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PAZAR DERSİNİN ŞEKLİ: 
 
1. BAŞLANGIÇ 
 

- Hoş geldiniz 
• Öğretmen çocuklara ‘Hoş geldiniz’ diyor 
• Öğretmen yeni çocuklara kendini tanıtıyor 
• Öğretmen yeni çocukların isimlerini soruyor 
• Öğretmen “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz” diyerek derse başlıyor 

- Başlangıç ilahisi 
• Beraber söyleniyor 

- Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri 
• Öğretmen dua ediyor 
• Duanın içinde günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözlerinin bulunması 

gerekiyor (Mesela: Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık fakat Sen İsa 
Mesih sayesinde günahlarımızı bağışlıyorsun.) 

- Şükür ilahisi 
• Beraber söyleniyor 

 
2. ÖĞRETİM 
 

- Öğretmen flanel resimlerini panoya koyarak ya da resimler göstererek Kutsal Kitap metni 
anlatıyor 

- Öğretmen çocuklara konuyla ilgili sorular soruyor 
- Çocuklar da öğretmene sorular sorabilir 
- Sonunda öğretmen önemli noktaları (ya da onlardan bazılarını) tekrarlıyor 
- Günün ilahisi (konuyla bağlı olan bir ilahi) beraber söyleniyor 

 
3. İMAN İKRARI 
 

- İman ikrarı tekrarlama şeklinde söyleniyor  
(ilk olarak öğretmen söylüyor ve ondan sonra çocuklar aynı cümleyi beraber tekrarlıyorlar) 
(Öğretmen: Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. 
Çocuklar: Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı.  
Öğretmen: İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Çocuklar: İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur 
Öğretmen: Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 
Çocuklar: Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur) 

 
4. BİTİŞ 
 

- Bitiş ilahisi beraber söyleniyor 
- Dua 

• Bitiş duası olarak ortak dua ve Rab’bin duası beraber söyleniyor: 
Çocuklar akıllarında olan dua konularını paylaşabiliyorlar ve öğretmen konuları için 
dua ediyor. Sonunda Rab’bin duası beraber söyleniyor 

 
 
ÇALIŞMALAR: Ders bittikten sonra boyama resmi boyanır ya da elişi yapılır 



DERS ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN 
HAZIRLIKLAR: 
 
 
1. Dua et!  
– hem kendin, hem çocuklar, hem de ders için  
 
 
 
2. Kutsal Kitap metni dikkatli oku!  
– hem çocukların Kutsal Kitap’ından hem de Kutsal Kitap’tan  
 
 
 
3. Okuduğun metni derin derin düşün ve kendine bu soruları sor:  

- İsa/Allah burada ne yaptı? 
- Yaptığı şey ya da bu olay bize ne anlatıyor? 
- Biz başkişiden neler öğrenebiliriz? 
- Biz günahtan neler öğrenebiliriz? 

 
 
 
4. Ders için hazırlanmış öğretim sayfayı dikkatli oku ve özellikle 
metnin önemli noktalara dikkat et! 
 
 
 
5. Konuyu açıklayan, uygun olan flanel resimlerini seç!  
– ya da çocuklara gösterilecek başka resimler seç mesela Çocukların Kutsal 
Kitap’ından 
 
 
 
5. Uygun olan ilahileri seç!  
 
 
 
6. Konuyla ilgili boyama resimlerini yazdır veya  
el işi için malzemeleri hazırla!  
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1. SAKAT DİLENCİ İYİLEŞTİRİLİYOR  
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Sakat dilenci iyileştiriliyor’ bölümü 
okunur, sayfa 338-339 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Sakat dilenci Petrus’tan ne istedi?  
- Petrus ve Yuhanna ona ne dediler? 
- Sakat dilenciye kim şifa verdi? 
- İsa’nın hakkında konuşmak için nereden cesaret alabiliriz? 
 

! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde söylenir: 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” Elçiler 4:12 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Renkli kağıttan sakat dilencinin “yatağı” yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 3:1-4:4 ve DİKKAT! 

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Sakat dilenci iyileştiriliyor’ bölümü, sayfa 338-339 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, Yuhanna, dilenci, tapınak, insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Petrus ve Yuhanna kendi gücüyle değil, Allah’ın gücüyle sakat dilenciyi iyileştirdiler. Allah’ın 
gücü hastalıklardan ve her şeyden üstündür ve O’nun elinden şifa gelir. 

- Gümüş, altın ya da şifadan daha değerli şey İsa Mesih’e iman etmektir. İman sonsuz mutluluk 
verir, son günde ise bu dünyadaki şeylerin hepsi yok olur. 

- Petrus, Kutsal Ruh’un ona verdiği sözleriyle İsa Mesih’e tanıklık etti. İsa Mesih bize şöyle söz 
verdi: “Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında, ‘Kendimizi 
neyle, nasıl savunacağız?’ ya da, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size 
ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.” (Luka 11:11-12) 

- Petrus şöyle dedi: “Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad 
yoktur.” Sadece İsa Mesih bizi günahtan ve günahın getirdiği ölüm cezasından kurtarır.  

- Biz elçiler gibi cesur olalım: “Tanrı’nın önünde, Tanrı’nın sözünü değil de sizin sözünüzü 
dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan 
edemeyiz.” Merak etmemize gerek yok, çünkü Kutsal Ruh bize müjdelemek için cesaret verir!  



Ders 1: Sakat dilenci iyileştiriliyor 
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Petrus sakat dilenciye, “Bende altın ve gümüş yok,  
ama bende olanı sana veriyorum” dedi.  

“Nasıralı İsa Mesih’in adıyla, yürü!” 
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2. HANANYA’YLA SAFİRA 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Hananya’yla Safira’ bölümü okunur,  
sayfa 340-341 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İlk Hristiyan cemaat (yani inanlılar topluluğu) nasıldı? 
- Hananya’yla Safira’nın günahı neydi? 
- Onlar neden cezalandırıldı? 
- Allah’tan bir şey gizleyebilir misin? 
- Kim günahlarını bağışlar? 

