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Giriş 
 
 

Bu beş ders özellikle, Müjde‟yi işitmelerinin sonucunda Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak 
iman etmelerine rağmen, henüz yerel bir kiliseye katılmamış olan çocuklara yönelik olarak 
kaleme alınmıştır. 

Bu derslerde oldukça fazla öğretiş verildiğinden, özellikle 9-12 yaş grubundaki daha 
büyük çocuklar için uygun olduğu söylenebilir. Daha küçük yaştaki çocuklar da bu 
derslerden hoşlanıp yararlanacak olmasına rağmen, bazılarını kısaltmak isteyebilirsiniz. 

Belki çocuklar Müjde‟yi bir kulüpte, bir açık hava toplantısında ya da kampta işitmiş 
olabilir. Bir öğretmen olarak sizin sorumluluğunuz da, Mesih‟teki bu bebeklere kilise 
hakkındaki öğretileri vermektir. Onlara Tanrı‟ya tapınacakları, Tanrı sözünü işitecekleri, 
diğer inanlılarla bir araya gelecekleri ve Mesih‟e hizmet edecekleri Pazar okuluna ve yerel 
bir kilisedeki toplantılara gitmenin önemini öğretmelisiniz. 

Pratik öneriler 
Kurtulmuş olmalarına rağmen kiliseye gitmeyen bu çocukları, Tanrı sözüne sadık kalan yerel 
kiliselere yönlendirme konusunda birkaç pratik öneride bulunmak istiyorum. 

1. Öncelikle kendiniz, çocukların kiliseye ve Pazar okuluna gitmesinin Kutsal Kitap’ın 
öğretişine uygun ve gerekli olduğu konusunda ikna olmalısınız. 

Kutsal Yazılar‟ın bu konu hakkındaki öğretişi oldukça açık ve nettir. İlk Hı-
ristiyanlar’ın, birbirlerinden bağımsız olarak hareket etmeyip bir kilise ortamında 
tapındıklarını, dua ettiklerini, tanıklık yaptıklarını ve çalıştıklarını görürüz. 

Yeni Antlaşma’daki mektupların çoğunluğu bir inanlı grubuna yazılmıştır – 
Roma‟daki, Kolose‟deki, Korint‟teki gibi. Hatta kişilere yazılan mektuplar bile (1. ve 2. 
Timoteos ve Titus gibi), bu kişiler kilise önderi konumunda olduklarından, yine kilise 
bağlamında kaleme alınmışlardır. 
İbraniler 10:25‟teki gibi, kesin ve açık anlamlı öğütler de vardır: “Bazılarının alıştığı 
gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” Kurtulmuş olan çocukların, büyüyüp 
güçlenmeleri ve olgun bir Hıristiyan olmaları için, bir yerel kiliseye katılmaları gerektiği 
açıktır. 
Ayrıca her Hıristiyan çocuğun, Mesihin kilisesini zenginleştirmek ve hizmet etmek için 
Kutsal Ruh‟tan aldığı armağanı ya da armağanları da vardır. Sadece çocukların kiliseye 
değil, kilisenin de Rab’bi tanıyan çocuklara gereksinimi vardır. 

2. Çocuklara, Kutsal Kitap’ın kilise hakkında neler söylediğini öğretin. 
Bu kitaptaki beş dersi kullanabilirsiniz. Hiç şüphe yok ki, böylesi bir konu üzerine 
hazırlanan bu dersler çocukların seviyesi için bile, tam olarak detaylı bir çalışma değildir. 
Bu konu hakkında Tanrı sözünden öğrendiğiniz diğer şeyleri de öğretebilirsiniz. 

3. Çocukların anne babalarını tanımaya gayret gösterin. 
Anne babalar büyük olasılıkla sizi iyice tanımadan ve size tam bir güven duymadan 
çocuklarını Pazar okuluna göndermekten çekinecektir. Onlara kendinizi takdim edin, 
çocuklarına öğretmekten ve yardımcı olmaktan ne kadar hoşlandığınızı söyleyin. Onlarla 
dost olabilmek için Tanrı‟nın önünüze koyduğu fırsatları değerlendirin. 
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6. Çocuklara kilisede ve Pazar okulunda yeni arkadaşlar edinmeleri için yardım edin. 

Katılmaya başladıklarında onları kendi yaş grubuna uygun çocuklarla tanıştırın ve 
arkadaşlık kurmalarına yardım edin. Ayrıca diğer yetişkin Hıristiyanlar‟ın da yeni 
çocuklarla konuşup kendileriyle ilgilenildiğini hissetmelerini sağlayın. 

7.  Eğer kilisenizde ya da Pazar okulunda bir önder konumundaysanız, çocukların 
ilgisini çekecek türden bir programınız olduğundan emin olun. 

Kilisedeki sıradan bir ortamdan dolayı canları sıkılırsa, her hafta katılma konusunda 
istekli olmayacaklardır. 
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Derslerin içeriği 
İlk dersi vermeden önce lütfen bu sayfaları dikkatle okuyun. Gelecek haftalar için daha çok 
fikriniz olacaktır. Altıncı haftayı tekrar etmek için kullanın. Yeni fikirler geliştirin.  

 

Kutsal Kitap Ayetleri 
Derste sözü edilen tüm ayetlerin bir listesi her dersin sonunda verilmektedir. Dersi işlerken 
öğrencilerinizin ilgili ayetleri okumasına imkan sağlamak için bu sayfaların fotokopisini 
çekip dağıtmak isteyebilirsiniz. Eğer çocukların hepsinin Kutsal Kitap‟ı varsa ve ayet 
referanslarını kolaylıkla bulabiliyorlarsa, bu sayfaları kullanmanıza gerek olmayabilir.  

Derslerde kullanılan birçok ayet vardır. Çocukların derse olan ilgilerini canlı tutmak için, 
ayetlerden bazılarını okumalarına ve okudukları ayetler hakkındaki kısa sorulara cevap 
vermelerine izin vererek katılımlarını sağlayın.  

Eğer çocuklar okuyamayacak kadar küçükse, ayetlerin okunması kısmını uygulamayın. 
 

Ders 1 
Kilise diridir – Mesih‟in Bedenidir; bir bina, Mesih‟in Gelini, Tanrı‟nın ailesidir. 
 

Ders 2 
Yeruşalim‟deki kilise – tapınır, koruyup kollar, dua eder. 

Elçilerin İşleri 2:40-47, Elçilerin İşleri 6:1-7 ve Elçilerin İşleri 12:1-19 üzerinde yapılan 
kısa çalışmalar, Yeruşalim‟deki kilisenin etkinlikleri hakkındaki şu üç yönü ortaya koyar: 
Tanrı‟ya tapınma, ihtiyaç içinde olanlara yardım etme, başkaları için dua etme (bununla ilgili 
olarak, hapisteki Petrus için dua örneği kullanılmıştır). 
 

Ders 3 
Antakya‟daki kilise – Müjde‟yi duyurur, maddi olarak verir, müjdeciler gönderir. (Elçilerin 
İşleri 11:19-30, 13:1-4) 
 

Ders 4 
Troas‟taki kilise – Rab‟bin ölümünü hatırlar, Kutsal Yazılar üzerinde çalışır, diğer inanlılarla 
bir araya gelir. (Elçilerin İşleri 20:6-12) 

Ders 2, 3 ve 4‟de bir bulmaca kullanılmıştır. Sayfa 54 ve 55‟de kiliseyle ilgili iki diyagram 
verilmiştir. Bunların ilki yukarıda sözü edilen derslerin başlangıcında gösterilebilir ve 
bulmaca kısmı boş olan diyagramdır. İkincisi ise bu üç bölümü tamamladıktan sonra 
bulmacanın nasıl olması gerektiğini görmeniz içindir. Çocukların bir sonraki üç hafta içinde 
eksik sözcükleri tamamlaması için bulmacanın boş olduğu diyagramın fotokopisini çekin. 
Konular, Elçilerin İşleri Kitabı‟nda olduğu gibi tarih sırasına göre işlenmektedir. Bu nedenle 
sözcükler bulmacaya yerleştirilirken yukarıdan aşağı sıra takip etmezler. Uygun olan 
sözcükler sıra gözetmeksizin yazılırlar. 
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Başka bir seçenek olarak diyagramın bir kopyasını tahtaya asmak ya da küçük kartlar üzerine 
aktarmak isteyebilirsiniz. Bu yolu seçtiyseniz, “kilisemiz” sözcüğündeki harfleri, uygun 
zamanlarda kart üzerine birer birer yapıştırmak için kullanabilirsiniz. 
 

Ders 5 
Gayret gösteren kilise – Şeytan‟ın baskı ve sıkıntılar, yanlış öğreti ve bölünmelerle kiliseye 
karşı yaptığı saldırılar. Elçilerin İşleri 19:1-41, Elçilerin İşleri 20:15-20, 27-38. 

Bu dersin amaçlarından birisi çocukları, kusurlu insanlardan oluşan kilisenin kusursuz 
olmadığı konusunda uyarmaktır. Yanlış öğretişler, çekişme ve diğer eksiklikler olabilir. 
Aynı zamanda büyüdüklerinde gidecekleri iyi bir kilise seçebilmelerini ve bu çok önemli 
kararı doğru şekilde alabilmelerini sağlayacak bir ölçüt de vermek isteriz. 
 

Ders 6     Tekrar etme 
Bu dersleri tamamladıktan sonra, yeni öğretişlere geçmeden önce altıncı dersi yapmanızı 
tavsiye ederim. Bu ders içinde pek çok öğretiş vardır. Altıncı derste daha önceki haftalarda 
öğretmeye fırsat bulamadığınız bir konuyu öğretmek isteyebilirsiniz. 

Beş ders içindeki tüm konuları işlemiş bile olsanız, öğrettiklerinizin bazı yönlerini tekrar 
etmeniz iyi olacaktır. Bu son dersle ilgili olarak daha başka önerileri aşağıda bulacaksınız: 
1. Her dersin sonunda verilen tekrar sorularını kullanarak normalden daha uzun bir yarışma 

zamanı yapın. 
2. Çocukların “Soru Kutusuna” koyduğu soruları yanıtlamaya zaman ayırın. Bu öğretiş 

serisinin başlangıcından itibaren çocukları, akıllarına takılan soruları bir kağıda yazıp 
kutuya koymaları için teşvik edin ve beş dersin sonunda bunları yanıtlayacağınızı 
hatırlatın. Çocukların sorular bulmasını teşvik etmek üzere birkaç soru da kendiniz 
hazırlayın ve sesli olarak okuyun (bu soruları kendinizin kutuya koyduğunu söylemeyin). 
Örneğin, şu gibi şeyler sorabilirsiniz: 

i.  Pazar okuluna gitmesem, evde Kutsal Kitabımı yalnız başıma okusam olmaz mı? 

ii.  Bazı kilise binalarında niçin çan kulesi ve çanlar vardır? 

iii. Kilisede dua ederken diz çökmek mi lazım? 

Soruları önceden okuyun ve yeterli yanıtları verebileceğinizden emin olun.  

Kutudaki sorular farklı konularla ilgili olabileceği için gruplandırılmaları gerekebilir. 

3. Ezberledikleri ayetler veya yaptıkları elişleri için bazı ödüller ve atıştıracak birkaç şeyle 
birlikte küçük bir parti düzenleyin. 

Öğrencilerin soruların yanıtlarını yazdıkları kısa bir sınav yapabilirsiniz. Bu etkinlik 
aracılığıyla çocukların kiliseye gitme durumları hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz. 
Ayrıca ihtiyaçları olan yardımı sağlamanız için de size yol gösterir. Bu etkinlik 
özellikle büyük çocuklara yöneliktir. 

Sınıfta yanıtları okumak ve çocuklarla tartışmak için zaman ayırın. Sınav için şu gibi 
sorular kullanabilirsiniz: 

i. Kiliseye gidiyor musun? Gidiyorsan, hangisine? 

ii. Geçtiğimiz iki Pazar günü kiliseye gittin mi?   Evet/Hayır 

iii. Anne babanız geçtiğimiz iki Pazar günü kiliseye gittiler mi? Evet / Hayır 
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v. Kiliseyle ilgili bu dersler hoşunuza gitti mi?     Evet / Hayır    Neden? 

vi. En çok hangi kısım hoşunuza gitti? 
 

Ezberleme 
Bu öğretişleri verdiğiniz haftalar boyunca çocuklar anahtar niteliği taşıyan şu üç ayeti 
öğrenebilir: 

Efesliler 5:25a: “Mesih kiliseyi sevip onun uğruna kendini feda etti.” 

Efesliler 5:23a: “Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başıdır.” 

İbraniler 10:25a: “Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.” 

 

Kişisel danışmanlığın önemi 
Bu dersler öncelikli olarak kurtulmuş çocuklar için hazırlanmıştır. Amaç, kiliseyle ilgili bazı 
öğretileri öğretmek ve iyi bir kiliseye katılmalarına yardım etmektir. 

Kurtulmamış olan çocuklar için de bazı öğretişler vardır. Programın diğer bölümlerinde 
Müjde‟yle ilgili daha çok öğretiş kullanabilirsiniz – örneğin, bir müjdeci hikayesi anlatarak 
ya da şarkılar söylerken Müjde‟yi sunan ilahileri öğretip açıklayarak. 

Aynı zamanda şüpheleri, soruları ya da ruhsal konularda yardıma ihtiyacı olan çocuklarla 
konuşmaya da hazır olmalısınız. Çocuğun kurtulmuş ya da kurtulmamış olması bir fark 
yaratmadan, çocuk öğretmenine gelip kişisel yardım alabileceği konusunda kendisini rahat 
hissetmelidir.  
Ders esnasında ya da program içinde başka bir uygun zamanda şöyle bir şey diyebilirsiniz: 
“Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak tanıyor olmanıza rağmen, benimle konuşmak istediğiniz özel 
bir konu varsa, sizinle konuşmak beni memnun eder. Dersin sonunda arka tarafta diğer 
çocukları geçiriyor olacağım. Gelin ve benimle konuşun.” 
Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz: “Sınıfta bazı çocuklar, bildiğim kadarıyla henüz Mesih‟e 
Kurtarıcıları olarak iman etmediler. Belki geçen haftalar içinde Tanrı‟nın ailesinde 
olmadığınızı, yaşamınızın Rab İsa Mesih üzerine kurulmadığını fark ettiniz. Rab‟be dönüp 
O‟ndan sizi kurtarmasını istemeyi ciddi olarak düşünüyor musunuz? Umarım böyle 
düşünüyorsunuzdur, ama belki böylesine önemli bir adımı nasıl atacağınızdan pek emin 
değilsiniz. Bu konu hakkında sizinle konuşmak beni mutlu eder. Korkmayın! 
Arkadaşlarınız kulüpten ayrılırken gelin ve öndeki bu sandalyelerden birine oturun. 
Eğer oturduğunuzu görürsem, nasıl kurtulabileceğiniz ve nasıl Tanrı‟nın ailesinin bir 
üyesi olabileceğiniz hakkındaki bu önemli konuyla ilgili olarak, sizinle konuşmak için 
hemen yanınıza geleceğim.” 

 

Derslerin yapısı  
Yeni Nesil Hizmetlerinin hazırladığı derslere alışkın olanlar için, bu derslerin yapısında bazı 
değişiklikler olduğunu hatırlatmalıyız. Dersler bir Kutsal Kitap hikayesi üzerine değil, birkaç 
ayet üzerine kurulmuştur. Bunun sonucu olarak da doruk noktasına doğru ilerleyen bir gelişim 
yoktur. Öğrenme sürecini heyecan dolu kılmak için çeşitli etkinlikler önerilmiştir. Bunlar 
özellikle büyük çocuklara öğretirken kullanılmak için uygundur. 
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Genel bakış 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Kilise diridir.  
(Mesih’in Bedenidir; bir 
bina, Mesih’in Gelini, 
Tanrı’nın ailesidir) 
Efesliler 5:22-32 
Romalılar 12:4-8 
1. Korintliler 12:12-31 
Efesliler 2:19-22 
1. Korintliler 3:11 
Vahiy 19:7-9 
 

Kurtuluş için Mesih‟e 
iman eden herkes 
gerçek kilisenin bir 
üyesidir. 

 
 
 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e  
       iman edin ki, siz de O‟nun  
       kilisesinin bir üyesi  
       olabilesiniz. 
Kurtulmuş olanlar: Kilisenin  
       başı olan Mesih‟i sevmeli  
       ve O‟na itaat etmelisiniz.  

 

“Mesih kiliseyi sevip onun 
uğruna kendini feda etti.”  
 
Efesliler 5:25a 

Yeruşalim‟deki kilise 
(Tapınır, koruyup kollar, 
dua eder) 
Elçilerin İşleri 2:40-47 
Elçilerin İşleri 6:1-7 
Elçilerin İşleri 12:1-19 
Efesliler 5:18-21 

Tanrı, çocuklarının 
kiliseye gitmesini is-
ter. 

  
 

Kurtulmamış olanlar: İsa‟dan 
Kurtarıcınız olmasını 
istediğinizde, O‟nun ailesi 
olan kiliseye katılırsınız. 

 

Kurtulmuş olanlar: Kiliseye 
gidin ve kilisenin yaptığı 
etkinliklerde rol alın. 

 

“Mesih bedenin kurtarıcısı 
olarak kilisenin başıdır”  
 
Efesliler 5:23 

Antakya‟daki kilise 
(Müjde’yi duyurur) 
Elçilerin İşleri 11:19-30; 
Elçilerin İşleri 13:1-4;  
1. Korintliler 16:1;  
2. Korintliler 9:6, 7 
2. Korintliler 6:2 
 

Kilisenin bir üyesi 
olarak çocuklar 
Müjde‟yi başkalarıyla 
paylaşmalıdır. 

 
 
 

Kurtulmamış olanlar: Müjde 
        paylaşılırken dikkatle  
        dinleyin ve yaşamınıza   
        uygulayın.  
 

Kurtulmuş olanlar: Kiliseye  
        gidin ve Müjde‟yi  
        başkalarıyla paylaşın. 
 

Efesliler 5:23‟ü tekrar 
edin. 

Troas‟taki kilise 
Rab’bin ölümünü 
hatırlar, Kutsal Yazılar 
üzerinde çalışır 
diğer inanlılarla bir 
araya gelir 
Elçilerin İşleri 20:6-12 
 

İnanlılar Rab‟le ve 
halkıyla bir araya 
gelerek gelişir.  

  
 
 

Kurtulmuş olanlar: Paydaşlıkta 
bulunmak üzere kiliseye 
gitmeye gayret gösterin. 

“Bazılarının alıştığı gibi, 
bir araya gelmekten 
vazgeçmeyelim”  
 
İbraniler 10:25a 

Gayret içindeki kilise 
(Baskı ve sıkıntılar, 
yanlış öğreti ve bölün-
melerle yüz yüzedir) 
Elçilerin İşleri 19:1-41 
Matta 16:16-18 
Elçilerin İşleri 20:15-20, 
27-38 
1.Korintliler 3:1-7 
İbraniler 13:3 

Şeytan kiliseye saldırır 
ve yanlış öğretiş ve 
bölünmeler getirmeye 
çalışır. 
 

 

Kurtulmamış olanlar: Şeytan‟ın 
        tüm çabalarına rağmen     
        gerçekte kalan bir kiliseye  
        katılmayı seçin. 
 Kurtulmuş olanlar: Sizi 

gerçekten uzaklaştırmaya 
çalışan Şeytan‟a kulak 
vermeyin. 

 
 
 

Efesliler 5:25‟i tekrar 
edin. 
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Ders 1 
Kilise diridir.  
Mesih’in Bedenidir; bir bina, Mesih’in Gelini, Tanrı’nın ailesidir 
 
 
Öğretmen için ayetler 

Efesliler 5:22-32 
Romalılar 12:4-8 
1. Korintliler 12:12-31 
Efesliler 2:19-22 
1. Korintliler 3:11 
Vahiy 19:7-9 

Temel gerçek 

Kurtuluş için Mesih‟e iman eden herkes gerçek 
kilisenin bir üyesidir. 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e iman edin ki, siz  
       de O‟nun kilisesinin bir üyesi olabilesiniz. 
Kurtulmuş olanlar: Kilisenin başı olan Mesih‟i  
       sevmeli ve O‟na itaat etmelisiniz.  

