sonraki günler ve aylar boyunca Pavlus o harika geceyi 
tekrar tekrar düşündü. 

Kart 7-5 
Pavlus’un düşmanları onu ele geçirmeye kararlıydılar. Ertesi gün kırk kişi 
biraraya gelip sinsice bir tuzak hazırladı.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
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“Pavlus’u öldürmeden bir şey yiyip içersek, bize lanet olsun!” diye ant 
içtiler. 
Yahudi önderlerden Pavlus’un kurul önüne bir kez daha çıkartılması için 
istekte bulunmalarını istediler.  
“Ama daha yoldayken biz onun için bir pusu kuracağız” diye açıkladılar. 
Yahudi önderler de buna katıldı ve kırk kişi saldırının tam olarak nerede 
yapılacağını planladılar.  

Görsel yok 
Pavlus’un yeğeni nasıl olduysa bu pusu hakkında işitti. Dayısını ziyaret edip 
bildiklerini ona anlattı. 
Pavlus yüzbaşıyı çağırdı, “Lütfen bu genci komutana götür, kendisine 
ileteceği bir haberi var” dedi. 
Komutanı bulduklarında, komutan konuştuklarının işitilmemesi için genci 
bir kenara çekti. Genç adam pusu hakkında bildiklerini anlatınca komutan 
işin ciddiyetini kavradı. 
“Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme” diye uyardı.  
Sonra da genç adamı salıverdi. 
Tanrı’nın Pavlus’u nasıl kayırdığını ve düşmanlarına karşı işlediğini 
görüyorsunuz değil mi? Pavlus’un yaşamında Tanrı bazen çok sıkıntı 
çekmesine izin verdi, bazen de onu sıkıntılardan kurtardı. Tanrı’nın yaptığı 
her ne idiyse, bunu Pavlus’a olan sevgisinden dolayı yaptı. Eğer siz de 
kurtulduysanız, aynı şey sizin için de geçerlidir. Tanrı hayal kırıklıklarına ya 
da zorluklara maruz kalmanıza izin verdiğinde bunu size olan sevgisinden 
dolayı yapar. Hiç bir şey sizi O’nun harika ve yüce sevgisinden ayıramaz. 
Yaşamı tehlikede olduğunda bile, bu gerçek Pavlus için geçerliydi.  

Kart 7-6 
Komutan hemen harekete geçti. 
“Hemen Sezariye’ye gitmek üzere iki yüz piyade, yetmiş atlı ve iki yüz 
mızraklı hazırlayın” diye buyurdu. “Ayrıca Pavlus’u da bir ata bindirin. Onu 
Vali Feliks’e götüreceksiniz.” 
Komutan durumu valiye anlatan bir mektup yazdı. 
Pavlus o gece saat dokuz civarı, silahlarını kuşanmış olan piyadeler, atlılar 
ve mızraklılar eşliğinde kaleden ayrıldı. Kentin kapıları onlar için açıldı ve 
pusu kuranların takip edememesi için hemen arkalarından kapandı. Valinin 
yaşadığı yer olan Sezariye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaydı. Tehlike 
bölgesinden uzaklaştıktan sonra askerlerden bazıları kaleye geri döndüler ve 
diğerleriyse Pavlus’a eşlik etmeye devam ettiler.  
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Kart 7-5 
Belki pusu kuranlar kentten ayrılanları gördüler. Ne kadar öfkelenip 
sinirlendiklerini tahmin edebilir misiniz? İçtikleri andı tutacak olurlarsa hiç 
şüphesiz çok aç kalacaklardı.  
Tanrı’nın sevgisi gibi başka bir sevgi yoktur. Çocuklarına yönelik sevgisi 
asla son bulmaz. Her zaman çocukları için en iyi olanı yapar. Her zaman 
onlarla birliktedir. Bu sevgi “Mesih İsa’yla” gelir. (Ezber ayetine bakın.) 
Tanrı’nın çocuklarına yönelik bu sevgisini, sadece Rab İsa sizin Kurtarıcınız 
ve Rabbiniz olduğunda bilirsiniz. Eğer Tanrı’nın çocuğuysanız, Kutsal 
Kitabınızda Romalılar 8:38-39’u işaretlemeye ne dersiniz? Ya da bir kağıda 
yazıp odanızda kolaylıkla görebileceğiniz bir yere asabilirsiniz. “Eminim ki, 
ne ölüm ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek 
zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey 
bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” Hiç 
kimsenin sizi sevmediğini düşündüğünüz anlarda bu ayetleri okuyun. 
Tanrı’nın sizi sevemeyeceğini düşündüğünüz anlarda, bu sözlere inanın.  

Tekrar Soruları 
1  Hagavos kendisini niçin Pavlus’un kemeriyle bağladı? (Yeruşalim’de 
Pavlus’un başına neler geleceğini göstermek için.) 
2  Pavlus niçin Yeruşalim’e gitti? (Tanrı’nın bunu istediğini bildiği için) 
3  Tanrı’nın çocuklarını O’nun sevgisinden ne ayırabilir? (Hiç bir şey) 
4  Yahudiler Pavlus’un tapınakta nasıl bir hata yaptığını söylediler? 
(Tapınağa Grekleri getirdiğini söylediler) 
5  Pavlus’u kalabalığın elinden kim kurtardı? (Askerler) 
6  Tanrı’nın sevgisini bilen ve yaşayan kişiler kimlerdir? (İsa Mesih’e 
Kurtarıcıları olarak iman eden kişiler) 
7  Pavlus niçin kamçılanmadı? (Bir Roma vatandaşının yargılanmadan 
kamçılanmasının doğru olup olmadığını sordu) 
8  Rab İsa gece Pavlus’a göründüğünde ona hangi vaatte bulundu? (Pavlus 
Roma’ya gidecek ve Rab hakkında orada da tanıklık yapacaktı) 
9  İnsani sevgi ile Tanrı sevgisi arasındaki fark nedir? (Tanrı sevgisi 
mesafelerden etkilenmez ama insani sevgi etkilenir, Tanrı sevgisi asla 
değişmez ve Tanrı sevgisi sonsuza dek sürer) 
10  Pavlus’un düşmanları nasıl bir ant içtiler? (Pavlus ölene kadar hiç bir şey 
yememe) 
11  Pavlus’u pusuya düşürme tasarısını kim ortaya çıkarttı? (Yeğeni) 
12  Romalılar 8:38-39’u okuyun. Tanrı bu sözleri Kutsal Kitaba kaydetmek 
için kimi kullandı? (Pavlus’u) 
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Tekrar Oyunu 
Yanıtla ve Çiz 
12 adet A4 sayfa ve bir 
adet ispirtolu kalem alın. 

Bir çocuk soruya doğru 
yanıt verdiğinde takımı 
için 10 puan kazanır. 

Ardından hemen bugün 
kü hikayeyle ilgili bir şey 
çizer.  

Takımdakiler çizdiği şeyi 
ilk seferde doğru tahmin 
ederse, bir 10 puan daha 
kazanırlar. 

İkinci denemelerinde 
doğru tahmin ederlerse, 
sadece 5 puan kazanırlar. 

Bundan sonra ekstra 
puan kazanamazlar! 
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Devam eden etkinlik 
Bir Hıristiyanı Tanrı’nın sevgisinden hiç bir şey ayıramaz 
Çocuklara Hıristiyanların başına gelebilecek kötü şeylerin neler 
olabileceğini sorun. 
Bunları bir kağıt üzerine not edin. 
Kağıtta uygun bir yere, “Bunların hiç biri bizi Tanrı’nın sevgisinden 
ayıramaz” yazın. 
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Ders 8 
Krallara Tanıklık 
 

Öğretmenler için ayetler 

Elçilerin İşleri 23:26-30 
Elçilerin İşleri 24-26 

Temel gerçek 

Tanrı her Hıristiyanın bir tanık olmasını ister. 

Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Diğer insanlara Rab hakkında 
anlatmak için her fırsatı kullanın. 

Ezber ayeti 

“İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun 
bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.”  
1. Petrus 3:15 

Müjde sunumu 

Bu dersin ana vurgusu kurtulmuş çocuklara 
yönelik olduğundan, programın uygun bir 
kısmında “Üç Kart” adlı müjde sunumunu 
kullanın. 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 8–1, 8–2, 8-3, 8-4, 8-5 ve 8–6 
• Pavlus’un son müjdeleme yolculuğunda 

gittiği yerleri gösteren bir harita 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Feliks’e yazılan mektup 

Olayların Gelişimi 
1 Pavlus, Feliks ve Yahudi önderlerin huzurunda   
   yargılanır       TG+ 

2 Pavlus, Feliks ve Drusilla’nın önünde konuşur.  

    TG+ 

3 Feliks Pavlus’un kendisine rüşvet vereceğini ümit  
   eder                       TG+ 

4 Pavlus yeni vali Festus’un huzuruna çıkıp  
   yargısının Sezar tarafından yapılmasını ister   
5 Kral Agrippa ve kraliçe Berniki onlara katılır 

6 Pavlus onların da huzuruna çıkar              TG+ 

Doruk Noktası 

Pavlus “Bu zincirler dışında herkesin benim gibi 
Rabbi izlemesini dilerim” der. 

Sonuç  
Onun suçlu olmadığına karar verirler. 
Pavlus bir çok kişinin yüreğine Müjde tohumunu 
eker.            TG+ 
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Matta 9:12-13’e dayalı olarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müjde Sunumu 
Üç Kart 
Bu sunum için bir tane geçmiş olsun, bir tane doğuş bayramı ve bir tane de doğum 
günü kartına gereksinim duyacaksınız.  

Kart almayı çok severim – ya siz? Yanımda üç tane kart var. Gelin 
birlikte bakalım. 
Geçmiş olsun kartını gösterin. 