 
! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
  
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. 

Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.” Efesliler 4:25 
!  Elişi teklifi: Kartondan büyüteç kesilir, ortasına kalp şekli yapıştırılır ve kalbin üzerine şöyle yazılır: 

“Rab yüreğe bakar.” / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 4:32-5:11 ve DİKKAT! 

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Hananya’yla Safira’bölümü, sayfa 340-341 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: ev, insanlar, Petrus, Hananya ve Safira, para 
! Dersin önemli noktaları:  

- İlk Hristiyan cemaat Pentikost gününde, Kutsal Ruh verildiğinde oluşturmuştu. O gün 3000 kişi 
vaftiz oldu ve birlikte düzenli olarak öğretim ve dua için bir araya gelmeye başladılar. 

- Hristiyan cemaat İsa’nın iradesini gerçekleşir. İsa Mesih şöyle diyor: “Birbirinize sevginiz 
olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna 13:35) 

- İmanlı olmayanlar imanlılara karşı zulüm edince cemaat zulmün bitmesini dua etmedi, Allah’tan 
cesaret ve dayanma gücünü rica ettiler. Biz de Allah’tan sıkıntılı günlerde cesaret rica edebiliriz. 

- Hananya’yla karısı Safira’nın günahı bütün paralarını vermemek değil, paraların saklaması ve 
dürüst olmaması idi. Ceza Allah’tan geldi. Onların kaderi herkes için bir uyarıcı örnek oldu. 

- Belki insanlardan günahlarımızı gizleyebiliriz, fakat Allah’tan gizleyebileceğimiz hiçbir şey 
yoktur! Allah her şeyi görür ve bilir; Allah düşüncelerimizin, eylemlerimizin, söylediklerimizin 
hepsini bilir. Fakat unutmayalım ki, Allah her zaman tövbe eden ve günahlarını itiraf edeni 
affetmeye hazırdır! İsa Mesih bütün günahlarımız için öldü! 



Ders 2: Hananya’yla Safira 
	  

	  

	  
                  www.sundayschoolresources.co.uk 

	  
Petrus Hananya’ya, “Sen insanlara değil,  

Allah’a yalan söylemiş oldun” dedi. 
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3. ELÇİLER BASKI ALTINDA 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Elçiler baskı altında’ bölümü okunur,  
sayfa 342-343 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İsa Mesih önceden öğrencilerine neyi bildirmişti? 
- Elçiler neden hapse atıldı? 
- Elçiler hapisten ne şekilde kurtuldular? 
- Müjde’nin yayılması engellenebilir mi? 
- Kim elçilere güç ve cesaret veriyordu? Kim bize cesaret verir? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
  
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Senin Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez.” Yuhanna 10:35 
!  Elişi teklifi: Kağıt bardağından bir megafon yapılıp üzerine şöyle yazılır: “Dünyanın her yanına gidin, 

Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.” (Markos 16:15) / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 5:12-42 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Elçiler baskı altında’ bölümü, sayfa 342-343 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, Yuhanna, hapishane, melek, askerler, yöneticiler 
! Dersin önemli noktaları:  

- Müjde’nin yayılması Allah’ın işidir! İnsanlar bunu engelleyemez. Kutsal Kitap şöyle diyor: 
“Çünkü bu girişim, bu hareket insan işiyse, yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı’nın işiyse, bu 
adamları yok edemezsiniz.” (Elçiler 5:38-39) 

- Demek ki, müjdenin yayılması dünyanın sonuna kadar sürecek ve insanlar bunu 
engelleyemeyecekler. “Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere 
dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.” (Matta 24:14) 

- Kutsal Ruh elçilere güç ve cesaret veriyordu. Aynı şekilde Kutsal Ruh bizi de cesaretlendirir.  
- Müjde, “iyi haber” demektir. İsa Mesih’in ölüp dirilmesi ve günahlarımızın bağışlanması bizim 

için çok iyi haberdir! İsa Mesih’te sonsuz hayatımız vardır! 
- Allah herkesin kurtulmasını ister. O seni, beni, aileni, arkadaşlarını yanına çağırır ve herkese  

ebedi hayatı vermek ister.  
 



Ders 3: Elçiler baskı altında 
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Elçiler tutukevine atıldı. Ama geceleyin Rab’bin bir meleği 

zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı.	  
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4. İSTEFANOS 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Stefanos ve Saul’ bölümü okunur, sayfa 269-270 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İstefanos neden taşlanarak öldürüldü? 
- İstefanos’un son sözleri neydi? 
- İsa Mesih bize bu dünyada kolay bir hayat vaat etmişti mi? Yine de İsa’ya güvenmek ve iman 

etmek niçin doğru ve hayatımızın en önemli şeyidir? 
- İsa seni nasıl yüreklendirir? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
  
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de 

cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun.” Matta 10:28 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 6-7 ve  

‘Çocuklara Kutsal Kitap’–kitabından ‘İstefanos ve Saul’ bölümü, sayfa 269-270 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: 12 öğrenci, diğer adamlar, İstefanos, insanlar, taşlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- İstefanos ilk Hristiyan şehit idi. İsa Mesih’e inandığı için hayatını kaybetti. Baştan beri İsa 
Mesih’ten ve O’na iman edenlerden nefret edenler var ve sonuna dek öyle olacak. 

- İsa Mesih kendisini takip edenlere yani imanlılara kolay bir hayat vaat etmemişti. Tam tersine, 
zorluk ve zulüm olacağını söylemişti. 

- Buna rağmen İsa Mesih’i tanımak ve O’na Kurtarıcı olarak iman etmek hayatımızın en önemli ve 
güzel şeyi, çünkü sadece İsa Mesih’te günahların bağışlanması ve ebedi hayat vardır. 