Ezberlenecek ayet 

“Mesih kiliseyi sevip onun uğruna kendini feda 
etti.”                 Efesliler 5:25a 

Görsel gereçler 

 Kartlar 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ve  
1-8 

 Sözcük şeritleri: “Kurtuluş için Mesih‟e 
iman eden herkes gerçek kilisenin bir 
üyesidir” ve “Kilisenin başı olan Mesih‟i 
sevmeli ve O‟na itaat etmelisiniz” 

Öğrenirken çocukların katılımını 

sağlamak için öneriler  

 Metin içinde çeşitli sorular vardır. Aklınıza 
gelen başka soruları da kullanın. Çocuklara 
düşünmeleri ve yanıtlamaları için zaman 
verin. 

 Anahtar niteliği taşıyan ayetler ders bo-
yunca okunur. Öğretmen olarak siz bu 
ayetleri sesli olarak okuyabileceğiniz gibi, 
büyük bir çocuktan ya da yardımcınızdan 
okumasını istemek daha iyi olabilir. 
Ayet referanslarını çocuklara önceden verin 
ki, ayetlere bakabilsinler ve sesli olarak 
okumaya hazırlanabilsinler. Okumakta 
zorlanan çocukların utanmasına neden 

olacak bir ortam yaratmamaya özen 
gösterin. 
Hatta ayeti okuyan bir çocuğun sesini 
önceden kaydedip uygun zamanda ka-
setçaları açabilirsiniz. Bu uygulamanın 
farklı ve sürpriz olması sınıfın ayeti daha 
dikkatle dinlemesine neden olacaktır. 

 Dersin sonuna doğru ilişkili sözcüklerle 
oynanan küçük bir “oyun” vardır. Bu 
sözcükler tahtaya yazılabilir (ya da bir 
karton üzerine). Eğer sözcükleri tahtaya 
yazmayı tercih ederseniz, çocuklardan 
birinden yazmasını önceden isteyin. 

 Seçilen büyük bir çocuk (ya da çocuklar) 
tekrar sorularını sesli olarak okuyup 
takımların puanını tutsun. 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Bir arada otlayan koyunlar gördüğümüzde “koyun 
sürüsünden” söz ederiz. 

Olayların gelişimi 

   Kart 1-1  Kilise bir beden / vücut gibidir. 
   Kart 1-2 Mesih bedenin başıdır – Kontrol eder 
    ve yönlendirir.                            TG+ 

   Kart 1-3  Kilise bir gelin gibidir.                  
     TG+ 

   Kart 1-4 Mesih, kiliseyi seven güvey (damat)  
  gibidir.                                        TG+ 

   Kart 1-5  Kilise bir binaya benzer.  
                  TG+ 

   Kart 1-6 Mesih bu binanın temelidir.     
               TG+, TG- 

   Kart 1-7 Kilise bir aile gibidir. 
Sonuç 
   Kart 1-8 İlişkili sözcükler oyunu              

     TG+
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) ayeti 
Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) ayeti 
Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

Ders 
Bir arada otlayan koyunlar gördüğümüzde “koyun sürüsünden” söz 
ederiz. Futbolcuların bir araya gelerek oluşturdukları gruba ne denir? 
(Takım). Peki, Hıristiyanlar‟dan oluşan gruba ne ad veririz? Ya da bir 
araya geldiklerinde ve birlikte çalıştıklarında oluşan gruba? Kilise 
deriz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu önemli konu hakkında 
konuşacağız. Ve Kutsal Kitap‟ın bu konu hakkında bize neler öğ-
rettiğine bakacağız. 

Bugün birlikte “Kilise nedir?” sorusuna yanıt arayacağız. Size bu 
soruyu soracak olsam herhalde, “Pazar günleri gittiğimiz bina” 
dersiniz. Evet, bu bir yanıt, ama Kutsal Kitap‟ın verdiği yanıt biraz 
daha farklı; kiliseyi çok hoş dört ayrı benzetme kullanarak tanımlar. 

Gelin birlikte Kutsal Kitap‟tan iki ayet okuyalım ve siz de lütfen 
dikkatle dinleyin. Bakalım Kutsal Kitap‟ın kilise hakkında söylediği 
ilk benzetmeyi bulabilecek misiniz? Kilise .......... gibidir  
Romalılar 12:4, 5’i okuyun. Çocukların yanıtlaması için zaman verin. 

“Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, 
çok sayıda olan bizler de Mesih‟te tek bir bedeniz ve birbirimizin 
üyeleriyiz.” 

Kart 1-1 
Evet, kilise bir BEDEN gibidir. 

Peki, beden nedir? Ya da daha farklı bir şekilde soracak olursak, 
bedeni oluşturan şeyler nedir? 

(Yanıtları bekleyin. Ayak, el, bacak, kol, baş, dirsek,  kalça, diz gibi 
karşılıklar arayın).  

Evet, doğru. Bütün bedeni oluşturan parçalar bunlardır. 

O halde Romalılar 12:4, 5‟in anlamı nedir? Pavlus burada nasıl bir 
bedenden söz ediyor? İnsan bedeninden mi? Hayır! Size açıklayayım. 
Bedenin eller, ayaklar, kalp, akciğer ve daha birçok organdan 
oluştuğunu söyledik. Aynı şekilde Mesih‟e iman eden ve O‟nu seven 
kişiler de büyük bir bedenin parçaları durumundadır. Bu gerçeği 
gözlerinizle göremiyor olabilirsiniz, ama hepimiz, aynen bir insan 
bedenindeki organların birbiriyle ilişkili olması gibi birbirimize aitiz. 

Bedendeki tüm organların aynı görevi yaptığını mı düşünüyorsunuz? 
Gelin tekrar Tanrı‟nın verdiği yanıta bakalım.  

1.Korintliler 12:14, 15, 16’yı okuyun. 

 “İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Ayak, „El 
olmadığım için bedene ait değilim‟ derse, bu onu bedenden ayırmaz. 
Kulak, „Göz olmadığım için bedene ait değilim‟ derse, bu onu 
bedenden ayırmaz.” 

Evet, doğru. Ayağınız sizin için önemli mi? Kulağınız sizin için 
önemli mi? Bedendeki her üye (organ) çok önemlidir ve özel bir görevi 
vardır. Ayak ve kulak insan bedeni için ne kadar önemliyse, her kişi de 
Kilise için önemlidir. Hepimizin birbirimize gereksinimi ve hepimizin
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 ayrı bir görevi vardır.  

Kart 1-2 

Bedenin başı, beynin olduğu yerdir. Bacaklara, kollara, ayak ve 
ellere komutları veren beyindir. Örneğin, eğer bedeniniz 
oturmak isterse, beyin bacaklarınızdaki kaslara ve doğru yönde 
hareket etmesi için omuriliğinize bir mesaj gönderir ve bu 
sayede oturursunuz. Beyin ayrıca, düşmemeniz için gitmekte ol-
duğunuz yere bakmanızı sağlayarak gözlerinizi de yönlendirir. 
Gözleriniz bir yöne doğru bakarken ayaklarınız başka bir yöne 
doğru gitse ne olurdu acaba? Yere yuvarlanırdınız, değil mi? 

Peki, Kilise Bedeninin başı, Hıristiyanlar‟a ne yapmalarını ve 
nereye gitmelerini söyleyen kimdir? Bunun yanıtını Kutsal 
Kitap‟tan okuyalım. Dikkatle dinleyin ve başın kim olduğunu 
bulun.  

Efesliler 5:23’ü okuyun.  

“Mesih kiliseyi sevip onun uğruna kendini feda etti.” 

Evet, Rab İsa bedenin başıdır. Bedendeki üyelerin hepsi O‟na 
itaat etmelidir. Eğer gerçek bir Hıristiyan‟sanız, Mesih‟in 
bedeni olan kilisenin bir üyesisiniz demektir. Baş olan İsa 
Mesih‟in size ne dediğini işitmek için her gün O‟nu dinliyor 
musunuz? O‟nun sözünü okumak ve O‟na itaat edebilmek için 
verdiği talimatlara kulak vermek üzere zaman ayırıyor 
musunuz? Umarım bunu her gün yapıyorsunuz; çünkü bu çok 
önemlidir. 
Kutsal Kitap okuma planı elinizin altında olsun ve bunu nasıl 
kullanacaklarını çocuklara gösterin. 

Rab İsa hakkında insanlarla konuşmayı çok seven Çetin adlı bir 
Hıristiyan adam, geceleyin bir arabada yol alıyordu. Şoför çok 
yorgundu ve uyukladı. Araba yoldan kaydı ve karşı taraftan 
gelen bir kamyonla çarpıştı. Çetin kazada çok ağır bir şekilde 
yaralandı. Omuriliği zedelenmişti. O günden sonra Çetin 
yürüyemez oldu ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. 

Sandalyede otururken bazen Çetin‟in bacakları kontrol edilemez 
bir şekilde titrerdi. Çetin bunu şöyle açıklar: “Bacaklarımla 
beynim arasında ilişki kuran omuriliğim zedelendiği için 
bacaklarım benim istediğim gibi davranmıyor. Bir Hıristiyan 
da, bedenin başı olan Mesih‟in buyruklarına aldırmadan kendi 
isteğini yaparsa, aynı şey olur.”  

Rab İsa Mesih‟i dinlediğinizden emin olun ki, O‟nun söyle-
diklerini yapasınız ve kontrol edilemeyen şekilde titreyen bir 
bacak, ayak ya da el gibi olmayasınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kendiniz (ya da büyük bir 
çocuk) ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okusun. 
 

TG+ 

Üzerinde “Kurtuluş için 
Mesih’e iman eden herkes 
gerçek kilisenin bir üyesidir” 
yazan temel gerçek sözcük 
şeridini gösterin.  
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

 

Kutsal Kitap kiliseyi sadece diri bir bedenle 
karşılaştırmakla kalmaz, başka bir benzetme daha yapar.  

Şu ayeti dinleyin bakalım, bir sonraki benzetmenin ne 
olduğunu bulabilecek misiniz?  

Vahiy 19:7’yi okuyun.  

“Sevinelim, coşalım! O‟nu yüceltelim! Çünkü Kuzu‟nun 
düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı.” 

Kart 1-3 

Evet, kilise bir GELİN gibidir. Güvey (damat) ya da 
kocanın gelip onu alacağı ve evine götüreceği düğün 
gününü beklemektedir. 

Peki, sizce Güvey kimdir? Evet, Rab İsa Mesih‟tir. Az 
önce okuduğumuz ayet O‟ndan Kuzu olarak bahseder. 
Mesih günahlarımız uğruna bir kuzu gibi öldüğü için O‟na 
verilen isimlerden biridir bu. 

Bir gelinle damadın evlendiği düğünü düşündüğünüzde, 
aklınıza ilk gelen şey nedir? Konfeti? Düğün pastası? 
Yüzük? En önemli sözcük “sevgidir.” Bu iki kişi birbirini 
sevmektedir, evlenmek ve birlikte yaşamak, birbirlerini 
koruyup kayırmak ve mutlu etmek isterler. 

Can adlı bir delikanlı, Alara adlı bir genç kıza aşık oldu ve 
onunla evlenmek istedi. Can‟ın fazla parası yoktu, ama 
Alara‟ya onu ne kadar çok sevdiğini göstermek istiyordu. 
Aylarca para biriktirdi. Bir gün kuyumcuya gidip nişanlısı 
için çok güzel bir armağan aldı. Doğum gününde ona 
verdi. Alara küçük kutuyu açtığında gördüğü güzelim inci 
kolyeye hayran oldu! Can Alara‟yı ne kadar çok sevdiğini 
böyle gösterdi.  

Rab İsa kiliseyi sevdiğini nasıl gösterdi? Bugünkü ezber 
ayeti bize sevgisini nasıl gösterdiğini söyler.  

Gelin tekrar edelim  

Ezber ayetini (Ef.2:25a) birlikte tekrar edin.  

Evet, doğru, günahlarımız uğruna çarmıhta öldü. Niçin? 
Siz ve ben sonsuza dek Tanrı‟dan uzak kalmayı hak 
ederiz. Tanrı‟ya karşı itaatsizlik ettik, Tanrının yasasını 
çiğnedik ve Tanrı cezalandırılmamız gerektiğini söyler. 
Peki Mesih niçin öldü? Eğer Mesih bizim uğrumuza 
ölmemiş olsaydı, Tanrı tarafından asla bağışlanamazdık. 
Mesih‟in kiliseye olan sevgisi bugün de, yüzlerce yıl önce 
Yeni Antlaşma‟nın kaleme alındığı günlerdeki kadar güçlü 
müdür? Evet. Bugün sizi, Efes‟teki halkı sevdiği kadar sev-
mektedir. Kilisenin güveyi O‟dur ve kiliseyi sever. Sizi 
sever. Eğer Mesih‟e iman ettiyseniz ve günahlarınız 
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bağışlandıysa, bunun karşılığında, gelinin kocasını sevmesi 
ve onu hoşnut etmek istemesi gibi, kendisini sevmenizi de 
ister. 

Kart 1-4 

Göksel güvey olan Rab İsa Mesih‟in evi neresidir? Yanıtı 
elbette biliyorsunuz! Cennet! Evet, doğru. O şimdi 
oradadır; fakat bir gün o güzelim evini bırakıp dünyaya 
geri geleceğine dair söz verdi. Ne için gelecek acaba? Bu 
gelişinde Gelini olan kiliseyle buluşacak – yani O‟na ait 
olan ve O‟nu seven hepimizle. Sonra da bizi göklerdeki o 
muhteşem sarayına götürecek. Mesih‟i sevenlerin hepsi 
cennete vardığında, Kutsal Kitap büyük bir düğün 
şöleninden –çok harika ve mutluluk dolu bir kutlamadan– 
söz eder. 

Rab İsa‟nın dünyaya ikinci gelişinin ne zaman olacağını 
bilmiyoruz. Fakat bize hazır olmamız gerektiğini söyledi. 
Nasıl hazır olabiliriz? O‟nu severek, O‟na itaat ederek, 
O‟nu hoşnut eden şeyleri yaparak. Gelin güveyini hoşnut 
etmek ister. Gelin güveyini görmeyi dört gözle bekler. Rab 
İsa‟yı seviyor ve O‟nun isteğini yerine getiriyor musunuz? 
O‟nun gelişini görmeyi sevinçle bekliyor musunuz?  

Şu ana kadar Kutsal Kitap‟ta kiliseyle ilgili olarak verilen 
iki benzetme hakkında konuştuk. Neydi bunlar?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. 

Evet, beden ve gelin. Şimdi üçüncü benzetmeye 
bakacağız. Kutsal Kitap‟tan ilgili ayetler okunurken 
dinleyin, bakalım bulabilecek misiniz?  
Efesliler 2:20, 21’i okuyun. 

“Elçilerle, peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa 
edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa‟nın kendisidir. Bütün yapı 
Rab‟be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O‟nda kenetlenip 
yükseliyor.”  

Evet, inanlılardan oluşan kilise bu ayetlerde bir binaya 
benzetilir. 

Kart 1-5 

Kutsal Kitap‟taki bu ayetler nasıl bir binadan söz ediyor? 
Taş, tuğla ve çimentoyla yapılan bir binadan mı? Hayır! 
Okuduğumuz ayet Rab İsa Mesih‟in “köşe taşı” olduğunu 
söyler. “Köşe taşı” temelde iki duvarın doğru bir açıyla 
birleştiği büyük bir taştır. Çok büyük bir yük taşır. Köşe 
taşı olmazsa bina çöker. Bunun anlamı, Rab İsa Mesih‟in 
tüm Hıristiyanlar‟ın inandığı ve güvendiği kişi olduğudur. 
Eğer Rab İsa Mesih ve çarmıhta günahlarımıza karşılık 
ölümü olmasaydı, kilise diye bir şey olmazdı. 

 
Üzerinde “Kilisenin başı olan 
Mesih’i sevmeli ve O’na itaat 
etmelisiniz” yazılı sözcük şeridini 
gösterin. 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 
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Peki ama bu binayı oluşturan “taşlar” kimlerdir? Siz, ben ve 
Rab İsa‟ya kurtuluş için güvenen herkes “taşlardır.” Elbetteki 
bizler ölü değil, diri taşlar olup kilisedeki yerimize uyarız. 

Peki bu nasıl bir binadır? 21. ayeti bir kez daha okuyalım. 
Sorumun yanıtını buldunuz mu? “Kutsal bir tapınak.” Tanrı 
bu binaya niçin bu adı verir? Yanıt 22. ayette çıkar karşımıza. 
Bakalım anlayabilecek misiniz? “Siz de Ruh aracılığıyla 
Tanrı‟nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih‟te inşa 
ediliyorsunuz.” Yani Tanrı, Kutsal Ruh‟u aracılığıyla bu 
binada yaşar. 

Tanrı‟nın, kiliseyi oluşturan her inanlıda yaşaması harika bir 
şey, değil mi? O zaman Tanrı bizlerde, yani kilisesinde 
yaşıyorsa, bizim de kutsal ve pak olmamızı istemesine 
şaşmamak lazım. İşin aslı şu ki, bizim “kilise” olarak 
bildiğimiz tuğla ve taştan inşa edilmiş olan bina, Tanrı‟nın 
gördüğü gerçek bina değildir! Tanrı, insanlardan oluşan kutsal 
bir tapınak ya da bir bina görür. 

Uzun yıllar önce bir ülkenin kralı bir yolculuk yapmak 
zorunda kaldı. Yol boyunca insanların nasıl yaşadığını görmek 
için sıradan evlerde kalmaya karar verdi. Kralın gideceği 
bölgelerdeki tüm halka, “Kral bu civara gelecek ve halkından 
birilerinin evinde kalacak” diye haber gönderildi. 

Oralarda yaşan halk bunu işitince, kral kendi evlerinde 
kalmayı seçebilir düşüncesiyle hazırlıklar yapmaya başladı. 
Kapıları, pencereleri boyadılar, yerleri ve mobilyaları temizle-
yip parlattılar. Perdeler, masa örtüleri yıkandı, her yer pırıl 
pırıl yapıldı. Herkesin kralı ağırlama ayrıcalığı olmayacaktı, 
ama yine de böyle bir ihtimal karşısında hazır olmayı 
istiyorlardı. 

Kralların Kralı, sadece seçilmiş birkaç kişinin değil, TÜM 
inanlıların yüreğinde yaşıyor. Sadece günübirlik bir ziyaret 
yapmıyor, her zaman onlarla KALIYOR. Yüreğiniz, O‟nun 
kendisini rahat ve kendi evindeymiş gibi hissedebileceği 
kutsal ve temiz bir tapınak mı? 

Kart 1-6 

Ancak bu bina henüz tamamlanmamıştır. Efesliler 2:21‟de 
“Bütün yapı Rab‟be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O‟nda 
kenetlenip yükseliyor” der. Müjde‟yi daha çok kişi işittikçe ve 
Rab İsa Mesih‟e iman ettikçe, bu kişiler kilisedeki “diri taşlar” 
halini alırlar. Siz ve ben, kurtuluşla ilgili Müjde‟yi duyur-
dukça ve insanlara Rab İsa‟yı tanımaları ve O‟nu sevmeleri 
için yardım ettikçe kilisenin büyümesine ortam sağlarız. 
Resimdeki bu çocuk gibi siz de Müjde‟yi bir arkadaşınızla 
paylaşabilir misiniz? 
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Aramızda, Mesih‟i kişisel anlamda Kurtarıcısı ve Rab‟bi 
olarak kabul etmemiş olan bazı çocuklar olduğunu 
biliyorum. O‟na tam anlamıyla iman etmediniz. Belki bu ana 
kadar Pazar günleri ara sıra kiliseye gitmenin en önemli 
şey olduğunu düşündünüz. Hayır, önemli olan şey Mesih‟e 
iman etmeniz, O‟ndan Kurtarıcınız ve Rabbiniz olmasını 
istemenizdir. İşte o zaman yaşamınızın O‟nun üzerinde 
kurulduğunu bilecek ve güvenlikte olacaksınız. Bugün O‟nu 
Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edin! Böylece Mesih 
yaşamınızın sağlam temeli halini alacak ve siz de kiliseye ve 
Rab İsa Mesih‟e ait olacaksınız. 