Böyle bir kartı ne zaman alırsınız? Hasta olduğunuz zaman. Size ilginç 
bir şey söyleyeyim mi? Kutsal Kitaba göre hepimiz “hastayız.” Bu 
hastalık kızamık ya da nezle gibi değil, ama hepimizde doğru olmayan 
bir şey var. Hepimizin “hastalığı” aynı. Bu hastalık kendini farklı 
şekillerde belli eder. Örneğin yalan söylemek, hemen öfkelenmek, 
bencillik, anne babanın sözünü dinlememek, kavga etmek gibi. Bu gibi 
şeyleri gördüğünüzde, yaşantılarımızı mahveden bu “hastalığa” sahip 
olduğunuzu anlarsınız. İşin en kötü tarafı bu “hastalık” bizi Tanrı’dan  
da uzaklaştırır. Gerçekten “iyileşmemiz” gereklidir. Ama nasıl? Belki 
bir sonraki kart bize yardım edebilir.  
Doğuş Bayramı kartını gösterin. 

Büyük ihtimalle dünyada en çok kart Doğuş Bayramında gönderilir. 
Doğuş Bayramında asıl kutladığımız şey, Tanrı’nın biricik Oğlu İsa 
Mesih’i dünyaya bir bebek olarak göndermesidir. Doğduğunda İsa’nın 
günah hastalığı yoktu, ve asla da olmadı. Fakat Tanrı dünyayı o kadar 
çok sevdi ki, günahımıza karşılık ölmesi için biricik Oğlu’nu gönderdi. 
Tanrı bize ait olan tüm günahları Oğlu’nun üzerine yükledi (Yeşaya 
53:5). İsa günahımızdan kaynaklanan tüm suçu ve cezayı üstlendi. 
Dirildi ve sonsuza kadar da diri kalacaktır. Bizi bağışlayabilecek olan 
tek kişi O’dur. Bir doktor gibidir. Aslında O tam bir uzmandır ve 
günahımızı sadece o üstlenebilir. Bu olay gerçekleşince heyecan verici 
çok güzel bir şey olur.  
Doğum günü kartını gösterin. 

Doğum gününüzde ailenize katıldığınız anı kutlarsınız. Sizi günah 
hastalığından iyileştirmesi için, İsa Mesih’ten günahınızı bağışlamasını 
isteyerek iman ettiğinizde Tanrı’nın ailesine doğarsınız. 
Kutsal Kitabınızdan Yuhanna 1:12’yi okuyun. 

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları 
olma hakkını verdi.” 
Tanrı’nın çocuğu olursunuz ve Tanrı da sizin göksel Babanız olur. 
Günah hastalığınızdan “iyileşmek” ister misiniz?  
Geçmiş olsun kartını gösterin. 

O zaman İsa Mesih’e bugün iman edin.  
Doğuş Bayramı kartını gösterin. 
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Sizi bağışlayabilecek tek Kişi O’dur. 
Doğum günü kartını gösterin. 

Eğer Rab İsa’ya iman ederseniz, Tanrı’nın ailesine katılmış olursunuz. 
Program sırasında, Müjde Sunumunun ardından danışmanlık için hazır olduğunuzu 
ifade edin. Şöyle diyebilirsiniz... 

“İsa Mesih’e gerçekten iman etmek istemenize rağmen bunu nasıl 
yapabileceğinizden emin değilseniz, size Kutsal Kitaptan açıklama 
yapmak beni çok memnun eder. Dersin sonunda beni bulun. Ben ......... 
olacağım (uygun bir yer belirleyin).  
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Ders 
Aşağıdaki mektubu bir rulo halinde hazırlayın ve yardımcınızdan sesli olarak okumasını 
isteyin.  

Klavdius Lisias’tan  
Sayın Vali Feliks’e selam 
Bu adamı bulduğumda Yahudiler onu neredeyse öldürmek üzereydiler. 
Ne var ki, kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle 
yetişip onu kurtardım.  
Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudiler’in 
Yüksek Kurulunun önüne çıkarttım. Yahudilere ait yasaya aykırı 
davrandığını öğrendim. Fakat ölüm ya da hapis cezasını gerektiren 
herhangi bir suçlama yoktu. 
Bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana 
gönderdim. Onu suçlayan Yahudilere de şikayetlerini sana bildirmelerini 
buyurdum. 

Saygılarımla 

Bu mektup Pavlus’u Vali Feliks’e götüren askerlere verilmişti.  

Kart 8-1 
Beş gün sonra Yeruşalim’deki Yahudi önderler de Sezariye’ye vardılar. 
Aralarında ihtiyarlar, baş kahin ve bir hatip vardı. Hatip mahkeme 
kuruluna, tutuklu Pavlus’un kargaşa çıkaran Nasrani tarikatının elebaşı 
olduğunu söyledi. (Hıristiyanlar Nasıra’da büyümüş olan İsa’nın 
öğrencileri olduğu için Nasrani adıyla anılıyordu.) Hatip ayrıca Pavlus’u 
Yahudilerin tapınakla ilgili yasasını çiğnediği için de suçladı.  
Ardından konuşma sırası Pavlus’a geldi. 
“Beni suçlayanlar Yeruşalim’deki tapınakta kimseyle tartıştığımı 
görmediler. Beni suçladıkları konuların hiç birinde kanıt gösteremezler. 
Ama kabul ediyorum ki, ben Yol’un takipçisiyim.” 
Pavlus, Hıristiyan olduğunu söylemesinin tutuklu kalmasına neden 
olacağını bilmesine rağmen, yine de Rab İsa’nın izleyicisi olduğunu 
inkar etmedi.  
Tanrı her Hıristiyanın bir tanık olmasını ister. Mahkemedeki bir tanık 
gördüklerini ve işittiklerini söyler. Rab İsa’ya tanıklık eden kişi de Rab 
hakkında bildiklerini söyler. Belki bir Cumartesi akşamı arkadaşınız sizi 
aradı ve “..... ........... da (dükkanın adını söyleyin) bilgisayar oyunlarında çok 
büyük indirim yapmışlar. Yarın sabah gideceğim, seni de ararım” dedi. 
Oysa siz Pazar sabahı kilisede olmayı planlamıştınız. Nasıl bir yanıt 
verirdiniz? 
Çocukların fikirlerini paylaşmasına fırsat verin.  
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Hıristiyan olduğunuzu ve neden kiliseye gittiğinizi arkadaşlarınıza 
söylemeniz önemlidir. Kutsal Kitap’ta şunu okuruz. “İçinizdeki umudun 
nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.” (1. 
Petrus 3:15). Belki zor olabilir ama Tanrı mahkeme salonundaki Pavlus’a 
yardım ettiği gibi size de yardım edecektir.  
Feliks söylenenleri dikkatle dinledi. Pavlus’un suçlu olmadığı ortadaydı 
ama Vali, Yahudileri gücendirmek istemiyordu. Bu yüzden mahkeme bir 
karara ulaşmadan tamamlandı.  

Kart 8-2 
Aradan bir kaç gün geçtikten sonra, belki karısı Drusilla Pavlus’u 
dinlemek istediği için Feliks tutukluyu tekrar çağırttı.  
Pavlus yine Mesih’e olan inancından sözetti. Pavlus, Feliks ve Drusilla’yı 
kendisini özgür kılmaları için ikna etmek yerine, işitmeleri gereken şeyleri 
anlattı. Kutsal Kitap’ta onlara “doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı 
hakkında” konuştuğunu okuruz (Elçilerin İşleri 24:25). Pavlus onlara 
Tanrı’nın ne kadar doğru ve kusursuz olduğunu açıkladı. Felix çok üç 
kağıtçı olduğundan Pavlus’un ne kadar farklı biri olduğunu görmüş 
olmalıydı. Drusilla, Feliks’in üçüncü eşi olabilmek için kocasını 
terketmişti. Hiç şüphesiz öz denetimden bahsetmek onu rahatsız etmiş 
olmalıydı. Pavlus bu çifti, Tanrı’nın huzurunda yargılanacakları 
konusunda uyardı.  
Feliks korkuya kapıldı ve daha fazla işitmek istemedi. 
“Şimdilik gidebilirsin” dedi “Fırsat bulunca seni yine çağırtırım.” 
 Bildiğimiz kadarıyla ne Feliks ne de Drusilla Hıristiyan olmadılar. Yoksa 
Pavlus iyi tanıklık yapmamış mıydı? 
Birisiyle Müjdeyi paylaştığınız zaman o kişide hiç bir değişiklik olmazsa 
cesaretiniz kırılmasın. Kişilerin yüreğini ve zihinlerini açarak gerçeği 
onlara gösteren Tanrı’dır. Tanrı Sözünü birisiyle paylaştığınızda, 
Tanrı’nın bu sözlerinizi planladığı şekilde kullanacağından emin 
olabilirsiniz. Tanrı bunu Kutsal Kitap’ta vaadeder. “Ağzımdan çıkan söz 
de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, 
yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır” (Yeşaya 55:11).  
Pavlus Valiye ve hanımına tanıklık ettiğinde başarısız olmadı.  
Feliks’in aklından başka şeyler geçiyordu. “Pavlus’u tutuklu olarak 
tutarsam, özgür kalmak için bana rüşvet verebilir.” 
Pavlus böyle bir şey yapar mıydı dersiniz? 
Çocuklarla bu konuyu tartışın.  

Pavlus dürüst olmayan bir şekilde davranmadı. Bu yolla da Rab İsa’ya 
tanıklık etti. İsa’nın sizin için gerçek ve önemli olduğunu yaşamlarınızda 
göstermeniz çok önemlidir. Okuldaki arkadaşlarınız sizin hakkınızda, 
“Hıristiyan olduğunu söylüyor ama hiç de bir Hıristiyan gibi 
davranmıyor” derse, çok üzücü olmaz mı?  

 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
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Harita üzerinde Sezariye 
ve Roma’yı gösterin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavlus tutukluyken bile tam bir Hıristiyan gibi davrandı. Tam iki yıl 
boyunca tutuklu kaldı ve Feliks’in oradan ayrılmasından sonra Festus adlı 
başka bir vali onun yerine geçti.  