- Unutmayalım ki, İsa her gün ve her an bizimledir, zorlukta ve zulüm gördüğümüzde de. 
- Zor zamanlarda İsa Mesih bizi yüreklendirip avutur, O asla bizi tek başına bırakmaz.  
- Kutsal Kitap şöyle diyor: “Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte 

kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı 
çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.” Luka 21:14-15 

 
 

 



Ders 4: İstefanos 
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Kutsal Ruh’la dolu olan İstefanos, gözlerini göğe dikip 
Allah’ın görkemini ve Allah’ın sağında duran İsa’yı gördü. 
İstefanos kentten dışarı atıldı ve taşlayarak öldürüldü. 
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5. FİLİPUS VE ETİYOPYALI 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Filipus ve Etiyopyalı’ bölümü okunur, 
sayfa 346-347 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İnanlılara yapılan baskı neye yaradı? 
- Filipus Etiyopyalı vezire ne anlattı? 
- Etiyopyalı vezir okuduklarını anlayınca ne istedi? Vaftiz neden önemlidir? 
- Etiyopyalı vezir memleketine dönünce orada ne yaptı? Sen Müjdenin yayılması için ne 

yapabilirsin? 
 
! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” Matta 16:16 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 8:26-40 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Filipus ve Etiyopyalı’ bölümü, sayfa 346-347 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Filipus, at arabası ve Etiyopyalı adam, ırmak 
! Dersin önemli noktaları:  

- İstefanos öldükten sonra Yeruşalim’deki imanlılar için baskı ve saldırı dönemi başladı. Bundan 
dolayı imanlılar diğer komşu bölgelere dağıldılar ve orada Müjdeyi duyurmaya başladılar. 
Böylece zor durumun olumlu tarafı da oldu.  

- Yeruşalim’den memleketine dönen Etiyopyalı bir vezir Kutsal Yazıları okuyordu, fakat 
okuduklarını anlamadı. Filipus vezire yardım etti ve onun okuduğu bölümü açıklayıp ona 
ayetlerden İsa Mesih’i gösterdi. Bizim için de Kutsal Kitap’ı okumak çok önemli, çünkü Kutsal 
Kitap bize İsa Mesih’i tanıtır. Ayrıca okuduklarımızı anlamak da önemli ve genellikle Kutsal 
Kitap’ı anlatmak pederlerin ya da diğer öğretmenlerin görevi. 

- Etiyopyalı vezir İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul edip vaftiz oldu. Kutsal Ruh işte böyle çalışır; 
Kutsal Kitap okunurken ve anlatılırken Kutsal Ruh sözü açıklayıp iman yaratır. 

- Vaftizde bize kurtuluş armağan edilir ve biz Allah’ın çocuğu oluruz. Kutsal Kitap şöyle diyor: 
“İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” (Markos 16:16) 

- Etiyopyalı vezir sevinçle memleketine dönüp orada müjdeyi paylaştı. Biz de aynısını yapalım: 
sevinçle yaşamaya devam edip her fırsatta insanlara İsa Mesih’i tanıtalım! 
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sonra onu vaftiz etti. 
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6. İSA SAUL’A GÖRÜNÜYOR 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Saul Şam’a gidiyor’,’Hananya Saul’a yardım ediyor’ ve ‘Saul İsa’yı 
vaaz ediyor’ bölümleri okunur, sayfa 272-276 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Saul imanlılara zulmetti? 
- Şam’a giderken Saul’a ne oldu? 
- Saul İsa’ya nasıl iman etmeye başladı? İsa’ya iman ettikten sonra Saul ne yapmaya başladı? 
- Saul’un hayatından ne öğrenebiliriz? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi.” 1 Timoteos 1:15 
!  Elişi teklifi: Kartondan bu olayı hatırlatan gözlük yapılır. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 9 ve ‘Çocuklara Kutsal Kitap’–

kitabından ‘Saul Şam’a gidiyor’,’Hananya Saul’a yardım ediyor’ ve ‘Saul İsa’yı vaaz ediyor’ bölümleri, 
sayfa 272-276 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Saul, şehir binaları, yere kapanan Saul, bulut,oda,sandalye,Hananya 
! Dersin önemli noktaları:  

- İmanlılara zulmeden Saul’a İsa’nın kendisi görünüp konuştu. Bu olaydan sonra Saul ve onun 
hayatı tamamen değişti: Saul İsa Mesih’e inanmaya başladı. İsa Mesih düşmanın düşünceleri bile 
değiştirebilir, O’nun için hiçbir şey ya da hiç kimse imkansız değildir! 

- İsa Saul’u seçmişti. Rab Şam kentinde yaşayan Hananya adlı öğrencisine Saul hakkında şöyle 
dedi: “Bu adam, benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğulları’na duyurmak üzere 
seçilmiş bir aracımdır.” (Elçilerin işleri 9:15) Allah’ın herkes için bu dünyada planları var ve 
Allah’ın bütün planları mutlaka doğru zamanda gerçekleşecek. 

- Hananya Saul’a “İsa Mesih gözlerin açılsın” der demez Saul yeniden görmeye başladı. Saul İsa 
Mesih’e iman edip vaftiz oldu ve İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu duyurmaya başladı. Bizim de 
durumumuz İsa’ya iman etmeden önce kör olanlara benzer, ancak İsa bize iman armağan 
ettiğinde yeniden görmeye başlarız: hem günahlı olduğumuzu hem de İsa’nın Kurtarıcı olduğunu 
görürüz. 

- Biz düşmanlarımız ve imanlılara zulmedenler için dua etmeye devam edelim ki, 
onlar da imana gelsinler! 
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İsa Mesih Saul’a görünüp konuştu. Saul ve onun hayatı 
tamamen değişti: Saul İsa Mesih’e inanmaya başladı. 
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7. PETRUS LİDDA’DA 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Eneas ve Tabita’ bölümü okunur,  
sayfa 348-349 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Petrus Lidda’da ne yaptı? 
- Neden Allah Petrus aracılığıyla Eneas’ı iyileştirdi? 
- Neden Petrus Yafa kentine gitti? 
- Kim Tabita’yı ölümden diriltti? 
- Bizler diriltme mucizesinden Allah’ın hakkında ne öğrenebiliriz? 

 
! Günün ilahisi 

 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“	  İsa, “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim”, dedi.”  