Kiliseyle ilgili dördüncü benzetme için ilgili ayeti okuyalım. 
Bakalım ne olduğunu bulabilecek misiniz?  
Efesliler 2:19’u okuyun. 

“Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte 
yurttaş ve Tanrı‟nın ev halkısınız.”  

Bu pek kolay değil, ama son sözlere dikkat edin: “Tanrı‟nın 
ev halkısınız.” Kilisenin kocaman bir AİLE gibi olduğunu 
öğretir. Eğer Tanrının çocuklarıysak, O‟nun ailesindeyiz 
demektir. 

Kart 1-7 

Tanrı‟ya yabancı olan hiçbir Hıristiyan yoktur. Tanrı hepimizi 
çok iyi tanır ve ailesinin birer ferdi olarak hepimizi çok sever. 
Ve eğer Rab İsa Mesih‟i seviyorsak, kilisedeki diğer 
Hıristiyanlar‟ı da severiz. Onlar, Tanrı‟nın göksel Baba olduğu 
ailedeki kardeşlerimiz gibidirler. 

Çocuklar, durum gerçekten de böyledir. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, başka bir Hıristiyan‟la tanıştığınızda bir 
kardeşle tanışmak gibidir bu. Babanız aynıdır, ikiniz de 
Tanrı sözünü seversiniz, her gün Tanrı‟yı hoşnut etmek 
istersiniz; her ikiniz de bir gün cennette olacağınız günü dört 
gözle beklersiniz. Tanıştığınız Hıristiyan‟ın Asya‟dan, 
Avrupa‟dan ya da Afrika‟dan olması hiç fark etmez; 
Tanrı‟nın ailesinde sizinle aynı konumdadır. Farklı bir 
mezhebe ait olması o kadar da önemli değildir. Önemli olan 
şey, İsa Mesih‟e Rab‟bi ve Kurtarıcısı olarak iman etmesi ve 
günahlarının bağışlanmış olmasıdır. İşte bir kişiyi Tanrı 
çocuğu yapan şey budur. 

Dünyanın her yerinden gelen kişilerle birlikte böylesine büyük 
bir ailenin ferdi olmak ne kadar da harika, değil mi? 

Kart 1-8 
Aşağıdaki kısa uygulama, öğrettiklerinizi tekrarlamak için ideal bir 
yoldur. Ancak eğer sınıfınızdaki çocuklar çok küçükse ve yerlerinde 
duramıyorlarsa, bu uygulamayı yapmadan bölüm sonundaki dört 
uygulama sorusuna geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 
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TG+ 

Kurtulmuş çocuklara yönelik temel 
gerçek kartını gösterin. 

 

 

Kiliseyle ilgili Kutsal Kitap‟ta sözü edilen dört benzetme 
hakkında öğrendik. Bunlar neydi? Kilise bir .... bir .... bir 
.... bir.... (beden, gelin, bina ve aile).  

Şimdi size bazı sözcükler vereceğim ve siz de bana bu 
sözcüğün dört benzetmeden hangisiyle uyumlu olduğunu 
söyleyeceksiniz. Örneğin, “sevgi” dersem, “Bu sözcük 
„gelin‟ benzetmesiyle uyumludur, çünkü İsa kilisesini 
geliniymiş gibi sever” diyebilirsiniz. Ya da “sevgi söz-
cüğü „aile‟ benzetmesiyle uyumludur, çünkü 
Hıristiyanlar olarak hepimiz aynı ailenin fertleri 
olduğumuz için birbirimizi sevmeliyiz” diyebilirsiniz.  

Anladınız mı? Sözcükleri veriyorum. Söz almak için 
parmak kaldırın ve bu sözcüğü kiliseyle ilgili 
benzetmelerden hangisiyle uyumlu bulduğunuzun 
nedenini açıklayın. 

 İtaat  “Beden” olabilir – üyeler “başa” itaat  
etmelidir; “aile” olabilir – çocuklar  
Baba‟ya itaat etmelidir. 

 Büyümek “beden” olabilir – yaşayan bir şey olduğu  
  için büyür; “bina” olabilir – henüz  
  tamamlanmadığı için inşa edilerek  
  büyümektedir. 

 İş  “beden” olabilir – her üyenin yapacağı  
  bir iş vardır. 

 Kutsal  “bina” olabilir – Tanrı kutsal bir  
  tapınakta yaşar. 

 İşbirliği “beden” olabilir – tüm üyeler tek bir  
   amaç uğruna işbirliği yapmalıdır; “aile”  
  olabilir – tüm üyeler iyi bir şekilde  
  birlikte yaşamalı ve çalışmalıdır. 

 
Gelin şimdi de tersten gidelim. Ben size benzetmeyi 
söyleyeceğim, siz de bana bununla uyumlu iki sözcük 
vereceksiniz. 
 Beden    
 Gelin 
 Bina 
 Aile 
Güzel! Benim çok hoşuma gitti bu! 
Şimdi de son 4 soru. Bunlar üzerinde düşünün bakalım! 
1. “Kilise bedeninin” bir üyesi olarak, baş olan İsa‟ya 

itaat ediyor musun? 
2. “Gelinin” bir parçası olarak, Rab‟bi sevmen gerektiği 

gibi seviyor musun?  
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3. “Binadaki” bir diri taş olarak, Tanrı‟nın içinde 
yaşayabileceği gibi kutsal bir yer misin? 

4. “Ailenin” bir ferdi olduğun için, diğer Hıristiyanlar‟a karşı 
kardeşlerin olarak sevgi ve anlayışla davranıyor musun? 

Çocuklara soru kutusu fikrini açıklayın ve altıncı derste 
yanıtlanmak üzere akıllarına gelen soruları yazıp kutuya atmaya 
teşvik edin. 
 
Bu derste kullanılan bazı ayetler 
Bu sayfanın fotokopisini çekip dağıtarak büyük çocukların ayetleri 
kolayca bulmalarını ve okumalarını sağlayabilirsiniz. 

 Romalılar 12:4, 5  
“Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz 
olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih‟te tek bir be-
deniz ve birbirimizin üyeleriyiz.” 

 1.Korintliler 12:14-16  
“İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Ayak, 
„El olmadığım için bedene ait değilim‟ derse, bu onu 
bedenden ayırmaz. Kulak, „Göz olmadığım için bedene ait 
değilim‟ derse, bu onu bedenden ayırmaz.” 

 Efesliler 5:23  
“Çünkü Mesih bedenin kurta rıcısı olarak kilisenin başı 
olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.” 

 Vahiy 19:7  
“Sevinelim, coşalım! O‟nu yüceltelim! Çünkü kuzunun 
düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı.” 

 Efesliler 5:25  
“Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini 
feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.” 

 Efesliler 2:20, 21  
“Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa 
edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa‟nın kendisidir. Bütün yapı 
Rab‟be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O‟nda kenetlenip 
büyüyor.” 

 Efesliler 2:22  
“Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı‟nın konutu olmak üzere hep 
birlikte Mesih‟te inşa ediliyorsunuz.” 

 Efesliler 2:19  
“Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte 
yurttaş ve Tanrı‟nın ev halkısınız.” 
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Tekrar soruları 
1. Kutsal Kitap‟ta kiliseyi tarif eden dört benzetme nedir? 

(Beden, gelin, bina ve aile) 
2. İnsan bedenindeki üç organın adını ve neden önemli 

olduklarını söyleyin. (Yanıtlar farklılık gösterecektir) 
3. Bedenin üyelerinin baş olan Mesih‟e itaat etmeleri niçin 

önemlidir? (Fiziksel bedenin başı beynin olduğu yerdir ve 
beyin bedenin diğer üyelerine ne yapmaları gerektiğini 
bildirir. Rab İsa da bedeninin başıdır ve O‟na ait olan tüm 
üyeler de itaat etmelidir.)  

4. Size göre, Tanrı kiliseyi niçin bir gelinle kıyaslar? (Rab 
İsa, bir güveyin gelini sevdiği gibi kilisesini sever. Gelinin 
güveyini beklemesi gibi kilise de İsa‟nın gelip kendisini, 
yani gelinini, alarak evine götürmesini bekler.) 

5. Güvey olan Mesih‟in, gelini olan kiliseyi götüreceği güzel 
ev neresidir? (Cennet) 

6. Bir kişi Tanrı‟nın tapınağında nasıl “diri bir taş” olur? 
(Kurtuluş için Rab İsa‟ya iman ederek) 

7. Herkes Tanrı‟nın ailesinin bir üyesi midir? Niçin? (Hayır – 
sadece kurtuluş için İsa‟ya iman edenler Tanrı‟nın 
çocuğudur ve O‟nun ailesinin bir üyesidir.) 

8. Daha önce hiç tanışmadığınız bir Hıristiyan‟la  
konuştuğunuzda ne gibi güzel şeyler keşfederseniz? 
(Yanıtlar farklılık gösterecektir ama metin içinde şunlardan 
söz edilir: Babanız aynıdır; Tanrı Sözünü seversiniz; 
Tanrı‟yı her gün hoşnut etmek istersiniz; cennette 
olacağınız günü dört gözle beklersiniz; İsa Mesih‟e 
Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak iman ettiğiniz için 
günahlarınız bağışlanmıştır.)
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Ders 2 
Yeruşalim’deki kilise 
Tapınır, koruyup kollar, dua eder. 

 
 
 
Öğretmen için ayetler 

Elçilerin İşleri 2:40-47 
Elçilerin İşleri 6:1-7 
Elçilerin İşleri 12:1-19 
Efesliler 5:18-21 
 
Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının kiliseye gitmesini ister. 
 
Uygulama 

Kurtulmuş olanlar: Kiliseye gidin ve kilisenin  
 yaptığı etkinliklerde rol alın. 
 

Ezberlenecek ayet 

“Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin 
başıdır.” Efesliler 5:23 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 ve  
2-8 

 Sözcük şeritleri: “Tanrı, çocuklarının kiliseye 
gitmesini ister” ve “Kiliseye gidin ve kilisenin  

       yaptığı etkinliklerde rol alın.” 
 

Öğrenirken çocukların katılımını 

sağlamak için öneriler  

Ders 1‟de olduğu gibi, çocuklar ayetleri sesli 
olarak okumaya yardım edebilirler. 
 
 

 
 
 
Dersin ana hatları 

Giriş 
Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde neler 
yapmaktan hoşlanırsınız? 

Olayların gelişimi 
Kart 2-1    Yeruşalim‟deki ilk Hıristiyanlar tapın-

mak üzere bir araya gelirler  (Elçilerin 
İşleri 2) 

Kart 2-2    Tanrı, kilisesi olarak bugün O‟na tapın 
      mamızı ve O‟nu övmemizi ister.    
                             TG+, TG- 
Kart 2-3    Yeruşalim‟deki ilk kilisede birçok ihti- 
      yaç sahibi kişi vardır.(Elçilerin İşleri 6) 
Kart 2-4   7 görevlinin seçilmesi. 

Kart 2-5    Bugün ihtiyaç içinde olan kişilere kilise  
      aracılığıyla ulaşmak.                 TG+ 
Kart 2-6   Yeruşalim‟deki kilise Petrus için dua  
      etmek üzere toplanır.  

     (Elçilerin İşleri 12) 
Kart 2-7   Bir melek Petrus‟u kurtarır. 
 
Sonuç 
Kart 2-8   Tanrı, kilise olarak dua etmemizi ister.  
            TG+ 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

Ders 
Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde neler yapmaktan 
hoşlanırsınız?  
Çocukların yanıtlamasına fırsat verin. Konuşmak, oyun oynamak, 
müzik dinlemek, yürüyüşe çıkmak gibi şeyler söyleyebilirler.  
Geçen dersimizde kilise hakkında konuşmuştuk, hatırlıyor 
musunuz? Kilise nedir? Rab İsa Mesih‟i seven kişilerden 
oluşur. Bu kişiler Pazar günleri bir araya gelir ve bazen hafta 
içinde de buluşurlar. Bugün kilisenin neden bir araya 
geldiğini öğreneceğiz.  
 
Kart 2-1 

Hıristiyanlar bir kilise olarak niçin bir araya gelirler? İlk 
kilise hakkında okuduğumuzda bunun nedenlerinden birini 
öğreniriz. Bu kilise Rab İsa‟nın ölümünden, dirilişinden ve 
göğe alınışından sonra kuruldu. İsa öğrencilerini bırakıp 
kendi göksel evine gitmesine rağmen onlara Kutsal 
Ruh‟unu vermişti. Böylece kendilerini yalnız 
hissetmeyeceklerdi. Sevinç doluydular ve Yeruşalim‟de 
Rab İsa Mesih‟i seven diğer insanlarla bir araya geldiler. 
Birlikte ne yaptılar? Gelin, Elçilerin İşleri 2:47‟yi okuyalım 
ve görelim:  
“...Tanrı‟yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini 
kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa 
katıyordu.”  
Bu ayetin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hıristi-
yanlar ne yapıyorlardı? Tanrı‟yı övüyorlardı. Tanrı ne 
yapıyordu? Her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. 
Hıristiyanlar‟ın ne yaptığına biraz daha yakından bakalım. 
“Tanrı‟yı övmek” ne demektir? Tanrı hakkında sevgi ve 
saygıyla düşünmek, iyiliklerinden dolayı O‟na şükretmektir. 
“Seni seviyorum Rab, çünkü sen çok iyisin ve çok güçlüsün” 
demektir. Benzeri bir anlamı olan başka bir sözcük biliyor 
musunuz? İçinde “M” harfi var ve 8 harfli. Ne olabilir 
dersiniz? İpucu vereyim mi? – “T” harfi ile başlıyor. Evet, 
doğru, bu sözcük “tapınmaktır”. Hıristiyanlar‟ın bir araya 
gelmelerindeki en önemli neden, Tanrı‟ya tapınmaktır. 
Tanrı‟ya nasıl tapınırsınız? Efesliler 5:19, bu sorunun 
yanıtını verir. Tanrı‟ya tapınmanın yollarından biri, 
Tanrı‟nın kim olduğunu ve neler yaptığını dile getiren ezgi 
ve ilahiler söylemektir. Yeni Antlaşma‟nın yazıldığı dö-
nemdeki Hıristiyanlar büyük olasılıkla Mezmurlar‟ı 
kullandılar. Birileri Mezmurlar‟a müzik ekledi ve 
Tanrı‟nın kim olduğu ve yaptıkları hakkında söylediler. 
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Kart 2-2 

Pazar sabahı kiliseye gittiğinizde zamanınızın bir kısmını ilahiler 
söyleyerek geçirirsiniz. İlahi ve şarkılar duayla öğretiş arasındaki 
boşluğu doldurmak için değil, yüreklerimizden Tanrı‟ya 
şükretmek ve tapınmak için söylenir. İlahileri söylerken 
unutmayın ki bunları Tanrı‟ya söylüyorsunuz. Efesliler 
5:20a‟da okuduklarımızı hatırlıyor musunuz? “Yürekten Rab’be 
ezgiler, mezmurlar okuyun.” Tanrı yüreğinizden gelen övgüleri 
işitmeyi çok sever. Fakat bazen ağızlarından çıkan sözleri 
yürekten kastetmeyen erkek, kadın ve çocukların övgü sözleri 
karşısında üzüntü duyar. Tanrı hakkında hiç düşünmüyorlardır 
bile. Belki etraflarına bakınırlar ya da akşam yemeği veya 
öğleden sonra oynayacakları oyun hakkında düşünerek, sadece 
ağızlarını söylenen ilahilerin sözlerine göre açıp kapatırlar. 
Tapınma kilise toplantısının en önemli kısmıdır. Kiliseye 
gittiğinizde, Tanrı‟ya bir şey “vermek” için geldiğinizi ve 
tapınmanın da vermenin bir yolu olduğunu hatırlayın. 

O zaman bir dahaki sefer ilahiler ve şarkılar söylerken 
kendinize, “Bu sözlerin anlamı ne?” diye sorun. Bunlara 
gerçekten inanıyor ve söylemek istiyor muyum? Yanıtınız evetse, 
sevinçle ve yürekten söylemeye devam edin. Bunu yaparak 
Tanrı‟ya O‟nu sevdiğinizi söyler ve tapınırsınız. 

Belki bugün Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak tanımadığınız ve 
sevmediğiniz için kiliseye gitmiyorsunuz. Belki günahlarınızın 
bağışlanmasını istemenize rağmen bunu nasıl yapabileceğinizi 
bilemiyorsunuz. Lütfen dersin sonunda gelin ve benimle 
konuşun. Size yardım etmek beni çok mutlu eder. 

Pazar sabahları ilahiler söylemek kilise toplantısının tek parçası 
değildir. Genellikle bir dua zamanı da vardır. Bazen kilise 
önderi, bazen de birden fazla kişi sırayla dua eder. Hemen hemen 
her zaman bu duaların önemli bir parçası tapınmadır – tapınma, 
Tanrı‟yla ilgili ve O‟nun ne kadar harika olduğunu söyleyen 
sözlerdir. O‟nun gücü her şeye yeter ve tüm bilgeliğe sahiptir, 
ebedi ve kusursuzdur. Dua zamanlarında Tanrı‟ya tapınıyor 
musunuz? Eğer tapınıyorsanız, Tanrı övgü ve tapınmanızı 
memnuniyetle kabul eder. Bu zaman içinde çocukları kendisine 
saygı göstermeyip hayal dünyasına daldığında kim bilir ne kadar 
üzüntü duyar! Gelin şimdi birlikte, kilisenin bir araya gelmesinin 
başka bir nedenine bakalım. Bu sayede bir sözcük daha 
bulacağız. 

Rab İsa‟nın Yeruşalim‟deki öğrencileri her fırsatta Müjde‟yi 
paylaşıyorlardı. Kutsal Ruh onların ağzından çıkan sözler 
aracılığıyla işledi ve binlerce kişi kurtuluşa kavuştu. Her gün 
topluluğa katılanlar sayesinde kilise iyice büyüdü. Hıristiyanlar 
arasında zengini de fakiri de vardır. Zengin inanlılar Tanrı‟nın 
kendileri için yaptıkları karşısında –kendilerini kurtarıp 
çocukları haline getirmesine–  şükran doluydular. Tanrı‟ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

Üzerinde kurtulmuş 
olan çocuğa yönelik 
uygulamanın olduğu 
sözcük şeridini 
gösterin: “Kiliseye gidin 
ve kilisedeki 
etkinliklerde rol alın.” 

TG- 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

olan sevgilerini, yoksul olan diğer Hıristiyanlar‟a yardım 
ederek ifade etmek istediler. 

Kart 2-3 
Gelin birlikte Hıristiyanlar‟ın neler yaptığına bakalım.  
Elçilerin İşleri 2:44, 45. 
“İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa 
kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun 
parasını herkese ihtiyaca göre dağıtıyorlardı.”  

Bu kişiler özellikle dul kadınlar ve öksüz çocuklarla yakın-
dan ilgiliydiler. Dul kadınlarla ve öksüz çocuklarla 
özellikle ilgilenmelerinin nedenini söyleyebilir misiniz 
bana?  

Çocuklar yanıtlasın. 