Kart 8-3 
Festus daha iyi bir yöneticiydi. Belki Pavlus özgür bırakılacaktı. 
Yahudiler böyle bir şeyin olmaması konusunda her şeyi yapmaya hazırdılar. 
Yeni validen Pavlus’un Yeruşalim’e geri getirilerek tekrar yargılanmasını 
istemekte gecikmediler. Gizli bir planları vardı! Bunun ne olduğunu tahmin 
edebilir misiniz? Evet, yeni bir tuzak hazırlığındaydılar. Festus onların bu 
isteğini reddetti ve Sezariye’ye gelmelerini istedi. Pavlus’u bir çok konuda 
suçladılar ama hiç birinin doğruluğunu kanıtlayamadılar.  
Festus Pavlus’a, “Yeruşalim’deki mahkemeye gitmeye hazır mısın?” diye 
sordu. 
Pavlus orada yapılacak bir mahkemede adil olarak yargılanamayacağını 
biliyordu. “Eğer yanlış bir şey yaptıysam yargılanmaya hazırım, hatta 
ölmeye bile hazırım. Ama Yahudilerin söyledikleri doğru değilse, hiç 
kimsenin beni onların eline teslim etme hakkı yoktur. Davamın Sezar’a 
iletilmesini istiyorum.” 
Sezar nerede oturuyordu? Evet, Roma’da. Pavlus Roma’ya gönderilip orada 
yargılanmayı istedi.  
Festus, danışma kuruluyla görüşüp “Davanı Sezar’a ilettin, Sezar’a 
gideceksin.” 
Ancak Pavlus Roma’ya hemen gönderilmedi. 

Kart 8-4 
Festus’un kararından bir kaç gün sonra valiye bazı ziyaretçiler geldi – Kral 
Agrippa ve kız kardeşi Berniki. Bu ziyaretçiler Yakup’u öldürten ve 
Petrus’u hapse attıran Kral Hirodes’in oğlu ve kızıydılar. Hıristiyanlar 
hakkında bilgileri vardı. Festus onlara sıradışı tutuklusundan sözetti. 
Agrippa merak içindeydi.  
“Bu adamı ben de dinlemek isterdim” dedi. 
Festus, “Yarın onu dinlersin” diye söz verdi. 
Ertesi gün vali konağı arı yuvası gibi meşguldu. Kral Agrippa ve Berniki 
toplantı salonuna mor renkli kaftanları ve altın taçlarıyla geldiler. Festus da 
resmi kırmızı kaftanı içinde oldukça etkileyici görünüyordu. Onların 
arkasından bir çok önemli makam sahibi kişiler, ordu komutanları ve 
Sezariye’nin önde gelen kişileri geliyordu. Hepsi yerine oturdu. 
“Tutukluyu getirin” diye buyurdu Vali Festus. 
Pavlus içeri getirildi – ufak tefek, büyük ihtimalle başı kel ve tutuklu 
giysileri içindeydi. Elleri zincirlenmişti. Öylece durdu. Tanrı ona sakin, 
kendinden emin ve ağır başlı bir şekilde durmasına yardım eti. Vali Festus 
konuşmak üzere ayağa kalktı.  
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“Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler! Bu adamı 
görüyorsunuz. Yahudiler onun ölmesini istiyorlar. Oysa ben, ölüm 
cezasını gerektiren hiç bir suç işlemediği kanaatindeyim. Kendisi 
davasının Sezar’a iletilmesini istedi ama Roma’ya gittiğinde onunla ilgili 
yazacak kesin bir şeyler olsun istiyorum. İşlediği öne sürülen suçlamaların 
neler olduğunu yazabilmeliyim.” 
Ardından tutukluya döndü ve “Kendini savunabilirsin” dedi. 

Kart 8-5 
Pavlus herhalde korku içindeydi ama sadık bir tanık olabilmesi için Tanrı 
ona yardım etti. İlk olarak kendisini dinleyenlere, başlangıçta 
Hıristiyanlara zulmeden koyu bir Ferisi olduğunu söyledi. Ardından 
Şam’a giderken Rab İsa’nın kendisine nasıl göründüğünü anlattı (Elçilerin 
İşleri 26:13-18). Rabbinin sözlerine itaat etttiğini ve Müjde’yi hem 
Yahudilere hem de Yahudi olmayanlara duyurduğunu söyledi.  
“Musa ve diğer peygamberler Mesih’in geleceğini, ölüp dirileceğini ve 
gerek kendi halkı olan Yahudilere gerekse diğer uluslara ışık olacağını 
önceden haber vermişlerdi.” 
Pavlus konuştuğu konuyu çok iyi biliyordu. Olup bitenlerin sırasından 
emindi. Diğer insanlarla İsa hakkında konuşurken bu önemli bir konudur. 
Ezber ayetimizde öğrendiğimiz gibi, içimizdeki umudun nedenini 
açıklamaya hazır olmamız gerekir. Müjde’yi iyi anlamalısınız ki güzel bir 
şekilde açıklayabilesiniz. Peki olup bitenlerin doğruluğundan nasıl emin 
olabilirsiniz? 
Bu konuyu çocuklarla konuşun, Kutsal Kitabı okuyup Pazar okulu derslerini dinledikçe 
Müjde’yi daha iyi anlayacaklarını gösterin. 

Herkes Pavlus’un Eski Antlaşmayı ne kadar iyi bildiğini açıkça 
görüyordu.  
Pavlus savunmasını sürdürürken Festus sözünü keserek “Çıldırmışsın sen! 
Çok okumak seni delirtiyor!” dedi. 
Pavlus hemen karşılık verdi, “Ben çıldırmış değilim. Kral Agrippa 
konuştuğum bu konuları bilir.” Pavlus krala dönüp sordu, 
“Peygamberlerin sözlerine inanıyor musunuz?” 
Pavlus böylesine doğrudan bir soruyu krala yöneltince herkes bir an için 
heyecanla yutkunmuş olmalıydı. 
Agrippa yanıtladı, “Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Hıristiyan mı 
yapacaksın?” 
Pavlus şöyle dedi: “İster kısa ister uzun sürede olsun, Tanrı’dan dilerim ki 
bugün beni dinleyen herkes, bu zincirler dışında benim gibi olsun.” 
Tutuklu Pavlus kollarını havaya kaldırdı ve zincirlerini salladı.  
Vali, Kral, Berniki ve diğer önemli kişiler kalkıp toplantı salonunu 
terkettiler. Aralarında konuşmaya başladılar. 
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Tekrar Oyunu 
Tohum ekme 
Tanıklık etmek insanların 
yaşamına tohum ekmek 
gibidir. 

On adet surat çizin ve bunları 
kesin.  

Bu suratların 7 tanesinin 
arkasına 1, 2, 3, ya da 4 
yazın. Diğer üçünü boş 
bırakın. 

Hepsini bir masa üzerine 
yüzleri üste gelecek şekilde 
yerleştirin.  

Çocuk doğru yanıt verdiğinde 
takımı için on puan kazanır. 

Ardından bir surat seçer ve bu 
kişinin yaşamına Müjde 
tohumunun kaç kere 
ekildiğine bakar.  

Eğer tek bir tohum ekilmişse, 
takım ekstra bir puan daha 
alır. İki tohum iki puan vb 
anlamına gelir.  

En yüksek puan toplayan 
takım kazanır. 

“Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok.” 
Kral Agrippa Festus’a, “Davasını Sezar’a iletmeseydi, serbest 
bırakılabilirdi” dedi. 
Pavlus daha yeni bir imanlıyken, Tanrı ona kralların huzurunda tanıklık 
vereceğini söylemişti ve böylece bu sözler yerine geldi. Yöneticilerin 
huzurunda bile sadık bir tanıktı. 

Kart 8-6 
Tanıklık etmek tohum ekmeye benzer. Pavlus kimlerin yaşamına Tanrı 
Sözünü ekmiş oldu? Evet – Feliks, Festus, Drusilla, Agrippa, Berniki, bir 
çok asker, Yahudi önderler vb. Müjdeyi diğer insanlarla paylaşmak ve 
böylece tohumu insanların yaşamına ekmek her Hıristiyanın görevidir. 
Ekmek bizim görevimizdir; tohumu büyütecek olansa Tanrı’dır. Birisiyle 
İsa hakkında konuştuğunuzda bir tohum ekersiniz. Bu tohumun büyüyüp 
büyümeyeceğini ya da ne zaman büyüyeceğini sadece Tanrı bilir. Pavlus 
gittiği her yerde Tanrı Sözünü ekti. Bu tohumlar bazen büyüdü bazen 
büyümedi. Pavlus hiç bir zaman tohum ekmekten vazgeçmedi. Eğer Rab 
İsa sizin Kurtarıcınızsa, Tanrı’nın istediği şekilde bol bol ekecek misiniz?  

Tekrar Soruları 
1  Pavlus’a, “Şimdilik gidebilirsin. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım” 
diyen kişi kimdi? (Feliks) 
2  “Tanrı’dan dilerim ki bugün beni dinleyen herkes, bu zincirler dışında 
benim gibi olsun” diyen kişi kimdi? (Pavlus) 
3  Birisiyle Müjdeyi paylaşınca bu kişi hiç ilgi göstermezse niçin 
cesaretimiz kırılmamalıdır? (Tanıklık etmek sizin sorumluluğunuzdur ama 
sadece Tanrı, kişilerin Rabbe iman etmesini sağlayabilir.) 
4  Festus Pavlus’a yeniden yargılanmak üzere Yeruşalim’e gönderilmesini 
önerdiğinde Pavlus ne istedi? (Roma’da yaşayan Sezar’a gönderilmeyi) 
5  Pavlus, Festus, Kral Agrippa ve Berniki’ye ne söyledi? (Rab İsa’nın 
kendisine nasıl göründüğünü ve kendisinin nasıl değiştiğini) 
6  İnancınızla ilgili olarak insanlarla konuşmaya kendinizi nasıl 
hazırlayabilirsiniz? (Kutsal Kitabı okuyarak, ayetler ezberleyerek, Pazar 
okulundaki dersleri dikkatle dinleyerek) 
7  Tanıklık etmek hangi açıdan tohum ekmeye benzer? (Tanrı Sözü 
tohumdur, biz tohumu sürekli olarak ekeriz, Tanrı tohumu büyütür.) 
8  Rab Pavlus’a kralların önünde tanıklık edeceğini ne zaman söyledi? 
(İman edip Hıristiyan olduğunda) 
9  Tanıklık etmek ne demektir? (Bildiklerinizi anlatmak) 
10  Hangi Hıristiyanlar Rab İsa’yla ilgili olarak tanıklık etmelidir? (Her 
Hıristiyan) 
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Devam Eden Etkinlik 
Anlatmaya Hazır  
Tahtaya ya da büyük bir kağıt üzerine “Anlatmaya hazır” sayfasını 
yazın. (Sayfa 47’ye bakın.) “İsim” kısmına “Pavlus” yazın.  
Çocuklarla geri kalanları nasıl doldurmanız gerektiği hakkında konuşun.  
Çocuklar için de benzeri bir sayfa hazırlayın. İsteyen herkes eve 
götürebilir ve kendileri tamamlayabilir. İsteyenler yanıtlarını bir sonraki 
haftaki derste arkadaşlarına okuyabilirler. 
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Ders 9 
Gemi Kazası 
 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 27:1 - 28:11 

Temel gerçek 
Tanrı asla başarısızlığa uğramaz 

Uygulama  
Kurtulmuş olanlar: Yaşamdaki fırtınalarda O'na 
güvenin. 