Yuh 10:10 
!  Elişi teklifi: Kağıda çizilen Tabita’nın diktiği tişört kumaş parçalarıyla süslenir. / Boyama resmi boyanır 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 9:32-43 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Eneas ve Tabita’ bölümü, sayfa 348-349 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, Eneas, oda, yatak, masa, insanlar, ölü Tabita 
! Dersin önemli noktaları:  

- İsa Mesih dünyadan ayrılmadan önce elçilere bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek 
için güç ve yetki vermişti. 

- Petrus sekiz yıldır felçli olan Eneas’ı iyileştirdi. Petrus bu mucizeyi kendi gücüyle değil, Allah’ın 
gücüyle yaptı. Allah Eneas’ı iyileştirdi, şifa O’ndan geldi. 

- İyileşen Eneas’ı görenler onu iyileştiren İsa Mesih’e iman etmeye başladılar. İşte mucizelerin 
hedefi budur: insanlara İsa Mesih’i göstermesidir. 

- Yafa adlı bir kentte daha büyük bir mucize meydana geldi. Petrus ölü bir kadını, Tabita’yı, 
ölümden diriltti. Gene Allah bu mucizeyi yaptı ve bunu Petrus aracılığıyla yaptı. 

- Allah ölümden daha güçlüdür! İsa Mesih ölüp dirilmekle ölümün gücünü yendi! Bir ilahide şöyle 
seslenir: “İsa Mesih dirildi, ölümüyle ölümü yendi ve mezarlarda olanlara yaşam verdi!” 

- Olay tüm Yafa’da duyuldu ve birçokları İsa’ya inandı. Mucizenin hedefi iman yaratmak idi. 
Biz de şifanın kaynağı ve sonsuz yaşam sağlayan Rab İsa Mesih’e iman edelim! 

 



Ders 7: Petrus Lidda’da 
 

 

 
                  www.aidecworld.com 

	  
	  

Tabita adında bir kadın ölümden dirildi. Allah bu büyük 
mucizeyi Petrus aracılığıyla yaptı. 
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8. PETRUS KORNELİUS’UN EVİNDE 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘İman eden yüzbaşı bölümü okunur,  
sayfa 350-351 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Petrus nasıl bir görüm gördü? 
- Görümde melek Kornelius’a ne dedi? 
- Petrus’un gördüğü görümün anlamı neydi?  
- Petrus Kornelius’un evinde ne yaptı? 
- Allah farklı insanlar hakkında ne düşünüyor? Herkesi seviyor mu? 
- İsa’ya iman edenler neden bir ailenin çocukları gibi? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“	  Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.” Romalılar 2:11 
!  Elişi teklifi: Olaydan bir kolaj resmi yapılır. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 10 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘İman eden yüzbaşı bölümü, sayfa 350-351 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, ev, örtü, üç erkek, Kornelius ve onun evi ve insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah iki görümde iki kişiye önemli bir mesaj verdi. Petrus’a bir görümde her türden hayvanlar 
gösterildi, Kornelius adlı Yahudi olmayan dindar bir yüzbaşıya ise görümde Allah’ın gönderdiği 
bir melek konuştu. Allah bu iki kişiyi çok önemli bir olay için hazırladı.  

- Allah Petrus aracılığıyla Yahudi olmayanların da kurtulabileceğini göstermek istedi. Zaten Allah 
bütün insanları seviyor! Ve İsa Mesih bütün insanların günahları için çarmıhta öldü, öyle ki 
herkes kurtulabilsin. Allah’ın çağrısı bütün insanlar için, müjde herkese aittir! 

- Allah’ın önünde kimse diğerinden üstün değildir, Allah insanlar arasında ayrım yapmaz! 
- Kornelius ile ailesi ilk Yahudi olmayan İsa Mesih’in adıyla vaftiz olan kişiler idi. Bu imanlılar 

arasında bir dönüm noktası oldu: bundan sonra müjde yeni bölgelere, Yahudi olmayanlara da, 
duyurulmaya başlandı. 

- İsa Mesih’e iman eden herkes bir ailenin çocuğu gibidir. Allah, Göklerdeki Babamız hepimizi 
sonsuz sevgiyle seviyor. Biz ise İsa Mesih’te kardeşiz. 
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Allah insanlar arasında ayrım yapmaz,  
O zaten bütün insanları sever! 
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9. PETRUS TUTUKLANIYOR 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Petrus hapisten kurtuluyor’ bölümü 
okunur, sayfa 352-353 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Niçin Kral Hirodes Petrus’u hapse attırdı? 
- İmanlılar zor durumda ne yaptılar?  
- Biz zor dönemlerde ne yapabiliriz? 
- Petrus nasıl hapisten kurtuldu? 
- Petrus kurtulduktan sonra ne yaptı? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“ Rab’bin meleği O’ndan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları.”  

Mez 34:7 
!  Elişi teklifi: Renkli kağıt parçalarından zincir yapılıp üzerine şöyle yazılır: “Allah Peturs’a yardım etti ve 

onu hapisten kurtardı!” / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 12:1-19 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Petrus hapisten kurtuluyor’ bölümü,  
sayfa 352-353 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, zindan, askerler, melek, ev, insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- İmanlılar topluluğu zulüm gördüğünde yine de toplanıp dua ediyordu. İsa Mesih vaat ettiği gibi 
onlarla birlikteydi. İsa Mesih şöyle diyor: “Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben 
de orada, aralarındayım.” (Matta 18:20) 

- Allah dualarımızı mutlaka duyar. O iyi ve doğru iradesine göre dualarımıza cevap verir.  
- Bütün dertleri ve tedirginlikleri Allah’a dua ile getirmek çok doğru ve önemlidir. Ancak 

Allah’tan yardım gelir! 
- İnsanların gözüyle Petrus’un durumu ümitsizdi. Ancak Allah için ümitsiz bir durum yoktur, 

O’nun için her şey mümkündür!  
- Allah’ın gönderdiği melek Petrus’u hapisten özgür kıldı, yani Allah Petrus’u kurtardı! 
- Biz zulmedilenler için dua edelim ki, Allah onları güçlendirsin ve onlara yardım 

etsin.  
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Petrus hapiste tutuldu, ama Rab’bin bir meleği  
onu zindandan çıkardı. 
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10. PAVLUS’UN BİRİNCİ YOLCULUĞU 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Pavlus’un birinci müjdeleme yolculuğu’ 
bölümü okunur, sayfa 356-357 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Pavlus kimlerle yola çıktı? 
- Pavlus birinci yolculuğunda nereye gitti? 
- İnsanlar Pavlus’un paylaştığı müjdeye nasıl bir tepki gösterdiler? 
- Müjde kimlere duyurulmalı? 
- Biz müjdeyi nasıl paylaşabiliriz? 