Evet, ailenin babası öldüğü için, çalışıp para kazanacak ve 
aile fertlerinin yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılayacak kimseleri yoktu. Paranın yoksullara, dul kadın 
ve öksüz çocuklara ulaştığından emin olmak elçilerin 
işiydi. Ama kilise kısa zaman içinde o kadar büyümüştü ki, 
birçok ihtiyaç sahibi kişi vardı ve elçilerin herkesin gerekli 
yardımı aldığından emin olmak için yapması gereken dü-
zenlemelere ayıracak zamanları kalmıyordu. Görüldüğü 
kadarıyla bazı dul kadınlar ihmal ediliyordu. 

Kart 2-4 

Kilise bu sorunla ilgili olarak ne yaptı dersiniz? Elçilerin 
İşleri 6:3‟ü okuyalım ve iki sorunun yanıtını bulalım: 

Soruna nasıl biz çözüm getirildi? 

Çözümün getirilmesinden sonra Elçiler zamanlarının 
çoğunu nasıl geçirdiler?  

“Bu nedenle, kardeşler, aranızda Ruh‟la ve bilgelikle dolu, 
yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. 
Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya 
adayalım.” (Elçilerin İşleri 6:3) 

Soruları yanıtlayın. 

Yedi erkek görevlendirildi. Görevleri, ihtiyaç içinde 
olanlara –dul kadınlara, öksüzlere, yoksul ve hastalara– 
yardım etmekti. 

Kart 2-5 

Günümüzdeki kiliselerde de bu tür işleri yapan görevliler 
vardır; ama bu kişilerin sayısı ille de yedi değildir. Eğer 
kilise çok büyükse 7‟den fazla, küçükse 7‟den az görevli 
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vardır. Görevlerinden biri kilisenin ihtiyaç içindekilere yardım 
etmesini sağlamaktır.  
Anagrama bakalım. Kilisenin bu görevini hangi sözcük en iyi 
şekilde özetler? İçinde iki tane “İ” harfi olan sözcüğü buldunuz 
mu? Evet, İLGİ göstermek – kilisenin bir araya gelmesinin 
nedenlerinden bir diğeri de birbirleriyle ilgilenmektir. 
Hıristiyanlar olarak Tanrı‟nın bize gösterdiği ilgi için O‟na 
şükran doluyuzdur. Tanrı, günahlarımızın bağışlanması ve 
sonsuz yaşama kavuşmamız için uğrumuza ölen biricik 
Oğlu‟nu göndererek bize olan sevgisinin büyüklüğünü gösterdi. 
Tanrı günden güne bizimle ilgilenmeye devam eder; bize sağlık, 
güç, yiyecek, giyecek, bizi seven anne baba ve iyi arkadaşlar 
verir. Tanrı‟nın bize yönelik sevgi ve ilgisinden dolayı, bizler 
de yoksul, ihtiyaç içinde ve bizden daha azına sahip olanlarla 
ilgilenmeliyiz. Kiliselerin sorunu ve ihtiyaçları olanlara 
yardım etmek istemesinin nedenlerinden biri budur. Günü-
müzde bir kilise sorunları ya da ihtiyaçları olan kişilere nasıl 
yardım edebilir? 
Örneğin, yalnız yaşayan yaşlı bir teyzenin alışverişini 
kilisedekiler yapabilir. Ya da hastanedeki kişileri ziyaret 
edebilirler. Yoksul ailelerin çocuklarını iyi bir tatil için kampa 
gönderebilirler. Doğuş Bayramı‟nda ihtiyaç sahibi ailelere 
armağanlar verme fırsatı da vardır. 

Bazen savaş, deprem ve kıtlık gibi felaketler işitiriz. Bu gibi 
durumlarda kilise para, giyecek, yiyecek ve ilaç toplayıp o 
ülkelerde evlerini yitiren ve yiyecek bir şeyleri olmayan kişilere 
gönderebilirler. 

Bir kilisedeki Hıristiyanlar bu şekilde işbirliği yaptığında bir 
sürü iyi şeyler başarabilir ve ihtiyaç içindeki kişilerle 
ilgilenebilirler. Tanrı bize kilisenin vermesi gerektiğini –övgü, 
tapınma ve diğer insanlara ilgi– söyler. Ama bir Hıristiyan tek 
başınaysa ve kiliseye gitme zahmetine katlanmıyorsa, ihtiyaç 
içindeki kişilerle nasıl ilgilenebilir ki? Kimin ne ihtiyacı 
olduğunu nereden bilebilir ki? Başkalarına yardım etmek daha 
zordur.  

Kart 2-6 

Şimdi bulmacamızda, içinde “E” harfi olan bir sözcüğü 
arayalım. Tahmin edebilir misiniz? Bundan kısaca söz etmiştik. 
Hadi bakalım, birlikte bulmaya çalışalım. 

Elçilerin İşleri 12‟de Petrus‟un, Müjde‟yi duyurduğu için hapse 
atıldığını okuruz. Kral Hirodes onu kısa bir süre sonra 
öldürtmeyi planlıyordu. Petrus Yeruşalim‟deki bir zindanda on 
altı askerin gözetimi altındaydı. Bu zindanın taştan yapılmış 
kalın duvarları ve demir kapıları olduğu için hiç kimsenin kaç-
ması mümkün değildi.  
 

 
 
 
 
TG+ 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) ayeti 
Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) ayeti 
Kutsal Kitabınızdan okusun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oysa zindanın duvarları dışında Yeruşalim‟deki bir evde çok önemli 
bir şey olmaktaydı. Kilise o evde bir araya toplanmış ve bu önemli şeyi 
yapıyordu. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Sözcüğün 
içinde “E” harfi olduğunu hatırlayın. Bir ipucu daha, içinde “U” harfi 
de var! Elçilerin İşleri 12:5‟i okuyalım. 

 “Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için 
Tanrı‟ya hararetle dua ediyorlardı.”  

Evet, aradığımız sözcük “dua etmektir.” Hıristiyanlar dua etmek üzere 
bir araya gelmişlerdi. Petrus‟un serbest bırakılması ve Kral Hirodes 
tarafından öldürülmemesi için Tanrı‟ya dua ediyorlardı. Hirodes bunu 
ertesi gün yapmayı planlıyordu. 

Kart 2-7 

Tanrı onların dualarını işitti ve harika bir şekilde yanıtladı. Geceleyin 
Petrus kapatıldığı hücrede uyurken aniden bir melek tarafından 
uyandırıldı. Zindanı pırıl pırıl parlayan bir ışık doldurdu, ama Petrus‟a 
gardiyanlık eden askerler uyumaya devam ettiler. Petrus‟u askerlere 
bağlayan zincirler yere düştü.  

Melek Petrus‟a, “Kuşağını bağla, çarıklarını giy” dedi ve Petrus‟u 
zindanın koridorlarında ilerletti. Sonunda kente açılan demir kapıya 
ulaştılar.  

Petrus herhalde, “Şimdi ne olacak?” diye düşündü.  

Ama büyük demir kapı kendiliğinden açıldı ve melekle Petrus dışarı 
çıktılar. Petrus özgürdü! Gidip arkadaşlarına olanları anlattı. Hirodes 
tarafından öldürülmedi ve uzun yıllar boyunca Müjde‟yi duyurmaya 
devam etti.  

Tanrı bu harika mucizeyi ne zaman yaptı? Tüm kilise dua etmek üzere 
bir araya geldiğinde. Tanrı, kilisenin dua etmesini ister. Tanrı Kutsal 
Kitap‟ta, birlikte dua eden Hıristiyanlar için özel bir vaat bile 
vermiştir. Matta 18:20‟yi beraber okuyalım. 

“Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada, 
aralarındayım.” 

Kart 2-8 

Hıristiyanlar genellikle haftada bir kez birlikte dua etmek üzere kilise 
binasına giderler. Dua toplantısında bir iki ilahi söyler, Kutsal 
Kitap‟tan ayetler okur ve geri kalan zamanı Tanrı‟ya dua ederek 
geçirirler.  

Dua sırasında Tanrı‟nın iyiliği ve sevgisi için O‟na şükrederler. 
İhtiyaçları ve sorunları olan kişiler için dua ederler – zayıf, yaşlı, 
yoksul, hasta ve hastanede olanlar için. Henüz kurtulmamış olanlar ve 
Müjde‟yi hem bu topraklarda hem de başka yerlerde duyuranlar için 
dua ederler. 

Tanrı‟nın kilisesinin dualarını nasıl yanıtladığını görmek harika bir 
şeydir. 
Çocukların ihtiyacıyla uyumlu değilse bir sonraki paragrafı atlayabilirsiniz. 
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Belki fazla ödeviniz olmadığı bir gün siz de kilisenizdeki dua 
toplantısına katılabilirsiniz. İsa Mesih‟i Kurtarıcınız olarak 
tanıyorsanız, Tanrı‟nın kilisesine aitsiniz demektir ve Tanrı diğer 
inanlılarla bir araya gelip dua etmenizi ister. Belki kilisedeki dua 
toplantısına gelmek isteyebilirsiniz. Sizi götürmekten büyük bir zevk 
alırım. ________ günleri toplanıyoruz (çocuklara ilgili günü söyleyin). 
Çocukların toplantıya katılmasında bir sakınca yoktur ve Rab İsa‟yı 
sevenleriniz dualara da katılabilir. 

Eğer bir Hıristiyan‟sanız, Rab Pazar günleri kiliseye gitmenizi ister. 
Bunu bir alışkanlıkmış gibi yapmanızı ya da oraya gidip sadece 
oturmanızı istemez. Yeruşalim‟deki Hıristiyanlar gibi gitmenizi ve 
vermeye hazır olmanızı ister. Bunu tapınarak, diğer kişilerle il-
gilenerek, başkaları için dua ederek yaptılar. Bu Pazar kiliseye 
gidecek misiniz? Umarım Tanrı‟dan kiliseye gitmenize fırsat 
sağlamasını isteyeceksiniz. 

Öğrendiğimiz gibi, kilise bir ailedir – İsa Mesih‟e Kurtarıcıları 
olarak iman eden erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bir ailedir. Bu 
aile birbirine ilgi gösterir, sever ve dua eder. 

Tanrı‟nın ailesinin bir üyesi misiniz? Eğer Rab İsa‟ya 
Kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz, bu ailenin üyesi değilsiniz 
demektir. Bugün günahınızdan uzaklaşın ve Mesih‟e iman edin. 
Sizi bağışlayacak ve çocuğu olarak kabul edecektir. Sözünde, 
adına iman edenlerin hepsine Tanrı‟nın çocuğu olma hakkını 
vereceğini söyler (Yuhanna 1:12). 

Bu derste kullanılan bazı ayetler 
Bu sayfanın fotokopisini çekip dağıtarak öğrencilerinizin derste 
kullanmalarını sağlayabilirsiniz. 

 Elçilerin İşleri 2:47  
“...Tanrı‟yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. 
Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.” 

 Efesliler 5:19  
“Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; 
yürekten Rab‟be ezgiler, mezmurlar okuyun.” 

 Elçilerin İşleri 2:44, 45  
“İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa 
kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını 
herkese ihtiyaca göre dağıtıyorlardı.” 

 Elçilerin İşleri 6:3  
“Bu nedenle, kardeşler, aranızda Ruh‟la ve bilgelikle dolu, yedi 
saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise 
kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım.” 

 Elçilerin İşleri 12:5  
“Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu 
onun için Tanrı‟ya hararetle dua ediyordu.” 

 
 

TG+ 

Kurtulmuş çocuğa yönelik uygulamayı 
içeren sözcük şeridini gösterin. 

 

 

 

 

 

Üzerinde “Tanrı, çocuklarının kiliseye 
gitmesini ister” yazan temel gerçek 
kartını gösterin.  

 

 

 

 

TG- 
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Tekrar soruları 
1. “Tapınma” ne demektir? (Tanrı hakkında sevgi ve saygı dolu 

düşünceler düşünmek ve iyilikleri için O‟na şükretmektir.) 
2. Topluluk olarak ilahiler söylenirken Hıristiyanlar‟ın yapması 

gereken en az iki şey vardır. Bunlar nedir? (Söyledikleri sözler 
hakkında düşünmek ve şarkıları Tanrı‟ya yöneltmek). 

3. Birisi dua ederken Hıristiyanlar‟ın yapmaması gereken iki şeyi 
söyleyin. (Tanrı‟ya saygısızlık etmemeli, yani gözlerimiz açık bir 
halde hayale dalmamalıyız.) 

4. Yeruşalim‟deki zengin Hıristiyanlar yoksullara yardım etmek için ne 
yaptılar? (Sahip oldukları şeyleri sattılar ve parayı yoksullara, dul ve 
öksüzlere dağıtmaları için elçilere teslim ettiler.) 

5. Yoksullara yardım etmek üzere kaç kişi atandı? (Yedi) 
6. Bu görevliler yoksulların ihtiyaçlarının karşılandığından emin 

olurken, elçiler neler üzerine odaklandılar? (Dua ve Tanrı Sözünü 
öğretmeye) 

7. Günümüzde kilisenin ihtiyaç içindekilere nasıl yardım 
edebileceğiyle ilgili üç örnek verin. (Metin içindeki yanıtlar arasında 
şunlar vardır: Tek başına yaşayan yaşlı bir hanımın alışverişini 
yapmak; hastanedeki hastaları ziyaret etmek; yoksul çocukları tatil 
için kampa göndermek; ihtiyaç içindeki ailelere Doğuş bayramında 
hediye vermek; savaş, deprem ya da sel gibi doğal afetlerden 
etkilenen kişiler için para, giyecek ya da ilaç toplamak.) 

8. Kilisedekiler Petrus için dua ederken Petrus neredeydi? Neden? 
(Müjde‟yi duyurduğu için hapse atılmıştı.) 

9. Tanrı dualarını nasıl yanıtladı? (Tanrı, Petrus‟u özgür kılmak için bir 
melek gönderdi.) 

10. Bir kilise dua toplantısında kimler için dua edilir? (Zayıf ya da yaşlı 
olanlar; hasta olanlar; henüz kurtulmamış olanlar, Müjde‟yi 
ülkemizde ya da başka yerlerde duyuranlar için.) 
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Ders 3 
Antakya’daki kilise 
Müjde’yi duyurur. 

 
 
Öğretmen için ayetler 

Elçilerin İşleri 11:19-30 
Elçilerin İşleri 13:1-4 
1.Korintliler 16:1 
2.Korintliler 9:6, 7 
2.Korintliler 6:2 

Temel gerçek 

Kilisenin bir üyesi olarak çocuklar Müjde‟yi 
başkalarıyla paylaşmalıdır. 

Uygulama 

Kurtulmamış olanlar: Müjde paylaşılırken        
    dikkatle dinleyin ve yaşamınıza uygulayın. 
Kurtulmuş olanlar: Kiliseye gidin ve Müjde‟yi  
    başkalarıyla paylaşın. 
Ezberlenecek ayet 

Efesliler 5:23‟ü tekrar edin. 

Görsel gereçler 

 Kartlar 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 
ve 3-8 

  Sözcük şeritleri: “Müjde paylaşılırken 
dikkatle dinleyin ve yaşamınıza uygulayın” ve 
“Kiliseye gidin ve Müjde‟yi başkalarıyla 
paylaşın.”  

Öğrenirken çocukların katılımını 

sağlamak için öneriler 

Öğretişi bitirdikten sonra, sınıfça rol paylaşımı 
yaparak bir sahneyi canlandırabilirsiniz. Bazı 
çocuklar yeni iman etmiş olan bir arkadaşını 
kendisiyle birlikte kiliseye gitmeye davet etsin. 
Yeni imanlı çocuk çekingen davransın ve 
bahaneler uydursun. Diğer çocuk kiliseye 
gitmenin ve etkinliklerine katılmanın ne kadar 
önemli olduğunu anlatsın. Geçen iki derste verilen 
bazı nedenleri tekrar etsinler. 
Eğer öğrenci sayınız fazlaysa çocukları iki ya da 
üç gruba ayırın. Her grup aynı sahneyi 
canlandırsın ve sonunda hangi grubun yeni 
inanlının kiliseye gitmesi için ikna edildiği 
konusunda oylama yapılsın. 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Geçen hafta kilise hakkında öğrendiğimiz üç şeyi 
hatırlıyor musunuz? 

Olayların gelişimi 
Kart 3-1   İlk Hıristiyanlar Antakya‟da Müjde‟yi  
                paylaşır. (Elçilerin İşleri 11) 
Kart 3-2   Tanrı bugün de kilisenin Müjde‟yi  
       duyurmasını ister.               TG-, TG+ 
Kart 3-3   Müjde‟nin gücünü gösteren bir örnek  
              TG- 

Kart 3-4   Antakya‟da peygamberler bir kıtlık  
        olacağını bildirirler. (Elçilerin İşleri 11) 
Kart 3-5   Antakya‟daki kilise Yeruşalim‟deki  
      Hıristiyanlar için verir. 
Kart 3-6    Tanrı‟nın vermeyle ilgili bazı  
        talimatları                                  TG+ 

Kart 3-7   Antakya‟daki kilise Pavlus ve  
      Barnaba‟yı müjdeci olarak gönderir.  
      (Elçilerin İşleri 13) 

Sonuç 
Kart 3-8   Tanrı bugün de kilisenin müjdecilikle  
        ilgilenmesini ister. TG+ 
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Elçilerin İşleri 7:59-60 ve Elçilerin 
İşleri 12:2’ye bakın. 

 
 
 
 
 
 
 
Antakya ve Yeruşalim’i harita 
üzerinde gösterin. Ayrıca Kıbrıs 
ve Kirene’ye de işaret 
edebilirsiniz.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Saul’dan Pavlus olarak söz eden 
ilk ayet Elçilerin İşleri 13:9’da 
olmasına rağmen, derste kolaylık 
sağlamak amacıyla tek bir ad 
kullanacağız. Saul İbrani, Pavlus 
ise Roma vatandaşı olarak adıdır. 

 

Ders 
Rüzgarın soğuk bir günde, bir adamın sırtındaki paltoyu 
çıkarttırmaya karar verdiği hikayeyi işittiniz mi hiç? 
Rüzgar esebildiğince hızlı esmeye başladı. Ama adam 
paltosunu çıkartmadı. Rüzgar zavallı adamın üzerine gitgide 
daha hızlı esmeye devam etti. Ama rüzgar arttıkça adam 
paltosuna daha çok sarındı. Soğuk rüzgar kuvvetini 
arttırdıkça adam paltosundan vazgeçmeme konusunda daha 
da kararlı oluyordu.  
Yeruşalim‟deki Hıristiyanlar‟ın başına gelen de biraz buna 
benzer. Baskı ve sıkıntılar soğuk bir rüzgar gibi esmekteydi. 
Ama rüzgar arttıkça, Rab İsa için yaşamaya ve diğer in-
sanlara da O‟nun hakkında konuşmaya daha kararlı 
oluyorlardı. 
Petrus‟un Yeruşalim‟de hapiste olduğu günlerde başka 
Hıristiyanlar da baskı görmekteydi. Bazıları dövülüp hapse 
atılıyor, hatta bazıları öldürülüyordu. Örneğin, İstefan adlı 
bir adam taşlanarak öldürüldü ve Yakup‟un (İsa‟nın 
öğrencilerinden biri) başı kesildi. Bu Hıristiyanlar niçin bu 
kadar acı çekiyordu? Rab İsa Mesih‟i sevdikleri ve 
Müjde‟yi insanlarla paylaştıkları için. 

Kart 3-1 
Ama baskılardan kurtulmak isteyen bazı Hıristiyanlar başka 
kentlere kaçtılar. Gittikleri yerlerde Müjde‟yi duyurdular ve 
Rab İsa için yaşadılar. İşte Müjde civar kentlere ve böl-
gelere böyle yayıldı. 
Bu Hıristiyanlar‟dan bazıları uzun bir yol kat edip 
Yeruşalim‟in kuzeyindeki büyük bir kente ulaştılar. Bu 
kentin adı Antakya‟ydı. Kıbrıs ve Kirene‟de Rab İsa‟ya 
hizmet ettikleri için acı çekmelerine rağmen, bu adamlar Rab 
İsa hakkında konuşmaktan ve Tanrı sözünü Antakya halkına 
duyurmaktan vazgeçmediler. Buradaki halk Müjde‟yi 
işitmemişti. Bu kötülük dolu kentin halkı Müjde‟ye kulak 
verdi mi dersiniz? Gelin Elçilerin İşleri 11:21‟i 
okuyalım.  