Ezber ayeti 

“O Kaya'dır, işleri kusursuzdur, bütün yolları 
doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir 
Tanrı'dır. Doğru ve adildir.” 
Yasanın Tekrarı 32:4 

Müjde sunumu 

Bu dersin ana vurgusu kurtulmuş çocuklara 
yönelik olduğundan, dersi öğrettikten sonra kısa 
bir müjde paylaşımı olan “Gemi gibi” sunumunu 
kullanın. 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 9–1, 9–2, 9-3, 9-4, 9-5 ve 9–6 
• Pavlus’un son müjdeleme yolculuğunda 

gittiği yerleri gösteren bir harita 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Didem’in hayal kırıklığı             TG 

Olayların Gelişimi 
1 Pavlus Roma’ya doğru yola çıkar  
2 Gemi Güzel Limanlar denen yere ulaşır 

3 Yulius tekrar yelken açmaya karar verir     TG+ 

4 Fırtına gemiyi sürükler  

5 Denizciler önlem almaya çabalar           TG+ 

6 Pavlus – “Hiç kimse zarar görmeyecek”   TG+ 

7  Fırtına devam eder, denizciler kaçmayı  
    düşünür 
8  Pavlus herkesi bir şeyler yemeye teşvik eder 

           TG+ 

9  Gemi karaya oturur ve parçalanır 

10  Gemideki herkes Malta’ya ulaşır         TG+ 

Doruk Noktası 

Pavlus zehirli bir yılanın elinden sağ salim 
kurtulur                                                      TG+ 

Sonuç  
Pavlus aylar sonra Roma’ya doğru yelken açar 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
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okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müjde Sunumu 
Gemi gibi 
Bir sandal resmine ya da kağıttan yapılmış bir kayığa gereksinim duyacaksınız. 

Bugünkü Kutsal Kitap dersimiz deniz, gemi, can kurtaran kayıkları ve kaza 
hakkında. Gelin şimdi kendimizi küçük gemilermişiz gibi düşünelim. 
Bir sandal resmini ya da kağıttan yapılmış kayığı gösterin.  

Akan bir su üzerine böyle bir gemiyi koyduğunuzda gemi akıntıyla birlikte 
ilerler. Siz ve ben de böyleyizdir. Yaşadığımız sürece bir yönde ilerleriz; 
“günah akıntısına” kapılıp gideriz. Bu akıntı bizi Tanrı’dan uzaklaştırır. 
Düşünce ve davranışlarımızda yanlış şeyi yapmak çok kolaydır. Tanrı 
Kutsal Kitabın Romalılar bölümündeki şu sözleri Pavlus aracılığıyla yazdı: 
“Tanrı’yı arayan yok. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu” (Romalılar 3:11b-
12a). Bu yol bizi asla Tanrı’ya ya da cennete ulaştıramaz.  
Küçük bir gemi asla kendi başına dönüp akıntıya karşı ilerleyemez. Güçlü 
birisinin kayığı döndürmesine ve akıntıya karşı kürek çekmesine gereksinim 
duyar. Bizi döndürmek ve aksi yönde götürmek için bizimle birlikte 
“gemiye binecek” birisine gereksinim duyarız.  
Bunu yapabilecek tek kişi vardır. Bu kişi Rab İsa Mesih’tir. O Tanrı’nın 
Oğlu olduğu için yeterince güçlüdür! Bizim günahımız için çarmıhta öldü ve 
dirildi. Sizi sever ve yaşamınıza girmek ister. Sizin gidiş yönünüzü 
değiştirecektir. Sizi Tanrı’nın yoluna yönlendirecektir. “Sizin geminizde 
kalacak” ve sizi en sonunda cennete ulaştırana kadar her gün Tanrı’nın 
yolunda ilerlemeniz için size yardım edecektir. Romalılar bölümünde şunu 
da okuruz: “Rabbe yakaran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13). Rab 
İsa’dan yaşamınıza girmesini isteyin; sizi yanlış yoldan kurtaracak ve doğru 
tarafa yönlendirecektir.  
Program sırasında bu kısa müjde sunumunu yaptıktan sonra şu gibi sözler kullanarak 
danışmanlık için hazır olduğunuzu ifade edin.  

Belki yanlış yönde ilerlemekte olduğunuzu biliyor ve değişerek Tanrı’nın 
yolunda ilerlemek istiyorsunuz. “Rabbe yakarmak” istiyorsunuz ama bunu 
nasıl yapacağınızdan tam olarak emin değilsiniz. Bunu size Kutsal Kitap’tan 
açıklamak beni memnun edecektir. Dersin sonunda beni ............ 
bulabilirsiniz (uygun bir zaman ve yer belirleyin). 
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Ders 
“Ama bugünkü voleybol maçını seyretmeye gidebileceğimi söylemiştin!” 
diye yüksek sesle konuşuyordu Didem. 
“Biliyorum Didem” diye yanıtladı annesi, “ama bunu araba bozulmadan 
önce söylemiştim. Bunun olacağını nereden bilebilirdimki. Tamircide 
bırakmayı ben istemedim.” 
Didem fazlasıyla hayal kırıklığına uğramıştı. “Haksızlık bu. Herkese 
gideceğimi söyledim ama gidemiyorum!” 
Didem’in annesi niçin sözünü tutamadı. 
Çocuklarla bu konu hakkında tartışın. 
Verdiği sözü tutma konusunda kendisini asla zor durumda bulmayan 
sadece Tanrı’dır. O’nun gücü her şeye yeter ve dizginler her zaman O’nun 
elindedir. Bazen verdiğimiz sözü unuturuz ya da yerine getirmeyiz. Tanrı 
asla verdiği sözden caymaz çünkü O tamamen iyi ve adildir. “O haksızlık 
etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir.” (Yasanın Tekrarı 32:4). 
Pavlus Tanrı’yı tanıyordu ve O’na güvenebileceğini biliyordu. Tanrı 
Pavlus’a Roma’ya gideceğini ve İmparatorun huzurunda tanıklık 
edeceğini vaadetmişti. Pavlus Roma’ya gitmek üzere Sezariye’den 
ayrıldığında bu vaadin gerçekleşmekte olduğundan kesinlikle emindi – ne 
de olsa Tanrı bir şeyi vaadettiğinde bu neredeyse olmuş demektir.  

Kart 9-1 
Pavlus’un önünde uzun bir deniz yolculuğu vardı. Yulius adlı bir yüzbaşı 
Pavlus’tan ve diğer tutuklulardan sorumlu kişi olarak atanmıştı. Birkaç 
limana uğradıktan sonra Mısır’dan Roma’ya buğday taşıyan bir başka 
gemiye aktarma yaptılar. Gemide 276 kişi vardı – gemi mürettebatı, 
Yulius ve askerleri, aralarında Pavlus, Luka ve bir başka Hıristiyanın da 
olduğu tutuklulardan oluşuyordu.  
Gemi çok yavaş ilerliyordu. Rüzgar yolculuğu zorlaştırmaktaydı. O 
günlerde sadece yelkenli ve kürekli gemiler olduğundan, hava şartları 
yolculuğu önemli derecede etkiliyordu. 
Pavlus’un düşünceleri sık sık Roma’ya odaklanıyor olmalıydı. Kendisi bir 
Roma vatandaşı olduğu için Roma’ya gidebilmek onu 
heyecanlandırıyordu. Belki de Roma’daki saraylar, tiyatrolar, banyolar, 
sirkler ve insanı ürperten at arabası yarışları hakkında işitmişti. Ama 
bundan daha da önemlisi, Pavlus Roma’da Hıristiyanlar olduğunu da 
biliyordu. Onlara uzun bir mektup yazmıştı bile ve “Romalılar” adlı bu 
mektup Kutsal Kitabımızdadır. Pavlus onlarla yüzyüze tanışmayı 
gerçekten çok arzuluyordu. 
Ama gemi ilerlemekte çok zorlanıyordu. Sonunda Girit adasındaki Güzel 
Limanlar bölgesine ulaştılar. Kış yaklaşmaktaydı ve kış aylarında denize 
açılmanın mümkün olmadığını herkes biliyordu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Romalılar 1:11 

 

Harita üzerinde Girit’i gösterin. 
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TG+ 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 9-2 
Yulius, kaptanı ve diğer gemicileri yanına çağırdı.  
“Ne yapalım?” diye sordu. “Kışı burada mı geçirelim yoksa yol almaya 
devam mı edelim?”  
Gemiciler “Adanın diğer tarafında kışlamak daha iyi olur. Oraya 
varabiliriz” dediler.  
Pavlus konuşulanları dinliyordu ve itiraz etti. “Efendiler, bu yolculuğun 
yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini 
görüyorum.” 
Kimi dinlediler dersiniz? 
Yulius gemicilerin tarafını tuttu. Belki de, “Pavlus sadece bir tutuklu. 
Deniz hakkında ne bilir ki?” diye düşündü. 
Oysa Pavlus bir çok deniz yolculuğu yapmıştı (yaklaşık on bir tane). 
Akdeniz’i iyi biliyordu. Tanrı ona gemidekileri uyarması için bilgelik 
vermişti ama tavsiyesine kulak vermediler.  
Denize doğru açılırlarken Pavlus kendi kendine bir kez daha “Büyük bir 
hata!” diye düşünüyor olmalıydı.  
Yoksa bu hata yüzünden Pavlus Roma’ya gidemeyecek miydi?  
Ne bizim hatalarımız, ne de başkalarının yaptığı hatalar, Tanrı’yı 
vaatlerini yerine getirmekten alıkoyamaz. Tanrı her Hıristiyana, “Seni asla 
terk etmeyeceğim, asla yüz üstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5b) diye 
vaadeder. Bu vaat okul çıkışı yanlış otobüse binseniz bile geçerlidir. Ya da 
ağabeyiniz sizi okuldan almayı unutabilir. Tanrı vaadini her zaman tutar. 
Her zaman sizinle olacaktır. Pavlus da, Tanrı’nın bunu nasıl yapacağı 
hakkında hiç fikri olmasa bile, Tanrı’nın vaadini yerine getireceğinden 
emindi.  
Başlangıçta rüzgar hafif hafif esiyordu ve her şey yolunda görünüyordu. 