 
! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine 

getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır” Yeşaya 55:11 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 13-14 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Pavlus’un birinci müjdeleme yolculuğu’ 
bölümü, sayfa 356-357 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Petrus, Barnabas, şehir, insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Müjdeleme yolculuğu, İsa Mesih hakkında çeşitli yerlerdeki kişilere vaaz etmek için uzun 
yolculuk yapmak demektir. 

- Müjdelemek yani müjdeyi yaymak, İsa’nın öğrencilerine verdiği son buyruktu. İsa şöyle dedi: 
“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın 
sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20) 

- Pavlus ile Barnabas’ın birinci yolculuğu üç sene sürdü. Onlar insanlara İsa Mesih’i vaaz ettiler ve 
birçok kişi inanmaya başlayıp vaftiz oldu. Bazıları ise öfkelendiler ve İsa Mesih hakkında hiçbir 
şey duymak istemediler. Bugünlerde insanlar hala inanç açısından iki gruba ayrılır: İsa Mesih’e 
iman edenlere ve iman etmeyenlere. Oysaki İsa herkesi eşit olarak sever ve herkesi kurtarmak ister! 

- Allah’ın sözü şöyle çalışır: Sözü asla boş dönmeyip O’nun isteğini yerine getirecek.  
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11. PAVLUS’UN İKİNCİ YOLCULUĞU 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pavlus Yunanistan’a gidiyor’ ve ‘Pavlus kötü bir ruhu kovuyor’ 
bölümleri okunur, sayfa 278-279 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Pavlus’la Silas neden Makedonya’ya gittiler? 
- Lidya ile ailesi nasıl imana geldi? 
- Kötü ruha tutsak köle bir kız ne yapıyordu? 
- Pavlus kıza ne dedi? Sonra ne oldu? Pavlus kimin gücüyle kötü ruhu kovdu? 
- Neden Pavlus’la Silas hapse atıldı? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her 

bakımdan kabule layık bir sözdür.” 1. Timoteos 1:15 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. / Alıştırma yapılır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 16:1-23 ve ‘Çocuklara Kutsal  

Kitap’ –kitabından ‘Pavlus Yunanistan’a gidiyor’ ve ‘Pavlus kötü bir ruhu kovuyor’ bölümleri,  
sayfa 278-279 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, Silas, Barnabas, Yuhanna, oda, yatak, yatakta uyuyan 
Pavlus, melek, ırmak, Lidya ve ailesi, kız ile efendileri 

! Dersin önemli noktaları:  
- Pavlus’un ikinci müjdeleme yolculuğu Yunanistan’a ulaştı. Anadolu’dayken bir gece bir 

görümde Pavlus Makedonya’ya çağırılmış oldu. Kutsal Ruh Pavlus’u yönlendirdi, o kendi 
kafasına göre yolculuk yapmadı. 

- Lidya Allah’ın Sözüne kulak verdi ve Rab onun yüreğini açtı. Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz 
oldu. Lidya’nın imana gelmesi Allah’ın işiydi, çünkü Rab Allah onun yüreğini açtı. 

- İman Allah’ın verdiği armağandır. Kutsal Ruh Allah’ın Sözü, vaftiz ve Rab’bin sofrası 
aracılığıyla iman yaratır. 

- Filipi’de Pavlus kötü ruha tutsak köle bir kızdan İsa Mesih’in adıyla kötü ruhu çıkarttı. Allah’ın 
gücü kötü ruhları kovabilir, çünkü O’nun gücü kötü ruhlardan ve her şeyden üstündür! 

- Pavlus’la Silas doğru yapmalarına rağmen hapse atıldı. Bu dünyada biz beladan 
kaçamayız, fakat İsa Mesih bizi asla yalnız bırakmaz, O her an bizimledir. 
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12. PAVLUS’LA SİLAS HAPİSTE 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pavlus ve Silas hapiste’ bölümü okunur, sayfa 281 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Pavlus’la Silas hapiste ne yaptılar? 
- Onların zincirleri nasıl çözüldü? 
- Neden gardiyan kendi canına kıymak istedi? Pavlus ona ne dedi? 
- Sonra gardiyan ne yaptı? Pavlus’la Silas’a ertesi gün ne oldu? 
- Kurtulmak için ne yapmak lazım? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz.” Elçilerin işleri 16:31 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 16:20-40 ve ‘Çocuklara Kutsal  

Kitap’ –kitabından ‘Pavlus ve Silas hapiste’ bölümü okunur, sayfa 281 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, Silas, insanlar, hapishane, askerler, melek, gardiyan 
! Dersin önemli noktaları:  

- Pavlus’la Silas hapiste acı içinde olmalarına rağmen dua edip ilahiler söyleyerek Allah’ı 
yüceltiyorlardı. Onlar Allah’a ve O’nun yardımına güvendiler. Allah iyidir ve O’nun bilgisi 
olmaksızın başımıza hiçbir şey gelmez.  

- İsa Mesih bizi asla yalnız bırakmaz, O her an bizimledir. Pavlus ve Silas başı beladayken Kutsal 
Ruh aracılığıyla güçlendirilmiş oldular. Kutsal Ruh bizi de yüreklendirip teselli eder. 