“Onların arasında etkin olan Rab‟bin gücü sayesinde çok 
sayıda kişi inanıp Rab‟be döndü.”  

Ne kadar harika! Birçok kişi kulak verdi ve kurtuluşa 
kavuştu. Hatta o kadar çok kişi iman etti ki, kilise çok çabuk 
büyüdüğünden onlara yardım etmek üzere iki önemli vaiz 
geldi. Bunlar Barnaba ve Pavlus‟tu. Bu iki adam o kentte 
Müjde‟yi duyurmaya ve öğretmeye devam ettiler. Onları 
meydanlarda, sokaklarda, evlerde ve halkın Müjde‟yi 
işiteceği her yerde konuşurken hayal edebiliyor musunuz? 
Barnaba ve Pavlus, Rab İsa Mesih hakkında öğretmek için 
her fırsatı kullandılar. 
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Kart 3-2 

Bu adamlar sayesinde Hıristiyanlar‟ın kilise olarak yaptığı 
diğer bir önemli işi öğreniyoruz. Aradığımız sözcüğün içinde 
“Z” harfi var. Bunun ne olabileceğini tahmin edebilir misiniz? 
Bu sözcük “VAAZ‟dır”.  

“Vaaz etmek” Rab İsa Mesih‟e ait Müjde‟nin duyurulması 
anlamına gelir. Tanrı kurtulmaları için Rab İsa Mesih‟i tanıyıp 
O‟na iman edebilsinler diye, kiliseye Müjde‟yi erkek, kadın ve 
çocuklara duyurma görevini verdi. 

Genellikle Müjde Pazar günü toplantılarında vaaz edilir. Ayrıca 
kiliseler Müjde‟yi duyurmayı hedefledikleri özel “müjdeleme” 
toplantıları da düzenleyebilirler. Müjde‟yi paylaşmanın bir diğer 
yöntemi sokaklarda, parklarda insanlarla konuşmaktır. 

Müjde bildirisini diğer insanlarla paylaşmadan önce Müjde‟yi 
iyice anladığınızdan ve yerine getirdiğinizden emin olmalısınız. 
Tanrı Kutsal Kitap‟ta günahlarınıza sırtınızı dönmenizi ve Rab 
İsa‟ya Kurtarıcınız olarak iman etmenizi söyler. Bunu 
yaparsanız, Tanrı da günahlarınızı silip atacağını vaat eder 
(Elç.3:19). Günahlarımızın silinmesine niçin ihtiyacımız vardır? 
Günah niçin kötüdür? İşlediğimiz günahlar –annemize yalan 
söylemek, arkadaşımızın ödevinden kopya çekmek ve sanki siz 
yapmışsınız gibi öğretmene göstermek, kardeşinizin başka bir 
aileye gitmesini dilemek gibi– Tanrı‟ya karşıdır. Tanrı bize 
buyruklarını verdi. Tanrı‟ya itaat etmediğimiz zaman O‟na, 
“Senin isteğini değil, kendi isteğimi yapmak istiyorum” demiş 
oluruz. 

Günahın cezası Tanrı‟dan ayrı kalmaktır. HEPİMİZ günah 
işledik ve kendi yolumuza gittik. Günahkârlar olarak, kendi 
yolumuza gitmeyi isteyerek doğduk. Ama Tanrı sevecen ve 
merhametlidir. Günahlarımızın silinebilmesi için sadece tek bir 
yol olduğunu biliyordu. Kusursuz olan Tanrı Oğlu‟nun gü-
nahlarımıza karşılık ölmesi ve dirilmesi gerekiyordu (1 
Korintliler 15:3, 4). Kutsal Kitap bize, “Günahlarınızın silinmesi 
için tövbe edin ve Tanrı‟ya dönün” der (Elçilerin İşleri 3:19). 
Tövbe etmek, kendi günahınızı kabullenmek ve Rabbin 
yaşamınızı değiştirmesine istekli olmaktır. Tanrı‟ya dönmek 
günahlarınızdan uzaklaşıp sizi günahınızdan kurtarması için 
Rab‟be iman etmektir. Bunu yaptığınızda Rab İsa Mesih 
günahlarınızı bağışlar ve bunları sizden uzaklaştırır. Böylece artık 
Tanrı‟dan ayrı kalmazsınız. Sizi kendi çocuğu yapar ve O‟na itaat 
etmenize yardım eder. Rab‟den sizi kurtarmasını istediniz mi? 
Bunu bugün yapın. Sizi kurtaracaktır.  
Eğer kurtuluşa kavuştuysanız, henüz iman etmemiş olan arkadaş 
ve aile fertlerinizin de Müjde‟yi işitmesini istersiniz. Onları 
kiliseye ya da özel bir müjdeleme toplantısına getirebilirsiniz. 
Onlardan birini Mesih‟e getirmek için Rab‟bin sizi kullanması ne 
kadar da harika olur! 
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Kendiniz (ya da büyük bir 
çocuk) ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okusun. 
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Üzerinde “Kilisenin bir üyesi 
olarak çocuklar Müjde’yi 
başkalarıyla paylaşmalıdır” 
yazan temel gerçeği gösterin.
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Uzun yıllar önce Polonya‟da Czeslaw adlı bir çocuk 
yaşıyordu. Anne babası Tanrı‟yı çok seven gerçek birer 
Hıristiyan‟dı, ama Czeslaw onlar gibi değildi. Annesi ve 
babası kendisiyle Mesih‟in sevgisi hakkında sık sık ko-
nuştuğu için Müjde‟yi işitmişti. Czeslaw‟ın annesi dizleri 
üzerinde defalarca dua ederek, oğlunun Rab‟bi tanımasını 
ve günahından kurtulmasını istemişti. Czeslaw‟ın anne 
babası Pazar günleri evlerinde toplantı yapar, burada 
Müjde‟yi paylaşır ve toplanan kişilerle Rab‟bi överlerdi. 
Bunlar Czeslaw‟ı çok öfkelendirirdi. Hatta o kadar öfkeliydi 
ki, bir Pazar günü eve bomba koymaya karar verdi. 

Czeslaw okulda kimya dersinde öğrendiklerini kullanarak 
evde bir bomba imal etmeye başladı. Dikkatle hazırlık 
yaptı ve Hıristiyanlar bir araya geldiklerinde patlaması için 
bombayı bodruma yerleştirdi. Bomba patladı, ama hiç 
kimseye zarar verecek güçte değildi. Czeslaw eve 
döndüğünde bombanın eve hasar verdiğini, ama 
Hıristiyanlar‟ın toplanarak Rab‟be tapınmasına engel 
olmadığını gördü.  

Yıllar sonra Czeslaw bir yaz kampına gitti. Farkında değildi 
ama bu kamp Hıristiyanlar tarafından düzenlenen bir gençlik 
kampıydı. Oradayken Müjde‟yi net bir şekilde bir kez daha 
işitti. Harikulade bir şey oldu. Tanrı onun katı yüreğini 
yumuşattı ve Czeslaw Tanrı‟dan günahlarını ve isyanlarını 
bağışlamasını istedi. Mesih‟e iman etti ve Tanrı‟nın çocuğu 
oldu. O günlerden bu yana uzun yıllar geçti. Czeslaw şimdi 
bir müjdeci; Müjde‟yi Polonya ve diğer komşu ülkelerdeki 
çocuklara ulaştırıyor. Şimdiyse yıllar önce Müjde‟ye karşı 
olduğu kadar, Rab İsa konusunda konuşmak için gayret 
dolu. 

Kart 3-3 

Bu derslerimizde de sizlerle, Czeslaw‟ın işittiği ve onu 
değiştiren aynı Müjde‟yi paylaşıyoruz. Günahınızdan bugün 
uzaklaşıp Rab İsa‟dan sizin Kurtarıcınız olmasını 
istemeyecek misiniz? Eğer O‟na gelirseniz, sizi de 
kurtaracaktır. 

Size hizmet eden, öğreten ve yardım eden bizler de bir kilise 
üyesiyiz. Her hafta sizlerle Müjde‟yi paylaşıyoruz. Bizim en 
büyük arzumuz İsa Mesih‟i Rab ve Kurtarıcı olarak 
tanımayanlarınızın kurtulmasıdır. 

Barnaba ve Pavlus‟un Antakya‟daki halka vaaz ettiği gibi, 
biz de size aynı bildiriyi sunmak istiyoruz: “Günahlarınızdan 
uzaklaşın ve Mesih‟e iman edin.”  O‟nsuz siz de, uzun yıllar 
önce o tanrı tanımaz Antakya Kenti‟nde yaşayan insanlar 
gibi kayıpsınızdır. 
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Kart 3-4 

Rab Antakya‟daki kiliseyi bereketlemeye devam etti ve 
kilise gitgide büyüdü, güçlendi. Müjde‟yi daha önce 
işitmemiş olan bir sürü kişi, Mesih‟e kurtarıcıları ve 
Rab‟leri olarak iman ettiler ve kilisede O‟na hizmet 
etmeye başladılar. 

O günlerde Yeruşalim‟deki kiliseden birkaç kişi gelip 
Antakya‟daki Hıristiyanlar‟la konuştular. Tanrı Kutsal 
Ruh‟u aracılığıyla bu adamlardan birine gelecekte olacak 
olan bir olayı bildirmesi için özel bir güç verdi. Biz 
normalde bunu yapamayız. Örneğin, üç yıl sonra ne 
olacağını bilemeyiz. Tanrı, Pavlus ve Barnaba‟ya da 
bazen gelecekte olacaklar hakkında bir şeyler söyledi. 
Tanrı bu adama gelecekte olacak bir şeyle ilgili 
konuşma gücü verdi. 

Bu adamın adı Hagavos‟tu ve Antakya‟daki kiliseye 
büyük bir kıtlık olacağını duyurdu. Kıtlık herkes için 
yeterli yiyeceğin olmamasıdır. Hagavos, kıtlıktan en çok 
etkilenecek olanların Yahudiye bölgesinde (Yeruşalim ve 
çevresi) yaşayan Hıristiyanlar olacağını söyledi. Böylece 
Antakya kilisesi Yahudiye‟deki kardeşlerine yardım etmek 
üzere özel olarak para topladı.  
Kart 3-5 
Elçilerin İşleri 11:29‟u okuyalım ve öğrencilerin ve 
Hıristiyanlar‟ın ne kadar verdiğine bakalım.  
“Öğrenciler her biri kendi gücü oranında, Yahudiye‟de 
yaşayan kardeşlere verilmek üzere yardım toplamayı 
kararlaştırdılar.”  
Evet, diyor ki, “her biri kendi gücü oranında”. Yani herkes 
elinden geldiğince verdi. 
Toplanan paralar Yahudiye‟ye nasıl ulaştırıldı? Barnaba 
ve Pavlus toplanan bu parayı Yeruşalim ve Yahudiye‟deki 
Tanrı‟nın halkına götüren özel habercilerdi. 
İçinde “S” harfi olan sözcüğü görebiliyor musunuz? Para 
vermekle ilgili bir şey bu. Evet, Tanrı‟ya sunu 
sunmaktır. Bu konu hakkında az da olsa konuştuk ama 
Kutsal Kitap, Tanrı‟ya para sunularımızı vermek 
hakkında çok şey öğretir. Kendisine sunulan paralarla ilgili 
Tanrı‟nın bize söylediği basit ama önemli kurallardan 
bazıları şunlardır: 
Kart 3-6 
1. Gücümüz oranında vermeliyiz (Elç.11:29). Antakya 

kilisesindeki halkın ellerinden geleni verdiğini gördük. 
Eğer fazla paramız yoksa Tanrı çok fazla vermemizi 
beklemez. Eğer sadece 50 kuruşumuz varsa 1 lira  
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veremeyiz. Ama Tanrı bize çok para verdiyse, O‟na daha 
çok verdiğimizde bundan hoşnut olur. 
Tanrı Kutsal Kitap‟ta kazancımızın en azından onda 
birini kendisine vermemizi ister. Eğer O‟nu seviyor ve 
itaat etmek istiyorsanız, bunu yapmaya başlamak ister 
misiniz? Bunun anlamı şudur: Eğer 5 liranız varsa 50 
kuruşunu Rab‟be verirsiniz. Eğer 20 lira kazandıysanız ya 
da bu para size verildiyse, 2 lirasını Tanrı‟ya verirsiniz. 

2. Tanrı düzenli olarak vermemizi ister. Daha sonraları 
elçi Pavlus şöyle yazdı: “Haftanın ilk günü herkes 
kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin” 
(1Ko.16:2). Yani her Pazar günü Rab için bir miktar 
parayı kenara ayırmalıyız. Tanrı‟ya bir önceki haftadan 
artakalanı değil, haftanın ilk günü vermek istediğimiz 
miktarı sunmalıyız.  

3. Tanrı cömertçe vermemizi ister. Tanrı‟nın 2. Korintliler 
9:6b‟de ne dediğine bakalım: “Az eken az biçer, çok eken 
(cömertçe) çok biçer.” Bunun anlamı nedir, biliyor 
musunuz? Mısır ekmeye benzer – ne kadar çok ekerseniz, 
hasadınız da o kadar büyük olur. Tanrı‟ya verdiğimiz za-
man bu iyi tohum ekmeye benzer. Ne kadar çok verirsek, 
o kadar iyi sonuç elde ederiz ve Tanrı‟nın işi daha da 
gelişir. 

Bir ilkbahar günü ambarındaki mısır çuvallarına bakan bir 
çiftçiyi hayal edin. Traktörünü alıp tohum ekme zamanı 
olduğunu biliyor. Fakat kötü bir yıl geçirdi. İyi ürün 
toplayamadı. Kendi kendine şöyle diyor: “Bu yıl her yıl 
ektiğimin yarısı kadar mısır ekeceğim. On iki çuval yerine 
altı çuval mısır ekip tasarruflu davranacağım.” Hasat 
zamanı geldiğinde ürünü toplamaya gidince ne olacak 
dersiniz? Doğal olarak normalde topladığı üründen çok 
daha azını toplayacaktır. 

Tanrı, biz O‟na verirken de aynı şeyin geçerli olduğunu 
söyler. Az verirsek, az alırız, az bereket olur. Tanrı‟nın işi 
engellenir. Cömertçe verirsek, çok daha fazla elde ederiz. 
Tanrı‟nın bizden istediği şeyi yaptığımızı bilince sevinç 
duyarız. Başka insanlara yardım ettiğimizi bilmenin 
zevkini tadarız. Tanrı‟dan daha başka bereketler de alırız. 

4. 2.Korintliler 9:7‟yi okuyalım (ikinci kısmını): “Tanrı 
sevinçle vereni sever.” Tanrı sevinçle vermemizi ister – 
zorunluluktan dolayı ya da alışkanlık olduğu için değil, 
Tanrı‟ya ve O‟nun işlerine vermeye istekli olmamızı ister. 
Sevinçle vermeliyiz. Tanrı‟nın bize gösterdiği sevgi ve 
iyiliği düşündüğümüzde, elimizden geleni verme 
konusunda sevinç duyarız mutlaka.  
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Kart 3-7 
Antakya‟daki Hıristiyanlar, Yahudiye‟deki yoksullar için paralarını 
sevinçle verdiler. Fakat kısa bir süre sonra verdikleriyle başka bir 
önemli konuya da destek olacaklardı. 
Yeruşalim‟deki cesur Hıristiyanlar sayesinde Müjde‟yi işitmiş 
oldukları için çok mutluydular. Pavlus ve Barnaba gibi kişilerin 
kendilerine Müjde‟yi sadakatle duyurmuş olmasından dolayı kim 
bilir Tanrı‟yı ne kadar övüyorlardı! Bu arada çevrelerinde 
Müjde‟yi hiç işitmemiş olan diğer ülkeleri düşünmeye başladılar. 
Bu insanlar Tanrı hakkında nasıl öğreneceklerdi? Tanrı 
Antakya‟daki Hıristiyanlar‟ı önemli bir karar vermeye yönlen-
dirdi. Diğer kent ve ülkelerde Müjde‟yi duyurmaları için iki kişiyi 
göndermeye karar verdiler. Müjdecilerin yaptığı iş budur işte. 

Tanrı, Antakya kilisesinin iki müjdeci göndermesini istedi. 
Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Pavlus ve Barnaba!  

Belki kilisedekiler, “Bu iki büyük adamı gönderemeyiz! 
Antakya‟da daha yapılacak o kadar çok iş var ki, onlara burada 
ihtiyacımız var” diye düşünmüş olabilirler.  

Ama hayır, Müjde‟yi diğer ülkelerdeki kişilere götürebilecek en 
iyi iki kişiyi seçip gönderdiler. Anagram üzerine “müjdeciler” 
sözcüğünü yazalım. 

Kart 3-8 

Tanrı bugün de kilisenin, Müjde‟yi duyuracak, Rab İsa‟yla ilgili 
haberi daha önce hiç işitmemiş olan kişilere; büyük kentlerde, 
dağlarda, çöldeki çadırlarda ya da tropikal bir adada yaşayanlara 
ulaştıracak olan erkek ve kadınları göndermesini ister. Herkes, Rab 
İsa Mesih‟in onları günahlarından kurtarmak üzere çarmıhta 
nasıl öldüğüyle ilgili Müjde‟yi işitmelidir. 

Eminim Pavlus ve Barnaba‟yla gidemeyen Antakyalı 
Hıristiyanlar onlar için dua ettiler ve Akdeniz‟i geçebilmeleri için 
kullanacakları gemilere binmelerini sağlamak üzere onlara para 
verdiler. Müjdeleme işinde sizin payınız ne olacak acaba? Tanrı 
sizi Pavlus ve Barnaba gibi, başka bir ülkeye gidip Müjde‟yi 
duyurmanız için çağırsa ne kadar da harika olur, değil mi? Ne 
büyük bir ayrıcalık! Tanrı sizi başka bir ülkeye gitmeye çağırmasa 
bile, dualarınız ve vereceğiniz paralarla müjdecilere yardım 
edebilirsiniz. 

Önce bir genç, sonra da bir yetişkin olduğunuzda derslerimize 
gelmeyeceksiniz. Belki bazılarınız yardımcı ya da öğretmen 
olacak. Bu harika olur! Ama bazılarınız olmayacaktır. Acaba 
kilisenizin girişken bir üyesi olacak mısınız? Antakya‟daki 
kilisenin uzun yıllar önce başarılı bir şekilde yaptığı işlere; vaaz 
etme, müjdeciler gönderme ve müjdecilere maddi olarak verme 
gibi işlere yardım edecek misiniz? 
Çocuklara 6. hafta açılacak olan soru kutusunu hatırlatın. 

Bu aşamada Ders 2 ve 3’te sözü edilen kilise etkinliklerini tekrar edin. 
Ardından şimdi ya da gelecek hafta canlandırılacak olan skeçleri 
açıklayın.  
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Kurtulmuş olan çocuğa 
yönelik uygulama kartını 
gösterin: “Kiliseye gidin ve 
Müjde’yi başkalarıyla 
paylaşın.” 

 



 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu derste kullanılan bazı ayetler 

 Elçilerin İşleri 11:21  
“Onların arasında etkin olan Rab‟bin gücü sayesinde 
çok sayıda kişi inanıp Rab‟be döndü.” 

 Elçilerin İşleri 3:19  
“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve 
Tanrı‟ya dönün.” 

 Elçilerin İşleri 11:29  
“Öğrenciler her biri kendi gücü oranında, 
Yahudiye‟de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere 
yardım toplamayı kararlaştırdılar.” 

 1.Korintliler 16:2  
“Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir  
miktar para ayırıp biriktirsin.” 

 2.Korintliler 9:6  
“Az eken az biçer, çok eken çok biçer.” 