Kart 9-3 
Aniden rüzgar bir kasırgaya dönüştü. Yelken direkleri arasında uğultuyla  
esiyordu ve gemi dalgalar üzerinde bir yaprak gibi sürükleniyordu. 
Gemiciler gemiyi kontrol edebilmek için ellerinden geleni yaptılar ama bu 
imkansız bir işti. Rüzgarın sürüklediği yöne doğru ilerlemeye başladılar. 
Filikaları bağlı tutmakta zorlanıyorlardı. Geminin fırtınada dağılıp 
parçalanmaması için çepeçevre ip doladılar. Gemideki yükü ve gemi 
takımlarını atarak ağırlığı hafifletmeye çalıştılar. Uğuldayan rüzgarda 
birbirlerini işitmek için ne kadar yüksek sesle konuştuklarını hayal edebilir 
misiniz? Hiç kimsenin nereye sürüklendikleri hakkında bir bilgisi yoktu. O 
günlerde gemiciler yönlerini bulmak için yıldızlara ve güneşe bakarlardı. 
Oysa güneş gün boyu gökyüzünü baştan sona kaplayan kara bulutların 
arkasında gizliydi. Geceleriyse ortalık zifiri karanlıktı. 
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Korku içinde gemide sallanıp duran yolcular arasında, “Kaybolacağız, hiç 
umudumuz yok!” diye söylentiler duyulmaya başladı.  
Pavlus o korkunç fırtınada sürüklenen gemideydi. Tanrı hiç bir zaman 
Hıristiyanların zor durumlarla, yaşamlarında “fırtınalarla” 
karşılaşmayacaklarını vaadetmedi. Hıristiyan olan Aleyna, ağabeyi 
uyuşturucu kullandığı için okuldan uzaklaştırıldığında böylesi bir “fırtınaya” 
yakalandı. Fırtınaya benzeyen başka ne gibi olaylar olabilir acaba? 
Çocukların önerilerde bulunması için zaman ayırın – babanın işini kaybetmesi, aileden 
birisinin kazada yaşamını yitirmesi, anne baba boşanması, okulda zorbalığa maruz kalmak 
gibi. 

Bu gibi şeyler hem Hıristiyan olmayanların hem de Hıristiyan olanların 
başına gelebilir. Ama her Hıristiyan Tanrı’nın kendisiyle birlikte 
olduğundan yüzde yüz emin olabilir. Tanrı’nın vaatlerini bilmek ve 
Tanrı’nın bunları gerçekleştireceğine güvenmek iyidir. İbraniler 13:5’ten az 
önce bahsetmiştik: “Seni asla terk etmeyeceğim, asla yüz üstü 
bırakmayacağım.” Romalılar 8:28’i düşünün – “Tanrı’nın, kendisini 
sevenlerle, amacı uyarınca çağırılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik 
için etkin olduğunu biliriz.” Bu sözler, Tanrı’nın çocuklarına verdiği bir 
vaattir ve ne olursa olsun doğrudur. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa 
olsun, Tanrı sizi bırakmaz. Gemi azgın dalgalar üzerinde sallanıp dururken 
bile Pavlus bunu biliyordu.  

Kart 9-4 
Bir gün Pavlus gemideki herkesin önüne çıktı. Ayakta durabilmek için 
herhalde bir şeye tutunuyordu. Söylecek çok önemli sözleri vardı. Bu sözleri 
size Kutsal Kitap’tan okuyayım. 
Elçilerin İşleri 27:21b ve 26’yı Kutsal Kitabınızdan okuyun.  

“Efendiler, beni dinleyip Girit’ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana 
uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu: Cesur olun! Gemi 
mahvolacak, ama aranızda hiç bir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait 
olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı’nın bir meleği bu gece yanıma 
gelip dedi ki, ‘Korkma Pavlus, Sezar’ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası 
Tanrı, seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır.’ Bunun 
için efendiler cesur olun! Tanrı’ya inanıyorum ki, her şey tıpkı bana 
bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.” 
Ne olacaktı acaba? Pavlus nasıl oluyor da kendinden bu kadar emin 
olabiliyordu? 
Çocukların bu soruları yanıtlamasına fırsat verin. 

Tanrı Pavlus’a olan vaadini bir kez daha yeniledi. Tanrı fırtınada Pavlus’la 
birlikteydi. Sözünü tutacak ve Pavlus’u hayal kırıklığına uğratmayacaktı. 
Tanrı asla başarısız olmaz. Kutsal Kitap’ta, “Tanrı sığınağımız ve 
gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır” (Mezmur 46:1) der. Eğer 
Tanrı’nın çocuğuysanız, sizin için de durum aynıdır. Belki şu anda bile 
büyük bir sorunun ortasında yaşıyor olabilirsiniz. Ama yalnız değilsiniz, 
Tanrı sizinledir. Hiç kimse Tanrı’nın sizin için hazırladığı planı  

 

 

TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romalılar 8:28’i Kutsal 
Kitabınızdan okuyun ya da 
bir çocuktan okumasını 
isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TG+ 
Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
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değiştiremez. Hiç bir şey Tanrı’nın planını uygulamaya geçirmesine 
engel olamaz. 
Hıristiyan olan Timur adlı bir çocuk, Kutsal Kitabındaki bir vaadin 
altını çizdi. Bu vaat şuydu: “Beni güçlendiren Mesih’in aracılığıyla her 
şeyi yapabilirim” (Filipililer 4:13). Timur’un evinde yaşam hiç de 
kolay değildi. Annesi çok alkol alıyordu. Babası başka bir yerde 
yaşıyordu. Zaman zaman başka erkekler evlerinde kalıyordu. Sık sık 
kavgalara ve tartışmalara tanık olurdu. Timur için yaşam çok büyük 
bir “fırtınaydı.” Tanrı için yaşamak istiyordu ama bunu yapmak çok 
zordu. Geceleri bu sözleri tekrar edip dururdu: “Beni güçlendiren 
Mesih’in aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” Tanrı’dan yardım isterdi 
ve Tanrı da asla başarısız olamayacağı için ona her zaman yardım 
ederdi. Tanrı Timur’a her sabah kalkıp okula gitmek üzere 
hazırlanması için yardım etti. Onu diğer inanlıların kendisine ilgi 
gösterdiği bir kiliseye yönlendirdi. Tanrı sadık ve adildir. Çocuklarını 
çok sever ve onları bu sevgiden ayırabilecek hiç bir şey yoktur. 
Dışarıda rüzgar uğuldamaya ve deniz dalgalanmaya devam etmesine 
rağmen, Pavlus da bu gerçeğin güvenilirliğinden emindi.  

Kart 9-3 (Tekrar) 
Belki bazı kişiler Pavlus’un dediğine inandılar. Ancak fırtına tüm 
gücüyle devam ediyordu.  
Açık denizde geçirdikleri iki haftanın sonunda bir gece, denizciler 
karaya yaklaştıklarını farkettiler. Hemen denizin derinliğini ölçtüler ve 
yaklaşık 37 metre olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha 
ölçtüler, bu kez 27 metre olduğunu gördüler. Gemiciler kayalıklara 
bindirmekten korktukları için dört demir attılar.  
Adamlardan bazıları, “Filikaya binip kıyıya kadar gidebiliriz” diye 
düşündü.  
Aceleyle filikayı indirmeye başladılar ama Pavlus onları görür görmez 
Yulius’la konuşmaya gitti. 
Pavlus, “Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız” diye konuştu.  
Yulius hemen harekete geçti ve askerler ipleri kesip filikayı denize 
düşürdüler. 

Kart 9-4 (tekrar) 
Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. 
“Bugün on dört gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Gelin ve 
yemek yeyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiç birinizin başından tek 
kıl bile eksilmeyecek.” 
Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı’ya 
şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak 
yemek yedi. Pavlus’un gerçekten Tanrı’ya güvendiğini 
görebiliyorlardı.
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Eğer Rab İsa’yı seviyor ve zor zamanlarda O’na güveniyorsanız, diğer 
insanlar bunu farkedecektir. Rabbe ait olmanın anlamını göstermenin bir 
başka yolu da budur işte. Pavlus gibi siz de bir tanık olabilirsiniz.  

Kart 9-5 
Gemiciler rüzgarın gemiyi kıyıya doğru sürüklemesine karar verdiler. İyice 
hırpalanmış olan gemi ilerlemeye başladı. Aniden ... tak ... tuk sesleri 
duyuldu. Geminin burnu bir kum yükseltisi üzerine oturdu. Kıç tarafı ise 
karaya oturmamıştı. Dalgalar şiddetle çarpmaya devam etti. Çatırtı sesleri 
duyulmaya başladı – gemi yavaş yavaş parçalanıyordu. 
Askerler aceleyle Yulius’a gittiler ve “Tutukluları, yüzerek kaçmasınlar diye 
öldürelim mi?” diye sordular. 
Askerler, Roma yasasına göre tutukluların kaçmasına engel olmayan 
askerlerin öldürüleceğini biliyorlardı.  
“Hayır” diye kesin bir şekilde yanıtladı Yulius. “Önce yüzme bilenler denize 
atlayıp karaya çıksınlar. Geriye kalanlarsa tahtalara ya da başka bir şeylere 
tutunsunlar. Çabuk olun!” diye buyurdu.  
276 adamın hepsi bir anda buz gibi sulara daldılar. Her biri karaya çıktı – 
burası Malta adasıydı. Hepsi soğuktan tir tir titriyordu ama herkes 
kurtulmuştu. Tanrı vaadini yerine getirdi. Zaten her zaman böyledir. 
Hıristiyanların Tanrı’nın vaatlerini bilmesi ve bunlara inanması gerçekten çok 
önemlidir. Tanrı’nın bazı vaatlerini gösteren küçük bir çizelgemiz var. 
Çizelgeyi gösterin ve her çocuğa dağıtın. 