- Pavlus ve Silas Allah’ın yardımıyla hapisten kurtuldular. 
- Kendini öldürmek üzere olan gardiyan çok ama çok önemli bir soru sordu, “Kurtulmak için ne 

yapmam lazım?” Hala çok insan aynı soruya cevap bulmaya çalışmaktadır. Fakat insan ne 
yapabilir ki? Fakirlere yardım etmekle mi, iyi bir insan olmakla mı, dua etmekle ve kiliseye 
gelmekle mi kurtuluruz? 

- “Rab İsa’ya iman et!” Tek yapmanız gereken budur. Sana armağan edilen imanı kabul et ve Rab 
İsa’ya, çarmıhta günahların için ölen ve ölümden dirilen Kurtarıcı’ya iman et! 

- Gardiyan Pavlus’la Silas’ı evine götürdü ve onlar ev halkına da müjdeyi anlattılar. Hepsi inanıp 
vaftiz oldu. Sonuç çok mutlu oldu! Pavlus’la Silas hapse atılmasaydı, bu 
insanlar müjdeyi duyamazlardı. 
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13. PAVLUS ATİNA’DA 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pavlus’un yolculukları’ ve ‘Pavlus Atina’ya gidiyor’ bölümleri 
okunur, sayfa 282-284 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Pavlus insanlara ne öğretiyordu? 
- İnsanlar müjdeyi duyunca ne yaptılar? 
- Neden Kutsal Kitap’ı incelemek bizim için faydalıdır? 
- Atina nasıl bir kent idi? İnsanlar neye inanıyorlardı? 
- Neden herkes İsa Mesih’i kabul etmez? 

 
! Günün ilahisi 
 

İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için:“	  	  Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.” 1. Selanikliler 5:21 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 17 ve ‘Çocuklara Kutsal  

Kitap’ –kitabından ‘Pavlus’un yolculukları’ ve ‘Pavlus Atina’ya gidiyor’ bölümleri, sayfa 282-284 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, tapınak, yöneticiler, putlar, insanlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Pavlus gittiği her yerde Kutsal Yazıları açıklayarak İsa Mesih hakkında vaaz ediyordu. Kutsal 
Kitabın ana teması zaten İsa Mesih’tir. İsa Mesih gerçekten Allah’ın Oğlu’dur. 

- Veriya kentinde insanlar Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazıları 
inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Şöyle yapmak doğrudur. Biz de 
öğretilenlerin Kutsal Kitap’a göre doğru olup olmadığını araştıralım. 

- Biz asla Kutsal Kitap’ın sözlerinden bir şey çıkaramayız ya da sözlerine bir şey katamayız. İsa 
Mesih diyor: ”Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” 

- Atina kenti putlarla doluydu ve insanlar kendi bilgeliğine inandılar. Ancak Kutsal Kitap’ta şöyle 
denir: “Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar 
da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için –ister Yahudi ister Grek olsun– 
Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı’nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha 
üstün, Tanrı’nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.” 

- Pavlus Atina’da da insanlara İsa Mesih’in kim olduğunu açıkladı. Yine onu duyan bazıları imana 
gelip vaftiz oldular ve böylece orada da Hristiyan topluluğu kurulmuş oldu. 
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Fakat Pavlus çarmıha gerilmiş İsa Mesih’i duyuruyordu. 
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14. PAVLUS’UN ÜÇÜNCÜ YOLCULUĞU 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Pavlus’un üçüncü müjdeleme yolculuğu’ 
bölümü okunur, sayfa 360-361 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kimin adıyla insanlar vaftiz edilmeli? Bu neden önemlidir? 
- Pavlus’un yaptığı olağanüstü işlerinin hedefi neydi? 
- Efes’te büyücülükle uğraşan insanlar imana geldikten sonra ne yaptılar? 
- Efes’te neden bir kargaşa çıktı? 
- Kargaşa müjdenin yayılmasını durdurdu mu? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her 
şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” Efes.4:5-6 

!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 18:23-19:1-40 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Pavlus’un üçüncü müjdeleme yolculuğu’ 
bölümü, sayfa 360-361 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, Akvila ve Priskilla, Apollos, Efesliler 
! Dersin önemli noktaları:  

- Hristiyan inancının temelini bilmek çok önemlidir. Bunu Kutsal Kitap’ı okuyarak ve kiliseye 
ayine katılarak öğreniriz.  

- Kutsal Kitap’a göre insanlar her zaman Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edilmeli. 
Sadece öyle bir vaftiz Hristiyan vaftizidir. Vaftizde bize Kutsal Ruh verilir. Vaftiz iman eden 
kişinin günahlarının bağışlanmasını sağlar, kişiyi ölümden ve İblis’ten kurtarır ve ona ebedî 
kurtuluşu verir.  

- Pavlus Rab İsa Mesih’in gücüyle olağanüstü işleri yapıyordu, insanlar İsa Mesih’i tanımayı 
öğrensinler, O’nun Allah olduğunu kabul etsinler ve O’na iman etmeye başlasınlar diye. 

- Hristiyan inancında kötü ruhlar ya da büyücülük asla hiçbir rol almaz. İkisi İsa’nın düşmanı olan 
İblis’in güçleri ve onlardan çekinmeliyiz. İsa Mesih kendisine inananları onlardan özgür kılar. 

- Efes’teki kargaşa bile müjdenin yayılmasını durduramadı. Hala durum aynı: 
hiçbir şey ya da hiçbir kimse Allah’ın sözünün yayılmasını durduramaz! 
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Efes’teki kargaşalık müjdenin yaymasını durduramadı! 
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15. EFTİHOS 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
DİKKAT! ‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’ –kitabından ‘Pavlus üçüncü yolculuğunu tamamlıyor’ 
bölümü okunur, sayfa 362-363 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Eftihos pencereden düştü? 
- Pavlus nasıl bir mucize yaptı? Nasıl bunun gibi olağanüstü mucize yapabildi? 
- İmanlıların bir araya toplanması neden önemlidir? 
- Neden iman kardeşleri Pavlus’un Yeruşalim’e gitmesini istemiyorlardı? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Senin gibi yok, ya Rab, Sen büyüksün, Adın da büyüktür gücün sayesinde.”  