 2.Korintliler 9:7  
“Tanrı sevinçle vereni sever.” 

Tekrar Soruları 
1. Yeruşalim‟de baskı gören Hıristiyanlar‟dan bazıları 

hangi kente gittiler? (Antakya) 
2. Antakya‟da vaaz vermeye gelen iki büyük inanlı 

kimdi? (Barnaba ve Pavlus) 
3. Yeruşalim‟de kıtlık olacağını işiten Antakya kilisesi 

ne yaptı? (Yahudiye civarındaki kardeşler için yardım 
topladılar.) 

4. Tanrı‟ya verme konusuyla ilgili olarak öğrendiğimiz 
dört ilkeden ikisini söyleyin. (Şunların ikisi: Gücümüz 
oranında, düzenli, cömertçe ve sevinçle.) 

5. Tanrı‟ya vermenin yanı sıra, Antakya kilisesinin 
yaptığı bir diğer önemli görev neydi? 

6. Dışardan bakıldığında Pavlus ve Barnaba‟yı müjdeci 
olarak göndermeleri niçin biraz garip görünebilir? 
(Müjdeci olabilecek en iyi kişileri seçtiler.) 

7. Bugün de müjdecilere gereksinim var mıdır? Neden? 
(Evet, çünkü herkesin Rab İsa Mesih‟in onları 
günahlarından kurtarmak üzere çarmıhta öldüğünü 
anlatan müjdeyi işitmeye ihtiyacı vardır.) 

8. Müjdeleme işine nasıl yardım edebiliriz? (Dua ederek 
ve maddi olarak vererek) 

9. Geçen hafta öğrendiğimiz ve “kilisemiz” sözcüğü 
üzerine yazdığımız üç etkinliği söyleyin. (tapınma, 
ilgi göstermek ve dua) 

10. Bu hafta öğrendiğimiz üç görevi söyleyin. (vaaz 
etmek, para vermek, müjdeciler göndermek)  



 

 35 

Ders 4 
Troas’taki kilise 
Rab’bin ölümünü hatırlar, Kutsal Yazılar üzerinde çalışır, diğer inanlılarla bir 
araya gelir 
 
 
 
Öğretmen için ayetler 

Elçilerin İşleri 20:6-12 
 
Temel gerçek 

İnanlılar Rab‟le ve halkıyla bir araya gelerek 
gelişir.  
 
Uygulama 

Kurtulmuş olanlar: Paydaşlıkta bulunmak üzere 
kiliseye gitmeye gayret gösterin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten 
vazgeçmeyelim”  İbraniler 10:25 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 
ve 4-8 

 Sözcük şeritleri: “İnanlılar Rab‟le ve 
halkıyla bir araya gelerek gelişir” ve 
“Paydaşlıkta bulunmak üzere kiliseye 
gitmeye gayret gösterin.” 

 

Öğrenirken çocukların katılımını 

sağlamak için öneriler 

 6. haftada açılacak olan “soru kutusuna” 
sorularını koymaları için çocukları teşvik 
edin. 

 
 
 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Bir doğum günü partisine davet edildiğinizi hayal 
edin... 
 

Olayların gelişimi 
Kart 4-1   Troas‟taki kilise Pazar akşamları topla-

nıp Rab‟bin Sofrası‟nı paylaşırdı.  
Kart 4-2 Ölümünden önce Mesih‟in Rab’bin 

Sofrası’nı uygulamaya başlatması. 
Kart 4-3   Tanrı, halkının Rab’bin Sofrası aracılı-

ğıyla Mesih‟in ölümünü hatırlamasını 
ister.                                           TG+ 

Kart 4-4  Pavlus Troas‟ta gece yarısına kadar vaaz 
eder ve Eftihos ikinci kat penceresinden 
aşağı düşer. 

Kart 4-5 Tanrı sözünü çalışmak üzere Pazar 
günleri bir araya gelmek önemlidir. 

        TG+ 
Kart 4-6   Troas‟taki Hıristiyanlar gün doğuncaya 

kadar paydaşlık ettiler. 
Kart 4-7  Hıristiyanlar arasındaki paydaşlık çok 

önemlidir.             TG+ 

Sonuç 
Kart 4-8  Yanan tahta parçaları birbirinden ayrıl-

dığında ateşin söndüğünü gösteren ör-
nek.             TG+ 
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Bu derste kurtulmamış olan 
çocuğa yönelik bir öğretiş 
yoktur. Bu yüzden programın 
başka bir bölümünde Roma 
Yolu hakkında konuşun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müjde Sunumu 

Roma Yolu 
Romalılar başkentlerinden Avrupa‟nın farklı bölgelerine 
giden birçok yol inşa ettiler; bu yolların hepsi Roma‟ya 
çıkardı.  
Kutsal Kitap‟taki Romalılar bölümünde Tanrı bize, 
kendisiyle birlikte olabilmemiz için kendisine giden yolu 
gösterir.  
İzlenmesi gereken başlıca dört adım vardır. Bu adımları 
bugün atmak isterseniz ve yardıma ihtiyacınız varsa, 
toplantının sonunda gelip şu öndeki sıralardan birine oturur 
musunuz? 
Adım 1 - İhtiyacımız 
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı‟nın yüceliğinden 
yoksun kaldı” (Romalılar 3:23)  
Tanrı‟ya giden yol, ihtiyacınızı görmenizle başlar. 
Romalılar Kitabı‟nın ilk üç bölümü, iyi olmaya çaba sarf 
etmiş olsun ya da olmasın, hiç kimsenin Tanrı‟ya gerektiği 
gibi itaat etmediğini anlatır. Sizin ve benim yaşamım 
olması gerektiği gibi değildir. Günah işlediniz, hatalar 
yaptınız ve günahlarınızın bağışlanıp Tanrı‟nın yaşamınızı 
değiştirmesine ihtiyacınız var. Bu ilk adıma geldiniz 
mi? Tanrı‟nın sizi bağışlamasını ve istediği gibi 
yapmasını istiyor musunuz? 
Adım 2 - Tek kurtarıcı 
“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha 
günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8) 
 İkinci adım, günahınızı sadece ve sadece İsa Mesih‟in kal-
dırabileceğini bilmenizdir. Çarmıhta öldü ve günahın 
cezasını bizim yerimize üstlendi. Çarmıhta asılıyken Tanrı 
tüm günahımızı Rab İsa‟nın üzerine koydu. Ölümünden üç 
gün sonra Tanrı O‟nu dirilterek O‟nun kendi Oğlu 
olduğunu ve günahlarımızın karşılığını tamamen ödediğini 
gösterdi. İsa Mesih‟in tek kurtarıcı olduğuna, öldüğü ve 
dirildiği için günahlarınızı üstlenebileceğine inanıyor 
musunuz? 
Adım 3  Tanrı’nın Armağanı 
“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı‟nın armağanı ise 
Rabbimiz Mesih İsa‟da sonsuz yaşamdır” (Rom.6:23).  
Kendi çabalarımızla ne yaparsak yapalım Tanrı‟nın 
huzurunda doğru olamayacağımızı bilmemiz gereklidir. 
Günahımızdan dolayı Tanrı‟dan sonsuza dek 
uzaklaştırılmayı hak ederiz, ama Tanrı bize kendisiyle 
birlikte yeni yaşamı bir armağan olarak sunar. Kendinizi 
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kurtarmak için hiçbir şey yapamayacağınızı kabul ediyor 
musunuz? Tanrı‟nın size günahlarınızın bağışlandığı ve 
kendisiyle birlikte sürdüreceğiniz yeni bir yaşamı armağan 
olarak sunmak istediğini görüyor musunuz? 
Adım 4  Ne yapılmalı? 
“Rab‟be yakaran herkes kurtulacak” (Rom.10:13).  
Son adım Rab‟den sizi kurtarmasını istemek ve bunu 
yapacağına iman etmektir. Eğer derin bir çukura düştüyseniz ve 
bir türlü içinden çıkamıyorsanız, birisinin sizi kurtarmasına 
ihtiyacınız vardır. Eğer yukarıdan biri çukurun içine doğru 
bakarsa yardım etmesi için ona seslenirsiniz. Rab İsa‟yla da du-
rum buna benzer. Günahınız içine saplanmış durumdasınız ve 
sadece O sizi kurtarabilir. Dua ederek Rab‟be, “Rab, beni gü-
nahımdan kurtar. Seni hoşnut etmeyen şeylerden 
uzaklaşmama yardım et!” demelisiniz. Bunu yüreğimizden ya-
parsak, Kutsal Kitap‟ın verdiği harika bir vaat vardır: 
“Kurtulacaksınız.” Rab vaadini her zaman tutar; O‟na 
güvenebilirsiniz. Sizi günahınızdan kurtarmasını isteyecek 
misiniz? Bunu hemen şimdi yapabilirsiniz. Eğer Rab 
yüreğinize konuşuyorsa ertelemeyin. Tanrı‟nın Romalılar 
Kitabı‟nda size dediklerine kulak verin. Rab‟den sizi kurtar-
masını isteyin, günahlarınız bağışlanacaktır; Tanrı‟yla birlikte 
olacaksınız. 
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Ders 
Çok yakın bir arkadaşınızın doğum günü partisine davet 
edildiğinizi hayal edin. Tüm günü geçirmek üzere onun 
evine çağrıldınız ve oradayken harika yiyecekler 
yiyeceksiniz. Kızarmış tavuk ve patates, salata ve makarna. 
Ardından çok lezzetli bir doğum günü pastası ve 
dondurma.  
Yemeğin sonunda kendi kendinize, “En çok hangisi 
hoşuma gitti?” diye düşünüyorsunuz. Yanıtlaması zor bir 
soru bu, çünkü hepsi çok güzeldi. 
Kilise hakkında düşünmeye başladığımızda bazen biz de 
öyle hissederiz. “Kilisedeki en önemli şey nedir? 
Öğrendiğimiz şeylerin hangisi beni daha çok mutlu 
ediyor?” diye sorarız. Evet, hepsi güzel ve önemlidir. 
Gelin, kilise hakkında öğrenmeye devam edelim. 
Kart 4-1 
Elçilerin İşleri 20. bölüme bakalım. Büyük müjdeci 
Pavlus Antakya‟dan ayrıldıktan sonra Rab İsa‟nın adının 
duyulmadığı yerlerde dolaşarak Müjde‟yi uzun yıllar bo-
yunca vaaz etti. Sonuç olarak birçok kişi Mesih‟e iman etti 
ve birçok kentte küçük kiliseler kuruldu. 
Pavlus bir gün gemiyle bir liman kenti olan Troas‟a geldi. 
Buraya daha önce de gelmişti; bu sefer oradaki 
Hıristiyanlar‟a yardım edecekti. Geminin demirlediği 
limandan ayrılıp Hıristiyanlar‟ın buluştuğu yere gitti. 
Haftanın hangi günüydü? Elçilerin İşleri 20:7‟yi okuyalım.  
“Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya 
toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı.”  
Evet, haftanın ilk günüydü. Hangi gündür bu? Tabii ki 
Pazar. Öğrenciler niçin bir araya gelmişlerdi? Ekmek 
bölmek için. 
Yuvarlak bir ekmeği elden ele dolaştırdılar ve her biri bir 
parça ekmek koparıp yedi. Bunu niçin yapıyorlardı? Rab 
İsa‟nın öğrencilerine öğrettiği bir şeydi bu. 
Kart 4-2 
Ölümünden önceki gece Rab İsa, öğrencileriyle birlikte 
son kez yemek yemek üzere, Yeruşalim‟deki bir evin üst 
katındaki odada toplandılar. Eline bir ekmek aldı, bunun 
için Tanrı‟ya şükretti ve parçalara ayırdı.  
Ardından öğrencilerine, “Alın ve yiyin; bu benim 
bedenimdir” dedi (Mat.26:26).  
Kastettiği şuydu: “Bu ekmek size benim bedenimi hatır-
latır.” Ekmeği parçalara bölerken öğrencilerine ertesi gün 
bedeninin çarmıhta yaralanıp öleceğini çok net bir 
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şekilde açıklıyordu. Onların ve sizin günahlarınıza karşılık 
ölecekti. 
Ardından Rab İsa eline bir kâse şarap alıp şükretti ve 
öğrencilerine vererek, “Hepiniz bundan için. Çünkü bu benim 
kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna 
akıtılan antlaşma kanıdır” dedi (Mat.26:27-28). 
Paylaştırdığı şarap aracılığıyla, ertesi gün çarmıhta akacak ve 
kendisine iman eden herkesin günahlarından kurtulmasını 
sağlayacak olan kanını hatırlatıyordu. 
Rab İsa öğrencilerinin ekmekten yiyip şaraptan içmesini, bunu 
sadece bir sefere mahsus olarak değil, bir araya geldikleri her 
zaman yapmalarını istedi. Troas‟taki Hıristiyanlar bunu 
yapıyordu işte. Bunu yaparlarken mutlu mu, yoksa üzgün 
müydüler dersiniz? Çok mutluydular, çünkü Rab İsa‟nın 
ölümü sayesinde sonsuz yaşama kavuşmuşlardı. Mesih‟in 
ölümünün onlara ne anlam ifade ettiğini düşününce mutlu 
olmalarının yanı sıra, Mesih‟in onlar uğruna ne kadar acı 
çektiğini hatırlayıp saygıyla bu konu üzerinde de düşündüler.  
Kart 4-3 
Kiliselerimizde bugün de bir araya gelip Troas‟taki 
Hıristiyanlar gibi ekmek ve şarabı paylaşırız. Bu özel toplantıya 
“Rab‟bin Sofrası” adını veririz. Bunu Rab İsa Mesih‟in uzun 
yıllar önce uğrumuza katlandığı acıları ve ölümü hatırlamak 
üzere yaparız. Rab‟bin Sofrası sadece Rab İsa‟yı tanıyan ve 
seven kişiler içindir. Bu özel törene sadece Hıristiyanlar 
katılmalıdır. Ve ekmekle şaraptan alırken her Hıristiyan, 
Rab‟bin uzun yıllar önce günahlarımıza karşılık çarmıha 
giderek gösterdiği sevgi için O‟na içtenlikle şükretmelidir. 
Elbette ki, Rab‟be sizin yerinize öldüğü için odanızda, okulda 
ya da her nerede olursanız olun, şükredebilirsiniz. Ama Rabbin 
Sofrası‟nda Rab İsa‟nın uğrumuza ölümünü çok özel bir şekilde 
hatırlarız. 
Kiliselerin Rab‟bin Sofrası‟nı paylaşma şekli farklılıklar 
gösterir. Bazı kiliseler Rab‟bin Sofrası‟nı her hafta yaparken, 
diğerleri daha seyrek yaparlar. 
Bulmacamız üzerine “Rab‟bin Sofrası” yazalım. Tablo üzerinde 
bazı sözcükler hâlâ eksik. Elçilerin İşleri 20‟den 
öğrenebileceğimiz başka neler var bakalım. 

 
Kart 4-4 
Troas‟taki Hıristiyanlar‟ın “Rab‟bin Sofrası‟nı” paylaşmak 
üzere bir araya gelmelerinin yanı sıra, toplanmak için önemli bir 
nedenleri daha vardı. Elçilerin İşleri 20:7‟yi (ikinci yarısını) 
okuyalım. 
 “Pavlus imanlılara bir konuşma (vaaz) yaptı. Ertesi gün oradan 
ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına kadar sürdürdü.”  
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Bir araya gelerek elçi Pavlus‟un Tanrı sözünden öğretişini 
dinlediler. İşittikleri öylesine ilginç ve yararlıydı ki, Tanrı 
sözü üzerindeki konuşmaları saatlerce dinlediler. Pavlus‟un 
konuşmasını (vaazını) ne zaman bitirdiğine dikkat ettiniz 
mi? Evet, gece yarısı!  Gemisi ertesi gün limandan ayrılıp 
başka bir kente gideceği için öğretebileceği her anı 
kullanmak istiyordu. 
Toplantıda kendisini dinleyenler arasında Eftihos adlı bir 
delikanlı da vardı. Pavlus vaaz verirken uyuyakaldı. Belki 
bütün gün çok çalışmış ve iyice yorulmuştu. Toplandıkları 
oda Pavlus‟u işitmek için gelen insanlarla doluydu. 
Kutsal Kitap ayrıca odada birçok kandilin yandığını da 
söyler; oda herhalde çok sıcaktı ve dumanla doluydu. Ve 
tabii ki Pavlus da uzun bir vaaz verdi. Onun için hemen 
Eftihos‟u suçlamayalım!  

Ama asıl sorun pencerede oturması ve odanın ikinci katta 
olmasıydı. Eftihos uykuya daldığında ne olduğunu tahmin 
edebilir misiniz? Evet, ikinci kattan aşağı düştü ve yerden 
ölüsünü kaldırdılar. Aşağı inen Pavlus delikanlının üzerine 
kapanıp onu kucakladı.  

Tanrı harikulade bir mucize yaptı ve Pavlus, “Telaş-
lanmayın, yaşıyor!” diye seslendi (Elçilerin İşleri 20:10). 

 Eftihos tekrar nefes alıyordu! Pavlus delikanlının iyi 
olduğunu gördükten sonra yukarıya, diğer Hıristiyanlar‟ın 
yanına çıktı.  

Anagramımız üzerine yazabileceğimiz ve içinde “ş” 
harfi olan bir sözcük bulabilir misiniz? Size yardımcı 
olayım. Kiliseye gitmemiz için bir başka neden arıyoruz. 
Bu neden, uyuyakalmak ya da pencereden düşmek değil 
tabii ki! Troas‟taki inanlıların yaptığı gibi, Tanrı sözünü 
dikkatle dinlemekle ilgilidir. Pavlus Tanrı sözünden 
öğretişler verirken uykularından fedakarlık etmeye 
hazırdılar. Aradığımız sözcük ne olabilir dersiniz? 
Çalışmak – KUTSAL KİTABI ÇALIŞMAK. Kiliseye 
gitme nedenlerimizin en önemlilerinden biri de budur, 
değil mi? 

Kart 4-5 

Elbette ki kendi başımızayken de Tanrı sözünü çalışabiliriz 
ve çalışmalıyız da. Ama Hıristiyanlar‟ın kilisede Tanrı 
sözünü birlikte çalışması da önemlidir. Her Pazar sabahı 
Tanrı sözünü seven bir önder ya da kişi herkesin önüne 
çıkıp Kutsal Kitap‟tan bazı bölümleri topluluğa açıklar. 
Bunu yapmaya başlamadan önce, dua etmeli ve 
Tanrı‟dan, sözünden işiteceğimiz şeyleri anlamamıza 
yardım etmesini istemeliyiz.  
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Vaazı veren kişi konuşurken dikkatle dinlemeli, kendi 
kendimize, “Tanrı bu sabah ne öğrenmemi ve bu işittiklerimden 
sonra nasıl davranmamı istiyor” diye sormalıyız. Kutsal Kitap 
üzerinde birlikte çalıştıkça, Tanrı içimizde işler ve böylece 
Hıristiyanlar olarak büyümeye devam ederiz. 

Çoğunluğunuz küçük olduğu için, konuşan kişinin söylediği her 
şeyi anlamayabilirsiniz. Hatta bazılarınız vaaz başlamadan önce 
Pazar okulu sınıflarınıza gidebilirsiniz. Ama Pazar okulunda da 
Tanrı sözünden öğretiş alacağınız için anlatılanları dikkatle 
dinlemelisiniz. Vaazı dinlemek üzere toplantıda kalırsanız, her 
söyleneni tam olarak anlamasanız bile, Tanrı‟nın size 
söylemek isteyeceği şeyler olacaktır. Tanrı‟dan dinlemenize 
ve vaazda sözü edilenleri anlamanıza yardım etmesini isteyin. 
Çocukların vaaz esnasında birbirlerine notlar yazdığını ya da 
esneyip durduğunu görmek üzücüdür. Bu tür davranışlar, kutsal 
sözüne saygısızlık göstermek olduğu için Tanrı‟yı hoşnut 
etmez. Kalem ve kağıdınızı iyi bir şekilde kullanma yolu, vaizin 
söylediklerini hatırlamak için konuştuğu konularla ilgili not 
almanız olabilir! 