Bu çizelgede ayın her günü için bir vaat verilmiştir. Odanıza koyun. Vaadi 
okuyunca yanına bir işaret koyun. Ama sadece okumakla kalmayın, 
okuduğunuza inanın. Pavlus’a verdiği sözü yerine getirdiği gibi, bu vaadi 
gerçekleştireceğine de inandığınızı Tanrı’ya söyleyin.  

Kart 9-6 
Adada yaşayan yerli halk onları görünce büyük bir ateş yaktı. Pavlus bir yığın 
çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek yılanı 
onun eline yapıştı. Herkes hayret içinde nefesini tuttu. 
“Bu adam kuşkusuz bir katil. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı!” 
dedi birisi. 
Pavlus elini silkip yılanı ateşin içine fırlattı. Herkes Pavlus’un birdenbire 
düşüp ölmesini bekliyordu. Ama ölmedi. Niçin? 
Çocukların, Tanrı’nın Pavlus’a Roma’ya gitme konusunda vaat verdiği sonucuna ulaşması 
için ortam sağlayın. 

Olanları izleyen yerli halk Pavlus hakkındaki düşüncelerini hemen değiştirdi.  
“Bu bir ilahtır!” dediler. 
Pavlus üç ay Malta’da kaldı. Bu süre içinde hastalar şifa buldu ve insanlar 
Müjdeyi işitti. Başka bir geminin kendilerini Roma’ya götürmesi için üç ay 
beklemek uzun bir süreydi. Pavlus’un beklemekten yana bir sorunu yoktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haritada gösterin. 
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TG+ 
 
 
 

 
Tekrar Oyunu  
Sözcük puanı 
Her takım sırayla bir soru 
seçer. Örneğin 1 ile 12 
arasında bir sayı söyler. 

Öğretmen istenen 
numaralı soruyu yöneltir 
ve eğer takım doğru yanıt 
verirse, verdikleri yanıtın 
kaç harften oluştuğuna 
göre puan kazanırlar. 
Örneğin, yanıt “gemi” ise, 
kazanılan puan 4 olur. 

Tüm sorular 
yanıtlandığında en yüksek 
puana sahip olan takım 
kazanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanrı’nın uygun zamanda her şeyi yoluna koyacağını biliyordu. Siz de bu 
vaatleri öğrenip zor anlarda Tanrı’ya güvenecek misiniz? Tanrı sapasağlam 
bir kaya gibidir – O’na güvenebilirsiniz. 
Sonunda Pavlus ve diğerleri başka bir gemiye bindiler. Şükran dolu Malta 
halkı onlara bir çok armağanlar verdi ve Pavlus bir kez daha Roma’ya doğru 
yola çıktı.  

Tekrar Soruları 
Takımlar eksik bırakılan sözcükleri tamamlasınlar. 

1  Pavlus _____ daki Hıristiyanlara halihazırda bir mektup yazmıştı. (Roma) 
2  Pavlus __________ yle yolculuk yaptı. (Gemi) 
3  Gemi çok kötü bir ____________ ya tutuldu. (Fırtına) 
4  Hıristiyanlar bu dünyada yaşadıkları süre içinde _____________ 
karşılaşacaklardır. (zorluklarla – ya da benzeri bir sözcük) 
5  Fırtına devam ederken geceleyin bir  _______ Pavlus’a göründü. (Melek) 
6  Tanrı _______ başarısızlığa uğramaz. (Asla) 
7  Sonunda gemi ______ üzerine oturup parçalandı. (Kum) 
8  Gemideki ________ Malta adasına çıkarak kurtuldu. (Herkes) 
9  Hıristiyanlar Tanrı’nın _________ bilmeli ve ezberlemelidir. (Vaatlerini) 
10  Malta’daki halk, engerek yılanının Pavlus’un elini ısırdığını görünce, 
“Bu adam bir _______ olmalı” dediler. (Katil) 
11  Pavlus Malta’da ____ ay kaldı. (Üç) 
12  Yasanın Tekrarı 32:4 bize Tanrı’nın bir _____ olduğunu söyler. (Kaya) 

Devam Eden Etkinlik 
Tanrı’nın vaatleri 
Her bir çocuğa “Tanrı’nın Vaatleri” çizelgesini (sayfa 48) verin. Bu 
vaatlerin birisini her gün Kutsal Kitap’tan okumaya teşvik edin. Bu vaadi 
okuduktan sonra Rabbe şükredebilirler. 
Başka bir seçenek olarak, bu çizelgeyi belli bir süre boyunca programınız 
içindeki dua zamanında da kullanabilirsiniz.  
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Ders 10 
Yarışı Tamamlamak 
 

 

Öğretmenler için ayetler 
Elçilerin İşleri 28:11-31 
 

Temel gerçek 
Pavlus gibi siz de “yarışı” tamamlayın.  

Uygulama  
Kurtulmamış olanlar: İsa Mesih'e Kurtarıcınız 
olarak iman edin ve siz de “yarışa” katılın.  

Kurtulmuş olanlar: Unutmayın, yarışı” 
tamamlamanız için gerekli olan herşeyi Tanrı size 
verecektir.  

Ezber ayeti 
“... önümüze konan yarışı sabırla koşalım. 
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı 
İsa'ya dikelim.”      İbraniler 12:1-2 

Görsel gereçler 

• Kartlar: 10–1, 10–2, 10-3, 10-4, 10-5 ve 10–6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Kerem ve Birsen nihayet oradaydılar.  

Olayların Gelişimi 
1 Pavlus Romalı inanlılarla bir araya gelir 

2 Pavlus bir evde göz hapsine alınır      TG+ 

3 Onisimos’un yanısıra başka ziyaretçiler de  
   gelir 

4 Onisimos Kurtarıcıya iman eder   TG-, TG+  

5 Pavlus bir çok kişiye tanıklık eder ve   

   mektuplar yazar           TG+ 

6 Pavlus iki yıl boyunca özgürlüğün tadını 
çıkarır                TG+ 

7  Yeniden tutuklanır ve zindana atılır 

8  Timoteos’a mektup yazar            TG+ 

Doruk Noktası 

Askerler Pavlus’u kentin dışına çıkarırlar 

Sonuç  

Pavlus idam edilir – Rabbinin yanına gider 
                         TG-, TG+ 
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Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

 

 

 

 

 

 

TG+ 
 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 

Ders 
Kerem ve Birsen çok heyecanlıydılar. Aileleri, ilkokulu 
tamamladıklarında onları Disneyland’e götürecekleri sözünü vermişti. 
Yıl boyunca broşürlere ve internette buldukları sitelere baktılar. Bu tatil 
hakkında konuştular, birlikte hayaller kurdular. Sonunda yola 
çıkmışlardı. 
Uçağın pilotu, “Alçalmaya başlıyoruz...” diye anons yaptı. 
Bekledikleri o an nihayet gelmişti.  

Kart 10-1 
Pavlus’un durumu da buna benziyordu. Roma’ya gitmeyi çok 
arzulamaktaydı. Tanrı kendisine bunu vaadettiği için bir gün oraya 
gideceğini biliyordu. İmparatorun huzurunda İsa Mesih hakkında 
hakkında konuşacağını biliyordu. Ama bu ne zaman olacaktı? Karşısına 
bir sürü engel çıkmıştı – gemi kazası, Malta’da geçirdiği süre. 
Kış bitince tekrar yelken açabildiler. İtalya’ya doğru yola koyuldular. 
Karaya çıktıktan sonra yolculuğun son kısmı yürüyerek yapılacaktı. 
Pavlus hayallerinin kenti olan Roma’dan yaklaşık 65 kilometre kadar 
uzaktayken bazı kişiler onu karşıladılar. Roma’daki inanlılar onun 
gelmekte olduğunu işitince karşılamak üzere bir heyet göndermişlerdi. 
Bu Romalı inanlılarla tanışan Pavlus büyük bir sevinç içindeydi. Onları 
daha önce hiç görmemişti ama onların, İsa için yaşamasına büyük 
yardımları dokunmuştu. Peki bu nasıl olmuştu? 
Çocukların düşüncelerini paylaşmasına fırsat tanıyın. 

Evet, onlar için dua etmişti. Ayrıca üç yıl önce onlara uzun ve yararlı bir 
mektup yazmıştı. Bu mektubu hala Kutsal Kitabımızda okuyabiliriz – 
Romalılar bölümüdür. Bu Romalı inanlıları kucaklarken herhalde Pavlus 
sevinç gözyaşları dökmüştü. Kutsal Kitap’ta okuduğumuza göre, 
“Pavlus onları görünce Tanrı’ya şükretti, yüreklendi” (Elçilerin İşleri 
28:15b). 