Yeremya 10:6 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 20:1-21:16 ve DİKKAT!  

‘Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler’–kitabından ‘Pavlus üçüncü yolculuğunu tamamlıyor’ 
bölümü, sayfa 362-363 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, imanlılar, oda, pencerenin önünde oturan genç 
! Dersin önemli noktaları:  

- İsa Mesih ölüp dirildiğinden beri O’nun öğrencileri yani imanlılar bir araya toplanıyorlar. Bu 
toplantı herhangi bir toplantı değil, bir kilise ayinidir. Ayinde hizmet eden biri insan değildir, 
Allah’ın kendisidir. Allah, kendi halkına Sözüyle (=Kutsal Kitap) ve Sakramentle (=Rab’bin 
sofrası ve vaftiz) hizmet eder.  

- Kiliseye geldiğimizde İsa Mesih’e geliyoruz. Allah’ın adı, İsa Mesih’te aramızdadır, O’nun 
adıyla bir araya geliyoruz. Bir ve üç olan Allah’ın adı neredeyse kendisi de oradadır. 

- Troas’ta Pavlus pencereden düşen ve ölen Eftihos’u ölümden diriltti. Bu çok büyük bir 
mucizeydi ve Pavlus bunu Allah’ın gücüyle yaptı. Oradaki imanlılar bu olaydan büyük cesaret 
aldılar.  

- Allah ölüleri bile diriltebilir, çünkü Allah’ın gücü ölümden üstündür. İsa Mesih, ölümden 
dirilerek ölümün gücünü ve Şeytan'ı tümüyle yendi. 

- Pavlus Efes’teki imanlıları Allah’a emanet etti. Kutsal Allah, Göklerdeki 
Babamız bize iyi bakar, bizi korur ve yönlendirir. 
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16. PAVLUS YERUŞALİM’DE 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pavlus Yeruşalim’e geri dönüyor’ ve ‘Pavlus tutuklanıyor’ bölümleri 
okunur, sayfa 286-287 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Pavlus Yeruşalim’e gitmek istedi? 
- Yeruşalim’de Pavlus nasıl karşılandı?  
- Pavlus öldürmek isteyenlerden nasıl kurtuldu? 
- Neden Pavlus korkmadı, neden hep cesurdu? 
- Neden sıkıntıda bile korkmamıza gerek yok? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her 

durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 21:17-26:32 ve ‘Çocuklara  

Kutsal Kitap’–kitabından ‘Pavlus Yeruşalim’e geri dönüyor’ ve ‘Pavlus tutuklanıyor’ bölümleri,  
sayfa 286-287 

! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, insanlar, melek, Roma ordusu, hapishane 
! Dersin önemli noktaları:  

- Kutsal Ruh Pavlus’a güç ve cesaret vermişti ve Pavlus Allah’ın iyi iradesine güvendi. 
Hayatımızdaki her şey Allah’tan gelir, O bilmeksizin bize hiç bir şey olmaz. Bundan emin 
olabiliriz ve Allah’a güvenmeliyiz. 

- Biz bütün kaygılarımızı İsa Mesih’e yükleyelim, çünkü O bizi kayırır. Bazen kendi isteğimiz 
olmuyor, fakat Allah bizden daha iyi her şeyi bilir. Rab’bin duasında şöyle dua ederiz: “Senin 
istediğin olsun - gökte nasıl olursa, yeryüzünde de öyle olsun.” 

- İsa Mesih Pavlus’u desteklemek amacıyla bir gece ona göründü ve cesur olması gerektiğini dedi. 
Rab İsa Pavlus’la birlikteydi ve aynı şekilde bizimle de her an kalır. 

- Pavlus tutuklandı ve sonunda suçu olmamasına rağmen onu Roma’ya gönderme kararı alındı. Bu 
Allah’ın planıydı, çünkü Pavlus Roma’da da müjdeyi yayacaktı. Allah her zaman planını yerine 
getirir!  
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Pavlus Yeruşalim’de de cesurca  
İsa Mesih’e tanıklık etti. 
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17. PAVLUS ROMA’YA GÖNDERİLİYOR 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Roma yolculuğu’ bölümü okunur, sayfa 288-290 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Neden Pavlus Roma’ya gönderildi? 
- Pavlus Roma’ya deniz yolculuğu yaptığında ne oldu? 
- Rab’bin meleği Pavlus’la ne konuştu? 
- Neden Pavlus’un Roma’ya gitmesi önemliydi? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Ey Rab’be umut bağlayanlar, güçlü ve yürekli olun!” Mezmurlar 31:24 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Elçilerin işleri 27-28 ve ‘Çocuklara  

Kutsal Kitap’–kitabından ‘Roma yolculuğu’ bölümü, sayfa 288-290 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Pavlus, gemi, dalgalar, askerler, diğer tutuklular 
! Dersin önemli noktaları:  

- Uzun ve tehlikeli yolculukta Rab Allah Pavlus’u ve gemide olan diğer herkesi korudu. Kutsal 
Kitap’ta bulunan bir vaat şöyledir: “Rab kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır.” 
(Mezmurlar 145:18-19) 

- Denizde fırtına günlerce sürdü ve gemide bulunanlar umutlarını yitirmişlerdi. O zaman Allah’ın 
bir meleği Pavlus’a görünüp korkmasının gerekmediğini ve Allah’ın herkesi kurtaracağını 
söyledi. Pavlus Allah’ın sözüne inandı. 

- Biz de Allah’ın sözüne güvenip inanalım! Kutsal Kitap’ta “Korkma!” sözü 365 kere bulunur yani 
bir yılın her gününde bize “Korkma!” denir. (Bir yılda 365 gün var) 

- Meleğin dediği gibi oldu, herkes fırtınadan sağ salim kurtuldu. Pavlus Malta Adası’nda da 
Allah’ın lütfunu bildiren müjde ile ilgili tanıklık etme görevini yaptı. 