Günümüzdeki vaizler Pavlus‟un Troas‟ta verdiği vaaz gibi 
uzun uzun konuşmazlar. Pavlus gece yarısına kadar konuştu! 
Oturup dinlemek için uzun bir süredir bu. Genellikle vaazlar 30 
dakika kadar sürer. Eğer Rab‟bi seviyorsak, bu süre boyunca 
dikkatle dinlememiz mümkün olmalıdır, değil mi? Rab‟bi 
sevenlerimizin kiliseye gitmesinin başlıca nedenlerinden biri 
Tanrı sözünü işitmek ve çalışmak olmalıdır. Tabii ki Pazar 
sabahı uyanıp kiliseye gitme zahmetine katlanmalıyız, ama 
buna değer ve bize faydası olur. Radyo ya da televizyonda belli 
bir programı izlemek istediğinizde o programın olduğu kanala 
gelir, tüm dikkatinizi bu programa verirsiniz. Kilisedeyken de 
tüm dikkatinizi Tanrı sözüne verin. 

“Kilisemiz” bulmacasında eksik olan bir sözcüğümüz kaldı. 
Troas‟taki hikayeye dönüp bu sözcüğü arayalım bakalım. 
Kart 4-6 
Eftihos yaşama döndükten sonra, Pavlus ikinci kattaki odaya 
çıktı. Hatırlayacaksınız, saat gece yarısını geçmişti. Pavlus 
kalmaya devam etti mi dersiniz? Elçilerin İşleri 20:11‟e bakıp 
yanıtı bulalım.  
“Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün do-
ğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu, sonra da oradan 
ayrıldı.”  
Hıristiyanlar tüm geceyi birlikte geçirdiler! Ne yapıyorlardı? Ek-
mek böldüler ( bunun hakkında konuşmuştuk), birlikte yemek 
yediler ve “uzun uzun konuştular.” 
Birlikte olmaktan hoşlanıyorlardı. Buna hiç şaşmamak gerek! 
Hepsi de Rab‟bi çok sevdiği ve günahlarının bağışlandığını 
bildiği için konuşacak çok şeyleri vardı. Büyük bir ailedeki 
kardeşler gibiydiler. 

 

Üzerinde “İnanlılar Rab’le ve halkıyla bir 
araya gelerek gelişir” yazan temel gerçek 
kartını gösterin.  
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Üzerinde “Paydaşlıkta bulunmak 
üzere kiliseye gitmeye gayret 
gösterin” yazan kurtulmuş çocuklara 
yönelik uygulama kartını gösterin.  

 

Rab İsa‟yı sevmeyenlerle birlikte olmaktan ne kadar da farklıydı. 
Troas‟taki bazı Hıristiyanlar büyük olasılıkla köleydiler ve baskı 
altındaydılar; uzun saatler boyunca çalışmak zorundaydılar. 
Tanrı ve O‟nun sözüne karşı hiç ilgi duymayan, sadece para 
kazanmakla ilgilenen kişiler için çalışıyorlardı. Bazen Hı-
ristiyanlar‟ın komşuları ve aileleri bile onların acayip olduğunu 
düşünüyordu; çünkü bir araya gelip konuşmayı, dua etmeyi, 
ilahi söylemeyi ve Tanrı sözü üzerinde çalışmayı çok 
seviyorlardı. Bazı kişiler Hıristiyanlar‟dan hiç hoşlanmazdı; 
çünkü Hıristiyanlar Rab İsa ve günah dolu yollarından uzaklaş-
maları gerektiği hakkında konuşurdu. Evet, diğer insanlar 
Hıristiyanlar‟ı anlayamıyordu ve bu da yaşamı inanlılar için 
zora sokuyordu. Bu nedenle diğer Hıristiyanlar‟la bir araya 
gelmek çok güzel bir duyguydu. Onlarla tam bir paydaşlık 
yapabilirlerdi. Paydaşlık ne demektir? Hıristiyanlar‟ın sadece 
kendi aralarında sahip oldukları özel bir arkadaşlıktır. 

Paco İspanya‟da yaşayan ve Müjde‟yi işittikten sonra Rab‟be 
Kurtarıcısı olarak iman eden bir çocuktu. Ama Paco‟nun 
ailesinde gerçek bir Hıristiyan yoktu. Onunla alay ettiler ve 
Kutsal Kitap‟ını okumasına engel olmak için ellerinden gelen her 
şeyi yaptılar. Kutsal Kitap‟ını alıp sakladılar. Kiliseye gitmesini 
engellemeye çalıştılar. 

Paco kiliseye gitmeye fırsat bulduğunda, orada olmaktan 
büyük zevk alırdı. Özellikle Rab‟bi seven gençlerle birlikte 
olmayı çok severdi. Orada saatlerce kalır ve eve gitmeyi hiç 
istemezdi. 

Ailesi onu diğer Hıristiyanlar‟dan uzak tutmak için başka bir 
kente gönderdi. Paco yola çıkmadan önce kilisenin çobanından 
gideceği kentteki bir kilisenin adresini aldı. Oraya varır varmaz 
hemen o kilisedeki toplantılara katılmaya başladı. Paydaşlık 
Paco için çok önemliydi. 

Herhalde içinde “L” harfi olan hangi sözcüğü aradığımızı 
anladınız. Hıristiyanlar‟ın kilisede bir araya toplanma 
nedenlerinden biri de budur işte. Sözcük “PAYDAŞLIKTIR” – 
Tanrı‟nın ailesinin birer ferdi olarak, Hıristiyanlar‟ın sadece 
kendi aralarında sahip oldukları özel bir arkadaşlıktır. 

Kart 4-7 

Grubumuzda iyi bir paydaşlık var, değil mi? Şarkılar söylemek, 
öğrenmek ve paylaşmak için bir araya gelmek çok güzel. 
Birkaç yıl içinde grubumuza gelmek için çok büyük olacaksınız 
(öğretmen ve yardımcılar hariç). O zaman ne yapacaksınız? 
Birlikte Tanrı sözünden öğrenebileceğiniz Hıristiyan akranları-
nıza ihtiyacınız olacaktır. Birlikte dua edip Rab hakkında 
konuşabilirsiniz. Tanrı‟yı seven, sözünü dinleyen ve dua eden 
bu türden arkadaşları kilisede bulursunuz. Kilisede diğer 
Hıristiyanlar‟la paydaşlık yaparsınız. Hepimizin iyi Hıristiyan 
arkadaşlara ihtiyacı vardır. Tek başına bir Hıristiyan olmak zor-
dur.
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Kart 4-8 

Dışarıda bir ateş yaktığınızı ve alevlerin iyice yükseldiğini 
düşünün. Sıcacık bir ortam. Peki ama bu alev alan tahta parçalarını 
birbirinden ayırıp kendi başlarına yanmaya bırakacak olsanız ne 
olur biliyor musunuz? Çok kısa bir süre içinde ateş söner, alevler 
yok olur. Sımsıcak bir ateşin yerine simsiyah olmuş odun 
parçaları kalır elinizde. 

Maalesef bu bazen Hıristiyan çocukların başına gelir. 
Hıristiyanlar‟la paydaşlık yaparken Rab İsa‟ya yönelik sevgileri 
alev alev yanar. Fakat diğer Hıristiyanlar‟dan ayrı düşüp paydaşlık 
edemeyince, sevgileri soğur ve Tanrı sözüne yönelik ilgi ve 
gayretleri sönmeye başlar. Çocuklar, Hıristiyan paydaşlığa ge-
reksiniminiz vardır! İbraniler 10:25‟de Rabbin ne dediğine kulak 
verelim. 
 “Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim.”  
Bazı Hıristiyanlar Rab‟bi seven diğer kişilerle gerektiği kadar bir 
araya gelmez. Kiliseye düzenli olarak gitme kararı almalı ve kendi 
yaşıtlarınız olan Hıristiyanlar‟ı tanımaya gayret göstermelisiniz. 
Bunu yapmak, Rab İsa Mesih için alev alev yanmaya devam 
etmenize yardım edecektir. 
Şimdi size “kilisemiz” bulmacasının birer kopyasını dağıtacağım. 
Bakalım geçen üç hafta içinde öğrendiğimiz eksik sözcükleri 
doldurabilecek misiniz? 
“Kilisemiz” bulmacasının fotokopisini tamamladıktan sonra eve 
götürmeleri için çocuklara dağıtın. 

Bu derste kullanılan bazı ayetler 
 Elçilerin İşleri 20:7a  

“Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya 
toplandığımızda Pavlus imanlılara bir konuşma yaptı.” 

 Matta 26:26  
“Alın, yiyin. Bu benim bedenimdir.” 

 Elçilerin İşleri 20:7b 
 “Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına 
dek sürdürdü.” 

 Elçilerin İşleri 20:11  
“Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün 
doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu, sonra oradan 
ayrıldı.”  

 İbraniler 10:25 
“Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG+ 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 
 

Üzerinde kurtulmuş çocuğa yönelik 
uygulamanın yazıldığı sözcük 
şeridini gösterin.  
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Tekrar soruları 

1. Pavlus‟un ziyaret ettiği kilise hangi liman kentindeydi? (Troas) 

2. Kilisenin bir araya geldiği oda nasıldı? (İkinci katta, bir sürü 
kandilin yandığı bir odaydı. Bir çok insan Pavlus‟u dinlemek üzere 
toplanmıştı.) 

3. Öğrencilerin “ekmek bölmek” için bir araya geldiğini okuyoruz. 
Bunun anlamı nedir? (Ekmeği elden ele dolaştırırken bir parça 
ekmek kopardılar ve yediler. Bu onlara, Rab İsa Mesih‟in çektiği 
acıları ve ölümünü hatırlattı.) 

4. Ekmeğin yanı sıra başka neyi elden ele geçirdiler? Niçin? (Bir 
bardak şarabı. İsa‟nın çarmıhta akan ve kendisine iman eden 
herkesin günahlarından kurtulmasını mümkün kılan kanını 
hatırlattı.)  

5. Ekmek ve şarabı paylaşmaya niçin “Rabbin Sofrası” diyoruz? (Rab 
İsa ölümünden bir gece önce, öğrencileriyle birlikte Yeruşalim‟deki 
bir evin üst katında yemek yedi. Rabbin Sofrasını yapmamızın 
nedeni Rab İsa Mesih‟in bizim için öldüğünü hatırlamaktır.) 

6. Pavlus ne kadar süre vaaz etti? (Ne zaman başladı bilmiyoruz, ama 
gece yarısına kadar devam etti. Ardından Eftihos‟u dirilterek bir 
mucize yaptı ve şafak sökene kadar vaaz vermeye devam etti.) 

7. Bugün kiliseye gitmemiz için üç nedenden söz ettik. Bunların 
ikisini söyleyin. (Şunlardan ikisi: Rabbin Sofrası, Kutsal Kitap 
üzerinde çalışmak ve paydaşlık.) 

8. Paydaşlık ne demektir? (Tanrı‟nın ailesinin fertleri olarak, 
Hıristiyanların birbirine karşı duyduğu özel yakınlık.) 

9. Geçen haftaki dersimizde kiliseye neden gitmemiz gerektiğiyle 
ilgili hangi üç nedenden söz etmiştik? (Vaaz, maddi olarak vermek, 
müjdeciler göndermek). 

10. Geçen birkaç hafta boyunca Yeni Antlaşma‟da bahsedilen 
      üç kilise hakkında konuştuk. Bunlar hangi kiliselerdi? 
      (Yeruşalim, Antakya, Troas). 
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Ders 5 
Gayret içindeki kilise 
Baskı ve sıkıntılar, yanlış öğreti ve bölünmelerle yüz yüzedir 
 
 

 
Öğretmen için ayetler 

Elçilerin İşleri 19:1-41 
Matta 16:16-18 
Elçilerin İşleri 20:15-20, 27-38 
1.Korintliler 3:1-7 
İbraniler 13:3 
 
Temel gerçek 

Şeytan kiliseye saldırır ve yanlış öğretiş ve 
bölünmeler getirmeye çalışır. 
 
Uygulama 

Kurtulmuş olanlar: Şeytan‟ın tüm çabalarına 
rağmen gerçekte kalan bir kiliseye 
katılmayı seçin. 

Kurtulmamış olanlar: Sizi gerçekten 
uzaklaştırmaya çalışan Şeytan‟a kulak 
vermeyin. 

 
Ezberlenecek ayet 

Efesliler 5:25‟i tekrar edin. 
 
Görsel gereçler 

 Kartlar 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 
ve 5-8 

 Beş altı tane kürdan, bir çivi ve 25 cm 
uzunluğunda kırmızı yün parçası. 

 Sözcük şeritleri: “Şeytan kiliseye saldırır 
ve yanlış öğretiş ve bölünmeler getirmeye 
çalışır” ve “Şeytan‟ın tüm çabalarına 
rağmen gerçekte kalan bir kiliseye 
katılmayı seçin”  

 
 

 

 

 

 

Dersin ana hatları 

Giriş 
Bu ana kadar kilise hakkında neler öğrendik? 

Kiliseden gerçekten nefret eden birisi var. Bu 
Şeytan‟dır. 
 

Olayların gelişimi 
Kart 5-1  Pavlus Efes‟te Müjde‟yi paylaşır ve bir-

çok kişi Tanrı‟ya döner. 
Kart 5-2  Dimitrios kilise üzerinde baskı kurmak 

üzere ortalığı karıştırır.            TG 
Kart 5-3  Şeytan birçok ülkede kiliseye karşı hâlâ 

baskı oluşturmaya çalışır.            TG 
Kart 5-4 Pavlus Efesli ihtiyarlara öğretir ve on-

larla dua eder. Yanlış öğretiler getirecek 
olan “kurtlar” hakkında uyarır.  

Kart 5-5  Şeytan bugün de yanlış öğretiş silahını 
kiliseye karşı kullanmaktadır.  TG+, TG- 

Kart 5-6  Korint‟teki kilisede görülen bölünmeler. 
Kart 5-7  Şeytan bölünme silahını bugün de kili-

seye karşı kullanmaktadır.             TG+ 
 

Sonuç 
Kart 5-8  Mesih bugün bize Şeytan‟a karşı zafer 

verebilir; bir gün onu tamamen yene-
cektir.    TG+ 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 
Kiliseyle ilgili olarak şu ana dek neler öğrendik? Neye 
benzer? (Bir bedene, binaya, geline, aileye). Kilise neler 
yapmalıdır? (Koruyup kayırmalı, dua etmeli, yardım 
etmeli, tanıklık etmeli, Tanrı sözünü öğretmelidir). Kilise 
kimdir? (Yeniden doğmuş olan bir grup inanlıdır). 
Eminim avının –bir zebra ya da antilobun– peşinden giden 
bir aslanı gösteren belgesel programlar seyretmişsinizdir. 
Aslan öylesine güçlü, vahşi ve hızlı bir düşmandır ki! 
Kilisenin de güçlü ve vahşi bir düşmanı vardır. Bu, 
Şeytan‟dır. Kiliseye karşı savaşıp büyümesine ve Tanrı‟nın 
isteğini yerine getirmesine engel olmaya kararlıdır. 
Hıristiyanlar‟a ve kiliseye çeşitli yollardan saldırır. Bugün 
Şeytan‟ın kiliseye karşı savaştığı üç konuyu inceleyeceğiz. 
Bunlar hakkında öğrenmek için tekrar Elçilerin İşleri 
Kitabı‟na bakacağız. 
Kart 5-1 
Pavlus yaptığı müjdeleme yolculuklarından birisinde Efes 
Kenti‟ne vardı ve her zaman yaptığı gibi orada Müjde‟yi 
paylaştı. O kentte iki yıldan uzun bir süre kaldı. Efes çok 
büyük ve kötülüklerle dolu bir kentti. Tanrıça Artemis için 
inşa edilmiş olan görkemli tapınak da buradaydı. Efes‟teki 
halk Artemis‟e tapardı; evlerin bir çoğunda Artemis‟e ait 
küçük gümüş putlar vardı ve tapınak onun adına adanmıştı. 
Pavlus Müjde‟yi duyurduğunda, bütün bu putperestliğe 
ve yanlış öğretişlere rağmen birçok kişi Rab İsa Mesih‟e 
kendilerini kurtarması için iman etti. Kutsal Kitap‟ın 
dediğine göre Müjde hızla yayılmaktaydı. Nerelere kadar 
yayıldı? Elçilerin İşleri 19:10‟u okuyalım. 

 “Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan 
herkes Rab‟bin sözünü işitti.”  

Ayrıca Elçilerin İşleri 19:20‟de de şöyle der:  

“Böylelikle Rab‟bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik 
kazanıyordu.”  

Hiç şüphem yok ki, Pavlus ve arkadaşları Rab‟bin Efesteki 
halkı nasıl kurtardığını gördükçe Tanrı‟yı yüceltiyorlardı. 
Ancak Şeytan mutlu değildi. Birçok kişinin günahlarından 
ve putperestlikten dönüp Mesih‟e iman ettiğini görünce, 
Pavlus ve kiliseye saldırmaya başladı. 

Kart 5-2 
Gümüşten küçük tapınak ve Artemis putları imal eden 
Dimitrios adlı bir adamı kullandı. Birçok kişi Kutsal 
Kitap‟ta açıklanan gerçek ve diri Tanrı‟ya döndüğü için 
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Artemis putlarını satın almaz oldular. Dimitrios ve diğer 
gümüşçüler para kaybediyordu. Böylece Dimitrios gümüşten 
Artemis putları yapan ve halka satan tüm gümüşçüleri bir araya 
topladı. Dimitrios onlara kaç kişinin Artemis‟e tapınmaktan 
vazgeçtiğini ve bu nedenle kendilerinin yaptığı gümüşleri 
almadıklarını açıkladı.  
Bunları işiten gümüşçüler o kadar kızdılar ki, “Efes‟in Artemis‟i 
uludur!” diye bağırmaya başladılar.  
Gidip Pavlus‟un bazı arkadaşlarını yakaladılar ve onları tiyatroya 
sürüklediler. Onların peşinden büyük bir kalabalık da geliyordu ve 
hep birlikte var güçleriyle, “Efes‟in Artemis‟i uludur! Efes‟in 
Artemis‟i uludur!” diye bağırdılar.  
İki saat boyunca durmak bilmediler. 
Sonunda kentte önemli bir konumu olan belediye yazmanı 
kalabalığı sakinleştirdi ve evlerine dönmeye ikna etti. Dimitrios 
ve diğer gümüşçülerin arkasında kim vardı dersiniz? Pavlus‟a ve 
Hıristiyanlar‟a zarar vermeye halkı zorlayan kimdi acaba? Bu, 
Rab İsa Mesih‟in ve kilisenin düşmanı olan Şeytan‟dı. Pavlus ve 
Hıristiyanlar‟ın öldürülmesini ve böylece Müjde‟nin 
duyurulmasının son bulmasını umut ediyordu. Ama Rab Şey-
tan‟dan çok daha güçlüdür. Hıristiyanlar‟ın düşmanları hayal 
kırıklığına uğradılar. Belediye yazmanının sözlerinden sonra halk 
sakinleşti ve evlerine geri döndü. Şeytan Rab İsa‟nın kilisesinin 
büyümesini engellemek için Dimitrios ve diğer gümüşçülerin 
saldırısını kullandı. Şeytan hiç kimsenin Müjde‟yi işitmesini ve 
İsa Mesih‟e Kurtarıcı ve Rab olarak iman etmesini istemez. 
Başka kentlerdeki Hıristiyanlar dövüldü, zindanlara atıldı, sahip 
oldukları şeylere el kondu ve hatta ölüme bile katlandılar. Ama 
bütün bunlar aracılığıyla daha çok insan Mesih‟e iman etti. Tanrı 
Şeytan‟dan çok daha güçlüdür. 