Kart 10-2 
Roma’da neler olacaktı? Pavlus Müjde’yi özgürce paylaşabilecek miydi? 
Hayır. Pavlus hala bir tutukluydu. Bir ev kiralayıp orada yaşamasına izin 
verildi ama her gün Romalı bir askere zincirle bağlıydı.  
Sürekli olarak kendisine zincirle bağlandığınız bir askerle yaşamanın 
nasıl bir şey olduğunu düşünün. Bu hiç de kolay değildi ama Pavlus 
şikayet etmedi. Rabbi izlemekten vazgeçmedi. Hemen vazgeçen biri 
değildi. Pavlus ne olursa olsun Tanrı’nın herşeyi kontrol ettiğini 
biliyordu. Tanrı’ya güvenebilirdi. Bir Hıristiyansanız siz de bundan 
emin olabilirsiniz. Zor durumlarla karşılaştığınızda, Tanrı bu durumları 
planının bir parçası olarak kullanır. Tanrı sizi kurtardı. Sizi koruyacaktır. 
Tanrı sizde bir işe başladı ve bitirecek olan da odur. “Sizde iyi bir işe 
başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine
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güvenim vardır” (Filipililer 1:6). Bu sözleri yazan Pavlus’tu ve yazdıklarına 
inanıyordu!  
Pavlus “ev hapsinde” yaşamaya alıştı. Dışarı çıkıp Müjde’yi duyuramazdı ama 
insanlar kendisini ziyaret edebilirdi. Roma’daki inanlılar onu ziyaret ettikçe 
Pavlus da Tanrı Sözünden öğretiş veriyordu. Başka ziyaretçileri de vardı. 
Bunlardan birisinin adı Onisimos’tu. Aralarında geçen konuşmanın tam olarak 
ne olduğunu bilmiyoruz ama şöyle bir şey olabilirdi.  
Bu sahne için iki yardımcıdan bu konuşmayı canlandırmalarını isteyebilir ya da metinden 
kendiniz okuyabilirsiniz.  

Onisimos: “Benim adım Onisimos. Sahibinden kaçan bir köleyim.” 
Pavlus: “Senin sahibin kimdi?” 
Onisimos: “Filimon. Ama beni geri almak istemez – tüm yaptıklarımdan 
sonra.” 
Pavlus: “Kaçtığından dolayı mı demek istiyorsun?” 
Onisimos: “Hayır dahası var. Ona ait olan şeyleri de çaldım.” 
Pavlus: “Onesimos, Tanrı seni bağışlayabilir ve değiştirebilir. Oğlu İsa Mesih 
senin günahlarına karşılık öldü ama artık diridir. Sonsuza dek diri kalacaktır!” 
Onisimos: “Ama... beni gerçekten kabul edebilir mi? Beni sevebilir mi?” 
Pavlus: “Evet! Evet! Nasıl biri olduğunu bilir O. Seni bağışlayacak ve yeni bir 
insan yapacaktır.” 
Onisimos Rab İsa’ya iman etti ve sahibi Filimon’un yanına geri döndü. Pavlus 
Filimon’a, Onisimos’u kabul etmeye teşvik eden ve hatta Onisimos’un 
borcunu ödemeyi bile teklif eden bir mektup yazdı.  
Pavlus Hıristiyan yaşamını bir yarış gibi görürdü. Rab İsa onu kurtardığında 
yarışa başladı. Onisimos ise yarışa henüz başlamıştı. Peki ya siz? Siz de yarışa 
katıldınız mı yoksa sadece seyirci mi kalıyorsunuz? Bir seyirci de kuralları, iyi 
bir yarışçının nasıl olması gerektiğini bilebilir, öğütler verebilir fakat kendisi 
yarışta değildir. Onisimos gibi siz de günahınızdan uzaklaşmalı ve Rab İsa’ya 
Kurtarıcınız olarak iman etmelisiniz. Bunu yaparak yarışa katılırsınız. 
Onisimos Rab İsa’ya iman eden bir çok kişiden biriydi. Pavlus hapisteyken 
Tanrı için yaşadı ve Tanrı için konuştu. Hiç vazgeçmedi. Siz de Rabbi 
seviyorsanız, Tanrı Müjde’yi diğer insanlarla paylaşmaya devam etmenizi 
ister. Bazen Tanrı için konuşmaya fırsatınız olacaktır ama yaşam tarzınızla her 
zaman “konuşabilirsiniz.” Tanıklık etmekten asla vazgeçmeyin. Pavlus gibi 
olun! 
Pavlus’un başka hangi insanlarla Rab İsa hakkında konuştuğunu 
düşünürsünüz? 
Çocuklara düşünmeleri ve yanıt vermeleri için fırsat verin.  

Hergün bir asker Pavlus’a zincirle bağlanırdı ve hergün bu askerler değişirdi. 
İki yıl boyunca toplam 730 gün vardır ve bir çok asker Pavlus’a gardiyanlık  

 
 
 

 

Filimon bölümüne dayalı 
olarak hazırlanmıştır.  
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Filipililer 1:12-13 
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etmiştir. Pavlus alışılmışın dışında bir tutukluydu – nazik, şükran dolu, 
bağışlayan, şikayet etmeyen. Bu askerler Müjdeyi işitebilirlerdi ve Rab 
İsa’nın Pavlus’un yaşamında ne kadar büyük değişklikler yaptığını açıkça 
görebilirlerdi. Bu askerlerin bir çoğu Rab İsa’ya iman etti ve diğer askerlerle 
Müjdeyi paylaştılar. Hatta bütün saray muhafızları da Müjdeyi işitti – bu da 
binlerce kişi demektir! 

Kart 10-3 
Pavlus kendisini meşgul edecek şeyler buluyordu. “Hapsedildiği evin” 
kirasını ödeyebilmek için büyük ihtimalle çadır yapma işine devam etti. Rab 
İsa’yı izleyenlere mektuplar da yazdı. Kutsal Kitap’ta bu mektupların üçü 
vardır – Efesliler, Filipililer ve Koloseliler. Bu mektupları okuyan ya da 
hakkında işiten Hıristiyanlar, Tanrı için yaşama konusunda çok şeyler 
öğrendiler. Geçen 1950 yıl boyunca da, bu mektuplar sayesinde Rab İsa’yı 
daha iyi tanıyan Hıristiyanlar tarafından da okundular.  
Mümkünse, bu mektuplardaki bir ayetin size kişisel olarak nasıl bereket kaynağı olduğuna 
dair bir örnek verin.  

Pavlus vazgeçmediği için çok şükran doluyum – eğer vazgeçmiş olsaydı, 
Kutsal Kitabın bu bölümlerine sahip olamazdık. Ama Pavlus Tanrı’nın 
kendisiyle birlikte olduğunu ve onu asla terketmeyeceğini biliyordu. Bunu 
tekrar tekrar kanıtlamıştı. Pavlus, İsa Mesih’in her gün kendisi için dua 
ettiğini biliyordu. Kutsal Ruh’un içinde yaşadığını, Rab uğruna dimdik 
ayakta durması için kendisine yardım ettiğini biliyordu. Vazgeçmesi için hiç 
bir neden yoktu. 
İsa Mesih sizin Kurtarıcınızsa aynı şey sizin için de geçerlidir.  

• Tanrı sizinledir ve sizi asla bırakmaz. 
• İsa sizin için dua eder. 
• Kutsal Ruh içinizde yaşar. 

Kendinizi bir Hıristiyan gibi hissetmeseniz bile sakın vazgeçmeyin. İçinde 
bulunduğunuz durum çok zor bile görünse, vazgeçmeyin. Tanrı’yı sevmeye 
ve O’nun için yaşamaya devam edin. Aynen Pavlus’a yaptığı gibi, sizi de 
diğer insanlar için bir teşvik ve yardım kaynağı yapacaktır.  

Görsel yok 
İki yıl boyunca zincirlere bağlı olarak yaşadıktan sonra Pavlus serbest 
bırakıldı. Bu hem Pavlus hem de ziyaret edebildiği dostları için çok iyi bir 
haberdi. Aradan bir kaç yıl geçince bu özgürlüğü aniden son buldu. Troy’da 
tutuklandı ve zincirlere vurulmuş olarak tekrar Roma’ya gönderildi.  

Kart 10-4 
Bu kez hapishane yaşamı çok rahatsızdı. Karanlık, kir içinde ve bir insanın 
yaşamasına uygun olmayan şartlardaki bir zindana atılmıştı. Gördüğü tek 
gün ışığı tavandaki küçük delikten giren ışıktı. Pavlus iyice yıpranmış ve 
yaşlanmıştı, saçları ve sakalı beyazlamıştı ve yediği dayaklar yüzünden 
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bedeni yara bere içindeydi. Pavlus İsa Mesih hakkındaki Müjdeyi 
duyurmakta olduğu için yakında öldürüleceğini biliyordu. 
Bu çok haksızca bir davranış gibi görünüyordu. Ama Pavlus Tanrı’ya karşı 
öfkeli değildi. Tanrı’yı eskisinden daha çok seviyordu. Tamamen Tanrı’ya 
güvendi. Vazgeçmedi.  
Tavandaki delikten giren ışığın altında, sevgili arkadaşı Timoteos’a 
yazmaya karar verdi. Bu mektup da Kutsal Kitabımızdadır – “İkinci 
Timoteos” adlı mektuptur. Pavlus Timoteos’a şunları yazmıştır.  
Kutsal Kitabınızdan 2. Timoteos 4:6b-7’yi okuyun.  

“Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı 
bitirdim, imanı korudum.” 
Pavlus’un aslında dediği şey şuydu: “Vazgeçmedim!” 
Pavlus kendi gücüyle Rabbi izlemeye devam edemezdi. Kendi gücüyle 
gitgide Rab İsa’ya benzeyemezdi. Bu durumun asıl sırrı, Tanrı’nın  
Pavlus’tan vazgeçmemesiydi! Pavlus’un yazdığı şu sözleri hatırlıyor 
musunuz? “Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın 
gününe dek bitireceğine güvenim vardır” (Filipililer 1:6). Tanrı ona verdiği 
görevi yerine getirebilmesi için gerekli gücü de verdi. Tanrı Pavlus’u 
günden güne değiştirdi. Eğer Rab İsa’ya aitseniz, Tanrı’nın sizle olan işini 
henüz tamamlamadığını unutmayın! Tanrı sizden vazgeçmeyecektir ve bu 
nedenle siz de “vazgeçenlerden” olmayacaksınız! 
Pavlus Timoteos’a yazdığı mektupta, “Kış  bastırmadan gelmeye gayret et” 
(2. Timoteos 4:21) diye rica eder.  