- Pavlus nihayet Roma’ya varınca Allah’ın planı yerine getirilmiş oldu. Müjde bütün uluslara ve 
Yahudi olmayanlara da duyurulacaktı, ve Roma kenti putperestliğin merkeziydi. 
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18. PAVLUS BİRÇOK MEKTUP YAZIYOR 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Pavlus birçok mektup yazıyor’ bölümü okunur, sayfa 291-293 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- Kimlere ve neden Pavlus mektuplar yazdı?  
- Pavlus’un mektupları Allah’ın sözü mü? 
- Mektupların konusu neydi? 
- Hristiyan topluluğu ne şekilde insan bedenine benzer? 
- Elçi Yuhanna sevgi hakkında ne yazdı? Gerçek sevgi kimden gelir? 

 
! Günün ilahisi 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Tanrı’nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna 

bakarak onların imanını örnek alın. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.” İbraniler 13:7-8 
!  Elişi teklifi: Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan 1. Korintliler 12 ve 1. Yuhanna 4 ve  

‘Çocuklara Kutsal Kitap’–kitabından ‘Pavlus birçok mektup yazıyor’ bölümü, sayfa 291-293 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: oda, masa, sandalye, Pavlus, asker, mektuplar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Pavlus Roma’da tutukluydu, ama hapishanede kalmadığı için yaşamını hep Allah’ın sözünü 
anlatarak ve öbür kentlerdeki kiliselere mektup yazarak sürdürüyordu. 

- Pavlus’un yazdığı mektuplar Kutsal Kitap’ta bulunur. Pavlus Roma’dayken Kutsal Kitap’ta 
bulunan üç mektup yazdı: Efesliler, Filipililer ve Koloseliler.  

- Ayrıca şunlar da Pavlus’un yazdığı mektuplar: Romalılar, Korintliler, Galatyalılar, Selanikliler, 
Timoteos, Titus ve Filimon.  

- Pavlus’un mektupları da Allah’ın sözüdür, çünkü Pavlus kendi yorumlarını değil, Allah onun 
aracılığıyla ne söylemek istediğini yazdı. 

- Pavlus’un Korintliler’e mektubunda herkesin cemaatte önemli ve gerekli olması söylenir. 
Herkesin görevi ayrı fakat hep birlikte İsa Mesih’in bedeniyiz. İsa Mesih ise Kurtarıcı olarak  
bu bedenin başıdır. 
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19. ALLAH’IN YENİ DÜNYASI 
 
BAŞLANGIÇ 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla başlıyoruz 
! Başlangıç ilahisi 
! Başlangıç duası, günahların itiraf edilmesi ve bağışlanma sözleri  

Ey Kutsal Allah, Göklerdeki Babamız. Senin önüne gelebildiğimiz için 
teşekkür ederiz. Biz yine Sana ve yakınlarımıza karşı yanlış yaptık ama Sen İsa Mesih sayesinde 
günahlarımızı bağışlıyorsun. Bunun için sana şükrediyoruz ve rica ediyoruz ki bizi bereketle, koru ve 
bize kendi sözünü öğret. Amin. 

! Şükür ilahisi 
 
ÖĞRETİM 
‘Çocuklara Kutsal Kitap’ –kitabından ‘Allah’ın yeni dünyası’ bölümü okunur, sayfa 294-295 
 
ÇOCUKLARA SORULAN SORULAR 

- İsa Mesih geri döndüğünde ne olacak? 
- Cennet nasıl bir yerdir? 
- Nasıl cennete gidilebilir? Kimler cennete gidebilir? 
- Cennette nasıl bir yaşam sürülecek? 

 
! Günün ilahisi (Mesela ‘Nasıl cennete gidebilirim?’) 
 
İMAN İKRARI VE BİTİŞ 
! Çocukların iman ikrarı, tekrarlama şeklinde 

Allah’a inanıyorum. O bizi yarattı. İsa Mesih’e inanıyorum. O Allah’ın Oğlu’dur.  
Kutsal Ruh’a inanıyorum. O Allah’ın Ruh’udur 

! Bitiş ilahisi 
! Bitiş duası olarak ortak dua ve Rabbin duası beraber 
 
ÇALIŞMALAR 
!  Ezberlemek için: “Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im.” Vahiy 22:13 
!  Elişi teklifi: Cennet hakkında bir resim çizilir. / Boyama resmi boyanır. 
 

 
ÖĞRETMEN İÇİN ARKA PLAN BİLGİSİ 
! Öğretmen dersten önce şunları okusun: Kutsal Kitap’tan Vahiy 7, 21-22 ve  

‘Çocuklara Kutsal Kitap’–kitabından ‘Allah’ın yeni dünyası’ bölümü, sayfa 294-295 
! Ders için şu flanel resimleri seçilir: Kutsal Kent (cennet), melekler, beyaz giysiler giyen insanlar, 

bulutlar 
! Dersin önemli noktaları:  

- Allah Kutsal Kitap’ın başlangıcında gökleri ve yeri yaratmıştı. Her şey iyiydi ve kusursuzdu, 
günah yoktu. 

- İsa geri döndüğünde bu günah içinde olan dünya bitecek ve son yargılama yapılacak. Cennette 
günah olmayacak, tekrar her şey iyi ve kusursuz olacaktır. 

- Vaftiz olup İsa Mesih’e iman eden kişiler cennete gidip orada sonsuza dek yaşayacaklar. 
- Cennet, doğruluğun barınacağı bir yer, eski yeryüzü ve gökyüzü ortadan kalkmış olacak.  
- Cennette Allah insanların arasında yaşayacak, onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık 

ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne gözyaşı, ne acı ne de ıstırap olacak.  
- Cennette aydınlatan güneş ya da ay yoktur, çünkü Allah’ın görkemi her yeri aydınlatacak. İsa 

Mesih şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım.” (Yuhanna 8:12) 
- Cennet gerçekten mükemmel, düşünülemeyecek kadar harika bir yer ve orada bizi seven Allah’la 

birlikte olacağız. En çok bizi seven O’dur. Allah herkesi cennete götürmek ister! Ve bizi cennete 
götürecek yol İsa Mesih’tir. 
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Bizi cennete götürecek tek yol İsa Mesih’tir! 