Kart 5-3 

Şeytan bugün bile, Rab İsa Mesih‟in kilisesinin büyümesini 
engellemek için baskı ve sıkıntı silahını kullanmaktadır. İnsanların 
Müjde‟yi işitmesini istemez. Birçok ülkede Müjdeyi duyuracak 
olsanız, çok acı çekersiniz. Biz şimdi konuşurken bile bazı 
ülkelerde Rab İsa hakkında öğrettikleri için hapse atılmış olan 
kilise önderleri ve öğretmenleri vardır. Uzun yıllar boyu sürecek 
olan hapis cezalarını çekerken çok az yiyecek yerler. Genellikle 
aç, susuz, yorgun, üşümüş ve yalnız bir haldedirler ve bunlara 
Rab İsa uğruna katlanırlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan 
Hıristiyanlar bugün bile, Mesih‟e sadık kalarak tanıklık ettikleri 
için ölüme mahkûm edilirler. 

Bütün bunlara rağmen Şeytan, Tanrı‟nın kilisesini yok edemez. 
Rab İsa, “Ben kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının kapıları 
ona karşı direnemeyecek” (Mat.16:18) dedi. Rab her gün 
dünyadaki birçok kişiyi kurtarmaktadır. Kilise büyüyor. Şeytan  
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Şeytan kiliseye saldırır ve 
yanlış öğretiş ve 
bölünmeler getirmeye 
çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kendiniz (ya da büyük bir 
çocuk) ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okusun.
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı‟yı yenemez, kiliseyi yok edemez. Şeytan‟ın kiliseyi 
mahvetmesi yerine, bir gün Rab İsa Şeytan‟ı mah-
vedecektir. 

Hıristiyan olan bizler, başka ülkelerde Tanrı‟nın ailesinde 
olup Müjde uğruna acı çeken diğer kardeşlerimizi de 
dualarımızda sık sık hatırlamalıyız. Kilise tek bir aile, tek 
bir bedendir. Bir kişi acı çektiğinde her üye acı çeker. 
Kendi ailemizde de durum böyledir. Kardeşiniz 
hastalandığında onun için üzülürsünüz. Rab İsa Mesih‟e 
iman ederek Tanrı‟nın ailesinin bir üyesi halini 
aldıysanız, başka ülkelerde acı çeken Mesih‟teki kardeş-
lerinizi koruması ve onlara yardım etmesi için Tanrı‟ya dua 
edin. Kutsal Kitap İbraniler 13:3‟te şöyle der: “Hapiste 
olanları, onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsayın. Sizin 
de bir bedeniniz olduğunu düşünerek baskı görenleri 
hatırlayın.” 

Kart 5-4 

Şeytan kiliseye sadece baskı ve sıkıntılarla saldırmaz. 
Ayrıca yanlış öğretişlerle de (sahte öğretiler) saldırır. 

Size Pavlus‟un Troas‟taki kiliseye yaptığı yolculuğu 
anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Troas‟tan ayrıldıktan 
sonra bindiği gemi Milet‟e geldi. Pavlus Efes‟teki 
kilisenin vaizleri ve önderleriyle orada buluşacaktı. Ge-
miden indi ve büyük olasılıkla Milet‟te kıyıda bir araya 
geldiler. Pavlus Efes kilisesi önderlerine birçok şey 
açıkladı. Onları çok üzen bir şey de söyledi. Ne söylediğini 
Elçilerin İşleri 20:29‟dan okuyalım.  

“Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı 
kurtların aranıza gireceğini biliyorum.”  

Pavlus bu sözleriyle koyun yiyen kurtlardan söz etmiyor, 
gerçek Müjde‟yi duyurmayacak olan kişilerin gelip yanlış 
öğretişler vereceğini kastediyordu. Bu sahte öğretmenler, 
yanlış öğretişleriyle, aldanan Hıristiyanlar‟a çok zarar 
verecekti. Bu kişilerin koyunları besleyen çobanlar olması 
gerekliydi. Ama tersine kurtlar gibi koyunları yiyorlardı. 

Ve Pavlus‟un ölümünden sonra bütün bunlar gerçekleşti. 
Öyle kişiler geldi ki, insanlara kurtuluşa kavuşmadan 
önce birçok iyi iş yapmaları gerektiğini ve kurtuluş için 
sadece Rab İsa Mesih‟e iman etmenin yeterli olmadığını 
söylediler. 

Tabii ki bu öğretişler yanlıştır. Hiç kimse iyi olmaya 
çabalayarak kurtulamaz ya da cennete gidemez. Sadece 
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bizim yerimize ölen Rab İsa‟ya döndüğümüzde, günahların 
bağışına ve sonsuz yaşama kavuşuruz. 

Kart 5-5 

Dünyanın her yerinde Tanrı‟yı seven ve Müjde‟yi duyuran 
binlerce müjdeci vardır. Müjde, Rab İsa‟nın günahlarımıza 
karşılık öldüğü ve sadece O‟nun ölümü aracılığıyla Tanrı‟nın 
huzurunda doğru sayılabileceğimizi söyler. Ancak bazı kilise 
binalarında Müjde‟nin gerçeği duyurulmamaktadır. Şeytan 
bugün bile sahte öğretmenler aracılığıyla kiliseye saldırır. Ko-
nuşan kişiler çok zeki ve iyi bir konuşmacı olabilirler, fakat doğru 
bildiriyi duyurmuyorlarsa, söyledikleri yanlıştır ve hiçbir işe 
yaramazlar. 

Pazar günleri kiliseye giden, ama gerçeği işitmeyen birçok 
insan vardır. Büyüyüp hangi kiliseye katılacağınız ve hangi 
kilisenin üyesi olacağınız konusunda karar verme aşamasına 
geldiğinizde, bu kilisedeki vaizin gerçekten Kutsal Kitap‟ta söy-
lenenleri duyurduğuna dikkat edin. Burada işittiğiniz Müjde‟yi 
duyurduklarından emin olun. Örneğin, kendinize şunları 
sorabilirsiniz: 

 Bu kilise dua etmek amacıyla düzenli olarak bir araya 
geliyor mu? 

 Başka yerlerde Müjde‟yi duyurmaları için müjdeciler 
gönderiyorlar mı? 

 Tanrı‟ya gerçekten tapınıp O‟nun sözünü çalışıyorlar mı? 

Belki bugün sınıftayken, Şeytan sizi, Tanrı‟yı hoşnut edecek 
kadar iyi biri olduğunuz konusunda kandırıyor. Rab İsa‟ya 
Kurtarıcınız olarak ihtiyacınız olmadığını mı söylüyor? Size, 
“Şu anda Tanrı‟ymış, günahmış gibi şeyler hakkında 
düşünmene gerek yok! Böyle şeyler için hâlâ çok küçüksün!” mü 
diyor? 

Şeytan size yalan söylüyor; ama bugün Tanrı sözünü dinleyin. 
Tanrı sözü gerçeği söyler ve bir günahkâr olduğunuzu dile getirir. 
Birçok kötü şey yaptınız, kötü şey düşündünüz ve Tanrı‟yı 
hoşnut etmeyen şeyler söylediniz. Bunlar yüzünden Tanrı‟ya 
itaatsizlik ettiniz ve günahınız sizi Tanrı‟dan ayırdı. Kendi 
kendinizi kurtaramazsınız. 
Müjde, Tanrı‟nın sizi sevdiği ve sizi kurtarmak için biricik 
Oğlu‟nu gönderdiğini söyler. Sizin günahınız uğruna O 
çarmıhta ölüme katlandı. Ölümden dirildi ve bugün sizi kurtara-
bilecek güçtedir. Günahınızdan dönün. Şeytan‟ın yalanlarına 
kulak vermeyi bırakın. Tanrı‟ya dönün ve bugün sizi 
kurtarmasını isteyin. “Rab‟bin adını çağıran herkes kurtulacak” 
(Romalılar 10:13) 
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Kurtulmuş çocuklara yönelik 
uygulama kartını gösterin: 
“Şeytan’ın tüm çabalarına 
rağmen gerçekte kalan bir 
kiliseye katılmayı seçin.” 
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Kendiniz (ya da büyük bir 
çocuk) ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okusun. 
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Kendiniz (ya da büyük bir çocuk) 
ayeti Kutsal Kitabınızdan okusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart 5-6 

Şeytan baskıları ve yanlış öğretişleri kullanır, ama 
kullandığı bir silah daha vardır ve size bundan söz etmek 
istiyorum. Şöyle açıklayayım: 

Tanrı, elçi Pavlus‟u Yeni Antlaşma‟nın (İncil‟in) bir 
parçası olan birçok mektup yazmaya yönlendirdi. Bu 
mektuplardan birisi Korint‟teki (Yunanistan‟da bir kent) 
kiliseye yazılmıştı. Pavlus Şeytan‟ın kiliseye yönelik 
saldırılarından haberdar olduğu için bu mektubu kaleme 
almıştı. Bu saldırılar Pavlus‟u çok üzüyordu. 

Korint kilisesindeki Hıristiyanlar küçük gruplara 
bölünmüşlerdi. Bazıları Pavlus‟un en iyi vaiz olduğunu 
savunuyor ve kendilerini “Pavlus yanlıları” olarak 
adlandırıyorlardı. Diğer bir grupsa Apollos adlı bir 
adamın en iyi öğretmen olduğunu düşünüyor ve kendile-
rine “Apollos yanlısı” diyorlardı. 

Pavlus onlara yazdığı mektubunda aptalca 
davranmamaları gerektiğini söyledi. Kiliseyi bir bahçeye 
benzeterek, kendisinin Korint‟te Tanrı sözü tohumunu 
ektiğini söyledi. Kendisinin ardından gelen Apollos ise 
oradaki Hıristiyanlar‟a yardım etti ve öğretti; Apollos 
çiçekleri sulayan biri gibiydi.  

Pavlus şu soruyu sordu: “Ekileni kim büyütür?” 

Apollos kim, Pavlus kim? Tohumu büyüten Pavlus değil, 
Apollos değil. Bu sorunun yanıtını 1.Korintliler 3:7‟de 
buluruz.  

“Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten 
Tanrı‟dır.”  

Sonsuz yaşamı ve büyümeyi sadece Tanrı verebilir. Ve 
kendisine iman eden herkese verir. Tanrı, Korint‟teki 
kiliseye yaşam verendir. Peki o zaman nasıl oldu da 
kilisede bölünmeler ortaya çıktı? Çünkü bir araya gelip 
Rab‟bi yüceltmek ve O‟na hizmet etmek yerine onları 
zayıflatmak ve aralarında tartışmalar çıkarmak için şeytan 
BÖLÜCÜLÜK silahını kullanmıştı. 

Kart 5-7 

Şeytan bugün de kilisede bu güçlü silahı kullanmaktadır. 
Hıristiyanlar Tanrı‟ya tapınmak, dua etmek ve Tanrı sözü 
üzerinde çalışmak yerine, önemli olmayan konular 
hakkında tartışırlar. Hıristiyanlar gurur dolu olabilir, 
diğer Hıristiyanlar hakkında dedikodu yapabilir ve inciten 
sözler kullanabilirler. Şeytan bunları Hıristiyanlar arasında 
kötü düşünceler ve sorunlar yaratarak birbirlerini 
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gerektiği gibi sevmemeleri için kullanır. Kilisenin Mesih‟in 
bedeni olduğunu hatırlayın. Bir insan bedeninde tüm organlar 
birlik ve uyum içinde işler. Mesih‟in bedeninde de esenlik içinde 
çalışmalıyız. 

Hıristiyanlar günah işledikleri ve yanlış yaptıkları için kiliseler 
kusursuz değildir. Hıristiyanlar arasında sorunlar olduğunu 
görürseniz, bunun kiliseye giderek Tanrı‟ya tapınmanıza ve O‟nun 
sözünü dinlemenize engel olmasına izin vermeyin. Ama aynı 
zamanda dikkatli olmalısınız ki, Şeytan‟ın tuzağına düşmeyin ve 
diğer Hıristiyanlar arasında bölünme ve sorunlara neden olmayın. 
Tartışan ya da küsen, hatta bir sorundan dolayı kiliseye git-
mekten vazgeçen Hıristiyan çocuklar varsa onları teşvik edip 
yardım edin. Her şeyden önemlisi, Tanrı‟nın onlara Şeytan 
üzerinde zafer vermesi için dua edin ki, en kısa zamanda Rab‟le ve 
diğer Hıristiyanlar‟la olan paydaşlıkları normale dönsün. 

Şeytan‟ın, bize ve Rab İsa Mesih‟in kilisesine ait olan tüm 
Hıristiyanlar‟a yönelik saldırıları hakkında oldukça konuştuk. 
Şeytan hiç şüphesiz baskı, yanlış öğretiş, bölünme ve gurur 
silahlarıyla çok zarar verebilecek olan güçlü ve kurnaz bir 
düşmandır. Tek başımıza bizden daha güçlüdür. Fakat gücü her 
şeye yeten Mesih kadar güçlü değildir. Bu yüzden Şeytan size 
saldırdığında ve günah işlemeye kışkırttığında size zafer vermesi 
için Mesih‟e güvenin. Doğru olanı yapabilmeniz için Tanrı‟dan 
yardım isteyin.  
Kart 5-8 

Bilmenizi istediğim çok önemli bir gerçek var: Rab İsa bir gün 
Şeytan‟ı tamamen yenecek ve onu sonsuza dek kalacağı bir 
zindana kapatacaktır. O zaman bize saldırma ve kışkırtma gücü 
kalmayacaktır. Ne kadar harika bir gerçek, değil mi? Dersimizde 
az önce okuduğumuz şu ayeti hatırlıyor musunuz? Bunlar Rab İsa 
Mesih‟in sözleriydi.  

“Ben kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının kapıları ona karşı 
direnemeyecek” (Mat.16:18).  

Bunun anlamı şudur: Mesih‟in kilisesi en sonunda Şeytan‟a karşı 
zafer kazanacaktır. Kilise, Şeytan‟ın kalesinin kapısına dayanmış 
büyük bir ordu gibidir. Şeytan bir gün teslim olacak ve 
komutanımız Rab İsa Mesih sayesinde tamamen zaferli olacağız. 

Fakat Şeytan‟ın sonsuza dek yenileceği o harika gün gelmeden 
önce bile, her gün onun üzerinde zaferli olabiliriz  

Bu aşamada kürdan, kırmızı ip ve çiviyle verilen kısa nesne dersini 
paylaşın. 

Siz ve ben bu küçük kürdan gibiyiz. Oldukça zayıfız. Bakın ne 
kadar çabuk kırabilirim  

Bunu söylerken kürdanı kırın.  
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Kendiniz (ya da büyük bir 
çocuk) ayeti Kutsal 
Kitabınızdan okusun. 
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Eğer sadece kendi gücümüze güvenirsek Şeytan bizi 
kışkırtıp yenebilir. Ama Rab İsa çok güçlü bir arkadaş ve 
koruyucudur. Şimdi bu kürdanı çivinin yanına koyacağım 
ve diğer kürdanı da buraya koyacağım. Ve şimdi kırmızı 
ipi kullanarak bunları birbirine bağlayacağım. Bu 
yaptığım, kurtarıcımız olmak üzere değerli kanını akıtan 
Rab İsa‟ya yakın olmamıza benzer. Şimdi biriniz bu 
kürdanlardan birini kırmayı deneyin bakalım  

Çocuklar denesinler.  

Kürdan çiviye ve diğer kürdanlara yakın olduğu sürece 
kırmanız mümkün olmaz. Rab İsa sizi Şeytan‟ın saldı-
rılarına karşı güçlü kılabilir. Ayrıca Rab İsa‟yı seven 
diğer inanlılarla birlikte olmak da biz Hıristiyanlar için çok 
önemlidir.  

Kilise kusursuz değildir, ama bir gün, Rab İsa Mesih‟le 
cennette olduğumuz zaman kusursuz olacaktır. Cennette 
günah, baskılar ve acılar olmayacaktır. O günü beklerken 
Kurtarıcımız ve koruyucumuz olan Rab İsa‟ya yakın 
kalalım. 

Bu derste kullanılan bazı ayetler 

 Elçilerin İşleri 19:10  

“Sonunda Yahudi olsun Grek olsun, Asya ilinde 
yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti.” 

 Elçilerin İşleri 19:20  

“Böylelikle Rab‟bin sözü güçlü biçimde yayılıp 
etkinlik kazanıyordu.” 

 Matta 16:18  

“Ben kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının kapıları 
ona karşı direnemeyecek.” 

  Elçilerin İşleri 20:29 

“Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı 
kurtların aranıza gireceğini biliyorum.” 

 1.Korintliler 3:7  

“Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni 
büyüten Tanrı‟dır.” 
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Tekrar soruları 

1. Pavlus Efes‟te Müjde‟yi paylaşmak için ne kadar kaldı? (Üç 
yıl) 

2. Efes halkının tapındığı tanrıça kimdi? (Artemis) 

3. Efes‟te Pavlus ve arkadaşlarının başına dert açan 
gümüşçünün adı neydi? (Dimitreos) 

4. Şeytan günümüzde baskı silahını nasıl kullanıyor? (Bir çok 
ülkede Rab İsa hakkında konuşacak olursanız, hapse atılabilir 
ve hatta öldürülebilirsiniz) 

5. Pavlus, Efes‟teki kilise ihtiyarlarıyla Milet‟te görüşürken 
neden üzgündü? (Kiliseye karışacak olan “kurtlar” yüzünden. 
Bu kişiler gelip öğretecekler ama öğrettikleri gerçek Müjde 
olmayacaktı.) 

6. Şeytan günümüzde yanlış öğretiş silahını nasıl kullanıyor? 
(Bugün de sahte öğretmenler vardır ve Müjde gerçeğini 
öğretmezler.) 

7. Büyüyüp katılacağınız kiliseyi seçme kararı verme aşamasına 
geldiğinizde kendinize konuyla ilgili olarak iki veya üç soru 
sorabilirsiniz. Örneğin, “Gerçekten Müjde‟yi duyuruyorlar 
mı?” Bana iki soru örneği daha verin. (Şunlardan ikisi olabilir: 
Bu kilise dua amacıyla düzenli olarak bir araya geliyor mu? 
Başka yerlerde müjdeyi paylaşmaları için müjdeciler 
gönderiyorlar mı? Tanrı‟ya gerçekten tapınıp Tanrı Sözü 
üzerinde çalışıyorlar mı?) 

8. Korint kilisesindeki bölünmeleri açıklayın. (Korint 
kilisesindeki inanlılar küçük gruplara ayrılmıştı – “Pavlus 
yanlıları” ve “Apollos yanlıları”) 

9. Pavlus yazdığı mektupta kiliseyi bir bahçeye benzetti. Bu 
benzetmeyi biraz açıklayabilir misiniz? (Pavlus, Tanrı Sözü 
tohumunu ekti. Ardından Apollos gelip Hıristiyanlara öğretiş 
verdi. Apollos bitkileri sulayan birisi gibiydi. Tanrı da tohumu 
büyüttü.) 

10. Şeytan günümüzde bölünme silahını kiliselerde nasıl 
kullanır? (Şeytan Hıristiyanlar arasında kötü düşünce ve 
duygular uyandırır ve bu sayede birbirlerini sevmeleri 
gerektiği gibi sevmelerine engel olur.) 

11. Rab İsa‟nın, “Ben kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının 
kapıları ona karşı direnemeyecek” sözlerini açıklayın. 
(Mesih‟in kilisesi sonunda şeytanın üzerinde zaferli 
olacaktır.) 

12. Çivi ve kürdan örneğini açıklayabilir misiniz? (Kürdan çiviye 
ve diğer kürdanlara yakın olduğu sürece kırılmaz. Biz de Rab 
İsa‟ya ve diğer inanlılara yakın olduğumuz sürece şeytanın 
saldırılarına karşı güçlü oluruz.) 
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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 olunuz: 

 
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 kullanınız. (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 uyarınız. 
 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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