Kart 10-5 
Timoteos’un oraya zamanında ulaşıp ulaşmadığını bilemiyoruz. Bir gün 
zindanın kapıları açıldı. İmparatorun emirleri doğrultusunda hareket eden 
Romalı askerler tutukluyu kentin dışında idam etmek üzere dışarı çıkardılar. 
Bazı askerler ellerinde sopa taşırken bir tanesinin elinde çok keskin bir balta 
vardı. Bu grubu gören kişiler yine bir idam olacağını biliyorlardı. Ama bu 
tutuklunun büyük bir müjdeci ve Tanrı adamı olduğunun farkında değillerdi.  
Pavlus’un giysileri çıkarıldı, dövüldü ve başı kesildi. O anda gerçek Pavlus 
olan ruhu göklere yükseldi. Bütün varlığıyla sevdiği Rab İsa tarafından 
karşılandı. Pavlus için bu olay, dünyada yaşamaktan “çok daha iyiydi.” O 
bugün cennettedir ve her zaman orada olacaktır. Eğer siz de bir 
Hıristiyansanız, bir gün cennette onunla tanışacaksınız.  

Kart 10-6 
Pavlus Hıristiyan yaşamını bir yarış gibi görüyordu. Şam’a giderken Rab 
İsa’yla tanıştığı gün o yarışı koşmaya başlamıştı.  
Günahınızdan uzaklaşıp Mesih’e Kurtarıcınız olarak iman ederek bu yarışı 
koşmaya siz de başladınız mı? Yarışa girmenin tek yolu budur. 
 

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

 

 

Ayeti Kutsal Kitabınızdan 
okuyun ya da bir çocuktan 
okumasını isteyin. 
 
Tekrar Oyunu 
Başla ve bitir 
Aşağıda gösterildiği gibi 
kağıttan 20 adet bayrak 
yapın. 

Beş tanesinin üzerine 
“Başla”, beş tanesinin 
üzerine de “Bitiş” yazın. 
Geri kalan on taneyi boş 
bırakın. 

Tüm bayrakları bir masa 
üzerine yazılı kısımları 
alta gelecek şekilde dizin. 

Doğru yanıt veren çocuk 
takımı için bir bayrak 
seçer. 

Üzerinde “Başla” ve “Bitiş” 
yazılı olan bayrakları ilk 
bulan takım kazanır.  

 
Alternatif: 
Bir bayrağın üzerine 
“diskalifiye” yazabilirsiniz. 

Eğer bu bayrak seçilirse, 
o takımın kazanabilmesi 
için öncelikle bu bayrağın 
geri bırakılması gerekir. 
Bunu yapabilmenin tek 
yolu da, doğru yanıt 
verdiklerinde yeni bir 
bayrak seçmek yerine, 
“diskalifiye” bayrağını 
diğer bayraklar arasına 
koymaktır.  

Ve bu sadece bir başlangıçtır! Yarışçının durmadan koşması gibi, Hıristiyan 
kişi de yolunda devam etmelidir. Pavlus bir çok zorluktan geçti – onun 
katıldığı yarış engelli yarış gibiydi. Ama hiç bir şey onu durduramadı. Tanrı 
için yoluna devam etti. Yarışın bitiş çizgisi, ölüp Rabbi ve Kurtarıcısıyla 
birlikte yaşamaya başlamasıydı. Bitiş çizgisine ulaşana dek gözünü oradan 
ayırmadı. Tanrı’nın sizden beklediği şey de budur işte. Vazgeçmeyin! Pavlus, 
Timoteos’a yazdığı son mektupta yolumuza devam edersek  Rab İsa’yla 
birlikte egemenlik süreceğimizi söyledi. “Dayanırsak, O’nunla birlikte 
egemenlik süreceğiz” (2. Timoteos 2:12a). 

Tekrar Soruları 
1  Roma’nın dışında Pavlus’u kimler karşıladı? (Romalı Hıristiyanlar) 
2  Roma’daki Hıristiyanlar Pavlus adlı birisinin olduğunu nereden 
biliyorlardı? (Pavlus onlara bir mektup yazmıştı – Romalılar) 
3  Ev hapsinde olmanın kötü bir yanını söyleyin. (Pavlus Romalı bir askere 
zincirliydi.) 
4  Ev hapsinde olmanın iyi bir yanını söyleyin. (Pavlus ziyaretçi kabul 
edebiliyordu.) 
5  Yarışa benzetilen Hıristiyan yaşamına nasıl başlanır? (Günahınızdan dönüp 
Rab İsa’ya Kurtarıcınız olarak iman etmekle.) 
6  Pavlus ev hapsindeyken kimlere tanıklık etti? (Aralarında Onisimos’un da 
olduğu ziyaretçilere ve askerlere) 
7  Durum çok zorlaştığında Pavlus neden vazgeçmedi? (Çünkü Tanrı onu 
bırakmadı ve devam etmesi için gereken gücü verdi.) 
8  Pavlus tekrar tutuklandığında nerede hapse atıldı? (Bir zindanda) 
9  Oradayken kime mektup yazdı ve gelmesini istedi? (Timoteos) 
10  Pavlus yarışı ne zaman bitirdi? (İdam edildiğinde) 
11  Öldüğü an ruhu nereye gitti? (Cennete yükselerek Rabbin yanına gitti) 
12  Tanrı’nın Pavlus’u ev hapsindeyken yazmaya yönlendirdiği Kutsal Kitap 
mektuplarından birini söyleyin. (Efesliler, Filipililer ve Koloseliler) 

Devam Eden Etkinlik 
Hıristiyanların yarışı 
Uzun bir parça kağıt alın ve Hıristiyan yarışının farklı özelliklerini birlikte 
belirleyin. 
Çocukların başlangıç çizgisini çizmesine izin verin ve yarışa nasıl 
başladığınızı kaydedin. 
Bir koşucu ve farklı engeller çizsinler. Bu engellerin neler olabileceği 
hakkında konuşun; şüpheler, karşı koymalar, yalnızlık gibi. 
Bitiş çizgisini işaretleyin ve “ölüm” yazın. 
Bitiş çizgisinin ardından “Sonsuza dek cennette yazın.” 
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Anlatmaya Hazır  
Devam Eden Etkinlik – Ders 8 
 
 

    

    Anlatmaya hazır  
 
Adı soyadı:_______________ 

 

Rabbe nasıl ve ne zaman geldim: 

_______________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

Yaşamımda görülen değişiklikler:  

_______________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 

 

    Anlatmaya hazır  
 
Adı soyadı:_______________ 

 

Rabbe nasıl ve ne zaman geldim: 

_______________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

Yaşamımda görülen değişiklikler:  

_______________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

________________________________
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Tanrı’nın Vaatleri 
Devam Eden Etkinlik – Ders 9 
Tanrı’nın Vaatleri 
Tanrı’nın vaatleri Kutsal Kitaptadır. Tanrı yüce ve sadık olduğu için tüm vaatlerini tutabilir ve tutacaktır. 
Her gün Kutsal Kitabınızdan bir vaat okuyun ve bu vaadi için Tanrı’ya şükredin. İşe iki yelkenle başlayın. 
Okuyarak sessiz zaman geçirdiğinizi göstermek üzere yanına işaret koyun. Unutmayın, bu vaatlerin büyük 
çoğunluğu Rab İsa’ya Kurtarıcıları olarak iman edenler içindir.  

          Sessiz Zaman Takvimi 
 

1. Tanrı ihtiyacımız olan her şeyi sağlayacağını vaadeder.  Filipililer 4:19 
2. Tanrı Kendi yolunu bize göstereceğini vaadeder.  Süleymanın Özdeyişleri 3:6 
3. Tanrı tatmin olacağımızı vaadeder.  Yuhanna 6:35 
4. Tanrı suçluluk duygusu ve mahkumiyetten özgürlüğü vaadeder.  Romalılar 8:1 
5. Tanrı her durumda iyiliğimiz için işler.  Romalılar 8:28 
6. Hıristiyanlar sonsuzluk boyunca kurtulmuştur.  Yuhanna 10:27-28 
7. Tanrı şeytanı yenmenize yardım edeceğini vaadeder.  Yakup 4:7 
8. Tanrı yardım edeceğini vaadeder.  Yeşaya 41:10 
9. Asla yalnız değilsinizdir.  İbraniler 13:5 
10. Tanrı’nın Sözü sonsuza dek kalıcıdır.  Mark 13:31 
11. Tanrı O’nun için yaşayabilmemiz için gereken her şeyi vereceğini vaadeder.  2. Petrus 1:3 
12. Tanrı, zaman geçirmek üzere O’na yaklaştığınızda Kendisinin de size yaklaşacağını vaadeder.  

Yakup 4:8 
13. İsa tekrar gelecektir.  Yuhanna 14:3 
14. Tanrı duaları işitir ve yanıtlar.  1. Yuhanna 5:14 
15. Tanrı bilgelik vaadeder.  Yakup 1:5 
16. Tanrı tövbe edince bağışlanacağımızı vaadeder.  1. Yuhanna 1:9 
17. Bizi Tanrı’nın sevgisinden hiç bir şey ayıramaz.  Romalılar 8:38-39 
18. Sorunlarınız ve endişeleriniz olduğunda Tanrı sizi güçlendirecektir.  Mezmur 55:22 
19. Tanrı bizden yapmamızı istediği her şey için gereken gücü vereceğini vaadeder.  Filipililer 4:13 
20. Tanrı gücümüzü aşan biçimde denenmemize izin vermez.  1. Korintliler 10:13 
21. Bir gün herkes İsa’nın önünde diz çökecek.  Filipililer 2:9-10 
22. Tanrı’yı onurlandır, O da seni onurlandıracaktır.  1. Samuel 2:30 
23. Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilin.  1. Korintliler 15:58 
24. Tanrı’nın halkı biraraya geldiğinde Tanrı, onların arasında olacağını vaadeder.  Matta 18:20 
25. Tanrı Sözünü duyurmak asla boşa gitmez.  Yeşaya 55:11 
26. Dünya varolduğu sürece mevsimler devam edecektir.  Yaratılış 8:22 
27. Tanrı zayıflara güç vereceğini vaadeder.  Yeşaya 40:29-31 
28. Tanrı dünyanın sonunda çok harika şeyler vaadeder.  1. Korintliler 15:52 
29. Tanrı korunma vaadeder.  Mezmur 34:7 
30. Cennette ne üzüntü ne de acı olacaktır.  Vahiy 21:4 
31. İsa Kutsal Ruh’u göndereceğini vaadetti.  Yuhanna 16:7 
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                                    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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